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Carcel de Amor på dansk – en transmissionhistorie 

Af Henrik Blicher 

 

Fortællingen om ridderen af den bedrøvelige skikkelse, 

Cervantes’ Don Quijote, blev ikke oversat til dansk før hen 

mod slutningen af 1700-tallet, mens den i dag temmelig langt 

mere ukendte fortælling ved navn Carcel de Amor, som F.J. 

Billeskov Jansen i øvrigt har kaldt for ”den første moderne 

Roman i vort Sprog” blev trykt hele to gange på dansk i 1600-

tallet, men så heller ikke mere.1 Dette bibliografiske faktum 

indbyder til en undersøgelse. 

Sådan set bør den slags udskiftninger i den internationale 

kanon ikke undre; hvad der på ét tidspunkt bliver hyldet i 

høje toner, kan være helt uden interesse for andre 

generationer; på den måde kan et værk få den tvivlsomme ære 

alene at tilhøre litteraturhistorikerne. Man kan sige det 

kort: Don Quijote hørte fremtiden til, det gjorde Carcel de 

Amor ikke rigtigt. 

Begge værker blev importeret fra Spanien på forskellige 

tidspunkter og fandt læsere inden for forskellige rammer i 

tvillingeriget Danmark-Norge. Her skal det dreje sig om Carcel 

de Amor (Kærlighedens fængsel). Det ville være interessant at 

finde svar på spørgsmålet om, hvad i alverden der kunne gøre 

en følsom roman fra Spanien relevant for en læsende 

offentlighed i Danmark dengang i 1600-tallet. Det er også 

vedkommende at spørge til, hvad der sker i en sådan 

                                                           
1 Charlotte Dorothea Biehl oversatte uden mellemled Don Quijote fra spansk 

som Den Sindrige Herremands Don Quixote af Mancha, Levnet og Bedrifter, 

bind 1-4, 1776-77. Citatet fra Billeskov Jansen stammer fra hans Danmarks 

Digtekunst, bind 1, 1944, s. 146. 
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transmission, adaptation eller modifikation. Der er med Roger 

Chartiers ord tale om et eksempel på literary mobility.2    

Litterær migration kan undertiden være vanskeligere at afdække 

end tilfældet er her, hvor vi ikke skal længere væk end til 

Tyskland for at finde forlægget for de danske oversættelser. 

Den første tyske udgave af værket er fra Hamburg og ifølge 

titelbladet udgivet i 1625. En senere udgave er fra 1660 med 

titlen CARCEL DE AMOR Oder/ Gefängnüss der Lieb, altså Carcel 

de Amor eller kærlighedens fængsel. Denne udgave rummer et 

billede, der på emblematisk vis forklarer, hvad værket går ud 

på. 

 

                                                           
2 Artiklen er en bearbejdet version af et foredrag med titlen ”The 

Meanderings of Carcel de Amor”, jeg holdt ved den boghistoriske konference 

Literary Citizenship i Oslo i efteråret 2019. Roger Chartier benyttede det 

citerede udtryk i sit foredrag “Literary mobilities: materiality of the 

text, translations and readerships” (tilgængelig som podcast). Begrebet om 

transmissionshistorie som et begreb om tekstens forvandling gennem 

forskellige historiske kontekster stammer fra D.F. McKenzies ”The Book as 

an Expressive Form” i David Finkelstein og Alistair McCleery (red.): The 

Book History Reader, 2006, s. 35-47. Synspunktet er opsummeret af Aasta 

Marie Bjorvand Bjørkøy og Ståle Dingstad i deres Litterære kretsløp. Bidrag 

til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo, 2017, s. 30 

som ”et samlebegrep for de prosessene som tekster over tid sosialieres inn 

i og forvandles gjennom. Fra et bokhistorisk synspunkt blir det da 

nærliggende ikke bare å spørre hva en tekst betyr, men stille spørsmålet om 

hva teksten betyr på et gitt sted og et gitt tidspunkt”.   

  

https://soundcloud.com/nasjonalbiblioteket/literary-citizenship-roger-chartier
https://soundcloud.com/nasjonalbiblioteket/literary-citizenship-roger-chartier
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  Fig. 1. Illustration fra Carcell 

de Amor. Oder/ Gefängnüss der Lieb. Darinnen eingebracht wird 

die traurige und doch sehr schöne Historia/ von einem Ritter/ 

genant CONSTANTE, Und der Königlichen Tochter RIGOROSA. Aus 

Spanischer Sprach in Hochteutsch gebracht/ Durch Den 

Wohlgebornen Herrn / Herrn Hanss Ludwigen/ Herrn 

Khueffsteinern/ Freyherr etc. (Hamburg 1660). 

 

Stikket forestiller ikke selve kærlighedens fængsel, men en 

mand og en kvinde, der føres væk fra jorden og op i en himmel 

med skyer af en lille Amor med vinger stående på en vogn 

forspændt behårede rovdyr ført af en nøgen kvindelig figur, 

der (med henvisning til måden, vinden griber i hendes klæder 

og til hendes hår, der er væk, så hun ikke lader sig gribe) 

kan bestemmes som Lykkens gudinde (Fortuna) eller Øjeblikket 

(Occasio) snarere end Amors moder, Venus. Scenen forestiller i 

overensstemmelse med reglerne for høvisk kærlighed et take off 

fra det jordiske udgangspunkt for den dedikerede mand og 

kvinde, der på lige fod er underlagt de styrende kræfter. Den 
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indbyggede dobbelthed af skæppeskønt og forfærdeligt under 

overskriften Gefängnüs der Liebe har sin pendant i den 

allegoriske lokalitet, det skinbarlige fængsel, som er 

kærlighedens.3 Hele opstillingen står i gæld til en fast figur 

i en lyrisk tradition fra Petrarca, hvor den paradoksale 

dobbelthed kendes som la dolce pena, den søde straf. Det er 

smertefuldt at elske, men på grund af de gevinster, der følger 

med tilstanden, tøver man ikke med at iføre sig lænkerne, at 

gå i fængsel, at lide for kærligheden. 

Faktisk er denne figur (den tekniske term er concetto, 

conceit) så afgørende for forståelsen af det høviske ideal i 

Carcel de Amor, at det lønner sig at lægge vejen forbi 

Petrarcas sangværk til Laura, Il Canzoniere, hvor tilstanden 

er beskrevet i detaljer i første kvartet af sonetten ”Or che 

’l ciel et la terra e ’l vento tace”.4 Elskeren ligger vågen om 

natten, alt ånder fred og ro, blot ikke hos ham selv, der 

insisterende maler sin spilvågne tilstand med hele fire verber 

på række: han stirrer, tænker, brænder, græder (vegghio, 

penso, ardo, piango). Årsagen til hans tilstand er hende, der 

uden ophør står for hans øjne og udvirker sød afstraffelse 

(dolce pena). Et kortere navn for den dikotomiske tilstand er 

krig (guerra) med sorg og vrede. Paradokset bliver 

tydeliggjort i de afsluttende vers: Hun er kilden til både det 

søde og det sure, hun rummer sygdommen og helbredelsen, og hun 

                                                           
3 Denne allegoriske form er præcist navngivet af Thorkild Bjørnvig som 

’abstraktets genitiv’ i hans Virkeligheden er til. Litterære essays (1973), 

jf. Henrik Blicher: ”No particular place to go. Allegorical devices in Jens 

Schelderup Sneedorff’s Den patriotiske Tilskuer” i Spectator-type 

Periodicals in International Perspective. Enlightened Moral Journalism in 

Europe and North America, red. Sophia Doms, 2020, s. 393-408. Formens 

emblematiske karakter fremgår tydeligt af titelbladet til det spanske 

forlæg, der viser den mandlige hovedperson på vej op ad trappen til sin 

betydningsmættede nye bolig.     
4 Går man til Meyers Fremmedordbog (Ordnet.dk) fremgår afsmagen for den 

kunstfærdige barok tydeligt af definitionen: 

”Concetti (konsjetti), it., pl. (sing.: concetto, Begreb, Idé; af 

l. conceptum), spidsfindig vittige, tit søgte Udtryk og Vendinger, is. i 

Poesien; kunstlet Vittighed, Glimmervittighed”.  
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gør det på en sådan måde, at han forbliver i dobbeltheden og 

fødes og dør 1000 gange (mille volte) i døgnet. 

Som nævnt kom Carcel de Amor til Danmark via Tyskland. Hans 

Ludwig Kuffstein (1587-1657) stod bag den tyske udgave, der 

ligger til grund for den danske udgave besørget af den ukendte 

”A.B”. Titlen på den danske oversættelse fra 1636 lyder 

således in toto:  

 

CARCEL DE AMOR, Eller Kierligheds Fengsel. Derudinden 

forestillis den sørgelige/ oc dog saare skønne 

Historia/ om den æddel Ridder/ ved Naffn CONSTANTE Oc 

den Kongelige Daatter RIGOROSA. Aff det Hispaniske 

Sprog paa Høytydsk udsat Aff Den Velbaarne Herre/ Her 

Hans Ludwig/ Herrn Kheuffsteinern/ Freyherre. Oc nu 

paa Danske aff Høytydsken sammenskrefuet Ved A. B.5 

 

Den lange titel får forklaret det meste: Hans Ludwig Kuffstein 

oversatte værket fra spansk, og A.B. oversatte fra tysk. Alt 

andet ville da også være overraskende; det var først i 

slutningen af 1700-tallet, at de nødvendige forudsætninger på 

spansk og dansk var samlet hos en sproglig kapacitet som 

Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788). At den danske version 

har sit forlæg i den tyske har man ikke brug for titelbladet 

til at godtgøre; hele vejen igennem fortællingen benyttes de 

tyske navne og ikke de spanske. Den mandlige elsker Constante, 

                                                           
5 Citeret fra Hielmst. 1937 8° (58, - 388 8°). Dette eksemplar rummer som 

det eneste i Det Kgl. Bibliotek et fuldstændigt trykt titelblad foruden et, 

muligvis senere indklæbet, stik med titlen ”CARCER AMORIS” og gengivelsen 

af en allegorisk bygning på fire søjler betitlet ”Fornuft”, ”Kiendelse”, 

”Willie” og ”Hukommelse” foruden tre synlige mandsfigurer oven på søjlerne 

betitlet ”Taalmodighed”, ”Sorg” og ”Bekymring”, hvorover der er placeret 

tre flammende hjerter. Bygningens spids er forsynet med en ørnelignende 

fugl, og bygningen er placeret på klipper med indskriften ”TRO FAST HED”. 

Søjlen ”Willie” er forsynet med en indgangsdør til fængslet og en trappe, 

der leder derop. Teksten er upagineret, men fortalens rectosider er 

pagineret ”A ii – A iiii”.  
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der virkelig er lige så vedholdende i sin kærlighed, som 

navnet mere end antyder, hedder på spansk Leriano og er en 

makedonsk adelsmand. Tilsvarende har kongedatteren Laureola i 

det spanske værk fået navnet Rigorosa (for ubøjelig er hun) 

både i den tyske og i den danske version. Den danske 

oversætter A.B. gør sig ingen anstrengelser for at 

selvstændiggøre sig i forhold til Kuffsteins tyske udgave. 

Udgiveren har stillet navnet Kuffstein (Kheuffsteinern) til 

skue på titelbladet, velsagtens ud fra en tanke om, at det 

kunne udgøre en form for salgsargument. Navnet indgår på 

titelbladet sammen med adelstitlen Freyherre (baron), og 

sprogføringen er Høytydsk. Gør man sig på det grundlag 

forestillinger om det intenderede publikum i Danmark, må man 

tage i betragtning, at størsteparten ville være i stand til at 

forstå og i nogen grad også at tale tysk. Højtysk kan 

betragtes som et salgsargument i overensstemmelse med en 1600-

talsdagsorden om at kultivere det danske sprog og bringe det 

på højde med toneangivende kulturnationer. Denne dagsorden 

svarer til Thomas Kingos, da han i forordet til sit første 

Aaandelige Siunge-Koor (1674) tilkendegiver, at hans 

arbejdssprog fortjener anerkendelse for dets potentiale: ”Thi 

de danskis Aand er dog ikke saa Fattig og forknyt, at den jo 

kand stige ligesaa høyt mod Himmelen som andris, alligevel at 

dend ikke bliver ført paa Fremmede og udlændiske Vinger”.6 Her 

fremføres en tydelig anbefaling af det danske sprog og et (til 

dels kristent) argument for at kultivere det. 

På den baggrund kan transmissionens tre stationer udpeges 

klart: En spansk original af Diego de San Pedro fra 1493 blev 

første gang oversat til tysk og udgivet i Leipzig 1625. Der 

eksisterer endnu et par udgaver fra Leipzig fra 1630 og 1635 

foruden udgaver fra Hamburg 1660 og 1675. Den danske udgave er 

                                                           
6 Jeg undlader ikke at citere Thomas Kingo fra fødselarens egen udgave, 

Digtning i udvalg, 1995, s. 54. Udgiveren gør på s. 471 opmærksom på, at 

”jo” skal forstås som ”ikke”.  
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fra 1636, så den må have sit udgangspunkt i en af udgaverne 

fra Leipzig. Men det var kun første gang den dødelige 

klassiker udkom på dansk; i 1687 bliver titlen bragt i 

overensstemmelse med folkebøgernes tradition for fokus på 

sensation og tragisk kærlighed:  

 

Yndelig oc Sørgelig men dog en meget skiøn 

Kierligheds Oc Lefnets Historie Om Den Durchl. Printz 

CONSTANTE Oc den Kongl. Princessinde RIGOROSA. Først 

udsat af Spansk paa Tydsk men nu paa Danske af A. B. 

 

Transmissionsvejen over Tyskland ser ud til at være 

hovedvejen. Hyrderomanen Astrée (1607) af Honoré d’Urfé vandt 

en vis berømmelse i Søren Terkelsens oversættelse, der dog 

forliste undervejs, men oversætteren fastholdt temakredsen i 

sin Astree Siunge-Choer (1645-48). Når kærlighedslyrik kommer 

til Danmark i fåreklæder, skyldes det, at Terkelsen, der havde 

haft ansættelse som kammertjener, dvs. privatsekretær, hos 

Christian 4., blev udnævnt til tolder i Glückstadt ved Elbens 

udmunding. Det betydningsfulde embede ved Elbtolden blev 

afskaffet ved freden i Brømsebro 1645, hvilket gjorde 

Terkelsen til en fri digter på hårde vilkår. Allerede i 1636 

var han blevet grebet i misrøgt af embedet, men vigtigere for 

litteraturhistorien er det internationalt orienterede miljø, 

han færdedes i nede i Glückstadt. Uden at nævne navne kan man 

holde sig til Erik Sønderholms erklæring om, at denne 

”digterkreds’ europæiske orientering har været ikke så ringe, 

og det står klart, at Terkelsen dels har set det som sin 

opgave at introducere disse tyske digteres værker i Danmark, 

dels at gøre danske læsere bekendte med nogle af de europæiske 
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litterære hovedværker, som blev dyrket i tyske litterære 

kredse”.7  

En transmissionsvej som denne ser ud til at være et mønster 

gennem hele århundredet. Et andet sigende eksempel er Povl 

Pedersen Philedors barokke adaptation af María de Zayas 

Sotomayors ”El prevenido engañado” (Den bedragne 

forholdsregel): Værket rejser nordpå over grænsen til Frankrig 

i form af Paul Scarrons ”La précaution inutile” (Den unyttige 

forholdsregel), der blev oversat til tysk for til sidst at 

blive komplet ombygget til dansk barok med løvefødder og 

gesvejsninger; værket cirkulerede i manuskriptform omkring 

1690 og blev trykt første gang som Don Pedro i 1724, eller som 

den mere sammensatte, men også mere oplysende titel lyder: 

Kierligheds Endrings og Undrings Speil.   

 Fig. 2. Titelblad til værkets 

første trykte udgave fra 1724, jf. Kabell (1949), s. 56.  

                                                           
7 Erik Sønderholm: Dansk Barokdigtning 1600-1750, bind 2, 1971, s. 30. 
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I dette tilfælde ser transmissionsruten således ud: 

 María de Zayas y Sotomayor (1590-1661): “El prevenido 

engañado” i Novelas amorosas y exemplares (Madrid 1637). 

 Paul Scarron (1610-50): “La précaution inutile” i LES 

NOVVELLES TRAGICOMIVES. Traduites d'Espagnol en François 

Par Monsieur SCARRON (Paris 1655).  

 Von der Unnötigen Vorsorge Vor Kluges Frauenvolck/ Auß 

dem Frantzösischen und Spanischen übersetzet Anno 1659. 

(Hamburg 1660)  

 Povl Pedersen Philedor: Kierligheds Endrings og Undrings 

Speil, Forestillet udi den Spanske HERREMAND DON PEDRO af 

GRANADA, Hans Livs og Levnets HISTORIE, Ved PHILEDOR 

(København 1724, 1756)  

Aage Kabell, der har undersøgt værkets europæiske 

udgivelseshistorie, nævner muligheden for en ekstra station, 

når han taler om den ”litterære landevej fra Spanien over 

Frankrig, Holland og Tyskland”, der føres til ende i Danmark.8 

Den unyttige forholdsregel, der står centralt i fortællingen 

om Don Pedro, har at gøre med den pointerede afslutning på 

hans mellemværender med spanske kvinder, der hver gang snyder 

ham, så vandet driver: Ved at gifte sig med en uvidende ung 

pige med klosterbaggrund tror han sig forsikret mod de 

udspekulerede kvinder, men er lige vidt, da hun sætter ham 

horn i panden med åbne øjne. I den barokke transponering af 

værket til dansk samles den uheldige, men heller ikke meget 

lærevillige hovedpersons erfaringer med kvinderne rundt 

omkring i Spanien til en hårdnakket livsanskuelse, der, 

snarere end kvinderne, ender med at lægge ham i graven med en 

overbevisning om hele tilværelsens principielle ustabilitet.   

                                                           
8 Aage Kabell: Don Pedro, 1949, s. 45. 



10 

 

 

Så langt kan man komme med en paratekstuel undersøgelse, så at 

sige uden at læse bogen. Går man det skridt videre, fremgår 

det, at Carcel de Amor eller Kierligheds Fengsel er fortalt i 

første person ental af hovedpersonen kaldet Forfatteren (El 

Auctor) og rummer historien om en makedonsk adelsmand, 

Constante (Leriano), som er fængslet på grund af sin kærlighed 

til prinsesse Rigorosa (Laureola). Da Constante er ude af 

stand til at flygte fra kærlighedens fængsel, gør han brug af 

Forfatteren som mellemmand til at få fortalt Rigorosa om sine 

lidelser. Henvendelserne fører dog ikke til noget, og 

Constante dør af hjertesorg. 

Hvor langt kan man komme med en genrebestemmelse? Aage Kabell 

gør kort proces, når han taler om en ”middelalderlig spansk 

roman (…) pudset op i den dyre stil”.9 Sagen er, at Carcel de 

Amor er noget af en genrehybrid. Værket begynder som en 

allegorisk konstruktion, og fortællingens ramme i form af 

kærlighedens tempel er beskrevet i detaljer: Constante er 

lænket til en brændende stol, han bærer en tornekrone, og han 

er omgivet af allegoriske personifikationer som Frygt, Omsorg, 

Håbløshed og Lidenskab. De piner ham på alle måder. Herefter 

påbegyndes udvekslingen af breve mellem Constante og Rigorosa 

formidlet af Forfatteren, og værket får nu karakter af 

brevroman. Hen imod slutningen ændrer værket igen karakter og 

bliver en fortælling om hofintriger og krig.  

Carcel de Amor er altså både en allegori, en 

kærlighedshistorie med kærestebreve, en beretning fra hoffet 

og en forfatter, bogens fortæller, der er blandet 

(homodiegetisk) op i fortællingen. I denne forbindelse drejer 

det sig ikke om Carcel de Amor i sig selv, men om værket som 

et transmissionsobjekt, og da er der forskellige kontekster at 

                                                           
9 Kabell (1949), s. 45. 
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tage højde for: Der er den oprindeligt spanske, den 

mellemliggende tyske, og så er der givetvis forskel på den 

litterære institution i Danmark omkring 1630’erne og omkring 

1680’erne. I firserne tænker man sig en etableret barok fuld 

af selvtillid, en kunstform med litterære ambitioner, der 

nåede et højdepunkt i den evangeliske systemdigter Thomas 

Kingo. I trediverne derimod arbejdede Anders Arrebo på sin 

stort anlagte gendigtning af kristenhedens fremmeste epos, 

Bartas’ La Semaine, ou Création du monde (1578) om 

skabelsesugen. Hermed udgør Arrebo begyndelsen på barokken i 

Danmark, som det ofte er blevet anført.10 Det er klart, at der 

er forskel på at ankomme til den ene eller den anden af disse 

tilstande. De må inddrages – der er kun undtagelsesvis tale om 

en sømløs oversættelse fra et sprog til et andet. 

Ved en anden lejlighed har jeg argumenteret for at Don Pedro – 

fortællingen om den spanske herremand, der blev bedraget af 

den ene kvinde efter den anden – blev grundlæggende omarbejdet 

som historie i kraft af Povl Pedersen Philedors tilegnelse.11 

Fortællingen rejste fra fra Sotomayor i Spanien til den anden 

side af grænsen i Sydfrankrig, hvor Scarron fik sin version, 

som igen rejste nordpå for i sidste ende at blive samlet op af 

danske Philedor. Hvad der begyndte som en folkelig fortælling 

fra den mindre sofistikerede ende af Boccacios repertoire om 

hvem, der bedrager hvem, bliver på dansk grund til en 

filosofisk fortælling, en sprudlende gyser med ontologiske 

implikationer, et eksempel på barok vanitas uden tilflugt i 

kristen opbyggelighed. 

                                                           
10 Torben Jelsbak: ”Barokken i dansk digtning. En receptionshistorie” i 

Danske studier 1999, s. 86-119. 
11 Henrik Blicher: ”’Og Soel gik op paa tydsk’ – om Poul Pedersen Philedors 

Kierligheds Endrings og Undrings Speil” i Danske Studier 1989, s. 69-100; 

”… bestandig i sin ubestandig Skik’. Komposition og billedsprog i Poul 

Pedersens Don Pedro” i Mimesis förvandlingar. Tradition och förnyelse i 

renässancens och barockens litteratur, red. Hans-Erik Johannesson, 2002, s. 

261-272. 
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Skete der noget lignende med Carcel de Amor? Og hvad siger 

forskningen om den sag? Ikke meget. At Billeskov Jansen 

udnævnte værket til den første moderne roman på dansk (jf. 

note 1) har ikke betydet det store i en nationalt anlagt 

litteraturhistorie, der som hovedregel interesserer sig i 

mindre grad eller slet ikke for den oversatte litteratur. I 

Ejnar Thomsens oversigt fra trediverne har værket status som 

foregribelse af barokken, i særdeleshed på grund af 

oversætterens (den ukendte A.B) idé i forordet om et 

bemærkelsesværdigt fremskridt i digtningen eller retorikken: 

De gamle grækere og romere havde udfoldet sig på det højeste 

niveau, men nu om dage er også de ellers barbariske sprog højt 

mod nord blevet tæmmet og underkastet veltalenhedens regler.12 

Oversætteren A.B. glæder sig over et fremskridt i civilisation 

og indskriver det aktuelle værk i denne kulturoptimisme.  

Den grundigste behandling af Carcel de Amor er den ældste. 

Julius Paludan er berømt for at blive professor (i 1892) ved 

Københavns Universitet i stedet for Georg Brandes. Den 

berømte, men også kontroversielle Brandes havde europæisk 

litteratur fra Den første franske revolution og fremefter som 

emne for sine forelæsninger. Hans komparative metode tjente et 

særligt formål, nemlig påvisningen af, hvordan samtidens 

danske litteratur var baseret på udlevet idealistisk og 

romantisk tankegods. Til forskel fra Brandes var Paludan 

positivist, hans metode var filologisk, og han underkastede 

sine primærkilder et omhyggeligt metodisk studium - og det 

gjorde ham alt i alt bedre egnet til et moderne og 

professionelt universitet.13 

Julius Paludan beskæftigede sig med, hvad han kaldte fremmed 

indflydelse på den danske nationallitteratur, og benævnte sin 

                                                           
12 Ejnar Thomsen: Barokken i dansk digtning, 1971, s. 5. 
13 Pelle Oliver Larsen: Professoratet. Kampen om Det Filosofiske Fakultet, 

2016, s. 319. 
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videnskabelige genre en ’undersøgelse’.14 Dette værk rummer den 

mest omfattende undersøgelse af den danske Carcel de Amor. I 

1887 var termen barok ikke i brug som periodebetegnelse, så 

Paludan betegnede (i undertitlen) sin fremstilling som 

renæssancebevægelsen i dansk litteratur. Af Paludan lærer vi, 

at Hans Ludwig Kuffstein og hans kreds tog fejl, da de valgte 

Carcel de Amor som et eksempel på moderne litteratur, der 

kunne gøre berettiget krav på europæisk udbredelse og 

oversættelse.15 Ifølge Paludan var værket slet ikke i 

overensstemmelse med den nye kunstretning, selvom det var 

samtidigt med Anders Arrebo. Paludan omtaler Carcel de Amor 

som ”den i og for sig ubetydelige, allegoriske Prosaroman” (s. 

165), der sammen med den ridderlige Amadis-litteratur og den 

ligeledes høvisk-allegoriske Le Roman de la Rose hører til den 

vigende middelalders sidste udløbere. Stilen karakteriserer 

han sjovt nok som en ”moderne pathetisk og opstyltet 

Romanstil” (hvad der for en nyere betragtning kunne 

kvalificere til betegnelsen barok). Men denne afvisning giver 

Paludan et problem, som han ikke forholder sig til, med at 

forklare den tyske såvel som den danske begejstring for 

værket. Nuvel, siger Paludan, undertiden forholdt det sig 

beklageligvis sådan, at ”Fortidens Folkebøger” (en 

genrebestemmelse, han deler med Rasmus Nyerup) blev udgivet 

”uden Kritik” (s. 166). 

                                                           
14 Julius Paludan: Fremmed Indflydelse paa den danske Nationaliteratur i 

det 17. og 18. Aarhundrede. En literaturhistorisk Undersøgelse, 1887; jf. 

Flemmning Conrad: “Julius Paludan mellem Norden og Europa” i (red. Per Dahl 

m.fl.) Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk 

litteraturhistorieskrivning, bind 1, 2001, s. 181ff. 
15 Paludan finder det ”i allerhøjeste Grad sandsynligt”, at Kuffstein har 

samarbejdet med kredsen om Det frugtbringende selskab (Die Fruchtbringende 

Gesellschaft) til trods for, at medlemskab ikke kan dokumenteres (s. 166).  
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 Fig. 3. Den første udgave 

af Carcel de Amor på dansk med manglende titelblad, men med 

håndskrevet forklaring på inderpermen (i oversættelse fra det 

tyske forlæg): ”De Nafnis Forklaring som udi denne Historia 

indföres” – Constante forklares som Bestandig og Rigorosa som 

Unaadig eller Ubarmhiertig. Udgaven har angiveligt tilhørt 

historikeren og bogsamleren Peter Frederik Suhm. 

Katalogsignatur: Det Kgl. Bibliotek 58,-388 8° 13638.    

 

Her skal man ikke glemme, at forordet til den danske version, 

en ”Fortale/ Til den gunstige Læsere”, er sat i verden for at 

motivere udgivelsen i 1636. Hvis Cicero nu genopstod og 

aflagde Europa et besøg, ville han uden tvivl glæde sig over, 

at de sprog, som han havde vurderet som barbariske, nu foldede 

sig ud i overensstemmelse med de gamle græske og romerske 

standarder. Det er nemlig et faktum, siger A.B, at ”de 

lofflige frj Konster” på linje med græsk og latin ”aff Mørcket 

igien er ført til Liuset”.16 Nationer, der ellers havde for 

vane at slås med hinanden, har i stedet ”fatted Pennen/ temmed 

deris vilde Sprog/ dennem under Bogstaffvenis oc Zijrligheds 

Aag begiffued”.17 Det er vaskeægte renæssanceoptimisme; til 

trods for det faktum, at universalmeteren for kultur og 

                                                           
16 Carcel de Amor, 1636, s. A ii (jf. note 5).  
17 Op.cit., s. A iii verso. 
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civilisation er sikkert placeret i det klassiske Grækenland og 

Rom, er der mulighed for at måle sig. De civiliserede nationer 

er på vej, og det er svært at forestille sig, at de kan nå 

højere. A.B. fremhæver især det spanske og det franske sprog 

som et gennemgangsled til finere kultur og klassisk 

civilisation: Begge lande ”hafuer naaet sin Fuldkommenhed/ 

eller oc jo endeligen staar noget nær ved den øffuerste Grad 

eller Trappe”.18 Forordet bliver dermed et eksempel på 

aemulatio, dvs. en rivaliserende ambition om at komme på højde 

med et fortidigt ideal. Det forklarer en del af den danske 

interesse i at migrere og transponere Carcel de Amor.  

En anden dimension af civiliseringsprocessen kommer til udtryk 

i forordets sammenfatning af værkets høviske elskovslære med 

forsikringen om, at det alene er ”den kyske oc tillatte 

Kierlighed”, der her propageres.19 Af den standhaftigt ærbare 

Rigorosa kan de kvindelige læsere ”lære deres Ære/ icke alene 

ald anden deris Rigdom at foredrage, men oc den/ høyere end 

nogen anden denne Verdsens ypperste Clenodie, at skatte”.20 

Mens kvinderne altså belæres om at sætte deres dyd over alt 

andet, opfordres mændene anderledes pragmatisk til at tage 

bestik af Constantes sørgelige skæbne og skrue ned for de 

ideale fordringer; det kan bedst ske ved ”at temme oc maadelig 

at gøre” deres kærlighed og ved at ”midle oc tuinge” deres 

affekter.21    

Forordet er i Gérard Genettes forståelse af genren ”a 

privileged place of a pragmatics and a strategy”, altså 

forfatterens vejledning til forståelse af værket.22 Jo længere 

der er fra værket til dets aktuelle læsere, jo større er 

behovet for instruktion; det er en transmissionshistorisk 

                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Op.cit., s. A iiii verso. 
21 Ibid. 
22 Gérard Genette: Paratexts. Thresholds of Interpretation, oversat af Jane 

E. Lewin, 1987, s. 2.  
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tommelfingerregel. Således er der i Diego de San Pedros 

spanske forlæg fra 1492 ikke noget forord, men en kortfattet 

tilegnelse til forfatterens mæcen Fernández de Córdoba, hvori 

han helt konventionelt giver udtryk for beskedenhed og 

principiel uduelighed. I den tyske udgave forsikrer 

oversætteren, Hans Ludwig Kuffstein, i sin ”Vorrede An das 

Löbliche/ adeliche Frawenzimmer” om, at han allerede som ung 

mand blev klar over og siden ikke nok har kunnet understrege 

mændenes (”wir cavallieri”) forpligtelse til at ære ædle 

kvinder (”Edlen Damis”). Det er i denne og hele værkets 

høviske ånd, at han nu lægger sin ringe bog oversat fra det 

spanske for de ærværdige kvindelige læseres fødder med en 

forsikring om livslangt og trofast tjenerskab.23 I 

transmissionens sidste led på dansk er der som vist yderligere 

behov for instruktion fra formidlerens side.    

 

 

  

                                                           
23 ”Mit höchster Devotion biß in meinen Tod gehorsamer Diener”. Carcell de 

Amor. Oder/ Gefängnüss der Lieb, 1660, upagineret forord. 


