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Aftenens punkter: 

 

• Om foredragsholderen – ganske kort 

• Special Collection Development 

• Generel præsentation af Herlufsholm-

samlingen samt introduktion til 

fragmenter på og i bogbind 

• Eksempler på samlingens skatte 

• Røntgen, Hyper Spektral    

    Skanning og Digital Humanities 

• De giftige bøger  

 

 

 

Ca. 40.000 bind + det 

løse på SDUB i dag 
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Om foredragsholderen: 

 

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

• Ph.d. om danske lægebøger fra 

middelalderen 

• Siden 2014 forskningsbibliotekar på 

SDUB med arbejdsområde inden for 

”Special Collection Development” 

• Udgav i 2015 bogen: Den gamle verdens 

magi: Bogsamlingen fra Herlufsholm på 

Syddansk Universitetsbibliotek 
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Special Collection Development  

– hvad vi gerne vil på Syddansk 

Universitetsbibliotek: 

 

• Sørge for at vores særsamlinger bliver 

søgbare (katalogisering) 

• Formidle særlige materialer direkte til 

SDU’s forskere og offentligheden 

• Digitalisere specielle materialer 

• Nytænke måden vi forsker i og håndterer 

de gamle ting (tværfaglige initiativer) 

• Vedligeholde samlingerne 

 

 

 

 

 

 

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 

ligeledes 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 hustruen Birgitte 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.  
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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. Herluf Trolle og Birgitte Gøyes bøger 
har været udstillet på Næstved Museum (del 
af Museum Sydøstdanmark). 

Der er som udgangspunkt tale om teologiske 
bøger, i særdeleshed af reformatorerne i 
Tyskland og Danmark.  
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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. 
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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 
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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.  

 

Samlingen opbevares på magasin. 

 

Fragment af Gregor 

den Stores Moralia in 

Iob, bog 32, i en 

afskrift fra ca. 1100. 

 

Herlufsholm 60.2 
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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 
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Antal og alder 
• Vi har på biblioteket fundet mere 

end 100 fragmenter af 

middelalderlige håndskrifter 

• Vi forventer at kunne finde mange 

flere fragmenter (ligeledes af 

inkunabler, sjældne tryk) – også i 

andre særsamlinger. 

• P.t. har vi håndskriftfragmenter fra 

ca. 9. århundrede og frem. 



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  



Et eksempel på et digitaliseret fragment 
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RARA K 255 

St. Augustin 

Tractatus LXVII 

(in Ioan. Ev. 14:1-3) 



Skanningen er foretaget af KB for SDUB 
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RARA K 255 

Si cognovissetis 

me et patrem 

 

Sml. Cantus 

Database: 

http://cantus.uwa

terloo.ca/search

?t=Si+cognoviss

etis  

http://cantus.uwaterloo.ca/search?t=Si+cognovissetis
http://cantus.uwaterloo.ca/search?t=Si+cognovissetis
http://cantus.uwaterloo.ca/search?t=Si+cognovissetis
http://cantus.uwaterloo.ca/search?t=Si+cognovissetis
http://cantus.uwaterloo.ca/search?t=Si+cognovissetis


Bogens ryg 
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RARA K 255 
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RARA Fragmenter Pakke 2 (fragmenter fra Herlufsholm 514.5): Justinian Digest. Liber octavus.  

Disse fragmenter har spor efter flere hænder, dvs. flere skrivere. Værkerne efter den romerske jurist Gnaeus Domitius 
Annius Ulpianus (c. 170 – 223) blev i vid udstrækning anvendt i Justinians Lovsamling (529). Flavius Justinianus 
(regeringstid: 527-565) var byzantinsk kejser. Som man kan se i passagen, refererer Ulpian her til Pomponius.  

Dig. 8.5.8.6  

Ulpianus 17 ad ed.  

[Apud pomponium dubitatur 

libro quadragensimo primo 

lectionum,] an quis possit ita 

agere licere fumum non 

gravem, puta ex foco, in suo 

facere aut non licere. et ait 

magis non posse agi, sicut 

agi non potest ius esse in 

suo ignem facere aut sedere 

aut lavare.  

 
Sextus Pomponius,  

Romersk jurist fra 2. årh. 

Hvis man bliver generet af en smule røg fra sin nabo, må man så lægge sag an? Nej, siger Pomponius.  

Dig. 8.5.8.6 translation in English: 

[A doubt is raised by Pomponius in 

the Forty-first Book of Passages], 

as to whether anyone can allege in 

an action that he has a right, or that 

another has no right to make a light 

smoke; as for example, one from a 

hearth on his own premises. He 

holds that such an action cannot be 

brought, just as one cannot be 

brought alleging that a party has no 

right to make a fire, or to sit down, 

or to wash on his own premises. 

Kilde: http://droitromain.upmf-

grenoble.fr/Anglica/D8_Scott.htm#V 

En afskrift fra 14. 

århundrede? 

FRAGMENTER I 

ALLE STØRRELSER 
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Marcus Tullius Cicero: 

De natura deorum 

Liber secundus, cap. 

49-66 

 

Kopi fra 14. 

århundrede 

 

RARA Musik L 42, 

R129, R130 

 

[R-numrene refererer 

til RISM-databasen: 

Répertoire 

International des 

Sources Musicales 

http://www.rism.info/ ] 

 

Fra Skovkloster? 

 

Cicero-kopien er 

anvendt som omslag 

på to Herlufsholm-bind 

Image: Christian Etheridge  Transcription: JPH 

[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 […] 

 

http://www.rism.info/
http://www.rism.info/
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RARA Musik M 4 

 

Ph.d.-stipendiat 

Steffen Hope ved 

Centre for Medieval 

Literatur, SDU, 

arbejder med disse 

fragmenter. 

 

Disse har bl.a. en 

gammel version af 

legenden om 

Matthæus. 

 

13.-14. århundrede 
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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) 



1. august 2016 27 

Desuden er der fundet 

indbindingsfragmenter på 

dansk fra senere tid – 

eksempelvis adskillige 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. 

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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 Peder Pedersen Hie (1584-1625) 

       rektor for Herlufsholm Skole 

       1610-1613 

  

 

Sjællands biskop Hans Poulsen Resen (1561-1638) 

Fragment af 

middelalder-

håndskrift brugt 

som indbinding 
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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 
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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 31 

Herlufsholm 147.1 

 

 

 

  

 

 

FØR                                                               EFTER 

Hyper Spectral Imaging – Hyper Spektral Skanning 

Firmaet Newtec 

Engineering i 

Odense har 

afprøvet deres 

avancerede 

teknologi på 

bibliotekets 

bøger. 

Hos Newtec anvendes ‘machine learning’ 

(neurale netværk) til at forbedre billedanalysen. 
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Analyser hos Newtec Engineering, Odense 

Steffen Hope, CML, SDU, 

undersøger et trykt 

fragment, der formentlig 

ikke har kunnet læses i 

mere end 400 år. 

 

Fragmentet sidder på: 

Ciceronianum Lexicon 

Græcolatinum, 1557 
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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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Giftbogssamlingen på Syddansk Universitetsbibliotek 

I forsøget på at læse og 

identificere middelalderlige 

håndskriftfragmenter på 3 

bøger med en påfaldende 

grøn farve, blev der ved 

hjælp af 

røntgenfluorescensanalyse 

målt meget høje doser af 

halvmetallet arsen (As). 

 

Specialister ved Institut for 

Fysik, Kemi og Farmaci på 

SDU har estimeret, at hvert 

bogbind har tilstrækkeligt 

med det giftige grundstof til 

at slå ca. 65 mennesker 

ihjel, hvis det indtages. 
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Giften findes i det grønne pigment 

Bindene omfatter 2 historiebøger og 1 teologisk værk 

om kirkefædre.  

 

Bøgerne stammer fra Herlufsholm-samlingen, hvor de 

har numrene Herlufsholm 186.6, 768.6 og 775.2. 

 

Publikationerne kan dateres til hhv. 1604, 1575 og 

1570. Håndskriftfragmenterne er måske fra 1300-tallet. 

 

 

 

 

Fundet har givet anledning 

til en ændret opbevaring 

og håndtering af de giftige 

bøger. Disse er aktuelt 

placeret i et aflåst, 

ventileret skab hos Cultural 

Heritage & Archaeometric 

Research Team på SDU. 
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Kobberacetat + kobberarsenit 
 

• C4H6As6Cu4O16 

• Pigment 

• ‘Schweinfurtergrønt’, kendt efter fabrikant  

Wilhelm Sattler (1784-1859) i Schweinfurt 

• ‘Kejsergrønt’ 

• ‘Parisergrønt’ 

• ‘Smaragdgrønt’ – ‘Emerald Green’ 

• ‘Wien-grønt’ 

• ‘Mitis’ grønt’ (Ignaz von Mitis, 1771-1842) 
• Videreudvikling af ‘Scheeles grønt’ efter  

svenskeren, farmaceut Carl Wilhelm Scheele  

(1742-1786) – kobber(II)hydrogenarsenit 

‘Schweinfurtergrønt’ 

Herlufsholm 186.6 
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Giftigt stads: 

Brug for 

mærkning 

 

Transportkasser 

med labels 
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Opmærksomhed på KB og 

Rigsarkivet 
• Mange andre biblioteker vil have bøger med 

tilsvarende giftige farvepigmenter på bindene.  

• Rigsarkivet har inden for de seneste år fået 

undersøgt og toksisk vurderet blysegl og vokssegl 

med koralrødt kviksølvholdigt pulver, hvor det har 

vist sig, at både det korroderende bly og det røde 

pulver er toksisk.  

• På Rigsarkivet og i Det Kongelige Biblioteks 

bevaringssektion er der også opmærksomhed på, at 

visse bogbind kan indeholde giftige stoffer, og at 

stærkt farvede bind kan være blandt de toksiske.  
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TAK! 

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.                          RARA N 10 


