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Nyttig læresætning fra samme 
håndskrift, der knyttes til 
cisterciensermunken Knud Jul i Sorø

Muus ætar thæn book æi
thær scriuæs mæth that blæk
thær mæth malyrt siuthæs.  

Middelalderens lægeplanter tjente mange 
formål – også udover de rent medicinske!
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arsenholdigt grønt pigment



Et par ord om min afhandling
 Behandler danskproducerede lægebøger fra tiden ca. 1200-

1600 på både dansk og latin

 Særligt fokus på læge og verdslig kannik Henrik 
Harpestrengs ( 1244) forfatterskab og på tekster med 
forbindelse hertil

 Tværfaglig vinkel på stoffet med inddragelse af discipliner 
som sproghistorie, etymologi (ordhistorie), medicinhistorie, 
kulturhistorie, kontaktlingvistik, forskning i fagsprog m.m.

 Overordnet mål: at beskrive middelalderens danske 
lægebog som et fænomen baseret på danskernes kontakt til 
én eller flere sydlandske traditioner.

 Iagttagelser: Konservativ brug af bestemte typer af form og 
indhold, men også en udvikling og (individuel) tilpasning!



Introduktion til 
lægebogsgenren

Inspiration fra oldtiden

http://www5.kb.dk/permalink/2006/manus/87/dan/6+verso/

Endnu en side i 
NKS 66,8o:
Om brugen af 
guld mod syg 
mave, dårligt 
hjerte, sår, 
øjensmerter og 
(formentlig) 
grå stær m.v.



Lægebogen – en dansk definition

Ordbog over det Danske Sprog (ODS)

Lægebog, en. […] bog, som indeholder lægeraad, giver 
oplysning om lægemidler olgn.; nu især: (kortfattet) 
haandbog, der giver oplysninger af denne art for ikke-
læger. […]

 = en slags folkeliggørelse > populærmedicinen

 I middelalderen kendes til flere andre genrebetegnelser 
for tekster med medicinsk indhold, herunder fx 
urtebøger og stenbøger (jævnfør NKS 66,8o). 

 Kirken og klostrene: Central rolle for produktionen af 
lægebøger i middelalderen. I DK: Lægebøgerne fik fat i 
1100-tallet. Fra ca. 1300, dansksprogede eksempler.

 Se DSL: https://tekstnet.dk/search?category=medicin

https://tekstnet.dk/search?category=medicin


Hvorfra kendes termen 
”lægebog” i middelalderen?
Termen ‘lægebog’ svarer til lat. ‘liber de medicina’.
ODS henviser til en tekst i 1400-talshåndskrifterne 
Thott 710, 4o og NKS 314b, 4o, der starter sådan:

”Hæræ byrghes lægæ bogh aa danskæ, then ther
mæster henrik harpestrængh aff syth møklæ
mæsterskap dik-[tæthe.]”

Her begynder lægebogen på dansk, den som 
mester Henrik Harpestreng digtede af sit store 
mesterskab.

gammeldanskordbog.dk angiver 28 medicinske tekster fra 
14 forskellige håndskrifter. Ordbogen dækker 1100-1515



Andre danske lægebøger fra 
middelalderen og lidt senere, fx
 Lægebogen i AM 187, 8o. Håndskriftet er fra 1400-tallet. 

Blanding af latin og dansk, hvor sidstnævnte dominerer. 
Lægebogens 1. edition eller forlæggene kan have været på 
latin og er sikkert fra 12. århundrede.

 Lægebogen i Thott 249, 8o. Sandsynligvis nedskrevet i 
midten af 15. århundrede. Tysk kilde (samleværk med basis 
i latinske stykker). Skriftet er på dansk med mange tyske 
sprogformer.

 Christiern Pedersen: En nøttelig Legebog […]. Malmø 
1533. På dansk. Nederlandske og tyske kilder(?). Relationer 
til bl.a. Thesaurus pauperum af Petrus Hispanus (ca. 
1226-1277).

 Henrick Smids Lægebog […]. Kiøbenhaffn 1577. Samling 
af oprindelig 7 bøger fra tiden 1536-57 i seks danske dele. 
Primært oversættelser og bearbejdelser af tyske 
Kräuterbücher.

Se fx: https://dsl.dk/newsitems/mere-laegekunst-pa-tekstnet.dk



Lægebøger og skriftens historie
 Ser man nærmere på lægebogsgenren, bliver det 

klart, at den er nært knyttet til skriftens og bogens 
historie i et bredere perspektiv.

 For at forstå lægebogens form og indhold på et 
overordnet plan, er det derfor nødvendigt at se på 
praksis i det gamle Egypten.

 Lægekunst på skrift – mulighed for at huske og 
udvikle faget systematisk!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PEbers_c41-bc.jpg

Papyrus 
Ebers, ca. 
1550 f.v.t.



Måder at strukturere et 
medicinsk stof på …

 I Papyrus Ebers, der måler 20 meter i længden, finder 
man omkring 700 forskellige lægemidler med 
detaljerede beskrivelser af deres anvendelse. 

 Alt er ordnet i paragraffer. 

 Der er tale om 110 spalter med hieratisk skrift (en 
kursiveret billed-stavelsesskrift med basis i 
konsonanter).

 Teksten handler om behandlinger af kroppens 
sygdomme, og lægemidlerne udgøres af diverse piller, 
pulvere, miksturer, salver etc.



Opslagsfunktioner

 I Papyrus Ebers findes også magiske besværgelser, der 
indgår på lige fod med medikamenterne. 

 De forskellige lægepræparater er enten af vegetabilsk, 
animalsk eller mineralsk oprindelse. 

 Typisk kan én og samme sygdom behandles med flere 
forskellige lægemidler. 

 Der anvendes ofte farvekoder i spalterne. Nogle steder 
angives navnet på lægemidlet i sort blæk, medens 
doseringen angives i rødt. Så følger beskrivelser af selve 
fremstillingen og anvendelsen af præparatet. Denne 
inddeling må have gjort det ”lidt” nemmere at slå op for 
den lægekyndige.



Opslagsord: 
sygdom eller lægemiddel!

 De egyptiske urtemonografier havde normalt en tvedelt 
opbygning, hvor skrifternes første del var en detaljeret 
beskrivelse af plantens navn, udseende, hyppighed, 
voksested, ja selve høsten og opbevaringen, medens 
den anden del omhandlede brugen og tilberedningen af 
den. 

 Andre medicinske tekster er bygget over problemet. 
Dvs. at lægemidlet (fx valmue eller hvidløg) som 
opslagsord træder i baggrunden for – eller erstattes helt 
af sygdommen som opslagsord. Senere ser man også 
lægebøger, der er ordnet ud fra princippet, lægekunst 
”fra hoved til hæl” (lat. a capite ad calcem)!



Læge”videnskabelige” discipliner

I den egyptiske overlevering har vi bl.a. at gøre med 
tekster om:

 anatomi – læren om organismens indre bygning
 patologi – sygdomslære
 kirurgi – læren om sygdomsbehandling ved operation
 farmaci – læren om lægemidlernes indsamling, tilvirkning 

og udlevering
 oftalmologi – læren om øjenundersøgelse
 gynækologi – læren om kvindesygdomme

Denne liste konstituerer i reglen elementer af den senere 
medicinske specialisering i Vesten. 



Et fundament til eftertiden

 Den første skriftfæstning af et medicinsk materiale 
har haft indflydelse på den senere lægekunsts 
arbejdsområder i de kulturer, der fik kontakt til den 
egyptiske eller på anden måde fik fingrene i en del 
af den egyptiske overlevering. 

 De egyptiske lægepapyrusser og deres 
emnerigdom har kunnet danne dét fundament, 
hvorpå andre folk i Middelhavsområdet direkte 
eller indirekte kunne basere deres første 
produktion af medicinske tekster.



Humoralpatologien – læren om 
de fire kropsvæsker (humores)

 blod (lat. sanguis)

 slim (gr. phlegma > lat. fleuma)

 gul galde (gr. xánthe cholé ≈ lat. cholera rubea)

 sort galde (gr. mélaina cholé > lat. melancholia)

https://en.wikipedia.org/wiki/Humorism#/media/File:Humorism.svg

Hippokrates (ca. 460-370 f.v.t.)
Corpus Hippocraticum, 
ca. 400 f.v.t.

”Nature of Man”
https://archive.org/details/hippocrate
s04hippuoft/page/2/mode/2up?view=t
heater



En passende blanding i kroppen
 Ikke kun kulde og varme skal holdes i balance for at bevare 

helbredet (bl.a. i relation til årstidernes skiften) – også det 
våde og tørre element i menneskekroppen skal harmonere. 
For megen væske kan således, lige såvel som for lidt 
væske, føre til sygdom – netop i kraft af den forkerte 
blanding i kroppen. Blandingen af væskerne bør være 
passende (heraf latinens temperamentum).

 Væskerne udgør et mikrokosmos, der i den oldgræske 
lægekunst relateres til makrokosmos på følgende vis: 
Blodet forbindes med luften, slimen med vandet, den gule 
galde med ilden og den sorte galde med jorden. Hermed 
symboliseres eller repræsenteres de traditionelle 4 
elementer i legemsvæskerne; elementer, der går igen i flere 
kulturers eksistentielle naturfilosofi og også knytter an til 
Aristoteles’ (384-322 f.v.t.) tanker om forandring. 
http://classics.mit.edu/Aristotle/physics.html Aristoteles:

Opera […]
Paris 1629

Herlufsholm 
444.2

http://classics.mit.edu/Aristotle/physics.html


Modsætninger mødes …
 Med udgangspunkt i humoralpatologien tillagde man i oldtid 

og middelalder lægemidlerne, herunder lægeplanterne, 
forskellige kvaliteter. De kunne således være kolde eller 
varme, i kombination med kvaliteten fugtig eller tør.

 Når lægen havde afgjort, at en sygdom skyldtes de og de 
kropsvæskers dominans, kunne vedkommende finde 
lægemidler der havde modsatrettede kvaliteter ud fra 
princippet contraria contrariis curantur (det modsatte 
kureres med det modsatte!)

 På basis af denne filosofi skabte grækeren Pedanius
Dioscorides (ca. 40-90 e.v.t.) sit 5-binds værk De materia
medica – om lægemidlerne. Værket lagde på mange måder 
grundlaget for den moderne farmaci, først og fremmest 
pga. en stor detaljerigdom og egne empiriske  
undersøgelser  (ca. 600 lægeplanter). Se fx: 
http://www.cancerlynx.com/dioscorides.html Dioscorides:

Opera […]
Frankfurt am 
Main 1598

Herlufsholm 
444.9

http://www.cancerlynx.com/dioscorides.html


Kropsvæskerne, sindet og 
mennesketyper

Lat. humor ≈ 
da. humør

Lat. tempera-
mentum ≈
da. 
temperament

glda. 
tæmpræ

da.
temperere 

Træsnit fra
Johann Caspar 
Lavater: 
Physiognomische 
Fragmente zur 
Beförderung der 
Menschen-
kenntnis und 
Menschenliebe,
Leipzig 
(1775-1778)

https://en.wikipedia.org/wiki/Humorism#/media/File:Lavater1792.jpg



Indflydelse langt op tiden

 Hippokrates overleveres og 
bruges igennem 
middelalderen og langt op i 
tiden. Han indgår i pensum på 
Københavns Universitet helt 
op i 1800-tallet. 

 I middelalderen fik 
Hippokrates i Galens (129-199 
e.v.t.) udgave en renæssance. 
Galen trak på Dioscorides.

 Den oldgræske medicin kunne 
bl.a. bevares i den 
byzantinske kultur for senere 
at blive integreret i den 
arabiske kultur (specielt i 800-
, 900-tallet) med forfattere 
som Rhazes (864-925), 
Algizar (895-979)  og 
Avicenna (980-1037). 

Udsnit af titelblad.
Hippokrates: Opera […]
Venedig 1588
Herlufsholm 445.4



Lægebøger i Danmark –
hvordan fik vi dem?

Harpestreng

Bern, 
Burgerbibliothek,
Cod. 722.4

Fragment af kopi fra 
ca. 12. årh. efter den 
salernitanske læge 
Constantinus
Africanus’ håndbog 
Viaticum

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bern,_Burgerbibliothek,_Cod._722.4,_f._1r_%E2%80%93_
Constantinus_Africanus_Viaticus_(fragment).JPG



Lægevidenskab i Salerno, Italien

 Den medicinske skole i byen Salerno og 
med forbindelse til benediktinerklostret 
Monte Cassino må på baggrund af de 
bevarede tekster herfra kaldes for såvel 
det vigtigste (højdepunkt i 12.-13. 
århundrede) som det ældste center for 
medicinsk tekst(re)produktion i Vesten. 
Skolen blev etableret i 9. årh.

 Byen fik tilnavnet Hippocratica Urbs



Constantinus Africanus
 Den forfatter, der kom til at spille den største rolle for 

skolens virke, var Constantinus Africanus († ca.1087), en 
arabisktalende købmand, der først tog til Salerno og siden 
til klosteret Monte Cassino. Han blev også munk.

 Constantinus Africanus er tillagt stor betydning for 
dannelsen af en medicinsk nomenklatur på latin.

 Tilskrives oversættelse/bearbejdning af hen ved 20 
medicinske værker fra arabisk til latin.

 Flere af disse blev kanoniske ved vestlige 
institutioner/universiteter – fx i Paris, Montpellier og 
Bologna. Fx Viaticum, med hoved-til-hæl-lægekunst.

 Vi ved, at Henrik Harpestreng delvis har benyttet 
Constantinus Africanus’ værker i sine urtebøger/sin urtebog. 

Kilder til Harpestrengs urtebøger



‘Macer Floridus’ brugte 
Constantinus Africanus
 Macer Floridus er muligvis identisk med franskmanden 

Odo af Meung (levede i slut. af 11. århundrede)

 Han er kendt for værket De viribus herbarum (Om 
urternes kræfter) fra ca. 1100

 Benytter som kilde nævnte Constantinus Africanus’ værk 
De gradibus liber (Bogen om graderne) – et værk, 
hvor humoralpatologien udvides med gradsangivelser i 
forhold til lægemidlernes styrke og kvaliteter.

 Macer Floridus skriver på vers (heksametre) – bemærk 
at Harpestreng og også Knud Jul i Sorø skrev i prosa.

Kilder til Harpestrengs urtebøger



Hvem var Henrik Harpestreng?

 Læge og verdslig (ikke præsteviet) kannik med 
tilknytning til Roskilde Domkirke

 Død 2. april 1244 ifølge oplysninger fra Roskilde 
Gavebog (afskrift hos antikvar Thomas Bartholin d.y.)

 Har muligvis haft mindesten med epitafium i Roskilde 
Domkirke jævnfør afskrift af det såkaldte Sorø 
Håndskrift. Her står, at han donerede almisser til kirken.

 Sandsynligvis hoflæge for kong Erik Plovpenning (1241-
1250) – det angives i to håndskrifter fra 15. årh.; 
Linköping Samling 1, a og GKS 3656, 8o

 Regnes som forfatter til både dansksprogede og latinske 
lægebøger – kilde til en dansk (og nordisk) teksttradition 
inden for lægebøger i sagprosa. Var måske i Salerno?



Harpestrengs forfatterskab (1)
 De simplicibus medicinis laxativis af Henricus Dacus

(alias Harpestreng?). Værk om afføringsmidler på latin. 
Bevaret i GKS 1654, 4o (1400-tallet). 1. edition tabt. Måske 
fra 1190’erne. Johnsson (1914)

 Liber herbarum. Værk på latin om usammensatte 
lægedroger. Harpestreng? Den bedste afskrift i U UB D 600, 
8o. Den ældste edition er fra 1400-tallet. Ukendt kilde. 1. 
edition tabt. 1190’erne? Hauberg (1936)

 Den (eller de) harpestrengske urtebog (el. -bøger) på 
dansk. Ældste edit. i hdskr. SKB K48 (4o) (Stockholm) & 
NKS 66, 8o (København), begge dateret til o. 1300. Tabt 1. 
edition (1200-tallet). Kristensen (1908-20)



Harpestrengs forfatterskab (2)

 Hygiejniske, diagnostiske og kirurgiske stykker fx om 
vomitiver, laksativer, badstue. Afskrifter fra ca. 1300. 
Stykkerne følger ofte Harpestrengs urtebog/-bøger. Tabte 1. 
editioner (1200-tallet). Kristensen (1908-20)

 Astrologisk-prognostiske værker bl.a. åreladeregler
for en kong Erik (Plovpenning? 1241-50) i hdskr. GKS 3656, 
8o & Codex Grensholmensis (da. afskrifter fra ca. 1500). 1. 
editionerne er tabt. Bom et alii (1970)

 Medicinske spor på svensk i AM 45, 4o (1400-tallet). Måske 
en egentlig lægebog (1200-tallet?). Hauberg (1982)



Danskfremstillede lægebøger i 
europæisk perspektiv
 Tysk forskning viser, at alene Henrik Harpestrengs Liber

herbarum har slægtskab med – eller har fungeret som 
forlæg for mere end 50 tekster i europæisk perspektiv.

 Andre dele af forfatterskabet (urtebøgerne og den 
”egentlige” lægebog) er tilsyneladende oversat til 
svensk, norsk og islandsk.

 Generelt er der tale om en avanceret intertekstualitet
mellem tidens medicinske tekster både hvad angår 
sammenhængen mellem forskellige editioner af en tekst, 
en editions forlæg og identifikationen af forfatterskaber 
samt lægernes inspirationskilder i det hele taget. Man 
kunne nemlig godt smykke sig med lånte fjer!

 Noget andet er den kontekst, teksterne kunne fungere i.



Indhold af NKS 66, 8o

 Harpestrengs urtebog: ordnet i to urtebøger
 En stenbog – om stens forskellige egenskaber
 En kogebog – med opskrifter på desserter, sovse, postejer 

og retter af småtskåret kød, tilsat mange krydderier, fx 
safran og kanel (sandsynligvis oversat fra plattysk til dansk 
med fransk kogebogstekst som oprindelig inspirationskilde). 
Er blandt de ældste bevarede kogebøger fra europæisk 
middelalder

 Fragment af Skånske Kirkelov
 Kort tekst om julemærker (varsler om vejr og årsvækst ud 

fra juledags placering)
 Lidt af en bøn forrest
 Noget af Johannes-evangeliet bagerst



Urtebøgerne hos Knud Jul er ordnet 
efter lægemidlerne, men …
… der er også eksempler på en ordning efter 
sygdomsindikation, i første urtebog fx:

Vm man fangær ilt .i. bryst (kap. xl)
Om man får ondt i brystet

Af man fangær ilt .i. quith (kap. xli)
Om man får ondt i bugen

Far man ylt .i. blæthær (kap. xlii)
Får man ondt i blæren

Of man far ylt .i. houæth (kap. xliii)
Om man får ondt i hovedet



Lægeplanter og 
lægemidler
Danske eller udenlandske?

http://www5.kb.dk/permalink/2006/manus/87/dan
/19+verso/?var=

NKS 66,8o



Problemer med identifikationen

 Oldtidens og middelalderens plantenavne/-betegnelser 
var ikke standardiserede (sml. Linné: Systema Naturae
1735). Der var intet internationalt system for slægts- og 
artsangivelser.

 Herved savnes ofte den nødvendige præcision, der skal 
til for korrekt at kunne bestemme, hvilke planter der 
egentlig er tale om hos Harpestreng og Knud Jul.

 Det bliver ikke nødvendigvis bedre, når latinen i de 
europæiske lægebøger er oversat/omskrevet til 
betegnelser på de europæiske folkesprog, fx dansk.



Sydeuropæiske lægeurter

 Der er i dag bred enighed om, at Harpestreng skrev sin 
urtebog/sine urtebøger som ren oversættelse af Macer
Floridus og Constantinus Africanus.

 Det betyder, at han anbefaler de samme, sydeuropæiske 
urter som i de nævnte kilder – uden måske at tænke 
over, at tingene kunne være vanskelige at fremskaffe i 
Danmark endsige dyrke herhjemme i en have.

 Det gælder eksempelvis Aloe, Camphora, Mirtus, Anis, 
Cardemomum, Cipressus, Nux Muscata, Piper, Mirra og 
Zinziber. 



Klosterhavernes planter i DK
En række planter fra den medicinske litteratur kunne og 
kan godt trives i Danmark – fx som stauder eller flerårige 
urter. Det afslører reliktfloraen ved vore klostre, ligesom vi 
også kan se det på den senere anvendelse, fx af apoteker 
Joachim Burser (1583-1639) i Sorø. 
Her bringes et udvalg af lægeplanter, der er fælles for 
Henrik Harpestreng og Joachim Burser:

Althea læge-stokrose
Ambra
Diktam
Humle
Isop
Kamille
Katost – Malva

Læge-Jernurt
Læge-Jordrøg
Opiumsvalmue
Peberrod
Vejbred – Plantago major L.



Latinen fordanskes og udbredes 
til brug i den brede befolkning

Det er pga. den første fordanskning af et 
latinsk materiale, at vi i dag har ord som:

Asparges
Fennikel
Ingefær
Kommen
Koriander
Kørvel
Kål
Løvstikke

Lakrids
Lilje
Mandel
Muskatnød
Mynte
Peber
Persille
Porre

Rose
Rude
Salvie
Sennep
Vin
Viol

NB Flere af disse ord kan også være kommet til os før 
”bølgen af medicinsk litteratur” – fx som følge af 
handel og andre typer af kontakt.



Litteratur i udvalg om læge-
kunstens historie, urter, sprog …
 Medizin im Mittelalterlichen Abendland udgivet af

Gerhard Baader & Gundolf Keil. Wege der Forschung
CCCLXIII. Darmstadt. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft (1982)

 Middelalderens sygdomme og behandlingsformer i 
Danmark af Pia Bennike og Anna-Elisabeth Brade. 
Medicinsk-Historisk Mus. Københavns Universitet (1999)

 Harpestreng, Henrik af Jakob Povl Holck i Dansk 
forfatterleksikon Biografier. Rosinante (2001)

 Om de middelalderlige lægebøger. Vinkler og Viden af 
Jakob Povl Holck i Studier i Nordisk 2002-2003

 Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska
växtvärld i lärd tradition af Inger Larsson (2009)

 Word Formation, Syntax, and Style in Old Danish 
Medical Texts af Simon Skovgaard Boeck. I: Beyond the 
Piraeus Lion. East Norse Studies from Venice (2017)



”Klassiske” udgivelser af 
lægebøger i udvalg

 Henrik Harpestrengs Danske Lægebog fra det trettende 
Aarhundrede. Udgivet af Christian Molbech med indledning, 
anmærkninger og glossarium. Kbh. H. H. Thiele (1826).

 Det arnamagnæanske Håndskrift Nr. 187 i Oktav 
indeholdende en dansk Lægebog af Viggo Såby. København. 
Thiele (1886).

 Harpestræng. Gamle danske Urtebøger, Stenbøger og 
Kogebøger. Udg. af Marius Kristensen for Universitets-
Jubilæets Danske Samfund. Kbh. Thiele (1908-1920).

 Henricus Dacus. De simplicibus medicinis laxativis udgivet 
af John William Schibbye Johnsson. Vilhelm Priors Kgl. 
Hofboghandel. København (1914).

 Lægebøger med tilknytning til Henrik Harpestræng af Poul 
Hauberg. I: Theriaca XXII, Samlinger til Farmaciens og 
Medicinens Historie. København. Dansk Farmacihistorisk
Selskab (1937) 1982.



Fragmenter 
på Syddansk 
Universitets-
bibliotek

Fragment af Bedas homilier, 
ca. 9. århundrede, Rara M 196



Arbejdet med særsamlingerne på 
Syddansk Universitetsbibliotek
Teologiske tekster, lovtekster, gregoriansk sang etc.

Rara K 497                      Rara Musik M 4



Brugen af nye teknologier

Multispektral-skanning med 
brug af LED-lyssætning 

Fragment af trykkeark med én af 
præsten Niels Mikkelsen Aalborgs 
husholdningskalendere fra 1600-tallet

Herlufsholm
24.1

https://www.carlsbergfondet.dk/da/Forskningsaktiviteter/Bevillingsstatistik/
Bevillingsoversigt/CF20_0582_Christian-Hoegel



Fragmenter af ”Schreibkalender” 
fra 1590, gældende for året 1591

21 sider af den sjældne kalender er fundet i bindforet til:
Institvtiones Ivris Civilis af Theophilus [et alii], Lyon 1580   

Fyens Stiftsbibliotek: 34.58 ju 74 a2

Forfatter: 
Lucas 
Bathodius
(ca. 1541-
1598), 
læge og
astrolog i 
Phalsbourg, 
nuværende
Frankrig

- har bl.a. 
årelade-
regler på 
vers med 
enderim

- medtager 
billede af 
Zodiac-
manden 



TAK!

http://www5.kb.dk/permalink/2006/manus/87/dan/14+verso/?var=

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/jakob-povl-holck
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