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Fordi mennesker ikke er engle 
Maria viserne i AM 76,8º som mediehistorie
torben jelsbak

Senmiddelalderens katolske Mariaviser indtager en særlig status i
dansk litteraturhistorie som de tidligste eksempler på lyrik på moders-
målet. Der findes godt tyve Mariadigte overleveret i klosterhåndskrif-
ter og bønnebøger fra 1400- og 1500-tallet, og af disse anses de fem
viser fra blandingshåndskriftet AM 76,8° fra 1452-1467, som de fleste
litteraturhistorikere har været enige om at tillægge forfatteren Per Ræv
Lille, som højdepunktet i den danske Mariadigtning. 
     Før jeg præsenterer mit perspektiv på dette materiale, vil jeg først
kort skitsere den teologiske baggrund for middelalderens Mariadyr-
kelse. Grundlaget for Marialæren var beslutningen på kirkemødet i
Efesos i 431 om at Maria var mor ikke blot til den menneskelige, men
også til den guddommelige Jesus. Maria blev hermed tildelt en status
som Guds moder (Dei genitrix) i kraft af sin fysiske og psykiske renhed,
og det er også i den egenskab hun optræder i Det nye Testamente (især
Lukasevangeliet), hvor hun som bekendt føder Jesus uden at have haft
fysisk nærkontakt med det andet køn. Middelalderens Mariakult var
især knyttet til Marias dobbelte funktion som formidlerske eller media -
trix. I første omgang formidler hun Gud til mennesket ved at føde
Jesus. Dernæst består hendes rolle i at formidle mennesket til Gud ved
at gå i forbøn for det. Det er gennem Maria at mennesket kan få til -
givelse for sine synder og opnå nåde og frelse i evigheden.
     Middelalderens Mariakult, som havde klosteret som et vigtigt so-
cialt samlingspunkt, handlede om at fremmane Maria som en levende
sanselig erfaring hos den troende – gennem andagt og bøn, sang eller
meditation. Til samme formål opstod inden for litteraturen et helt in-
ventar af poetiske billeder og symboler beregnet til påkaldelse og lov-
prisning af den hellige jomfru (Stefánson 2021). Højmiddelalderens
Mariadigtning trak her samtidig på en afgørende inspiration fra en
helt anden kant end teologien, nemlig fra den verdslige, provencalske
troubadourpoesi, udviklet ved 1200-tallets sydfranske hoffer. Trouba-
dourpoesien bidrog med et nyt kærlighedsbegreb, den høviske kær-
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lighed, som kunne bruges i Mariadyrkelsen, fordi der også her var tale
om en kærlighed, der handlede om at give afkald på fysisk-seksuel til-
fredsstillelse eller ægteskabelig besiddelse af sin modpart. Men først
og fremmest bidrog troubadourpoesien med et nyt digterisk sprog til
at tale om og forme følelser i, som blev af afgørende betydning for
tonen og billedsproget i Mariadigtningen.
     Viserne i AM 76,8° rummer en række eksempler på Mariasymbolik,
som ofte er af meget kropslig og erotisk karakter. En gennemgående
metafor er liljen, som henviser til Marias fysiske kvindelighed og ap-
pellerer til både syns- og lugtesansen, samtidig med at den peger på
Marias metafysiske betydning som formidler til det hinsides. I visen
»Gud faders magt kalder jeg på« (str. 8) sammenlignes Marias ben og
fødder med liljerødder, og billedet evaporerer i sarte og flygtige duft-
indtryk: »som lilien giwer fraa segh syn døn/soo gir thu met thyn wer-
dighe bøn/for meniskæ bedher thu saa saræ« (107r). Den nåde, som
Maria kan give mennesket, er overalt en medieret realitet. Digtet får
kroppens »døn« (lugt) til at rime på bøn. 
     I andre eksempler er sammenligningerne mindre anskuelige for
den umiddelbare betragtning, og man må i stedet tolke sig vej gennem
indviklede, skolastiske allusioner til Bibelen eller andre skriftlige kil-
der. Et eksempel er, når samme vise (str. 10) sammenligner Maria med
»en busk bodhe hollen och heeldh/som moyses fan alth fwldh met
eeldh« (107v). Den brændende busk er en allegori, som beror på det
sted i Anden Mosebog, hvor Gud åbenbarer sig for Moses i skikkelse
af en brændende tornebusk, et billede, der i middelalderens bibelalle-
gorese blev udlagt som et tegn på frelserens komme. Billedet peger
igen på Marias symbolske funktion som formidler eller medie for den
mirakuløse forening af det menneskelige og det guddommelige og
mellem ordet og kødet.
     Men fordi mennesker ikke er engle, indebærer disse symbolske ud-
vekslinger altid nogle materielle forhandlinger. Jeg vil i denne artikel
fokusere på de materielle forudsætninger for Mariaviserne i AM 76,8°,
som knytter sig specifikt til mediet for denne udveksling, nemlig
bogen. Artiklens programmatisklydende titel er et citat fra Jerome
McGann, som er en af de litteraturkritikere, der stærkest har betonet
materialitetens betydning for studiet af litterære tekster. Mere over-
ordnet er det teoretiske og metodiske udgangspunkt for artiklen den
moderne, tværfaglige medie- og boghistorie, hvilket betyder at jeg vil
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læse viserne i sammenhæng med det tekstbærende dokument og med
særlig blik for de materielle vidnesbyrd som dette rummer om tekster-
nes fremstilling og reception. Særligt vil jeg koncentrere mig om den
gryende mediebevidsthed, som kommer til udtryk de steder, hvor vi-
serne henviser til deres egen skriftlighed eller tilhørsforhold til en
skriftkultur. Jeg vil først skitsere artiklens teoretiske udgangspunkt og
dernæst gennemgå de synspunkter og hypoteser der findes i den hid-
tidige forskning i AM 76,8° om håndskriftets oprindelige funktion og
brugssammenhæng. Dernæst vil jeg diskutere den forfatterangivelse,
som forekommer i en af viserne og som ligger til grund for den litte-
raturhistoriske tilskrivning af de fem viser til Per Ræv Lille, der her-
med træder frem af den kollektive og anonyme middelalder som den
første individuelle, navngivne forfatter i dansksproget litteratur. 
     Sproghistorisk er Mariadigtningen et led i en udvikling, hvor litte-
raturen og bogkulturen gradvis løsriver sig fra latinen, og vi får en
digt ning på modersmålet. Latin havde gennem hele middelalderen
været det privilegerede sprog for poetisk udfoldelse i Danmark og det
sprog, hvorpå digtere og lærde bedst kunne give udtryk for deres in-
timeste tanker og følelser, men med Per Ræv Lilles Mariaviser står vi
over for den tidligste danske lyrik på folkesproget, som er bevaret.
Som motto for Per Ræv Lilles Mariadigtning kunne man sætte det ud-
sagn han selv benytter som førstelinje i to af viserne: »Mit hjerte det
brænder så hedt som bål«. Man kan betragte dette udsagn som det
første følelsesudbrud på modersmålet i dansk litteratur. Jeg vil i det
følgende se på Mariadigtene ud fra dette synspunkt – som et forsøg
eller en øvelse i den svære kunst at udtrykke følelser på skrift, på vers
og på dansk. En sådan tilgang indebærer en refleksion over visernes
forhold til bogmediet, herunder forholdet mellem digtningens to ma-
terielle modaliteter, tale og skrift.

Det bog- og mediehistoriske synspunkt
Synspunktet i det følgende er inspireret af den moderne tværfaglige
medie- og boghistorie, som har udviklet sig gennem de seneste årtier
(Finkelstein og McCleery 2006; Bjerring-Hansen og Jelsbak 2010).
Denne forskningstradition interesser sig for, hvordan medier og me-
dieteknologier har været med til at forme kultur, sociale samlivsformer
og tænkemåder gennem historien. Den indflydelsesrige canadiske me-
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dieforsker og -teoretiker Walter J.Ong (1967 og 1982) har foreslået at
dette samspil kan studeres ud fra tre forskellige aspekter eller perspek-
tiver på medier. 
     Det første angår de fysiske sanser eller sansemodaliteter, som akti-
veres af et givent medie, og disses konsekvenser for sociale forestillin-
ger og kropslig aktivitet. Et eksempel kunne være den ovenfor citerede
strofe fra »Gud faders magt kalder jeg på«, der på den ene side er en
sang beregnet på mundtlig-musikalsk fremførelse, men som samtidig
i sin komposition og billedsprog introducerer en dvælende, visuel og
litterær tilgang til lovprisningen af Maria (»fra top til thoo«), som
man kan argumentere for har skriften som forudsætning og som invi-
terer til stillelæsning og fordybelse i enerum, snarere end fællessang i
plenum. 
     Det andet aspekt handler om hvordan et givent medie muliggør la-
gring, genfinding og reproduktion af viden og sansedata. Her er
 Mariaviserne i AM 76,8° et skelsættende eksempel, fordi de udgør det
ældste eksempel på dansk lyrik, som er bevaret for eftertiden. De tid-
ligste opskrifter af middelalderens mundtlige balladelyrik stammer
først fra 1500-tallet.
     Det tredje aspekt vedrører måden et givent medie sætter mennesker
i forbindelse med hinanden på, og de konsekvenser det har for sociale
magt- og autoritetsforhold. Man behøver her blot tænke på den
 betydning Saxo tillagde den latinske skriftkultur i fortalen til Gesta
 Danorum. Vi har kun en minimal viden om den sociologi af mennesker
og hænder, som stod bag frembringelsen af AM 76,8°, men på en
række forskellige materielle niveauer rummer håndskriftet spor af
både religiøse praksisformer og sociale arbejdsprocesser i et litterært
produktionsmiljø i senmiddelalderen.
     At læse Mariaviserne mediehistorisk indebærer en lidt anden til-
gang end der har været tradition for. Traditionelt har viserne været be-
handlet ud fra litterære metoder, dvs. med fokus på deres marianske
indhold og sprogligt-stilistiske form. Som litterær læsemåde inde -
bærer det mediehistoriske synspunkt en læsemåde, som medtænker
bogens materialitet og de betydninger der knytter sig hertil. En af de
forskere, som stærkest har plæderet for det synspunkt er førnævnte
 Jerome McGann, der som udgangspunkt for sin »materielle herme-
neutik« har foreslået at anskue teksten som et »sammenflettet netværk
af sproglige og bibliografiske koder« (2010: 123) og gøre disse til gen-
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stand for en »thick description«, som han kalder det (124) med et udtryk
fra antropologen Clifford Geertz. Under bibliografiske koder forstås
her alle en bogs fysiske egenskaber som fx format, papir, skrift former
/typer, layout, illustrationer og alle andre fænomener, som på forskel-
lig vis kan spille ind i tekstens betydningsdannelse. 
     Grundsynspunktet i det følgende er altså det antropologiske og so-
ciologiske synspunkt, at litteratur aldrig kommer til verden som ren
ånd eller tankeoverførsler, løsrevet fra fysiske medier og sociale for-
hold. Litterære tekster involverer altid en fysisk og sansebar materia-
litet. Også selv hvor det gælder noget så æterisk og åndeligt som
bøn ner og lovprisninger til den hellige Jomfru. 

     
En skolelærers håndbog?   
AM 76,8° er et uanseligt lille papirhåndskrift på 142 blade, bestående
af 9 læg. Det findes i Den Arnamagnæanske Håndskriftssamling på
Københavns Universitet. Der er tale om et blandingshåndskrift, dvs.
et håndskrift, der indeholder flere forskellige teksttyper af forskellige
ophavsmænd, i dette tilfælde også skrevet af et større antal forskellige
hænder, på både dansk og latin. Hvornår håndskriftet er blevet samlet
og indbundet til den form vi kender, er det umuligt at sige noget sik-
kert om, men på baggrund af vandmærker i papiret mener man at
kunne datere håndskriftets tilblivelse til 1452-1467 (Frederiksen et al.
2008). Ligeledes er det umuligt at sige noget sikkert om håndskriftets
oprindelige funktion og brugssammenhæng, men hypoteserne herom
er mange og interessante. 
     Den første videnskabelige udgiver af det samlede håndskrift, Ma-
rius Kristensen (1928-1933), klassificerede AM 76,8° som et »kloster-
håndskrift« – dels ud fra skriftets indhold af religiøse og liturgiske
tekster og dels ud fra den sociologiske betragtning, at klosteret var et
af de få steder i middelalderens danske samfund, som kunne mønstre
et så stort antal skrivekyndige. Fraværet af ejendomsindikationer i do-
kumentet kombineret med det liturgiske stof (prædiken opskrifter,
bønner m.m.) fik Kristensen til at udpege dominikanerordenen som
det mest sandsynlige ophav til bogen.
     Til forskel herfra har udgiverne af den nyeste, materielfilologiske
og diplomatariske udgave af AM 76,8° (Kroon et al. 1993) fremlagt
det alternative forslag, at håndskriftet kan have fungeret som hånd-
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og optegnelsesbog for en lærer i en grundskole, muligvis med tilknyt-
ning til franciskanerordenen. Håndskriftet har derfor i den nye udgave
fået titlen A Danish Teacher’s Manual. Denne nyfortolkning sker ud fra en
samlet betragtning af manuskriptets brogede, encyklopædiske ind-
hold af liturgiske og didaktiske tekster og musikalsk stof, der både med
hensyn til latinkundskab og lærdomsniveau befinder sig på et meget
basalt niveau.
     Grundlaget for omtydningen af håndskriftets ophav, fra dominika-
ner- til franciskanerordenen, blev tilvejebragt af John Bergsagel og
Niels Martin Jensen i en artikel tilbage i 1979 (Bergsagel & Jensen
1979). Argumentet var her, at sammensætningen og rækkefølgen af de
helgennavne, der oplistes i den latinske bøn (113r) havde en tydelig
franciskansk bias. Samtidig tydede de to forskere den forholdsvis høje
andel af kvindelige helgener i samme bøn som et indicium på et non-
nekloster af franciskanerordenen som håndskriftets mest sandsynlige
ophav. I så fald har Mariaviserne været beregnet til nonnernes andagt.
     Omfortolkningen fra kloster til skole hviler især på en granskning
af det betydelige musikalske stof af sange og melodier i AM 76,8°. I
sin kommentar hertil i den nye udgave peger John Bergsagel på, at det
musikalske stof, som omfatter 10 viser/sange med noder (heraf til to
af Mariaviserne) samt noget musikteori, er organiseret på en måde,
der tyder på at det har indgået i en form for basal musikundervisning
(Bergsagel 2008: 127). 
     Ud fra ligheder med to samtidige håndskrifter fra henholdsvis Trier
og Utrecht sandsynliggør Bergsagel imidlertid også en mulig forbin-
delse til den såkaldte Devotio moderna-bevægelse, en humanistisk influe-
ret religiøs fromhedsbevægelse i 1300- og 1400-tallet, som udgik fra
Nederlandene. Devotio moderna (lat. ‘moderne fromhed’) beskrives som
en lægmandsbaseret bevægelse, som stod i opposition til det kirkelige
hierarki og skolastikkens intellektualistiske teologi og som i stedet
lagde vægt på inderlig fromhed, kærlighed og enfoldig overgivelse
(Pedersen 2021). Bevægelsen var kendt for sit strenge og asketiske for-
hold til musik, men tillod dog gerne sine menigheder at afsynge simple
tostemmige sange til jul eller til ære for Maria (Bergsagel ibid.). Sam-
mensætningen af danske Mariaviser og sangbare latinske bønner i AM
76,8° kunne tyde på en forbindelse til Devotio moderna, men det forbliver
en hypotese, og nærmere en løsning på gåden om håndskriftets oprin-
delse kommer man nok ikke. 
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    Hovedstykket i AM 76,8° er en dansk bearbejdelse af den fælles -
europæiske Lucidarius (Lysgiveren), en middelalderlig encyklopædi
 anlagt som en dialog mellem en spørgelysten discipel og en alvidende
magister. Hertil kommer det apokryfe Pseudo-Matthæusevangeliet, Jesu
barndomsevangelium på latin, samt en række salmer, en prædiken -
opskriftt og bønner på latin og dansk. Stoffet er altså i altovervejende
grad religiøst, men håndskriftet rummer også flere verdslige indslag.
Mest iøjnefaldende er her den ulykkelige kærlighedsvise, »Ret elsko-
vens dyd« (1r-2r), som indleder samlingen. Visen henregnes til Maria -
viserne og anses gerne for den mest kunstfærdige af dem, men den har
samtidig voldt litteraturhistorikere problemer pga. dens karakter af
høvisk troubadoursang, der snarere synes at gælde en jordisk kvinde
end den himmelske jomfru. Kærlighedsforholdet berettes her som en
trekantshistorie, og kvinden (»liljen«) karakteriseres som svigefuld,
hvilket ville være uantageligt i den marianske tradition. Til de udpræ-
get verdslige indslag i AM 76,8° hører også en burlesk vise om kvinde-
lig utroskab (127r:8-v). Tilstedeværelsen af disse tekster stemmer
dår ligt overens med tesen om AM 76,8° som et håndskrift, der har fun-
det anvendelse i tilknytning til et munke- eller nonnekloster, men un-
derstreger samlingens encyklopædiske og heterogene karakter.
     De fem Mariaviser udgør altså blot en mindre del af sammenhæn-
gen, og det er kendetegnende at de har spillet en underordnet rolle for
de førnævnte diskussioner om håndskriftets proveniens og funktion.
Dette faktum står i kontrast til den prominente status viserne har haft
i dansk litteraturforskning og litteraturhistorieskrivning, hvor de står
som de tidligste eksempler på lyrik på modersmålet og som det første
eksempel på en ‘moderne’ individuel og navngiven forfatter i dansk
litteratur. Standardværket om de danske Mariaviser af Ernst Frandsen
(1926) anser Per Rævs viser som højdepunktet i den danske Mariadigt-
ning, og Per Ræv udgør igen et hovedvidne i Frandsens senere udvik-
lede tese om en tabt østnordisk tradition for troubadourdigtning i
senmiddelalderen (Frandsen 1935). Den til dato mest detaljerede be-
handling af viserne findes hos Hans Brix (1935), hvis hovedærinde var
ud fra stilistiske iagttagelser at påvise, at de fem Mariaviser måtte skyl-
des en og samme forfatter. Siden da har den litteraturhistoriske dis-
kussion især handlet om det hermeneutiske spørgsmål i forhold til
udlægningen af visernes indhold af hhv. religiøs Mariadyrkelse
og/eller verdslig troubadourpoesi (Jf. Dahlerup 1992 og 1998).
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     Sammenfattende kan man sige, at forskningen i AM 76,8° har delt
sig i to meget forskellige skoler eller traditioner: en filologisk tradition,
der primært har interesseret sig for håndskriftet som materielt doku-
ment og udgivelsesobjekt, og en litteraturkritisk tradition, repræsen-
teret af forskere som Frandsen, Brix og Dahlerup, som især har
inter esseret sig for viserne ud fra litterære og æstetiske metoder. Man
kan også konstatere, at der har været en forholdsvis skarp arbejds -
deling mellem de to. Hvor den filologiske tradition har fokuseret på,
hvad man kan sige om håndskriftets alder, herkomst og funktion på
baggrund af materielle spor i dokumentet, har den litteraturkritiske
tradition haft sit fokus på teksternes litterære stil og indhold, idet man
har taget teksternes fysiske eksistens for givet. Omvendt har den filo-
logiske tradition haft forholdsvist lidt at sige om visernes litterære og
æstetiske indhold. Men spørgsmålet er om litteraturens krop og ånd
kan adskilles på den måde. Jeg vil i det følgende foreslå et nyt perspek-
tiv på Mariaviserne, som forsøger at forene de to tilgange.

Mellem vise og digt
Som Marita Akhøj Nielsen fremhæver i en nylig artikel om dansk sal-
mesprog (2020: 100) kan det være svært at afgøre om viserne i AM
76,8° har været beregnet til sang, recitation eller læsning, og man kan
heller ikke udelukke at teksterne har været brugt til flere forskellige
formål. Men i to tilfælde er teksterne ledsaget af noder. Det gælder
»Krist unde mig den helligånds nåde« (16r-18) og »Mit hjerte brænder
så hedt som bål« (28v-29r). De to viser er dermed de tidligste eksem-
pler på danske sange, som er overleveret med deres melodier (Bergsa-
gel 2008: 109). Derudover bærer også troubadourvisen »Ret elsko vens
dyd« (1r-1v) tydeligt præg af at være en tekst beregnet på sang.
     Sidstnævnte vise er den rytmisk mest kunstfærdige af de fem Maria -
viser og samtidig også den af viserne der fremviser flest ligheder med
middelalderens mundtlige balladedigtning. Den består af fem strofer
af hver 11 vers, som virtuost veksler mellem 4 og 3 trykstærke stavelser
og et varierende antal tryksvage. Der benyttes både enderim og ele-
gante indrim (dydh: frydh, till: vil), der kan have tjent som mnemotek-
nisk hjælpemiddel for fremførelsen, som man kender det fra mundtlig
digtning. Et tredje balladetræk er den gentagne hilsen, »Heyæ,
Heyæ«, som går som et refræn gennem hele visen.
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     Selvom »Ret elskovens dyd« ikke er ledsaget af melodi tilhører den
den udpræget sangbare del af Mariaviserne. John Bergsagel har fore-
slået at visen nemt ville kunne synges til den folkelige 1400-tals melodi,
som kendes fra Grundtvigs julesalme »Et lidet barn så lysteligt« (Berg-
sagel 2008: 126). Denne iagttagelse føjer en ekstra brik til løsningen
på gåden om hvad dette høviske troubadourdigt om ulykkelig kærlig-
hed bestiller i et religiøst håndskrift. I sammenhæng med Bergsagels
tese om at sangmaterialet i AM 76,8° kan have tjent en didaktisk funk-
tion i forhold til opøvelse af sangtekniske færdigheder hos et skole-
publikum, er det en fristende tanke at forestille sig, at visen blev
smuglet ind i det opbyggelige håndskrift som led i et æstetisk-huma-
nistisk dannelsesprogram. Som en mulig parallel til de tyske gejstlige,
der i det 15. århundrede skrev Mariaviser på verdslige melodiforlæg,
ifølge Ernst Frandsen »dels [for at] opbygge sig selv, dels [for at] at
skaffe Folk en bedre Sang« (1926: 189).  
     Hvad der til gengæld adskiller »Ret elskovens dyd« fra både mid-
delalderens ballader og de øvrige Mariadigte er den subjektive tone
og visens individuelle perspektiv på den kærlighedshistorie der for-
tælles. Digtet er skrevet i jeg-form, Jek armæ man, omtaler digteren sig
selv, men det er ikke den type jeg, som man kender fra salmesang, som
blot er en figur for den/de syngende. Samtidig er visen renset for på-
kaldelser af det kollektive bede-fællesskab og uden det anagogiske, sjæls -
opløftende element, som er en obligatorisk bestanddel af Mariabøn-
  nen.
     Denne forskel bliver tydelig, hvis man sammenligner »Ret elskov -
ens dyd« med visen »Krist unde mig den helligånds nåde« (16r-18r).
Marita Akhøj Nielsen fremhæver denne vise som et typisk eksempel
på middelalderens salmesang, og lægger sig i sin kommentar op ad
Bergsagels og Jensens oprindeligt fremførte tese om AM 76,8°s her-
komst i et nonnekloster. Det typisk marianske ved digtet viser sig i det
allegoriske billedsprog og i digtets gentagne påkaldelser af det kollek-
tive »vi«, der ved at bede og synge til Maria i fællesskab løftes op til
et religiøst fællesskab: »Det vi, der her optræder (…) skaber et fælles-
skab, oprindelig mellem de andagtssøgende nonner, potentielt mellem
alle kristne« (2020: 101).
     Men »Krist unde mig den helligånds nåde« er samtidig interessant
ved at rumme en henvendelse til et helt anderledes publikum af til -
hørere: 
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      Ridher oc swenæ oc fro
     er o`c´ mør / j ladher op.
     edhers øræ / j veræ vell.
     tistæ som ther till bør (…)
     (16v)
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Figur 1. København, Den Arnamagmæanske Samling, AM 76,8°, bl. 16r. 
Foto: Suzanne Reitz. Billedet gengives med tilladelse fra Den Arnamagnæ -
anske Samling.
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Der er her tale om en klassisk retorisk talefigur, en captatio benevolentia,
der anmoder om publikums velvilje til at forholde sig i ro og lytte kon-
centreret med. Men publikumshenvendelsen peger samtidig på en so-
cial og mundtlig kommunikationssituation, som udspiller sig i en
anden sammenhæng end det før antagne nonnefællesskab. Snarere
end i et kloster eller en skolestue er vi her i et balladeagtigt univers, et
høvisk eller adeligt miljø, befolket af riddere, svende, fruer og møer.
     Denne fordobling af visens kommunikationssituation peger sam-
tidig på et kendetegn ved skriftlig i modsætning til mundtlig kommu-
nikation. Hvor den mundtlige kommunikation bygger på et reelt
fysisk nærvær mellem taleren og dennes publikum, er den litterære
teksts publikum, som Walter J.Ong har formuleret det (1975), altid en
fiktion eller en rolle, som forfatteren konstruerer og inviterer læsere til
at leve sig ind i. Ong peger på denne form for publikumstilpasning
(audience readjustment) som et væsentligt træk ved højmiddelalderens
kultur, som mere end nogen anden tidligere kultur var fokuseret på
læsning (1975: 16). 

Forfattersignaturer
En anden forskel på mundtlige og skriftligt overleverede tekster er at
de sidstnævnte lader sig lagre, ordne og mangfoldiggøre i bøger. Dette
‘moderne’ vilkår er igen den historiske forudsætning for at man be-
gynder at opfatte tekster som individuelle og originale frembringelser,
der kan tilskrives en forfatter. AM 76,8° er skelsættende i dansk mid-
delaldersammenhæng ved at rumme en forfattersignatur, som tillader
os at tilskrive et antal af Mariaviserne (måske alle fem) til Per Ræv
Lille. Attributionen af teksten til Per Ræv Lille, hviler på sammenkob-
lingen af to tekstlige og materielle vidnesbyrd i håndskriftet: 

     • en tegnet vignet eller ex libris, som optræder på første side i 
     andet læg, i tilknytning til visen »Krist unde mig den helligånds 
     nåde« (16r) og som tilskriver visen (eller hele håndskriftet?) til 
     »F P«. 
     • slutversene i visen »Mit hjerte det brænder så hedt som bål« 
     (8v-9r), som udpeger »per reff lyllæ« til visens ophavsmand.

Vignetten (fig. 1) tager form af et tegnet skriftbånd, som slynger sig
omkring de to forstørrede initialer »F« og »P«, som der blandt litte-
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rater har været en vis konsensus om at udlægge som en mulig forkor-
telse for »Frater Petrus«, dvs. broder Per. Ser vi på den visuelle frem-
toning af skriftbåndet kan det med sin slyngede form ligne en
skriftrulle, men ikonisk kan båndet også synes at danne formen af et
par englevinger, der således flankerer navnetrækket. Begge dele stem-
mer godt overens med den latinske indskrift på skriftbåndet, som
lyder: »Omnia membra mea benedicat virgo Maria«, dvs. ‘Alle mine
lemmer priser Jomfru Maria’.
     Man kan læse ‘lemmerne’ som en reference til »F P«, der hermed
træder frem med sine lovprisninger og bønner m.m. til Maria. Men
man kunne også læse udsagnet som en allusion til det fysiske instru-
ment for denne sproghandling: bogen. Vignetten kan både tydes som
et Maria-emblem og som et ejermærke (ex libris), som henviser til F P
som ejer af håndskriftet og som sandsynlig forfatter til den hosstående
vise. Som et ekstra dekorativt element er mærket flankeret af to teg-
nede blomstervignetter eller granatæbler, som repeterer symmetrien
fra de to initialer (og skriftrullens to »englevinger«) og måske allude-
rer til lovprisningen af Maria som det centrale anliggende for bogen.
     Men når vi overhovedet tillader os at identificere »F P« som en for-
kortelse og et andet ord for »Per Ræv«, skyldes det som nævnt et
andet, direkte tekstligt udsagn i slutstrofen af visen »Mit hjerte det
brænder så hedt som bål«, fremhævet materielt i håndskriftet ved en
såkaldt manicula, en tegnet hånd indført med rødt i marginen (fig. 2):

     i hoo thennæ wysæ hauer giordh
     han hether per reff lyllæ saa hauer jek spurd
     han vell syth naffn ey wendhæ Amen
     (9r)

De to tekstelementer, digtet og ex libris-mærket, tilsammen tillader os
at tale om en »forfatter« i forhold til Mariaviserne i AM 76,8°. De etab-
lerer det Michel Foucault kalder for en »forfatterfunktion«, dvs. et
 attributionsprincip, som tillader os at henføre viserne til en ophavs-
mand (Foucault 1994). Men hvem er det egentlig, der står for denne
autorisering og tilskrivning af teksten til Per Ræv? – Det drilske er jo,
at visen omtaler forfatteren i tredje person som den der ikke vil ‘over-
sætte’ (wendhæ) eller ændre sit navn. Hvordan skal man tyde eftersæt-
ningen saa hauer jek spurd? Det er et åbent spørgsmål, om man skal se
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det som en retorisk figur, et udtryk for falsk beskedenhed hos forfat-
teren, der således maskerer sig, eller om det bogstaveligt talt er skrive-
ren, der har forhørt sig om visens ophav og blot videregiver den
information. Der er tale om et tvetydigt udsagn – ironisk nok efterfulgt
af et »Amen«.

fordi mennesker ikke er engle 581

de
 g

af
ne

 o
g 

gl
æ

de

Figur 2. København, Den Arnamagmæanske Samling, AM 76,8°, bl. 9r. 
Foto: Suzanne Reitz. Billedet gengives med tilladelse fra Den Arnamagnæ -
anske Samling.
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     Forfatterangivelser hører som nævnt til sjældenhederne i dansk
middelalderlitteratur. I middelalderens europæiske skriftkultur fand-
tes endog en udbredt dekorum, som foreskrev forfattere at holde deres
navn skjult for ikke at gøre sig skyldig i vanitas terrestris. At man som
forfatter kunne nære stolthed over sine digteriske frembringelser er en
moderne forestilling, som først for alvor vinder frem i renæssancen.
Men Ernst Robert Curtius fremholder ikke desto mindre flere eksem-
pler på benævnelser af forfatternavne i senmiddelalderens litteratur –
fx i form af forfattersignaturer som slutvers (Curtius 1973: 504). Cur-
tius’ iagttagelse er, at sådanne signaturer ofte forekommer i forbin-
delse med at forfatteren fremsiger en bøn til eller for andre. Og det er
netop det der er på færde i »Mit hjerte det brænder så hedt som bål«,
hvor forfattersignaturen forekommer netop som visen i den foregå-
ende strofe efter lange omsvøb har sat navn på Maria som den hele
lovprisningen gælder. Det er blevet tid til en præsentationsrunde efter
digtets indledende maskebal.
     Der er som nævnt en solid tradition i dansk litteraturforskning for
at lade forfattersignaturen gælde ikke blot for denne vise, men for de
fem Mariaviser i AM 76,8° som helhed. Filologerne derimod har været
mere forsigtige med at udråbe Per Ræv som forfatteren og har heller
ikke sanktioneret udlægningen af »F P« som »Frater Petrus«. Og
spørgsmålet man med rette bør stille er, om tilbøjeligheden til at ville
tilskrive de fem viser, som findes spredt rundt i et kollektivt blandings-
håndskrift, til én enkelt ophavsmand beror på en romantisk-moderne
fejlslutning, som på anakronistisk vis forsøger at tilbageføre en senere
tids idéer om det singulære kunstværk og den individuelle forfatter på
middelalderens flydende, kollektive og ustabile tekstkultur (jf. Cer -
quiglini 1989).
     Ernst Frandsen antog i 1926 tilskrivningen til Per Ræv ud fra de
stærke ligheder mellem de fem viser: »Deres Stil og Ordvalg tyder paa,
at de er skrevne af en og samme Mand« (189). Den hidtil mest ihær-
dige argumentation for samme synspunkt leveredes som nævnt i 1935
af Hans Brix, der ved at opregne et helt katalog af ligheder, genkom-
mende formuleringer og identiske udtryk de fem viser i mellem argu-
menterede for tilstedeværelsen af en sammenhængende forfatter-
stemme: »den sympatiske, (…) paa én Gang hede og rene Tone, der
er Per Rævs poetiske mærke« (1935: 57). 

torben jelsbak582

114037__22_Jelsbak_3_s569-590__q17_.qxp_Layout 1  28/07/2021  10.47  Page 582



     Det specielle og ironiske ved Brix’ læsemåde, set fra nyere middel-
alder- og balladeforsknings synspunkt, er at han benyttede gentagel-
serne og det formelagtige sprog i viserne som et argument for en
in  di viduel og original ophavsmand. Netop i de samme år som Brix
skrev sin artikel fremsatte den amerikanske forsker Milman Parry sine
skelsættende teorier om Homer og mundtlig episk digtning, der så
gentagelser og formelsprog som en konsekvens af mundtlige produk-
tionsforhold til forskel for litterær digtning (1930 og 1932). De faste
formler fungerede i mundtlige transmissionsmiljøer som en slags præ-
fabrikerede stofdele, som sangeren kunne stykke sammen og improvi-
sere over, jf. den etymologiske betydning af det græske ord for sanger,
rapsode, og afledningen ‘rapsodisere’ (rhaps idein), som betyder ‘at sy
sange sammen’ (Ong 1982: 13, 23).
     Ernst Frandsen var i 1935 kommet på en lignende tanke, da han i
sin bog Folkevisen gik imod Brix’ tese om Per Rævs stilistiske individua-
litet ved at påvise, at de genkommende vendinger og ejendommelig-
heder i viserne ikke skyldtes hverken originalitet eller kunstnersub-
jektivitet, men snarere at de trak på formler fra en etableret tradition
for troubadourlyrik og minnesang. Denne iagttagelse fik dog ikke
Frandsen til at revidere sit synspunkt på forfatterspørgsmålet. Per Ræv
var fortsat at anse for den unikke ophavsmand, »Kunstner nok til in-
denfor en nedarvet Stil at finde Udtryk for, hvad der ligger ham på
Hjærte« (75).
     Over for de filologiske og mediehistoriske reservationer mod at
ville etablere et individuelt ejerskab til et større antal af viserne AM
76,8° end de to eksplicit signerede står Brix’ interessante iagttagelse
af, at digteren måske har plantet en hentydning til sit eget adelige
 familienavn »Lille« i den omdiskuterede »Ret elskovens dyd« (Brix
1935: 52). Mest markant i visens fjerde strofe, hvor verslinjerne synes
vævet sammen af kæder af indrim på forskellige afledninger af dimi-
nutivet lidt og Marias attribut, liljen: »Jek/armæ man saa lithet jegh kan.
/ath iek then liliæ saa lidhet aff/wandh« (1v). En sådan leg med  ordene
som lydligt materiale var ikke fremmed for middelalderens  poetiske
sensibilitet, ligesom også selve legen med og maskeringen af navne er
en velkendt sport i Mariadigtningen. Under de velkendte und er -
danighedsformler, der forsikrer om digterens manglende evne til at
indfange den skønne kvinde, sætter Per Ræv trumf på sin egen evne
til at rime og digte så det bliver en sand fryd med den elskovs dyd.    
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Mit hjerte brænder så hedt som bål
Den anden vise i håndskriftet med tilnærmelsesvis samme åbningslinje
som signaturvisen, »Mit hjerte brænder hedt som bål« (28v-29r), ad-
skiller sig fra de øvrige viser ved at være en såkaldt makaronisk vise,
dvs. en vise, der er skrevet på en blanding af folkesprog (dansk) og
latin. I dette eksperiment kan man iagttage digterens kamp for at få
det danske sprogmateriale til at stemme med den latinske metrik og
prosodi. Visen er også den korteste af de fem viser – kun tre strofer (af
hver 11 verslinjer). I de første to strofer dominerer modersmålet med
to linjer på dansk for hver latinsk vers, mens forholdet i tredje strofe
vendes om, hvorved der opstår en større harmoni mellem sprogrytme
og versrytme. Frandsen giver denne form følgende ord med på vejen:
»Det er, som om der spilles paa et Klavér, hvor der ind imellem er Tan-
genter, som ikke giver Tone. Første i tredje Strofe, da Latinen faar
Danskens Plads, klinger den med« (1926: 190). 
     Men i tillæg til den tosprogede stiløvelse er visen også interessant
ved at rumme en refleksion over sin egen dobbelte artikulation som
både lyd (sang) og skrift. 
     Første strofe lyder:

     Mith hierthæ brendher heth som boll
     ok saa thet skal pro laudibus marie
     Wore myn tunghæ giort aff stoll ok
     hun hadhæ ‘mall’ Totamque vim sophie Matthæ
     iek saa bogh nymmæ Hanc laudare virgi-
     nem Tha willæ iek dictæ oc rymæ Re-
     ginarum regina et domina. Hun loues i allen tymæ
     (28v-29r)

Pil Dahlerup har givet følgende tolkning og oversættelse af strofen:

     Mit hjerte brænder hedt som bål,
     og så det skal,
     pro laudibus maria [for at lovprise Maria].
     Var min tunge gjort af stål,
     og havde den mæle
     Totamque vim sophie [og al visdoms kraft],
     kunne jeg sådan lære bogen,
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     hanc laudare virginem [for at lovprise denne jomfru],
     Da ville jeg digte og rime
     Reginarum regina & domina
     [for dronningens dronning og herskerinde],
     Hun skal være lovprist altid.
     (1998: 172)

Retorisk er visen bygget op omkring Mariadigtningens genkomne
uudsigelighedsfigur (adynaton): Maria lader sig ikke beskrive. Digte-
rens sprog slår ikke til. Men visen er særlig ved at kombinere denne
figur med en lille refleksion over de forskellige mediemæssige moda-
liteter, som står til rådighed for digteren, når han alligevel gør forsø-
get. Dahlerup undrer sig over billedet med ståltungen, for hvordan
skulle en ståltunge være bedre end en almindelig (sangbar) tunge? Og
hvad er det for en bog, som skulle kunne gøre digteren i stand til at
digte og rime? Hun foreslår selv følgende udlægning: »hvis min tunge
var af stål, og hvis jeg kunne Bibelen eller min retorik bedre, så skulle I
se, hvor jeg kunne digte om Maria.« (1998: 173)
     En plausibel udlægning. Og dog er spørgsmålet her, om man ikke
kunne forestille sig en alternativ fortolkning af den kryptiske følge-
slutning, som giver bedre mening i forhold til udsagnet om ståltungen.
For hvorfor eller hvordan skulle det at have en ståltunge kunne være
en forudsætning for at digte om Maria? Verbet nymme kan både betyde
‘forstå’ eller ‘lære’, men har ifølge Kalkars ordbog også den mere bog-
stavelige betydning ‘at tage’ eller ‘nå’. Og ‘bogen’, der er tale om, be-
høver vel ikke være Bibelen, selvom det er en rimeligt forslag. Det kan
også bare betyde: bogen. I så fald kunne man foreslå denne udlæg-
ning: Var min tunge gjort af stål, så kunne jeg alligevel rime og digte
til Maria, fordi jeg har bogen. I denne udlægning peger visen altså ge-
nerisk på skriftligheden som sin egen forudsætning. Digteren griber
til pennen og bogen, når han mister mælet – og det gør han ved mødet
med Maria.
     Signaturdigtet »Mit hjerte det brænder så hedt som bål« giver et
eksempel på, hvad det kunne være, man kan sige på skrift, som man
ikke kan kommunikere i tale. Digtets fem første strofer, som står samlet
på håndskriftets 8v (ill. 3), er, som Hans Brix har gjort opmærksom
på (1935: 34), bygget op omkring et såkaldt akrostikon, hvor begyn-
delsesbogstaverne i de fem strofer til sammen danner ordet MARIA:
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     MIth hierthæ thet brener saa heth som boll
     All edhlestæ bloster paa hemmelsens gren
     Rakell hun mundhæ saa sorligæ klykkæ
     Johannes oc gamlæ symeon,
     Appostoli, matires, confessores
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Figur 3. København, Den Arnamagmæanske Samling, AM 76,8°, bl. 8v, 
Foto: Suzanne Reitz. Billedet gengives med tilladelse fra Den Arnamagnæ -
anske Samling.
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Det kan være vanskeligt at forestille sig en mundtlig-musikalsk frem-
førelse af visens latinske og bibelsk-litterære ordmateriale, jf. fx de tre
begyndelseslinjer af femte strofe: »Appostoli martires confesssores  (…)
virgines vidue ac doctores (…) met all hymmærighess iherarchia«  (8v-
9r). Særlig sangbar er visen næppe. Men til gengæld henleder akro-
stikonnet opmærksomheden på den visuelle og rumlige perception,
som er specifik for den skrevne tekst. Den rumlige anordning koder
teksten med et budskab, som er tilgængeligt for øjet, men ikke for øret.
Teksten foregriber hermed løsningen på den gåde den selv rejser ved
at hemmeligholde navnet på Maria indtil slutningen af femte strofe:
»hennes naffn kallæ wy maria« (9r).På 8v kan man se, hvordan teksten
tydeligvis er organiseret med dette formål for øje, idet bogsiden lige
akkurat rummer førstelinjen af femte strofe, hvormed akrostikonnet
MARIA kan læses i ét blik – fra top til tå, fra sidehoved til sidefod.

Afsluttende perspektiv 
Mariaviserne i AM 76,8° er således på forskellige materielle niveauer
kodet med betydninger, som vidner om teksternes fremstilling og an-
vendelse. Teksterne rummer spor af mundtlig og musikalsk praksis,
samtidig med at de giver prøver på de specifikke visuelle og grafiske
udtryksmuligheder, der knyttede sig til skriftkulturen og bogmediet.
Viserne vidner om forskellige kulturpraktikker (fællessang, recitation,
visuel stillelæsning), der var involveret i middelalderens religiøse Ma-
riadyrkelse, ligesom håndskriftet som helhed kan fortælle om sociale
arbejdsprocesser i et litterært produktionsmiljø i senmiddelalderen –
få årtier før udgivelsen af den første trykte bog på dansk. En bog- og
mediehistorisk pointe er her, at de materielle aspekter ikke er ligegyl-
dige udenværker, men vilkår som er med til at forme det kulturelle og
menneskelige »indhold« i litteraturen og dens sociale møde med et
læserpublikum. 
     En vigtig dimension ved middelalderens skriftkultur var, at den til-
lod lagring af viden og sansedata på en anden måde end i en mundtlig
kultur og dermed også lagde grunden til en ny organisering af den
menneskelige hukommelse og erindring. »Ret elskovens dyd« udtryk-
ker interessant denne kulturændring, når digteren til slut forsikrer at
han vil elske den attråede kvinde så længe han lever. En fast kliché i
alverdens kærlighedslyrik, men måden han udtrykker dette håb på er
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ganske raffineret og peger igen på skriften som sin mediemæssige for-
udsætning, idet han taler om at skrive kvinden (liljen) ind i sit hjerte
(»Scriwæ ynnen myth/ hyertæ then liliæ gren./saa lengæ som/ iek maa
lewæ«). Hun vil aldrig blive slettet heraf (»han skall ther al[dhrigh]
slettes af«), hedder det endvidere – igen med en metafor, som peger
på hvordan skriften og bogen som teknologi og lagringsmedium var
med til at bestemme, hvordan en digter som Per Ræv kunne tænke og
udtrykke sine følelser om tro, håb og kærlighed.
     Viserne i AM 76,8° har været en del af en litterær transmissionskul-
tur i senmiddelalderen, hvis udbredelse vi ikke kan sige meget om, da
formentlig langt størstedelen af vidnerne hertil er gået tabt for efter -
tiden. Når viserne i dag er blevet en del af historien og en del af dansk
lyrikkanon, skyldes det i alt væsentligt opskrifterne, som tilfældigvis
er bevaret i Arne Magnussons håndskrift. Den øvrige overlevering er
yderst begrænset. En islandsk oversættelse af »Mit hjerte brænder
hedt som bål« findes i et islandsk pergamenthåndskrift (AM 622 4°)
fra midten af 1500-tallet, mens en version af »Ret elskovens dyd« (på

torben jelsbak588

Figur 4. »Ret elskovens dyd« som vise nr. 59 i Hjertebogen. Thott 1510 4º
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tre strofer) fandt vej ind til adelsvisehåndskriftet Hjertebogen fra 1550’ -
erne, som tilskrives miljøet omkring Christian III’s hof. Den feterede
troubadourvise kommer her i fint selskab med de tidligst nedskrevne
danske ballader, som visen også i flere henseender ligner, men teksten
optræder her i en version på kun tre strofer, som ikke rummer hverken
trekantsdramaet eller beskrivelsen af den svigefulde dame fra versio-
nen i AM 76,8°. Til gengæld fik visen her et bibliografisk format, som
var kongenialt med indholdet og digterens ønske om at skrive lilje -
grenen ind i et hjerte (ill. 4).  
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