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Forsidebilledet: 

Peter Paul Rubens (1577-1640) udførte illustrationerne til seks kobberstik – ét til hver af de seks bøger om optik – i 
værket Opticorum Libri Sex […], Antwerpen 1613, af den belgiske fysiker François d’Aguilon (1567-1617). Bogen er 
doneret til Herlufsholm Skoles bibliotek af skoleherren Otto Thott. 

På billedet demonstreres en projektion af en globe som indledning til den sjette bog. Herlufsholm 421.1 
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Forord 
Denne bog handler om gamle bøger.  

Helt præcis handler den om bøger fra det gamle bibliotek på Herlufsholm Skole, som det daværende 
Odense Universitetsbibliotek købte i tiden 1968/69. Denne værdifulde bogsamling, der i dag er del af 
Syddansk Universitetsbibliotek, tæller – som et forsigtigt skøn – cirka 40.000 bind1.  

Bogen her præsenterer et lille, men eksklusivt udvalg af disse bøger samt andre biblioteksmaterialer. 

Købet af samlingen (Gamle Samling) og dens overførsel til det fynske fra Herlufsholm skal ses i 
sammenhæng med stiftelsen af Odense Universitet, der blev indviet den 15. september 1966. Odense 
Universitetsbibliotek blev oprettet den 1. september 1965 med ansættelsen af en overbibliotekar. 
Bibliotekets første overbibliotekar, Torkil Olsen (1922-2001)2, skulle hurtigt opbygge et universitets-
bibliotek fra bunden3. Der var brug for et velfungerende, videnskabeligt bibliotek til støtte for Odense 
Universitet. Torkil Olsen gik dedikeret til opgaven og fungerede som overbibliotekar i 1965-82. Han kun-
ne i den forbindelse trække på vigtig erfaring som skaber af Atomenergikommissionens bibliotek på Risø. 

Med overdragelsen af Herlufsholm-bøgerne til Odense fik man pludselig en spændende kerne af noget 
gammelt og i flere tilfælde unikt. Torkil Olsen valgte at købe på et gunstigt tidspunkt. Det var på mange 
måder heldigt, at der i 1968/69 var midler til at købe samlingen til det nystartede universitetsbibliotek, 
og at Herlufsholm Skole af flere årsager kunne overtales til at afhænde bøgerne. 

Dengang blev der blandt andet skrevet om universitetsbibliotekets køb i Fyens Tidende4, og samlingen 
blev omtalt som en skat for bibliotekets brugere. De gamle bøger vil også i fremtiden have en værdi for 
forskningen, blandt andet på grund af de mange håndskrevne noter og navne på kendte personer, som 
man kan finde på titelbladene og andetsteds. Meget af dette er aldrig tidligere blevet undersøgt. Her 
gemmer sig umiddelbart en guldgrube for forskningen.  

Som ’gammelherlovianer’ (nysproglig student fra 1990) er der en vis stolthed forbundet med det at 
kunne fortælle udvalgte dele af historien bag samlingen som en optakt til præsentationen af de udvalgte 
skatte, der generelt må betragtes som uvurderlig kulturarv. Det sker ikke mindst i lyset af tre runde 
jubilæer. Der var dels Syddansk Universitetsbiblioteks 50 års jubilæum, der blev fejret officielt den 3. 
marts 2015, og dels var der Herlufsholm Skoles 450 års jubilæum den 23. maj 2015. I 2016 kan Syddansk 
Universitet fejre 50 års jubilæum.  

                                                        
1 Bøgerne i samlingen har aldrig været igennem en fintælling. 
2 Kolding Nielsen (2002). 
3 Nielsen et alii (1990). 
4 Henningsen (1968). 
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Naturvidenskaben og de eksakte videnskaber fylder meget i denne bog. Men der vil også blive slået ned 
på udvalgte værker inden for flere andre emneområder i Herlufsholm-samlingen. Bogen giver en 
overordnet og almen beskrivelse af værkerne med angivelse af fodnoter og litteratur samt med notering 
af links til internettet. I bogens to hovedkapitler beskrives de udvalgte værker således helt kortfattet, 
typisk med udgangspunkt i bio- og bibliografiske data. Der vil også indgå stikord om bindenes fysiske 
udseende, ligesom de aktuelle opstillingssignaturer angives. Ét kapitel handler om danske perler og ét 
om udenlandske juveler. Bogens to hovedkapitler fremstår på den måde som en mosaik af nedslag på 
særlige værker, der er udvalgt ud fra et skøn om national og/eller international pondus.  

I hvert hovedkapitel startes med et eksempel fra middelalderen og afsluttes med ét fra det 18. 
århundrede. Den opmærksomme læser vil opdage flere sammenhænge mellem de udvalgte værker, 
herunder forbindelser mellem enkeltpersoner, institutioner, forlag, publikationssteder, filosofiske 
retninger og meget mere. En del af de mest eksklusive og kostbare bøger er oprindelig tilført til 
samlingen af skoleherren Otto Thott i tiden 1777-1783. Der vil derfor være en relativ overvægt af 
værker, doneret af Thott i bogen. Det drejer sig ikke mindst om udgaver fra det 17. århundrede, skrevet 
på latin i perioden for ’den videnskabelige revolution’5 af notabiliteter som fx Tycho Brahe, Thomas 
Bartholin, Kepler og Descartes. Vigtige værker fra oplysningstiden vejer også tungt i bogen. 

Bogens illustrationer er centrale, hvor ikke mindst samlingens håndkolorerede bøger i udvalg må kunne 
glæde øjnene. Billederne er flettet ind fra start til slut – som et vidnesbyrd om svundne tiders grafiske 
praksis. Fotografierne ledsages af billedtekster. Der er også en egentlig billedserie, et panorama, hvor 
det yngste værk (af Charles Darwin) er fra 1871. Også disse billeder udgør en mosaik af nedslag i 
samlingen. Læseren skal få fornemmelsen af at ”græsse” blandt bogreolerne og gøre store fund. Bogen 
er ikke tænkt som en udtømmende kilde til viden om samlingen eller viden om de udvalgte værker. Den 
er ikke en afhandling, men skal udelukkende fungere som appetizer – en præsentationsbog. Det er 
tanken, at især studerende og forskere i universitetsverdenen kan få glæde af den. Derfor har bogen 
også et kapitel, der udstikker nogle mulige forskningsperspektiver. Her kan læseren lade sig inspirere.  

Bogens titel er valgt, fordi samlingens bøger og andre materialer – ikke mindst de mange hidtil ukendte 
og helt uudforskede elementer – vil have en magisk tiltrækningskraft på forskere med øje for historiens 
vingesus. Titlen er også valgt med sigte på den særlige pionerånd, den menneskelige nysgerrighed, 
udvikling og utæmmede kreativitet samt de unikke, levede liv, der kommer til udtryk i viften af udvalgte 
værker. Således er det håbet at skabe ny interesse omkring biblioteket fra Herlufsholm Skole på 
Syddansk Universitetsbibliotek i Odense og med forskningsperspektiverne vise, hvordan samlingens 
potentiale kan se ud, anno 2015.                                                                                                                           JPH  
                                                        
5 Periode i videnskabshistorien, der fokuserer på nye idéer inden for især de eksakte videnskaber, med et højdepunkt 
cirka 1543-1700. De nye måder at tænke på fik også indvirkning på oplysningstiden (cirka 1689-1800) og dannede i høj 
grad udgangspunkt for udviklingen af den moderne, videnskabelige metode. Se fx Huff (2010). Burns (2015). 
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Litografier fra samlingen efter malerier ved Magnus Petersen (1827-1917) af Herluf Trolle og Birgitte Gøye  
fra I.W. Tegner & Kittendorffs Lith. Inst. (1850-93). 22 x 26,5 cm. 

Registreret på universitetsbiblioteket som del af et læg: Diverse stik fra 19. århundrede  
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Birgitte Gøye var den første leder af Herlufsholm Skole. 
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Samlingens historie og indhold i oversigt 
Når det gælder Herlufsholm Skoles stiftelse, fortæller historien om den 23. maj i året 1565, hvor 
adelsmanden Herluf Trolle (1516-1565) og fru Birgitte Gøye (ca. 1511-1574) underskrev selve 
fundatsen6. Denne fik kongelig stadfæstelse den 26. maj samme år fra Frederik II på Københavns Slot.  

Herlufsholm (det tidligere Skovkloster) var i 1560 overdraget til Herluf Trolle og Birgitte Gøye, efter at 
Frederik II havde udbedt sig parrets ejendom Hillerødsholm (det nuværende Frederiksborg Slot).  

Der var med andre ord tale om et mageskifte7, beordret af kronen, hvor der blev byttet rundt på en hel 
del gods på især Sjælland. Nu bød der sig så en lejlighed for Herluf Trolle og Birgitte Gøye til at skabe en 
skole med alt, hvad dertil hører. 

De var selv barnløse, hvilket kan have været en medvirkende årsag til stiftelsen af skolen. Uden tvivl har 
der i Danmark på det nævnte tidspunkt været et behov for et sted, hvor man kunne uddanne børnene 
fra samfundets øverste lag, herunder de adelige. Inspirationen til skolen synes at være kommet fra 
Tyskland. Som helt ung opholdt Herluf Trolle sig blandt andet i Wittenberg 1536-37 efter studier ved Vor 
Frue Skole i København. I Wittenberg stiftede han bekendtskab med reformatoren Philipp Melanchthon 
(1497-1560), som han stod i forbindelse med flere år efter. Her mødte han også Peder Palladius (1503-
1560) og Niels Hemmingsen (1513-1600). Således blev adelsmanden farvet af tidens lærde og 
humanistiske strømninger. Herluf Trolle interesserede sig blandt andet for teologi, historie, politik og 
filosofi. 

Admiral og ridder Herluf Trolle nåede ikke at se sin egen skole i funktion, da han i 1565, kun en måned 
senere end fundatsen, blev dødeligt såret under et søslag med svenskerne ved Femern. Birgitte Gøye 
måtte selv stå for skoledriften i indkøringsfasen. De første elever startede i sommeren 1566.  

Vi ved, at Herluf Trolle og Birgitte Gøye har ejet bøger, der på et senere tidspunkt er blevet en del af 
skolebiblioteket. Bøgerne var mærket på forskellig vis, fx med våbenskjolde, ligesom skolens første 
egentlige bibliotekar, Hans Peter Topp (1775-1831), satte rygmærker på dem, der viste proveniensen. 
Antageligvis er skolebiblioteket etableret i de første år efter skolens stiftelse. 

Herluf Trolle og Birgitte Gøyes bøger omfatter omtrent 50 bind8, der i vid udstrækning er farvet af 
reformationstiden. 

                                                        
6 Tolstrup (1965), s. 29. 
7 Ibid., s. 11-19. 
8 Outzen (2006). Sml. Riis (1990), s. 168. 
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Stifternes bøger opbevares i dag stadig på skolen og indgik ikke i salget til Odense Universitetsbibliotek. 

Skolebiblioteket på Herlufsholm ser ud til at være vokset langsomt i de første år. Bogbestandens 
udvikling har hele tiden været afhængig af, hvem der nu var skoleherre eller rektor, og hvilke boggaver 
skolen modtog hen ad vejen samt om biblioteket blev prioriteret med midler9 i en given periode.  

En hovedkilde til beskrivelse af skolen og samlingen er Historiske Efterretninger om Herlufsholms 
Stiftelse af overlærer Hans Bøchmann Melchior (1773-1831)10, som de fleste senere kilder trækker på. 

Naturligvis har skolen været følsom over for formindskelse af godset, krig, dyrtid og dårlig høst, ikke 
mindst i slutningen af 1600-tallet og i starten af 1700-tallet. Også splid i stiftelsen og skiftende 
medarbejderstab har sat sine spor11. Men bibliotekets kerne har på forunderlig vis kunnet overleve det 
hele.  

Der er grund til at antage, at bogbestanden omkring 1777 var på cirka 300 bind12. Det lave antal af bøger 
betød blandt andet, at bindene i lang tid havde plads nok i rektorboligen. 

En af de betænksomme personer, der sørgede for, at biblioteket fik flere bøger, var rektor Peder 
Pedersen Hie (lat. Hiennius – 1584-1625), der i sit rektorat (1610-13) anskaffede cirka 40 bind. Det er fx 
bøger med filosofisk indhold.  

Peder Hie, der blandt andet fra 1606 studerede ved University of St. Andrews i Skotland, tog 
magistergraden ved Københavns Universitet i 1610. Hie, der havde sine rødder i Jylland, synes især at 
have interesseret sig for de klassiske forfattere. Rektorens bøger fik en note på titelbladene. 

Et eksempel på en af rektorens skriftlige efterladenskaber kan findes i værket Methodi aliqvot locorum 
doctrinæ ecclesiæ dei […] 1593 (Herlufsholm 164.1). Det er et dogmatisk værk, hvor Simon Pauli den 
ældre (1534-1591) fra Schwerin beskriver retoriske undervisningsmetoder til kirkebrug. Der er tale om 
en udgave fra Wittenberg i to bind. Originalen blev udgivet i Rostock 1565. På titelbladet i bind 1 står: 

Liber in usum Scholæ Herlovianæ acquisitus Rectore Petro Petrejo Hiennio. 

(Bog erhvervet af rektor Peder Pedersen Hie til brug på Herlufsholm Skole) 

Hies bøger listes eksempelvis også i den håndskrevne Catalogus Librorum Illustris Scholæ Herlovianæ 
1734, som Karen Brahe (1657-1736) ejede i kopi (Sign. D I, 12, Roskilde Bibliotekerne).  
                                                        
9 Tolstrup (1965), s. 246-247. 
10 Melchior (1822), s. 427-437 især. 
11 Tolstrup (1965), s. 77-80, 81-86, 90-91 og 95-99. 
12 Se Melchior (1865) ved Albert Leth, s. 194, der nævner en håndskreven katalog, Catalogus librorum illustris scholæ 
Herlovianæ med et appendiks, der tidligst kan være afsluttet 1765. Biblioteket talte på det tidspunkt 299 bind. 
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Rektor Peder Pedersen Hie gjorde en dyd ud af at skrive på hver bogs titelblad.  

Det har gjort det muligt at afdække, hvilke bøger han donerede til skolen. 
Herlufsholm 164.1 
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Den skoleherre, der for alvor prioriterede skolens bibliotek, var lensgreve Otto Thott (1703-1785) til 
Gavnø. Han var kendt som en passioneret bogsamler13, hvilket var afgørende i forhold til samlingens 
forøgelse. Thott lod nemlig blandt andet dubletter af sin egen, meget store samling14 indgå i 
skolebiblioteket.  

Hvor stor donationen var, er i dag svært at fastslå. Tallet er muligvis i nærheden af 6.000 bind15. 
Fremtidige analyser kan måske komme tættere på.  

Et problem i forhold til identifikationen kan være, at nogle af Thotts bind ikke nødvendigvis har fået 
påsat et mærke, ligesom nogle af mærkerne kan være faldet ud af bøgerne. 

Det er ret afgørende med en detaljeret viden om Thotts bogkøb på auktioner. Vi ved, at han fulgte med i 
europæiske auktionskataloger og kommunikerede med ligesindede om forskellige håndskrifter og bøger. 
Men der er langt fra overblik over, hvad der blev doneret til Herlufsholm Skole – og hvordan det foregik. 

Thotts donation er meget værdifuld og rummer mange vigtige førsteudgaver og sjældenheder, ikke 
mindst fra udlandet. Den thottske del af samlingen vidner blandt andet om skoleherrens kendskab til og 
interesse for oplysningstidens europæiske, litterære tendenser. I øvrigt endte hovedparten af Thotts 
bøger – han havde op mod 200.000 bind – på Det Kongelige Bibliotek, dels ved testamentering, dels ved 
senere opkøb. 

Thotts donation til skolen omfattede bl.a. værker inden for teologi, jura, filosofi og historie samt filologi. 
Det var, så vidt vi ved, i perioden 1777-83, at Thott tilførte bøger til skolens bibliotek. Selvom meget var 
dubletter fra hans egen samling16, blev der også anskaffet nye bind fra samtiden – nogle af de mest 
kostbare har et videnskabeligt indhold og kan desuden dokumentere spændende ejerforhold og 
netværk. Thott var i øvrigt præsident for Videnskabernes Selskab i flere omgange. 

Selvom bl.a. Lauritz Nielsen (1925) har fremhævet nogle af de værker, som Thott donerede til 
skolebiblioteket, herunder flere sjældne inkunabler – dvs. tidlige tryk fra før 1500 – fx Birgittæ 
Revelationes, Lübeck 1492 (RARA M 3) samt Jacobus de Voragines (ca. 1230-1298) Legenda aurea, 
Lübeck 1492 (RARA M 15), er en imponerende del af donationen inden for 1500-, 1600- og 1700-tallets 
videnskaber ikke specificeret. Thott var ikke den første17, der donerede bøger til biblioteket – men 
måske den mest generøse.  

                                                        
13 Tolstrup (1965), s. 137-138. 
14 Petersen (1999), s. 19. 
15 Sml. Nielsen (1925), s. 40-48. 
16 Sml. Ilsøe (1996). 
17 Rektor Peder Iversen Borch (1563-1627) forærede allerede i 1594 en klassisk bog til skolen, nemlig Poetæ Græci 
Heroici Carminis per Henr. Stephanum Ao 1566. Herlufsholm 453.2. Borch var rektor 1591-95. 
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Kobberstik af lensgreve Otto Thott fra samlingen, udført af Johan Martin Preisler 1783, efter portræt af Per Krafft d.æ. 
(1724-1793). 34 x 48 cm. Det originale maleri opbevares på Det Kongelige Bibliotek.  

Stikket er del af et læg på universitetsbiblioteket: Diverse stik fra 18. århundrede 
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Flere af de efterfølgende skoleherrer18 sørgede for at fylde bøger i samlingen. Det gælder 
kancellipræsident Christian Brandt (1735-1805), der i 1797 testamenterede alle sine bøger til skolen. Det 
skal have været 6.927 bind, hvoraf cirka halvdelen – 3.136 bind – var inden for historiske emner. 

En anden skoleherre var statsminister Frederik Julius Kaas (1758-1827), der via sit netværk medvirkede 
til at skaffe en del boggaver. Når der blev doneret bøger til Herlufsholm på Kaas’ tid, blev der ført 
grundigt regnskab. Disse donationer blev således skrevet ned i en fortegnelse af bibliotekar Hans Peter 
Topp19.  

Frederik VI gav ifølge denne fortegnelse i 1813 både bind fra Flora Danica (bevaret på skolen) og 
eksemplarer af arkivar Jacob Langebeks Scriptores rerum danicarum medii ævi (bind V, VI og VII, 
videreført af historiker og bogsamler, Peter Friderich Suhm (1728-1798), efter Langebeks død i 1775)20. 

Der blev også doneret værdifulde bøger i forbindelse med fejringen af 300-året for Herluf Trolles fødsel – 
den såkaldte jubelfest. Det skete i 1816, hvor skolen blandt andet modtog Peintures des vases antiques 
de la collection de M. Hamilton, førsteudgaven fra Firenze 1800-0321.  

Der er her tale om fire flotte bind i folio-størrelse med omhyggelig kolorering, foræret til Herlufsholm af 
grev Christian Carl Schimmelmann (1767-1842). 

Overlærer og professor Hans Bøchmann Melchior testamenterede 1.446 bøger til skolen i 1826. Det var 
ikke mindst naturhistoriske værker, og Melchior grundlagde da også den naturhistoriske og fysiske 
samling på Herlufsholm Skole. 

Her må også nævnes kammerherre og soraner Anton Groothoff (1847-1923), der testamenterede sin 
omfattende samling på o. 7.000 bind til skolen. Biblioteket blev derfor forøget heftigt i 1924. Det var i 
1964, at de sidste bøger fra Groothoffs bibliotek kom til Herlufsholm. Disse bind er i dag også på 
universitetsbiblioteket, og de fik i sin tid følge af et legat til bogpleje og eventuel videre accession.  

Hen ad vejen opstod således en tradition for, at mennesker med speciel tilknytning til Herlufsholm 
donerede bøger til skolen. Det kunne være gamle elever, læger og andre med gode minder, som 
forærede hele eller dele af deres samlinger til institutionen. Biblioteksdriften skulle dog hele tiden 
passes ind i skolens økonomi. Nyanskaffelser og vedligehold stod langt fra øverst på dagsordenen22.  

                                                        
18 Liste over rektorer og skoleherrer findes hos Tolstrup (1965), s. 256-258. 
19 Læs om Hans Peter Topp hos Nielsen (1925), s. 42. 
Liste over kataloger o.l. findes hos Skov (1975), Litteraturfortegnelse (bagerst i specialet, der er upubliceret), s. 3-4.  
20 RARA M 136. 
21 RARA N 008. 
22 Skov (1975), s. 11-14 om økonomi og bogindkøb (accession). 
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 Gehejmearkivar Grimur Jónsson Thorkelin (1752-1829) dedikerede dette eksemplar  
af historikeren Edward Rowe Mores’ De Ælfrico […] London 1789 til kancellipræsident  

og skoleherre Christian Brandt. Thorkelin havde selv skrevet bogens forord. Herlufsholm 804.17 
 

 

Jacob Langebeks Scriptores rerum danicarum medii ævi – om kilder til Danmarks  
historie i middelalderen – førte til tildelingen af en guldmeldalje Pro Meritis 1772. RARA M 136 
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Peintures des vases antiques de la collection de M. Hamilton. 1.éd. de Florence 1800-03 med bidrag af præsten og 
videnskabsmanden Francesco Fontani (1748-1818) hører til blandt de absolut flotteste, illustrerede bind i samlingen. 
Her ses et kobberstik (udsnit) i bind 1, farvet med blæk fra sepiablæksprutten (Sepia officinalis). Stikket viser fund af 

græske vaser i en grav ved byen Nola i Italien, nær Napoli. Værket er tosproget (italiensk og fransk tekst). RARA N 008 
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Bestanden af bøger voksede dog nu voldsommere end i de første århundreder af bibliotekets eksistens. 
Ifølge John Riis – der som bibliotekar efter salget i 1969 valgte at følge med biblioteket fra Herlufsholm 
Skole til Odense Universitetsbibliotek – var der 23.000 bind i 1882, 33.000 i 1915 og 45.000 i 192623. 

I takt med, at der kom flere bøger, opstod behovet for et ordentligt sted til dem. Allerede i Thotts tid 
blev det svært at opbevare bøgerne i et mindre lokale. Snart blev biblioteket placeret lidt rundt omkring 
på skolen24 – således i den skolebygning, der blev indviet i 1809.  

Bøgerne har fx også været placeret i kælderen under skolens klosterbygning, på et lille værelse i 
rektorboligen, på en sovesal og i en lærerbolig. 

I årene 1913-14 blev der endelig bygget en rigtig biblioteksbygning med plads til mindst 60.000 bind. I 
1915 blev det nye bibliotek taget i brug, og bygningen benyttes i dag som discipelbibliotek (DEK) med 
faste åbningstider for eleverne.  

I 1937 tog skolen initiativ til at dele bogbestanden i en egentlig Gamle Samling og en Ny Samling (på det 
tidspunkt på 7.345 bind). Det skete især af hensyn til eleverne, der i den nye afdeling fik adgang til nogle 
tidssvarende bøger, der var nemmere at gå til end de gamle, statelige kodekser på fx latin. Skolen har 
også haft en praksis med sjældent at udlåne de mest værdifulde materialer.  

Eleverne læste vel stort set aldrig i de ældste bøger, ikke mindst fordi meget ikke var relevant i 
undervisningen.  

Gennem tiden – og i særlig grad i 1800-tallets anden halvdel – kom der mere fokus på, hvordan 
samlingen egentlig var katalogiseret. De tidligere tiders håndskrevne lister og kataloger, der i dag kan 
være vanskeligt tilgængelige om ikke gået tabt25, blev siden afløst af flere håndskrevne kataloger og 
mindre tryksager.  

I skolens programmer for 1871 og 1872 lod Christian Listov (rektor 1854-72) trykke en ”Fortegnelse over 
Herlufsholms lærde Skoles Bogsamling” (ufuldendt), der foruden bøgerne fra stifterne fx også omfattede 
en del af de ældre bind. Efter nogle af titlerne er noteret, om bogen kom fra Thott, Brandt eller 
Melchior.  

En egentlig trykt katalog i form af ”Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling” så først lyset i 
samarbejde med overbibliotekar Christian Bruun ved Det Kongelige Bibliotek på foranledning af 
Johannes Forchhammer (rektor 1872-92). Denne vigtige katalog udkom 1882.  

                                                        
23 Riis (1990), s. 170. 
24 Ibid., s. 173-174. 
25 Der savnes dokumentation om Arild Huitfeldts katalog 1609, nævnt hos Melchior (1822), s. 427. 
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I 1897 udgav overlærer A. K. Hasselager så et ”Tillæg til Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling”, 
der medtager bibliotekets forøgelse i tiden fra 1879-189726.  

I forbindelse med Forchhammers katalog fik samlingen en særlig fortløbende nummerering med hylde- 
og løbenummer27. Dette system for biblioteket bruges også på Syddansk Universitetsbibliotek i dag.  

Et levn fra samlingens tid på skolen er symbolerne M (Museumsbygningen) og L (Lærerværelset), der 
stadig kan findes skrevet med blyant i flere af bøgerne. Disse signaturer er naturligvis ikke relevante i 
Odense, og bøger med sådanne bogstaver får i stedet den fortløbende nummerering. 

Katalogen fra 1882 er som udgangspunkt ret svær at slå op i. Forfatterne er ikke ordnet alfabetisk. 
Indholdet i katalogen er inddelt efter en række hovedemner med et antal underemner. 

Hovedemnerne omfatter (her med datidens retskrivning): 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. Hertil kommer 
Tillæg og Rettelser28. 

Men efter 1897 er det småt med eksistensen af en samlet trykt registrant, på nær en seddelkatalog. 

Samlingens tilgængelighed har gennem tiden sjældent været optimal. Den fysiske placering af bindene 
på Herlufsholm Skole samt – senere – på magasin i Østergade i Odense, har gjort det relativt besværligt 
for forskerne at komme til samlingen og danne sig et overblik over den.  

Samtidig har de tidligere tiders forsøg på en katalogisering aldrig fået en revideret og tidssvarende 
afløser, der kan tilgodese forskernes behov for fuld søgbarhed29.  

I mange henseender har samlingen i en årrække været i en form for ’tornerosesøvn’. Hermed ikke sagt, 
at der slet ikke har været interesse for bøgerne, eller at ingen har lånt dem. Men samlingen har stillet 
store krav til brugerne i forhold til selv at orientere sig ved brug af Forchhammers katalog.  

                                                        
26 Forchhammers katalog samt det senere tillæg findes digitaliseret/skannet af Det Kongelige Bibliotek. 
27 Forchhammer (1882), Fortale, s. VI. 
28 Ibid., s. IX-XIII. 
29 Sml. Riis (1990), s. 175. 
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Den groothoffske del af samlingen i Odense har blandt andet den smukke La Turquie i en udgave fra Paris 1854 med 
litografier af den franske maler Camille Rogier (1810-1896). Motivet her hedder ’Ablutions après le repas’. RARA N 25 
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Det var på mange måder naturligt, at Herlufsholm Skole i 1968 valgte 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 1,4 millioner danske kroner med en vurdering på 1,6.  

Dengang hed forstanderen Axel Gustav Tage Reedtz-Thott (1920-1973), mens skolens rektor var Poul 
Kierkegaard (1908-1984). Overbibliotekar Torkil Olsen varetog som nævnt universitetsbibliotekets 
interesser. 

Af skolens dokumenter fra tiden kort før 1969 og frem til 198430 fremgår det, at det langt fra var alle, der 
var begejstrede for salget31. Nogle betragtede afhændelsen som en nærmest kættersk handling, der helt 
sikkert fik både Herluf Trolle og Birgitte Gøye til at vende sig i deres gravsted.  

Samtidig kunne salget, i flere år efter, føre til henvendelser til skolen og diskussioner blandt skolens 
ansatte og gammelherlovianere. 

En anden væsentlig grund til salget var skolens voksende udgifter til vedligehold af de ældre og i mange 
tilfælde uvurderlige bind. Her bør et universitetsbibliotek unægtelig have et større råderum i forhold til 
at sørge for de nødvendige midler til bøgernes bevarelse samt – i kraft af forskningspotentialet – at 
tiltrække ekstern finansiering.  

Her gemmer sig på mange måder også en forpligtelse i forhold til korrekt opbevaring og en passende for-
valtning af den kostbare kulturarv. I hvert fald i samlingens første tid på Odense Universitetsbibliotek 
blev der brugt ressourcer på restaurering af bind og papir. Skiftende tider har dog modificeret disse 
aktiviteter.  

Odense Universitetsbibliotek ønskede dengang at købe samlingen for at få et videnskabeligt bibliotek, 
der kunne støtte Odense Universitet og udgøre en slags kerne. Det er i mange henseender lykkedes med 
overtagelsen af de cirka 40.000 bind fra Herlufsholm Skole. 

Herlufsholm opnåede med salget at indhente midler til indkøb af moderne og mere passende 
skolelitteratur. Samtidig har skolen i princippet gjort plads til nye boggaver og accession af andre 
samlinger.  

Selvom broderparten af skolens ”arvesølv” nu befinder sig på Syddansk Universitetsbibliotek, er bøgerne 
fra stifterne og et udvalg af andre værker stadig på skolen. Det samme er en større håndskriftsamling. 
Men de nye rammer i Odense har skabt andre muligheder, i særlig grad for forskningen.  

                                                        
30 Tak til rektor Klaus Eusebius Jakobsen samt bibliotekar Martin Horst Arvedlund på Herlufsholm Skole for kopier af 
sagens akter til Syddansk Universitetsbiblioteks arkiv. 
31 Sml. Matthiessen (2012), s. 143-147 (Afhændelsen af Herlufsholms bogsamling 1968). 
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Universitetsbiblioteket er forpligtet til at bevare og håndtere bindene med tydelig henvisning til 
Herlufsholm Skoles bibliotek. Hovedparten af bøgerne fra Herlufsholm er i dag fysisk placeret samlet. 
Syddansk Universitetsbibliotek anvender særligt sikrede magasiner. Løse kort og tilsvarende materialer 
er placeret i kortskabe og dertil egnede bokse. En stor del af samlingen kan kun lånes til 
kameraovervåget læsesal på universitetsbiblioteket i Odense. 

Med købet af samlingen fulgte også de testamenterede bind fra Groothoff (Bibliotheca Groothoffiana). 
Disse bind har et Groothoff exlibris, mens bindene i Gamle Samling generelt er mærket med rundt 
skolestempel (indført 1809-12) og Hans Christian Tegners Herlufsholm exlibris fra 1910 med stifternes 
våbenskjolde.  

Otto Thotts bind har fået en gaveetikette32, der kendetegnes ved tallene 177 (ufuldstændigt årstal). 

Der findes en opgørelse fra 199833 af bogbestanden på universitetsbiblioteket. Opgørelsen er udført på 
baggrund af en stikprøvemæssig gennemgang af 35 procent af titlerne i hovedkatalogen fra 1882 med 
tillæg 1897. Således tager undersøgelsen ikke højde for tilvæksten i samlingen efter 1897 og må, også på 
grund af den angivne procentdel og den manglende fintælling af bogbestanden, derfor udelukkende ses 
som en indikator. Jakob H. Grønbæk og Birgit Stauning udførte analysen som del af et tysk projekt. 

Ifølge opgørelsen omfatter den historiske bestand af udenlandske tryk 18.710 bind. Heraf er 9 bind 
inkunabler. 824 bind stammer fra det 16. århundrede, 3.269 bind fra det 17. århundrede og 9.213 bind 
fra det 18. århundrede, ligesom 5.395 bind stammer fra det 19. århundrede. 

Om samlingen generelt står der: 

”Obgleich en Groβteil der Sammlung durch Schenkungen und nicht durch systematisches Sammeln in die 
Bibliothek kam, weist der historische Bestand doch ein universales fachliches Gepräge auf. 
Bestandsschwerpunkte bilden die Gruppen Theologie, Geschichte, Klassisches Altertum, Schöne 
Literatur und Literaturgeschichte.“ 

(Selvom størstedelen af samlingen blev del af biblioteket på grund af donationer og ikke via en 
systematisk accession, så kan den historiske bogbestand alligevel dokumentere et universelt, fagligt 
særpræg. Det er emnegrupperne teologi, historie, den klassiske antik, skønlitteratur og litteraturhistorie, 
der udgør samlingens tyngdepunkter.) 

Naturvidenskab eller de eksakte videnskaber nævnes ikke.  

                                                        
32 Se side 56. 
33 Digital version af Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa. Fabian (2003): 
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Bibliothek_Herlufsholm (senest besøgt 10. november 2015) 

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Bibliothek_Herlufsholm
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Som indikeret har den tidligere forskning præsenteret nogle af titlerne i samlingen. Men stikprøver har 
vist, at mange værdifulde værker tilsyneladende helt har kunnet undgå bibliografernes opmærksomhed.  

Her tænkes blandt andet på etnografiske fremstillinger og illustrerede rejsebeskrivelser, på 
toneangivende bind om astronomi samt på prægtige billedværker, blandt andet berømte bibler med 
kobberstik og træsnit. Også inden for naturhistorien er der mere at komme efter end Albertus Sebas 
monumentale værk Thesaurus rerum naturalium (3 bind i folio, Amsterdam 1734-58)34. 

Mange af samlingens medicinske tekster vil kunne appellere til læger med interesse for fagets historiske 
koryfæer, ligesom samlingens kartografiske materialer vil kunne overraske i kraft af deres 
mangfoldighed og pga. navnene på deres kobberstikkere og kartografer. Samlingen er også rig på ældre 
tidsskrifter35. 

Der er flere sjældne kunstbøger. Ofte vil værker af naturvidenskabelig art i samlingen være udstyret med 
illustrationer af kendte kunstnere, hvilket gør grænsen mellem genrerne flydende. Mange af 
eksempelvis 1600- og 1700-tallets fagbøger er på den måde rigt udsmykkede.  

I det hele taget kan en stor del af samlingen demonstrere tidligere tiders kvalitetssans og 
håndværksmæssige kunnen i forhold til det at skabe bøger, der ikke bare er bundsolide i deres 
konstruktion, men også, efter forfatterens skøn, smukkere, end hvad vore dages masseproducerende 
bogindustri kan præstere. 

Sammenholdes titlerne i katalogen fra 1882/1897 med den fysiske bestand på Syddansk Universitets-
bibliotek i dag, bliver det klart, at der er materialer, der siden dengang er forsvundet fra samlingen.  

Det er vanskeligt og ofte umuligt at dokumentere, hvor de manglende materialer er endt henne, og 
hvordan det er sket. Det kan konstateres, at skolen i nogle tilfælde har solgt ud af bøgerne. I starten af 
1800-tallet blev der solgt flere dubletter.  

I denne sammenhæng må man fastslå, at samlingen heldigvis stort set er intakt. Andre samlinger er 
blevet ødelagt: Thomas Bartholins (1616-1680) bibliotek gik til grunde i 1670 pga. en brand, og også 
Københavns Universitetsbibliotek over Trinitatis Kirke med 35.000 bind brændte i 1728. 

At materialerne er intakte skyldes først og fremmest, at samlingen gennem århundreder har haft fred og 
ro. Kun få har læst i de ældste bøger.  

                                                        
34 RARA N 20. 
35 Forchhammer (1882), sp. 7-20 samt under de enkelte grupper i katalogen. Bemærk at hovedparten af tidsskrifterne 
efter aftale er udsondret fra samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek og fysisk står på flere forskellige lokaliteter. De 
gamle opstillingssignaturer er erstattet med nye. 
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Den hollandske apoteker Albertus Seba (1665-1736), der bl.a. inspirerede Linné, udgav fire store foliobind om sin 
naturhistoriske samling. Syddansk Universitetsbibliotek har de tre af dem. RARA N 20 

Til venstre ses Seba portrætteret i bind 1 med adskillige genstande, samlet i naturen.  
Til højre forherliges det naturhistoriske indsamlingsarbejde på allegorisk vis.  
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Danske perler i udvalg 
Middelalderen har sit sine tydelige spor i bogbestanden. Et lille antal middelalderlige 
håndskriftfragmenter er i 2015 blevet (gen)fundet36 i samlingen fra Herlufsholm. Disse fragmenter har 
ikke tidligere været beskrevet af forskningen, der i vid udstrækning slet ikke har kendt til dem. Det 
skyldes, at fragmenterne ikke figurerer hos Forchhammer (1882).  

Det gælder blandt andet et stykke pergament i folio med gregoriansk inspireret vekselsang, som den 
blev sunget i middelalderens klostre.  

På bladet bruges overalt karakteristiske 4-delte nodelinjer i rødt blæk og kvadratiske samt 
diamantformede noder i sort. Herunder er der med minuskler skrevet tekst med pragtinitialer i rødt, 
således kendte liturgiske passager37, fx: Alleluia Mirabilis dominus noster in sanctis suis (salme 67:36).  

Fragmentet vil for forskerne rumme et væld af informationer, der på sigt vil kunne medvirke til en præcis 
datering. Brugen af 4-delte nodelinjer i rødt var generelt udbredt fra det 12. århundrede og frem. 

Den spændende musik38 er, som et kuriosum, benyttet som omslag til det filosofiske værk Plotini Diuini 
illius è Platonica familia Philosophi De rebus Philosophicis libri LIIII. in Enneades sex distributi [..] oversat 
fra græsk af den italienske renæssancehumanist Marsilio Ficino (1433-1499), trykt i Basel 1559 hos 
Pietro Perna ([14], 365 sider, [24] 39, folio, 31 cm, Herlufsholm 446.7). Det er ikke usædvanligt, at 
pergament fra middelalderen i tiden efter reformationen på denne måde kunne genbruges40. 

Bogen er doneret af rektor Hie. Den findes fx omtalt i det håndskrevne Catalogus Librorum Illustris 
Scholæ Herlovianæ – således i afskriften fra Karen Brahes Bibliotek, Sign. D I, 12. 

Men der er også en anden proveniens, der berettiger til status som en dansk perle: På forsiden af 
omslaget kan man nemlig finde teksten ER.LAETUS og årstallet 1580. Navnet henviser til den danske 
latindigter Erasmus Lætus (Rasmus Glad, 1526-1582)41.  

Noget kunne da tyde på, at Lætus har ladet sin bog indbinde med det smukke fragment i 1580, 
antageligvis hos bogbinderen Christoffer Schrodt (d. 1583) i København42.  

                                                        
36 Det antages, at bibliotekarerne på Herlufsholm Skole har kendt til samlingens middelalderlige bogomslag. 
37 Sml. fx med middelalderens salme-incipits i Regino Prumiensis’ (842-915) Tonarius. Jf. LeRoux (1965). 
38 Forchhammer (1882), sp. 770. Kaare Lund Rasmussen, SDU, har, som den første, røntgenanalyseret håndskriftets blæk 
26.2.2015 og fastslået dets kemiske sammensætning. Her indgår som forventet fx kul (sort) og kviksølvsulfid (rød farve).  
39 Om pagineringsformler, se Kondrup (2011), s. 318-319. 
40 Om middelalderfragmenter generelt, se fx Harpsøe (2011). Sml. Tortzen (1999). 
41 Dahlerup (2001): Lætus, Erasmus. Sml. Skovgaard-Petersen (1988). 
42 Ifølge personlig korrespondance med domicileret forsker Karsten Christensen, Det Kongelige Bibliotek, pga. omslagets 
stempler. Sml. Christensen (1979/80), s. 46 og 49. Der takkes for denne oplysning og andre vigtige input til bogen. 
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Erasmus Lætus’ bog med Plotins filosofi blev i 1580 bundet ind i en pergamentfolioside (udateret) med både noder og 
tekst. Bemærk omslagets stempler, der ifølge Karsten Christensen peger på bogbinderen Christoffer Schrodt. 

Herlufsholm 446.7 
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Her er bogen vendt, så antifonen kan læses på omslagets bagside. 

Herlufsholm 446.7  
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Illustration fra Tycho Brahes Historia Coelestis […], Regensburg 1666/1672, redigeret af Albert Curtz, der viser den 
danske videnskabsmands murkvadrant på Uranienborg (side CXIII). Billedet er genbrug fra tidligere tryk. RARA M 178  
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Bøgerne fra Herlufsholm omfatter også den sjældne 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 (CXXIV + 977 sider, folio, 33 cm, slidt papiromslag). 
Værket er doneret af Thott (RARA M 178). Denne udgave findes ikke på Det Kongelige Bibliotek. 

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. 
Hvis man skulle være i tvivl, så har en venlig sjæl på latin forklaret dette på titelbladet af eksemplaret fra 
samlingen. 
 
Titlen kan i dansk oversættelse lyde omtrent sådan: Undersøgelse af himlen udgivet på befaling af Hans 
Kejserlige Majestæt Ferdinand III indeholdende forskellige astronomiske observationer vedrørende 
undersøgelsen af himlen43. 
 
Bogen har et stort portræt af 4 kristne fyrster og 2 glober støttet af keruber. Der er tale om et 
kobbertryk af den tyske barokgravør Philipp Kilian (1628-1693). Nederst kan man læse Ornando utrique 
dicantur (”De helliges hver for sig ved at pryde”). Billedet symboliserer astronomiens gavn af mæcener. 
Det forklares på portrættet med ordene paravit (tilvejebragt), usurpavit (draget nytte af), recepit 
(modtaget) og publicavit (publiceret).  
 
Blandt Tycho Brahes værker44 er denne bog lidt speciel, fordi flere af hans astronomiske observationer 
helt mangler, ligesom trykket i forbindelse med tabellerne ofte er mislykket. Curtz blev kritiseret for 
disse fejl af samtidens videnskabsmænd, herunder af danskeren Rasmus Bartholin (1625-1698) i dennes 
Specimen recognitionis nuper editarum observationum astronomicarum nobilissimi viri Tychonis Brahe 
[…] 1668.  
 
Tycho Brahe, der bl.a. var inspireret af Marsilio Ficinos filosofi45, er især kendt for sin opdagelse i 1572 af 
en supernova-eksplosion – ”stella nova”46, der viste, at stjernehimlen er foranderlig.  
 
Syddansk Universitetsbibliotek har også Epistolarum astronomicarum libri […] fra Uranienborg 1596 
(RARA L 31) med den danske astronoms videnskabelige korrespondance med Vilhelm 4. den Vise af 
Hessen-Kassel (1532-1592), redigeret af Tycho Brahe selv47, fra hans eget trykkeri på Hven, på eget papir 
og indbundet med noder fra middelalderen. Denne bog har tilhørt den lybske rektor Johann Heinrich von 
Seelen (1687-1762) med notering af året 1713 på titelbladet og har også været hos den tyske teolog 
Michael Richey (1678-1761) 1703. Bogsamleren Christian Friedrich Temler (1717-1780) har også haft 
den, med angivelse af året 1776 på titelbladet.  

                                                        
43 Oversættelsen er her gengivet efter Dreyer (2006), s. 28-30. 
44 Sml. Mundbjerg (2001): Brahe, Tyge. 
45 Jf. Christianson (2002), s. 49, 102. 
46 Grinder-Hansen, red. (2006). 
47 Se oversigten over samlingens astronomiske bind hos Forchhammer (1882), sp. 331-338. 
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Longomontanus’ Astronomia Danica (1622) skal også have været inspirationskilden til det kinesiske værk Ch’ung-Chen 
Li-Shu (1629-35) og dets reviderede version Hsi-Yang Hsin-Fa Li-Shu (1645), redigeret af Hsu Kuang-Ch’i (ca. 1562-1633). 

Her ses 1640-udgaven af Astronomia Danica fra samlingen. RARA M 175 
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Christen Sørensen Longomontanus (1562-1647)48 var en dansk matematiker og astronom af bondeslægt 
fra Lomborg49, nær Lemvig. Han beskrives tit som Tycho Brahes regnemester.  

I en længere periode gennemførte han praktiske observationer sammen med opdageren af den nye 
stjerne. På den måde fulgte han med Tycho Brahe rundt – og arbejdede dels på Hven og dels i Prag.  

Blandt bøgerne i samlingen finder man et hovedværk50 af Longomontanus, nemlig den minutiøse 2. 
udgave (RARA M 175): Astronomia Danica,Vigiliis & opera Christiani S. Longomontani […] elaborata, & in 
duas partes tributa; Qvarum prior Doctrinam de diurna apparente siderum revolutione super sphera 
armillari veterum instaurata, duobus libris  explica:, posterior Theorias de motibus Planetarum ad 
observationes D. Tychonis Brahe, et proprias, in triplici forma redintegratas, ibidem duobus libris,  
complectitur Cum Appendice de Asscititiis Cæli Phænomenis Nempe, stellis novis et cometis […] 
Amsterdami, Apud Ioh. & Cornelivm Blaev. Anno M. D C. XXXX. (2 dele: XII, 459, VI; 44, II sider, folio, 31 
cm, figurer, brunt skind med guldtryk, doneret af Thott).  

I fri oversættelse: Dansk astronomi, et værk omhyggeligt udarbejdet af Christen Sørensen 
Longomontanus […] arrangeret i to dele, hvoraf den første i to bøger forklarer doktrinen om den dagligt 
synlige rotation af stjernerne på baggrund af den gamle, etablerede armillarsfære51, og den næste 
omfatter teorier om planeternes bevægelser ud fra hr. Tycho Brahes observationer, og som noget 
karakteristisk, integreret på ny i tre former, ligeledes i to bøger. Med et appendiks om 
himmelfænomeners opstigning. Naturligvis med de nye stjerner og kometer. Amsterdam. Hos Johannes 
& Cornelius Blaeu 1640. 

Der er skrevet et par noter på forsatsbladet, hvor man kan tyde et par ikke nærmere definerede 
stednavne og en enkelt dato, nemlig St. Germain Kal:Jan:1651 (latinsk tekst) og Sct. Dunstan’s Church 
(engelsk tekst med en måske 100 år senere hånd).  

Longomontanus præsenterer i bogen, der dedikeres til Christian IV, datidens tre verdensbilleder fra 
henholdsvis Ptolemæus (ca. 100-170) (geocentrisk), Kopernikus (1473-1543) (heliocentrisk) og Brahe 
(geoheliocentrisk). Selv hælder han til en blanding af Brahe og Kopernikus. Som professor i astronomi 
ved universitetet rådgav han Christian IV om etableringen af et observatorium på Rundetårn i 
Købmagergade, hvor han selv som 80-årig blev den første ansvarlige for driften. Historien beretter, at 
han egentlig helst havde set observatoriet placeret højt – på Valby bakke. 

Astronomia Danica udkom i tre udgaver og var i mange år hovedværket inden for dansk astronomi.  

                                                        
48 Jensen (1985). 
49 ’Longomontanus’ er et forsøg på en latinisering af ’Lomborg’. 
50 Kragh (2006). Kap. 10: Astronomiens verdensbillede. 
51 Et astronomisk instrument med drejelige ringe og gradskalaer. 
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Introduktionen af det heliocentriske verdensbillede tændte en løbeild i 16. og 17. århundrede. Her vises De 
revolvtionibus orbium coelestium, Libri VI. Basel (2. udg. fra 1566) af Nicolaus Kopernikus, doneret af Thott. RARA M 34 
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Udsnit fra titelbladet til Dialogus de systemate mundi af Galileo Galilei (1564-1642) fra dennes 
Systema cosmicum, her i en latinsk London-udgave fra 1663 (doneret af Thott). Fra venstre ses 

Aristoteles, Ptolemæus og Kopernikus. Kirken dømte Galilei til husarrest, fordi han var fortaler for 
det kopernikanske verdensbillede. Galilei var med til at udvikle bedre teleskoper. RARA K 489 
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Christian IV’s Bibel fra 
1633 er del af en 
tradition med 
prægtige danske 
bibeludgaver, baseret 
på Chr. III’s Bibel efter 
Luther. Her ses Chr. 
IV’s portræt i træsnit. 

Herlufsholm 47.3 
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Danske bibeludgaver findes i rigt mål blandt bøgerne fra Herlufsholm. Bibliografer har tidligere især 
fremhævet Christian III’s Bibel i to dele fra 155052 (RARA M 45), trykt af Ludwig Dietz (d. 1559) fra Lübeck 
– den første fuldstændige, danske bibeloversættelse med udgangspunkt i Luthers tyske bibel, der igen 
var baseret på grundsprogene hebræisk og græsk.  

Dietz havde sit virke i København 1548-50. Blandt andre Peder Palladius og Niels Hemmingsen bidrog på 
forskellig vis til Christian III’s Bibel som del af en kongelig kommission. Det diskuteres blandt forskerne, 
hvorvidt – og eventuelt hvordan – Christiern Pedersens bibeloversættelse i én eller anden form måtte 
have ligget til grund for Christian III’s Bibel.  

Man kan fra samlingen53 også nævne Frederik II’s Bibel fra 1589 (RARA M 50). Frederik II’s Bibel er her 
en revision af Christian III’s Bibel.  

Det samme er Christian IV’s Bibel: Biblia Det er Den gantske Hellige Scrifft paa Danske igien offuerseet oc 
prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis K. Christian den IV. Befaling. Mett Register / alle D. 
Lutheri Fortaler hans udlegning i Brædden oc Viti Theodori Summarier. Cum Gratia et Privilegio 
Kiöbenhaffn Anno Domini 1633 (3 bind i folio: hhv. 353, 226, 158 sider, træsnit, 38 cm, brunt skind, 
guldtryk på ryg, doneret af Thott).  

Denne bibel (Herlufsholm 47.3) blev til med bistand fra teologerne ved Københavns Universitet. 

I Christian IV’s Bibel svarer de tre dele til inddelingen i Frederik II’s Bibel – dog med en ny ordning af 
versene samt en nummerering af dem. Bind 2 har titlen Propheterne paa Danske, mens bind 3 er Det Ny 
Testamente paa Danske. Teksten adskiller sig kun lidt fra 1589-biblen.  
 
Typograf og bibelsamler Hans Beckhaug har beskrevet de typografiske detaljer under titlen Kirkebiblenes 
typografiske mangfold54. 
 
Christian IV’s pragtbibel udkom i 2000 eksemplarer, hvoraf nogle blev fremstillet på pergament55. 
Universitetsbogtrykkerne Melchior Martzan (d. 1654) og Salomon Sartor (d. 1644) fik opgaven.  

Fælles for 1550-, 1589- og 1633-biblerne er, at man efter Luthers idé ønskede at skabe en mundret tekst. 

Christian IV’s Bibel er i øvrigt udstyret med hjælpetekster i form af indledninger, registre og 
sammendrag, der skulle gøre det nemmere for læseren.   
                                                        
52 Fx Nielsen (1925) s. 45. 
53 Se Exegetisk Theologi. Udgaver og Oversættelser af Biblen, Forchhammer (1882), sp. 22-28. 
54 Beckhaug (2003). Sml. Ilsøe (1991). 
55 Sml. tekst af Ebenezer Henderson, indleveret ved Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab i London – en skotte, der 
arbejdede for oprettelsen af Det Danske Bibelselskab. Udg. 2014 elektronisk af Bibelselskabet i anledning af selskabets 
200 års jubilæum, transskriberet af Irene Ring: Christian IV’s Bible: www.bibelselskabet.dk (besøgt 10. november 2015) 

http://www.bibelselskabet.dk/
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Den århusianske bogtrykker og forfatter, Hans Hansen Skonning, har provokeret eftertiden med sit satiriske skrift fra 
1650 om de stakkels kattes retssag mod hundene. Bemærk de fine kommentarer i margenerne, fx bemærkningen: 

”Tyranner oc Voldsmend bør at straffis” eller ”Quinde Raad er icke at foracte”. Herlufsholm 701.11 
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Her skal også nævnes et lettere kontroversielt værk af klokkeren, notaren og forfatteren Hans Hansen 
Skonning (1579-1651), der – med tilladelse fra Christian IV – drev trykkerivirksomhed56 i Aarhus.  

Skonning (Skaaning) var som bogtrykker blandt de første til at fremstille satsnodetryk uden for 
København i forbindelse med trykningen af et nyt oplag 1637 af Niels Jespersens (1518-1587) Graduale. 
Formentlig blev nodesatsen hentet i Tyskland.  

Skonning er også kendt for at trykke ordsprog af Peder Laale (levede i sidste halvdel af 1300-tallet) samt 
skuespil af H. Justesen Ranch (1539-1607). Digteren Anders Bording (1619-1677) var blandt dem, der en 
overgang brugte Skonning som bogtrykker.   

Skonnings egne skrifter (ca. 20 stk.) røber en vis viden inden for datidens filosofi57, naturhistorie og geo-
grafi, men han er især kendt for det originale, samfundskritiske digt Kattenis Rættergang med Hundene. 
Huor udi foregifuis icke alleniste adskillig Kortvillighed /. Anlangende deris Action oc Rættergang58  […] 
Aarhus 1650 (332 upaginerede blade (664 sider), 4o, ca. 17,5 cm, kludepapir, brunt skind med guldtryk, 
doneret af Thott). Bogen (Herlufsholm 701.11) har på forsatsbladet utydelige navne på flere ejere. 

Forfatteren59 placerer sig her i en satirisk tradition med rødder tilbage til middelalderen og antikken. 
Bogen udstiller verden som et sted uden retfærdighed. Stilen lånes bl.a. fra den tyske rævebog, Reineke 
Fuchs (dansk version: En Ræffve Bog […] 155560). To killinger er bidt ihjel af hunden Lubbe, der frikendes, 
mens kattefar og kattemor i stedet for dømmes. Kattenis Rættergang med Hundene er før omtalt med 
ord som ”stærkt udtværet og plat”61, og knittelversene er kaldt ”abstrakt-moralske”62. Dette skudsmål 
må på ny kunne pirre litteraternes nysgerrighed! 

I sin tid blev Skonning bl.a. beskyldt for embedsforsømmelse og frataget sit hverv som klokker 1641. Han 
var også på kant med den daværende biskop Morten Madsen (1596-1643) og bevidnede efter fundet af 
et barnelig, at biskoppens kone havde et forhold til bispens svigersøn. Retssagen endte med en 
frikendelse af parret.  

Hans Hansen Skonning kom dramatisk af dage, da han faldt ud af sit eget domkirketårn i 165163.  

                                                        
56 Elkjær (1988). 
57 Forchhammer (1882), sp. 215: Collegium philosophorum […] Aarhus 1636. Herlufsholm 524.1. 
58 Ibid., sp. 867. 
59 Sml. Frederiksen (2001). 
60 Forchhammer (1882), sp. 840-841. RARA K 303. 
61 Digital version af Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. Besøgt 10.6.2015. Artikel af Emanuel Sejr (fra 2. udg.): 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Medier/Bogtrykker/Hans_Hansen_Skonning  
62 Sørensen (1990), s. 277. 
63 Vellev (2008). 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Medier/Bogtrykker/Hans_Hansen_Skonning
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Den lille runebog fra 1636 af Ole Worm udmærker sig også ved at have komparative sprogstudier, her fra side 156-157. 
Herlufsholm 840.4 
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En person, der var samtidig med Skonning, og som kan fremhæves for sin videnskabelige indsats i 
Danmark, er Ole Worm (1588-1654). Worm blev født i Aarhus. Universitetsuddannelsen blev 
gennemført ved flere institutioner i udlandet, blandt andet i Marburg, Giessen, Basel og Padova.  

Han var, som så mange andre i datidens universitetsverden, polyhistor, og han tilhørte en indflydelsesrig 
slægt, oprindelig med rødder i Gelderland. I Danmark blev Worm en del af miljøet omkring lægen og 
professoren Thomas Fincke (1561-1656), der gennem flere år var rektor for Københavns Universitet. 
Worm blev også gift 1615 med datteren Dorthe Fincke (1596-1628).  

Worm var uddannet læge, men håndterede også professorater i fysik, græsk og latin ved Københavns 
Universitet, ligesom han opbyggede en omfattende naturhistorisk samling – Museum Wormianum, der 
er beskrevet posthumt i et værk fra 1655 (Katalog 1882, sp. 354, RARA M 80, Thotts donation). Worm er 
dog mest kendt for sit arbejde med runeindskrifter og oldsager. Han hører til pionererne på dette 
område.  

Således finder man på universitetsbiblioteket også førsteudgaver på latin inden for runologien64, 
herunder Worms bog Runer Seu Danica litteratura antiqvissima, Vulgo Gothica dicta […] Cui accessit De 
prisca Danorum Poesi Dissertatio. Hafniæ, trykt hos Martzan 163665.  
 
Dette systematiske værk ([20], 249, [6] sider, kvartformat, 18 cm, halvbind, marmorering, guldtryk på 
ryg) tager fat om runernes oprindelse og udvikling. I bogen (Herlufsholm 840.4) beskriver Worm runerne 
som afledt af hebraiske tegn66. Man finder også skjaldekvadene Höfuðlausn og Kråkumål. Den 
fremherskende tese er i dag, at de latinske bogstaver har været hovedkilden til runeskriftens opfindelse 
hos et germansk folk, måske endda i Danmark67.  
 
Worm mente også fejlagtigt, at tidlige islandske tekster blev nedskrevet med runer. Mange af hans 
tanker vandt gehør i den senere europæiske runeforskning. Worms hovedværk blev Danicorum 
monumentorum libri sex – seks bøger om danske monumenter – København 1643 i folio68.  

I dette værk, der også findes på universitetsbiblioteket (RARA L 6), samlede Worm alle de runeindskrifter 
(144 stk.), som han kendte. Indskrifterne blev sat i forbindelse med fx gravhøje og stensætninger og 
indledt med en kulturhistorisk gennemgang. Dette bind er doneret af Thott.  

                                                        
64 Sml. Forchhammer (1882), sp. 580-582. 
65 ”Runer eller den ældste danske skrift, almindeligvis kaldet gotisk […] Hertil er føjet: Afhandling om danskernes gamle 
digtekunst” København 1636. 
66 Wills (2004). 
67 Se fx Holck (2005) – kort fremstilling af kulturelle kontakter og runernes genrer. 
68 Randsborg (1994). 
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Thomas Bartholin lod sig inspirere 
af William Harvey. Her ses en 
planche over menneskekroppens 
store arterier i 1673-udgaven af 
danskerens anatomiske håndbog, 
side 655. Herlufsholm 236.12 
 

William Harvey beskæftigede sig 
også med dyrs forplantning og 

fosterudvikling, som her i 
Exercitationes de Generatione 

Animalium, London 1651 – Harveys 
sidste værk. Eksemplaret er doneret 

af Thott og har tilhørt læge og 
bibliotekar, Johan Conrad Wolfen 

(1656-1730). RARA L 220 
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Lægen og anatomen Thomas Bartholin (1616-1680) fra København – der fik stor hjælp til sine studier af 
Ole Worm, som han var i familie med69 – efterlod sig en del værker, der beskriver vigtige 
lægevidenskabelige opdagelser70. 

Det er Bartholins fremstilling af lymfesystemet i mennesker på baggrund af dissektioner, der har gjort 
hans navn berømt. Frederik III tillod nemlig, at Bartholin undersøgte71 to henrettede forbrydere, hvorved 
lægen opdagede mælkebrystgangen (lat. ’ductus thoracicus’), hvilket blev offentliggjort 165272.  

Bl.a. svenskeren Olof Rudbeck (1630-1702) i Uppsala havde gjort lignende observationer på dyr, men 
nåede altså ikke at publicere resultaterne før Bartholin.   

I flere anatomiske håndbøger gik Bartholin i tiden herefter i dybden med lymfekarrenes system med 
inspiration fra ny viden om blodets kredsløb, opdaget af William Harvey (1578-1657), beskrevet 1628 i 
De Motu Cordis. Således finder man på Syddansk Universitetsbibliotek en 4. udgave fra Leiden, der både 
beskriver lymfesystemet og Harveys kredsløb. Der er her tale om en sidste, udvidet udgave af Bartholins 
anatomiske håndbog: Thomæ Bartholini Anatome Ex omnium Veterum Recentiorumque Observationibus 
Imprimis Institutionibus b. m. Parentis Caspari Bartholini, ad Circulationem harvejanam, et Vasa 
lymphatica […] 1673 med figurer og plancher. Bogen er en revision af faderen Caspar Bartholins (1585-
1629) arbejde ([30], 807, [16] sider, 8o, 20 cm, pergamentbind).  

Bindet (Herlufsholm 236.12) er doneret af Thott og indledes med et kobbertryk af Gonsales Appelmans, 
der viser en dissektion med titlen Anatomia Bartholiana. Herunder angives bladets trykkested, Ex Of-
ficina Hackiana og året 1674. I værket indgår et par breve fra lægen Johannes Walaeus (ca. 1604-1649). 

Bartholin overtog i øvrigt professoratet i matematik ved Københavns Universitet i 1647 efter Christen 
Sørensen Longomontanus. I 1648 overtog han professoratet i anatomi efter Simon Paulli (1603-1680). 

I samlingen finder man fx også førsteudgaven af det videnskabelige tidsskrift Acta medica et 
philosophica Hafniensia 1673-80, 5 dele i 4 bind med figurer og plancher (kvartformat, Signatur: Act|zv 
5, (1671-1679)), samt et værk, der beskriver teorien bag brugen af kulde til at opnå følelsesløshed 
(cryoanæstesi). Titlen lyder: De Nivis [’sne’, ’kulde’] Usu Medico Observationes variæ […] 1661 
(Herlufsholm 414.8, Thotts donation). Bartholin var blandt de første til at fortælle om metoden, hvilket 
han stadig anerkendes for73.  

                                                        
69 Bartholin (1916). 
70 Sml. Forchhammer (1882), sp. 299-316. 
71 Bartholin (1982).  
72 De lacteis thoracicis in homine brutisque nuperrime observatis historia anatomica. Trykt hos Martzan i Kbh. 
73 Fx Schreuder (1997), s. 11. 

http://books.google.com/books?id=g1VCAAAAcAAJ
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I Resens bog om københavnske indskrifter er der genoptryk af Tycho Brahes Uranienborg. Pag. 319. Herlufsholm 847.7  

Udsnit fra starten af Inscriptiones 
Haffnienses […] med Anders 
Bordings jambiske hyldestdigt til 
Resen. Spor efter gammel 
fugtskade. Herlufsholm 847.7  
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Historikeren Peder Hansen Resen (1625-1688)74, der også var retslærd og kendte Bartholin-familien, er 
fint repræsenteret i samlingen. Syddansk Universitetsbibliotek har blandt andet Kong Frederichs den 
Andens Krønicke […] fra 168075 (RARA M 85). 

Her skal især fremhæves det topografiske værk Inscriptiones Haffnienses Latinæ Danicæ et Germanicæ 
una cum inscriptionibus Ama-griensibus Uraniburgicis et Stellæburgicis nec non duabus Epistolis una 
Tychonis Brahe ad Peucerum missa altera Ejusdem Sororis Sophiæ Brahe Metrica Latina ad Nobilem 
Danum Nicolaum Lange […]1668, trykt hos Henrik Gøde (d. 1676) og Daniel Paulli (1640-1684) i 
København ([32], 431, [11] sider, tavler og illustrationer, kvartformat, 18 cm, pergament med guldtryk på 
ryggen, doneret af Thott)76. Denne bog (Herlufsholm 847.7), der var tilegnet kansler Peder Reedtz (1614-
1674), gengiver københavnske inskriptioner, mest fra gravmonumenter i byens kirker, på latin, dansk og 
tysk – herunder tekster fra Amager, Uranienborg og Stjerneborg samt breve af henholdsvis Tycho Brahe 
og Sophie Brahe (d. 1643). 

Peder Hansen Resen, der i bogens afsnit Ad lectorem (til læseren) blandt andet flere steder henviser til 
Ole Worms Danicorum monumentorum libri sex, medtager i samme afsnit også flere ordsprog, der 
sammenlignes med deres pendanter på andre sprog. Det gælder for eksempel ”Proverbium itaqve 
Danicum est: Døden er vis / men Stunden uvis”; tysk: ”Der Todt ist gewiß / die Stund ungewiß” osv. 

Bogen har som noget særligt et langt, dansk hyldestdigt til ære for Resen af journalisten og digteren 
Anders Bording. Digtet er i jambisk rytme med enderim, der omtaler menneskets korte hukommelse, 
tidens tand og altings forfald – og til sidst forherliger Resens indsats for, at København nu bliver husket.  

Naturligvis medtager Resen i sin bog faderen, biskop Hans Hansen Resens (1596-1653) epitafium i Vor 
Frue Kirke. Hans Hansen Resen var i øvrigt rektor på Herlufsholm Skole (1621-1624).  

Inskriptionerne fra Hven indledes med en kort forklaring fra side 310 med reference til Tycho Brahes 
omtalte bog fra 1596. Der er både kort over Uranienborg og Stjerneborg. 

Endnu et værk i samlingen af Resen er en prøve på det ambitiøst anlagte Atlas Danicus (udkom aldrig 
som helhed) i form af Samsø-beskrivelsen Descriptio et Illustratio Samsoæ  […] præmissa uti Specimen 
Theatri Daniæ sive potius Atlantis Danici […] København 1675 hos Jørgen Gøde (d. 1676) i folio og med 
figurer77 (Herlufsholm 846.12). Idéen til et sådant værk med beskrivelse af danske topografiske forhold 
blev siden genbrugt af flere. Teologen Erik Pontoppidan (1698-1764) udgav 1763-64 et lignende værk.  

                                                        
74 Se fx http://images.kb.dk/pdf/resenkom.pdf (sidst besøgt 10. november 2015) 
75 Forchhammer (1882), sp. 611. 
76 Ibid., sp. 593. 
77 Ibid., sp. 599. 

http://images.kb.dk/pdf/resenkom.pdf
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Favna Groenlandica fra 1780 har 
disse 12 figurer, der viser arktiske 
havdyr med stor detaljeringsgrad. 

Overlærer H. B. Melchior, der bl.a. 
grundlagde skolens naturhistoriske 

samling, donerede denne bog. 

Herlufsholm 214.2 

H. B. Melchior, der selv udgav 
naturhistorisk litteratur, har skrevet 
denne note på latin om krikanden i 

Favna Groenlandica, side 75. 

Herlufsholm 214.2 
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Interesserer man sig for naturen i Arktis, kommer man ikke uden om Otto Fabricius (1744-1822)78, der 
har ry for at være den første, der systematisk beskrev Grønlands dyreliv. 

Fabricius, der blev født i Rudkøbing, virkede i sit liv både som præst og zoolog. Otto Thott opfordrede 
ham på et tidspunkt til at tage på en naturhistorisk ekspedition i Grønland, og det råd fulgte han. 
Fabricius missionerede også på øen, hvor han opholdt sig fra 1768 til 1773 i Frederikshåb. 

Empirien må have været vigtig for Fabricius, der, ligesom eskimoerne, fangede sæler og gjorde egne 
iagttagelser. Resultatet blev hovedværket Favna Groenlandica […], udgivet i København og Leipzig 
178079, trykt hos hof- og universitetsboghandler Johann Gottlob Rothe. Bogen (XVI, 452 sider + tavle, 
oktav, 21 cm, Herlufsholm 214.2) beskriver op mod 473 arter, hvoraf der endda var 130, der tidligere 
havde været ukendte for videnskaben. Ligesom Ole Worm bidrog Fabricius betragteligt til dansk zoologis 
samlinger80. 

Den grønlandske dyreverden systematiseres i bogen81 på en måde, der minder om Carl von Linné (1707-
1778). I lang tid efter var bogen et væsentligt referenceværk. Fabricius udgav efterfølgende flere 
afhandlinger og blev blandt andet medlem af Videnskabernes Selskab i 1780. Forskningen har stadig 
gavn af videnskabsmandens resultater. Fabricius nåede at fordybe sig i det grønlandske sprog og skrev 
bl.a. Forsøg til en forbedret grønlandsk Grammatica. København 179182 (Herlufsholm 629.53). 

Eksemplaret af Favna Groenlandica fra samlingen er ét sted annoteret af donatoren, overlærer Hans 
Bøchmann Melchior fra Herlufsholm, der kommer med en iagttagelse på latin om krikanden, 
sandsynligvis som kommentar til bogens afsnit om Brednæbbet And, Anas Boschas (s. 75). Melchior 
skriver: 

Anas crecca mihi semel e Grönlandia missa est ut avis rarissima & incolis plane ignota. H. B. Melchior 

(Krikanden er for mig nu engang afvist som den sjældneste fugl fra Grønland og [afvist] som helt ukendt 
for de lokale.      H. B. Melchior) 

Muligvis skal Melchiors note ses i lyset af eftertidens diskussion af, hvorvidt man i Grønland kun kunne 
finde en amerikansk variant af krikanden eller også en europæisk-asiatisk krikand83. I Grønland – især i 
Vestgrønland – er krikanden kendt som en årlig trækfugl, der også yngler. De trækkende fugle kommer 
fra Island og Canada.  

                                                        
78 Kapel (2005). 
79 Forchhammer (1882), sp. 362. 
80 I dag: Zoologisk Museum under Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.  
81 Sml. Fabricius (1929). 
82 Forchhammer (1882), sp. 746. 
83 Sml. Winge (1898), s. 76-77 (krikand) og s. 78-80 (stokand – Anas Boschas). 
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Carl von Linnés 
Systema naturæ […] 
findes i flere 1700-
talsudgaver i 
samlingen – sammen 
med førsteudgaver af 
en række af det 
svenske ikons andre 
værker.  

Herlufsholm 213.3 

 
 

Tre håndkolorerede 
illustrationer med 
flagermus kan findes 
i Morten Thrane 
Brünnichs bog om 
dyrenes historie og 
Københavns 
Universitets 
dyresamling fra 
1782. Her er tavle V. 

RARA M 185 
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To år senere end Favna Groenlandica udkom et andet naturhistorisk værk, nemlig Dyrenes Historie og 
Dyre-Samlingen udi Universitetets Natur-Theater. Første Bind. Tilligemed En historisk Indledning, 
afhandlende Natur-Videnskabernes Fremgang under de Danske Konger siden Universitetets Stiftelse. 
København 178284.  

Bogen blev trykt hos hofbogtrykker Nicolaus Møller. Forfatteren var den danske teolog, zoolog og 
mineralog, professor Morten Thrane Brünnich (1737-1827). Dette bind i folio (RARA M 185) var også en 
del af Melchiors donation til skolesamlingen. Bindet har 7 håndkolorerede kobberstik (VIII, XXXVIII, 76 
sider, 36 cm, slidt, blåt papirbind). Billederne er udført af den dansk-tyske kobberstikker Christian Peter 
Jonas Haas (1754-1804), der også illustrerede Carsten Niebuhrs (1733-1815) rejse i Arabien. 

Brünnich markerede sig tidligt med sine arbejder, herunder disputatsen om sjællandske insekter 
Prodromus insectologiæ Siællandicæ fra 176185 (Herlufsholm 224.14). Her beskriver han 555 arter. 
Universitetsbiblioteket har flere førsteudgaver af zoologens værker, der angives i katalogen fra 1882 
under Naturhistorie, spalte 353-384.  

Forfatterens zoologiske sysler blev blandt andet hjulpet på vej af Thott, og Brünnich var i en periode 
opsynsmand for gehejmerådens private samling. Senere fik han hjælp af samme til at skabe et 
naturhistorisk museum 1770 – Theatrum Naturae – på Nørregade i København86.  

Brünnichs bog om dyrenes historie og universitetets dyresamling skulle have været fulgt op af endnu et 
bind, men forfatteren nåede ikke at få det færdigt, da han blev involveret i tilsynet med sølvminedrift i 
Norge. Senere gik hans manuskript tabt i forbindelse med Københavns brand 1795. 

Brünnich var blandt de første til at formidle naturhistorisk forskning på dansk. Således er hans zoologiske 
lærebog Zoologiae fundamenta […] Grunde i Dyrelæren87– trykt i København og Leipzig 1772 
(Herlufsholm 215.15, doneret af Melchior) – noget af det første, vi har, med en parallel gengivelse af 
både latinsk og dansk tekst om naturhistorien. Noget lignende kendes fx fra Linné i dennes Museum 
Tessinianum […] Herr Gr. Carl Gust. Tessins Naturalie-Samling88, Stockholm 1753 (RARA M 171, doneret 
af Thott). Brünnichs betydning for videnskaben89 kan fremgå af, at Zoologiae fundamenta – ligesom 
Fabricius’ bog – er digitaliseret og ligger på Biodiversity Heritage Library’s hjemmeside90.   

                                                        
84 Forchhammer (1882), sp. 364. 
85 Ibid., sp. 369. 
86 Nyerup (1819). 
87 Forchhammer (1882), sp. 360. 
88 Ibid., sp. 354. 
89 Sml. Molbech (1843), s. 236. 
90 http://www.biodiversitylibrary.org/ (senest besøgt den 10. november 2015). 

http://www.biodiversitylibrary.org/
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Pergamentomslaget på denne bog 
skal roteres for at kunne læses: Dette 
endnu udaterede, middelalderlige 
fragment (afskrift af Thomas 
Aquinas’ Questiones de Quodlibet 
VIII, Questio 6, Articulus 1) omslutter 
Polydor Vergils værk om opfindelser.  

Herlufsholm 958.16 
 

Det kan være én af Horrebow’erne, 
der i Polydor Vergils bog har skrevet 

disse praktiske 
litteraturhenvisninger. 

Herlufsholm 958.16 
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Juveler fra det store udland 
Som vi har set, findes der i samlingen bøger, indbundet i håndskriftfragmenter fra middelalderen. Et i 
2015 (gen)fundet fragment, der skal omtales her, rummer et udsnit fra den italienske dominikanerpræst, 
Thomas Aquinas’ (ca. 1225-1274) Questiones de Quodlibet VIII, Questio 6, Articulus 1 (udateret afskrift). 

Filosoffen Thomas Aquinas, der i sin tid var meget produktiv, er mest kendt for sin fortolkning af Aristo-
teles, der trods det hedenske ophav blev gjort spiselig for den katolske kirke. Questiones de Quodlibet I-
XII udgør en række filosofiske spørgsmål med tilhørende artikler om fx Guds magt, engle og tallet 6.  

I fragmentets tekst bliver begrebet simoni vendt og drejet af Thomas Aquinas. Afskriveren har benyttet 
mange ligaturer, dvs. forkortelser og sammenskrivninger af ord, sikkert for at spare på pergamentet. 
Skriften er visse steder næsten slidt helt væk. Fragmentet er ved redaktionens slutning endnu udateret. 

Håndskriftet fungerer som omslag til Polydori Vergilii vrbinatis De rervm inventoribvs libri octo. Eiusdem 
in orationem Dominicam commentariolum. Omnia nunc demum ab ipso autore perfecte aucta, recognita 
atque elaborata. Cum indice & rerum & verborum locupletissimo. Basileæ, Per Thomam Guarinum 1575 
([16] blade, 578 sider, [46] blade, oktav, 17 cm)91. 

Der er tale om en omstridt bog, først udgivet i 1499, af den italienske humanist, historiker og præst 
Polydor Vergil fra Urbino (ca. 1470-1555). Værket, der for en tid kom på den katolske kirkes liste over 
forbudte bøger92, skal være blevet skrevet i løbet af blot tre måneder. Det handler om 
opfindelser/opdagelser, fremstillet i otte bøger i samme bind (Herlufsholm 958.16), hvor Polydor Vergil 
fx diskuterer kirken som institution.  

Ikke overraskende blev den forbudte bog meget populær og oversat til flere europæiske sprog, herunder 
fransk, tysk, engelsk og spansk, og den udkom i cirka 70 latinske udgaver. En ’renset’ tekst (en såkaldt 
expurgation) udkom i 1576, autoriseret af pave Gregor XIII93. 

Bogen har i øvrigt tilhørt en Horrebow (herom senere).  

Først i eksemplaret på universitetsbiblioteket er der skrevet to noter i hånden, bl.a. med en henvisning 
til den tyske okkultist Henricus Cornelius Agrippa (1486-1535)94 og hans satiriske De incertitudine et 
vanitate scientiarum atque artium declamatio invectiva 1526, kap. 72-89 – en bog om videnskabens 
forfald, der også inspirerede Descartes. Denne bogs kapitel 86 handler om anatomi (De anatomistica).  
                                                        
91 Forchhammer (1882), sp. 5. 
92 Index Librorum Prohibitorum: Den første udgave udkom 1559 (pave Paul IV). Sidste trykte udgave udkom 1948. På 
listerne har man fx kunnet finde Kopernikus og Galilei.  
93 Jf. Hay (1952). 
94 Agrippa var inspireret af Marsilio Ficino i sin alkymistiske søgen efter kvintessensen – det såkaldte femte element. Sml. 
Newman & Grafton (2001), s. 24. 
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Kobberstikkene hos Vesalius 
maner til selvrefleksion og 
fordybelse, her folio 67. Disse 
illustrationer i Pauws 
kommenterede udgave fra 1616 
blev brugt i en anatomisk 
undervisningssammenhæng. 

RARA K 493 
 

Hermann Boerhaave og Bernhard 
Siegfried Albinus redigerede deres 

monumentale Vesalius-udgave i 1725. 
Den udkom i Leiden i to bind. 

RARA N 17 
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Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek rummer flere bøger af den moderne anatomis 
fader, belgieren Andreas Vesalius (1514-1564)95, professor ved universitetet i Padova. Længe før 
Thomas Bartholin, dissekerede Vesalius lig for at kaste mere lys over menneskekroppens ydre form og 
indre opbygning. Lægens anatomi medvirkede til endegyldigt at forkaste tidligere tiders fejlagtige 
opfattelse af mennesket som et system med fire kropsvæsker (knyttes især til den græske læge Galen, 
cirka 129-215), der skulle være i indbyrdes balance. De indre organer, arterier, knogler og nerver etc. 
blev i stedet hevet frem til alles skue. 

Vesalius er kendt for sin De Humani Corporis Fabrica Librorum Septem 1543, udgivet hos Johannes 
Oporinus (1507-1568) i Basel og med illustrationer i form af elleve træsnit, der tilskrives maleren 
Giovanni da Calcar (ca. 1499-1546), en elev af Titian (ca. 1488-1576).  

Omtrent samtidig udkom De Humani Corporis Fabrica Librorum Epitome – i daglig tale Epitome. Sammen 
med Kopernikus’ De revolvtionibus orbium coelestium, Libri VI fra 1543 blev Vesalius’ bog om 
menneskekroppen på mange måder startskuddet på ’den videnskabelige revolution’. 

Universitetsbiblioteket har Andreæ Vesalii Bruxellensis Epitome Anatomica Opus redivivum cui accessere, 
Notæ ac Commentaria P. Paaw Amsteldamensis in Lugduno-Batava Academia Professoris Anatomici. 
Lvgdvni Batavorum. Ex Officina Ivsti à Colster. Ann. cIƆ  IƆ  CXVI (Leiden 1616)96. Værket er illustreret og 
indbundet i et marmoreret halvbind ([8] blade, 226, [1] sider, 4o, 19 cm). Bogen er doneret af Thott. 

Der er her tale om en udgave med kommentarer fra medicineren og botanikeren Peter Pauw (1564-
1617), der var uddannet i Leiden, Paris, Orleans, Rostock og Padova. Peter Pauw arbejdede selv blandt 
andet med studier af håndrodsknoglerne, pande- og kæbehulen. Bogen var specialtilpasset til 
undervisningsbrug. På titelbladet af bindet i universitetsbiblioteket (RARA K 493) har en hånd anført 
’Andreæ Wesalii Epitome Anatomica’. 

Grundet sine botaniske iagttagelser fik Pauw i øvrigt senere opkaldt en rød hestekastanje efter sig af den 
hollandske læge Hermann Boerhaave (1668-1738), hvilket indgik i Linnés nomenklatur i Species 
plantarum 1753 som ’Aesculus pavia’. 

Samme Boerhaave, der underviste i stort set alle lægevidenskabelige discipliner ved universitetet i 
Leiden, var bidragyder til endnu en kommenteret Vesalius-udgave i samlingen (RARA N 17), nemlig 
Opera omnia anatomica & chirurgica […] i 1725 (2 bd., folio), sammen med den tyske professor, 
Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770)97. Også dette værk er doneret af Thott. 

                                                        
95 Vesalius (1998-2009). Sml. Cushing (1986). 
96 Forchhammer (1882), sp. 302. 
97 Ibid., sp. 301. 
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Johannes Kepler krediteres i dag for 
opdagelsen af planeternes elliptiske 
baner omkring solen. Hans viden 
blev samlet i den berømte Epitome 
Astronomiae Copernicanæ fra tiden 
1618-1622. Bemærk Horrebow-
signaturerne på titelbladet. 

RARA K 491 
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Som endnu et værdigt eksempel på den videnskabelige revolution finder man førsteudgaven af tyske 
Johannes Keplers (1571-1630)98 Epitome Astronomiae Copernicanæ Usitatâ formâ Quæstionum & 
Responsionum conscripta, inq; VII. Libros digesta, quorum TRES hi priores sunt de Doctrina Sphæricâ […] 
Lentijs ad Danubium, excudebat Johannes Plancus. Anno MDCXVIII (Linz ved Donau 1618-22)99.  

Oktaven, der er doneret af Thott, er indbundet i pergament og måler 17 cm i højden. Som den latinske 
titel fortæller, er der tale om 7 bøger samlet i én: [14 blade] 1-400, 409-417 sider + [1 blad] 419-622 
sider + [1 blad] + [6 blade] 641-932 sider [8 blade]. Diverse træsnit (initialer), figurer og diagrammer 
indgår i bogen. 

Værket har separate titelblade til bog 4 (Lentiis ad Danubium, impensis Godefridi Tampachii excudebat 
Iohannes Plancus. Anno M DC XXII) samt til bog 5-7 (Francofvrti, Sumptibus Godefridi Tampachij. Anno 
M DC XXI). 

Bogen gengiver Keplers tre love om planetarisk bevægelse med udgangspunkt i Kopernikus. Den første 
lov fortæller, at en planets kredsløb omkring Solen er en ellipse med Solen i det ene brændpunkt (fokus).  

Kepler udledte sine love på baggrund af empiriske observationer, der senere skulle få markant betydning 
for Isaac Newton (1643-1727) og dennes erkendelse af årsagen til de elliptiske baner – nemlig 
tyngdekraften. Tyskeren arbejdede kort tid for Tycho Brahe100 i Prag fra år 1600 indtil dennes død i 1601. 
Her studerede han blandt andet Mars og kunne sidenhen på baggrund af Tycho Brahes optegnelser 
konstatere, at Brahes idé om Mars’ cirkelbane var forkert. 

Bindet på Syddansk Universitetsbibliotek (RARA K 491) har på det første titelblad spor efter 5 forskellige 
ejere. Således kan man finde en Laurentius Hülling anno 1675, Paulus Danckel anno 1704, Jonas Gam 
1712 samt en PN Horrebow (eller NP Horrebow) og en C (eller P, eller CP) Horrebow.  

Horrebow-signaturerne peger på to forskellige hænder. Der er sandsynligvis tale om henholdsvis den 
danske astronom Peder Nielsen Horrebow (1679-1764) og enten sønnen Christian Horrebow (1718-
1776) eller sønnen Peder Horrebow (1728-1812). Disse var også astronomer. Thott købte i april 1777 
bøger på auktion efter netop Christian Horrebow, der overtog faderens hverv som professor og direktør 
for observatoriet på Rundetårn i 1753. Dette blev før Horrebow’erne drevet af Ole Rømer (1644-1710). 

Jonas Gam kan nok være identisk med Jonas Davidsen Gam (1671-1734), rektor for Næstved Latinskole 
(1723-1734).  

                                                        
98 Caspar (1995).  
99 Forchhammer (1882), sp. 332. 
100 Sml. Ferguson (2002). 
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Matthæus Merian og Martin Zeillers 
flerbindsværk Topographia 
Germaniae , Frankfurt am Main 
1642-1654 (1688) – med mere end 
2000 prospekter over steder i Det 
Hellige Romerske Rige – hører til 
blandt de kendte, historiske 
materialer fra samlingen. 

Herlufsholm 803.1-803.16 
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Ingen videnskabelig revolution uden illustrationer. Den schweizisk-tyske kobberstikker og forlægger 
Matthæus Merian (1593-1650)101, og hans efterslægt102 hører til pionererne på dette felt. Merians 
produktioner fylder godt i samlingen og spænder vidt emnemæssigt.   

Boghistorikerne har før nævnt det monumentale flerbindsværk Topographia Germaniae, produceret 
sammen med forfatteren Martin Zeiller (1589-1661), hvoraf 19 bind findes på Syddansk Universitets-
bibliotek103 (Herlufsholm 803.1-803.16). Her skal også fremhæves et vigtigt bidrag til 1600-tallets 
beskrivelser af den nye verden – Amerika.  

Det gælder bogen Historia Antipodum oder Newe Welt Das ist Natur und Eigenschafft deß halbentheils 
der Erden, so West Indien genennt wird, der Eleme[n]ten, Geschöpffen Nationen und Inwohner, und wie 
diß alles durch mancherlei Schiffahrten entdecket worden, mit fleiß zusam getrage[n] durch Johann 
Ludwig Gottfrid, Mit Landtafeln und Kupfferstucken ge-zieret und verleget durch Matthæum Merian. 
1631104 ([12], 562, 72 sider, illustrationer, kobberstik, kort, folio, 39 cm, pergamentomslag, fra Thott). 

Dette værk udgav Merian sammen med den tyske kronikør, teolog og oversætter Johann Ludwig 
Gottfried (ca. 1584-1633)105. Bogen er del af en større Amerika-serie efter forlæggeren Theodor de Bry 
(1528-1598). Titlens ’antipoder’ dækker personer, der bor på den diametralt modsatte side af Jorden, 
sådan som man på det tidspunkt forestillede sig, at Amerika eller Vestindien var placeret i forhold til 
Europa.  

Værket udgør 3 bøger (hhv. et geografisk og naturhistorisk rids, 30 rejseskildringer samt en status for 
nylige rejser/ekspansioner) med et titelblad, der viser tidens forestillinger om den nye verden. Her er 
titlen indskrevet i en muslingeskal; der er 5 indfødte ’indianere’, et stort reptil samt bjerge af rigdomme, 
en papegøje og andre detaljer, muligvis en kurvfuld kartofler! 

Det fremgår af bogens første titelblad, at bindet i universitetsbiblioteket (Herlufsholm 802.10) har tilhørt 
en Jacob Brochmann, måske en slægtning til en rektor for Herlufsholm af samme navn i tiden 1617-21. 
På bogens næste titelblad findes flere navne. Navnet Nicolaus Erichson er påskrevet. Bogstaverne HH er 
også tilføjet.  

Dedikationen i bogen har et ’Ex libris Erici Grubbe’. Det kunne være lensmanden Erik Grubbe (1605-
1692) til Tjele, der var Marie Grubbes (1643-1718) far. Navnet kan også findes på titelblad nummer to, 
men er her streget ud og vanskeligt at læse.  

                                                        
101 Wüthrich (2007). 
102 Fx Spary (2004), s. 9, 37, 38. 
103 Forchhammer (1882), sp. 419-421. 
104 Ibid., sp. 702: Newe Welt vnd Americanische Historien […]. Franckfurt am Main 1631. 
105 Van Groesen (2011). 
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Titelblad/kobberstik til Historia 
Antipodum med fem ”indianere” og 
måske en kurv med kartofler 
nederst til højre. 

Herlufsholm 802.10 
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Dette oversigtskort (her i udsnit) 
over Nord- og Sydamerika med 
Magellanstrædet, der deler 
Sydamerika og Ildlandet, er 
integreret i Merians Historia 
Antipodum fra 1631. 

Herlufsholm 802.10 

 

 
 

Antarktis var ukendt land i 1631. 
Dette udsnit stammer fra samme 

Amerika-kort i Historia Antipodum 
og repræsenterer forestillingen om 

et sydligt kontinent. 

Herlufsholm 802.10 
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Descartes’ Principia Philosophiæ fra 1644 
udgør et forsøg på en mekanistisk 
naturbeskrivelse. Bemærk Thotts mærkat 
til venstre. RARA L 216 

 

Nederst til højre: Essai philosophique 
concernant l’entendement humain, 
Amsterdam 1700 (1689), af den vigtigste 
klassiske empirist, John Locke, medtager 
bl.a. udtrykket ‘tabula rasa’ – den 
ubeskrevne tavle – om det menneskelige 
sind ved fødslen (bog 2). Den viste, franske 
udgave kaldes ’oplysningstidens bibel’.  

Doneret af Thott. RARA L 60 

 

Nederst til venstre: Isaac Newton læner sig 
op ad Descartes i sin Philosophiæ Naturalis 
Principia Mathematica, der først udkom i 
1687 – ikke mindst i valget af titel. Bemærk 
Horrebow-signaturen i eksemplaret.  

Editio ultima 1714. Fra Thott. RARA L 56 
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”Cogito, ergo sum” – jeg tænker, altså er jeg106. Dette filosofiske idiom er hentet fra førsteudgaven af 
den franske filosof René Descartes’ (1596-1650)107 monumentale hovedværk Principia Philosophiæ. 
Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium 1644, som universitetsbiblioteket (RARA L 216) er i besiddelse 
af108 ([22], [1] blankt blad, 310 sider, [1] blankt blad, 4o, 21 cm, pergamentomslag, doneret af Thott). 

Bogen, der er dedikeret til prinsesse Elisabeth af Bøhmen (1618-1680), er en opsamling på tidligere 
værker, herunder Meditationes de prima philosophia […] 1642109 samt Discours de la méthode pour bien 
conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences 1637110 (“Je pense donc je suis”). 

Descartes beskæftigede sig på tværfaglig vis med grundlæggende problemstillinger inden for discipliner 
som fx matematik, fysik og anatomi, hvor de (natur)filosofiske tanker fandt fin grobund. Hans 
uddannelse omfattede, foruden jesuitter-skolen, La Flèche, Anjou (ca. 1606-1614), bl.a. jurastudier ved 
universitetet i Poitiers med en akademisk grad i 1616. Descartes tilskrives blandt andet opfindelsen af 
det retvinklede koordinatsystem samt grundlæggelsen af den analytiske geometri. Via dissektioner af 
dyr søgte Descartes også at opnå indsigt i hjertets funktion, men han trak på tidligere tiders opfattelser 
og lå i disput med William Harvey, hvis opdagelse blev epokegørende. 

Descartes var bl.a. inspireret af Platon (ca. 428/427-348/347 f.Kr.) og påvirkede selv mange filosoffer, 
herunder fx John Locke (1632-1704)111 og Immanuel Kant (1724-1804). Der er noget, der tyder på, at han 
besøgte Longomontanus i København112.  

Det er først og fremmest som skaberen af den moderne filosofi, at Descartes i dag er kendt; en 
rationalist, der beskæftigede sig med sjælens natur og dens forhold til legemet samt med spørgsmålet 
om Guds eksistens.  

Grænserne mellem filosofi og naturvidenskab har uden tvivl været flydende i datidens universitets-
miljøer, hvor også okkultisme kunne være gangbar mønt – dog ikke hos rationalisten Descartes. 

I Principia Philosophiæ beskrives det blandt andet, hvordan et objekt, der ikke påvirkes af ydre kræfter, 
vil have en jævn, retlinet bevægelse (eller være i hvile). Isaac Newton forfiner i sin Philosophiæ Naturalis 
Principia Mathematica 1687113 dette mekanistiske princip, der i dag kendes som Newtons første lov.  

                                                        
106 Renati Des-Cartes Principia Philosophiæ, første del, § 7. 
107 Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/descartes/ (besøgt 10. november 2015) 
108 Forchhammer (1882), sp. 200. 
109 Ibid., sp. 208 (Amsterdam-udgave med kommentarer – objectiones – fra 1654). Thotts donation. Herlufsholm 542.9. 
110 Ibid., sp. 203 (Amsterdam-udg., oversat fra fransk til latin, fra 1644, bundet med Principia Philosophiæ). RARA L 216. 
111 Schøsler (2013). 
112 Kragh & Sørensen (2007). 
113 Forchhammer (1882), sp. 330 (editio ultima, Amsterdam 1714). RARA L 56. 

http://plato.stanford.edu/entries/descartes/
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Historikere vil kunne læse meget ud 
af byprospekterne i Johannes 
Blaeus tobindsværk fra 1649, der på 
sin vis er Hollands/Nederlandenes 
”dåbsattest”. RARA N 27 

 
 

Novus Atlas sinensis af Martino 
Martini fra 1655 indgik som bind 10 

i Johannes Blaeus Atlas Maior. 

RARA N 16 
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Den nederlandske kartograf og kobberstikker Johannes Blaeu (1596-1673) er godt repræsenteret i 
samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek. Her finder man fx værket Novum ac magnum theatrvm 
vrbium Belgicæ regiæ, Ad præsentis temporis faciem expressum a Ioanne Blaev Amstelædamensi 1649 i 
folioformat114 (cirka 52,5 cm, kort, kobberstik, pergamentomslag med stempler, doneret af Thott).  

Denne førsteudgave (RARA N 27) udgør andet bind i et topografisk tobindsværk om nederlandske byer i 
syd og nord115. Blaeu havde oprindeligt tænkt sig en ligelig fordeling af ca. 220 kort i værkets to bind. 
Men fordelingen af kortene måtte gennem flere editioner ændres på grund af den politiske udvikling. 

Værket spiller en vigtig rolle for den hollandske og belgiske selvforståelse. Historien fortæller, at 
Nederlandene – svarende til området for de nuværende Beneluxlande – omkring år 1500 kom til at høre 
under huset Habsburg. Dette fyrstehus blev siden splittet op i en spansk og en østrigsk del, hvor 
Nederlandene indgik under det spanske herredømme med Filip II som monark.  

Reformationen kom på tværs af de spanske magtbestræbelser, og den katolske Filip II iværksatte en 
modreformation, hvilket førte til borgerkrig. 1581 blev resultatet dannelsen af en uafhængig republik, 
der bestod af syv nordlige, nederlandske provinser. Blaeus værk om byerne skal ses i lyset af kampen for 
uafhængighed af Spanien, hvor republikken i 1648 under den Westfalske Fred blev anerkendt som en 
selvstændig nation.  

Johannes Blaeu var søn af forlæggeren Willem Janszoon Blaeu (1571-1638), der lærte astronomi og 
kartografi hos Tycho Brahe og som forlægger i øvrigt kendte Descartes116. Johannes Blaeu fortsatte, 
sammen med sin bror Cornelius, faderens arbejde med fremstilling af kartografiske værker og udgav 
flere atlasser, fx over Skotland 1654 – samt det dyre Atlas Maior 1662-1665 i 11 bind med 594 kort og 
ca. 3000 sider tekst. Dette atlas skulle have været del af et større værk, hvilket fremgår af den fulde titel 
Atlas Maior, sive Cosmographia Blaviana, qua solum, salum, coelum, accuratissime describuntur. Det er 
hos Johannes Blaeu, at den italienske jesuit Martino Martini (1614-1661) i 1655 får trykt sit Novus Atlas 
sinensis – det nye atlas over Kina, bestående af 17 kort og 171 tekstsider. Dette værk indgår som bind 10 
i Blaeus Atlas Maior og findes på Syddansk Universitetsbibliotek117 (RARA N 16). 

Longomontanus fik, foruden sin Astronomia Danica 1640, også udgivet en bog om cirklens kvadratur hos 
Blaeu, hvis virksomhed var anerkendt langt ud over landets grænser118. Familien Blaeu var blandt de 
fremmeste bogtrykkere i Amsterdam – på linje med konkurrenten Johannes Janssonius (1588-1664).  

                                                        
114 Forchhammer (1882), sp. 554. 
115 Koeman (1967), s. 298-331. 
116 Se fx Clarke (2006), s. 137. 
117 Forchhammer (1882), sp. 699. 
118 Kragh & Sørensen (2007), s. 65. 
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Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica De Vacuo Spatio fra 1672 er et vigtigt videnskabs- og på sin vis også 
industrihistorisk værk, der dokumenterer vakuumteknologiens barndom. RARA M 170 
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Vakuumteknologi er i dag uundværlig til mange formål, blandt andet i fødevareindustrien, hvor 
emballager kan pumpes lufttomme, så madens holdbarhed optimeres. En af foregangsmændene på 
området var tyskeren Otto von Guericke (1602-1686)119, der både virkede som ingeniør, jurist, opfinder 
og politiker i byen Magdeburg. 

Von Guericke gennemførte fra midten af 1650’erne en række, demonstrative vakuumeksperimenter, der 
et par årtier senere førte til udgivelsen af bogen Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica De 
Vacuo Spatio. Amstelodami. Apud Joannem Janssonium120 à Waesberge. 1672121 (RARA M 170). 

Denne førsteudgave ([XVIII], 244 sider, [21] blade med plancher (nogle foldede), portræt, folio, 33 cm, 
pergamentomslag, doneret af Thott) byder blandt andet på kobberstukne billeder af von Guerickes 
videnskabelige sparringspartner, professor Caspar Schott (1608-1666) i Würzburg.  

Værket er inddelt i syv bøger, også med astronomiske betragtninger, hvor teorien bag det egentlige 
eksperiment ’De spatio vacuo’ findes i bog 2.  

Med dette værk slog tyskeren fast, at et vakuum kan eksistere. 

Von Guericke studerede både ved universitetet i Leipzig (1617-1619), Helmstedt (nogle uger), Jena 
(1621-1623) og Leiden (1623-1624), hvor han ved sidstnævnte bl.a. læste matematik, fysik og 
ingeniørkunst. Det var fra cirka 1645, at han begyndte sine undersøgelser på det pneumatiske område. 
Han opfandt i 1649 en vakuumpumpetype (kolbepumpe), der blev flittigt brugt til eksperimenter med 
lufttryk – ikke mindst på Rigsdagen i Regensburg 1654, mens kejser Ferdinand III kunne se til.  

Referencer til de særlige magdeburgske halvkugler af kobber, der blev anvendt til eksperimenterne, er 
siden blevet en fast bestanddel af den klassiske fysikundervisning overalt i verden.  

Historien fortæller, at luften i de sammensatte halvkugler under eksperimentet blev pumpet ud, hvorved 
der blev skabt et vakuum, så selv ikke 16 forspændte heste var i stand til at trække halvkuglerne fra hin-
anden. I det øjeblik, kuglen atter blev fyldt med luft, faldt de to halvdele til jorden på næsten magisk vis.  

Bogen fra 1672 indeholder også en af verdens første beskrivelser af et elektrisk eksperiment med brug af 
en håndroteret svovlkugle og et klæde. Med denne elektrostatiske generator var videnskabsmanden i 
stand til at generere gnister – uden at han dog kunne forklare fænomenet.  

Von Guericke benyttede også sin viden om lufttryk til at opsætte et barometer i rådhuset i Magdeburg.  

                                                        
119 Köppe (2003). 
120 Hos Johannes Janssonius. 
121 Forchhammer (1882), sp. 339. 
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Le Neptune François 1693 var 17. århundredes absolut mest bekostelige maritime atlas, men måske mere et 
udstyrsstykke end et praktisk redskab til søkrig. Universitetsbibliotekets bog er velbevaret, om end omslaget er slidt. 

RARA N 11 
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Det 17. århundredes voksende viden om fysik, matematik og astronomi fik betydning for kartografien. 
Blandt samlingens mange kartografiske materialer findes en førsteudgave af det kostbare maritime atlas 
Le Neptune François, ou Atlas Nouveau des Cartes Marines. Levées et gravées par Ordre exprés du Roy. 
Pour l’Usage de ses Armées de Mer […] A Paris. Chez Hubert Jaillot aux deux Globes, M. DC. LXXXXIII122.  

Den angivne udgiver, Alexis Hubert Jaillot (ca. 1632-1712), var uddannet skulptør med kartografiske 
interesser.  

Astronomen og geografen Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) er blandt dette maritime atlas’ 
berømte bidragydere sammen med ingeniør og redaktør Charles Pène, der oprindelig i 1681 havde fået 
opgaven i kommission fra minister Jean Baptiste Colbert (1619-1683) med autorisation af Louis XIV. 

Le Neptune François 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 Amsterdam123 samme år af den franske 
kartograf Pierre Mortier (1661-1711) og med kort af den hollandske gravør Romeyn de Hooghe (1645-
1708)124, der arbejdede for William III. Bindets anden del beskriver lignende kystlinjer ud fra et engelsk 
materiale.  

I alt finder man i Le Neptune François + Cartes Marines à l’Usage des Armées du Roy de la Grande 
Bretagne 41 kort/stik, heraf 39 dobbeltsidede (2o, cirka 65 cm, vignette af hollænderen Jan van Vianen 
(ca. 1660-1726), slidt, rødmarmoreret papirbind)125. 

På nær brugen af rødt på titelbladene er eksemplaret på universitetsbiblioteket (RARA N 11) ikke 
koloreret. Kortene omfatter også et fornemt danmarkssøkort med titlen Carte de la Mer de Dannemark 
et des Entrées dans la Mer Baltique Contenant les Bancs, Passes, Isles et Costes depuis Norden et Le Cap 
Der-Neus jusques a Rostock et Valsterbon (værkets tredje kort). 

Ifølge Cornelis Koeman indgik Mortier et samarbejde med Jaillot om en samtidig udgivelse af de nævnte 
dele. Begge dele af værket skal ifølge Koeman – trods angivelsen af Paris som trykkested for Le Neptune 
François – være trykt i Amsterdam126. Fænomenet kaldes ’contrefaçon’. Værket kendes i øvrigt i tre 
forskellige editioner. 

Mortier skal 1681-85 have været i Paris og her have lagt grobunden for at tilegne sig privilegiet 1690 i 
forhold til trykningen af et fransk kartografisk materiale i Amsterdam.  

                                                        
122 Forchhammer (1882), sp. 410. 
123 Koeman (1970), s. 423-431. 
124 Forchhammer (1882), sp. 409. 
125 Sml. http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/atlas.html med atlas-liste for M/S Museet for Søfart, Kronborg 
(tidligere Handels- og Søfartsmuseet) ved Jørgen Marcussen. Siden er senest besøgt 10. november 2015. 
126 Koeman (1970), s. 423-424. 

http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/folio/atlas.html
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Den moderne encyklopædis genremæssige karakteristika fandt deres første samlede udtryk i Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 1751-1772. Herlufsholm 665.3 
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Paradigmet på det moderne leksikon findes også på Syddansk Universitetsbibliotek.  

Det drejer sig om Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une 
société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot, de l’Académie Royale des Sciences & des 
Belles-Lettres de Pruffe; & quant à la Partie Mathématique, par M. d’Alembert, de l’Académie Royale des 
Sciences de Paris, de celle de Pruffe, & de la Société Royale de Londres. A Paris, Chez Briasson […], David 
[…], Le Breton […], Durand […]127, udgivet i folio 1751-1772, fordelt på 17 bind med artikler og 11 med 
illustrationer. Her er tale om et af oplysningstidens hovedværker – på mange måder et kampskrift. 

Samlingen rummer seks bind af førsteudgaven (bd. I-V & VII, brunt skind med guldtryk på ryg), hvor bind 
I fra 1751 ([5] blade, LII, 914 sider, [1], [1] foldet blad, 40 cm) har et berømt diagram med en 
organisering af den menneskelige viden i hukommelse, fornuft og fantasi (Herlufsholm 665.3).  

Der er også 17 bind af værkets 3. udgave (Livorno 1770-1775, Herlufsholm 663.1 og 664.1). Hertil 
kommer 11 bind med plancher til tredjeudgaven fra tiden 1771-1778 (Herlufsholm 664.2 og 665.1). 
Endelig er der Nouveau Dictionnaire pour servir de Supplément aux  Dictionnaires des sciences, des arts 
et des métiers […], Livorno 1778 i tre bind (Herlufsholm 665.2).  

Bind I-V af førsteudgaven har stemplet et kronet monogram ’FDL’, måske efter grev Ferdinand Anton 
Danneskiold-Laurvig (1688-1754), hvis bøger kom på auktion 1755, året for udgivelsen af bind V. 

Encyklopædien er et kritisk opslagsværk over videnskaberne, kunsterne samt håndværkene128. Manden 
bag værket var filosoffen og kunstkritikeren Denis Diderot (1713-1784)129, der redigerede bindene 
sammen med matematikeren og fysikeren Jean le Rond d’Alembert (1717-1783).  

Bidragyderne talte bl.a. Voltaire (1694-1778),  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) og naturforskeren 
Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788). Inspireret af datidens kartografi omtalte redaktørerne 
værket som ’une espèce de mappemonde’. Encyklopædien mødte stor modstand fra især jesuitter og 
jansenister. Flere andre forhold besværliggjorde det lange seje træk med at gøre værket færdigt. 
Undervejs udgik fx d’Alembert af staben efter en strejke, ligesom forlæggeren André François Le Breton 
(1708-1779) blev skiftet ud efter en strid om manipulation med artiklerne. På et tidspunkt blev værkets 
kongelige privilegium inddraget, men der kom hjælp fra en uventet kant, idet Jeanne-Antoinette 
Poisson, marquise de Pompadour, kaldet ’Madame de Pompadour’ (1721-1764) – Louis XV’s elskerinde – 
sammen med flere andre støtter brugte sin indflydelse til at få produktionen på ret køl130.  

                                                        
127 Forchhammer (1882), sp. 7. 
128 Sml. d'Alembert & Diderot (2014). 
129 Société Diderot: Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie: http://rde.revues.org/ (besøgt 10. november 2015) 
130 Ibid. Sml. Muchembled (2014). 

https://da.wikipedia.org/wiki/Marquise
http://rde.revues.org/
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Hinduernes vaner, skikke 
og påklædning blev 
grundigt skildret via 
detaljerede, 
håndkolorerede 
kobberstik af den flamske 
maler, Frans Balthazar 
Solvyns i 1799-udgaven. 
Her: ’A Soodder’ (Section 
1st No. 8), dvs. sudra, fra 
den laveste kaste. 

RARA N 19 
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Oplysningstiden bidrog også til en fascination for etnografisk feltarbejde. Den flamske maler og 
kunstner, Frans Balthazar Solvyns (1760-1824)131, opholdt sig i tiden fra 1791-1803 i det nordøst-indiske 
område Bengalen, specifikt i byen Calcutta.  

I den forbindelse engagerede Solvyns sig inden for trykkeribranchen og regnes blandt pionererne i Indien 
på dette område. 

Solvyns studerede ved Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen fra 1775 til 1778 og 
kom også til Ecole de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture i Paris 1778 hos maleren François-
André Vincent (1746-1816). Denne portrætterede bl.a. Diderot, som til gengæld kommenterede 
Vincents kunst.  

Solvyns blev efterhånden et navn inden for marinemalerier og fik opgaver i kommission for regeringen i 
De Østrigske Nederlande. Solvyns’ rejse til Bengalen i 1791 skal formentlig ses i lyset af Den Brabantiske 
Revolution i 1789. 

I Calcutta arbejdede Solvyns for den britiske elite, blandt andet med restaurering af kunstværker og 
dekoration af hestetrukne vogne. Her blev kunstneren inspireret i en etnografisk retning af lingvisten og 
sanskritforskeren Sir William Jones (1746-1794). 

Det lagde i 1794 fundamentet for at begynde at arbejde med en serie af tryk, der skildrede det 
almindelige liv hos hinduerne.  

Den første samling med 250 håndkolorerede kobbertryk blev lanceret med titlen A Collection of Two 
Hundred and Fifty Coloured Etchings: Descriptive of the Manners, Customs and Dresses of the Hindoos, 
Calcutta 1796. 

Universitetsbiblioteket er i besiddelse af en udgave, der udkom 1799 (Mirror Press). Denne udgave er i 
form af ét bind i folio (2o, ca. 51,5 cm), inddelt i 12 sektioner132, hvor hvert portræt er et nummereret 
tryk med angivelse af sektion (RARA N 19). Eksemplaret fra Herlufsholm er uden titelblad133, men starter 
direkte med titlen på sektion 1: Section 1st. 66 Prints of the Hindoo Casts with their respective 
professions. På ryggen af det læderindbundne bind (originalt, indfarvet kalveskind) kan man læse: 
Manners & Customs of the Hindoos (guldtryk i rødligt felt). 

Som en samtidig beretning tegner trykkene et værdifuldt billede af Indien i slutningen af 1700-tallet, 
hvor valget af motiver favner både hverdag og fest samt de portrætteredes særpræg.  
                                                        
131 Hardgrave (2004). 
132 Se http://www.laits.utexas.edu/solvyns-project/ for en detaljeret gennemgang (Solvyns Etchings Online) af udgaver 
og sektioner (sidst besøgt 10. november 2015). 
133 Forchhammer (1882), sp. 699. Katalogen angiver fejlagtigt London som trykkested, ligesom Solvyns ikke er nævnt. 

http://www.laits.utexas.edu/solvyns-project/
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Panorama 

 

Løst bevaret kobberstik af byen Ratzeburg i Holsten, antageligvis kopieret efter stik i Civitates Orbis Terrarvm 1598, 
oprindelig stukket af illustratoren Gerdt Hane 1588. 31 x 40,5 cm. RARA Stik 1 
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Samlingen rummer denne latinske udgave fra starten af 1590’erne – formentlig 1592 – af Abraham Ortelius’ Theatrvm 
Orbis Terrarvm (Antwerpen 1570). Her ses Cornelius Antoniades specialkort over Danmark (t.v.). Værket er doneret af 

Thott. En note på titelbladet viser, at det er blevet købt i 1593 på bogmessen i Frankfurt for 34 gylden. RARA N 12 
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Førsteudgaven af Civitates Orbis Terrarvm sive Vrbivm Præcipvarvm Totivs Mvndi, Køln 1572-1618, udgivet af Georg Braun 
(1541-1622) og Frans Hogenberg (1535-1590) med 546 prospekter. Inspirationen kom bl.a. fra Abraham Ortelius’ (1527-

1598) verdensatlas, som kobberstikkeren Hogenberg også medvirkede til. Her ses London. Doneret af Thott. RARA M 187 

 
 



71 
 

 

Den hollandske købmand og historiker, Jan Huygen van Linschoten (1563-1611), er især kendt for et illustreret værk om 
rejser til Ostindien, Itinerario, Amsterdam 1596. Værkets detaljerede kort skabte nye handelsmuligheder i datiden. Her 

ses bogens udfoldelige verdenskort, ’Orbis terrae compendiosa descriptio’, udført af Jan Baptist Vrients (1552-1612) 
efter et forlæg. Vrients købte i øvrigt i 1601 rettighederne til Ortelius’ verdensatlas. Doneret af Thott. Herlufsholm 981.9 
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Den polske læge 
og naturforsker 

Jan Jonston (1603-
1675) udgav i 
1657 Historiæ 

naturalis de 
quadrupedibus 

libri, Cum æneis 
figuris i 

Amsterdam – et 
folioværk om 

firfodede dyr som 
del af en komplet 

naturhistorie. 
Bindet, der er 

doneret af Thott, 
har bl.a. 

illustrationer af 
løver, tavle LI. 

Flere af Jonstons 
andre værker blev 

illustreret af 
Matthæus 

Merian. 
Herlufsholm 

1213.7 
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Universitetsbiblioteket har fra Herlufsholm også fem kobberstik med slagscener fra Skånske Krig 1676. Mesteren bag i 
hvert fald to af stikkene er den hollandske Romeyn de Hooghe (1645-1708). Kortene (på hver 58 x 85,5 cm) er 

registreret på Syddansk Universitetsbibliotek med titlen Slagscener: Kobberstik fra Skånske Krig 1676. 
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Denne førsteudgave af den tyske astronom og matematiker Johann Christoph Sturms (1635-1703) Mathesis 
compendiaria sive tyrocinia mathematica tabulis […], Altdorf 1693, udmærker sig ved at have mange kobberstik samt en 
bevaret, håndskreven note om håndtydning (kiromanti), side 68-69. Sturms filosofi udgjorde en skønsom blanding af det 

gamle repræsenteret ved Aristoteles og det nye, repræsenteret ved Descartes. Doneret af Thott. Herlufsholm 421.17 
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Den tyske kartograf 
Johann Baptist Homanns 
(1664-1724) Atlas Novus 

Terrarum Orbis Imperia 
Regna et Status exactis 

Tabulis Geographicè 
demonstrans […] fra 

Nürnberg (uden årstal) 
findes også i samlingen. 

Her bærer Atlas og 
Herkules firmamentet, 

mens flere guder og 
gudinder står rundt om 

kloden. Homann kan 
beskrives som det 18. 
århundredes vigtigste 
udgiver af kartografi i 
Tyskland. RARA N 14 
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Det topografiske værk med landskaber og steder, Admirandorum Quadruplex Spectaculum, Amsterdam (før 1715) af 

nederlandske Jan van Call (1656-1703) blev udgivet af den tyske kobberstikker og forlægger Peter Schenk (1660-1711). 
Det tosprogede værk er i dag et hollandsk nationalklenodie. Samlingens bog er uden årstal. Schenk købte også sammen 
med sin læremester Gerard Valck (1652-1726) kartografiske kobberplader efter Johannes Janssonius i 1694. RARA K 490  
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Johann Jakob Scheuchzers 
(1672-1733) Kupfer-Bibel […], 
Augsburg & Ulm, 1731-1735, 
udgør en naturvidenskabelig 
forklaring og kommentar til 

Biblen. Illustrationerne blev i 
vid udstrækning baseret på 

den schweiziske læges egen 
naturhistoriske samling. 

Scheuchzer høstede tidligt 
anerkendelse fra Isaac Newton 
og filosoffen Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716).  

Doneret af Thott.  

Herlufsholm 48.1 og 48.2 
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Apotekeren og 
botanikeren Johann 
Wilhelm Weinmann 
(1683-1741) udgav 
planteværket 
Phytanthoza 
iconographia […] 
mellem (1735) 1737 og 
1745 i fire bind. Det er 
det første botaniske 
værk med trykt 
’mezzotint’ i 
kombination med 
håndkolorering. Linné 
lod en planteart 
opkalde efter 
Weinmann – 
’Weinmannia’.  

RARA M 186 
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Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise et du Thibet […], Haag 1737, af den franske geograf Jean-Baptiste 
Bourguignon d’Anville (1697-1782) er det første, vestligt producerede, efter datidens forhold nøjagtige atlas over Kina 

inklusive Tibet samt et separat Korea. D’Anville arbejdede også på Diderots encyklopædi. RARA N 10 
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Denne førsteudgave (doneret af Thott) fra Berlin 1744 af den schweiziske matematiker og fysiker Leonhard Euler (1707-
1783) beskriver planeternes og kometernes bevægelser eller perturbation, inkl. kometobservationer fra 1680 og 1681 

(Kirchs komet – C/1680 V1, den samme komet som Isaac Newton anvendte til at teste Keplers love). RARA L 219 
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Tavle XXV fra bind 1 af 
Angenehmer und nützlicher 

Zeit-Vertreib mit Betrachtung 
curioser Vorstellungen 

allerhand... Thiere […] af 
miniaturemaleren fra Nürnberg, 

Johann Daniel Meyer (1713-
1752). Hans 3-binds dyreværk 

blev udgivet i årene 1748-1756, 
midt i oplysningstiden. 

Illustrationerne udgør et skridt i 
retning af en moderne 

videnskabelighed, tilsat barokke 
luner.  

1. Theil, RARA M 179 

RARA M 180 
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Flere af samlingens mange tidsskrifter er leveret af Thott. Her er det den første del af det tyske Neu-Eröffnetes Magazin 
[…] Bamberg 1756 med kobberstik af Georg Paul Nusbiegel (1713-1778). Merparten af tidsskrifterne fra Herlufsholm er 
efter aftale udspaltet fra hovedsamlingen på Syddansk Universitetsbibliotek. Det viste tidsskrift er registreret med titel. 
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Syddansk Universitetsbibliotek har i samlingen også 13 velbevarede, originale kobberstik fra tegner og løjtnant Poul Isac 
Grønvolds (1718-1760) skildring af kong Frederik V’s rejse gennem Danmark 1749. Her ses byen Ringsted. Grønvolds 

billeder og den kunstneriske frihed blev i øvrigt kommenteret af Peter Friderich Suhm i 1794. Samlingens 13 løse stik fra 
Den stormægtigste Monarch og Herre Friderich den Femte Konge [...] Reijse Igiennem Riigerne Dannemark og Norge har 

på universitetsbiblioteket signaturen: RARA Stik 2 
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Projiceret globe fra den tyske kartograf, kobberstikker og forlægger Johann Georg Schreibers (1676-1750) Atlas Selectus 
[…] med 130 håndkolorerede kort, trykt i Leipzig (uden årstal). Gennem tiden lod Schreiber blandt andet flere af sine 

kort udgive hos Homanns arvinger i Nürnberg. Herlufsholm 982.6  
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Her ses en grønvinget due fra illustratoren Johann Michael Seligmanns (1720-1762) flerbindsværk Sammlung 
verschiedener ausländischer und seltener Vögel Nürnberg 1749-73 – en oversættelse af naturhistoriske værker af hhv. 

George Edwards (1694-1773) og Mark Catesby (ca. 1682-1749), doneret af H. B. Melchior. RARA M 188 
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Disse muslinger – 
Lepas ou patelle – 
pryder planche 2 i 
bogen Conchyliologie 
af den franske 
naturhistoriker 
Antoine-Joseph 
Dezallier d’Argenville 
(1680-1765), her i en 
tysksproget udgave fra 
Wien 1772. 
D’Argenville  
medvirkede til 
Diderots store 
encyklopædi med flere 
hundrede artikler. 
Bogen er skænket af 
H. B. Melchior.  

RARA M 177 
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Brødrene Montgolfier (Joseph, 1740-1810 og Étienne, 1745-1799) gennemførte i oktober 1783 en bemandet flyvning 
med deres varmluftballon. I samlingen findes dette samtidige kobberstik med tekniske tegninger og fransk tekst om 
bedriften, der kan ses i lyset af oplysningstidens fascination af teknologi – et konkret resultat af ny viden om fysik og 

matematik. Del af et læg på Syddansk Universitetsbibliotek: Diverse stik fra 18. århundrede 
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Samlingen tæller flere 
bind af den tyske 
naturhistoriker Johann 
Matthäus Bechstein 
(1757-1822). Her er 
det førsteudgaven af 
hans Naturgeschichte 
der Stubenvögel Mit 
Abbildungen, Gotha 
1795 med en nattergal 
på titelbladet. 
Bechstein var relativt 
hurtig til at tage Linnés 
systematik til sig og 
kaldes gerne ’den 
tyske naturhistories 
fader’. Bogen har 
tilhørt H. B. Melchior.  

Herlufsholm 214.9 
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Universitetsbiblioteket 
har blandt de 

værdifulde, 
kartografiske 

materialer 10 unikke, 
håndkolorerede kort 
fra o. 1800 over Øvre 

Telemarken, tegnet af 
eidsvollsmanden 

Enevold Steenblock 
Høyum (1775-1830), 

registreret som 
Norske kort 1-10.  

Her ses „Moe 
Præstegjeld“.  

 

Kortene, der blev 
(gen)fundet i 2014 af 

bogens forfatter, er 
p.t. udlånt til Vest-

Telemark Museum. 

 
 



90 
 

 

 

Den tyske hofkobberstikker fra Hessen-Darmstadt, Johann Conrad Susemihl (1767-1847), udgav Teutsche Ornithologie 
oder Naturgeschichte aller Vögel Teutschlands in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen […], Darmstadt 1800-
1811 (1817), med håndkolorerede kobberstik i folio (H. B. Melchior). Susemihl kendte og skrev til Bechstein. RARA N 15  
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Charles Darwins The descent of man, and selection in relation to sex, London 1871 (to bind) udgør en opfølgning på 
videnskabsmandens monumentale værk om arternes oprindelse og evolutionen, hvor der fx trækkes klare, 
embryologiske linjer mellem dyr og mennesker, ligesom andre sammenhænge påvises. Herlufsholm 239.18 
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Forskningsperspektiver 
Emnerne spænder vidt i samlingen fra Herlufsholm på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense. Med 
cirka 40.000 bind fra flere forskellige tidsaldre, synes der at være talrige muligheder for forskningen. Her 
tænkes især på studier med en historisk eller museal dimension, hvad enten vi taler humaniora, natur- 
eller samfundsvidenskab samt tværfaglig forskning etc.  

I særlig grad vil universitetsfolk kunne drage nytte af den relativt store mængde af velbevarede bøger fra 
1500-, 1600- og 1700-tallet, samlet på ét sted. Uden for Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket vil 
man i Danmark kun få steder finde et sammenligneligt udvalg af ældre værker. 

Som forsker kan man vælge at kigge bredt på grupper af materialer i samlingen, eller man kan gå i 
dybden med enkelte værker og forfatterskaber. En del af udgaverne findes allerede i digitale versioner 
på nettet, men de mange anmærkninger, navne og lignende håndskrevne unika i samlingens bøger må 
rimeligvis kunne tiltrække de forskere, der har brug for at kunne kombinere studiet af værkernes 
allerede kendte forhold med en indsigt i de særlige kendetegn – også hvad angår bøgernes fysiske form. 
En digital version er ikke altid nok. Hertil kommer sammenhængen med andre, tilsvarende værker i 
samlingen – en sammenhæng, der også kan være unik. Det er på disse områder, at samlingen har sine 
forcer i sammenligning med andre biblioteker. 

I det følgende skal nævnes en håndfuld forskningsdiscipliner, der forventes at kunne have glæde af 
samlingen og som i mange tilfælde allerede har fået fin gavn af dens mange facetter. 

Videnskabs- og idéhistorikere har i samlingen en vigtig kilde til dokumentation af nogle af 
menneskehedens største opdagelser og opfindelser. Man kan via udgivelserne også følge udviklingen af 
Københavns Universitet i detaljer, gå i dybden med Videnskabernes Selskab eller hente viden om det 
danske Kongehus. 

Litteraturvidenskabsfolk vil i samlingen kunne finde mange af de værker, der har medvirket til at præge 
bestemte (litteratur)historiske perioder, herunder reformationstid, renæssance og barok/oplysningstid. 
Ikke i form af moderne, kommenterede og tekstkritiske udgaver, men typisk i form af de ’rå’ 
førsteudgaver på forfatternes originalsprog eller på latin.  

Også forskere med interesse for typografi, herunder fx gotisk skrift, vil kunne finde eksempler i 
samlingen, ligesom håndskriftforskningen samt studier inden for heraldik og bomærker vil have meget at 
komme efter. 

Afhængig af fag, metode og emne vil der være et potentiale for forskningen, qua beholdningen af 
materialer frem til starten af det 20. århundrede (Groothoff-bøgerne inkluderet). 
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Universitetsbiblio-
teket har i samlingen 

bl.a. denne rigt 
illustrerede 

pragtudgave af Peder 
Paars fra 1772, 

blandt flere andre 
værker af Ludvig 

Holberg.  

Herlufsholm 623.4 
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Reolerne rummer ikke mindst en perlerække af berømte danske forfattere fra nyere tid, herunder fx 
Ludvig Holberg (1684-1754), Jens Baggesen (1764-1826), N.F.S. Grundtvig (1783-1872), H.C. Andersen 
(1805-1875) og Søren Kierkegaard (1813-1855), vel at mærke i udgaver fra forfatternes samtid134.  

Den græske og latinske litteratur er rigt repræsenteret i samlingen, herunder græske digtere og 
prosaikere. Hertil kommer et overflødighedshorn af latinske lyrikere og skribenter135. Endvidere er der 
de nyere litteraturer. 

I mange tilfælde vil man i samlingen kunne finde samtidige eller senere biografiske skildringer af en 
forfatter. Dedikationer i bøgerne kan medvirke til at tydeliggøre særlige forbindelser, herunder hvem der 
var forfatternes mæcener og åndelige forbilleder.  

Forskningen vil kunne fordybe sig i, hvilke genrer, hvilke billeder, stilfigurer og symboler, der var 
tilgængelige og populære på et givet tidspunkt i en international sammenhæng.  

I en lang periode – og, når vi taler deciderede polyhistorer, vel især indtil ca. 1700 – var en stor del af de 
danske og udenlandske forfattere universitetsuddannede inden for flere forskellige discipliner og kunne 
eksempelvis beskæftige sig med teologi i én bog, medicin i en anden og astronomi i en tredje. Analyser 
af nuancerne i denne tværfaglighed kunne være et potentielt spændende litteraturhistorisk 
forskningsfelt. Ikke mindst hvis de kombineres med studier i almindelige samfundsmæssige tendenser, 
eksisterende kulturer og universitetsmiljøer samt verserende diskurser i datiden, hjemme såvel som ude. 

En række bøger i samlingen vil uden tvivl kunne fungere som inspiration til nye tekstkritiske udgaver og 
danne basis for editionsfilologiske studier. 

Litteraturhistorien fylder i sig selv meget i samlingen, hvor der findes historiske lærebøger og museal 
sekundærlitteratur i rigt mål136. Det gælder forfatterleksika, bibliografiske værker samt periodespecifikke 
og nationale litteraturhistorier. Endelig er der værdifulde værker om dansk og udenlandsk 
biblioteksvæsen og om biblioteker i såvel det offentlige som det private rum. Hertil kommer kostbare 
bibliotekskataloger137. 

Fra litteraturstudierne er der ikke langt til en sprogvidenskabelig tilgang, hvor samlingen har uendeligt 
meget at byde på.  

  

                                                        
134 Forchhammer (1882), sp. 855-870. 
135 Ibid., sp. 745-816. 
136 Ibid., sp. 883-908. 
137 Fx Catalogus impressorum librorum bibliothecæ Bodleianæ in academia Oxoniensi. Oxonii 1674 i folio (katalog over 
Bodleian Library, Oxford) af Thomas Hyde. Doneret af Thott. Herlufsholm 545.3. 
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Hvert bind udgør i princippet et øjebliksbillede på en sproglig norm, der fastholder en del af det 
sproglige register der var kendt af forfatteren. Hver bog giver indsigt i morfologi og syntaks samt 
stilistiske træk i en given periode og hos en specifik sprogbruger. 

Sprogforskerne vil i samlingen have mulighed for at fordybe sig i de nogle af de tidlige, trykte bøger på 
dansk og på en lang række andre sprog. Parallel- eller flersprogede bøger i samlingen skaber grobund for 
sammenlignende sprogundersøgelser.  

En række af bøgerne – ikke mindst enkelte af Ole Worms138 – vil have flersprogede registre eller lister 
med samtidige og historiske ordformer. Det er registre, der reelt udgør unikke kilder til sproghistoriske 
studier. 

På samme måde som med litteraturhistorien rummer samlingen også museale bøger inden for 
sprogvidenskaben139. Det er bøger, der ikke kun beskriver sprogvidenskabelige iagttagelser og metoder, 
men som i sig selv udgør et væsentligt sprogvidenskabeligt kildemateriale.  

Igen er der i flere tilfælde tale om sjældne udgaver, hvoraf enkelte går så langt tilbage som til slutningen 
af 1500-tallet. I denne del af samlingen finder man værker inden for sproghistorien, sprogfilosofien og 
symbolskriften (pasigrafi). Hertil kommer grammatikker, flersprogede leksika og komparative 
sprogundersøgelser. Endelig behandles en lang række af verdens sprog særskilt. 

Enkelte af disse bind repræsenterer originale værker inden for dansk sprogforskning. Det gælder bl.a. 
den lille bog Methodisk Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax […], trykt i København 1752 (Herlufsholm 
667.4), forfattet af sprogforskeren Jens Pedersen Høysgaard (1698-1773)140, der i værket beskriver 
grammatisk styrende og styrede ord141.  

Høysgaard var også blandt de første til at beskrive det danske sprog fonetisk i relation til anvendelsen af 
korte og lange vokaler samt stød, ligesom han var forud for sin tid, når det gjaldt beskrivelsen af 
forholdet mellem skrift og tale. Syddansk Universitetsbibliotek har flere værker af Høysgaard142. 

Udgaven på universitetsbiblioteket om dansk syntaks er i et rødmarmoreret papirbind ([XVI], 342 sider, 
[XLIV], 8°, 17 cm).  

                                                        
138 Bl.a. hans Runer Seu Danica litteratura antiquissima 1636. Sprogforskningen kan også finde flere guldkorn i Worms 
Fasti Danici København hos Salomon Sartor 1633, om især dansk kalendervæsen med inddragelse af runeindskrifter. 
Herlufsholm 820.23. 
139 Forchhammer (1882), sp. 705-746. 
140 Bogen blev udgivet anonymt. Eksemplaret på universitetsbiblioteket er doneret af pastor Andreas Listov (1817-1889) 
til Herlufsholm i 1872 ifølge en anmærkning. 
141 Se Bertelsen (1926). 
142 Sml. Henriksen (1997). 
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Jens Pedersen Høysgaard 
inspirerede bl.a. Rasmus Rask, der 
kunne trække på hans analyser af 
det danske talesprogs 
stavelsesopbygning. Begge 
interesserede sig fx også for 
skrivemåden ’å’ frem for ’aa’. 

Herlufsholm 667.4 
 

Sprogmanden Peder Syvs 
betænkninger indledes med en 

dedikation til ”Højædle Herre H. 
Peter Reets til Tygestrup” (Peder 

Reedtz, 1614-1674), signeret 
”ydmygeligst af hans ydmygeste 

tjener Peder P. Syv” (udsnit). 

Herlufsholm 699.3  
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Når det gælder udforskningen af det danske sprog, må man i universitetsregi også kunne glæde sig over 
filologen og bogsamleren Peder Syv (1631-1702), der i 1663 i København udgav Nogle betenkninger om 
det Cimbriske Sprog ([10], 200 sider, 8o, 16 cm, Herlufsholm 699.3). Her plæderer Peder Syv via 100 para-
graffer bl.a. for en dansk grammatik, en dansk ordbog samt flere dansksprogede, skønlitterære værker. 

Peder Syv var i øvrigt 1658-1664 rektor for Næstved Latinskole (Peder Syvs Hus). Det pergament-
indbundne eksemplar af hans betænkninger på Syddansk Universitetsbibliotek har tilhørt Thott. 
Værkerne af både Høysgaard og Syv listes i 1882-katalogen under Det danske Sprog143. 

Forskere med interesse for middelalderstudier går ikke forgæves i samlingen på universitetsbiblioteket. 
Titlerne på inkunablerne fra Thott har været nævnt af forskningen. Hvis man interesserer sig for ældre 
fragmenter, er der også et potentiale, ikke mindst i lyset af ny billedbehandlingsteknologi og udviklingen 
inden for udstyr til detaljeret skanning, der kan medvirke til at gøre tydningen af falmet eller bortslidt 
blæk nemmere.  

Anden teknologi, herunder den gennem flere år forbedrede kulstof-14-datering, kan i dag ofte medvirke 
til en meget præcis datering af gamle, bevarede dokumenter, ligesom det med røntgenundersøgelser er 
muligt at gennemføre avancerede, spektroskopiske analyser, der fx kan afsløre det anvendte blæks 
kemi. Forudsætningen for denne type analyser er naturligvis de fysiske (”analoge”) materialer. 

I 2015 er et lille antal middelalderfragmenter som nævnt blevet (gen)fundet i samlingen. Det er 
fragmenter, der også vil kunne udgøre spændende tekster for kirkehistorikerne. Som allerede beskrevet 
findes der blandt disse brudstykker eksempler på Thomas Aquinas’ filosofi og antifoner.  

Nævnes kan også homilier, fx som del af udsmykningen indvendigt på træpermerne til Opera omnia 
Ioannis Pici, Mirandvlæ Concordiæque comitis, Theologorum & Philosophorum […] principis, Henricus 
Petrus, Basel 1557 (brunt skind, rester af boghasper, rullestempler og stempler med våbenornamentik). 

Denne bog af den italienske renæssancehumanist, Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) hører i sig 
selv til værdifuld kulturarv inden for den hermetiske litteratur, men eksemplaret på universitetsbib-
lioteket ([16], 923 sider, folio, 30 cm, Herlufsholm 71.7) har altså en ekstra finesse i form af fragmentet, 
der er en afskrift af Bedas (ca. 672-735) homilier. Mirandolas bog er doneret til samlingen af Thott. 

Den teologiske del af samlingen med de mange bibeludgaver144 vil generelt have meget at tilbyde 
forskningen. Også inden for salmebøger og åndelige digte kan der gøres fund. Velkendt er Hans 
Thomissøns (1532-1573) fuldstændige version af Den danske Psalmebog, København 1569 (RARA K 295), 
der har tilhørt den danske historiker og visespecialist, Anders Sørensen Vedel (1542-1616).  

                                                        
143 Forchhammer (1882), sp. 739. 
144 Ibid., sp. 19-156. 
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  Udsnit fra middelalderfragment (Beda) på bagpermen til Opera omnia Ioannis Pici, Mirandvlæ 
Concordiæque comitis, Theologorum & Philosophorum […] principis, Basel 1557. Fragmentet er 

formentlig fra 900-tallet. Herlufsholm 71.7 
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Samlingens bøger kan, som vi har set, demonstrere et væld af materialer, finurlige omslag og 
indbindingsformer145. Her kan man fordybe sig i pergament, papir, blindstempler, forgyldte 
pressedekorationer, håndkolorering, tidlige farvetryk, marmorerede snit, halvbind, spejlbind, indfarvning 
af skind, træpermer, halvkugleformede søm, boghasper osv. Samlingen som helhed eksemplificerer reelt 
bogbindets udvikling fra senmiddelalderen og frem til nyere tid. På den måde er samlingen et 
slaraffenland for forskerne. 

Musikhistorikerne har allerede haft stor glæde af samlingen. Således er fx stemmebogsmanuskriptet R 
131-132 med anlæggelsesdatoen 1582 blevet behandlet af Ole Kongsted, Det Kongelige Bibliotek, der 
har påvist forbindelsen til Tycho Brahes assistent Johannes Stephanius (1561-1625)146. Der kan i 
princippet gemme sig flere værdifulde musikalier i samlingen, med viden om indtil nu ukendte og unikke 
historiske forhold. 

De mange håndskrevne navne og anmærkninger i samlingens bind er noget helt specielt. Her synes der 
at være et oplagt forskningspotentiale – ikke mindst fordi en merpart af bøgernes danske ejere har 
været kendte personer i offentligheden. Det er allerede påvist, at Horrebow-slægten har ejet flere af 
bindene. Et forskningsprojekt kunne være en mere systematisk gennemgang af netop disse bøger med 
udgangspunkt i den auktionskatalog, der i 1777 som nævnt blev anvendt ved auktionen efter Christian 
Horrebow (1718-1776), søn af astronomen Peder Nielsen Horrebow (1679-1764). Katalogen findes på 
Det Kongelige Bibliotek147. Som et kuriosum har Horrebow’erne selv skrevet en lille del af faglitteraturen 
i samlingen.  

Proveniensstudier vil generelt kunne medvirke til at afdække påvirkningen fra udlandet i Danmark og 
synliggøre distributionen af bøgerne gennem forskellige kanaler. Samtidig vil det i nogen grad være 
muligt at spore enkelte berømtheders bogsamlinger, hvorfra værker gennem tiden er endt på 
Herlufsholm. Samlingen har fx bøger fra den franske finansminister Jean Baptiste Colberts (RARA M 21) 
bibliotek og fra den holstenske statholder, kunstmæcenen Heinrich Rantzaus (1526-1599) bogsamling 
(Herlufsholm 265.7). Sidstnævnte boede på godset Breitenburg i Holsten. Heinrich Rantzau skrev selv 
astrologiske bøger og hørte til kredsen omkring Tycho Brahe. 

I de tilfælde hvor en forfatter selv har skrevet i sin bog – fx i form af en dedikation – bliver historien 
ekstra levende og nærværende. Herlufsholm Skole fremstår gennem tiderne i den forbindelse som et 
vigtigt personalhistorisk knudepunkt.  

                                                        
145 Sml. Christensen (1979/80). 
146 Kongsted (2006); Kongsted (2007). 
147 Catalogus librorum, qvos, dum vixit, possedit Mag. Chr. Horrebow, professer astronomiæ in Univ. Reg. Havn.: 7/4 
1777. Signatur på Det Kongelige Bibliotek: 51,-137 8° (findes nu også i digital version) 
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Et eksempel på Herlufsholm-
bindenes ofte påfaldende 
forbindelser til udlandet mht. 
proveniens: Denne udgave af 
Germaniae exegeseos 
volumina duodecim af 
historikeren Franciscus 
Irenicus (ca. 1494-1553) er 
kommet fra Bibliotheca 
Colbertina og har også tilhørt 
bogsamler Christian F. Temler 
(1717-1780). RARA M 21 
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Den digitale tidsalder byder på spændende fremtidsscenarier for udforskningen af materialerne fra 
Herlufsholm. En digitalisering af bindene og de andre materialer vil på langt sigt skabe en anden 
søgbarhed. I det øjeblik samlingen er fuldstændigt digitaliseret åbnes der i princippet op for, at forskerne 
dels kan tilgå materialerne fra et hvilket som helst sted i verden og dels kan udnytte udviklingen inden 
for Big Data148, Cloud Computing149 og kunstig intelligens til at aflure materialernes hemmeligheder.  

Når man engang i fremtiden vil kunne sætte søgemaskiner til at lede efter alle typer af mønstre i en 
skannet bogsamling via avanceret tekst- og billedgenkendelse samt integreret kunstig intelligens, får 
forskerne et anderledes potent værktøj til analyser af tusindvis af antikke bøger i løbet af ganske kort tid. 
Det kan lyde som science fiction, men mange af de nødvendige teknologier findes allerede.  

Potentialet inden for Big Data ligger ikke mindst i at få adgang til en global vidensbank, der hele tiden 
vokser i et stadig mere funktionelt system. Det skaber muligheder inden for interdisciplinære 
forskningsfelter som biblioteks- og informationsvidenskab, ligesom det giver næring til 
netværksforskning eller studier i Komplekse Adaptive Systemer (CAS = Complex Adaptive Systems150) – 
et tværfagligt perspektiv, der bl.a. gør sig gældende inden for den moderne biofysik. 

I forbindelse med CAS-perspektivet kan man vælge at betragte biblioteksmaterialer som øjebliksbilleder 
på netværksbetingede afhængigheder, der både determinerer et materiales form og indhold.  

Hver forfatter, udgiver og kobberstikker etc. har været del af komplicerede netværk i særlige miljøer, 
hvis dynamik eller interaktion(er) har efterladt sig spor. CAS-nøgleord er selvorganisering og emergens, 
hvor fx Herlufsholm-samlingens særlige udseende kan relateres til udviklingen i større systemer.  

I fremtiden vil det være muligt i stor skala at trække og behandle data, der kan dokumentere og 
tidsfæste distributionen af bestemte mønstre i samlingernes materialer og medvirke til i detaljer at 
forklare en samlings særpræg – herunder de traditioner, der gennem århundreder har formet den. 

Man vil bedre kunne sammenligne en bogbestand med andre biblioteker og fx koble denne viden til 
forlagsvirksomhed, universiteter, indflydelsesrige enkeltpersoner og den generelle samfundsudvikling i 
synkront såvel som diakront perspektiv. Hurtigere og mere avancerede computere vil i fremtiden give 
mulighed for at kortlægge eller modellere de non-lineære relationer, den komplekse netværkshistorik, 
der har haft afgørende kultur- og evolutionshistorisk betydning for den menneskelige civilisation.  
                                                        
148 Begreb inden for datalogien, der omfatter indsamling, analyse, processering og fortolkning af ofte meget store 
datamængder. Et nøgleord inden for Big Data er korrelation – det at finde sammenhænge i de tilgængelige mønstre. 
Termen Big Data forklares ofte med de fire V-ord: volume, variety, velocity & value. 
149 Internettet, dvs. ”skyen” anvendes til levering af programmer og services til den enkelte bruger. 
150 Termen dækker mikrostrukturer, der arbejder sammen i makrostrukturer/netværk og løbende tilpasser sig et 
foranderligt miljø. I netværket opstår ny funktionalitet, der rækker ud over den enkelte aktør. Sproget/ sprogbrugerne 
kan opfattes som del af et sådant system. Sml. Ellis & Larsen-Freeman (2009). Se også Sibani & Jensen (2013). 
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Efterskrift 
Denne bog kunne ikke være blevet til uden værdifuld hjælp fra Syddansk Universitetsbibliotek som 
helhed og fra flere specialister på SDU. Således takkes fysiker Kaare Lund Rasmussen, Leder af CHART, 
SDU, for en demonstration af røntgenundersøgelser på fragmentet fra Lætus-bogen. En tak går også til 
Center for Middelalderstudier, SDU, for et udbytterigt forskerkredsmøde samt til centerleder Per Grau 
Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, SDU, for hjælp til gennemsyn af flere kort.  

Der skal lyde en særlig tak til Ole Kongsted fra Det Kongelige Bibliotek, der har givet sin uforbeholdne 
støtte til arbejdet med at få samlingen belyst. I samme ånd sendes en speciel tak til afdelingsleder og 
navneforsker Peder Gammeltoft, Københavns Universitet. Herlufsholm Skole har bidraget med mange 
bilag til beskrivelse af salget af samlingen til Odense Universitetsbibliotek, for hvilke der takkes varmt. 
Universitetsbiblioteket takker også lektor Bent Jørgensen, Afdeling for Navneforskning, Nordisk 
Forskningsinstitut, Københavns Universitet, for kyndige øjne på dele af latinen. 

Materialerne i Herlufsholm-samlingen fortjener mange flere siders beskrivelse. Men det ligger desværre 
uden for denne bogs rammer. Det er dog håbet, at bogen har kunnet pirre læserens nysgerrighed og 
givet appetit på at vide mere. For samlingen har meget at byde på. Kun en brøkdel har været omtalt her. 

I denne tid arbejdes der intensivt på at øge fokus på materialerne fra Herlufsholm på Syddansk 
Universitetsbibliotek. Således har udvalgte bøger og kobberstik fra samlingen fx været udstillet i 2015 på 
Syddansk Universitetsbibliotek i forbindelse med bibliotekets 50 års jubilæum samt Forskningens Døgn.  

Der er også gennemført en undersøgelse af digitaliseringspotentialet for samlingen. I undersøgelsens 
biblioteksinterne ”Rapport om digitaliseringspotentialet for Herlufsholms Gamle Samling på SDUB 
(projekt C32)” af 25. august 2015 konkluderes det bl.a., at materialer med håndskrevne navne og noter 
med fordel vil kunne digitaliseres. 

En fremtidig digitalisering af alle samlingens materialer – eller et udvalg af disse – bør naturligvis 
koordineres med Det Kongelige Bibliotek og andre relevante interessenter. En digitalisering vil altid 
kræve ressourcer i forbindelse med skanning, drift og vedligehold. 

Syddansk Universitetsbibliotek har undersøgt, hvor meget af samlingen der af historiske årsager endnu 
ikke er registreret elektronisk og derfor ikke kan søges online. Et forsigtigt estimat lyder på cirka 70 %. 
Augustinus Fonden har i 2015 i den forbindelse vist stor velvilje og gavmildhed i forhold til at støtte 
registrerings- og formidlingsarbejdet. 

Gevinsten ved en elektronisk registrering samt en skanning er øget forskningstilgængelighed, og det 
fortjener bogsamlingen fra Herlufsholm Skole på Syddansk Universitetsbibliotek.  
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Abstract in English 
In the year 1969, the oldest part of the school library of Herlufsholm in Næstved was sold to the newly 
founded University Library of Odense, including the special Groothoff book collection, Bibliotheca 
Groothoffiana. Today, the joint collections are administered by the University Library of Southern 
Denmark. 

The Herlufsholm library contains very many works of great historical value, including many first editions 
of spectacular scientific books, priceless maps, and etchings/woodcuts, not to mention numerous 
handwritten names and annotations, added in the books by prominent figures of the past.  

Tycho Brahe, René Descartes, Otto von Guericke, Johannes Kepler and Andreas Vesalius are among the 
many famous authors to be found in the collection. Among the previous owners of the books are several 
members of the Danish and foreign aristocracy as well as leading Danish scientists and scholars of all 
kinds. 

This book explains important parts of the school library history and presents selected items from the 
collection, drawing forth examples of exquisite materials of both Danish and foreign origin. 

The book is not an attempt at describing the collection and school history in their entirety. Nor is it an 
attempt at meticulously discussing every aspect of the cherry-picked library materials.  

It may, however, serve as a student’s tool for initiating further gatherings of information. Scholars with a 
particular interest in 16th, 17th, and 18th century books on all the conventional library topics of these 
periods may find useful hints as to the potential findings in this special composite collection. 

It is vital continuously to stress the multidisciplinary research possibilities of the collection. Considering 
the scope of the many annotated volumes and the presence of medieval fragments, historians may find 
that the collection – like a terra incognita – holds great potential for discovering previously undescribed 
items. 

The typology of the collection itself may spur future studies of distributional patterns or clusters of 
particular authors, book owners, editors and printers, etc. It is likely that the speedy developments in 
information technology fields like Big Data and Cloud Computing, even Artificial Intelligence, combined 
with the eventual digitalization of the library materials, will reveal unimagined potentials for future 
research. For instance, the complexity of the networks behind the collection may eventually be 
mapped.   
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Biblioteksbygningen på Herlufsholm (opført 1913-14) er her fotograferet den 30. maj 2015 i forbindelse med 
forfatterens 25 års studenterjubilæum og festlighederne ved skolens 450 års jubilæum. 
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