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De islandske bønnebøger
Svavar Sigmundsson
En gruppe håndskri2er, som Árni Magnússon ikke interesserede sig
særlig meget for, var bønnebøger. Størstedelen af de islandske bønnebøger befinder sig nemlig i andre håndskri2samlinger end hans
egen, men dér findes derimod enkelte bønner.
Den kristne kirkes ældste bønnebog var salmerne i Det gamle testamente, en fortsættelse af jødisk skik. Den danner grundlaget for
breviariet og tidebønnen sammen med andre tekster a Det gamle og
Det nye testamente. I løbet af middelalderen kom der en række forskellige bønnebøger, der supplerede de bibelske bønner med bønner
a gudstjenesten, kirkefædrene og helgenerne. Bønnerne var tænkt
for privatpersoner og er bevarede i små håndskri2er, o2e illuminerede.
Bogen Hortulus animæ (d. v. s. Sjælens urtegård), udgivet i Lyon -(-., kan tages som et eksempel på en typisk katolsk bønnebog. Den har kalendarium, tider om Kristi passion a Bonaventura
(-%%-–-%'+), bønner om Jesu ord på korset, en bøn om Jesu fem sår,
Passio og de syv bodssalmer. Så kommer forskellige bønner, a2enog morgenbønner, til treenigheden, om sakramentet, imod uvejr og
pest, en bøn for rejsende, og til sidst en dødsbøn.
I islandske håndskri2er findes brudstykker af sådanne bøger. I
Den arnamagnæanske samling findes i det mindste * håndskri2er
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med bønner, bl. a. AM %+-a, fol. med Gregorius bøn. Tre af håndskri2erne er i kvarto: -) AM ,'.a, +to, Den islandske tegnebog, om
Jesu fem sår, a det -(. årh. %) AM ,*'c, +to, ca -(&&, med en almindelig kirkebøn, fadervor og Hel Maria, samt en begravelsesbøn.
.) AM ,),, +to, xxvii og xxviii, a første halvdel af det -,. årh., henholdsvis ca -(&&. Den førstnævnte indeholder sjæletider, afladsbøn
og Fadervor; den anden bl. a. en befalingsbøn.
AM-håndskri2er i -%mo indeholdende bønner er bl. a. følgende:
-. Håndskri2et AM +%*a, -%mo på pergament, kaldet Þorkell
Guðbjartsson og Jón Arasons bønnebog, er skrevet delvis i
det -+. årh. og delvis i -,)&. Den indeholder Margrétar saga,
men også en samling bønner, både folkelige katolske bønner
og protestantiske. Dér findes også Maríuvers. Blandt de gamle
bønner er en vaskebøn, der begynder med følgende ord: Þvæ
eg mér í dögg og í dælum og í brúnabirtu þinni, drottinn minn.
Þvæ eg af mér alla Randmenn mína … (Jeg vasker mig i dug og
i vandhuller og i dine øjnes lys, min herre. Jeg vasker alle mine
Render af mig … (min oversættelse)). En gammel a2enbøn a
håndskri2et er bl. a. trykt hos Jónas Jónasson (-),-:.'() og
en anden a2enbøn, en dørbøn, hos Jón Árnason (-),-:II:,-).
%. I et andet håndskri2 med Margrétar saga, AM +..c, -%mo,
pergament, skrevet -(.(–-(++, findes Maríugrátur og en bøn
for fødende kvinder. I nogle af de håndskri2er, hvor Margrétar
saga er bevaret, mangler denne bøn, fordi den er blevet skåret
ud af håndskri2erne for at blive lagt ved den fødende kvindes
krop (Guðrún Ása Grímsdóttir -)*):-*+–-*(). En lignende
historie om, at blade er blevet skåret ud af en bog med bønner,
kan man læse i Jón Árnason (VI:-(–-,).
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.. Det tredje af AM-håndskri2erne med bønner, AM +.+b,
-%mo, pergament, også a ca -(&&, indeholder Rosarium beate
Marie og nogle islandske og latinske bønner. Disse tre håndskri2er i duodecimo blev ikke udleveret til Island. Det blev til
gengæld
+. AM +,-, -%mo, a midten af det -,. årh., indeholdende bl. a.
anciskanernes rosenkrans om Kristi liv, Ave-bønner (.. vers)
og en beskyttelsesbøn.
I flere AM-håndskri2er findes enkelte bønner.
I andre samlinger end Den Arnamagnæanske findes derimod hele
bønnebøger:
-. Pergamentshåndskri2et Thott -*-, *vo, a det -,. årh., står
indholdsmæssigt nærmest de katolske bønnebøger. Det begynder med Calendarium, og der er bl. a. Domine labia (Drottinn upp láttu mínar varir) begyndelsen til helligåndstiderne,
Anima Kriste í móðurmáli, de syv bodssalmer, i alt .% bønner.
%. Et håndskri2 med lignende indhold er MS Iceland g.-. i Bodleian Library i Oxford, i -%mo, skrevet på pergament før -('',
med +( bønner, bl. a. helligåndstiderne og bønner om Jesu pine.
.. Endnu en lignende bønnebog findes i Register House i Edinborg, pergament nr. CH */.*, i -%mo, skrevet -(** eller -(*),
i alt (( bønner, begyndende med Calendarium, bl. a. en bøn til
treenigheden og om Kristi ord og en kortere version af Davidssalmerne.
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+. Håndskri2et R:'-) er a ca -(%(–-((& i Uppsala. Det er pergament, ',+ × ,,& cm. Dér er bl. a. kongebønnen a Kongespejlet, tekst også på latin, så den har sandsynligvis været oversat a latin, uden at man dog har kunnet identificere den blandt
latinske bønner. Her er også en Erasmus-bøn, der også findes
i Add. +*)(, -%mo i British Library.
(. Håndskri2et Oslo UB (*, *vo er pergament, skrevet i den senere halvdel af det -,. årh. Det indeholder %& bønner, men
noget mangler af det oprindelige håndskri2.
Brudstykker af bønnebøger findes i ÍB .,., *vo, og Þjms (Þjóðminjasafn) ,-) (oprindelig samme håndskri2 a ca -((&) og ÍBR -, *vo,
a e2er -(((. Fælles for dem er bønner om Kristi pine, sakramentet,
bekendelser, Gregorius’ ( bønner, og O bone Jesu.
Katolske bønner blev oversat til islandsk som i andre lande. Det
har været gjort for dem, der ikke forstod latin, specielt for nonner.
Krosstíðir er kendt på Island i det -+. årh., for i annaler står der ved
år -...: „kom út Herra Eiríkr … með Krosstíðum, er páfi Johannes
hafði diktað“ (Íslenzkir annálar, %.*). Mange af bønnerne har været oversat a latin og a tysk og dansk, og ikke mindst svensk. De
islandske bønnebøger er fattige på illustrationer, så de har ikke været
lavet til bedrestillede folk.
Den ældste trykte bønnebog på islandsk er Guðbrandur Þorlákssons Bænabok / med morgum godum / og nytsamligum bænum
naudsynlig/um a þessum haskasamliga tijma/ad bidia Gud og aluarliga a ad kalla / j aullum vorum naudsynium / og haskasemdum.
Til samans lesin og vt lögd af mier / Gudbrandi Thorlaks syne, …
Hólum -(',. Det eneste nu eksisterende eksemplar af -. udgaven
findes i Hamborg.
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I bogen findes af gode grunde ingen katolske tider og færre katolske bønner end i nogen af de håndskri2er, jeg har nævnt; dog findes
Anima christi og O bone Jesu. Desto flere bønner for individer findes
der, f. eks. for sysselmænd, dommere, vantro, venner og uvenner, og
bl. a. en bøn imod ådseri og drukkenskab. Hovedkilden til denne
bønnebog er Peder Tidemands bønnebog a -(,.. I Gl. kgl. Samling
.+%,, *vo (på pergament a ca -,&&) findes samme tekst som i Guðbrandurs bønnebog. Et skindblad, som William Carpenter fik af Jón
Árnason bibliotekar -*'), nu Plimpton MS .( Columbia University,
viste sig at indeholde samme tekst, og er en del af samme håndskri2
som JS agm. -). Carpenter troede at det drejede sig om en homilie
om Fadervor a det -(. årh. Det var denne tekst, der gjorde, at jeg
begyndte at undersøge bønnematerialet. Jeg fik det som opgave under min tid som redaktør ved Ordbog over det norrøne prosasprog i
København at excerpere den. Det lykkedes mig at bevise, at den ikke
skulle med i ordbogen på grund af sin unge alder, og dermed blev
kilderne til ordbogen én mindre. I alt kan man tale om i det mindste
henved %( håndskri2er indeholdende islandske bønner til ca -,&&.
Mange af bønnebøgerne er skrevet for kvinder. Guðbrandurs bønnebog regner dog med begge køn. Der står „Madur (Kuinna)“, men
alle bøjningsformer står dog i hankøn. Edinborg-håndskri2et er et af
dem, der har været skrevet for en kvinde. Der står foran en af bønnerne, at „hvis en bonde skulle komme i besiddelse af denne bog, må
han godt bede følgende.“ Bønnen går ud på, at manden beder om at
blive styrket i sin rolle som ægtemand og husfar.
Bønnebøgerne, især de mindre, er o2e skrevet på palimpsest og
har initialer, o2est røde, men også grønne findes. Árni Magnússon
har som sagt også interesseret sig for de bønnebøger, hvor andre tek-
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ster, som f. eks. Margrétar saga eller Mariadigtning, fandtes, men i
mindre grad interesseret sig for bønnebøger som sådan.
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