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Kort om mig:

• Forskningsbibliotekar 

på Syddansk 

Universitetsbibliotek

• Ph.d., cand.mag.

• Tidligere journalist

• Tidligere ekstern lektor 

på Københavns 

Universitet

• Glad for tværfaglighed!
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Oplæggets 

punkter:
• Tycho Brahe og 

formidlingsinitiativer 

ved Syddansk 

Universitetsbibliotek 

og samarbejder

• Hvad er fragmenter?

• Hvilke samlinger 

kommer de to viste 

fragmenter fra?

• Hvad kan de fortælle 

os?

• Fragmenter og 

forskningen
J.1
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TYCHO BRAHE OG 

FORMIDLINGSINITIATIVER 

VED SYDDANSK 

UNIVERSITETSBIBLIOTEK
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Tycho Brahe i punktform:

• Skånsk adelsmand og 

astronom/poet/polyhistor

• Levede 1546-1601 (dør i 

Prag). Stjerneborg på Hven.

• Opdagelsen i 1572 af den 

nye stjerne (SN 1572) slog 

fast, at stjernehimlen er 

foranderlig.

• På mange måder 

grundlæggeren af den 

moderne, observerende 

astronomi.

Tycho (latin for Tyge) Brahe 

mistede en del af sin næse i 

en fægteduel i 1566. En 

metalplade blev sat på.
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Brahe og 2018:

• Syddansk 

Universitetsbibliotek 

iværksatte i 2017-18 en 

formidlingskampagne 

med fokus på Tycho 

Brahe, hvor bibliotekets 

to særlige Brahe-

udgaver blev 

digitaliseret. Arbejdet 

kastede flere ting af sig.
Bibliotekets udgave af Epistolarum

astronomicarum libri […] Uranienborg 1596 

ses her udstillet på Mediemuseet, Odense.
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Epistolarum

astronomicarum libri

[…] Uranienborg 1596 

(bagerst i billedet)

Historia Coelestis […] 

Regensburg 1672 

(forrest i billedet)

Igennem en længere periode kunne 

bindene besigtiges i denne montre på 

Syddansk Universitetsbibliotek. 
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Om Historia Coelestis

[…] i øvrigt:

• 5-delt indholdsstruktur, 

hvor Tycho Brahes 

redigerede optegnelser 

får følgeskab af andre 

astronomiske 

observationer.

• Publiceret hos Johann 

Conrad Emmrich i 

Regensburg.
Bøger i Herlufsholm-samlingen på 

Syddansk Universitetsbibliotek vil typisk 

have Herlufsholm Skoles stempel på 

titelbladet.
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J.1.

Karen Brahes 

eksemplar
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Aftale om digitalisering:

• De nova stella skulle 

digitaliseres sammen 

med Syddansk 

Universitetsbiblioteks 

egne to Brahe-bind. 

• Samarbejdet er foregået 

med klosterforvalter, 

kammerherre, oberst 

Søren Lyder Jacobsen 

og stiftsbibliotekar Hans 

Michelsen. 
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Illustration fra Historia Coelestis: en kvadrant 
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Lancering af 

hjemmeside:

• Med digitaliseringen 

af de tre Brahe-bind 

opstod behovet for at 

præsentere dem på 

en hjemmeside.

• 23. februar 2018 kom 

det hele online på:

• www.sdu.dk/brahe

http://www.sdu.dk/brahe
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Spinoff i Odense: 

Forskerlæsesalen og 

Tycho Brahe:

• Vi er på 

universitetsbiblioteket i 

øjeblikket i færd med at 

nyindrette vores 

stillelæsesal i et særligt 

‘retrolook’, hvor Tycho 

Brahe i flere henseender 

er nærværende.
Forskerlæsesalen på 

Syddansk Universitetsbibliotek
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Forskerlæsesalen på 

Syddansk Universitetsbibliotek
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Forskerlæsesalen på 

Syddansk Universitetsbibliotek
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Fordybelse i det gamle:

• 2014: Året hvor der kom 

fornyet fokus på de 

gamle samlinger på 

Syddansk 

Universitetsbibliotek

• 2015: ”Den gamle 

verdens magi” – en bog 

om Herlufsholm-

samlingen i Odense

Den tredje Tycho Brahe-udgave: Historia

coelestis […] ved Albert Curtz 1672 (1666).
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Arbejdsområder:

• Registrering af 

materialer

• Digitalisering

• Organisering/opbevaring

/sikring

• Formidling: udstilling, 

eksterne samarbejder

• Forskning

Ét ud af i alt 10 sjældne, norske kort over Telemarken, tegnet af 

Enevold Steenblock – én af mændene bag den norske 

statsdannelse i 1814. P.t. udlånt til Vest-Telemark Museum
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Mange sjældne ting:

• Tycho Brahes udgaver 

på Syddansk 

Universitetsbibliotek 

suppleres fint af bl.a. 

Johannes Keplers 

Epitome Astronomiae

Copernicanæ [..] Linz

1618-22 (førsteudgave) 

Ejersignaturerne nederst på titelbladet 

vidner om, at dette eksemplar har tilhørt 

Horrebow-slægten.
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HVAD ER FRAGMENTER?
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Her findes der fragmenter …

Vi ser i dag, at mange 

bogbind fra især 16. og 

17. århundrede gemmer 

på stykker af ældre 

materialer, der er 

genanvendt som 

indbindingsmateriale. 

J.1
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Reformationen og de gamle håndskrifters skæbne

I Danmark og andre 

steder i Europa førte 

Luthers reformation til, at 

flere middelalderlige 

katolske håndskrifter 

blev klippet i stykker for 

at blive genanvendt til 

andre ”mere fornuftige” 

formål. Det kunne være 

som bogbind, som 

hylstre til krudt og meget 

andet godt!
Luther-portræt, Roskilde Kloster
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Antal og alder
• Alene på Syddansk 

Universitetsbibliotek har vi fundet 

mere end 100 fragmenter af 

middelalderlige håndskrifter

• Vi forventer i fremtiden at kunne 

finde flere fragmenter (ligeledes af 

inkunabler, sjældne tryk). 

Fragmenterne gemmer sig i vores 

mange særsamlinger.

• P.t. har vi håndskriftfragmenter fra 

ca. 9. århundrede og frem.
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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



Meget figurerer 
ikke i posterne
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Origenes Beda

Nicolaus de Lyra

Thomas Aquinas

Abbas Antiquus

Orosius Liturgisk: Har tilhørt Lætus

Liturgisk: Til fejringen af Clara af Assissi.
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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 det 

14. århundrede?



1. august 201627

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/
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Fyens Stiftsbibliotek

34.58 ju 74 a2
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Fyens Stiftsbibliotek

34.58 ju 74 a2

ALT VNND NEW 

SCHREIBKALENDER / 

DER PRACTICA / VNND 

VEREHUNG DER FEST 

/ AUFF DAS JAHR 

NACH CHRISTI 

GEBURT / 

M. D. LXXXXI. [1591] 

Forfatter: 

Lucas Bathodius (ca. 

1541-1598), læge og 

astronom/astrolog i 

Pfalzburgh

(Phalsbourg) 

Forlægger: 

Nicolaus Waldt am 

Kornmarck, Strasburg

(Strasbourg) 1590
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Fyens Stiftsbibliotek

34.58 ju 74 a2
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Fyens Stiftsbibliotek

34.58 ju 74 a2
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Fragmenter på dansk?
• P.t. er der ikke fundet trykte eller 

håndskrevne fragmenter på dansk 

fra middelalderen i vores 

samlinger på SDUB

• Men det kan i hvert fald 

dokumenteres, at indbinding af 

bøger med middelalder-fragmenter 

også har fundet sted i Danmark 

Jf. Christensen & Outzen (2016)
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Skabe øget synlighed 
for fragment-
forskningen:

• Manuel 

gennemgang af 

materialer, 

herunder 

identifikation og 

formidling af fund

• Tværfaglige 

initiativer, 

herunder røntgen

• Digitalisering

J.1

RARA 

L 31
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HVILKE SAMLINGER KOMMER 

VORES TO FRAGMENTER FRA?
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Herlufsholm-samlingen på 

Syddansk Universitetsbibliotek

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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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
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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. 

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.
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Karen Brahes Bibliotek
En grundstamme på ca. 1.000 danske bøger, samlet af 
den adelige Anne Gøye (1609-81), datter af Henrik Gøye 
til Skørringe.

Anne testamenterede bøgerne til sin slægtning, Karen 
Brahe (1657-1736), der udvidede samlingen markant 
med hjælp fra lærde folk i Odense.

Den gamle bispegård i Odense omdannedes ved 
fundats 8/11 1716 til et adeligt jomfrukloster, hvortil 
bogsamlingen blev skænket.

Ca. 3.400 trykte værker, også mange håndskrifter

Efter klosterfusion – flyttet til Roskilde (2010)

Katalogiseret af universitetsbiblioteket i Odense

https://www.roskildebib.dk/section/roskilde/karen-
brahes-bibliotek
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HVAD KAN VORES TO 

FRAGMENTER FORTÆLLE OS?
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Man kan stille mange 

spørgsmål til de to 

fragmenter:

• Hvilke tekster/hvilke 

værker er der tale om?

• Hvornår er de fra, ca.?

• Hvor kommer de fra?

• Hvordan har man brugt 

dem?

• Hvordan kan vi ellers 

analysere 

fragmenterne?

RARA L 31

J.1
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Liturgien bag 

fragmenterne:

• Ph.d. Steffen Hope, der 

er specialist i liturgiske 

tekster fra 

middelalderen, har 

været en absolut 

nøgleperson i forhold til 

den bedst mulige 

afkodning af vores 

fragmenter.
Steffen inspicerer meget forsigtigt 

pergamentomslaget på De nova stella 1573.

J.1



1. august 2016

SYDDANSK UNIVERSITET

49

Hvad kigger forskeren 

efter på fragmentet:

• Incipits: begyndelser på 

salmer og hymner

• Tekst fra kendt prosa, fx 

fra Bibelen

• Noter i margen

• Overskrifter/stikord/for-

kortelser i fx rødt

• Initialer

• Noder

• Andre karakteristika En mobiltelefon med et godt 

kamera er i dag et vigtigt redskab.
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Fragmentet på 

Epistolarum

astronomicarum libri:

• Udstyret med 

kvadratnoder på røde 

streger

• Noget af teksten 

mangler

• Markant initial i blåt med 

indvendig rød streg

RARA L 31
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Foreløbig analyse -

highlights:
• Her findes en del af en 

hymne (uden noder) + 5 

sange (3 antifoner og 2 

salmer med incipits)

• Steffen Hope har 

identificeret hymnen 

som en matutinhymne, 

der kunne bruges på 

søndage, hvor der ikke 

var en anden af kirkens 

fester at fejre.

RARA L 31

Hymnen er: Primo dierum omnium, registreret med 

Cantus ID 008373 på 

http://cantus.uwaterloo.ca/chant/221123
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Fragmentet på De nova 

stella:

• Megen prosatekst, også 

lidt noder (neumer)

• Bogbinderen har brugt 

en hel folioside

• Palæografisk: en 

forholdsvis rund skrift, 

der kan signalere en 

relativt høj alder

• Initialer i bl.a. rødt og 

grønt

J.1
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Foreløbig analyse -

highlights:
• Vi finder bl.a. seks 

læsninger med tekst fra 

første johannesbrev, et 

uddrag fra en 

evangelietekst, og til 

sidst begyndelsen til 

homilie nummer 3 af 

den angelsaksiske 

munk Beda (ca.672-735). 

J.1
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FRAGMENTER OG FORSKNINGEN
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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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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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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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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

Tycho Brahe på Syddansk Universitetsbibliotek:

https://www.sdu.dk/da/brahe

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://www.kb.dk/e-mat/dod/130020760231.pdf
https://www.sdu.dk/da/brahe


1. august 2016

SYDDANSK UNIVERSITET

68

TAK!


