
Flora Danica.

Flora Danica No. 16 adresseret til Aalborg Stift. Det består af 51 planchebind med 
kobberstukne tavler + 3 supplementbind og 5 bind tekst og register. 1762 – 1840.

De første 14 bind af Flora Danica
Kobberstikkene er desværre ikke kolorerede, men rene kobberstik.
Foran i hvert planchebind er der en trykt tekst, som gør rede for, at det har behaget Hans Kongelige 
Majestæt at lade uddele værket i begge rigers stifter og under hvilke betingelser det skulle foregå.
Underskrevet : Christiansborg d. 31. Marts 1762

”Efter Hans Kongelige Majestæts
allernaadigste Befaling under mit Navns Underskrift, som Ober-Directeur for den Kongelige 
Botaniske Anstalt.     A. Moltke”



Det drejer sig om greve Adam Gottlob Moltke.
Moltke har egenhændigt underskrevet de første udgivne bind.
Værket blev også udgivet på Moltkes initiativ. Det var faktisk ham, som reelt styrede landet, selvom
Frederik d. 5 var konge.

I det trykte katalog over Randers lærde Skoles Bibliothek fra 1884 side 445 står der, 
”Kobberstykker til Flora Danica, 39 Hefter (Nr. 18) Kbh. 1761-1840. (Modtaget til Laans af Aarhus
Kathedralskole.)” Dette skal dog forklares lidt nærmere. I ”Efterretninger om Randers lærde Skole” 
1876-77, hvor tilvæksten til biblioteket i dette skoleår er omtalt, står der side 20:

En mulig forklaring kunne være:
Justitsråd Schack Lüneborg Køster (1802-1876) var apoteker ved Svane Apoteket i Randers. Han 
begyndte fremstillingen af en mavebitter (Køsters Mavebitter) ud fra planteekstrakter.
Han må altså have lånt Flora Danica eksemplar nr. 18, som på det tidspunkt beroede i Aarhus 
Stiftsbibliotek. Dødsboet efter Køster har ikke vidst, hvad de skulle stille op med værket og har 
derfor ”overgivet det i Skolens værge”, som der står. 
Der er imidlertid nogen uklarhed over, om det er Aarhus Stiftsbibliotek eller Aarhus 
Kathedralskole, som har stået for udlånet. Den officielle udlåner af Flora Danica nr. 18 er Aarhus 
Stiftsbibliotek. Kongen bestilte ved trykningen 55 eksemplarer, som blev opstillet i stifter og amter 
rundt i landet. Nr. 18 og nr. 19 blev opstillet i Aarhus.
Aarhus Kathedralskole/Aarhus Stiftsbibliotek har fået deres værk tilbage i 1890, og Randers lærde 
Skole har modtaget det lånte værk (Nr. 16) fra Aalborg Stift samme år. Det fremgår af 
”Efterretninger for Randers lærde Skole 1890/91.

I det trykte katalog over 10 års tilvækst til Randers lærde Skoles Bibliotek fra 1894 står der side 74, 
”Modtaget til Laans: Flora Danica, Nr. 16 (51 Bind, 3 Supplementsbind og 5 Bind Tekst og 
Register).
Det er bemærkelsesværdigt, at værket er intakt.
Når der i kataloget står ”Modtaget til Laans” skal det tages bogstaveligt, da Flora Danica-værket er 
kongens ejendom. Køb og salg af værket vil derfor være betragtet som højst ureglementeret.
 I hvert af bindene er kongens segl indsat som tegn på ejerskab.

Randers lærde Skole fik altså Nr. 16 ”til Laans” i 1890, og værket har nu i over 130 år stået på
Randers Statsskole. 



 


