
Bogsamlernes bøger.

 Der findes 2 bøger i samlingen, som har tilhørt C. F. Temler (1717-1780), der var bogsamler 
og embedsmand i udenrigsministeriet. Det er:
Opus aureum et scholasticum, Lipsiae 1577. På forpermen er der dog trykt 1580.
Nr. 267 hos Flemmer, hvor han har givet bogen en anden titel ”Pythagora, Phocylidis, 
Theognidis et aliorem poemata”. 
Flemmer skriver i sit katalog ”Liber perrarus” = en meget sjælden bog.

En samling arbejder af græske forfattere.

 Denne bog har han anskaffet sig i 1759, som han selv har  noteret på titelbladet.



C. F. Temler dør 1780 og hans bøger kommer på auktion 1781.  I auktionskatalogen nr. 533

Hvornår den er indgået i skolens samling, vides ikke, men det er før 1830.

Dictionaire des monogrammes Paris 1750. Nr. 687 hos Flemmer.

I auktionskatalogen nr. 2639

P. F. Suhm var en af de største bogsamlere i Danmark på det tidspunkt. I hans gård i Pustervig i 
København var der en samling på 100.000 bind. Han solgte det til Det kongelige Bibliotek et par år,
før han døde. Biblioteket fik derfor en hel del dubletter, som blev solgt. I Statsskolens gamle 
bibliotek findes der 6 værker, som har tilhørt Suhm. Hans navn er trykt på forpermen af bøgerne

Eyrbyggja-Saga sive Eyranorum historia, Kiøbenhavn 1787. 
Nr. 945 hos Flemmer



Islands Landnamabók, Hauniae 1774. Nr. 939 hos Flemmer.
Orkneyinga Saga sive Historia Orcadensium, Hafniæ 1780. . 
Nr. 942-43 hos Flemmer.
Rymbegla sive Rudimentum computi ecclesiastici… Hauniæ 1780.  
Nr. 941 hos Flemmer.
Viga-Glums Saga sive Vita-Glumi Hauniæ 1786. 
Nr. 946 hos Flemmer
Critisk historie af Danmark fra Odin til Gorm d. Gamle Kjøbenhavn 1774 i 4 bind. 
 Nr. 1083-1090 hos Flemmer.

Fra det Holstein-Ledreborgske Bibliotek findes en bog i det gamle bibliotek. 
Det er:
Euripides: tragoedia Hecuba sapientissimi et elegentissimi Lipsiae 1555.

Her ses det Holstein-Ledreborgske våben på den øverste del af ryggen.

Fra en anden storsamler på denne tid er der 2 værker i samlingen. Det er:
Claudii Aeliani: Varia historia et fragmenta Lipsiae 1780. Nr. 477 i Flemmer.
Erasmus af Rotterdam: Moriae encomion, id est, stultitiae laudatio Basileae 1532.
 Nr. 663 hos Flemmer.  På dansk hedder den Tåbelighedens lovprisning.
Storsamleren var Bolle Willum Luxdorph. Han var en centralt placeret embedsmand i 
statsadministrationen og var med til at vælte Struensee.



B. W.  Luxdorph  
Hans bøger kan kendes på hans ejendommelige superexlibris: Hovedet af en elefant, der i snabelen 
bærer en krone med tre pile igennem.

 Johann Winkelmann: Geschichte der Kunst des Alterthums Wien 1776. Nr. 625 hos Flemmer. 
Winkelmann var tysk arkæolog og kunsthistoriker. Dette værk er hovedhjørnestenen i 
oldtidskunstens forskningshistorie og udgangspunktet for moderne arkæologi.

Dette værk har tilhørt den danske billedhugger Johannes Wiedewelt. Wiedewelt og Winkelmann 
knyttedes til hinanden gennem et varigt venskab. De delte en tid logi, mens Wiedewelt var i Rom. 
Wiedewelt har sikkert fået bogen foræret af sin ven. Wiedewelt var professor ved Kunstakademiet, 
da Thorvaldsen gik der.

 
 


