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Aftenens punkter: 

 

• Om foredragsholderen – ganske kort 

• Special Collection Development Project 

• Generel præsentation af Herlufsholm-

samlingen 

• Eksempler på samlingens skatte 

• Forskningsperspektiver og 

    -potentiale: Røntgen og  

    Digital Humanities 

 

 

 

Ca. 40.000 bind + det 

løse på SDUB i dag 
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Om foredragsholderen: 

 

• Cand.mag., ph.d. fra KU, Nordisk Filologi 

• Siden 2014 ansat på Syddansk 

Universitetsbibliotek, først som 

forskningsbibliotekar, nu som 

projektleder for ”Special Collection 

Development Project” 

• Udgav i 2015 bogen: Den gamle verdens 

magi: Bogsamlingen fra Herlufsholm på 

Syddansk Universitetsbibliotek 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118138158/Den_gamle_verdens_magi_vers

ion_til_PURE.pdf  

 

 

 

 

 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118138158/Den_gamle_verdens_magi_version_til_PURE.pdf
http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118138158/Den_gamle_verdens_magi_version_til_PURE.pdf
http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118138158/Den_gamle_verdens_magi_version_til_PURE.pdf
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Special Collection Development Project – 

de overordnede målsætninger: 

 

• Begyndende digitalisering af samlingen i 

projektperioden 1.5.2016-30.4.2017 

• Indledende undersøgelse af et udvalg af 

universitetsbibliotekets andre 

særsamlinger i forhold til deres aktuelle 

organisering og brugertilgængelighed 

• Identifikation og formidling af materialer 

• Fundraising 

 

 

 

 

 

 

Fremvisning af 

Herlufsholm-materialer 

og andre objekter på 

universitetsbiblioteket  

den 30. april 2016 i 

forbindelse med 

Forskningens Døgn 
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Den gamle 

biblioteksbygning på 

Herlufsholm Skole 

 
- opført 1913-14 i en 

stil, der er forenelig 

med den gamle kirke 

i baggrunden  

 

Benediktinerkloster i 

middelalderen (12. 

århundrede), 

benævnt Skovkloster 

En generel præsentation 
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Foto fra 30. 

maj 2015 af 

biblioteksbyg-

ningen, taget i 

forbindelse 

med skolens 

450 års 

jubilæum 
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Herluf Trolle var af skånsk adelsslægt og er bl.a. kendt som 

admiral, der mistede livet efter et søslag med svenskerne i 

sommeren 1565.  Som ung studerede han både i København og i 

Wittenberg. I Tyskland blev han præget af reformationstidens 

tendenser og brevvekslede siden bl.a. med Philipp Melanchthon. 

Frederik 2, der blev konge i 1559, gav den 1. juli 1560 Herluf 

Trolle og Birgitte Gøye – der var datter af den velstående 

rigshofmester Mogens Gøye – skøde på en del af det 

sekulariserede Skovkloster ved Næstved. Omvendt fik kronen 

skøde på en del af deres jordegods, herunder bl.a. Hillerødsholm 

(i dag Frederiksborg Slot) og Græsede hovedgårde. Ifølge Birgitte 

Gøyes jordebog var det kun meget modstræbende, at Herluf 

Trolle og Birgitte Gøye overlod Hillerødsholm til kronen. 
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Frederik II 
Kobberstik fra 

samlingen af 

tyskeren Johan 

Martin Preisler 

(1715-1794), 

hofkobberstikker fra 

1745 i København 

og senere professor 

ved Male- og 

Tegneakademiet  
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Herlufsholm Skole blev stiftet den 23. maj 1565. 

Herluf Trolle nåede ikke selv at opleve de første elever, der 

ankom til skolen 1566. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herluf Trolle  

1516-1565 
Birgitte Gøye  

ca. 1511-1574  

Litografier fra samlingen efter 

malerier ved Magnus 

Petersen (1827-1917), udført 

ved I.W. Tegner & Kittendorffs 

Lith. Inst. (1850-93)   

Skolens bogsamling 

tog sin begyndelse 

med stifternes egne 

bøger, ca. 55 stk. 
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Det ældste bibliotek 
Bibliotekets bøger dengang var altså få.  

Resterne af dette oprindelige bibliotek 
opbevares i dag stadig på Herlufsholm Skole 
til inspiration. Herluf Trolle og Birgitte Gøyes 
bøger udstilles i øjeblikket på Næstved 
Museum (del af Museum Sydøstdanmark). 

Der er som udgangspunkt tale om teologiske 
bøger med forfattere som Martin Luther 
(1483-1546) og Philipp Melanchthon (1497-
1560). Der er også bind af de danske 
reformatorer Christiern Pedersen (1480-1554) 
og Niels Hemmingsen (1513-1600).  
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Mærkning af bøgerne 
De to stiftere mærkede gerne deres bøger med navne 
og våbenskjolde. På bindene har biblioteket senere 
brugt forkortelserne HT (Herluf Trolle), BG (Birgitte 
Gøye) samt det mere diffuse BV (Bibliotheca vetus = 
det ’gamle bibliotek’, dvs. bind som skolen ejede før 
1775). Det vil typisk være på ryggen af bindene, at 
forkortelserne er brugt. Disse er påsat af bibliotekar 
H. P. Topp (1775-1831) 

Samtidig har stifterne i flere af deres egne bøger 
skrevet længere tekster.  

Forkortelsen BVH markerer bind, der har tilhørt 
rektor Peder Pedersen Hie (1584-1625), af jysk 
herkomst, med rektorat 1610-1613. 
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BVH-mærkater (rektor Hie) 
En større del af 

Herlufsholm-bøgerne 

er indbundet på 

denne måde, i lyst 

pergament – af og til 

med spor på ryggen 

efter påskrift af 

værktitler samt 

angivelse af 

bindnummer. 

 

Indbindingen vil ofte 

byde på fine, skjulte 

overraskelser … 
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Bogsamlingens første år i tal 
Man kender til en håndskreven fortegnelse* fra 1609 af 

Arild Huitfeldt (1546-1609) over materialeformater i 

biblioteket.  Huitfeldt, der var skoleherre (forstander) i 

perioden 1583-1609, angav på det tidspunkt, at der i 

biblioteket var: 

             

      24 folianter 

      14 kvarter  

      30 oktaver  

      68 bind i alt.  

 

* Jf. Melchior (1822), p. 427. 
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Kostbar boggave fra Otto Thott 

Den skoleherre, der for alvor prioriterede skolens 

bibliotek, var Otto lensgreve Thott (1703-1785) til 

Gavnø. Han var kendt som en passioneret maleri- 

og bogsamler, hvilket var afgørende i forhold til 

samlingens forøgelse. Otto Thott udvidede 

bogsamlingen med ca. 6.000 bind. Han donerede: 

 
1.024 bind med teologi  

248 bind med jura,  

705 bind med filosofi,  

2.672 bind med historie 

893 bind med filologi 

 



1. august 2016 15 

Flere boggaver – samlingen vokser 
Skoleherre og kancellipræsident Christian Brandt 
(1735-1805) testamenterede i 1797 hele sit 
bibliotek til skolen, i alt 6.927 bind. 

 

Overlærer Hans Böchmann Melchior (1773-1831) 
testamenterede 1.446 bøger til skolen i 1826. 

 

Kammerherre Anton Groothoff (1847-1923) 
testamenterede sin meget værdifulde samling på 
o. 7.000 bind til skolen. En del kom i 1924, men det 
var først i 1964, at de sidste bøger fra Groothoffs 
samling blev leveret. Bindene er i dag på SDUB. 
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Samlingens emner, anno 1882/1897 
Jf. Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling 

Skrifter om Videnskaberne i Almindelighed, 
Encyklopædier; Videnskabs-Selskabers og Akademiers 
Skrifter; Literære og kritiske Tidsskrifter; Tidsskrifter af 
blandet Indhold; Aviser; Theologi; Jurisprudents; 
Philosophi; Pædagogik; Statsvidenskaberne; Æsthetik; 
Musik; Kunst; Lægevidenskab; De mathematiske 
Videnskaber; Astronomi; Physik; Chemi; Naturhistorie; 
Handelsvidenskab; Industri og Haandværk; 
Husholdning; Landøkonomi; Husdyravl og 
Husdyrbrug; Veterinærvidenskab; Havedyrkning; 
Forstvidenskab; Jagt og Fiskeri; Krigsvæsen; 
Søvæsen og Søkrigsvæsen; Bygningsvæsen; 
Geographi og Rejser; Historie; Sprogvidenskab; Den 
græske og latinske Literatur; De nyere Literaturer; 
Literær- og Literaturhistorie 
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Afhændelsen til OUB 
Herlufsholm Skole valgte i 1968 at sælge Gamle Samling 
til Odense Universitetsbibliotek med det ønske, at 
materialerne nu i større grad kunne gøres tilgængelige for 
forskningen.  

Salget blev gennemført i 1969 for 1,4 millioner kroner.  

Dengang hed forstanderen Axel Gustav Tage Reedtz-
Thott (1920-1973), mens skolens rektor var Poul 
Kierkegaard (1908-1984). Universitetsbiblioteket var 
repræsenteret af den første overbibliotekar – Torkil Olsen. 

Salget foregik ikke uden protester fra 
gammelherlovianere etc. 

Skolens bibliotekar John Riis valgte kort tid efter at følge 
med samlingen fra Herlufsholm til OUB. 

 



Eksempler på 
samlingens skatte 
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Origenes Beda 

Nicolaus de Lyra 

Thomas Aquinas 

Abbas Antiquus 

Orosius 
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Fragment af middelalderhåndskrift 

(ca. 9. årh.) med afskrift fra munken 

Beda den Ærværdiges (ca. 672-

735) homilier. Foliosiden er fra: 

 

HOMILIA XIX. IN DOMINICA XII 

POST PENTECOSTEN. MARCI VII 

 

(Homilie 19. 12. søndag efter 

Trinitatis [pinse]. Markus VII) 

 

Fragmentet er placeret som 

udsmykning i det filosofisk-

teologiske værk:  

 

Opera omnia 

Ioannis Pici, Mirandvlæ 

Concordiæque comitis, 

Theologorum & Philosophorum […] 

principis, Basel 1557 

 

Forrest i denne bog sidder endnu et 

håndskriftfragment med et homilie-

udsnit fra kirkefaderen Origenes 

(ca. 185-254), der muligvis også 

stammer fra karolingisk tid. 

Foto: Christian Etheridge 

Giovanni Pico 

della Mirandola 

(1463-1494), 

italiensk 

renæssance-

humanist  
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‘Bidder’ fra St. Bonaventura: Commentaria in quatuor libros sententiarum, Liber IV Distinctio XXXI 

Articulus I Quæstio II samt mindre fragment med dele af Distinctio XXXII Articulus I Quæstio I Conclusio    

Fragmenterne sidder i RARA M 23 (tidligere Herlufsholm 63.6): Basilius Magnus: Opera […] [Colon.] 1523  
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Fragmenter på dansk? 
• P.t. er der ikke fundet trykte eller 

håndskrevne fragmenter på dansk 

fra middelalderen i samlingen 

• Men sandsynligheden for at de 

findes vurderes til at være relativt 

stor, idet det kan dokumenteres, at 

indbinding af Herlufsholm-bøger 

med middelalder-fragmenter også 

har fundet sted i Danmark  

 Jf. Christensen & Outzen (2016) 
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Desuden er der fundet 

indbindingsfragmenter på 

dansk fra senere tid – 

eksempelvis op mod 40 ark 

med skoleelevers skriblerier 

fra Herlufsholm Skole(?) 

 

Disse papirfragmenter fra 

1600-tallets første halvdel er 

ofte daterede med måned og 

år har siddet som for i 

håndskrevne stemmebogs-

manuskripter og lignende 

musikalier fra Herlufsholm-

samlingen. 

 

De opbevares i:  

RARA Musik L 46 

 

Aktuelt er fragmenterne netop 

digitaliseret af NFI. 
Her foreligger et spændende og p.t. uberørt korpus for fx filologer.   

Ældre nydansk (brev? dagbog?)   Latin (skriveøvelser) 
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A 

Trykkeark i 

folio med 

gamle danske 

ordsprog fra 

Problemata et 

Proverbia 

moralia 1611 

(Pro III), 8vo. 

Identificeret af 

Simon 

Skovgaard 

Boeck, DSL  

Foto:  

Suzanne Reitz 

for SDUB 
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B 

Fragmentet er 

fundet i bindet 

til Herlufsholm 

476.2, nu RARA 

M 190: Mariius 

Nizolius […]  

1613 

 

Samme bog 

har mindst 1 

tilsvarende 

trykkeark mere, 

der dog sidder 

utilgængeligt. 
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Relativt 

sjældne Jon 

Tursen-

fragmenter af: 

Christelig 

vnderuissning 

oc lærdom 

[…], Kbh. 1570 

– i alt 4 blade 

 

 

Jon Tursen 

(eller Turson, 

ca. 1512-1577) 

var kannik ved 

domkirken i 

Lund og 

senere rektor 

for latinskolen 

samme sted. 

 
RARA Fragmenter 

Pakke 12 
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 Peder Pedersen Hie (1584-1625) 

       rektor for Herlufsholm Skole 

       1610-1613 

  

 

Sjællands biskop Hans Poulsen Resen (1561-1638) 

Fragment af 

middelalder-

håndskrift 

(uidentificeret) 

brugt som 

indbinding 
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1 2 3 
4 

5 

6 7 

8 

9 
10 
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Kort over distrikter (sogne, ‘fogderie’ og ‘tinglaug’) i 

Øvre Telemarken (o. 1790) 

 
1. Moe Præstegjeld i Øvre Tellemarken 

2. Cart over Øvre Tellemarkens Fogderie i Bratsberg Amt 

3. Cart over Sillejords Præstegjeld i Øvre Tellemarken 

4. Molands Præstegjeld i Øvre Tellemarken 

5. Cart over Tinds Præstegjeld i Bratsberg 

6. Nissedals Tinglaug i Øvre Tellemarken 

7. Cart over Laurdals Præstegjeld i Øvre Tellemarken 

8. Cart over Hvidesöe Tinglaug i Øvre Tellemarken 

9. Cart over Hjerdals Præstegjeld i Bratsberg Amt 

10. Cart over ….. (Vinje) Præstegjeld i Bratsberg 
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Enevold 

Steenblock 

Høyum 

(1775-1830) 

Officer, bonde & 

eidsvollsmand 

65 x 41 cm 

Skala: 1 mil 

7-13 km 

”Kviteseid” 
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Heftigt 

begejstrede 

nordmænd 

fra Vest-

Telemark 

Museum. 

 

Fra 

venstre:  
 

Dag 

Rorgemoen 

 

Johannes 

Skarprud  

 

Leif 

Roholdt  

 

Per 

Ormestøyl  
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Fakta om Telemark-kortene 
• Giver indsigt i datidens infrastruktur, 

herunder vejnet, kroer, tømmerdrift, 

bjergværker, kirker og gårde.  

• Stor detaljeringsgrad med angivelse af 

lokale stednavne fra tiden o. 1790 

• Vandmærker fra papirmølle, der var 

aktiv frem til slutningen af 1700-tallet 

• Vest-Telemark Museum har digitaliseret 

alle 10 kort og udstillet Hvidesøe-kortet 

• Nasjonalbiblioteket i Oslo har Cart over 

Øvre Tellemarkens Fogderie i Bratsberg 
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Håndskreven renskrift af Peter Andreas Heibergs (1758-1841) 

digt (alle 21 strofer): Laterna magica (1794) 

 

Identificeret med hjælp fra Peder Gammeltoft 

 

P. A. Heibergs håndskrift er verificeret af Heiberg-ekspert 

Kirsten Dreyer. Digtet har fået signaturen: RARA K 495 
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Perspektiver og potentiale 
• Den samlede masse af uregistrerede og 

således endnu helt uudforskede materialer i 

Herlufsholm-samlingen må på længere sigt 

forventes at kunne gavne flere humanistiske 

og tværfaglige discipliner eller arbejdsfelter  

• Proveniensstudier, stemmaforskning og 

(andre) middelalderstudier i relation til 

samlingens fragmenter af 

middelalderhåndskrifter rummer – som vi har 

set – et væsentligt potentiale 

• Naturvidenskabelige discipliner med en 

historisk vinkling kan have gavn af samlingen, 

der omfatter sjældne udgaver af bl.a. Tycho 

Brahe, Johannes Kepler, I. Newton & C. Darwin 
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Den teknologiske udvikling 
• Det er i dag muligt at udnytte søgemaskiner som 

Google til en hurtig identifikation af ukendte, 

fragmenterede middelalderhåndskrifter. Det kan man 

pga. det faktum, at en stor del af de bevarede 

middelaldertekster vil være ordrette afskrifter fra 

kendte værker, der findes i digital, søgbar form. 

• Brugen af Big Data (som del af Digital Humanities) til 

dette formål kræver dog en meget præcis søge-

streng, hvor abbreviaturer og ligaturer er opløst. 

• I fremtiden vil brugen af avanceret OCR og AI tage 

fart! Hermed menes, at maskiner hurtigere og bedre 

end mennesker vil blive i stand til at analysere 

tusindvis af digitaliserede/skannede tekster, hvad 

angår form og indhold - ud fra forskerens kriterier! 

 

RARA Fragmenter Pakke 6 

CJ. 6.50.5 
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E-codices – Virtual 

Manuscript Library of 

Switzerland – newsletter 

October 2016, Issue No 25 
 

“The publication of entire manuscript collections would 

allow us to ask new questions with regard to the study of 

provenance and the migration of manuscripts, to studies 

of successful book production such as of books of hours 

or pocket bibles, to automated image analysis of 

hundreds of thousands or even millions of manuscript 

pages, or to all kinds of statistical studies. In order to 

fundamentally reform manuscript research in the digital 

age and to develop innovative new methods of inquiry, we 

must strive to systematically digitize most — if possible, 

all — manuscripts” 

 

http://www.e-

codices.unifr.ch/newsletter/ar

chive/issue-

25.html?utm_source=newslet

ter25&utm_medium=email&u

tm_content=textlink&utm_ca

mpaign=20161017 
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Røntgen – et probat redskab  
Samarbejde med CHART – Cultural Heritage & Archaeometric Research Team, SDU 

Herlufsholm 501.1 

Herlufsholm 186.6 - kalk 

Herlufsholm 186.6 - jern 

Passage fra Johannesevangeliet 14:31                             Afskrift fra: Sancti Gregorii Homiliarum in Ezechielem, Liber I, Homilia X, efter pave Gregor I (540-604)                                                        

zink 



1. august 2016 37 

Litteraturoversigt 
Forchhammer, Johannes: Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling, + 
Tillæg, udarbejdet af A. K. Hasselager, Forord af Joh. Forchhammer, 
Kjøbenhavn, i Kommission hos Thaning og Appel, trykt hos J. Jørgensen & Co. 
MDCCCLXXXII (tillæg fra 1897). 

Holck, Jakob Povl: Den gamle verdens magi: Bogsamlingen fra Herlufsholm på 
Syddansk Universitetsbibliotek. Syddansk Universitetsbibliotek, Odense 2015. 

Nielsen, Lauritz: Danske Stifts- og Skolebiblioteker. Deres historiske Udvikling 
og deres nuværende og fremtidige Stilling. København, Hagerup, 1925 
(Statens Bibliotekstilsyns Publikationer, 9). 

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

Nielsen, Torben (red.): Odenses bibliotekshistorie, Udgivet i anledning af 
Odense Universitetsbiblioteks 25-års jubilæum, Odense Universitetsforlag 
1990: Riis, John, Herlufsholm Skoles Bibliotek (s. 167). 
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Links 
Den gamle verdens magi (gratis e-bog): 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118138158/Den_gamle_verdens_magi_
version_til_PURE.pdf 

 

Fabian, Bernhard (udg.): Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland, Österreich und Europa. Digitaliseret af Günter Kükenshöner. 
Hildesheim. Olms Neue Medien 2003: Bibliothek Herlufsholm 
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Bibliothek_Herlufsholm  

 

Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling: 

http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020760231.pdf  

 

 

 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118138158/Den_gamle_verdens_magi_version_til_PURE.pdf
http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/118138158/Den_gamle_verdens_magi_version_til_PURE.pdf
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Bibliothek_Herlufsholm
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Bibliothek_Herlufsholm
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Bibliothek_Herlufsholm
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020760231.pdf
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020760231.pdf
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020760231.pdf
http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020760231.pdf
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TAK! 

Herlufsholm 71.1: 

Alexander de Hales: 

Universæ theologiæ summa, 

in 4 partes distrib. Venet. 

1576 (2 bind) 

 

Uidentificeret fragment af 

middelalderhåndskrift 


