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Af brev fra H.C.Andersen til Henriette Hanck. Publiceret i H.C. Andersen: En brevbiografi. Ved 
Kirsten Dreyer. 
 
Kjøbenhavn Nytaarsdag 1835  
Kjære Jomf: Hanck!  
[…] Nu kan jeg ellers forstaae den gamle Bondepractica, som jeg studerede som Dreng, den sagde 
at den graa Farve var mig ikke god, blev min Død, da troede jeg det gjaldt Klæderne, nu mærker jeg 
nok hvad det gjælder, jeg drikker den daglig ind, drikker den graae langsomme Død, saa ligesaa 
godt den sorte Død, det er dog i Gallop, og jeg holder meget af at gallopere! – […..] 
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Bonde Practica – et forord til et efterord! 
 
På Universitetsbibliotekets anden afdeling 
havde jeg en dag for mange år siden en noget 
speciel oplevelse. Da jeg skulle hente den be-
stilte bog, var der en besked fra den tidligere 
låner, om jeg venligst ville ringe ham op! Lå-
neren var Erik Dal – og hvad ville han min 
ringhed? Men sagen var, at han beskæftigede 
sig med månedsbilleder og den middelalderli-
ge opdeling af året i forskellige livsafsnit, og 
jeg interesserede mig for månedsbilleder på 
grund af min interesse for Bonde-Practica. 
Hver for sig beskæftigede vi os med noget, 
som åbenbart ingen andre på det tidspunkt 
interesserede sig for.  
Jeg udgav i 1975 Bonde Practica, dels som en 
facisimile af 1744-udgaven og dels med et 
kommentarbind. Grunden til, at det blev 
1744-udgaven og ikke ’den ældste’ fra 1597, 
var, at min pointe var, at det var folkebogen i 
dens lange liv, jeg fokuserede på, og der var 
1744-versionen en velbevaret model for de 
udgaver, der nok var kommet flest af i bogens 
300-årige udgivelsesperiode. 
Mens bogen på det tidspunkt, hvor jeg gav 
mig til at studere den, var meget lidt og som 
regel kun nedsættende omtalt, synes jeg at 
kunne konstatere, at det siden er kommet me-
re til syne som gyldigt kulturmindesmærke, 
referencerne til min udgivelse kan jeg ikke 
holde styr på, men nogen stor sag er og bliver 
det næppe. 
Uanset dette har jeg gennem årene lagt strå på 
strå i forskellige hjørner af den dengang på-
begyndte undersøgelse, og nu har jeg samlet 
forskelligt af dette samleri i en ny version af 
det afsnit i min Bonde-Practica som hedder 
’Vejledning for den heldige finder af en Bon-
de-Practica’. 
Udover at være en sådan vejledning skulle 
den bidrage til at overbevise verden om, at 

man ikke bare burde feje bogen af bordet som 
uinteressant for kulturforskningen. 
Med vores dages lette adgang til Internet tur-
de jeg arbejde videre på sagen, med henblik 
på at selvom ingen ville trykke min revision, 
så kunne den alternativt offentliggøres på net-
tet til glæde for de andre happy few som dette 
kan interessere. Derfor dette forord til det føl-
gende efterord! 
Det fund af en Bonde-Practica, som min egen 
vejledning ikke kunne hjælpe mig med, skete 
en dag i Fiolstræde, hvor Arnold Busck Anti-
kvariat havde fyldt et bord med bøger til kr. 
100,-. Her lå en gammel bog fra 1800, som 
jeg ikke havde hørt om, men som helt klart 
relaterede til den slags bøger jeg har kaldt en 
Anti-Bondepractica. Det er bøger som med 
den gamle titel forsøgte at banke naturviden-
skabelige lærdomme ind i hovedet på bønder-
ne i stedet for den gamle Bonde-Practicas 
astrologi og humoralpatologi med de fire 
elementer etc. 
Hvad jeg først opdagede, da jeg kom hjem 
var, at den havde et titelblad mere, til så at 
sige en bog i bogen, der lød : Den allernyeste 
Bonde-Practica. Det er så den sidste indførsel 
i min vejledning – nr. 34. 
Nu kan man så læse om den og de andre på 
nettet i dette efterord til udgivelsen i 1975, 
samt en artikel hvor jeg argumenterer for, at 
Bonde-Practica bør tages med næste gang der 
skrives en dansk litteraturhistorie. Jeg har 
selvfølgelig også forsøgt at opdatere litteratur-
listen, det er netop der, der hele tiden vil ske 
nyt. 
En nødvendig erstatning af en fil ved OCR-
scanning kan have medført uopdagede fejl, så 
vær på vagt! Dette er og bliver et amatørar-
bejde, men forhåbentlig til fornøjelse for en 
og anden udover forfatteren selv! 
 

 



 
 

”Åreladningsmand” fra en gammel almanak. 
Her kunne man se, hvilke dele af kroppen som 
de enkelte stjernetegn regerede over.  
 

Bonde-Practica:  Humoralpatolo-
gi for folket, astrologi for folket 
og vejrbog for folket 
Kort indføring, pdf-fil på Nettet  2007 

Jeg havde fundet en las af en bog, som jeg ikke 
kunne tidsbestemme. Kun langsomt åbnede den 
sig,  den havde ikke mange sider som sådan – 
men indholdsmæssigt repræsenterede den man-
ge sider. Dens ekstratitel var vejrbog, men det 
var også en astrologibog men det helt overord-
nede tema er humoralpatologien, opfattelsen at 
verden består af de fire elementer jord-vand-ild-
luft, som også er bestemmende for mennesket 
og hvis balance er afgørende for sundhed og 
sygdom.  

"Bonde-Practica eller Veyr-Bog", et samleværk 
fra begyndelsen af 1500-tallet, udformet i Tysk-
land men med udbredelse over hele Europa. 
Vejrbogen havde været et lille skrift for sig, i 
sig selv mest afskrift af tidligere materiale! - 
inden det blev heftet sammen med Bondepracti-
caen, hvis oprindelige bestanddel var en forud-
sigelse af det kommende års vejr og begivenhe-
der udfra vejret de 12 juledage. Denne metode 
kendes som "Julemærker", idet bonden på lofts-
bjælken betegnede den aktuelle juledags vejr for 
tilsvarende måned i det kommende år. Forment-
lig gammel tradition spredt gennem kirken fra 
kirkefaderen Beda, men måske vedligeholdt i 
kraft af Bonde-Practica. I Danmark holdt "Bon-
de-Practica eller Veyr-Bog" sig i næsten oprin-
delig udformning i 300 år. I Sverige kan den 
stadig fås i supermarkedernes bogsalg. I svenske 

antikvariater ser man, at den igennem 1900-
tallet er kommet i mange udgaver, en enkelt 
version i samlet oplag på flere hundrede tusinde. 
Udover alle bogens regler om livet i øvrigt er en 
del af den helliget vejr og vind, og også bønder-
nes vejrvarsler. Skønt disse alle er oversat fra 
tysk, har de altså haft liv i Danmarks litteratur i 
300 år. Om bønder vitterlig har læst/haft den er 
et af de spørgsmål, der aldrig vil blive givet svar 
på, men enkelte optegnelser har vi da, der vid-
ner herom. Vi ved også, at de købte almanak-
kerne og læste dem, så hvorfor skulle de ikke 
læse Bonde-Practica? Svaret er nok afhængigt 
af, hvilket af de 3 hundredår vi taler om. Selvom 
den ophørte med at udkomme i begyndelsen af 
1800-tallet levede dens ry videre i den grad, at 
der kunne drives folkelig satire ud fra den så 
sent som i 1885. I Sverige holdt bogen sig i live 
længere end i Danmark, så langt op i tiden at det 
gav mening at samle op på hvad folket sagde 
om Bonde-Practica i 1940'er og sammenligne 
med, hvad der faktisk stod. Det var sjældent 
samme sag, men bogen var i hvert fald kendt 
som autoritet. Vejrbogen var kun en af indfalds-
vinklerne, som sagt, den var lægebog og almen 
livsvejledning med horoskoper. Som samleværk 
var Bonde-Pracitca en popularisering af sin tids 
videnskab, som tog udgangspunkt i de fire ele-
menter, hvor så astrologien indgik som delvi-
denskab. Da naturvidenskaben sejrede døde bo-
gen ikke, men blev nu at opfatte som overtro, 
som gik i eet med trolddomsbogen Cyprianus, 
som imidlertid er en helt anden historie. 
Der opstod en ny genre kan man sige, nemlig 
bøger som argumenterede direkte eller indirekte 
mod Bonde-Practica. Måske bevarede de noget 
af navnet, måske lod de lay-out ligne og derfor 
har jeg (1976) fundet det berettiget at døbe gen-
ren "Anti-Bonde-Practica".  

I bogtrykkerkunstens barndom var kalendere 
evighedskalendere og ikke helt lette at håndtere. 
Da nogen fandt på at udgive almanakker gæl-
dende for et år ad gangen forvandledes det me-
ste indhold i evighedskalenderen til noget der 
kunne trykkes som tillæg til almanakkerne og 
gemmes fra år til år. Som sådan fungerede f.eks. 
Bonde-Practica. Som forlagsartikel betød dette 
selvfølgelig, at denne ikke blev så saftig forret-
ning som almanakken. 

                 
 
 



 5 

____________________________________ 
 

Links og litteratur,  

short version… 
 

Per-Olof Johansson: Bonde-Practica eller Veyr-
Bog. Bd. 1: Udvalg, omtale, bibliografi, littera-
tur. Bd. 2: Faksimile af udgave 1744 [Køben-
havn 1975]  

Vejrbog 
Per-Olof Johansson: Vejrbog for hvermand 
Anmeldelse af  Jesper Theilgaard: 
50 vejrvarsler der [måske] virker. 2005 

http://per-olof.dk/vejrmand.htm   
 

Månedsbillleder:  
Per-Olof Johansson: Middelalders og nutids 
måneder 
Det Kongelige Biblioeks tidsskrift MAGASIN 
nr. 2, september 1999, 14 årgang. 
http://per-olof.dk/cdt/months.htm    
  
Åreladning:  
Per-Olof Johansson:Åreladning og Bonde-
Practica, Nord Nytt nr. 6, 1979  
(litt. henvisninger) PDF-fil 2,8 MB 
http://www.per-olof.dk/nornyt79.pdf   
 

Per-Olof Johansson: Åreladning 
ASK Tidsskrift for dansk folkekultur 4/1986 
s.7-10 
 

Folkelig videnskab:  
[Definition af ] folkeskrift 
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk, 1991, bd. 1 
s. 236 ff 
(artikel af poj)(litt. henvisninger) 
 
Per-Olof Johansson: Folkelig videnskab 
ASK Tidsskrift for dansk folkekultur 2/1985 
s.21-23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
 
Hyrdekalendere  
Per-Olof Johansson:: Nordisk note til Daniel 
Fabre: Tecknens herde.  
Nord Nytt nr. 86, April 2003 s. 111 ff  
http://per-olof.dk/cdt/months.htm   
 

Musik 
Per-Olof Johansson: De fire temperamenter 
Kronik i Frederiksborg Amts Avis 7.12.1992. –
apropos Carl Nielsens symfoni. 
 http://www.per-olof.dk/4temp.htm   
 
 
 
 

 
 

Åreladningsmanden fra Bonde-Practica 1744
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Dansk litteratur udenfor  

litteraturhistorien 
 

En sådan litteratur findes selvfølgelig ikke. Men 
hvis ’litteraturhistorien’ opfattes som en given 
bog om dansk litteraturhistorie – så findes der til 
enhver tid litteratur, som står udenfor. 
Dels er der jo simpelthen mængdeproblemet. Så 
er der måske også et krav om kvalitet. Og et 
spørgsmål om viden. 
Det som afføder overskriften er imidlertid en 
helt anden art udeladelser. Det er de dele af 
dansk litteratur, som man ikke anser for skønlit-
teratur. Jeg er gået ombord i første bind af vær-
ket ’Dansk Litteraturs historie’ redigeret af 
Klaus P. Mortensen og May Schack, 2007. I 
forordet står ganske vist at ”Udvælgelsen er så 
bred, at også andre end de mest fremherskende 
af samtidens udtryk behandles” – hvilket dog 
synes at rime dårligt med udsagnet for den vide-
re færd i indledningen til afsnittet ”Mellem 
middelalder og moderne tid”: ”I det følgende vil 
fremstillingen ikke behandle videnskabelige 
tekster. Til gengæld medtages stadig såkaldt 
kunstprosa som fx historieskrivning og essay-
stik.” 
 

Sagen er, at jeg søger noget bestemt. Som man 
kan forstå, er jeg interesseret i en tilsyneladende 
ganske perifer gren af den danske litteratur med 
udgangspunkt i Bonde-Practica og det som kan 
grupperes omkring den, være afledt af den, være 
parallelt med den osv. Det vil sige, at den viden-
skabelige og den populærvidenskabelige littera-
turs historie må afsøges. Om den side af verden 
kan jeg altså ikke vente at finde noget i dette 
værk. Da det i øvrigt virker så forbandet kompe-
tent, kan det godt ærgre en. Værket er jo kolo-
normt, som det er, så jeg kan ikke sige, at jeg 
ikke forstår det. 
Starten på den trykte bog finder jeg umådelig 
interessant. Litteraturhistorien tager udgangs-
punkt i tiden før den trykte bog, med al den 
usikkerhed, der er forbundet hermed. I alminde-
lighed betragter vi i dag vel i høj grad litteratu-
ren netop som bogen! Og i den trykte bogs vor-
den var det hele litteratur! 
 
Der var biblen og der var folkebøger med for-
tællinger af mange slags. Men der var også 
brugsbøger som evighedskalendere og lidt sene-
re almanakker, som var isprængt alt muligt fra 

lægeråd til litterære tekster, månedsvers, men 
også lægeråd og planteråd, astrologi. Stik i mod 
planen om at holde videnskaberne udenfor om-
tales Lucidarius, et skrift med historie tilbage i 
1100-tallet og som omtales således: ”Vi har så-
ledes her en opsamling af vesteuropæisk ånds-
livs standpunkt i 1100-tallet”. Dog uddøde net-
op den del af bogen med reformationen, så dens 
indflydelse skal ikke overvurderes. Grunden til 
at en bog som Bonde-Practica burde indgå i lit-
teraturhistorien er netop, at den afspejler åndsli-
vet ved dens tilblivelsestid omkring reformatio-
nen, og har et liv som bog i 300 år derefter. Den 
lugter måske af fagbog med sine lægeråd og ho-
roskoper, men i en eller anden grad hører faglit-
teraturen også hjemme i litteraturhistorien.. Jeg 
kan helt tilslutte mig Eske K. Mathiesen, der i 
sin anmeldelse af Bonde-Practica 1975 skrev 
om den i Land og Folk: ”Som unægtelig er én af 
grundpillerne i den danske litteratur, i betydning 
at regne ved f.eks. salmebogen og senere køre-
planen.” 
 

Så griber jeg fat i en ældre litteraturhistorie med 
bedre held, for her kan såvel overtro som viden-
skab komme med på et hjørne. Dansk Littera-
turhistorie bd. 2 , Peter Brask et al., 1984. 
Her finder man den af Lorentz Benedict udgivne 
bog ”En astronomisk beskrivelse” fra 1594 om-
talt og refereret. Den er ikke dansk, men et 
oversat skrift, men den afspejler tiden og har 
betydning som litteratur fra tiden. Så vidt jeg 
ved aldrig genoptrykt.? Hvad denne litteraturhi-
storie imidlertid ikke har øje for er, at man her 
finder næsten hele Bonde-Practica inkorporeret i 
teksten! Der refereres ikke i bogen til den titel 
og det behøver den heller ikke, for Bonde-
Practica er selv et samleskrift med materiale fra 
mange forskellige sider. Dog har den på tids-
punktet for udgivelsen af ”En astronomisk be-
skrivelse” været undervejs som selvstændigt 
skrift på tysk fra 1508. Man kan have mistanke 
om, at den også er kommet på dansk, men i 
hvert fald udkommer den 1597 og tæller hen 
ved 20 udgaver indtil den sidste udgave 1804! 
Påstanden er her ikke, at bogen indeholder geni-
ale tekststykker, vi ikke kan leve foruden. Jeg 
vil blot se den indgå i kraft af den lange eksi-
stens og i kraft af den sammenhængende helhed 
af oplysning fra 1500-tallets begyndelse, som 
den repræsenterer. 
I modsætning til Lucidarius lever den uændret 
videre på dansk i 300 år og i modsætning til ”En 
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astronomisk beskrivelse”, lever den i et eller 
andet omfang blandt – folk. 
 
I P. Hansens ’Illustreret Dansk Litteraturhi-
storie’ i udgaven fra 1902 er der for ’Det nit-
tende århundrede’ medtaget et afsnit med over-
sigter over ”videnskaberne”. Dette greb virker 
på mig mere moderne end indgangen til vor ny-
este forsøg på en litteraturhistorie. Således også 
med litteraturen i 1500-tallet. Her formår han 
endog at inddrage flere regnebøger. Her bliver 
der også plads til afsnit om naturvidenskabelig 
og såkaldt åndsvidenskabelig litteratur. Trods 
denne bredde i registeret af afhandlede emner, 
kommer dog folkebøgerne i klemme bortset fra 
de tidligste udgivne af Chr. Pedersen. Kalender-
afsnittet i salmebogen fra 1553 beæres med en 
flot faksimile fra juli måned – og her ser vi et 
månedsbillede, som er identisk med billedet i 
Bonde-Practica fra 1597. Dette kighul til perio-
den har han dog ikke blik for, desværre! 
 
At Bonde-Practica burde finde plads i en dansk 
litteraturhistorie kan begrundes ud fra mange 
forhold såsom fortalen, versifikationen, vide-
rebringelse af  diverse mundheld etc. 
Som eksempel på, hvor tynd grænsen mellem 
den ene eller anden genre af litteratur i 15-1600 
tallet kan anføres, at forfatteren omtalt som Herr 
Michael (ca. 1450 - ca.1510) og med digte som 
”Jomfru Marias rosenkrans” og ”Om Skabel-
sen” også har skrevet et digt om ”Om alt men-
neskens levned”. Det kom aldrig til at indgå i 
den danske Bonde-Practica, men i den svenske, 
som ellers er en direkte kopi og oversættelse af 
den danske. Digtet tilhører skønlitteraturen, men 
er jo også et læredigt om livets gang.  
Det omtales både i den nyeste litteraturhistorie 
og i ”Dansk litteraturhistorie” fra 1984, bd. 
2, men heller ikke i sidstnævnte får vi et glimt af 
Bonde-Practicas eksistens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg synes Bonde-Practica fortsat indeholder så 
lettilgængelige tekster, at er værd at have med i 
den populærvidenskabelige sammenhæng, som 
en litteraturhistorie er. Som det er, skal man en-
ten til min genudgivelse af 1744-udgaven eller 
til  Henrik Horstbølls bog: Menigmands me-
die: Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-
1840 (1999) for dog at få den nævnt. Man kan 
ikke, ud fra den definition på litteratur, som Pihl 
Dahlerup udkaster i sit store værk ’Dansk 
litteratur. Middelalder’ 1998, vente at finde 
noget om Bonde Practica, desværre. 
 
Salmonsens Konversationsleksikon (1915-
1930) definerede folkeskrifter som et fra oplys-
ningstiden stammende begreb, som omfattede 
skrifter dels skønlitterære, dels oplysende, be-
regnede på at kunne læses og forstås af almuen. 
Men jeg synes at Laurits Bødkers definition af 
folkebog efter samme linje ”som en billigbog af 
belærende eller underholdende” de facto udela-
der de belærende, når det kommer til omtale. 
End ikke Lucidarius får han nævnt i sin artikel 
om folkebøger i Gyldendals Litteratur Leksi-
kon. 
Definitionen på en folkebog er i daglig tale der-
for mig at se blevet de skønlitterære novellehi-
storier som dem, Chr. Pedersen startede udgi-
velse af og som fortsatte op i 1800-tallet. Nu og 
da inddrager man også andet under denne type-
betegnelse, men for at skabe en skillelinje til de 
mere skønlitterære titler, foreslår jeg, at det 
gamle begreb folkeskrifter kommer i fornyet 
anvendelse specielt for denne gruppe. Jeg har 
skrevet en artikel i Kulturhistorisk opslag-
værk (1993) med dette udgangspunkt, men må 
anse artiklen for ganske overset. Jeg skal ikke 
her gentage hele argumentationen og gennem-
gangen, blot henvise til artiklen folkeskrifter 
deri. Bogen står på de fleste folkebiblioteker 
eller kan skaffes.
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Vejledning for den  

heldige  finder 

 af en Bonde-Practica 
 
Principperne 
 
Bibliografien er udarbejdet efter det hovedprin-
cip, at det skal kunne tjene som vejledning for 
den som står med et givet eksemplar af bogen i 
hånden. Det er ikke en hel given sag at bestem-
me, om det nu er en sådan bog, da ’Bonde Prac-
tica’ kan dække over i hvert fald flere forskelli-
ge ting. Det kan forstås som en udgave af den 
siden 1508 i Tyskland udviklede bog med et 
givet hovedindhold. Dernæst kan det i bred al-
mindelighed forstås som betegnelse for regler 
for bønder. Og for det tredje som titel på bøger 
der er udgivet for at modarbejde den første type! 
Udgaverne er i første række ordnet efter kilder 
og/eller ejere. For at lette oversigten, har jeg 
efter gruppen ordnet efter type. Fra første færd 
er altså kronologien brudt. Nummereringen er 
ikke et forsøg på at fastlægge den kronologiske 
rækkefølge endsige prioriteringen, men tjener til 
at lette henvisningen i sammenligningsøjemed.  
Tilføjelser siden 1975 laver så yderligere brud 
på logikken. 
Det angivne trykår på de gamle bøger må man 
også have øje for kan være et fromt bedrag. 
Når ingen titel anføres, betyder det, at den med 
diverse afvigelser i bogstaveringen lyder ”Bon-
de-Practica eller Veyr-Bog”. 
Sidehenvisninger gælder når intet andet er 
nævnt kommentarbindet Bonde-Practica 1975. 
 
Afgrænsningen 
 
Som nævnt indeholder nogle udgaver ikke tekst 
fra den oprindelige Bonde-Practica, men er i 
større eller mindre grad at opfatte som agitation 
mod den, især med henblik på en mere naturvi-
denskabelig tilgang til emnet, samtidig med at 
de ofte søger at opnå en vis ydre lighed med 
Bonde-Practica. 
Sådanne udgaver er medtaget, og jeg foreslår, at 
de kaldes Anti-Bondepractica. 
Andre udgaver er udeladte, fordi forbindelsen til 
den ’oprindelige’ type forekom mig for fjern, 
uden jeg dog ville kalde dem Anti-
Bondepractica. I skrivende stund synes jeg, det 

lige så godt kunne være kommet med som sær-
lig gruppe, skønt den eneste relation til emnet 
var selve titlen og målgruppen. Jeg nævner her 
tre udgaver, som måske bør komme med ved 
senere lejlighed: 
 
- Thomas Rasmussen Walgensten:  
En kort oc almindelig Bonde-Practica…” 1664 
 
- L.M.Wedel:  
Bonde-Practica, især med hensyn til at forudse 
Veirligets Omvexlinger ved naturlige midler. 
1821. 
 
- Lorents Didrik Klüver:  
Bonde-Practica 1815 (optrykt 1972) (Norsk!) 
 
- Calendarium Danicum Anno 1888. Ill. Af Fre-
derik Hartvig. 
 
Selvom bøger ikke indgår direkte som Bonde 
Practica kan deres relevans være tæt knyttet til 
Bonde-Practica. Det gælder f.eks. Niels Helvad: 
En smuk ihukommelse om menneskets alder 
efter de tolv måneder i året afdelt (Udg. Af Erik 
Dal, Odense 1960) og Herr Michaels digt om 
aldrene, der som nævnt gik op i den svenske 
Bonde-Practica. 
 
Er der noget at finde overhovedet?  
 
Som i arkæologi således også i beskæftigelse 
med gamle bøger: Man har aldrig set det sidste. 
Nye fund gøres hele tiden.  
Da jeg havde udgivet Bonde-Practica rundka-
stede jeg gennem Politikens bagside en fore-
spørgsel om, hvem der lå inde med et eksem-
plar. Det gav anledning til tre henvendelser. En 
om en helt anden bog, en om et spændende 
håndskrift, som kaldte sig Bonde-Practica og 
dog var med et andet indhold, og endelig en om 
et fragment uden trykår, som efter beskrivelsen 
måtte dateres til slutningen af 1700-tallet. Det 
var jo interessant, at fragmentet var fundet på 
loftet af en gammel slægtsgård, altså bevis for, 
at det havde været i bondens hånd, hvad for-
skerne tit betvivler. En henvendelse om en ud-
gave fra 1804 kom i 1980, efter at den pågæl-
dende ved en oprydning var blevet opmærksom 
på artiklen i Politiken!  
Som resultat af min bredere opfordring i Bonde- 
Practica 1975, har jeg kun modtaget få henven-
delser. En læser havde bemærket et eksemplar i 
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en montre på Køge Museum! Dette opgives at 
være trykt 1744. Pastor Urban Schrøder, Var-
næs kunne give adskillige oplysninger og rettel-
ser, hvoraf nogle indgår i det følgende. Han eje-
de selv et eksemplar fra 1804, og jeg er blevet 
præsenteret for et enkelt eksemplar mere fra 
samme år. Jeg har siden selv erhvervet et og det 
er sædvanligvis den udgave, som findes til salg i 
antikvariater. Hos Rosenkilde & Bagger, kata-
log 201 nr. 252 var poj nr. 16 udbudt til salg for 
kr. 250,-. Konklusionen må nok blive, at Bonde-
Practica er sjælden uden for de offentlige sam-
linger. Selv i offentlige samlinger kan der gøres 
fund. Se i afsnittet ’En liden bog..’ nærmere om 
mine forhåbninger i den retning. 
 
Den praktiske brug af vejledningen  
 
Da jeg forestiller mig den i høj grad anvendt på 
fragmenter, er den anlagt "bredspektret" Sum-
marisk kan det nævnes, at følgende forhold ud-
over år, sted og sidetal er taget i betragtning:  
 
- Forsiden  
- Månedsbilleder  
- Øvrige illustrationer  
- Eksemplet med månens lyd  
- Stavemåder  
- Tidsstil 
- Noten om Tycho Brahes Astrologi  
- Trykafvigelser og andre individualiseringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I samlingen af bøger efter Kloge-Søren på Fyn 
(tilhører Minna Porter, udlånt til Dansk Folke-
mindesamling) henledte Carsten Bregenhøj min 
opmærksomhed på en Bonde-Practica. Som ek-
sempel på, hvordan den følgende vejledning 
tænkes anvendt, gengiver jeg her min beskrivel-
se af dette eksemplar:  
 
 
En sammensyet bog, bestående af 3 bøger:  
 
A: En meget nyttig og af mange Menniske Pro-
beret HÆSTE CUUR og Læge-BOG (etc). 
Trykt Aar 1764. U.st. 22 sider bevaret.  
 
B: [Bonde-Practica] u. tbI. u.st. u.å. 52 sider 
bevaret nemlig: s. 7-10, s.19-58, s.63-66, s.69-
72.  
Illustrationerne som nr.5 - nr. 13 . [Altså 1708 - 
1800] Side 32 er betegnet 32 - altså ikke nr. 11  
Side 44 er betegnet 44 - altså ikke nr. 12  
Den gamle typografi - altså ikke nr. 13.  
Side 27: Noten om Tycho Brahes Astrologi 
vandret nederst på siden, altså ikke nr. 5a, 5b, 6 
eller 7.  
Derfor måske: nr. 8 - 1760 eller nr. 9 - 1772.  
 
C. [Drømmebog] u.tbI. U.st. u.å. 10 sider beva-
ret.  
 
 

Efter Carl Linné i sin bog CALENDARIUM FLORÆ eller Blomster-Almanach har forklaret, hvad han vil med sin 
lille bog 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) 
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Annoteret bibliografi over den  

danske Bonde-Practica  

På Det Kongelige Bibliotek findes følgende 
udgaver:  

l. U.tbl. Kbh. 1597. Tryk: Mads Vingaard. 
Forlægger: Henrik Waldkirch (se den udførlige 
beskrivelse i Laurits Nielsen nr. 413). l eksemplet 
med månens lys anvendes året 1573, som i nr. 3,4, 
5,7,8 og 2. Menneskens complex er 12 i antal, som 
i nr. 2. Illustreret. Illustrationerne i 4 tilfælde trykt 
med samme stok som Hellmann nr. a19 fra 1570 
(se illustration side 66). Månedsbillederne er ned i 
detaljen motivisk identisk med suiten i 
kalenderafsnittet i den såkaldte Hans Tausens 
Salmebog, trykt af Hans Vingaard i 1553, udg. i 
facs. 1944. På ny udgivet 1983: Niels Knud 
Andersen (udg.): En Ny Psalmebog 1553.). I 
Dommernes bog,trykt 1539 af Hans Vingaard,ses 
månedsbilledet fra januar, trykt med samme stok 
som i nævnte salmebog (se illustration side 69).  

Bemærkning om månedsbilleder: Bortset fra enkelt 
ombytning ml. nov. og dec. samme 
månedsbilledfølge i hyrdekalendere på fransk, 
engelsk og tysk. Særlig "Der Schapherders 
Kalender" Rostock 1523 (i UB II) er af interesse. 
Dens forlæg er i øvrigt en udgave fra 1519. Bil-
lederne kan være forlæg for Hans Vingaards serie 
Salmebogen fra 1553. Indholdet parallelt med 
Bonde-Practica, bortset fra "vejret i de 12 
juledage". Eksemplet med månens lys, er 
opmærksomhed værd ved datering af tryk, da 
illustration med tilhørende tekst er genstand for 
mange variationer. Muligvis har der yderligere hørt 
en liste over nyets dage og disses betydning med jf. 
nr.32 Codex Grenshomensis som gengivet i 
"Lægebøger, Bonde-Practica, Griseldis-. Kbh. 
1970: s. 268ff , i håndskrifterne Gks 3656 s. 147-
148, AM 819 s. 223-224.  

2. U.tbl. u.å. u.st. Defekt, 64 sider bevaret. 
Illustrationerne ligger nær både nr. l og 3. Måske er 
dyrekredsbillederne og nogle af månedsbillederne 
trykt med samme stokke som i nr. l. Hvor nr. l i 
marts-billedet har et våbenskjold (se side 68) er nr. 
2 uden skjold, og i en noget anden stil. Mars trykt 
med samme stok som Hellmann nr. a19, gudens 
omgivelser dog borte. Retskrivningen nærmest som 
i nr. 3. Hvor nr. l har haffuer har nr. 2 og 3 haffver 

Mars kaldes i Bonde-
Practica ’En Vende-Kaabe’. 
Måske ligger der en trykfejl 
bag dette udtryk jf. Bang: 
Hexevæsen og Hexeforføl-
gelser i sær i Danmark. Kbh. 
1896 s. 94 om en ”vaad 
kappe”og jf. tysk Bauwren-
Practica1570 (Hellmann 
a19), hvor Mars siger: ”Ein 
nasser Knab/man kent mich 
wol/” 

Erik Dal: En salmebog, en 
almanak og en folkevise. 
Fund og Forskning. Kbh. 
1954, s. 49  
Erik Dal: The Ages of Man. 
Kbh. 1980  
Erik Dal (udg.) Niels Held-
vad: En smuk ihukommelse. 
1960.  
Johansson, Per-Olof: Åre-
ladning og Bonde-Practica. 
Nord Nytt 6/1979.  
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o.lign. Areladningsmanden er signeret  (Mads 
Vingaard?) og dateret 1584. Denne datering med 
spørgsmålstegn på håndskrevet forside. (Siden med 
eks. med månens lys mangler). Se nr. 28. Se 
beskrivelsen i Lauritz Nielsen Boghistoriske 
Studier 1923, s.12I.  

3. Kbh. 1680 112 sider. Illustrationerne i adskillige 
tilfælde som i nr. l og 2, men samtlige er dog vist 
nyskårede. Forsideill. motivisk lig Hellmann a19 
fra 1570(s.62) med røde partier. Uden rødt, men 
formentlig samme stok som til nr.3 er anvendt til 
forsiden af P. Dass "Den Nordske Dale-Viise" 
Kbh. l683. (Nordisk Tidskr:f. Bok&BibI. 
väsen,årg.5,19l8,s.140). Måske er 
åreladningsmanden samt de fire årstider trykt med 
samme stok som i nr. 2 efter der er skåret i 
stokken. Martsbilledet er en groft udført gengivelse 
af samme motiv som i nr. 2. I 6 månedsbilleder 
våbenskjolde, som i nr. 6 (optrykket) (se nr. 27). 
Haly i nr. l og 2 er blevet til Gali. I afsnittet om 
menneskens complex ombrydningsfejl, således at 
to complex er fejlagtige og to mangler. Denne fejl 
går igen i senere udgaver, til og med nr. 12. (Den i 
Biblioteca Danica bd. II 130 In. 6 omtalte Bonde-
Practica fra Karen Brahes Bibliotek (Landsarkivet 
for Fyn) er ikke som anført i Supplementsbindet 
samme udgave som nr. 3. Forsideillustrationen er 
trykt med anden stok, og martsbilledet er trykt med 
samme stok som i nr. 2. Forsideill. på eks.i Karen 
Brahes Bibliotek motivisk identisk med Hellmann 
a19 uden dog at være identisk med nr.3, se. Nr. 
28). Ejendommeligt nok er bonden i illustrationen 
'Den Nordske Dale Viise' uden økse! Men i visens 
1. vers har han netop en økse! Forside illustration 
ned økse første gang i Tyskland fra c. 1545 
(Hel1mann b9)  

4. U.tbI. 110 sider bevaret. Eksemplaret er på eti-
ketten dateret ca. 1600, men i kataloget og på et 
håndskrevet titelblad er anført Kbh. 1603. Efter 
indholdet at dømme, må begge dateringer være 
fejlagtige. Illustrationerne er trykt med samme 
stokke som i nr. 3. Til eksemplet med månens skin 
er illustrationen dog nyskåret, det centrale billede 
ikke en by i det fjerne men et rundetårn med et 
femtal i et C på muren. Retskrivningen synes at 
være af yngre dato end i nr. 3, da der ikke anven-
des dobbelt J, g anvendes for c osv.  
Se Axel Nelson: Om den svenska Bondepraktikans 
ursprung Stockholm 1934, s. 47 note 1.  
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5a. U.st. 1708. 96 sider. Under forsidens trykår er 
følgende håndskrevne tilføjelse: »Atter trykt i Kiø-
benhavn 1737 for Johan Jörgen Höpffner«. Menin-
gen hermed turde være uklar, men måske er tryk-
året 1708 forlæggets trykår, og det foreliggende 
eksemplar trykt 1737? Forsideill. er motivisk iden-
tisk ned nr.3, dog spejlvendt, og midterfigur med 
økse på venstre skulder.  
Illustrationerne næsten som i nr. 4, men skåret på-
ny. Teksten gennemrettet, ord og stavemåder mo-
derniserede i forhold til nr. 3, nærmest som nr. 4. I 
nr. 6, 7, 8,-2, 10, 11, 12 og 13 er hovedparten af 
illustrationerne trykt med de samme stokke, mens 
vignetterne skifter. Forsideillustration motivisk 
identisk med nr. 3 og nr. 28 og Hellmann a19, dog 
spejlvendt, og midterfigur med økse på venstre 
skulder.                 

5b. Et andet eksemplar dateret 1708 er ikke 
identisk med 5a. Forsideillustrationen og 
vismanden side 2 er trykt med stokke, som kun 
kendes fra denne udgave, men motivisk er de 
samme som i 5a. Øvrige illustrationer trykt med 
samme stokke som 5a. Måske en ældre ret-
skrivning(icke for ikke o.lign.) 94 sider bevaret.  

6. u.st. 1744. 96 sider. Forsideillustrationen skåret 
påny, og anvendes i nr. 7, 8, 10, 11 og 12. Følger 
sidetallet i nr. 5a. I eksemplet med månen anvendes 
året 1744. Eksemplar anvendt til facsimileudgave 
1975. 

7. u.st. 1754. 80 sider. På side 27 denne note: »Se 
om alle disse Ting videre udi Thycho Brahes 
Astrologie paa Dansk«, trykt vinkelret på 
læseretningen. Denne note også i nr. 8,9, 14 og 15. 
men vandret nederst på siden. I 
universitetsbibliotekets 2. afdeling findes en 
udgave med samme datering, men i hvert fald 
vignetten på side 76 er en anden.     

8. u.st. 1760.80 sider. På forside og bagside står 
trykt C:H:S:K:W. Illustrationen til de fire årstider 
skåret påny, og anvendes herefter i nr.9, 12 og 13. I 
nr. 11 anvendes stokken fra nr. 5.og i nr. 10 
mangler denne side.  

9. u.st. 1772. 80 sider. Er i og med beskrivelserne 
nr. 1-8 dermed beskrevet.  

10. U .st. 1785. 96 (?) sider. 92 sider bevaret. Ingen 
illustration med vismand på side 2, ej heller i nr. 11 
og 12. Månedsbilledet for februar på side 13 står på 

 

 

 

Facsimile af 1744-udgave, for-
side det fælles omslag og kom-
mentar-bindet. 
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hovedet. I eksemplet med månen anvendes året 
1744.  

11. U.st. 1790. 96 sider. I eksemplet med månen 
anvendes først året 1747 og derefter 1744, sådan 
også i nr. 12 og 13. Side 44 er betegnet »24« som i 
nr. 12, og side 32 er betegnet »30«.  
På bindets inderside og forsats står: Har tilhørt: 
Herr Strande, Guldme, Lemvig. Niels Henning 
Strande: samt klog mand og urmager Ørnskov. Se 
Evald Tang Kristensen: Minder og oplevelser bd. 
III s. 302 og bidrag fra Ørnskov i ETKs "Det jyske 
Almueliv" jf. register.  

12. u.st. 1794. 96 sider. Sparsomt med vignetter. I 
øvrigt beskrevet ved nr. 6-11.  

13. Kbh. u.å. [ca. 1800] 88 sider. Nyere typografi. 
Forsidens illustration: Vismand i ramme som i nr. 
14, selve stokken dog vist den i nr.5a anvendte. 
Menneskens complex 1 i antal, tvillingen mangler. 
Nyt afsnit: Thyge Brahes Dage, l side.  

14. Haderslev 1786. 78 sider bevaret. Tryk: Luck-
ander. Samtlige illustrationer skåret påny. Ingen 
våbenskjolde i månedsbillederne, dog er hovedpar-
ten efterskæringer efter 5a .. Måneeksemplet an-
vender året 1786. Kun et månedsbilledforløb. På 
forsiden: Vismand i ramme. Menneskens complex 
komplet (12). ½ side med »Ulykkelige Dage i de 
12 måneder«, som i nr. 15 og 16.  
Solen løber i stjernebillederne i datoer jvnf. den 
gregorianske kalender og afsnittet »Om dagens og 
nattens længde« med datoer i stedet for helgennav-
ne, som i nr. 15 og 16, hvis illustrationer iøvrigt er 
trykt med de samme stokke som i nr. 14. Se nr. 31.  

15. Haderslev 1798. 80 sider. Følger sidetallet i nr. 
14. I eksemplet med månen anvendes året 1791, 
som i nr. 16.  

16. Haderslev 1804. 80 sider. Tryk: I Seneberg. 
Typografien afviger fra nr. 14 og 15.  

 
Anti-Bondepractica 
17. Den nyeste Bonde-Practica. Udg. af A. F. Just. 
3. oplag. Viborg 1800.92 sider + udfoldeligt tillæg. 
En Anti-Bonde-Practica, idet den indledes med 4 
sider mod den gamle Bonde-Practica. Den bevarer 
Bonde Practica præg vha. (nye) månedsbilleder og 
månedsvers. Ingen spådomme, men praktiske råd. 
Et oplagt emne for et genoptryk. Dansk Folkemin-
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desamling jf. Folk og Flora en udgave fra 1798. 
'Just's nyeste Bondepractica, 4. Oplag Viborg 1803' 
i 'Fortegnelse over skrifter passende for den dansk-
norske Landalmue", Det Kgl. Danske Landhus-
holdnings-Selskabs Skrifter, Nye Samling, Første 
Bind, Kbh. 1808.  

18. Allernyeste Bonde-Practica eller Planetbog. 
Omarbejdet og sprogforbedret efter den gamle 
original, samt forøget af I. C. Larsen, Hjørring, på. 
Marinus Petersens Forlag. 44 sider + 4 sider 
reklamer, ca. 1850. Samme bog dateres på 
universitetsbibliotekets 2. afd. til 1860. Forord på 
rim til forsvar for den gamle Bonde-Practica. 
Tekster fra denne frit udvalgt og i nogle tilfælde 
bearbejdet frit. Vers som parodierer horoskoper. 
Uddrag af en tysk bog om nyere astronomi. 
Illustreret.  

19. Bonde-Practica om vejret eller Planet-Bogen. 
Lillehammer 1853. 40 sider. Tryk: SJ. Selmer. 
Følger til og med afsnittet »Planeternes Art. og 
Natur« Bonde Practica, men afbrydes så, og slutter 
med »Beslutnings« -afsnittet. Forordet forkortet. 
Illustration ved hvert horoskop.  

Desuden 2 defekte udgaver fra 1700 tallet, med 
illustrationer trykt med samme stok som nr. 5 og 6.  

I Universitetsbibliotekets l. afd.:  

20. Tillæg til.Oldfux 1885 (Kbh. 1884): Practica 
for Bønder og personer udenfor Bondestanden. 4°. 
16 sider. En Anti-Bondepractica. I såvel tekst som 
illustrationer en parodi på Bonde- Practica. 
Tegninger af Hans Tegner (1853-1932). Heftet 
satiriserer iøvrigt over den folkelige 
underholdning. Irmaposerne ”Tidens 
kulturhistorie” daterer fejlagtigt dens 
månedsbilleder fra ”ca. 1800”. 

G.Hellmann: Bauerne-Praktik 1508 (Berlin 1896) 
nævner p. 47: 

21.Viborg 1799. 

22. Christiania 1848. 

B. Alver: Dag og Merke, Oslo 1970 nævner to: 

23. Bonde-Practica om vejret eller Planet-Bogen. 
Lillehammer 1860. 
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24. Oslo 1931 (udgivet på Some og Co's Forlag 
ved »Madame Buvet«).  

Anti-Bondepractica 
25. Gerner, Henrich Thomæsøn: »Hesiodi Dage 
eller Rijmstock«. Første selvstændige udgave 1942 
ved Hans Ellekilde, med træsnit af Povl Christen-
sen. 108 sider. Udkom første gang 1670 som efter-
skrift til Gerners oversættelse af Hesiod. Nyudgi-
velsens baggrund er Besættelsen. Gerner havde 
gjort sig fortjent under Svenskekrigen ved en dri-
stig plan om generobring af Kronborg i 1660. Et-
hvert hib til besættelsesmagten var i 1942 vel-
komment, og også derfor skriver udgiveren om 
Gerners Rijmstock (kalender): »Det var nu også 
noget ganske andet end det pøjt, som datidens bon-
de måtte tage til takke med, de halvtyske Bonde-
Practicaer. .. « Men videre skriver han: »Gerner 
følger disse sine forgængeres skema, at give råd og 
anvisning måned for måned ... «. Efterfølgningen 
af dette skema understreges af Povl Christensens 
månedsbilleder, og af at rådene er på rim. For hver 
måned er der et afsnit »Om helligdage« a la cisio 
janus. Der tages med navns nævnelse afstand fra 
Bonde-Practica. Det fyldige forord redegør for tek-
stens selvstændige værd iøvrigt, gyldigt også idag.  
 
Planetbøger 
 
Som Planetbøger betegnedes folkelige bøger om 
astrologi, fordi deres udgangspunkt var planeterne i 
deres astrologiske betydning. Som det fremgår af 
nedennævnte, er forbindelsen til Bonde-Practica 
udgivelserne endog tættere, end dette emne-
sammenfald umiddelbart røber. Inden for numme-
reringen med tager jeg her følgende to udgaver, 
som befinder sig på Det Kongelige Bibliotek:  
 
26. [fotografi af] [Brudstykke af en dansk Planet-
bog før 1566] 16 sider bevaret. Benævnes forment-
lig planetbog, "fordi teksten svarer til afsnit i det 2. 
horoskopforløb i »En skiøn Planete- Bog«. Kbh. 
1686. Dyrekredsillustrationerne iøvrigt meget lig 
Bonde-Praetiea (nr. 1).  
 
27. En astronomische bescriffuelse: Hvor udi tilk-
jende giffuis Menniskens natur oc Tilbøjelighed 
etc. Kbh. 1594. 416 sider. Udgivet og trykt af Lor. 
Benedict. Udover en mængde anden astrologi, nu-
merologi, physiogionomi, geomanci m.m., udgøres 
1/5 af bogen af tekststykker, som genfindes i Bon-
de-Practica, d.v.s. hele BondePractica bortset fra 
forordet og cisio janus, men i en anden redigering. 

 

Planetbog uden trykår, må-
ske 1849. 
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Planetbillederne (1. forløb) trykt med samme stok-
ke som i nr. 2. Dyrekredsens billeder har en slåen-
de lighed med nr. 1. Angående månedsbillederne: 
Se nr. 28. Martsbilledet trykt med samme stok som 
i nr. 2. Åreladningsmanden trykt med samme stok 
som i nr. 1, og illustration (hånden) til soluret som 
nr. 2. Se: Lauritz Nielsen nr. 402. H. Mortensen: 
Atlantis. Bd. 1, Lemvig 1923 s. 582-87. R. Paulli: 
Lorentz Benedicht. Kbh. 1920 s. 103-6.  
 
Af ’Planetbøger’ findes der på Det Kongelige Bib-
liotek yderligere to titler. Dels »En skiøn Planete-
Bog etc.« (udg. 1686, 1710, 1764) og dels »Den 
ældgamle ubedragelige Planetbog« iflg. R. Paulli 
med samme indhold (udg. 1834, 1849 og 3 udate-
rede fra beg. af 1800tallet). »En skiøn P1anete-Bog 
etc.« er af omfang som  Bonde- Practica, og et af-
snit hedder: Herefter følger en part af Bonde Prac-
tica. Forsideillustrationen er illustration (hånden) 
til soluret, trykt med samme stok som i nr. 3, skønt 
ingen tekst i bogen svarer hertil. På Universitets-
biblioteket iflg. Bib.Dan. tillæg til bd. II, sp. 199 en 
udgave fra 1794.  
 
 
I Karen Brahes Bibliotek (Landsarkivet for Fyn): 
  
28. Kbh. u.å. 112 sider. Hjørnet med trykår på ti-
telbladet afrevet. Forsideillustration motivisk iden-
tisk med Hellmann a19 (s.62) uden dog at være 
trykt med samme stok som nr. 3. Alle bevarede 
illustrationer i nr. 2 trykt med samme stokke som 
tilsvarende iII. i dette eksemplar. Typografisk sva-
rer siderne også til hinanden, hvoraf jeg slutter, at 
dette er samme udgave som nr. 2.  
I eksemplet med månens lys anvendes året 1573, 
jvnf. nr. 1.  
Hvor månedsbillederne afviger fra nr. 1 (marts, 
juni, juli, oktober, november) er ill. trykt med 
samme stokke som de tilsvarende ill. i nr. 27.  
Indbunden sammen med Peder Jaeobsøn Flemløs: 
En E1ementarisch oc Jordisch ASTROLOGIA. 
Kbh. 1646.  
 
I Petri Johannis Resenii (Peder Hansen Resen) Bib 
iotheca Regiæ Academiæ Hafniensi donata, Kbh. 
1685, nævnes side 141, som nr. 52:  
 
29. Kbh. 1605.  
Måske samme udgave som nr. 2 ?  
 
I Sorø Akademis Bibliotek findes: 
 

I Den Kongelige Kobber-
stiksamling findes en hol-
landsk blokbog: De syv pla-
neter" ca. 1460-70 med bil-
leder og tekst.  
 

Dumreicher, Carl og Sofus 
Larsen: Et blokbogsfund i 
Danmarks. Aarhus 1929.  
 

Schretlen, M.J.; Blokbogen 
”De syv Planeter”. Kunst-
museets årsskrift 1952-55 
(Kbh. 1956) s.84.85.  
 

Clausen, V.E. Det folkelige 
danske træsnit i etbladstryk 
1650 - 1870. Kbh. 1985 
Nr. 523: De syv Dage i 
Ugen eller de syv Planeter. 
(Roskilde Museum).  
Nr. 524: kopi af nr. 523. 
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30. Kbh. 1706. 110 sider bevaret.  
Forside: samme stok som nr. 3, med rødt. Tekst og 
illustrationer i øvrigt som nr.4, Men trykket afvi-
ger. Se f.eks. bladbetegnelsen: Nr. 4 har Aij hvor 
nr. 30 har A2. Microfilm på Det Kg!. Bibliotek.  
 
Olav Christensen: " Haderslev Bys første  
Bogtrykker Hinrick Luckander 1759-1792", Ha-
derslev 1959 nævner på side 74 :  
 
31. Haderslev 1791.  
Formentlig som nr. 14. Eksemplar findes i Evald 
Tang Kristensens samling, Dansk Folkeminde 
Samling.  
 
Lindköbing Stifts Bibliotek:  
 
32. [begyndelsen af 1500-tallet] Codex Grenshol-
mensis. Samlebind la. 40. Her i en tekst, som af 
Lauritz Nielsen i Danmarks Middelalderlige Hånd-
skrifter, Kbh. 1937 s. 161 kaldes "et brudstykke af 
en dansk Bonde-Practica". Ms. Phto. 9, 80, Det 
Kongelige Bibliotek, Kbh. Findes i Lægebøger-
Bonde-Practica-Griseldis, Kbh. 1970.  
 
Det Kongelige Bibliotek: 
  
33. Berrig, Claus: Et Calendarium perpetuum. Ro-
stock 1592. 95 sider. Ikke tekstsammenfald med 
Bonde-Practica, men indholdsmæssig lighed: Jule-
dagsvarsler, åreladningsregler, vejrregler, måneds-
billeder. LN 390 (Laurits Nielsen)  
Boken om bøker: Schroeder s. 99-103.  
Bull og Paaske: Norsk Litteraturhistorie bd. II, s. 
71 (Fac. Ill.)  
 
Anti-Bondepractica  
34. [Becker,Rudolph Zacharias] Nød- og Hjelpe-
Bog for Bondestanden eller Beskrivelse over 
Landsbyen Egerup i dens Lykke og Ulykke. Over-
sat af det tydske Sprog ved Provst Laurids Hasse. 
Efter Befaling af Commissionen for Almueskole-
me paa Landet omarbejdet og udgivet af Carl Gott-
lob Rafn, Assessor i General Land-Oekonomie- og 
Commerce-Collegium. Trykt og forlagt af Direc-
teur Joh. Fred. Schults, Kongelig og Universitets 
Bogtrykker. Kjøbenhavn 1800.470 s.  
Side 59: Nyeste Bonde-Praktika, Titelblad til den 
følgende del af bogen til side 417, så at sige en bog 
i bogen, idet fiktionen er at den fore givne hoved-
person, herremanden' Herr Mildberg' har udarbej-
det denne bog til brug for almuen: "Den heele 
Bonde-Praktika følger nu herefter, saaledes som 
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Herren havde givet den til Skolen." Titelbladet ly-
der i sin helhed: 'Nyeste Bonde-Praktika, som læ-
rer, hvorledes man skal leve fornøjet, blive riig 
med Ære, og hjelpe sig selv og andre i alle Slags 
Tilfælde. Alt bevist med troeværdige Historier og 
Exempler, og prydet med adskillige Billeder [illu-
stration: Redningsbåden skubbes fra stranden på 
vej ud til et nødstedt skib, hvor mandskabet tyde-
ligvis tilkalder hjælp, en enkelt ombord sidder i 
masten!] ved en Ven af Bondestanden. '  
Bogen er fyldigt omtalt i Helge Nielsen: Folkebib-
liotekernes Forgængere. Kbh .. 1960, især s. 151-
155. Han får dog ikke øje på relationen til Bonde-
Practica, fordi der ingen indholdsmæssige eller 
layoutmæssig forbindelse er. Relationen er alene, 
at det er en vejledning for bonden. Indholdet i høj 
grad fordansket. 
 I den tyske original, 1. udgave 1787 "Das Noth- 
und Hiilfs-Büchlein oder lehrreiche Freuden- und 
Trauer-Geschichte des Dorfes Mildheim' er der 
også et nyt titelblad til 'bogen i bogen', men det re-
ferer ikke til nogen Bauern Praktik. Det er mest en 
gentagelse af første titelblad, dog med den folke-
bogsagtige anførsel "Gedruckt in diesem Jahr", 
hvor første titelblad har trykår - i min udgave 1814. 
Også nævnt i Povl Schmidt: Littaratur for menig-
mand. 1979, s 26.  
 
Desuden må nævnes, at i Universitetsbibliotekets 2. 
afd. Findes to udgaver af den bog, som gik op i 
Bonde-Practica og gav den navn af vejrbog: 
 
Rynmann, L: Wetterbuchleyn. Erffurdt 1512. 
Rynmann, L: Wetterbiechlin.. Strazburg 1516. 
 

Niels Michelsen Aalborg 

Niels Michelsen Aalborgs bog ”Hussholdings Ka-
lender” 1631 og følgende udgaver omtales nærme-
re i et følgende afsnit. Fortjener ved lejlighed at 
blive sammenlignet med nr. 33. 
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En liden bog  
 

Fandtes der tidligere end hidtil dokumenteret en 
liden bog, som kaldtes Bonde-Practica på 
dansk? Bonde-Practica er sammensat af mange 
elementer, som både før og efter 1545 kan fin-
des hver for sig. Samlingen af elementerne er 
sket i Tyskland, men elementerne har en fælles-
europæisk oprindelse.  
I Danmark kender vi så samlingen som selv-
stændig bog fra 1597 i en form den bevarer i et 
par hundrede år. Allerede i 1594 findes næsten 
samtlige tekstelementer i anden redaktion i den 
af Lorentz Benedicht udgivne ’En Astronomisk 
Beskrivelse’. Vi har omtale af en dansk ’Planet-
bog’ fra 1560 og fragmenter fra måske en an-
den. De kendte versioner af Planetbog har tek-
ster identiske med eller tæt på Bonde-Practica. 
Nævnte fragmenter kan derfor lige så gerne væ-
re fra en dansk Bonde-Practica. 
Da nu Bonde-Practica i hovedsagen i sin redige-
ring ligger fast 1545 i Tyskland, kan det undre 
at en dansk version først kendes fra 1597 – den 
tids bogtrykkere var hurtige til at få øje på en 
sællert. 
Interessant er derfor at bemærke, at den danske 
Bonde-Practica har danske elementer, der peger 
tilbage på reformationstiden. 
Det cisio janus, som siden genfindes i Bonde-
Practica, trykkes selvstændigt af Hans Vingaard 
i 1553, men optræder i 1546 i Henrik Smidts 
Lægebog, og er oversat til dansk 1530. 
De månedsbilleder, som findes i Bonde-Practica 
1597 er markeret som danske ved at indeholde 
skjoldene fra det danske rigsvåben. Ydermere er 
billedernes motiver led i en kæde, der kan føres 
tilbage til den tid. 
Den tyske hyrdekalender, ’Der Schapherders 
Kalender’ fra 1523 har samme motiver NB uden 
de danske skjolde. Motiverne er der i mod helt 
klart inspirationerne til Bonde-Practicas serie, 
hvilket f.eks. fremgår af, at en uforståelig detal-
je i det danske billede for juni i 1597-serien af-
slører sin sande identitet som – vindue!  
I salmebogen 1553, som tidligere kaldtes Hans 
Tausens salmebog, trykt af Hans Vingaard, fin-
der man i kalenderafsnittet hele den samme må-
nedsbilledserie med våbenskjoldene. At trykåret 
ikke er året for seriens fremstilling fremgår af, 
at et af dem anvendtes som vignet i Dommerbo-
gen i 1539, også trykt af Hans Vingaard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
I det Nye Testamente, som oversattes på opdrag 
af Christian den Anden og som tryktes i 1524, 
er portrættet af kongen omgivet af kongevåbnets 
skjolde. Forhistorien til dette billede synes at 
være afdækket med Maria von Berger-Gerbauds 
artikel herom. En tegning af Jan Gossaert van 
Mabuse danner grundlag for et et stik af Jacob 
Binck, som i sin tur danner forlæg for dette træ-
snit af Lucas Cranach den Ældre. 
Det virker oplagt, at den kunstner, der med Der 
Schapherders Kalender 1523 som model skulle 
udforme månedsbilledserien til dansk anvendel-
se, har skævet til billedet med Christian den 
Anden i Det Nye testamente. Sært hvis han træf-
fer dette valg efter kongens tilfangetagelse i 
1533, fordi en ny konge medførte en anden kro-
ne på toppen af skjoldet. Vi kan derfor tro, det 
er til en bog trykt mellem 1524 og 1533 og må-
ske uden for landets grænser.. Det kan have væ-
ret til et kalenderafsnit i en forsvundet salme-
bog, en tidebog, en almanak – eller en første 
version af Bonde-Practica på dansk. Det er en 
formodning, som er lige så svær at afkræfte som 
at bekræfte, al den stund så mange tryksager fra 
1500-tallet er gået tabt! Men jeg spørger mig 
selv, hvorfor en bog, som ”En Practica prachti-
zereth aff de hellige  och elste Astronomibøger 
etc.” vendt mod bøger som Bonde-Practica, blev 
trykt i 1533, hvis ingen bøger af den art fandtes 
på det danske marked? 
 

Litteratur: 
Berger-Gerbaud, Maria von: Some ”Background” Infor-
mation. I Villads Villadsen et al. (ed.) Festschrift to Erik 
Fischer. European Drawings from six Centuries. 1990 
s.279-294. 
Svane, Erling: Det danske rigsvåben og kongevåben. 
1994. s.61-64.

Chr. II, Træsnit af 
Lucas Cracnach til 
Nye Testamente 1524. 
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Niels Michelsen Aalborg 
 
”Hussholdings Kalender” af Niels Michelsen 
Aalborg (1562-1645) som kom i første udgave 
1631 og siden i 8 yderligere udgaver, burde jeg 
nok tidligere have været opmærksom på, da 
Hellmann nævnte den i sin bibliografi, skønt 
med et spørgsmålstegn som Bonde-Practica. 
Indholdet varierede fra første udgaves 94 sider 
til senere 224 og hed da også fra 1638-udgaven 
at regne ”Ny Husholdningskalender”. Jeg prø-
ver her lidt summarisk at give en beskrivelse. 
Der er jo langt fra de 94 s. til de 224 – men til-
føjelserne skyldes optagelse af helt nye afsnit 
med karakter af selvstændige bøger. Det gælder 
et afsnit om øl, der dog ikke får selvstændigt 
titelblad som de følgende: 1) En liden Tractat 
om BIER, Kiør og Faars Siugdomme 2) Nogle 
Oliers etc. 3) Om Cataarhe eller Flod. 
Den egentlige eller oprindelige Hussholdings 
Kalender viser sig at være af Bonde-Practica 
familjen. Ikke i titel, ikke i illustrationer, men i 
tekstsammenfald og målgruppe (modsat Horst-
bøll p.575, som i øvrigt har god beskrivelse.). 
Titelblad 1632 lyder i sin helhed: 
Hussholdings Calender, om hvad en Hussholder 
til sin Aufl, Fructehave, Køchen oc Kielder, 
hver Maanet skal haffue i Act, til sit Huses For-
bedring. 
En Part aff Henr. Rantzows, en Part aff J.Coleri 
Calen. Oc en part aff Forfarenhed, uddraget til 
Meenighedens Nytte. Nu Anden Gang udgaar, 
formerit oc forbedrit. Kbh. 1632. 
 
 

Udgaver: 
1631 – fragment (?) befinder sig i Oslo  
1632, 1633, 
1634 med tilføjelse af bog om bier og køer og 
fårs sygdomme. 
1638 Titlen nu ”Ny Hussholdings Calender” 
med tilføjelse yderligere af bøger om olier og 
om flod. Først med denne udgave med forfatter-
navn. 
1639 – i Universitetsbiblioteket, 
1642,  
1662 suppleret med Jo.Gandelmus om rosmarin 
olier, 
1664. 
 

Henvisningen til Rantzow og Colerus falder 
væk med udgaven fra 1638, men referencerne 
findes gennemgående bevaret diverse steder i 
teksten – skønt næppe konsekvent gennemført. 
Opbygningen af bogen er kalenderens måned 
for måned: En side kalenderblad med angivelse 
dato med søndagsbogstav i to kolonner – altså 
en evighedskalender. Ud for hver dag er så an-
ført et og andet: Helgendag, hvad man skal gøre 
og lignende. Derefter følger et månedsvers. Den 
følgende månedstekst rummer forklaring på 
månedens navn – dog ikke konsekvent gennem-
ført. Det kan være eksempel på ”de gamle dan-
ske navne” og så det latinske.  Et afsnit astrologi 
om personer født i måneden, og hvad der er 
godt og skidt at gøre i måneden. Et afsnit om de 
praktiske ting, der skal gøres i måneden. Efter 
månedernes afsnit følger en lille artikel om at 
tage varsel af de 12 juledage. En del af måneds-
versene som i Bonde-Practica. En del varsler 
sammenfalder med Bonde-Practica uden det lige 

er teksten derfra. 
 
 
Rørdam, H.F:Mester Niels 
Michelsen Aalborg.  
Kirkehistoriske samlinger, 
2.Rk. (!872) nr. 6 s. 588-
603. 

Samme: Dansk Biografisk 
Lexikon, bd. 1 (1887) s. 12-
14. 

Foto af Ny Hussholdings 
Calender 1639 i et samlebind 
med Niels Michelsen Aalborgs 
lægebog
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Bonde-Practica 1975 

Tilføjelser.  
(side 57, ln.4:)  
 

Henrik Smid: Een skiøn lystelig ny Urte-
gaard,Malmø 1546,slutter med et cisiojanus, 
forfattet (1530) af Bentt Jensen, stads-skriver i 
Malmø, efter tysk forlæg. Igen er det selvsamme 
tekst som i Bonde Practica.  
 
(side 97:)  
 

I det ved nr.28 omtalte eks. i Karen Brahes bib-
liotek, taler sandsynligheden for, at i cisio janus 
burde dagene:  
Beatius være Blasius 3.2., 
Bernhardus ?6 Barnabas 11.6.,  
Marcus.?9 Mauritz 22.9.  
Jvn:f. Hellmann a19 er Vidarici fejl for Udalrici 
4.7. 
  
(side 100, ad litteratur:) 
 

Sigfrid Svensson gjorde mig opmærksom på, at 
Fabels udgave af ’Den gamle svenska bonde-
practikan’ fra 1962, som siden kom i mange op-
lag, ikke var hans udgivelse, blot havde han gi-
vet lov til brug af en artikel af ham som forord. 
 
Andersen, Merete G.: Kalendarierne i vore æld-
ste danske salmebøger. Hymnologiske Medde-
leser 5. årgang 1976. s. 101-129.  
 
Andersen, Lis Toft: Bondens Almanak. Bol og 
By. Landbohistorisk tidsskrift, 1986:1, s. 79 ff. 
 
Appel, Charlotte: Den gemene mand og bogsta-
vernes verden. Bach-Nielsen, Carsten (red.): 
Danmark og renæssancen 1500-1650. 2006. 
s.186 – 195. 
 
Appel, Charlotte: Læsning og bogmarked i 
1600-tallets Danmark. Bd. 1 og 2. 2001. Bd. 2 s. 
632. 
  
Bang, Gustav: Kalenderstriden i det 16. århund-
rede. Mørk-Hansen, S. (red) Naturen og Menne-
sket. Illustreret månedsskrift for oplysning og 
Videnskabs fremme. 14. bd., juli-dec. 1895 s. 
321-332 .. 
  
Brunsmand, J.: Et Almindeligt og Stedsevaren-
de Kalender. 1688.  

 
Dieckmann, J Rasmussen (udg.): Sognefoged i 
Stavnsholt Lars Nielsen Dagbog (1771) 1789-
1794. Kbh. 1978. S. 39. Referer til Bonde-
Practica. Noten kalder den uidentificeret - hvor 
det kunne være f.eks. 1744 s.13!  
 
Eilertsen, Mogens: Alle Tiders Bog. København 
1985.  
 
Eilertsen, Mogens og Poul Feldvoss: Årets gang 
i ord og billeder  
 
Friis, F.R. (Udg.): Peder Jacobsen Flemløses 
elementiske og jordiske Astrologi om Luftens 
Forandring. [1591] København 1865. S. cccxcv, 
s. 108 = Bonde-Practica 1744 s. 13 = Hellman 
a19, 1570 s. vBii. 
 
Gierow, K.: Den evangeliska böne litteraturen i 
Danmark 1526-1575. Lund 1948. s. 25 ff.  
 
Granlund, John:Medeltida månadsbilder. Saga 
och Sed. Lund 1964 . s.36-56.  
 
Hagensen, A.: lidt om Almanakkens historie 
[udgangspunkt: Bonde Practica]  Mørk-Hansen, 
S. (red) Naturen og Mennesket. Illustreret må-
nedsskrift for oplysning og Videnskabs fremme. 
14. bd., juli-dec. 1895 s. 363-372.  
 
Horstbøll, Henrik: Menigmands medie: Det fol-
kelige bogtryk i Danmark 1500-1840. 1999.  
 
Johansson, Oscar V.: Väderspåmannens 
Bondepraktika.Stockholm. (Helsingfors 1929) 
 
Johansson, Per-Olof: Folkeskrifter. Dansk Kul-
turhistorisk Opslagsværk 1991, s. 236 ff.  
 
-  Folkelig Videnskab. Ask Tidsskrift for Dansk 
Folkekultur 2/1985 s. s. 21-23. 
  
-  Middelalders og nutids måneder 
Det Kongelige Biblioteks tidsskrift MAGASIN 
nr. 2, september 1999, 14 årgang. 
 
- Nordisk note til Daniel Fabre: Tecknens herde.  
Nord Nytt nr. 86, April 2003 s. 111 ff  
 
-  De fire temperamenter 
Kronik Frederiksborg Amts Avis 7.12.1992. –
apropos Carl Nielsens symfoni. 
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Kramshøj, Knud: Den lange middelalder. Af-
magtens strategier. København 1992. Bonde-
Practica s. 25-30. 
 
Lithberg, Nils: Almanackan.Från astrologisk 
rådgivare till svensk kalender. Stockholm 1933.  
 
Ljung, Sven: Till frågan om den svenska 
Bondepraktikans källor. I Rig, Årg. 41, 1958 s. 
17-24  
 
Lund, Morten: Magt og mentalitet. Livet i 
Danmark 1500-1750.S. 2428.  
 
Moberg, Vilhelm: Bondeåret i Julstämning 
1947, s.2, 9, 25, 32. Stockholm 1947. 
 
Molde, Bertil og Volmer Rosenkilde (red.): 
Gammeltestamentlige Bøger. Danske Bibelar-
bejder fra Reformations 
tiden III. 1950. Dommerens Bog s.57-65. 
 
Mortensen, Karl: Cisiojanus og kalenderens hu-
skevers. Vor Ungdom 1898. s.645-657.  
 
Nelson,Axel: Om den svensk a bondepratikans 
ursprung.(Nordisk Tidsk.f.Bok och 
Bibl.vasen,årg.21,Uppsala 1934, s.45 ff.)  
 
Nielsen, Axel Agesen: Tid, natur og arbejde i 
bondens tilværelsesforståelse. Staten og civilisa-
tionen. Mentalitetshistoriske essays om Dan-
mark i 1700-tallet. Aarhus 1986. 
 
Nilsson, Martin P:N:Aarets Folkelige Fester. 
Kbh. 1914. S. 46 Julen og de tolv juledage. S. 
58. Kalendæ-festen.  
 
Odelius,Oloph: Cisiojani Latini. Arv, 
vo1.15,1959 s.61-154.  
 
Paulli,R.: Bidrag til de danske Folkebøgers hi-
storie. Særtryk af Danske Folkebøger XIII. Kbh.  
1936, s. 239-72. 
 
Pedersen; Fritz S.; Et stykke astronomiske trivi-
allitteratur fra det 14. århundrede. 
Studier i antik og middelalderlig filosofi og ide-
historie. København 1980, s. 40-43. 
 
Rasmussen, J. Dieckmann (udg.): Sognefoged i 
Stavnsholt Lars Nielsens Dagbog (1771)  1789-
1794. København 1978. S. 39 refererer han til 

Bonde-Practica. Noten kalder bogen ’uidentifi-
ceret! ’Det kunne f.eks. være 1744 s. 13! 
 
Späth, Ove von: De 12 hellige nætter. Horo-
skopbladet Stjernerne nr. 4,1979 s. 129-135.  
 
Stoklund, Bjarne: [Anmeldelse af] Per-Olof Jo-
hansson: Bonde-Practica eller Veyr-Bog. 
Folk og Kultur 1977. København 1977. s. 156. 
 
Stoklund, Bjarne: Tingenes Kulturhistorie. 
2003. Dagbogen, almanakken, uret s.215 ff. 
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Åreladning 

Johansson, Per-Olof: Åreladning og Bonde-
Practica. I Nord Nytt nr. 6, 1979, s.49-62. 

 
Tilføjelser til litteraturliste: 
 
Almanakker i diverse samlebind i KB: 
1649, 1650, 1651, 1654, 1655, 1779, 1780, 
1781, 1832, 1833, 1834 
 
Fossel,Viktor: Studien Zur Geschichte der Me-
dizin. Stuttgart 1909.Aderlass und Astrologie im 
späteren Mittelalter. s.1-23.  
 
Fåhræus, Robin: Basic facts concerning Hu-
moral Pathology and Relics of these in the Lan-
guage and in Folk-Medicine. Tillhagen (ed.): 
Papers on Folk Medicine etc. Arv, Vol 18-19, 
1962-63 s. 165-179. 
 
Johansson, Per-Olof: Åreladning. Ask Tidsskrift 
for Dansk Folkekultur 4/1986 s. 7 ff.  
 
Larsen, Kristian: Opbrud i medicinen fra 1750 – 
1850. Om positioner, kampe, videnskab og 
praksis i medicinsk felt. Forskningsnoter. Insti-
tut for pædagogisk sociologi. DPU august 2008 
 
Matthiesesen, C.C.: Learned and Popular Tradi-
tion in Nordic Veterinary Folk-Medicin.  Till-
hagen (ed.): Papers on Folk Medicine etc. Arv, 
Vol 18-19, 1962-63 s. 312-324. 
 
Mellemgaard, Signe: Kroppens natur. 
Sundhedsoplysning og naturidealer i 250 år. 
Kbh. 2001. 
 
Hauberg, Poul: Lægebøger med tilknytning til 
Henrik Harpestræng. Theriaca hefte XXII, 1982 
362s. 
 
Porter, Roy:Ve og vel - medicinens historie fra 
oldtid til nutid. Kbh. 2000. 
 
Seyer-Hansen, Kjartan: Træk af åreladningens 
historie i Danmark. Dansk Medicinhistorisk År-
bog 2007. s.51-72. 
 
Smid, Henrik: Henrik Smid’s Lægebog 
Med tilhørende urtebog. Fredericia 1859. 
 

Steinbeck, C.G.: Den oprigtige Almanakmand. 
Kbh. 1797 
 
Westenholz, J.D.W.: Prisskrift om Folkemæng-
den i Bondestanden. 1919 [1772] 
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Fra december 1986 og siden hver måned i 1987 udsendte Irma-kæden en serie bærer-
poser under temaet ’Tidens Kulturhistorie’. Materialet var udarbejdet væsentligst på 
grundlag af Mogens Eilertsens bog: ’Alle Tiders Bog’ fra 1985 og under hans redakti-
on. Bonde Practica fra 1744 anvendtes som i bogen som et vigtigt referencepunkt. 
Den ene poseside blev gentaget gennem alle månederne som introduktion, mens den 
anden bredside varierede måned for måned med udvalgte helgendage og et månedsbil-
lede fra Bonde-Practica. Den ene langside havde så månedens navnelængde. Den an-
den langside skiftede kvartalsvis med kalenderstof. 

 

 


