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1

Da jeg stødte ind i practicaen var jeg uden forudfattede meninger
om den. Uden at kunne sætte år på den, læste jeg den som indgang til en fortidig tankegang. Derved fik jeg en anden oplevelse
af den, end den, som havde læst den som ”sammenkog” af sludder og vrøvl fra før-naturvidenskabelig tid. De danske pip om
den, jeg overhovedet fandt, forargede mig med deres manglende
forståelse for det overordnede poetiske, som bogen fremmanede
hos mig. Ved et lykketræf lykkedes det mig at læse bogen i dens
oprindelige anonymitet som skønlitteratur uden at blive hængende i, at den repræsenterede et forældet videnskabeligt syn og her

Helt anderledes i Sverige. Her tages den som udtryk for et eller
andet i bondelivet – det accepteres, at bogen giver noget litterært
fra sig, helt ud over dens uvidenskabelige forhold natur, kultur og
mennesker. Den lever hos digterne, især Erik Axel Karlfeldt. Den
lever folkeligt som en genkommende publikation med moderne
udstyr og billeder. Den tages op til undersøgelse af etnologer.

Der er en mærkelig forskel mellem Sverige og Danmark hvad
angår den måde, hvorpå man har forholdt sig til bogen BondePractica. Interessen har været langt mere positiv i Sverige, skønt
Sverige-versionen er kommet via Danmark, og skønt det er den
danske version, som er illustreret med de oprindelige billeder.
Så vidt jeg kan se forsvinder med 1800-tallet Bonde-Practica ud
af såvel den folkelige som den litterære hukommelse i Danmark.
En og anden mindre fremtrædende digter får den vel med, men
ellers er den væk. Også for etnologerne, den gang kaldet folkemindeforskere, og som dog kender den, er den ganske ligegyldig.
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Jeg synes det er passende her at slutte med et længere citat af Oscar Levertins bog, i året for hans død 1906 udgivet som kapitler
fra et uafsluttet arbejde. Oscar Levertin var digter, litteraturprofessor, ledende svensk intellektuel til sin død som 44-årig. Ved
udgivelsen i 2007 af en del af hans essaystik, fremhævedes blandt

Derfor interesserer det mig naturligvis, da jeg finder en bog om
Carl von Linné af Oscar Levertin, hvor han føler behov for at
have Bonde-Practica med som en del af baggrunden for livsstemningen hos Linné. Men der er ikke noget hos Linné som modsiger
ham. Som jeg før en passant har nævnt har Linné lavet sin egen
practica, hensigten var god med den gamle, men en ny bør grundes.
Efter at han i ”CALENDARIUM FLORÆ eller BlomsterAlmanach” har forklaret, hvad han vil med den mht vejledning til
de rette tider om at så og høste, høste frugt og beskære, vælge de
for klimaet passende blomster etc. slutter han indledningen sådan:”Med et ord, på sådane Almanachor bör den så kallade Bonde-Practican rätteligen byggas, som förmedelst en sliprig grund
har så fallit, at han blifwit räknad ibland en urimlig dikt, som
dock kan och bör drifwas til den högd, efter dessa grunder, at
ingen god Hushållare må kunna den ombära, då Lantman är i
stånd at weta den rätta tiden, på hwilken hwart och et bör lyckeligen förrättas. (Linnæi Blomster Almanach 1757 / 1963).

og der dårligt oversat tysk. Det ville ikke have været unaturligt,
hvis jeg af svensk familie havde kendt den på forhånd – det var
dog ikke tilfældet. Med Iørn Piøs hjælp lykkedes det mig vist at
fastholde netop den oprindelige indgang, den musiske som han
kaldte den, uden helt at slippe faktadelen af syne!
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Oscar Levertin: Carl von Linné. Stockholm 1906 s.12 -17.

andet dette efterladte arbejde om Linné. I det kan man så læse om
den betydning han tillægger Bonde-Practicaen for dens bidrag til
1700-tals kulturen på landet.
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