
Gamle Samling fra Herlufsholm  
Miraklernes tid er ikke forbi! 

 

18.3.2015  

Dias nr. 1 

Af forskningsbibliotekar ved  SDUB, Jakob Povl Holck, ph.d. 

41 cm 

31,5 cm 

Chr. IV’s Bibel (1633)                                      Vesalius’ Epitome Anatomica, durch P. Pauw (1616) 

René Descartes’ Principia Philosophiae  (1644)             Johann George Schreiber: Atlas Selectus, (ca.1749) 

Kobberstik af byen Ratzeburg 

1588/1598, Gerdt Hane 

Vorstellungen allerhand Thiere  (1748-56) 



Program 

 Om foredragsholderen – ganske kort! 

 Gennemførelse af projektet Herlufsholms Gamle Samling og 

digitaliseringspotentialet 

 Historien bag samlingen 

 Et udvalg af materialer 

 Forskningsperspektiver 
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Jakob Povl Holck 

 Født 1971 og opvokset i Næstved (Appenæs, nær Gavnø Slot) 

 Nysproglig student fra Herlufsholm Skole 1990 

 Cand. mag.  med hovedfag dansk og sidefag tysk fra KU 1996 

 Ph.d. 2002 med afhandlingen: Middelalderens danske lægebog – 

et kontaktfænomen Institut for Nordisk Filologi, KU 

 Journalist og specialredaktør i industrien 2002-2012 

 Underviser i tysk ved Næstved Gymnasium & HF 2013 

 Journalist i Ringsted Kommune 2014 

 Forskningsbibliotekar 2014- 
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Projektet ”Herlufsholms Gamle 

Samling og digitaliseringspotentialet” 

 Initieret oktober 2014 

 Afsluttet august 2015 

  Mål 1: Stikprøvekontrol af digitaliseringspotentialet 

 Mål 2: Produktion af information til offentligheden/SDUB-

brugere om samlingens eksistens, om særlige bind og deres 

potentiale via bibliotekets hjemmeside, i relevante 

tidsskrifter/publikationer, på de sociale medier samt om muligt 

i dagspressen 

 Mål 3: Konkluderende rapport om digitaliseringspotentialet 
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Synlighed for samlingen: 
Glimt fra universitetsbibliotekets 50 års jubilæum 3/3-15 
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Historien bag samlingen fra 

Herlufsholm Skole 

 Skolen blev stiftet den 23. maj 1565. Biblioteket først senere. 
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Litografier fra samlingen efter malerier ved Magnus Petersen (1827-1917) af 

H. Trolle og B. Gøye ved I.W. Tegner & Kittendorffs Lith. Inst. (1850-93)   

Herluf Trolle 1516-1565 Birgitte Gøye ca. 1511-1574  



Herluf Trolle & Birgitte Gøye 

 Herluf Trolle var af skånsk adelsslægt og er kendt som søhelt 

og admiral samt modtager af elefantordenen.  Som ung 

studerede han både i København og i Wittenberg. I Tyskland 

blev han præget af reformationstidens tendenser.  

 Frederik 2 gav den 1. juli 1560 Herluf Trolle og Birgitte Gøye, 

der var datter af den velstående rigshofmester Mogens Gøye, 

skøde på en del af det sekulariserede Skovkloster ved 

Næstved. Omvendt fik kronen skøde på en del af deres 

jordegods, herunder bl.a. Hillerødsholm (i dag Frederiksborg 

Slot) og Græsede hovedgårde. Ifølge kilderne var det kun 

meget modstræbende, at Herluf Trolle og Birgitte Gøye 

overlod Hillerødsholm til kronen. 
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Frederik II 
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Kobberstik fra 

samlingen af tyskeren 

Johan Martin Preisler 

(1715-1794), 

hofkobberstikker fra 

1745 i København og 

senere professor ved 

Male- og 

Tegneakademiet  



Skolen etableres 

 Det var som sagt 23. maj 1565, at Herluf Trolle og fru Birgitte 

Gøye underskrev fundatsen til en skole for ”menige ædlinger 

og andre ærlige mænds børn i Danmarks rige”. Fundatsen fik 

kongelig stadfæstelse den 26. maj samme år fra Frederik 2 på 

Københavns Slot. Herluf Trolle døde en måned efter, 25. juni. 

 Susanne Outzen beskriver perioden i Liv og Levn 20 – 2006, 

Næstved Museum, Fru Birgittes bøger – Herluf Trolle og Birgitte 

Gøyes Bibliotek: ”Økonomisk skulle skolen finansieres af 

indtægterne fra Herlufsholm Gods, der samtidig blev afstået til 

den nyoprettede stiftelse. Forbilledet var visse tyske 

kostskoler […]” s. 6.  
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Det ældste bibliotek 

 Bibliotekets bøger dengang var få. Samlingen skal være startet 

med omkring 50 bind, til blot få hylder. 

 Resterne af dette oprindelige bibliotek opbevares i dag stadig 

på Herlufsholm Skole til inspiration. 

 Biblioteket omfattede typisk teologiske bøger med forfattere 

som Martin Luther (1483-1546) og Philipp Melanchthon 

(1497-1560). Der var også bind af de danske reformatorer 

Christiern Pedersen (1480-1554) og Niels Hemmingsen 

(1513-1600).  
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Det læste stifterne … 

 Herluf Trolle og Birgitte Gøye læste først og fremmest 

opbyggelige skrifter, udlægninger af salmerne, epistlerne og 

evangelierne, bønner, andagter, kirkeret, prædikener, 

stridsskrifter, kommentarer, forklaringer om kirken og 

kirkelærerne, såkaldte hovedartikler om Kristi lære, en 

beskrivelse af ordinanternes eksamen ved kirkerne i 

Wittenberg, Mosebøgerne samt Det nye Testamente og 

tilsvarende teologiske skrifter med luthersk præg. 

 Stifternes bøger forblev på Herlufsholm Skole sammen med et 

lille udvalg af andre materialer. 
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Mærkning af bøgerne 

 De to stiftere mærkede gerne deres bøger med navne og 

våbenskjolde, der klart viste ejerskabet. På bindene har 

biblioteket senere brugt forkortelserne HT (Herluf Trolle), BG 

(Birgitte Gøye) samt det mere diffuse BV (Bibliotheca vetus = 

’gamle bibliotek’, dvs. bind som skolen ejede før 1775).  

 Det vil typisk være på ryggen af bindene, at forkortelserne er 

brugt. Disse er påsat af bibliotekar H. P. Topp (1775-1831) 

 Samtidig har stifterne i flere af deres egne bøger skrevet 

længere tekster.  

 Forkortelsen BVH markerer bind, der har tilhørt rektor Peder 

Pedersen Hie (1584-1625), med rektorat 1610-1613. 
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Eksempler på mærkning med BVH 
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Rektorens anmærkning 
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Samlingens første år i tal 

 Man kender til en håndskreven fortegnelse* fra 1609 af Arild 

Huitfeldt (1546-1609) over materialeformater i biblioteket.  

Huitfeldt, der var skoleherre (forstander) i perioden 1583-

1609, angav på det tidspunkt, at der i biblioteket var:             

 24 folianter 

 14 kvarter  

 30 oktaver  

 68 bind i alt.  

 Biblioteket var dermed ikke vokset meget siden etableringen i 

1565. 

  * Jf. Melchior (1822), p. 427. 
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Otto lensgreve Thott (1703-1785) 
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Kobberstik fra samlingen, udført 

af Johan Martin Preisler 1783, 

efter portræt af P. Kraft. Maleriet 

opbevares på KB 



Værdifuld boggave 

 Den skoleherre, der for alvor prioriterede skolens bibliotek, 

var Otto lensgreve Thott (1703-1785) til Gavnø. Han var 

kendt som en passioneret maleri- og bogsamler, hvilket var 

afgørende i forhold til samlingens forøgelse. Otto Thott lod 

nemlig blandt andet dubletter af sin egen, meget store samling 

indgå i skolebiblioteket, der blev udvidet med ca. 6.000 bind. 

 Thott var skoleherre i tiden1763-1785. Han donerede: 
  1.024 bind med teologi  

  248 bind med jura,  

  705 bind med filosofi,  

  2.672 bind med historie 

  893 bind med filologi 
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Samlingens emner, anno 1882/1897 
Jf. Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling 

 Skrifter om Videnskaberne i Almindelighed, Encyklopædier; Videnskabs-

Selskabers og Akademiers Skrifter; Literære og kritiske Tidsskrifter; 

Tidsskrifter af blandet Indhold; Aviser; Theologi; Jurisprudents; Philosophi; 

Pædagogik; Statsvidenskaberne; Æsthetik; Musik; Kunst; Lægevidenskab; De 

mathematiske Videnskaber; Astronomi; Physik; Chemi; Naturhistorie; 

Handelsvidenskab; Industri og Haandværk; Husholdning; Landøkonomi; 

Husdyravl og Husdyrbrug; Veterinærvidenskab; Havedyrkning; 

Forstvidenskab; Jagt og Fiskeri; Krigsvæsen; Søvæsen og Søkrigsvæsen; 

Bygningsvæsen; Geographi og Rejser; Historie; Sprogvidenskab; Den græske 

og latinske Literatur; De nyere Literaturer; Literær- og Literaturhistorie 

 

Her gengivet med datidens retskrivning. 

 

Cirka 40.000 bind findes i dag i samlingen på SDUB. 
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Flere boggaver – samlingen vokser 

 Skoleherre og kancellipræsident Christian Brandt (1735-1805) 

testamenterede i 1797 hele sit bibliotek til skolen, i alt 6.927 

bind 

 Overlærer Hans Böchmann Melchior (1773-1831) 

testamenterede 1.446 bøger til skolen i 1826 

 Kammerherre Anton Groothoff (1847-1923) testamenterede 

sin meget værdifulde samling på o. 7.000 bind til skolen. 

Biblioteket blev derfor forøget heftigt i 1924. Det var først i 

1964, at de sidste bøger fra Groothoffs bibliotek kom til 

Herlufsholm. Bindene er i dag på SDUB. 
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Afhændelsen til OUB 

 Herlufsholm Skole valgte i 1968 at sælge Gamle Samling til 

Odense Universitetsbibliotek med det ønske, at materialerne 

nu i større grad kunne gøres tilgængelige for forskningen.  

 Salget blev gennemført i 1969 for et syvcifret beløb.  

 Dengang hed forstanderen Axel Gustav Tage Reedtz-Thott 

(1920-1973), mens skolens rektor var Poul Kierkegaard (1908-

1984). Universitetsbiblioteket var repræsenteret af den første 

overbibliotekar – Torkil Olsen. 

 Salget foregik ikke uden protester fra gammelherlovianere etc. 

 Bibliotekar John Riis valgte kort tid efter at følge med 

samlingen fra Herlufsholm Skole til OUB. 

 

20 



Et udvalg af (gen)fundne materialer: 
Identificeret fragment fra middelalderen 
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En side af et middelalderhåndskrift er her brugt som indbinding til den italienske humanist Polydor Vergil fra 

Urbinos bog om opfindelser De rerum inventoribus libri octo Basel 1575 (værket udkom oprindelig 1499). 

17 cm Thomas Aquinas’ Questiones de Quodlibet VIII, Q. 6, Art. 1 – diskussion af forbrydelsen simoni 



En anden vinkel 
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… committit symoniam  

… begår simoni .. 

Fragmentet har 

mange ligaturer 

(forkortelser og 

sammenskriv-

ninger af ord) og 

er generelt 

vanskeligt at 

læse – også fordi 

skriften visse 

steder næsten er 

slidt væk! 



Proveniens: Astronomen Christian 

Horrebow (1718-1776) 
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Thott købte i 

1777 bøger på 

bogauktion 

efter Christian 

Horrebow 

(1718-1776). 

Det kan være 

hans signatur 

Katalog på 

KB. 



Flere Horrebow-signaturer 
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Sir Isaac Newton 

(1643-1727), 

Amsterdam1714 

(opr. udg. 

London 1687) 

Jacques 

Cassini 

(1677-1756), 

førsteudgave 

Paris 1740 

François 

d’Aguilon 

(1567-1617), 

førsteudgave  

Antwerpen 1613 

Med 6 illustrationer af Rubens 



En håndfuld mere … 
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Johannes Kepler 

(1571-1630), 

førsteudgave 

Linz 1618 

Adam Freitag  

(1608-1650), 

tredje og sidste udg. 

Amsterdam 1665 (opr. 

udg. Leiden 1631)  

Gaspar Schott 

(1608-1666), 

udg. fra 

Bamberg 1677 

(opr. udg. 

Würzburg 1661)  

Architectvra militaris […] 
Cursus mathematicus […] 

Epitome astronomiae Copernicanæ […] 



Horrebow-signaturer uden for SDUB 
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Gymnasielærer Erik 

Vestergaard bringer dette 

titelblad for Chr. S. 

Longomontanus’ 

Astronomia Danica 

1640 på sin hjemmeside 

om matematik. Det 

skannede eksemplar 

findes ifølge Vestergaard 

på Aarhus Universitet. 

 

Herlufsholm-samlingen 

har i øvrigt et 

tilsvarende eksemplar, 

men altså uden denne 

signatur. 

Astronomen Peder 

Nielsen Horrebow 

(1679-1764) skal have 

mistet en del af sine 

bøger i forbindelse 

med Københavns 

brand i 1728. Det gør 

efter min mening 

signaturerne ekstra 

interessante. 

 

Samlingen på SDUB 

rummer i øvrigt også 

førsteudgaver af 

Horrebow(‘erne). 

To hænder! 

Peder & Christian? 



Endnu et middelalder-fragment: 
Gregoriansk vekselsang 
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Alleluia Mirabilis dominus noster in sanctis 

suis – Halleluja, vor Herre er vidunderlig i sine 

Hellige (salme 67:36) 

Velkendte salmesteder, som de fx kan findes i Regino Prumiensis’ (842-915) Tonarius.* 

32 cm * Sml. Mary Protase LeRoux: The ’De harmonica institutione’ and 

’Tonarius’ of Regino of Pruem. The Catholic University of 

America. ProQuest. UMI Dissertations Publishing 1965, p. 137 ff. 

 



Proveniens 1: Erasmus Lætus 
- dansk latindigter og humanist (1526-1582) 
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Bindets 

stempler 

peger på 

bogbinder 

Christoffer 

Schrodt i 

København. 

Bogen er registreret som nr. 10 i den håndskrevne katalog: 

Catalogus Librorum Illustris Scholæ Herlovianæ 1734, der 

bl.a. har været del af adelsdamen Karen Brahes samling. 



Proveniens 2: Rektor for Herlufsholm, 

Peder Pedersen Hie 
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Filosofisk værk af 

den græske filosof 

Plotin (204-270) på 

basis af Platon, 

oversat fra græsk af 

filosoffen Marsilio 

Ficino (1433-1499) 

fra Firenze. Trykt 

1559 i Basel af 

Pietro Perna (1519-

1582). 



Et (yngre) – så vidt vides – uidentificeret 

indbindingsfragment til fremtidige nærstudier 
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Omslaget beskytter: 

Warhafftige Beschreibung 

aller Geistlichen unnd 

Weltlichen Sachen / so sich 

unter dem jetzigen 

Grosmechtigsten Keyser 

Carolo V. verlauffen haben. 

Erstlich von dem 

Hochgelerten Herrn Johanne 

Sleydano 1557 (fra den 

thottske del af samlingen). 

Forfatteren er Johannes 

Sleidanus (1506-1556) fra 

Luxembourg, der var kendt 

som reformationens 

historiker. Bogen rummer en 

stor mængde af dokumenter 

og beskrives i forskningen 

som en vigtig samtidig kilde. 

28,5 cm 



Abraham Ortelius’(1527-1598) 

håndkolorerede verdensatlas 
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Ortelius’ atlas fra 

Antwerpen 1570 satte 

nye standarder for 

kartografien i forhold 

til den systematiske 

ordning af kort samt 

brugen af noteapparat. 

Bindet på SDUB i folio 

er nok en 1592-udgave.  

 

Nederst t.h. ses exlibris 

af en R. L. Ahorndorff. 

Her læser man også, at 

bindet har været handlet 

på efterårets bogmesse i 

Frankfurt i 1593 for 34 

gylden. 

Ortelius var en flamsk 

kartograf og geograf. 

Man mener, at han 

var den første, der 

antog eksistensen af 

et superkontinent før 

kontinenternes 

nuværende position 

qua kontinentaldrift. 



Opslag i Theatrum Orbis Terrarum 
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Bourgognekort fra 

1579: Eksemplaret på 

SDUB af Ortelius’ 

atlas er bundet 

sammen med Parergon 

theatri orbis terrarum 

[…] 1590, et appendix 

med historiske kort 

tegnet af Ortelius selv, 

samt Nomenclator 

Ptolemaicus […] 

Antwerpen 1591. 

Sidstnævnte er en liste 

over stednavne med 

videre som forklaring 

til Ptolemæus. 



Le Neptune François (1693) 

- et royalt luksus-atlas! 
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Den angivne udgiver af 

værket, Alexis Hubert 

Jaillot (ca. 1632-1712), 

var skulptør med 

kartografiske interesser. 

Astronomen Giovanni 

Domenico Cassini 

(1625-1712) er blandt 

dette maritime atlas’ 

berømte bidragydere 

sammen med 

kartografen, ingeniøren 

og redaktøren Charles 

Péne, der oprindelig 

havde fået opgaven i 

kommission fra minister 

Jean Baptiste Colbert 

(1619-1683) med 

autorisation af Louis 

XIV. 

 

Udgaven i SDUB 

følges i samme bind af 

en anden, selvstændig 

del med titlen Cartes 

Marines à l’Usage des 

Armées du Roy de la 

Grande Bretagne, trykt 

i Amsterdam samme år 

af den franske 

kartograf Pierre 

Mortier (1661-1711) 

og med kort af den 

hollandske 

mestergravør Romeyn 

de Hooghe (1645-

1708). Bindets anden 

del har også 

byprospekter.  

Storfolio, 65 cm. 

 



Le Neptune François – et udsnit 

Golf de Gascogne 
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Skånske Krig (1675-79), kobberstik fra 1676 (1 ud af 5 stk.) 

Chr. V erobrer – kortvarigt – Kristianstad (her beskåret) 

Sandsynligvis af Romeyn de Hooghe (1645-1708) 
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58 cm 

85,5 

 cm 



Udsnit af samme kobberstik 
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Sammenligning med identificeret stik 
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Gengivelse af samme slag ved Kristianstad, 

lot nr. 6183, Stockholms Auktionsverk Stikket på SDUB 



SDUB besidder 10 kort over ‘Øvre Tellemarken’ af 

eidsvollsmanden Enevold Steenblock Høyum (1775-

1830). I Norge troede de, at kortene var gået tabt. 
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Fecit Eenvold Steenblock 



Tycho Brahe 1666/1672 
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Tycho Brahes 

murkvadrant fra 

Uranienborg på Hven. 

 

Bogen, der baserer sig 

på håndskrifter med 

Tycho Brahes (1546-

1601) observationer, er 

redigeret af 

astronomen og 

jesuitten Albertus 

Curtius (Curtz) (ca. 

1600-1671) under 

anagrammet Lucius 

Barrettus. 

Historia Coelestis 

jussu S.C.M. Ferd. III. 

edita complectens 

Observationes 

Astronomicas Varias 

ad Historiam 

Coelestem spectantes 

[…]trykt i Regensburg 

hos Johann Conrad 

Emmrich 1672/1666. 

Folio. 

 

NB. Denne udgave 

findes ikke på KB. 



Anmærkning på titelbladet 
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A Collection of Two Hundred and Fifty Coloured Etchings: Descriptive of 

the Manners, Customs and Dresses of the Hindoos. Calcutta, 1799 

41 

Frans Balthazar Solvyns (1760-1824), flamsk maler, opholdt sig i Calcutta 1791-1803. 



Teutsche Ornithologie 
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‘Der Steinadler’, 

vulgo: Goldadler 

Den tyske kobberstikker 

Johann Conrad Susemihl 

(1767-1847) udgav 

Teutsche Ornithologie 

oder Naturgeschichte 

aller Vögel Teutschlands 

in naturgetreuen 

Abbildungen und 

Beschreibungen. Ein und 

zwanzig Heften, 

herausgegeben von 

Borkhausen, 

Lichthammer, L. W. 

Bekker, Lembke und 

Doctor Bekker. 

Darmstadt 1800-1811. 

 

Førsteudgave. Folio. 

Det sidste hæfte i 

serien (i alt 22 stk.) 

udkom først 1817. Det 

findes normalt aldrig 

sammen med de første 

hæfter. Produktionen 

blev simpelthen 

afbrudt af 

Napoleonskrigene 

1804-15. 



Ryggen af Teutsche Ornithologie 
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Et utal af forskningsmuligheder, fx: 

 

44 

Gamle Samling 

fra Herlufsholm 

Skole 

på SDUB  

Videnskabs-

historie 

Middelalder

-studier 

Litteratur-

historie 

Sprog-

historie 

Forskning 

i bogbind 

‘Library 

Science’ 
Editions-

filologi 
Etc. 

Tværfaglighed 

Kultur 

Internationalt 

Civilisation - 

Vesten 

Netværk – 

kontakter i tiden 

Evolution 

Erkendelse Standardisering 

Kompleksitet 

Information 

(Ud)dannelse 

‘Flow’ 

Erfaring 

Diakroni/ 

synkroni 
Syntese 

Del/helhed 



Vigtige bøger om samlingen i udvalg 

 Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling, + Tillæg, udarbejdet af A. K. 

Hasselager, Forord af Joh. Forchhammer, Kjøbenhavn, i Kommission hos Thaning og 

Appel, trykt hos J. Jørgensen & Co. MDCCCLXXXII (tillæg fra 1897). 

 Nielsen, Lauritz: Danske Stifts- og Skolebiblioteker. Deres historiske Udvikling og 

deres nuværende og fremtidige stilling. København, Hagerup, 1925 (Statens 

Bibliotekstilsyns Publikationer, 9). 

 Skov, Torill Kruse: Herlufsholms Skoles Bibliotek. En historisk redegørelse, 

Specialeopgave på Danmarks Biblioteksskole – Sekt. II, Odense 1975 (upubliceret). 

 Melchior, H. B.: Historiske Efterretninger om Herlufsholms Stiftelse. Næstved 1822. 

 Nielsen, Torben (red.): Odenses bibliotekshistorie, Udgivet i anledning af Odense 

Universitetsbiblioteks 25-års jubilæum, Odense Universitetsforlag 1990: Riis, John, 

Herlufsholm Skoles Bibliotek (s. 167). 

 Outzen, Susanne: Liv og Levn 20 – 2006. Næstved Museum: Fru Birgittes bøger – 

Herluf Trolle og Birgitte Gøyes Bibliotek. 

 Matthiessen, Lars : Nye tider – men end lyser Skovklosters mure. Herlufsholm 

1934-1990. Herlufsholm Stiftelse 2012. 
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Eksempel på elektroniske ressourcer 

 Fabian, Bernhard (udg.): Handbuch der historischen 

Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa. 

Digitaliseret af Günter Kükenshöner. Hildesheim. Olms Neue 

Medien 2003: Bibliothek Herlufsholm http://fabian.sub.uni-

goettingen.de/fabian?Bibliothek_Herlufsholm  
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Tak! 
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