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Den danske astronom Tycho Brahe (1546-1601) er den dag i dag stadig 
et verdensnavn og vil altid sættes i forbindelse med opdagelsen af en 
såkaldt supernova-eksplosion i november 1572. Opdagelsen med-
virkede til at rykke ved samtidens etablerede verdensbillede, hvor 
stjerne himlen blev opfattet som uforanderlig. Tycho Brahes virke 
førte til flere publikationer på latin, der bl.a. dokumenterer hans astro-
nomiske observationer og det banebrydende videnskabelige miljø, han 
skabte omkring sig, altid takket være økonomisk støtte fra den danske 
konge og andre europæiske fyrster. 

Gamle eksemplarer af Tycho Brahes bøger kan dog, som vi skal se, 
også have andre historiske lag, der ikke umiddelbart har noget med 
astronomens egen tekstproduktion at gøre. Disse lag er betydeligt 
ældre, for der er tale om genbrugt pergament1 fra middelalderlige 
klostre og andre kirkelige institutioner. Pergamentet, der udgør 
fragmenter af middelalderens bøger, er altså genanvendt som bog-
omslag, hvilket ikke var usædvanligt blandt bogbindere i det 16. og 
17. århundrede. I dag kan de middelalderlige tekster på bogbindernes 
materiale imidlertid medvirke til at udvide historien om de enkelte 
Tycho Brahe-eksemplarer. 

Hvor et bogtryk sædvanligvis giver mange informationer, fx i for-
hold til titel, forfatter, trykkeår, udgave, udgivelsessted, forlag, illustra-
tor og meget andet, forholder det sig anderledes med fragmenterne af 
de middelalderlige håndskrifter. Sjældent finder man i sådanne tekster 
en forfatter/skriver nævnt, endsige et produktionsår eller en steds-
angivelse etc. Samtidig er der netop tale om fragmenter, altså bidder af 
en større, mere eller mindre ukendt helhed. 

Om to Tycho Brahe-førsteudgaver 
og  deres pergamentomslag

Hvad gamle  bogbind 
kan  fortælle

Af Jakob Povl Holck   
og Steffen Hope

Fra Epistolarum astronomi
carum libri. Til bogens 
sidste blade hører dette, 
hvor vi omkring illustra-
tionen i midten ser ét af 
Tycho Brahes valgsprog: 
Suspiciendo despicio – 
Ved at se op, ser jeg ned.  
Af dette blad fremgår det 
også, at bogen er trykt 
af Hieronymus Lefferdt 
på Hven.

Vi vil her præsentere fragmenter fra to af Tycho Brahes bøger, hen-
holdsvis en førsteudgave af Epistolarum astronomicarum libri, (Uranien-
borg 1596), der er en videnskabelig brevveksling med Vilhelm den 
Fjerde (den Vise) af Hessen-Kassel (1532-1592) og tilhører Syddansk 
Universitetsbibliotek, og et værdifuldt samlebind med bl.a. Tycho 
 Brahes hovedværk De nova stella (København 1573), der til daglig op-
bevares i Karen Brahes Bibliotek i Roskilde (der varetages af Roskilde 
Kloster og Roskilde Bibliotekerne). Begge de nævnte bind må betegnes 
som umistelig kulturarv. Og vi finder altså på disse bøger tekster fra 
middelalderen, der – sammen med deres kontekst – ikke tidligere er 
blevet beskrevet. 

De to bind – baggrund og beskrivelse

I 1968-69 erhvervede det daværende Odense Universitetsbibliotek den 
såkaldte ”Gamle Samling” fra Herlufsholm Skole i Næstved. Således 
blev henved 40.000 bind samt et antal løse materialer, herunder 
diverse kobberstik, overflyttet fra Sjælland til Fyn2. Herlufsholm 
Skole blev stiftet i 1565 i det tidligere benediktinerkloster Skovkloster 
(Skt. Peders Kloster) ved Næstved. 

Blandt de mere specielle Herlufsholm-bøger er omtalte udgave 
af Tycho Brahes videnskabelige brevveksling med Vilhelm den 
Fjerde, med katalognummer RARA L31. Tilskrifter forrest i bogen 
viser, at eksemplaret har tilhørt den tyske teolog Johann Heinrich 
von Seelen (1687-1762) med notering af året 1713 på titelbladet, og 
 digteren Michael Richey (1678-1761) 1703. Den dansk-tyske  bogsamler 
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 Christian Friedrich Temler (1717-1780) har også ejet den, med  an givelse 
af året 1776 på titelbladet. Johann Heinrich von Seelen og den lidt 
ældre Michael Richey kendte hinanden godt, og det er sandsynligt, at 
sidstnævnte gav bogen til von Seelen3. 

Førnævnte bog om den nye stjerne – De nova stella– har tilhørt 
adelsdamen Karen Brahe (1657-1736), der i 1681 fik testamenteret en 
bogsamling af sin slægtning Anne Gøye (1609-1681). Samlingen, der 
omfatter ca. 3.400 trykte bøger samt o. 1.150 håndskrifter, går i dag 
under navnet Karen Brahes Bibliotek og har tidligere i flere år været 
del af Odense Adelige Jomfrukloster. Som navnet antyder, var Karen 
Brahe i øvrigt slægtning til Tycho Brahe.

Odense Adelige Jomfrukloster fusionerede i 1974 med Roskilde 
Adelige Jomfrukloster. Stiftelsen hedder i dag Roskilde Kloster, og 
Karen Brahes Bibliotek blev flyttet fra Odense til Roskilde i 2010 efter 
at have været deponeret i Landsarkivet for Fyn4. 

Eksemplaret fra Karen Brahes bibliotek er registreret elektronisk 
i Syddansk Universitetsbiblioteks katalog med signaturen J.1. I kata-
logen er det muligt at orientere sig i de andre værker, som samlebindet 
indeholder. Tidligere signaturer for samlebindet er hhv. ”No. 248.” 
og ”2483”. Bindet, der er i kvartformat, er desværre generelt meget 
skrøbeligt med løsnede læg i ryggen, hvor pergamentomslaget dog er i 
forbavsende god tilstand og med fine blækfarver. 

På titelbladet er anført ”K’ Brahe”, i tilknytning til tallet 2483. For-
skellige steder i bindet kan man finde håndskrevne noter på latin, der 
udgør kommentarer til astronomi, fx kometobservationer. Disse er dog 
ikke genstand for denne undersøgelse.

Begge de to førsteudgaver, samt en senere udgave af Brahes Historia 
Coelestis, er digitaliserede af Syddansk Universitetsbibliotek, og kan 
downloades i pdf-format via Syddansk Universitets hjemmesider: 
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/materialer/om+samlingerne/herlufsholm/brahe. 

Centrale ord og begreber – en metodologisk introduktion

Da vi her behandler to separate fragmenter, hvis eneste tilknytning til 
hinanden er, at de sidder på værker af én og samme forfatter, må hvert 
fragment introduceres og diskuteres særskilt. Men da de begge er frag-
menter af såkaldte liturgiske håndskrifter – dvs. at de er blevet brugt i 
middelalderens katolske messer – og derfor har flere tekniske detaljer 
til fælles, giver vi her en kort generel introduktion af den liturgiske 
kontekst, vores håndskrifter oprindelig har været en del af.

De middelalderlige håndskrifter og deres baggrund 

Begge vores fragmenter stammer fra bøger, der blev brugt i guds tjenester, 
som fulgte kirkens kalenderår. I kirke- og klosterlivet var der to typer 
af gudstjenester, der skulle afvikles hver dag. Der var messen, der 
fandt sted i dagtimerne som et sammenhængende arrangement, hvis 
hovedformål var nadveren5, og så var der tidebønnerne, der bestod af 

Nogle gamle opstillings-
signaturer fra Herlufs-
holm Skole kan findes 
på indersiden af bogens 
forperm sammen med fx 
skolebibliotekets særlige 
ex libris med Herluf 
Trolle og Birgitte Gøyes 
våbenskjolde (ved Hans 
Tegner, 1910).

En venlig person har over 
den trykte titel skrevet 
”Brahe T.”. Nederst på 
titelbladet står anført 
navnene på tre af bogens 
tidligere ejere samt 
års tallene for deres mod-
tagelse af værket.
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otte  fejringer af forskellig længde, fordelt på døgnets 24 timer. Den 
 vigtigste af disse otte tidebønner var matutinen, der blev afholdt 
omkring klokken tre om natten i sommerhalvåret (og tidligere om 
vinteren). Matutinen var inddelt i tre moduler med sange og tekst-
læsninger. Tidebønnerne blev anvendt til at markere specielle dage ved, 
at ud  valget af sange og læsninger blev tilpasset hertil. Det var alminde-
ligt at bruge tidebønnerne til at fejre årsdagene for kirkens mange 
helgener, hvor netop sange og læsninger var midlet til at gennemføre 
en sådan hyldest. Messen, derimod, havde en anden struktur, hvis 
indhold også kunne ændres i tråd med specielle dage. Den blev også 
brugt til at fejre helgener, men der var mindre fleksibilitet i forhold til 
at indføre ændringer. 

Der var brug for bøger til både messen og tidebønnerne. Eftersom 
de to typer af gudstjenester med deres tilhørende sange var forskellige, 
var det også nødvendigt med ”skræddersyede” bøger. Bøgernes meget 
karakteristiske indhold gør det i dag forholdsvis nemt at finde ud af, 
hvilken type gudstjeneste et håndskrift blev brugt til – og det endda 
ofte ud fra ganske få informationer. Begge vores fragmenter stammer 
fra bøger, der blev brugt under tidebønnerne.

Selv om man ofte nemt kan afgøre, hvorvidt et liturgisk hånd-
skrift blev brugt under messen eller under tidebønnerne, så er 
det straks sværere at finde ud af, hvilken slags bog et givet liturgisk 

På titelbladet afslører 
en lille latinsk notits en 
forbindelse til rektor 
Hans Pedersen Horsens 
(1545-1617). Efter gammel 
aftale er posterne på 
materialerne i Karen 
Brahes Bibliotek i det 
store hele omfattet i 
Syddansk Universitets-
biblioteks katalog, hvor 
det er muligt at finde 
detaljer om De nova stella 
1573 og om de værker, som 
Karen Brahe-eksemplaret 
er indbundet sammen 
med (katalogsignaturer: 
J.2; U.8-3; U.6-5).

 håndskriftfragment stammer fra. Blandt tidebønnernes bogtyper 
kan man overordnet nævne breviarier, antifonarier og lektionarier6. 
Disse havde forskellige, men overlappende formål. I breviarierne var 
der sangtekster med tilhørende noder, diverse prosatekster, herunder 
læsninger og bønner, samt referencer til salmer. De komplette salme-
tekster kunne findes i psalterierne, men de præster, munke og nonner, 
der skulle synge salmerne, kunne de fleste af dem udenad. Derfor 
kunne man i breviarierne nøjes med at gengive noget af teksten, oftest 
blot åbningsordene (se nedenfor). Kort sagt var breviarierne bøger 
med et meget varieret indhold og facetteret information om de enkelte 
festdage.

Med hensyn til antifonarierne blev disse hovedsageligt anvendt til 
tidebønnernes sange. Bøgernes indhold var forholdsvis komprimeret. 
Bogtypen har i øvrigt navn efter en særlig slags sang – en antifon – hvis 
karakteristika vil blive forklaret andetsteds i artiklen. Antifonarierne 
havde som formål at give en ganske kort indikation på, hvilke sange 
der nu skulle fremføres. Hvor breviarierne som regel medtog hele sang-
teksten, var det i antifonarierne kun sangens begyndelse eller åbning, 
dvs. de første ord, der var skrevet ned. En sådan start kalder man incipit 
– latin for ”begyndelse” – og for trænede korsangere var et incipit fuldt 
ud tilstrækkeligt til at vide præcis, hvilken sang man skulle synge. Det 
skyldes, at det var sange der blev sunget til faste tider hvert eneste år. 
Så det var – eller blev hurtigt – velkendt stof for den enkelte sanger.

Den tredje bogtype, som vi vil nævne her, er lektionariet, som 
indeholdt læsningerne, på latin lectiones, der skulle bruges til nogle af 
tidebønnerne. Læsningerne var som regel fra Bibelen eller fra én af 
kirkefædrene. Det kunne også være fra en helgenbiografi, der passede 
til den helgens festdag, som man nu var nået til i kalenderen. Det var 
især under matutinen, at læsningerne blev fremført. Denne bestod 
af tre dele, kaldet nocturner, hvor man kunne skifte imellem sange 
og læsninger. Antallet af læsninger under matutinen var betinget af, 
hvorvidt man var i en kirke eller i et kloster. På de to steder var der 
nemlig forskellige rammer for det rituelle liv. Sådanne rammer kaldes 
for cursus, på dansk ”runde”, og man skelner således mellem en sekulær 
cursus og en monastisk cursus. 

Sekulær betyder i denne sammenhæng ”kirkelig”, da kirkerne var 
regnet som sekulærgejstlighed, eftersom de tjente lægfolket, altså de 
verdslige (efter latin seculum, århundrede, altså den forgængelige tid). 
Dette var i modsætning til klostrene, der opererede som mere eller 
mindre lukkede samfund, og hvor gudstjenesterne og liturgien var 
til Guds og Hans helgeners ære og klostersamfundets nytte og ud -
dannelse. Munkene og nonnerne tilhørte dermed regulærgejstligheden, 
da de fulgte en regula, en klosterregel. 

I den sekulære cursus var der tre læsninger for hver nocturne i 
matutinen – altså ni læsninger i alt. I klostrene, hvor gudstjenesterne 
tjente til Guds ære og klostersamfundets uddannelse, og hvor man ofte 
betragtede sig selv som stående uden for den sekulære verden, havde 
man fire læsninger for hver nocturne, i alt 12.
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Vores to fragmenter indeholder begge materiale til matutinen, som vi 
vil søge at forklare nærmere for hver enkelt håndskriftlevn. Desværre 
har vi ikke nok information til at afgøre, om de oprindelige hånd-
skrifter har fulgt en sekulær eller monastisk cursus.

Fragmenternes elementer

Inden vi tager fat på selve analysen af de to fragmenter, kan det være 
nyttigt at give en lille indføring i specielt matutinens forskellige sange 
og i andre bestanddele herfra.

Sangene, der findes på de to fragmenter, kan inddeles i to hoved-
typer: Den ene type er Bibelens salmer, der bliver markeret med et 
rødt ”p” (p = latinsk psalmus fra græsk ψαλμός psalmos), og hvor kun 
den enkelte salmes incipit er anført. Som nævnt ovenfor var det en 
almindelig praksis i middelalderens liturgiske bøger. Ifølge Benedikt 
af Nursias klosterregel fra 520’erne7 skulle alle Bibelens 150 salmer 
synges i løbet af hver uge. Denne ugentlige salmesang var dog ikke 
organiseret efter salmernes rækkefølge i Bibelen, men efter en tematisk 
inddeling baseret på salmernes indhold. Gennem tiden blev denne 
inddeling endnu mere kompliceret på grund af fejringen af de enkelte 
helgeners festdage. For hver helgentype (fx martyr, apostel, bekender 
etc.) havde man en bestemt serie af salmer, der skulle fremføres på 
hver festdag. Serien kunne tillige variere fra den 
ene kirke provins til den anden. En sådan bevaret 
serie til brug ved matutinen kan under gunstige 
forhold bruges til at få en mere præcis afklaring af 
et håndskrifts proveniens. Det har desværre ikke 
været muligt for de to fragmenter, der er i søge-
lyset her.

Men Bibelens salmer var altså den ene type 
tekst, man finder på disse fragmenter. Den anden 
er de i senantikken og middelalderen komponerede 
sangtekster, der fungerede som korte meditationer 
over sætninger eller temaer fra de mere omfattende 
tekster i officiet, dvs. tidebønnerne. Sådanne sange 
kan inddeles i to hovedtyper. Den ene er antifonen, 
hvis betegnelse betyder ”modlyd” eller ”refræn”. 
Antifonen blev fremført før og/eller efter salmen, 
og ofte tager antifonen et tema op fra denne og 
giver en eksegetisk forklaring på salmens indhold. 
Det sker gerne med referencer til andre salmer eller 
bibeltekster. Der var dog ikke det samme antal 
antifoner og salmer, fordi der blev komponeret mange nye antifoner – 
eksempelvis knyttet til specifikke fester. Med andre ord var det sådan, 
at mens hver salme blev fremført minimum en gang om ugen, så blev 
hver antifon fremført sjældnere – i nogle tilfælde måske blot én gang 
om året. Et eksempel er salme 94, der altid blev sunget først i første 
nocturne, hver eneste dag. Den fungerede som en åbningssalme og 

Læsningen af middel-
alderlige håndskrifter 
kompliceres bl.a. ofte ved 
datidens udbredte brug 
af forkortelser (abbrevia-
turer) og sammenskrevne 
tegn (ligaturer). Hermed 
sparede skriveren plads 
og derved kostbart 
pergament. Her ses 
Domine forkortet til Dne 
med nasalstreg over n’et 
(salme 7).

Fra RARA L 31. Flere 
steder på fragmentet 
er der spor efter kunst-
færdige dekorationer, 
dels i de gotiske initialer 
og dels mellem eller 
langs tekstspalterne. 
Rødt og sort supplerer 
hinanden vældigt fint. 
Med initialet Q starter her 
antifonen: Qui salvos facis 
rectos corde cujus nomen 
admirabile de porta mortis 
nos erue quia confidimus 
in te domine. Cantus ID: 
004494.

bliver derfor kaldt ”invitatoriumssalmen”, fordi 
den åbner op for eller inviterer til matutinen. Men 
det var ikke hver dag den samme antifon, der blev 
sunget sammen med den. Den tilknyttede antifon 
– kaldet ”invitatoriumsantifonen” – varierede fra 
den ene fejring til den næste. Oveni invitatoriums-
salmen og dens antifon blev der sunget seks salmer 
plus antifoner for hver af de to første nocturner 
(altså til sammen 12 antifoner og 12 salmer).

Foruden antifonen har vi også en anden vigtig 
sangtype, nemlig responsoriet. Det bliver sunget 
efter hver af matutinens læsninger og fungerer 
som en ”respons” til læsningens indhold og tema-
tik. Selvom responsoriet i princippet forholder 
sig til læsningerne, som antifonerne forholder sig 
til salmerne, har responsoriet en mere kompleks 
struktur. Et responsorium består af tre dele: De 
første linjer – ofte fire – udgør et responsum, som 

er responsoriets hoveddel. Derefter kommer en enkelt linje, der er 
responsoriets vers. Til sidst kommer responsoriets repetenda (fra latin 
repetere = at gentage), der består af de sidste linjer fra responsoriets 
responsum. Resultatet af denne komplekse struktur er, at responsoriet 
komprimerer læsningens indhold til en gentagende meditation.

Ud over salmerne og de to kortere sangtekster er der lidt flere 
elementer, der er relevante for vores analyse. Et af disse er hymnen, 
der blev sunget allerførst i matutinen for så at blive efterfulgt af 
invitatoriumsantifonen. I modsætning til de kortere sangtekster står 
hymnen for sig selv og er ofte opbygget af flere vers. Derefter har vi 
teksttypen collecta, også kendt som oratio. Det er en kort bøn i prosa, 
der henvender sig direkte til Gud, og den er ofte specifik i forhold til 
den enkelte dags fejring. 

Detaljerne om datidens brug af sange og prosatekster har stor betyd-
ning for vores analyse af fragmenterne. De forskellige elementer kan 
give vigtige fingerpeg i retning af, hvornår i løbet af kirkens kalenderår, 
at fragmenternes tekster blev fremført. Desuden kan rækkefølgen af 
de bestemte tekster i nogle tilfælde også give væsentlig information om 
håndskrifternes proveniens. Foruden teksterne kan vi bruge palæo-
grafiske og musikrelaterede iagttagelser i vores forsøg på en omtrentlig 
datering af fragmenterne og en potentiel geografisk placering.

Beskrivelse af fragmentet på RARA L 31

Ser man nærmere på det håndskriftfragment fra middelalderen, der 
er brugt som omslag på eksemplaret af Tycho Brahes Epistolarum 
astronomicarum libri, trykt på Uranienborg i 1596, er der tale om et 
såkaldt folio-blad8. Den synlige del udgør verso – dvs. bagsiden af det 
oprindelige skriftmateriale. Hvor stort bladet egentlig har været i det 
middelalderlige håndskrift, er umuligt at bestemme helt  nøjagtigt, 
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 f  ordi en del af den højre side er bøjet rundt om bogens 
nedre kant. Hvis man skal dømme efter formen, synes det 
rimeligt at antage, at bladet kun havde de to kolonner, som 
nu er synlige, og at der ikke har været en tredje ( hvilket 
også ville have været usædvanligt). Ud af de to kolonner 
er den venstre bevaret i sin helhed, hvis man ser bort fra, 
at nogle af bogstaverne er slidt væk og derfor dårligt kan 
læses. Yderkanten af den venstre kolonne er desværre gået 
tabt, formentlig da folio-siden skulle til passes bogind-
bindingen. Vi går ud fra, at begge kolonner har haft 
samme størrelse, og at vi kan regne med en bredde på 10 
cm. Med det som udgangspunkt anslår vi, at folio-siden i 
sin helhed har været ca. 40 cm høj og ca. 30 cm bred.

På fragmentet finder man den sidste del af en hymne uden 
musik-notation. Derefter følger tekst og noder til fem sange, hvoraf 
tre er antifoner, og to er salmer. Efter den almindelige praksis dengang 
er antifonernes tekster skrevet fuldt ud, mens salmerne kun har deres 
åbningsord. 

Med hensyn til den udsmykning, man ofte finder på 
middelalderlige håndskrifter, herunder prægtige for-
bogstaver, ja så er der bevaret fire af de fem sanges ini-
tialer – ét initial er altså gået tabt. Det er sandsynligt, at 
dette initial har lignet det, som vi kan se i resten af salmen 
og de to sidste antifoner – nemlig med et sort ydre og et 
rødt dekoreret indre, med luft mellem farverne. Initialet 
til den første antifon – et B – er derimod større, med blå 
farve og en rød streg, der løber gennem bogstavets midte, 
men igen med luft mellem farverne.

Fragmentets tekst er blevet tentativt dateret til 
1200-tallet af professor Elaine Treharne ved Stanford 
University, og professor Roman Hankeln ved Norges 
Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet har givet 
dateringen en ramme fra midten af 1200-tallet til senest 
midten af 1300-tallet9. Hankelns tidfæstning er baseret på 
brugen af liquescent-neumer, som er den tekniske betegnelse på den 
type notation, man finder over ”n” i ”meditantur” i antifonen Beati qui.

Teksten er skrevet med tidens typiske forkortelser (abbreviaturer), 
og i flere ord er tegn for tvelyde afløst af et enkelt bogstav. Det ser vi 
for eksempel i hymnen, hvor ”foeda” er skrevet ”feda”, ”vitae” er skrevet 
”vite”, ”caelibes” er skrevet ”celibes”, og ”gloriae” er skrevet ”glorie”. Det er 
helt normalt i middelalderlige håndskrifter og giver os intet fingerpeg 
i retning af håndskriftets proveniens. 

Endnu en interessant ting er to ord, der er blevet skrevet forkert. 
Disse ord er ”ocius” der er skrevet som ”octius”, og ”noxius”, der er 
 skrevet som ”noxios”. Disse fejl kan enten skyldes håndskriftets skriver, 
eller også det forlæg, han/hun har arbejdet efter10. Fejl som disse er 
dog ikke usædvanlige i middelalderhåndskrifter og kan heller ikke 
umiddelbart indikere noget om håndskriftets herkomst. Det kan 

Fra Karen Brahes Biblio-
tek J.1. Collecta – her 
markeret i rødt – er 
afledt af lat. colligere – at 
samle sammen. En præst 
kan samle menighedens 
bønner sammen og 
kanalisere dem til Gud i 
en forkortet form.

Den blå farve kunne i 
middelalderen fremstilles 
af halvædelstenen lapis 
lazuli eller mineralet 
azurit.

dog tænkes, at en fremtidig sammenligning mellem flere 
håndskrifter kan give resultater, men indtil videre ved vi 
ikke mere. Det er selvfølgelig fristende at tolke det på en 
sådan måde, at disse fejl betyder, at håndskriftet stammer 
fra et sted, hvor latinkundskaben ikke var så solidt for-
ankret: Manuskriptet kunne jo komme fra en yngre eller 
en perifer kirkeprovins, såsom Danmark11. Desværre er 
sådanne fejl så almindelige, at man alene på den baggrund 
ikke kan sige noget om proveniensen. 

Af særlig interesse for spørgsmålet om proveniens 
er brugen af noder, som her kaldes kvadratnotation. 
 Professor Hankeln har bemærket, at denne type nota-
tion var brugt i Frankrig, England og Norden, men ikke 
i det tysktalende område. Det betyder med andre ord, at 

muligheden for, at fragmentet er af dansk proveniens, er til stede. Når 
det gælder proveniensen for fragmenter, der findes i bøger, der er trykt 
i Danmark, må man spørge, om bogbinderne kan være kommet fra 
Tyskland eller har fået deres håndskrifter herfra. Eftersom fragmentets 
notation udelukker en tysk proveniens for det oprindelige håndskrift, 
er der her utvivlsomt tale om, at det oprindelige håndskrift kom til 
en bogbinder i Norden, måske til bogtrykkeriet på Uranienborg, fra 
en nordisk religiøs institution, ikke nødvendigvis direkte. Det er dog 
vigtigt at understrege, at det i sig selv ikke betyder, at håndskriftet blev 
lavet i Norden. Eftersom kvadratnotation også var brugt i Frankrig 
og England, og eftersom både den norske og den danske kirke i 
middelalderen havde stærke bånd til disse to lande – dog specielt til 
England – er det også en mulighed, at håndskriftet er af enten fransk 
eller engelsk proveniens.  

Antifonen indeholder en 
såkaldt liquescent-neume, 
altså en node der ser ud 
til at flyde i den ene kant. 
Denne notation tilhører 
den form for gregoriansk 
sang, der kaldes cantus 
planus (jævn sang), en 
enstemmig vokalmusik der 
var typisk i både messen 
og i tidebønnerne.

Omslagets bagside: 
I venstre spalte slutter 
den sidste del af hymnen 
Primo dierum omnium 
(Praesta, Pater, piissime 
[…]. Cantus ID: 008373i), 
hvorefter der følger tekst 
og noder til fem sange, 
fordelt over resten af 
håndskriftfragmentet.
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Den liturgiske kontekst

Fragmentets tekst blev brugt i forbindelse med matutinens begyndelse. 
Sandsynligvis udgør fragmentet et stykke af et breviarium. Denne 
antagelse er baseret på, at man her finder hymnen skrevet i komplet 
form. Dette kan signalere, at RARA L 31 ikke stammer fra et anti-
fonarium, eftersom antifonarier tenderer til kun at registrere hymnens 
incipit. 

Vores hymne er Primo dierum omnium (i det følgende benyttes 
identifikationsnumrene i CANTUS-databasen http://cantus. 
uwaterloo.ca/ Hymnen her har identifikationsnummer, CID, 008373), 
en hymne, der bliver tilskrevet pave Gregor den Store (regeringstid: 
590-604). Der er tale om en matutinhymne, der ofte, men ikke 
udelukkende blev brugt på de søndage, hvor der ikke var en anden 
af kirkens fester at fejre. Hymnens start er her gået tabt, da det første 
vers befinder sig på folio-bladets recto-side. Man kan dog ane kontu-
rerne af initialet P – tilsyneladende farvelagt i sort og rødt – gennem 
pergamentet. Vi vil vende tilbage til hymnen og beskrive den lidt mere 
grundigt efter en kort gennemgang af fragmentets øvrige sange.

Efter hymnen finder vi en forkortelse brugt som overskrift (en 
rubriceret abbreviatur), der siger ”In primo nocturno antiphonam” og 
indikerer begyndelsen af første nocturne, altså den første af matuti-
nens tre dele. Derefter følger den første af fragmentets tre antifoner. 
Den første antifon, hvis initial er af en anden type end de efterfølgende, 

Fra RARA L 31, omslagets 
forside: Venstre spalte af 
fragmentet har hymnen 
Primo dierum omnium 
uden noder. Fragmentets 
synlige side begynder 
med hymnens andet vers: 
[Pulsis procul torpori]bus 
surgamus omnes octius 
et nocte quaeramus pium 
sicut prophetam novimus. 
Cantus ID: 008373a. En 
engelsk oversættelse af 
hymnen kan ses på http://
www.preces-latinae.
org/thesaurus/Hymni/
PrimoDierum.html.

er sandsynligvis nocturnens invitatoriumsantifon. I RARA L 31 er 
denne salme ikke indikeret, men det er ikke så overraskende. Eftersom 
invitatoriumssalmen altid var salme 94, Uenite exsultemus Domino, 
var det ikke nødvendigt at markere den i håndskriftet. Invitatoriums-
antifonen i RARA L 31 er Beati qui in lege (CID: 001591), som blev 
sunget på søndage i sommerhalvåret.

Efter denne kommer til sidst salme 7 (Domine deus), og den til-
hørende antifon som her er In aeternum (CID: 003205; ”aeternum” er 
tabt i fragmentet, men identifikationen er sikker), der ligeledes blev 
sunget på søndage i sommerhalvåret. Denne lille serie af antifoner 

og salmer ser ud til at have haft en ganske udbredt an -
vendelse. Efter at have sammenlignet de tre antifoner 
med de tilgængelige håndskrifter i CANTUS-databasen, 
har vi set, at de tre sange forekommer i de samme hånd-
skrifter og til de samme fester. De seks håndskrifter, som 
det har været muligt at sammenligne med, er følgende: 
Graz Universitätsbibliothek MS. 211 (A-Gu Ms. 211); 
Aachen Domarchiv G 20 (D-AAm G 20) fra 1200- tallet 
med proveniens Aachen; Oxford Bodleian Library MS. 
Canon. Liturg. 202 (olim 19314) (GB-Ob Can. Lit. 
202) fra 1200-tallet med tysk proveniens; et håndskrift 
fra Firenze, Arcivescovado – Biblioteca, s.c. (I-Far) 
fra 1100-tallet med proveniens fra Firenze; Münster- 
antifonariet fra 1537 (MA Impr. 1537) med proveniens 
fra Köln; Kilece Biblioteka Kapituły Katedralnej MS. 1 
(PL-Kik) fra 1372 med proveniens i Kielce, Polen. Det 

skal dog bemærkes, at for nogle af disse håndskrifter er serien af sange 
opført under specifikke søndage, så som quadragesima (søndag i faste-
tiden), quinquagesima (søndag før fastetiden), sexagesima (søndagen 
otte uger før påske) og septuagesima (søndag ni uger før påske). Disse 
er søndage, der har en speciel betydning i det liturgiske år, da de leder 
op til – og forbereder menigheden til – påsken. Det viser, at serien 
med antifoner, der er bevaret i RARA L 31, typisk er brugt på søndage, 
hvor der ikke var et dertil komponeret officium der skulle fremføres. 
Så serien i sig selv kan heller ikke fortælle noget om håndskriftets 
proveniens.

Her må det bemærkes, at serien af antifoner ikke altid følger hym-
nen Primo dierum omnium. Der er mange håndskrifter, hvor hymnen 
slet ikke har serien, ligesom der er håndskrifter, hvor antifonerne 
forekommer uden hymnen. Det skyldes, at Primo dierum omnium lod 
sig anvende på meget fleksibel vis i kirken, mens de nævnte antifoner 
blev brugt langt mere restriktivt. Når vi sammenligner med andre 
håndskrifter fra middelalderen, kan vi altså se en liturgisk tradition, 
der dog igen ikke kan røbe noget om fragmentets oprindelsessted, men 
som naturligvis er med til at fortælle om receptionen af den specifik-
ke hymne og de anvendte antifoner inden for kirkens institutioner i 
en bestemt periode. I heldige tilfælde vil eventuel variation i kirkens 
tekster – fra det ene håndskrift til det andet – kunne indikere særlige 

Den gennemtrængende 
røde farve, som vi 
finder i middelalderlige 
hånd skrifter og her 
anvendt til den rubrice-
rede abbreviatur, skyldes 
kviksølvsulfid (HgS) også 
kaldet cinnober.
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sammenhænge, måske endda en kronologi. Men en sådan lader sig 
ikke umiddelbart spore her.

Nu følger en lidt fyldigere gennemgang af hymnen Primo dierum 
omnium, da dennes historie er mere kendt og mere kompliceret end 
vores antifoner. Som tidligere nævnt tilskrives hymnen traditionelt 
Gregor den Store, hvor man har tænkt, at den blev komponeret i 
dennes regeringstid. I dag er forskerne dog enige om, at dette sand-
synligvis ikke er tilfældet. I sit studie af latinske hymner, udgivet post-
humt i 1922, placerer A. S. Walpole denne hymne i den såkaldte ”sene 
hymnebog”, der er en fællesbetegnelse for de hymner, der næppe var i 
cirkulation inden udgangen af det sjette århundrede12. De hymner, der 
var i cirkulation inden dette tidspunkt, er kendt under fællesnævneren 
”den gamle hymnebog”. Brugen af termen ’bog’ skal her forstås som 
en slags curriculum – og ikke en faktisk, historisk bog med hymner. 
Ifølge Walpole blev hymnen sandsynligvis forfattet før 800-tallet. Det 
tidligste kendte håndskrift med denne hymne – som Walpole ikke 
angiver – skal stamme fra 800-tallet13. 

Ifølge Walpole – og efter ham også Peter G. Walsh og  Christopher 
Husch – er den tekst, der findes i RARA L 31, i virkeligheden to for-
skellige hymner, der på et tidspunkt er blevet slået sammen til én14. 
Argumentationen for at regne teksten som tilhørende to separate 
hymner er baseret på både versemål og tekstens tiltænkte publikum. 

I sammenligningen med disse to udgaver fra henholdsvis 1922 og 
2012 har vi lagt mærke til, at hymneteksten i RARA L 31 også inde-
holder en afsluttende strofe, der ikke er inkluderet i disse moderne 
editioner. Der er her tale om de sidste fire linjer, der i CANTUS- 
databasen er registreret som et separat hymne-vers (CID: 008354b). 
Når man taler om hymne-vers i denne sammenhæng, mener man 
ikke det samme som strofer. I liturgisk jargon menes der her en tekst, 
der er separat i forhold til hymnen, men fremført sammen med den. 
I  terminologien skelner man kort sagt mellem hymne (H) og hym-
ne-vers (HV). At hymne-verset står for sig selv betyder også, at det 
kan bruges til mere end en enkelt hymne. Det er fx i denne sammen-
hæng interessant at bemærke, at hymnen der er registreret som CID: 
008354, Nunc sancte nobis spiritus, er noteret i CANTUS-databasen 
som opført i alle de fire håndskrifter, hvor man finder hymne-verset 
Presta pater piissime. Dette er dog et alt for spinkelt grundlag til at sige 
noget konkret om disse teksters forhold til hinanden, men det viser, at 
der var en betydelig variation i den liturgiske tradition.

Det er dog ikke usædvanligt – som del af Primo dierum omnium – 
at finde dette hymne-vers i den form, som det har på RARA L 31. Et 
godt eksempel på dette er den såkaldte Canterbury-hymnebog. Der er 
tale om en del af en psalter fra sidste halvdel af 900-tallet (ff. 105r-128r) 
med proveniens i Sydengland (BL MS. Additional 37517, ff. 2-139). 
Primo dierum omnium er her nedfældet på folio 105r som den første 
af flere hymner. I dette håndskrift er den registreret som anvendt på 
søndage i vinterhalvåret15. Vi har allerede bemærket, at hymnen kunne 
bruges relativt fleksibelt, og det er derfor ikke mærkeligt, at man her 

finder den anvendt i vinterhalvåret, hvor det jo i RARA L 31 var i 
sommerhalvåret.

Som tidligere nævnt mangler der noder til Primo dierum omnium på 
RARA L 31, i modsætning til antifonerne. Dette er ikke usædvanligt, 
da hymner ofte var veletablerede i den liturgiske tradition og desuden 
også var nedskrevet i separate hymnebøger. Med andre ord var der en 
god chance for, at koret i den enkelte institution allerede kendte denne 
hymnes melodi vældigt godt og kunne den udenad.

Selv om hymnens melodi ikke er nedskrevet her, var det dog 
meningen, at de enkelte strofer skulle markeres for at gøre det nem-
mere for læseren at følge teksten. Bemærkelsesværdigt nok ser det ud 
til, at denne del af siden aldrig blev gjort færdig. Der er nemlig nogle 
gabende huller dér, hvor de enkelte strofers initialer skulle have været. 
At dømme efter disse hullers størrelse må de planlagte initialer have 
været omtrent dobbelt så store som de øvrige bogstaver (de manglende 
bogstaver er: N i ”nostras”, U i ”ut”, N i ”ne”, O i ”ob”, Q i ”quo”, og P i 
”presta”). Man kan dog godt se, hvor stroferne begynder, ikke alene 
pga. hullerne, men også fordi de bogstaver, der følger initialerne, er 
markeret med en lille rød streg. Det var nok meningen, at de mang-
lende initialer skulle tilføjes senere i håndskriftets tilblivelsesproces, 
hvilket var standardproceduren i den middelalderlige produktion af 
manuskripter. 

Da vi, så vidt vi ved, kun har dette ene fragment bevaret af vores 
oprindelige håndskrift, ved vi ikke, hvor meget af manuskriptet der 
faktisk blev fuldført. Der er mange mulige scenarier, der kan forklare 
fragmentets huller, men til syvende og sidst har det givetvis været et 
spørgsmål om penge – eller om mangel på samme. Dette var ikke 
ualmindeligt dengang. Man kan gå ud fra, at manuskriptet alligevel 
blev taget i brug, eftersom det var dyrt at producere en sådan kodeks. 
Samtidig kunne man jo – trods hullerne – alligevel læse teksten. 

På bogens ryg i venstre 
spalte ses fra hymnen 
linjerne [Ob] hoc 
redemptor quaesumus ut 
probra nostra diluas vitae 
perennis commoda nobis 
benignus conferas. Cantus 
ID: 008373f.1.
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Man kan også forestille sig, at netop fordi denne hymne kan have været 
meget kendt af det enkelte kor og også kan have været nedskrevet 
andetsteds i institutionen, har de manglende initialer ikke været noget 
stort problem: De røde streger har været fuldt ud tilstrækkelige for 
læsbarheden.

De manglende initialer giver os ikke ved første øjekast noget svar på 
spørgsmålet om, hvor fragmentet stammer fra. Vi vil dog  præsentere 
nogle argumenter, der taler for en nordisk proveniens. I og med at 
håndskriftet dateres fra ca. 1250 til ca. 1350, er det udelukket, at hånd-
skriftet kunne være transporteret til Norden som en gave fra den engel-
ske kirke for at hjælpe med at styrke Danmarks kirke organisation. Ved 
1200-tallets begyndelse var den danske kirke allerede stærk og veletab-
leret og ekspanderede på egen hånd og i samarbejde med det danske 
kongehus. For ældre håndskrifter ville det dog have været tænkeligt, at 
bogen kunne have været sendt for at styrke en ung kirkeorganisation. 
I et sådant scenarie er det den engelske kirke, der ville have været den 
mest sandsynlige kandidat, snarere end den  franske, da den franske 
kirke ikke var involveret i kristningen af Danmark. Hvis kodeksen vit-
terligt er kommet til Norden fra enten England eller Frankrig, kunne 
det i teorien have været som et bestillingsværk, initieret af den nordiske 
institution, hvor kodeksen var i brug, indtil reformationen i 1500-tallet 
herhjemme gjorde denne type tekster ukurante. Men hvordan kan vi 
eventuelt bekræfte eller afkræfte dette? 

Det er her, at de manglende initialer kommer ind i billedet: Da 
håndskriftet reelt fremstår som ufærdigt, er det næppe sandsynligt, at 
det har været sendt som gave. Det kan på samme måde rimeligvis ude-
lukkes, at manuskriptet har været lavet på bestilling. Vores hypotese 
bliver derfor, at vi har at gøre med et fragment af et håndskrift, der 
er produceret i Norden. Det er da fremstillet i en kirkelig  institution, 
der antageligvis er kommet i økonomiske vanskeligheder under hånd-
skriftets produktion, hvilket har medført, at initialerne aldrig blev 
tilføjet som ellers planlagt. Hvor præcis i Norden det kunne være 
foregået, kan vi i skrivende stund ikke sige noget om. At et kloster eller 
en kirke kunne løbe tør for penge i den sidste fase af et håndskrifts 
fremstillingsproces, er ikke usædvanligt. 

Det kunne være fristende at søge at sætte en sådan hændelse ind i 
en større økonomisk og politisk sammenhæng inden for vores tids-
ramme ca. 1250-1350. Der kunne jo være nogle ugunstige regionale 
 konjunkturer, der kunne forklare en institutions penible situation. 

Men man må regne med, at eksempelvis det enkelte kloster kunne 
opleve både op- og nedgangstider, trods de overordnede  konjunkturer, 
relativt uafhængigt af, hvad der ellers fandt sted i kongeriget eller 
ærkebispesædet. 

Beskrivelse af fragmentet på J.1 i Karen Brahes Bibliotek

Som med fragmentet på RARA L 31 er der også her tale om et folio-
blad, der er delt ind i to kolonner med tekst. Men fragmentet på De Nova 

Stella (Karen Brahes Bibliotek J.1) har bedre adgang til  teksten på begge 
sider af pergamentet. Undtaget er den del af fragmentet, der vender ind 
mod bogens ryg – det vil sige nogle få linjer af bladets verso-side. Ellers 
er hele fragmentet fortsat læseligt. Fragmentet er blevet beskåret for at 
passe bedre til bogens dimensioner, og vi ser at folio-bladets nederste 
linjer er gået tabt i processen. Eftersom teksten fra kolonne 1 fortsætter i 
kolonne 2, er det lykkedes os at fastslå, at kun tre linjer med tekst er gået 
tabt. Pergamentets øvre rand er intakt, men eftersom den nedre rand er 
skåret bort, er det umuligt at sige præcist, hvor høj folio-siden oprinde-
ligt har været. Hvad angår fragmentets bredde, er den dog bevaret, og det 
giver os nok et fingerpeg om det oprindelige blads dimensioner. For det 
bevarede fragmentet, er dets højde 52 cm og dets bredde 33,6 cm. Når vi 
så ved, at tre tekstlinjer – på til sammen 3 cm – er skåret bort, og at der 
må have været en nedre rand, der nok var noget større end den øvre rand 
(der er ca. 2,5 cm), kan vi præsentere det følgende estimat for bladets 
oprindelige dimensioner: Højde ca. 60 cm; bredde ca. 35 cm. 

Fragmentets tekster består af en collecta, mindst to antifoner, en 
hymne, en salme, et udefinerbart antal responsorier, og 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). Vi vil behandle disse tekster noget mere detaljeret 
nedenfor. 

Omslagets forside: 
I  øjnene springer straks 
flere rubricerede abbrevi-
aturer i rødt samt et grønt 
V som initial i sætningen 
Videte karissimi qualem 
karitatem dedit [no]bis 
pater (1. Johannesbrev 
3:1). Farven grøn kunne i 
middelalderen fremstilles 
på flere måder, bl.a. via 
planteudtræk, men fx også 
af halvædelstenen malakit.
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Fragmentets sange lader sig stort set kun genkende pga. deres første 
ord, de såkaldte incipits, og der findes næsten ingen musiknotation. 
En undtagelse er sangen Quem queris (CID: 007468). Her kan man 
genkende nogle neumer, og sangen er bevaret i sin helhed, da den kun 
består af tre ord, foruden de to efterfølgende ”alleluia”, der ikke har 
været nødvendige at inkludere. Den sparsomme brug af musiknotation 
og en overvægt af incipits giver os to fortolkningsmuligheder, hvad 
angår det oprindelige håndskrifts type. 

Den ene mulighed er, at det er et breviarium, ligesom fragmentet 
fra RARA L 31. I et breviarium skulle man umiddelbart have forven-
tet både mere musiknotation og også, at sangene var blevet skrevet 
fuldt ud. Den alternative struktur kan dog forklares med, at sangene 
der ikke har musiknotation og som blot kendes ved deres incipits, 
muligvis er blevet brugt tidligere i påsketiden, og at de dermed alle-
rede var  blevet nedskrevet i deres helhed tidligere i håndskriftet. For 
at spare plads har man her simpelthen bare noteret deres incipits. 
Følgelig har man regnet med, at dette var tilstrækkeligt til, at sangerne 
kunne huske de tekster og melodier, de havde sunget en uge før samt 
alle de foregående år. En sådan praksis var ikke usædvanlig16. Det 
minder os også om, at den liturgiske fremførelse i de middelalderlige, 
religiøse institutioner i høj grad var baseret på, at teksterne og melodi-
erne blev lært udenad. Gennem de årlige fremførelser af de forskellige 

Omslagets bagside: 
Håndskriftets originale 
linjeinddeling ses tydeligt 
på billedet, hvor det røde 
initial K i højre spalte i 
ordet Karissimi er domi-
nerende før sætningen ”in 
hoc apparuit filius dei ut 
(dis)soluat opera diaboli” 
(1. Johannesbrev 3:8).

officier fik man skabt fuldstændig kontrol med de mange liturgiske 
repertoirer17.   

Den anden fortolkning er, at fragmentet stammer fra et lektionarium, 
altså en bog der indeholdt læsningerne til de ulige festdage samt også 
andre prosatekster som collectaerne. Inkluderingen af sangteksterne 
tjener dermed blot til at give en grundlæggende oversigt over guds-
tjenestens forløb. Dog giver denne forklaring ikke noget helt godt svar 
på, hvorfor Quem queris er skrevet med notation, og det er derfor vores 
vurdering, at håndskriftet, der en gang inkluderede vores tekst, var et 
breviarium. 

På baggrund af fragmentets skrift har professor Elaine Treharne 
tentativt dateret dette håndskrift til sidste halvdel af 1100-tallet og 
placeret det i det tysktalende område18. Den geografiske placering 
er støttet af neumernes udformning, der er typiske for middelalde-
rens Tyskland og Østrig19. Et vigtigt spørgsmål, der ikke lader sig 
besvare, er, hvorvidt det oprindelige håndskrift har været i brug 
ved et kloster eller ved en kirke. Dette skyldes, at fragmentet kun 
indeholder referencer til seks læsninger. Pergamentet er ikke nævne-
værdigt udsmykket, og der findes kun to former for ornamentik på 
fragmentet. Den ene af disse to er læsningernes ensfarvede initialer. 
Disse initialer er enten i mørkegrønt eller i rødt, og de strækker sig 
stort set over to linjer mht. højde, med undtagelse af to k-bogstaver 
og to q-bogstaver, hvis opad- og nedadgående streger dækker to linjer 
ekstra. Den anden form for ornamentik er nogle røde streger, der 
løber skråt fra venstre og ned til højre efter rubrikkerne til tredje, 
fjerde og sjette læsning. Disse er sandsynligvis såkaldte linjefyldere, 
det vil sige ornamentik der har til formål at fylde tomrum ud i et 
håndskrifts linjer20. Dette var en etableret praksis i middelalderens 
bogproduktion, og sådanne linjefyldere kunne blive meget detaljerede 
i deres udformning. 

Bevaringsbetingelserne må have 
været noget nær optimale, når 
man her betragter indersiden af 
omslagets forside. Den sorte farve 
i teksten fra 1100-tallet står meget 
skarpt i kontrast til det hvide, 
velbevarede pergament.
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Ligesom det er tilfældet med fragmentet fra RARA L 31, følger skriften 
i fragmentet fra Karen Brahes Bibliotek J.1 også de typiske normer for 
latinens stavning. Også her ser man at ”v” bliver skrevet som ”u” i for 
eksempel ”uir” (mand), ”j” bliver ofte skrevet med ”i” som i for eksempel 
”ihesu” ( Jesu), og ”ae” bliver skrevet ”e” i for eksempel ”questio” (under-
søgelse).  

Den liturgiske kontekst

Fragmentet fra Karen Brahes Bibliotek J.1 indeholder 
også tekster til fejringen af matutinen. Det ser man ud 
fra fragmentets læsninger samt en rubrik, der henviser til 
invitatoriumsantifonen. Fragmentets invitatoriumsanti-
fon er Surrexit dominus (CID: 001166), en tekst, der har 
flere anvendelsesmuligheder og er meget brugt i mange 
af de fester, der har at gøre med påsken. Til disse fester 
hører også de første seks søndage efter påsken. Sangens 
tilknytning til påsken er nem at se ved sangens åbnings-
ord, Surrexit dominus, der betyder ”Herren opsteg”. Heller 
ikke i dette fragment er selve invitatoriumssalmen, Uenite 
exsultemus, inkluderet.  

Baseret på identifikation af hymnen Aurora lucis (CID: 
008271), plus en af de andre sange, Quem queris mulier, så 
er disse tekster fra påskens oktav (CANTUS feast code: 
08021000), altså første søndag efter påske. Eftersom dette 
er den ottende dag, målt fra påskedag,  kalder man fest-
dagen for oktav. Når en fest var meget  vigtig – og påske-
dag var den vigtigste fest i hele den katolske kalender 
– blev også festens oktav fejret. Påskens oktav var endda 
så vigtig, at de efterfølgende søndage kunne blive regnet 
fra oktaven snarere end fra påske søndag. Sådan blev den 
femte søndag efter påske ofte noteret som fjerde søndag 
efter påskens oktav, for eksempel.

Fragmentets første tekst er den ovennævnte collecta, 
der ofte begynder med en påkaldelse af Ham. Det ser vi 
også i dette tilfælde, hvor bønnen åbner med ”Deus”, Gud. 
Denne bøns tekst er ikke taget direkte fra en af Bibelens bøger. Man 
ved ikke, hvornår disse bønner blev skrevet og af hvem, men de har 
været en del af det katolske liturgiske repertoire meget længe. 

Teksterne der kommer efter collectaen, er de følgende: 1) en indtil 
videre uidentificeret tekst; 2) invitatoriumsantifonen; 3) den oven-
nævnte hymne Aurora lucis, 4) første antifon; 5) salme 1 ( Beatus uir); 
6) den ovennævnte Quem queris mulier der nok er en antifon i denne 
sammenhæng, og ikke et responsorium. I oversigten over sange brugt i 
forbindelse med påskens oktav i CANTUS- databasen, er Quem queris 
blevet benyttet både som antifon og responsorium. Eftersom sangens 
placering i fragmentet er inden rubrikken til første læsning, og ikke 
efter selve læsningen, taler det imod, at den tjener som  responsorium i 

Sammenskrevne tegn var 
skriverens redskab til at 
spare plads på det dyre 
pergament. Det P-lig-
nende tegn her står for: 
Per Dominum Nostrum 
(ved Vor Herre) – i dette 
tilfælde brugt som afslut-
ning på en collecta.

Referencen til hymnen 
”Aurora lucis” medvirker 
til at signalere, at denne 
tekst har været brugt 
som del af påskefejringen 
(Octava Paschae = 
påskens oktav, altså den 
ottende dag efter fejringen 
af første påskedag). 
Lidt længere nede starter 
”Lectio prima” – den 
første læsning. 

dette tilfælde. Det er mest sandsynligt, at den her er brugt som antifon. 
Sangens tekst, ”hvem søger du, kvinde?” er  baseret på Johannes 20:15, 
hvor Jesus møder Maria Magdalena ved den tomme grav og spørger, 
hvorfor hun græder. Teksten passer dermed til tiden efter påskedag. 
Sangen må dog ikke forveksles med spørgsmålet ”quem quaeritis”, 
hvem søger I, som stilles af englen ved graven, og som  danner grund-

laget for antifoner brugt ved fejringen af påskesøndag 
(CID: 003483; 004858).

Efter antifonen følger læsningerne. Kun et af læs-
ningernes responsorier er identificeret med sikkerhed, 
nemlig det til første læsning, Si oblitus (CID: 007653), 
men der er flere stærkt forkortede tekststykker der kan 
tænkes at være incipits til øvrige responsorier. Eftersom 
hver læsning blev efterfulgt af et responsorium, må man 
regne med, at pergamentbladet oprindelig har inkluderet 
mindst seks responsorier.

Som nævnt ovenfor, indeholder fragmentet seks læs-
ninger og også to sektioner med prosa, én hvor rubrikken 
markerer at teksten kommer fra Lukas-evangeliet, og én 
der kommer fra Bedas homilie nummer tre. Der er endnu 
nogle uafklarede detaljer om eventuelle responsorier og 
andre tekststykker, der findes mellem de forskellige prosa-
tekster. Hvad gælder de identificerede tekster, kan man 
opsummere dem på følgende vis: Læsning 1 indeholder 

Første Johannesbrev 2, 17-23; læsning 2 indeholder Første Johannesbrev 
2, 24-29 (til kapitlets slutning); læsning 3 indeholder Første Johannes-
brev 3, 1-8; læsning 4 indeholder Første Johannesbrev 3, 8-20 (men 
hopper over vers 13-18); læsning 5 indeholder Første Johannesbrev 3, 
21-4,1; læsning 6 indeholder Første Johannesbrev 4, 2-6. Læsninger 
fra de bibelske breve, epistlerne, var typiske for den del af kirkeåret 
der begyndte med påsken og sluttede med søndag efter pinse21. Det 
er værd at bemærke, at disse bibeltekster ofte afviger fra den moderne 
latin-udgave, hvad angår ordenes rækkefølge. Det minder os om, at der 
i middelalderen ikke fandtes en fælles standard-edition af den latinske 
bibel, den såkaldte Vulgata. En sådan udgave kom først i 1592 efter ini-
tiativ fra Pave Clemens den Ottende, og denne bliver derfor kaldt den 
klementinske Vulgata. De tekstlige afvigelser i fragmentet er dermed 
hverken overraskende eller et tegn på et dårligt tekstforlæg. 

Endvidere er der også bidder af bibelteksterne, der ikke er blevet 
inkluderet i vores fragment. Det drejer sig dels om nogle enkelte ord, 
men vi ser også i læsning 4, at hele seks bibelvers – målt efter den 
moderne bibelstruktur – er udeladt. Dette er givetvis en fejl fra skrive-
rens side, og den slags er meget almindeligt i middelalderlige udgaver 
af bibelens bøger. Der er flere plausible forklaringer på den slags, og 
fejlen kan både findes i skriverens forlæg og ligge hos skriveren selv.

Der forekommer også enkelte pudsigheder. Et eksempel på 
en bemærkelsesværdig fejl finder man i rubrikken der kommer 
efter  læsning 6, hvor der står, at den følgende tekst er ”secundum 

Middelalderhåndskrifter 
kan ofte byde på overdå-
digt udsmykkede initialer, 
der indeholder geometri-
ske figurer og mønstre, 
scener fra fortællinger 
(på engelsk ”historiated”), 
eller dyr, fabelvæsener 
og hybrider (zoomorfe 
væsner). Fragmentet på 
J.1, derimod, har meget 
simple initialer, der blot er 
farvelagt i en enkelt farve. 
Det er svært at sige, hvad 
der har ligget til grund for 
anvendelsen af disse min-
dre prægtige initialer, men 
det kan være et spørgsmål 
om funktionalitet, eller 
også om økonomi.
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Lucam”, ifølge Lukas. Teksten kommer dog fra 
 Johannes-evangeliet 16, 23-24, og der er ikke 
tilstrækkeligt med ligheder mellem Lukas og 
Johannes til at forklare denne diskrepans. Vi ved 
ikke, hvad der er sket her. Mest sandsynligt er det 
dog, at der er tale om to forskellige personer, der 
har været i arbejde, hvor den ene var skriveren, 
der har sørget for teksten, mens den anden var 
ansvarlig for rubrikkerne, og så er der sket en fejl i 
kommunikationen. Sådanne fejl var ganske almin-
delige i middelalderens skrivestuer. Men skriveren, der skrev teksten 
fra Johannes-evangeliet, vidste, hvad han gjorde, da det er uddraget af 
denne tekst, som er udgangspunktet for Bedas homilie nummer 3, der 
er den sidste af fragmentets prosatekster. 

Bedas tredje homilie er refleksioner over Jesu tale til disciplene om, 
at det, de beder om i Jesu navn, vil de også blive givet af Gud.  Homilien 
er i fragmentet ikke bevaret i sin helhed, og folio-bladets sidste linje 
er skåret bort. Eftersom homilien er omtrent seks gange så lang som 
den bevarede tekst i fragmentet, kan vi regne med, at det efterfølgende 
blad også havde meget af teksten, dog måske ikke hele homilien. Det 
er værd at lægge mærke til, at i J. A. Giles’ udgave af Bedas værker, 
angives denne homilie til at være læst på fjerde søndag efter påske 
(Giles 1843: xv; 15-23). Dette taler imod, at fragmentet/håndskriftet 
skulle have været brugt til påskens oktav. Dog må man huske på, at der 
var særdeles mange middelalderlige afskrifter og forskellige versioner 
af munkens homilier i omløb, da materiale til prædikener var meget 
efterspurgt i hele den voksende, latinske kristne verden. Det er også 
noget, Giles peger på som en udfordring i forbindelse med arbejdet 
med at sammensætte en fuldstændig udgave af homilierne22. Det er 
derfor meget muligt, at man i den germanske tradition, som fragmen-
tets oprindelige håndskrift fulgte, havde placeret Bedas tredje homilie 
på en anden position i den liturgiske kalender, end hvad der er kon-
kluderet af Giles. Man kan altså ikke bruge homilier som indicium på 
fragmentets liturgiske kontekst; i hvert fald ikke, når der er sangtekster, 
der indikerer en anden og sikrere placering.  

For fragmentet som helhed er det umuligt at sige noget mere præcist 
om det oprindelige håndskrifts proveniens. Vi ved kun, at det er blevet 
produceret i det, der er dagens Tyskland, i sidste del af 1100-tallet. 

Fragmentets mange detaljer, både hvad gælder palæografien og 
liturgien, giver os ikke nogen nøjagtigere indikationer på, hvorvidt det 
oprindelige håndskrift blev produceret for et kloster eller for en kirke. 
Vi ved heller ikke, hvornår håndskriftet kom til Danmark, om det blev 
bragt til København af bogtrykkeren, der udgav De Nova Stella i 1573, 
eller om det blev taget fra en dansk institution. Dette spørgsmål er 
især relevant, fordi bogens trykker, Lorentz Benedicht (d.1604), bliver 
regnet for at være født i Tyskland. 

Afhængig af hvor meget af sin professionelle tid Benedicht til-
bragte i Tyskland, er det muligt, at det tyske håndskrift er kommet 

Forkortelsen her i rødt 
står for ”Secundum 
Lucam” – altså ”ifølge 
Lukasevangeliet”.

til  Danmark ved, at Benedicht har købt materiale til indbinding af 
De Nova Stella. Dog skal det siges, at da Lorentz Benedict trykte denne 
bog, havde han allerede været bogtrykker siden 1561. Det kan være lige 
så sandsynligt, at den danskbaserede trykker har fået sine materialer 
fra danske institutioner. Vi kan dog ikke regne med, at bogtrykkeren 
også har foranstaltet bogindbindingen, der lige såvel kan være varetaget 
af en anden. 

Hvis man tager udgangspunkt i, at fragmentet der blev brugt som 
indbinding til Karen Brahes Bibliotek J.1 allerede fandtes i Danmark 
inden 1573, så er spørgsmålet, hvordan det oprindelige håndskrift kom 
hertil. 

Her er der flere mulige forklaringer, men det hele peger i retning 
af, at det formentlig drejer sig om enten en gave, for eksempel fra en 
tysk til en dansk institution, eller en bog der er blevet købt til et dansk 
kloster eller en dansk kirke for at dække det liturgiske behov23. 

Hvis sidstnævnte er tilfældet, så er det sandsynligt, at bogen er 
kommet til Danmark relativt kort efter, at den blev produceret, da 
man rimeligvis gerne ville have en bog, der var ny og moderne. Hvis 
breviariet har været en gave fra en tysk institution, er det muligt, at der 
er gået noget mere tid mellem bogens produktion og dens ankomst 
til Danmark. Men selv ikke her er det sandsynligt, at det er tale om 
mere end nogle få årtier. Gaver – hvad enten de nu var fra én religiøs 

Bogbinderen har foldet 
den oprindelige hånd-
skriftside. Desværre er 
noget også beskåret, sådan 
som det fremgår. Men 
alt i alt hører resultatet 
af indbindingsprocessen 
til de mere heldige, hvad 
angår bevarelsen af mest 
muligt middelalderhånd-
skrift til eftertiden.
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 institution til en anden, eller om de var fra en menigmand – har næppe 
været meget gamle, når de blev foræret væk. Og man vil derfor kunne 
antage, at det tyske breviarium var i brug i Danmark omtrent ved 
1200-tallets begyndelse, om ikke før. 

Vi har desværre ingen spor i retning af, hvilken dansk institution 
der kan tænkes at have ejet breviariet. At bogen blev trykt i København 
kan måske tyde på en sjællandsk institution, men eftersom det også 
er muligt, at breviariet er blevet konfiskeret fra institutioner i Norge 
– hvis bøger og materialer ofte endte op i rigets hovedstad – 
er det umuligt at sige noget sikkert. 

Konklusion

De middelalderlige tekster på RARA L 31 og J.1 repræsenterer 
en skriftpraksis, der er udviklet af kirken igennem århundreder. 
Selvom der i teorien kan være mere end 100 år imellem de to 
håndskrifter i forhold til, hvornår teksterne blev skrevet, er det 
tydeligt, at der er nogle væsentlige, fælles træk, der er funderet i 
selve gudstjenestens struktur og repertoire. Men samtidig bliver 
det klart, at disse tekster er skrevet af mennesker, der har været 
farvet af lokale og regionale sammenhænge. Skriverne har været 
præget af rutiner og processer i de miljøer, hvor de fungerede. 
De har desuden været individer, der kunne ændre på ting eller begå fejl 
af forskellig slags i forhold til det at skrive af efter et forlæg. Alt dette 
skaber variation. Med variationen kommer det unikke, der afspejler 
hvert af håndskrifternes helt særlige tilblivelsesøjeblik og en speciel 
kontekst. 

Vi er i dag heldige, at der har været – og er – en stærk skriftkultur i 
den katolske kirke, der gør det muligt at følge og sammenligne tekster 
og teksttyper af denne slags igennem en meget lang periode. Men 
samtidig må vi erkende, at vi savner et komplet indblik i de detaljer, 
der kunne lede til produktionen af netop disse to håndskrifter. Og 
hvad med spørgsmålet om monastisk eller sekulær cursus? Det fik vi 
ikke afklaret.

To markante pergament-
bånd er af bogbinderen 
anvendt til at fæstne det 
fleksible og bløde omslag, 
der i modsætning til 
RARA L 31 ikke har nogen 
afstivning overhovedet.

Ser man godt efter på 
billedet, er det muligt at 
spotte arabertal, placeret 
vertikalt, hvis betydning 
endnu ikke er fastlagt. 
Vi ved derfor ikke, om 
det er et nummer, der er 
påført under håndskriftets 
produktion, eller om det 
stammer fra håndskriftets 
lemlæstelse i forbindelse 
med genanvendelsen af 
pergamentet til bogbind.

Analysen af sådanne fragmenter er et detek-
tivarbejde, hvor man må hæfte sig ved de 
allermindste detaljer på pergamentet, og, 
som vi har set, ikke kun, hvad skriveren har 
medtaget, men også, hvad han/hun har ude-
ladt. Vi tillægger disse mønstre betydning, 
vel vidende at filologien har sine begræns-
ninger. Derfor er det meget forsigtigt, at vi 
har fremlagt argumenter for, at fragmentet 
på RARA L 31 er blevet til i Danmark/
Norden, og at fragmentet på J.1 stammer fra 
Tyskland. Med lidt held kan disse hypoteser 
lede til yderligere undersøgelser, også af 
naturvidenskabelig art, der kan kaste mere 

lys over teksternes alder, proveniens og anvendelse.
De involverede bogbindere, der på et tidspunkt i det 16. århundrede 

valgte at bruge pergamentet som bogomslag, kan antageligvis takkes for, 
at vi overhovedet har de to kilder bevaret, da meget som sagt ellers gik 
tabt efter reformationen. At fragmenterne så tilmed sidder på hver sin 
førsteudgave af Tycho Brahe, gør dem endnu mere bemærkelsesværdige. 

Digitaliseringen af bestemte værker, digitaliseringen af middel-
alderhåndskrifter samt etableringen af databaser som CANTUS 
med avanceret søgefunktionalitet gør det stadig nemmere at beskrive 
sådanne forbindelser på såvel mikro- som makroniveau. Samtidig 
arbejder nutidens forskere i stigende grad på tværs af de traditionelle 
faglige skel, hvilket ofte fører til ny viden. Vi håber således med denne 
gennemgang at have kunnet kaste lys over et sæt meget smukke kilder, 
der ikke tidligere har været i fokus.

Bogbinderen har enten 
ikke fået skjult denne flap 
af vores håndskrift, eller 
også er den blevet synlig 
som følge af sliddet på 
bogen gennem århundre-
derne. Dybere i bogryggen 
ligger andre, endnu 
uidentificerede fragmenter 
i form af makulatur.

Ved hjælp af teknologier 
som hyper spektralskan-
ning og røntgen er det til 
en vis grad muligt at læse 
fragmenter, der eksem-
pelvis gemmer sig under 
et lag papir i et bogbind. 
Fragmentet på RARA L 
31 har en bagside, der på 
denne vis måske vil kunne 
læses i fremtiden.
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16 Bogbinder Jacob Baden (1861-
1940) anskaffede fra Lerches 
værksted et stort stempelmateriale, 
og størstedelen af det Badenske 
værksteds stempler findes stadig 
samlet og er i privateje. Mikael 
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Dansk Forening for Bogbind, 
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Anførelse af deres vigtigste 
Levnets- Omstændigheder og 
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Forlag, 1843, s. 464-465.

22 Tak til Nina Christensen og Jacob 
Meile for at måtte bruge fotografiet.
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1 Om det middelalderlige 
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1993; Gudmundsdóttir & 
Gudnadóttir 2015

2 Holck 2015

3 Petersen 2011: 36

4 https://www.roskildebib.dk/
section/roskilde/karen-brahes- 
bibliotek

5 Harper 1991: 109 ff.

6 Om tidens bogtyper, se fx Van Dijk 
1952; sml. Palazzo & Beaumont 
1998.

7 Jensen 1998

8 Om formater og håndskrift-
størrelser, se fx Gumpert 1993.

9 Personlig korrespondance.

10 Om kompleksiteten i den 
middelalderlige tekstproduktion, 
se fx Williams 2006.

11 Om danske klostre og ordener i 
middelalderen, se fx Krongaard 
Kristensen 2003; Jørgensen & 
Thomsen 2004; Jensen 2013.

12 Walpole 1922

13 Walpole 1922: 261.

14 Walpole 1922: 261 ff.; Walsh & 
Husch 2012: 432.

15 Wieland 1982: 24-25.

16 For lignende tilfælde, se Davis 
2000: 59.

17 Davis 2000: 51.

18 Personlig korrespondance.
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21 Boynton 2011: 23.

22 Giles 1843: ix ff.
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middelalderen, se fx Jørgensen 
1912-13; Langkilde 2005.
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Georg Engelhard 
 Löhneysen  
– berider,  bogtrykker – 
og morder?

1 Hovedkilden til Georg 
Engelhard Löhneysens biografi er 
Martin Wedemeyer: Christliche 
Leichpredigt Bey dem Begräbnis 
des Weiland woledlen Gestrengen 
Vesten und Mannhafften Georg 
Engelhard Löhneyss … Gedruckt 
zu Remlingen Im Jahr 1622. 

2 Georg Engelhard Löhneysen: 
Haus und kopialbuch, Stadtarchiv 
Braunschweig,  
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på Frederiksborg Slot.

3 VD 17 = Verzeichnis der im 
deutschen Sprachraum erschiene-
nen Drucke des 17. Jahrhunderts, 
retrospektiv nationalbibliografi 
med lokaliseringer over tysk 
litteratur trykt i 1600tallet, en 
tilsvarende bibliografi findes 
for 1500talet, VD 16.

4 F0F. bd. 34 1995, s. 59.

5 Fremgår af brev fra Georg 
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Sächsische Hauptstaatsarchiv 
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Handschriften und alte Drucke 
und Landeskunde, SLUB, med 
diverse bilag, til dokumentation af 
evakueringen og den efterfølgende 
revision. 

7 Sst.

8 Ovenstående redegørelse bygger 
på oplysninger fra Sächsische 
Landesbibliothek ved Frau Kerstin 
Schellbach, Abt. f. Handschriften, 
Alte Drucke und Landeskunde, 
der venligt har tilstillet mig kopier 
af kataloger og pakkelister fra 
Sächsische Landesbibliothek.

9 Georg Engelhard Löhneysen: 
Bericht vom Bergwerck... Zeller-
feld 1617. Genoptrykt i 1690.

10 Georg Engelhard Löhneysen: 
Haus und kopialbuch, Stadtarchiv 
Braunschweig, G IX I:120.

11 Sst.
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