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Hul igennem til Orosius 
Af Jakob Povl Holck 

Vi bliver til stadighed klogere på Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek, herunder på 

den relativt store mængde af ældre, uregistrerede materialer, der fortsat gemmer sig mange steder. 400-

500 år gamle fragmenter af såvel håndskrevne som trykte tekster vedbliver med at dukke op i samlingen – 

typisk som mere eller mindre synlige dele af 16. og 17. århundredes bogindbinding. Reelt er der tale om en 

dobbelt bonus for forskerne, der i ét og samme bind kan være heldige at finde såvel middelalderlige som 

senere kilder. Flere af disse håndskrifter eller tryk har referencer til oldtidens litteratur. 

Men fragmenter med meget små tekstbidder kan udgøre en særlig udfordring for den læser, der ønsker at 

identificere det bagvedliggende værk. Hvis man på Forskerlæsesalen på Syddansk Universitetsbibliotek 

således sidder med Galenus Pergamenus: Opera omnia […] fra Basel 1538 – 5 dele i 3 bind i folio af den 

græske læge Galen fra Pergamon (ca. 129-215), her i en kommenteret udgave af bl.a. den tyske læge og 

botaniker Leonhart Fuchs (1501-1566) – så vil man formentlig opdage, at der i det brune skind til del 3 er et 

få centimeter stort hul. Kigger man nærmere på dette hul, kan man tydeligt læse nogle enkelte ord. 

Reelt er der her meget lidt at gå efter, hvis fragmentet skal identificeres. Men i dette tilfælde er ordene og 

deres indbyrdes rækkefølge heldigvis tilstrækkeligt karakteristiske til, at Big Data-metoden kan anvendes til 

en entydig afkodning. Således finder man i dette lille hul en bid af følgende passage: 

[63] Gallia Belgica habet ob oriente limitem fluminis Rheni et Germaniam, ab euro Alpes Poeninas, a 

meridie prouinciam Narbonensem, ab occasu prouinciam Lugdunensem, a circio oceanum Britannicum, a 

septentrione Britanniam insulam. 

”Gallia Belgica har som grænse mod øst floden Rhinen og Tyskland, mod sydøst de Penninske Alper [Alpes 

valaisannes], mod syd provinsen Narbo [Narbonne], mod vest provinsen Lugdunum [Lyon], og mod 

nordvest det Britiske Hav samt som nordlig grænse den Britiske Ø.” 

Passagen, der udgør en geografisk beskrivelse af grænserne for den romerske provins ’Gallia Belgica’ (et 

område der især dækkede store dele af det nuværende nordlige og østlige Frankrig samt den vestlige del af 

Belgien), stammer fra den kristne historiker Paulus Orosius (ca. 385-420), der var elev af Augustin (354-

430). Orosius’ mest kendte værk er Historiarum Adversum Paganos Libri VII (Syv historiebøger mod 

hedningene) fra ca. år 417, hvori forfatteren gør op med forestillingen om, at Romerrigets fald/tilbagegang 

skyldtes kristendommens indtog, og hvor han i øvrigt beskriver forskellige, hedenske folkeslag frem til 

udgivelsesåret med udgangspunkt i autorer som fx Julius Cæsar og Tacitus. Værket fik stor historiografisk 

betydning i tidsrummet mellem oldtid og middelalder, og traditionelt tilskrives Orosius en fin fornemmelse 

for den historiografiske metode og en rationel, næsten moderne tilgang til historiefaget. Og det er altså fra 

dette værk, at vores passage kommer. At dømme efter bogstavernes form kunne det se ud som om, at der 

er tale om et tryk. Fremtidige analyser, herunder brugen af røntgen, vil rimeligvis kunne sige mere om 

passagen/resten af teksten under skindet – og om den specifikke udgave af Orosius (hvis der er tale om et 

print), som vores tekst stammer fra. 

http://www.thelatinlibrary.com/orosius/orosius1.shtml  
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