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Eftermiddagens punkter: 

 

• Fragmentkategorier og væsentlige 

spørgsmål 

• Eksempler på samlingens skatte 

• Forskningsperspektiver og 

    -potentiale 

 

 
Fragment af tidligt tryk, måske 15. 

århundrede, med omtale af diverse 

plager, medicin samt Babylon. 

Uidentificeret kilde. Håndkolorering 

Herlufsholm 508.20 
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Fragment-
kategorier 

1. Løse 
fragmenter  

2. Fragmenter, 
der sidder 
synligt og 
nogle gange 
synes at have 
en æstetisk 
funktion. 

3. Helt skjulte 
eller meget 
skjulte 
fragmenter. 

1. RARA Fragmenter 

Pakke 7, uidentificeret 

tekst. Tidligere del af 

indbindingen til: 

Herlufsholm 501.4 

 

2. Herlufsholm 186.7 

med uidentificeret tekst  

 

3. Herlufsholm 71.1 

med uidentificeret, 

formentlig liturgisk tekst 

1 2 

3 



Hvad var der før Herlufsholm Skole? 
 
Benediktinerkloster (Næstved Sankt Peders 
Kloster, ”Skovkloster”), stiftet af stormanden 
Peder Bodilsen 1135, med støtte fra 
Roskildebispen Eskil. 
 
Kong Erik 3. Lam (ca. 1120-1146) gav 1140 
klosteret en række privilegier, herunder 
skattefrihed. 
 
Godset indbefattede jord på Sjælland, Møn 
og Falster, siden også i Skåne. 
 
Klosteret fungerede frem til Reformationen 
1536. De sidste munke forlod stedet i 1559. 
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RARA Musik L 46 

Hvad blev efterladt? 

Hvad blev genbrugt? 
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Fragmenter i Otto Thotts bøger 

Den skoleherre, der for alvor prioriterede skolens 

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

Gavnø. En stor del af de sjældne fragmenter er 

fundet i hans bogdonation. 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 

 



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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Ekstremt velbevaret 

pergamentside fra 

RARA Musik M 4 

 

Siden er anvendt som 

læg til tre bøger 

(sjældne Herlufsholm-

musikalier fra o. 1620). 

 

De tre bøger er hver 

især indbundet i 

fragmenter fra ét og 

samme liturgiske 

middelalderhåndskrift. 

 

Steffen Hope fra CML er 

i færd med at analysere 

alle fragmenterne i 

RARA Musik M 4 med 

henblik på en 

videnskabelig artikel. 

 

Fragmenterne dateres 

til 13. – 14. århundrede.  
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Marcus Tullius Cicero: 

De natura deorum 

Liber secundus, kap. 

49-66 

 

Afskrift fra 14. 

århundrede 

 

RARA Musik L 42, 

R129,R130 

 

De to bind, som 

fragmenterne sidder 

på, indeholder 

håndskrevne 

stemmebøger fra o. 

1600 . 

 

Er disse fragmenter fra 

Skovkloster? 

Foto: Christian Etheridge 

[49] […] (iudi)cat, 'caeli palatum', ut ait Ennius, 

non suspexit. Nam cum duo sint genera  

siderum, quorum alterum spatiis inmuta- 

bilibus ab ortu ad occasum commeans  

nullum umquam cursus sui vestigium  

infleclat, alterum autem continuas  

conversiones duas isdem spatiis cur- 

sibusque conficiat, ex utraque re et  

mundi volubilitas, quae nisi in globosa  

forma esse non posset, et stellarum  

rutundi ambitus cognoscuntur. Primusque  

sol, qui astrorum tenet principatum, ita  

movetur ut, cum terras larga luce  

compleverit, easdem modo his modo illis  

ex partibus opacet; ipsa enim umbra  

terrae soli officiens noctem efficit.  

nocturnorum autem spatiorum eadem est 

aequabilitas quae diurnorum. eiusdemque  

solis tum accessus modici tum recessus  

et frigoris et caloris modum tempe- 

rant. circumitus enim solis orbium  

quinque et sexaginta et tre- 

centorum quarta fere diei parte addita 

conversionem conficiunt annuam […] 
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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 adskillige ark 

med skoleelevers øvelser 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 korpus for fx filologer.   

Ældre nydansk (en elevs ”brev” til sin mor og far) 

Wenlig helsen eder 

nu och (?) althid  

forsent mett gudt 

Vor herre Jesȗ 

christo  

Kierre fader och 

moder maa ÿ vide 

mig aff  

guds naade lider 

vell gudt handt  

onde mig det 

samme fra eder att 

spø-  

rge saaforỷøgis 

min glede 

ochminsor-  

rig for minskÿs. 

Kierre fader och  

moder kand ieg 

aldrig 

nocsommelig  

betacke Eder at ieg 

for medels  

guds forsÿn og 

eders fromme  

till skÿndellse och 

help er kom-  

men vdi denne 

skønne skole. e  
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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 

KU for SDUB 

RARA M 190 
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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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Fragment af dansk 

regnebog – p.t. 

uidentificeret 

RARA M 190 

Arabesk-vignet: 

Kan denne 

udsmykning afsløre 

trykkeren? 

Matematisk tabel – 

multiplikation: del af 

samme regnebog? 

Omregning af danske mål 

Bagperm 

Forperm 
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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 

samt også naturvidenskaben  

• Centre for Medieval Literature, der har fået 

fornyet grundforskningsbevillingen og 

allerede har – samt fortsat i lang tid fremover 

forventes at kunne få – middelalderfragmenter 

til fremtidige analyser.   
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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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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 
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TAK! 

Herlufsholm 39.4: 

Textus bibliæ c. glossa 

ordinaria, Nicolai de Lyra 

postilla, moralitatibus ejusd., 

Pauli Burgensis additionibus, 

Matthiæ Thoringi replicis. Ed. 

Conr. Leontorius. Basel 

1506-8 (i 5 bind) 

 

 

Fragment af 

middelalderhåndskrift med 

dele af Codex Theodosianus 

(romerret). 


