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Digitalisering af
Herlufsholm-samlingen på
Syddansk Universitetsbibliotek
Hvad har vi i samlingen?
Hvad skal vi med det?
Hvor langt er vi?
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Kortudsnit fra:
Itinerario 1596,
af Jan H. van
Linschoten
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Dagens punkter:
• Om foredragsholderen – ganske kort
• Special Collection Development Project
• Kort & generel præsentation af
Herlufsholm-samlingen
• GIS-perspektiver
Cornelius
Antoniades
specialkort over
Danmark i:
Theatrum orbis
terrarum 1592 [1570]
af Abraham Ortelius
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Om foredragsholderen:

Udsnit fra titelblad til:
Atlas Novus Terrarum
Orbis Imperia u.å.
[ca. 1700]
1.
3 august 2016

• 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
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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
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Kort over ‘Moe Præstegjeld’
i Øvre Telemarken af
eidsvollsmanden Enevold
Steenblock, ca. 1790
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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
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Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek
Herlufsholm Skole i Næstved blev stiftet den 23. maj 1565.
Skolens bogsamling
tog sin begyndelse
med stifternes egne
bøger, ca. 55 stk.

Litografier fra samlingen efter
malerier ved Magnus Petersen
(1827-1917) af Herluf Trolle og
Birgitte Gøye ved I.W. Tegner &
Kittendorffs Lith. Inst. (1850-93)
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Herluf Trolle
1516-1565

Birgitte Gøye
ca. 1511-1574
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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.
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* 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 maleriog bogsamler, hvilket var afgørende i forhold til
samlingens forøgelse. Otto Thott udvidede
bogsamlingen med ca. 6.000 bind. Han donerede:

1.
8 august 2016

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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Geografi og rejser, anno 1882/1897
Jf. Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling (udsnit)
Bemærk at geografi, kartografi
og topografi også er registreret
flere andre steder i den gamle
katalog. Fx er flere maritime
kort registreret under Søvæsen
og Søkrigsvæsen, subsidiært
under Søvæsen, Navigation,
Søkort – ligesom en del
topografiske/kartografiske
værker er fordelt ud på de
respektive lande under
rubrikken Historie.
Herlufsholm-samlingen på SDUB har i dag samlet set ca. 40.000 bind inden for alle gængse emner.
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‘Highlights’ fra samlingen
Le Neptune François […]
Paris (Amsterdam) 1693
RARA N 11
Maritimt pragtatlas, der ofte
betegnes som 17.
århundredes mest
bekostelige, kartografiske
værk. Det var bl.a. baseret
på observationer fra tidens
fremmeste videnskabsfolk,
fx astronom og geograf
Giovanni Domenico Cassini
(1625-1712)
Bindet er formentlig
kommet til Herlufsholm via
Otto Thotts donation
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Johannes Kepler
Epitome Astronomiae Copernicanæ,
Linz 1618-22
RARA K 491
Denne værdifulde førsteudgave, der
skildrer Keplers tre love om
planetarisk bevægelse på basis af
Kopernikus, udmærker sig bl.a. ved
at have tilhørt den danske astronom
Peder Nielsen Horrebow (16791764) og dennes søn Christian
Horrebow (1718-1776), hvis navne
figurerer på titelbladet.
Peder Nielsen Horrebow var elev af
Ole Rømer (1644-1710) og var i sin
tid med til at drive observatoriet på
Rundetårn, der senere også blev
drevet af Christian Horrebow.
På titelbladet ses flere andre navne,
fx Jonas Gam – der formentlig er
identisk med Jonas Davidsen Gam
(1671-1734), rektor for Næstved
Latinskole (1723-1734).
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Fragment af middelalderhåndskrift
(ca. 9. årh.) med afskrift fra munken
Beda den Ærværdiges (ca. 672735) homilier. Foliosiden er fra:
HOMILIA XIX. IN DOMINICA XII
POST PENTECOSTEN. MARCI VII

(Homilie 19. 12. søndag efter
Trinitatis [pinse]. Markus VII)
Fragmentet er i øvrigt placeret som
udsmykning i det filosofiskteologiske værk:
Opera omnia
Ioannis Pici, Mirandvlæ
Concordiæque comitis,
Theologorum & Philosophorum […]
principis, Basel 1557
Forrest i denne bog sidder endnu et
håndskriftfragment med et homilieudsnit fra kirkefaderen Origenes
(ca. 185-254), der muligvis også
stammer
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GIS-perspektiver for Herlufsholmsamlingen på SDUB

Geovisualization:

[…] GIS packages
increasingly provide a
• En digitalisering af samlingens materialer – eller et
range of […] tools,
udvalg herfra – vil på sigt muliggøre en sammenfletning providing static or
rotating views, draping
af flere typer af data via en intuitiv brugergrænseflade,
gerne data på tværs af institutioner. Open Source/Data images over 2.5D surface
representations,
• Det vil fx være oplagt at flette samlingens historiske
providing animations
kort sammen med både nyere og ældre kort,
and fly-throughs,
demografiske beskrivelser, stednavnedata, information dynamic linking and
brushing and spatioom topografiske forhold, video om og billeder af
temporal visualizations.
kortenes steder og meget andet.

• Det drejer sig om at etablere en netværksstruktur for
data/metadata i en interaktiv form, så det kartografiske
værk bliver synliggjort i flere sammenhænge.
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https://en.wikipedia.org/
wiki/Geospatial_analysis

Et kort som dette
over et påstået,
sydligt og
uudforsket,
frugtbart kontinent
ville via GIS kunne
sammenholdes
med tilsvarende,
ældre og yngre
kort, med
satellitdata samt
med artikler på
nettet, ledende
frem til moderne
geospatial viden
om hhv. Sydpolen
og Australien og
New Zealand – ikke
mindst i relation til
opdagelserne af
James Cook i
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1700-tallet.
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Udsnit fra større kort
i Historia antipodum,
Frankfurt am Main
1631 ved Matthæus
Merian den ældre
(1593-1650)
Herlufsholm 802.10
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Andre anvendelsesmuligheder for GIS
• Kobling af anden, måske mere subtil geografisk
information med forskellige datatyper. Det kunne
være referencer på digitaliserede kobberstik, i
digitaliserede middelalderhåndskrifter eller på
fragmenter herfra, der via links og integreret
funktionalitet kunne knyttes til digitale kort og
andre former for oversigter eller data.

Johann Daniel Meyer: Angenehmer
und nützlicher Zeit-Vertreib mit
Betrachtung curioser Vorstellungen
[…], Theil 3, Nürnberg 1756

I dværgpapegøjens tilfælde (Agapornis taranta)
kunne der jo tilknyttes moderne data om
udbredelse og levesteder, fx vist på et interaktivt
kort eller ved brug af video, samt tilknyttes links til
lignende grafiske fremstillinger og naturhistoriske
beskrivelser i 1700-tallet.
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RARA M 180 (Herlufsholm)
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Hvor langt er vi så med det – på SDUB?
Amerika-kort i Historia antipodum 1631

• Vi er – som sagt – først lige begyndt!
• Universitetsbiblioteket har først i år taget hul på en
digitalisering af et mindre udvalg af materialer fra
Herlufsholm-samlingen som del af mit projekt.
• Der er mange ubekendte størrelser i projektet,
herunder spørgsmålet om fremtidig finansiering,
anvendt teknologi/platform, intern ydelse eller
ekstern leverandør (2 eksterne samarbejdspartnere
er dog netop nu i spil – og der er foretaget en
vellykket testdigitalisering af et lille udvalg af
materialer), tidshorisont m.v.
• Digitaliseringen kører parallelt med en løbende
registrering af de mange ikke-registrerede bøger i
samlingen. Digitaliseringen vil muliggøre GIS-tiltag.
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TAK!
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