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ÁGRIP 

 
Hvers vegna er þessi ritgerð um „Sommerfugledalen“? Svarið við þeirri spurningu er, að 

haustið 2011, þegar ég hóf nám í dönsku við HÍ, þá gerðist dálítið, sem varð til þess. Ég 

kynntist þessu ljóðasafni, sem er  sonnettukrans. Ég hafði skráð mig á námskeið í 

dönskum samtímabókmenntum og í kennsluáætluninni stóð, að fyrsta viðfangsefni okkar 

væri ljóðagreining. Við áttum að lesa fimm ljóð, skrifuð af dönskum samtímaskáldkonum 

i byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. Efst á lesefnislistanum stóð nafnið Inger 

Christensen og á eftir því „Sommerfugledalen (1991)“. Þetta voru fyrstu kynni mín af 

þessu ljóðasafni. Margbreytileiki viðfangsefnis þess, form og myndmál ásamt útgeislun 

þess af fegurð hrifu mig það mikið, að það hefur ekki farið úr huga mér síðan. Lestur 

minn á því veitti mér vellíðunarhughrif, þegar ég upplifði næstum ólýsanlega fegurð þess.  

Meðvitað og/eða ómeðvitað hefur löngunin til að læra meira um ljóðasafnið blundað í 

mér síðan.  

Þegar síðan kom að því, að velja viðfangsefni BA-ritgerðar minnar, bankaði þessi 

sonnettukrans sífellt upp á. Hann gafst ekki upp, heldur hélt áfram, þar til ég sannfærðist 

um, að Sommerfugledalen yrði ég að velja. Ég skýri sonnettukransinn í ritgerðinni og 

reyni að komast að og skilja, hvað það er, sem gerir það að verkum, að hann er ekki bara 

flottur og fallegur, heldur svo hrífandi, að lesandinn getur orðið agndofa yfir fegurð hans. 

Ég var síðan heppin að geta hlustað á erindi hins danska bókmenntafræðings, Erik 

Skyum-Nilsens, þar  sem hann miðlaði þekkingu sinni um Sommerfugledalen í Norræna 

Húsinu 8. mars 2014. Þar varð ég þó nokkru fróðari um kransinn. Það, sem svo gerist á 

haustmisserinu 2015, er síðan stórmerkilegt. Það eru 10 verk á bókalistanum yfir, hvaða 

verk nemendur á námskeiðinu „Norræn öndvegisverk í bókmenntum“ eiga að lesa. Neðst 

á honum stendur: „27/11 - Gísli: Inger Christensen: Sommerfugledalen“.  

Fyrst fjalla ég í fáum orðum um líf og rithöfundarferil skáldkonunnar og kem með 

nokkrar staðreyndir og ártöl um ýmislegt, sem er fróðlegt að vita í sambandi við 

sonnettukransinn. Síðan skrifa ég um tilurð hans og hvað „sommerfugledalen“ stendur 

fyrir í honum og hvernig ljóðmælandinn (skáldkonan) í sonnettunum fimmtán setur fram 

hugleiðingar sínar um dauðaangistina, trúna, samspil lífs og dauða, fegurðina, 
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frumspekina, ljóðlistina, ástina, náttúruna og minningarnar, og þýðingu alls þessa fyrir 

okkur mennina. Jafnframt velti ég fyrir mér dauðanum, fegurðinni og upplifun af henni, 

frumspekinni og kenningum nokkurra heimspekinga þar að lútandi, ásamt því að gera 

grein fyrir formi og bragfræði sonnettukransins. Að lokum fjalla ég  aðeins um hina ýmsu 

strauma í bókmenntum í gegnum tíðina og skoða, hverjir af þeim finnast í 

sonnettukransinum, hvar hægt er að staðsetja hann í bókmenntasögunni ásamt því að 

fjalla lítillega um  viðurkenningar, sem skáldkonan hefur fengið. Viðauki inniheldur 

ljósmyndir af nokkrum af þeim fiðrildategundum, sem nefndar eru í kransinum.  
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RESUMÉ 
   

Hvorfor handler denne opgave om Sommerfugledalen? Svaret på det spørgsmål er, at om 

efteråret i 2011, da jeg begyndte mine studier i dansk på HÍ, skete der noget, der bidrog 

til denne beslutning. Jeg blev præsenteret for digtsamlingen, der er en sonetkrans. Jeg 

havde tilmeldt mig et kursus i dansk samtidslitteratur og på undervisningsplanen stod, at 

det første, vi studerende skulle lære om, var digtanalyse. Vi skulle læse fem digte skrevet  

i starten af 1990‘erne af fem danske, kvindelige lyrikere. Øverst på litteraturlisten stod 

navnet, Inger Christensen, og derefter ”Sommerfugledalen“ (1991). Her begyndte mit 

bekendtskab med denne digtsamling. Jeg blev fascineret af emnets mangfoldighed, dens 

form og billedsprog og dens udstråling af skønhed i en sådan grad, at den siden har boet 

i mit sind. Læsningen af digtsamlingen gav mig en følelse af velvære. Det var en 

skønhedsåbenbaring for mig at opdage dens næsten ubeskrivelige skønhed. Siden, bevidst 

og/eller ubevidst, har min længsel efter at lære mere om denne digtsamling, gæret i mine 

tanker. 

Da jeg senere måtte vælge et emne for min BA-opgave, trængte denne sonetkrans 

sig altid på. Den gav ikke op, blev ved, og resultatet blev, at nu skriver jeg om 

Sommerfugledalen – et requiem, som er dens fulde navn. Jeg analyserer den i min opgave 

og prøver at finde ud af og forstå, hvordan og hvorfor den ikke bare er flot og smuk, men 

så fascinerende, at dens skønhed magter at skabe en undren hos læseren. Det var siden et 

lykketræf for mig, at kunne høre den danske litteraturhistoriker, Erik Skyum-Nielsen, 

holde et foredrag og formidle sin viden om Sommerfugledalen i Nordens Hus den 8. marts 

i 2014. Dér blev jeg lidt klogere på sonetkransen. Det, som siden skete på 

efterårssemestret i 2015 er intet mindre end forunderligt. Boglisten over studenternes 

pensum i kurset om nordiske litterære kanonværker, består af 10 værker. Nederst på listen 

står: ”27/11 – Gísli: Inger Christensen: Sommerfugledalen”.                                                                                                                                                                 

I opgaven skriver jeg først lidt om Inger Christensens liv og forfatterskab og 

midler nogle oplysninger og årstal, som er interessante at vide noget om i forbindelse med 

sonetkransen. Herefter skriver jeg om, hvorfor den blev skabt og undersøger, 

hvad ”sommerfugledalen” står for. Siden kommer en analyse af, hvordan digteren 
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fremsætter digterjegets (sine) iagttagelser og tanker om dødsindsigten, troen, forholdet 

mellem liv og død, skønheden, metafysikken, digtekunsten, kærligheden, naturen, 

erindringer og betydningen af ovenstående for mennesket, i de femten sonetterne. 

Desuden funderer jeg over døden, metafysikken, skønheden og oplevelsen af den, nogle 

filosoffers teorier hervedrørende, samt redegør for digtsamlingens form og metrik. Til 

sidst er der en kort redegørelse for forskellige strømninger i litteraturen igennem tiden, 

en undersøgelse af, hvilke af dem der kan spores i digtsamlingen, hvor digtsamlingen kan 

placeres i litteraturhistorien, lidt om nogle af digterens modtagne anerkendelser samt 

opgavens konklusion. Bilag indeholder fotos af nogle af sommerfuglene nævnt i 

sonetkransen.              
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1.    Indledning 

 

BA-opgaven handler om kanonværket Sommerfugledalen – et requiem. Det er en 

digtsamling, et requiem, komponeret som en sonetkrans af den danske sprogkunstner 

Inger Christensen (1935-2009) i 1991. Digtet er mangfoldighedens verden og byder på 

diverse tolkninger, alt efter hvilke briller dets læser tager på: Religionens, filosofiens, 

digtekunstens, naturvidenskabens, psykologiens eller kosmologiens. Læseren kan også 

tage alle brillerne på. 

 

1.1.    Problemstilling 

Jeg har valgt at undersøge og analysere digtsamlingen med fokus på digterjegets 

dødsindsigt, skønheden, metafysikken, livet og døden. Jeg beskriver, hvordan disse 

fremstilles i digtsamlingen, og hvordan forholdet mellem dem bliver formuleret. Jeg 

forklarer, hvorfor jeg tror, at digteren vælger at bruge sommerfugle som dalens beboere, 

men ikke nogen anden dyreart. Jeg funderer også over, hvad død, skønhed og metafysik 

er, og hvilken betydning disse begreber har i værket. 

Den danske filosof og idéhistoriker Dorthe Jørgensen, har bl.a. skrevet om, hvilke 

tanker og meninger hun har om skønhed og metafysik. Hun formidler sin viden om, hvad 

nogle filosoffer forstår ved disse begreber og trækker på deres fremsatte teorier om 

fænomenerne. Jeg undersøger, om Inger Christensens digtsamling er et udtryk for en 

moderne skønhedsmetafysik, hvilke litterære strømninger der findes i den, og hvor den 

kan placeres litteraturhistorisk. 

 

1.2.    Opgavens struktur 

Opgaven begynder med nogle ord om Inger Christensens liv og forfatterskab. Herefter 

nogle ord om, hvilken metode jeg bruger i mit arbejde. Jeg skriver lidt om begyndelsen 

på ’det hele’: Universet, Jorden, livet på den, sproget og digtekunsten, da det alt sammen 

har noget at gøre med digtsamlingens emne. Dernæst følger nogle ord om 

Sommerfugledalens tilblivelse og sommerfugledalens placering i digtsamlingen, tiden og 

karaktererne, samt funderinger over dødsindsigten, døden og dens betydning. Derefter 
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kommer Sommerfugledalens femten sonetter og forklaringer og fortolkning af deres 

emner, troper, henvisninger og associationer samt funderinger over skønhed, hvordan den 

fremstilles i digtsamlingen og dens betydning i verden. Sonetkransens skønne form og 

rim beskrives også. Desuden undersøger jeg med hjælp fra filosofien, om digtsamlingens 

skønhedsmetafysik er moderne eller ikke, og hvordan den udtrykkes i digtsamlingen. Jeg 

undersøger tillige digtsamlingens mange litterære strømninger, og hvor den hører hjemme 

i litteraturhistorien. Til sidst kommer noget om digterens modtagne anerkendelser, 

opgavens konklusion og et bilag med fotos af nogle af de skønne sommerfugle, som 

nævnes i digtsamlingen. 

 

1.3.    Et kort resumé af Sommerfugledalen 

Sonetkransen Sommerfugledalen – et requiem handler om naturen i en dal i Syd-

Makedonien, dens landskab og mange sommerfuglearters livscyklus. Digtsamlingen har 

en jeg-fortæller, der iagttager, hvad der sker i dalen, beundrer, beskriver og funderer over, 

hvad det i virkeligheden er det ser. I jegets ’dal’ (dets hjerne) bliver disse syn til noget 

andet end kun smukke insekter og smukt landskab. Sommerfuglenes natur, deres navne 

og udseende skaber mange associationer hos jeget, og mens det tænker, erindrer på godt 

og ondt, funderer over livets vilkår og erkender, forvandles sommerfuglenes virkelige 

verden, og deres gøren og laden bliver til mange slags billeder på noget andet.  

Tanken om døden er meget fremtrædende hos jeget, og dets flakken ”fra ingen 

lidelse til det at lide” (sonet XI), mellem håbet på ”at jeg er billedet på evig sommer” 

(sonet XIII) og at vi ”må se os selv i det på forhånd tabte” (sonet VIII), går som en rød 

tråd gennem hele digtsamlingen. Og til sidst ser jeget døden i øjnene, erkender dens magt 

og livets endelighed, der er det, døden står for. Men en fortryllelse er til stede i 

digtsamlingen: At livet er en dyrebar, provisorisk gave, og kærligheden og digtningen kan 

lindre menneskets dødsangst. Og menneskene kan se, høre og erfare skønhed, både i det 

naturskabte, det menneskeskabte og i skønne indre syner, som sindets dybs fantastiske 

evner formår at skabe.  

Sommerfugledalens emne berører ontologien, en retning inden for filosofien, som 

beskæftiger sig med virkelighedens beskaffenhed og forudsætningerne for væren og 
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eksistens. Jeget funderer over livet og døden, om der findes nogen gud at tro på eller ikke, 

og om der findes en eksistens ud over det jordiske liv. Er denne verden måske god nok, 

og findes der måske en dennesidig ’gud’? Måske findes det guddommelige i denne 

verdens skønhed, når vi erfarer naturen, kærligheden og kunsten. Jegets afgørelse synes 

at være et holistisk syn, dvs., at fænomener bør ses i forhold til en større organiseret 

helhed, som er mere end summen af delene. Det at erfare det skønne som noget 

guddommeligt, hører under den moderne skønhedsmetafysik, der har sine rødder i 

antikken.   

 

2.    Lidt om Inger Christensens liv og forfatterskab 

 

Inger blev født den 16. januar i 1935 i Vejle, hendes forældre var Erna Hansine 

Christensen, udlært kokkepige, og skrædderen Adolf Emanuel Christensen. Inger 

Christensen blev en systembryder. Hun blev student i 1954 og tog en lærereksamen i 1958 

fra Århus Seminarium. Hun, som var arbejderbarn, blev akademiker, og derved brød hun 

sin sociale arv. Hun blev fuldtidsdigter omkring 1964. Hun blev gift med kritikeren og 

digteren Poul Borum i 1959, men de gik fra hinanden efter sytten år. De fik en søn 

sammen, Peter. 

Hun debuterede med den modernistiske digtsamling Lys i 1962, som handler om 

menneskets frigørelse (symbolisering), siden udkom digtsamlingerne: Græs i 1963, Det i 

1969 (et poetisk drama), som handler om samfundet,  angsten for døden og ensomheden, 

Brev i april i 1979,  Alfabet i 1981 handler om kærlighed til livet, hvor døden er meget 

nærværende, og angsten for menneskets grusomhed og atombombens følger, Digt om 

døden i 1989 og Sommerfugledalen i 1991, samt romaner i 1964, 1967, 1976, skuespil i 

1972 og i 1987, radiospil i 1966, i 1967, i 1969, i 1973 og i 1975, børnebøger i 1981 og i 

1990, og essaysamlingerne: Del af labyrinten i 1982 og Hemmelighedstilstanden i 2000. 

Om Christensens digtning fremhæver Keld Zeruneith (1982, s. 229), at hun 

har ”med energi og tålmodighed samlet sin digtning omkring ét hovedmotiv: menneskets 

frigørelse”, og om en passage i Brev i april fra 1979 (1982, s. 237), at den ”kunne stå som 

motto for hele Christensens digtning”: 
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       jeg må skabe min egen undren 
       eller være underlagt 
       samme forsvinden 
       i sproget 
       som senere i døden.  

 

Menneskets eksistentielle vilkår, f.eks. angsten, er fremtrædende i hendes 

digterskab, som også er præget af naturvidenskab (Zeruneith 1982, s. 229-238) og mange 

af emnerne i Sommerfugledalen (1991) ses i hendes tidligere digtning, f.eks. menneskets 

eksistentielle vilkår, livet, tiden, døden, sorgen, kærligheden, erotikken, angsten, kunsten, 

sproget, digtningen, naturen og kosmologien.  Her kommer nogle eksempler på dette: 

Digtsamlingen Lys indeholder m.m. digtet Hvad er min døde sprukne 

krop?: ”Hvad er min døde sprukne krop?/ Myrer i sne har intet at gøre./ Nej digt digt digt 

er min krop./ Jeg skriver det her: hvad er min krop?/ Og myrerne flytter mig planløst,/ 

bort, ord efter ord, bort”.  

Digtsamlingen Græs indeholder m.m. digtet Fred: ”Duerne gror på marken/ Af 

jord skal du igen opstå”. 

Digtsamlingen Det indeholder denne passage: ”På grænsen, i det endeløst 

forsvindende rum mellem bevægelse og isoleret ro, i de skjulte overgange mellem liv og 

død, i dét, organiserer det forbigående sin uro, fordeler funktioner, udvikler organer, 

systemer, væv og skeletter, skærper sin rutine og repeterer de fæstnede udtryk, den 

bestående orden. Fungerer fordi det fungerer, eller for at noget andet kan fungere, eller 

fordi noget andet fungerer, fortsætter sine umulige, efterhånden bevidst illusoriske forsøg 

på at fjerne sig, distancere sig stort set fra sin egen livsfare, overleve og forblive i det 

uendelige mellem her og der. Som om der var noget at komme væk fra. Som om der 

eksisterede et ikke-liv der ikke var død. Som om et menneske ikke var et menneske” og 

efterfølgende i TEKSTEN integriterer 6: ”som papiret der hviler/ mens et ord går forbi/ 

en sorg der blir hvid/ en glæde der sortner// jeg vil ingenting vide/ du går ved min side”. 

Det indeholder også dette eksempel, som er fjerde strofe fra digtet 7 i Logos, Scenen 

transitiviteter: ”Fordi ordene sætter verden i scene/ Fordi verden holder ordene på plads/ 
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Fordi leden ved det hele eksisterer/ har spejlet en eller anden bagvendt gyldighed/ som 

sandheden mangler”. 

I Digt om døden (1989) findes mange verslinjer, der ligner Sommerfugledalen, 

f.eks. dets 4.-6. strofe ”det føles så sært/ ublufærdigt at tænke/ på døden når ingen/ man 

kender er døde” og ”det gør at man hver gang/ man ser sig i spejlet/ ser døden i øjnene/ 

uden at græde” og ”som var den et klart/ fuldt forståeligt svar/ men på spørgsmål/ man 

ikke tør stille”. Hun turde siden stille dem i sin sonetkrans Sommerfugledalen.  

Ét sted i interviewet med Peter Øvig Knudsen (s. 241) siger han til Inger: 

“Forførelseselementet bliver meget tydeligt, når du læser op. “ Og hendes svar til hans 

påstand bliver:  

 

Det ligger nok i musikken. Når jeg skriver digte, skriver jeg dem, som hvis jeg 

skulle skrive en sonate. Men jeg giver ikke efter for musikken, før ordene også 

betyder noget. Mine digte kan ikke lyde anderledes, men jeg stiller krav til 

betydningen, før de må lyde, som de gør.   

 

3.    Metode 

 

Der må læses meget, og noget af læsestoffet genlæses mange gange. Først og fremmest 

læses Sommerfugledalen og artikler, som er blevet skrevet om den, og af dem findes der 

en masse. Siden læses Gyldendals bog Inger Christensen Samlede digte fra 2012, Dorthe 

Jørgensens bog En Engel gik forbi, Erik Skyum-Nielsens Engle i sneen og afsnit om lyrik 

i Annemette Hejlsteds bog Fiktionens genrer - teori og analyse. 

For at forklare digtets mangefacetterede troper og finde ordenes overførte, dybere 

mening, bruges en af nutidens meget nyttige teknologiske opfindelse, nettet (fra 1991). 

Der findes nu oplysninger om næsten alting i verden, og bl.a. findes der mange slags 

ordbøger og tekster til sproglige undersøgelser. De, som jeg har brugt i forbindelse med 

denne opgave, er f.eks. Gyldendals Den Store Danske (denstoredanske.dk) og Korpus 

DK, ODS og DDO (ordnet.dk), som giver ords sprogbrug, synonymer, beslægtede ord, 

faste udtryk og orddannelser. Hvis det opslåede ord, tilhører flere end én ordklasse, står 
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der oplysninger om dette tillige med dets overførte betydninger.  

Der findes også mange slags artikler på nettet, fra hvilke viden kan hentes. Viden 

om sommerfugle, mytologi, filosofi, psykologi, religion, naturvidenskab, litteratur og om 

sprogkunstneren, Inger Christensen. Og der er også megen viden at trække på fra 

undervisningen i dansk litteratur på HÍ. 

 

4.    Begyndelsen på ’det hele’ 

 

Denne opgave begynder med at gå tilbage til begyndelsen på ’det hele’, den første 

tilblivelse, om det så var en skabelse af Gud eller ”Big Bang”. Og det er, fordi læsningen 

af Sommerfugledalen bidrager til en undren over det, som digtet består af og behandler. 

Mange spørgsmål vækkes, f.eks. hvordan og hvornår makrokosmosset, hele verdensaltet 

opstod, og hvem eller hvad skabte det? På dette spørgsmål er der ikke blevet givet noget 

endegyldigt svar, men det er blevet til mange hypoteser om verdens og livets tilblivelse. 

Menneskene kræver svar på det uforklarlige, fordi de ikke har det godt med uvisheden.  

Deres religioner (f.eks. beretningen i 1. Mosebog) og mytologier behandler emnet og 

kommer med svar: Der må findes en Gud eller guder; i hvert fald nogle kræfter uden for 

naturens eller virkelighedens verden. Eller slet ikke? Skal vi tro på metafysikken eller 

videnskaben?  

  

4.1.    Universet  

Ifølge en videnskabelig teori blev universet skabt ved en kæmpeeksplosion. For 13,8 

milliarder år siden var alt på størrelse med et knappenålshoved, og vores historie begynder 

ved ’big bang’. Ordene ’big’ og ’bang’ har deres oprindelse i det engelske sprog, og ’big 

bang’, som egentlig betyder stort brag på dansk, er kendt fra 1984 i denne bestemte 

betydning.  Men spørgsmålene kan blive ved i det uendelige, thi hvad var ”alt”, og 

hvordan opstod egentlig alt det ”på størrelse med et knappenålshovedet”? 

Videnskabsmænd mener, at planeten Jord er ca. 4.567.000.000 år gammel og at livet på 

den opstod for 3 ½ milliard år siden. 
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4.2.    Sommerfuglene  

Sommerfuglene opstod længe før mennesket. Dagsommerfuglene er formentlig udviklet 

i sidste halvdel af Kridt (97-65 mio. år), men som fossiler kendes de først fra Eocæn (57-

35 mio. år); da fandtes alle nulevende familier. 93 arter er truffet i Danmark, og i hvert 

fald 73 har været fastboende der, men nogle er forsvundet, f.eks. på grund af mangel på 

deres ideelle livsbetingelser.  

           Hvad er en sommerfugl? Navnet ’sommerfugl’ er uigennemskueligt og skaber en 

illusion om, at det er en fugl. Men det er ikke et navn på en fugl, men et insekt, som kan 

flyve og tilhører ordenen Lepidoptera (de skælklædte), som siden består af forskellige 

familier. En sommerfugl er et insekt med to par store vinger, som er beklædt med små 

farvede skæl, og de fleste arter har en sugesnabel der bruges til at opsuge flydende føde, 

f.eks. nektar, med. Dens liv begynder som en larve, som siden forpupper sig i nogle dage 

og bryder dernæst ud som et fuldt udviklet, kønsmodent insekt (imago): En sommerfugl. 

Det latinske ord imago betyder også ’et billede’ og ’en efterligning’. Denne proces kaldes 

en metamorfose, dvs. forvandling og dannelse. 

           Sommerfuglenes vinger, som er tynde, er en fryd for øjnene, fordi de har en tegning 

på vingerne, som ofte ligner noget af et øje, forskellig i mønster og farver, alt efter hvilken 

art sommerfugl der er tale om. Disse insekters levetid er meget kort, nogle af dem lever 

kun et døgn. De flyver fra blomst til blomst og suger deres nektardråber for at overleve 

og bidrager til blomsternes fortsatte eksistens. 

 

4.3.    Menneskene og sproget.  

Ler er et naturfænomen og kan anvendes som bygningsmateriale, og ordet bliver ofte 

brugt om det, som hører menneskets jordeliv til:   symboliserer i lighed med f.eks. aske, 

jord, støv og kød det forgængelige, dvs. at mennesket eller kroppen går til i døden. Men 

ler er også et skabelsessymbol, med udgangspunkt i 1. Mos. 2, 7, hvor Gud som en 

pottemager skaber mennesket af jord. I Bibelen bruges ordene ’aske’, ’støv’ og ’jord’ ofte 

som symboler på livets forgængelighed. I det engelske begravelsesritual bruges 

udtrykket ”Af jord er du kommet, fra jord skal du igen opstå”, ”aske til aske, støv til støv” 

ved selve jordpåkastelsen.  
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For 200.000 år siden fandtes Neandertalmennesket eller Homo sapiens på Jorden, 

og mennesket, som vi kender det, Homo sapiens sapiens, har levet på Jorden de sidste 

40.000 år. Det er en meget kort tid med hensyn til Jordens alder. 

Sproget er måske menneskenes mest fantastiske opfindelse. De opfandt det for 

bedre at kunne kommunikere med hinanden. At have ord for at formidle oplysninger, 

tanker og gerninger, og at kunne beskrive verdens fænomener var et stort skridt i 

udviklingen af Homo sapiens sapiens.  

 

4.4.    Digtningen 

Og noget sted hen ad vejen opstod digtningen, da menneskerne beherskede sproget godt 

nok til at skabe lyriske tekster. Og sandsynligvis skete det, inden de kunne læse. De første 

digtes tekster, der noget vides om (fra ca. 4.500 f.Kr.), er af religiøs art. Det babyloniske 

Gilgameshepos er fiktion og er antagelig skrevet omkring 2900 f.Kr. De første fiktive 

tekster i europæisk digtning er Iliaden og Odysseen, græske fortællende digte tillagte 

Homer (ca. 800 f.Kr.).  

Kapitel 5 i Annemette Hejlsteds bog Fiktionens genrer - teori og analyse (2012), 

handler om lyrik, hvor hun bl.a. præsenterer et lyrikbegreb og grundbegreber i analysen 

af lyrikkens genrer og giver et signalement af to af lyrikkens genrer: Digtet og sangen. 

Ordet ’lyrik’ betyder en skønlitterær hovedgenre, der udtrykker følelser, stemninger, 

meninger og tanker el.lign., især i form af digte, der ofte er strengt bundne med hensyn 

til rim, rytme og metrik m.m. Og hvorfor dette ord, ’lyrik’, bruges, grunder på brugen af 

et musikinstrument, ’en lyre’, og den er et ”strengeinstrument fra oldtidens Grækenland, 

af form som et U, hvis arme i toppen er bøjet til hver sin side som dyrehorn”. Som 

Annemette Hejlsted peger på, var ordet ’lyrik’ brugt som en betegnelse i antikken for den 

sangbare digtning, men dets brug som betegnelse for en særlig type litterære udtryk har 

sin oprindelse i romantikken (Annemette Hejlsted, s. 121), den europæiske 

kulturstrømning fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1800-tallet. Lyriske teksters 

kendetegn er stilistiske figurer som f.eks. metaforer, rytmiske forløb og gentagelsesfigurer, 

som bruges for at danne deres særlige verdener, og til en lyrikanalyse hører begreber som 

verslinjer, strofer, rytme, rim og troper (Annemette Hejlsted, s. 128). 
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4.4.1.    Sonetten   

Sonetten har sin oprindelse i Italien omring 1233 til ca. 1245, og det var Giacomo da 

Lentini (”il Notoro”), som skabte de første, men det var den italienske digter, Francesco 

Petrarch (1304-1374), som perfektionerede den italienske form. En sonet har et fast 

metrum og anses for at være en af de mest sofistikerede litterære former. Den er et meget 

formfast, lyrisk digt kendetegnet ved dens særlige enderimstilling.  

Den italienske (provencalske) variant, den petrarkiske sonet, nævnt efter F. 

Petrarch, består af 14 ellevestavelsesverslinjer (femfodede jamber), delt op i to 

fireverslinjers strofer (kvartetter) og to treverslinjers strofer (terzetter). Den er 

kendetegnet ved dens særlige rimform, som er abba abba cdc dcd. Terzetterne kan også 

være cde cde, cde ced eller cdc dee. Andet, som kendetegner sonetten, er det tematiske 

forhold mellem kvartetterne og terzetterne. De første 8 linjer er konkrete, i dem 

introduceres der et problem, en idé eller der stilles et spørgsmål, og de 6 sidste linjer 

reflekterer, og der foreslås en løsning eller et nyt perspektiv findes. Dette kaldes ’volta’ 

på italiensk og betyder vending.  

En anden type af en sonetform er den engelske. Den kaldes enten 

den ”elizabethanske sonet” eller ”den ”shakespeareanske sonet” (1592-1598) efter den 

engelske digter William Shakespeare (1564-1616). Den består af 14 verslinjer, som deles 

på tre fireverslinjers strofer (tre kvartetter) og en to verslinjers strofe. Dens rimform er 

abab, cdcd, efef og gg, og hver og én verslinje har 10 versefødder (5 jamber).  

Mandlig udgang (trokæsik) –u, kaldes det, når et vers ender med en trykstærk 

stavelse, f.eks. kaldes sand/vand mandligt rim. Kvindelig udgang (jambisk) u-, kaldes det, 

når et vers ender med en tryksvag stavelse, f.eks. kaldes prise/mise kvindeligt rim.  

 

4.4.2.    Sonetkransen 

Det vides ikke med sikkerhed om sonetkransens oprindelse, men den er en gammel, lyrisk 

form, og ifølge Walter Mönsch (i Das Sonett Heidelberg 1955) kendtes den tilsyneladende 

i 1600-tallets Tyskland (Helle Lindhardtsen 1994, Noter, s. 44).   

En sonetkrans er en kompleks, stram, cyklisk komposition, og består af en række 

af 15 sonetter, som bindes sammen. Det gøres på den måde, at hver sonets sidste 
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linje ”bliver til den efterfølgende sonets første linje, og kransens cirkel lukkes, idet 

fjortende sonets sidste linje er identisk med første sonets første linje. Til sidst, i den 

femtende sonet, samles i kronologisk orden de foregående fjorten sonetters første linje 

for at danne mestersonetten” (Kaare Nielsen 1997, s. 48). På denne måde optræder alle 

mestersonettens verslinjer tre gange i digtet. Det skaber en mulighed for tre forskellige 

betydninger af dem i forbindelse med, hvilke verslinjer de står imellem. 

 

4.5.    Inger Christensen og Sommerfugledalens tilblivelse 

I et interview med Peter Øvig Knudsen (1995, s. 231) fortæller Inger, at hun engang gik 

en tur i Brajcinodalen i Makedonien og iagttog sommerfuglene der. Hun fortæller ham 

også om digtsamlingens Sommerfugledalen tilblivelse. I 1962 købte hun et par meget 

metodiske sommerfuglebøger.  Først skrev hun én sonet, Sommerfugledalens mestersonet. 

Og den var et lejlighedsdigt, som hun skrev i anledning af Hans Jørgen Brøndums (stifter 

af forlaget Brøndums i 1966) 25 års jubilæum i 1965. Senere brugte hun sonetten for at 

skabe sonetkransen, Sommerfugledalen, da hun i 1991 tog udgangspunkt i omkring 30 

forskellige sommerfuglearter til en digtsamling. Sonetterne i hendes krans er opbygget 

som de petrarkiske (italienske), men rimformen og antallet af hver verslinjes stavelse er 

en blanding af den petrarkiske og den shakespeareanske (engelske).  

Hvorfor bruge sommerfugle i en digtsamling? Som Skat Hoffmeyer biskop sagde 

i 1948: ”Sommerfuglene er små dyr, men med store skælklædte vinger, som mange 

indflydelser kan tegne og male på; det er en af grundende til, at de er så interessante”. 

I menneskesindet har sommerfugle gennem tiderne været symboler på skønhed, 

sjælen, lethed og livets flygtighed. Navnet ’sommerfugl’ fremkalder desuden et billede af 

sommer med lys, varme, fugle og farvestrålende blomstrende natur. Nogle af arternes 

navne, enten de latinske eller de danske, kan også bruges symbolsk i forbindelse med, 

hvilke associationer de vækker hos anskueren. På samme måde kan også sommerfuglenes 

mønstre, farver, levevis og metamorfose bruges. 

En fotograf (Kjell B. Sandved), har endda skabt et sommerfuglealfabet, som består 

af fotos af de sommerfugles vinger, som har tal og bogstaver ’stående’ på. Det latinske 

alfabets 26 bogstaver findes der og også tallene fra 0 - 9.  
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5.    Sommerfugledalens placering i sonetkransen, tid og karakterer  

 
Det er interessant at undersøge, hvilke betydninger sommerfugledalen har i 

digtsamlingens verden.  ”Sommerfugledalen” kan nemlig, foruden at stå for en dal, hvor 

der findes sommerfugle, overføres metaforisk og symbolsk på forskellige fænomener og 

få flere betydninger. Og hvis ordet adskilles, hvilke betydninger kan ordet ’sommerfugl’ 

have og hvad betyder ordet ’dal’? Tolkningsmulighederne er nogle, og det viser sig, 

at ’sommerfugledalen’ har flere end én betydning i digtsamlingen, dens verden er 

mangfoldig og er et kompleks samspil på mange niveauer. Digtet udspiller sig nemlig i 

forskellige ’sommerfugledale’. 

 

5.1.    Dalen  

Om Sommerfugledalen skriver Marrian Bødker bl.a.: ”Inger Christensens sonetkrans er 

en digterisk forskning i et indre labyrintisk oplevelsesrum, som er krydret med eksotiske 

navne, farver og mønstre; det er det rum læseren føres rundt i” (Bødker 1995, s. 30).     

Sommerfugledalen kan stå for: 

Digtsamlingens hovednavn er Sommerfugledalen – et requiem.   

Sonetkransens tilblivelse. Da digtsamlingen (digterjeget, digteren Inger 

Christensen) også beskriver selve digtningen, peger sonetkransens skabelse af 

Sommerfugledalen på digtekunsten tillige med sig selv og er derfor et metadigt. I sonet 

XIII, 5. og 6. vers, står: ”Jeg leger derfor skovhvidvinge/og sammensmelter ord og 

fænomen,”. Dette kan lade sig gøre i et digt, og jeget (digtet) viser det her. I sonet XIV, 5. 

verslinje, står om sommerfuglestøv: ”Det hvirvles op som lys i sommervinden”, og dens 

12. verslinje lyder: ”et digt som nældens takvinge kan bære”. Nældens takvinge er navnet 

på Danmarks nationalsommerfugl.  

Den konkrete Brajcinodal, hvor digterjeget befinder sig, og som nævnes i sonet I, 

II og XV: ”i Brajcinodalens middagshede luft”, ligger i virkeligheden i Makedoniens 

sydlige del. Herfra formidler digterjeget hen ad vejen for læseren, hvad det oplever og 

tænker, når det ser omkring 30 sommerfuglearter flagre i dalen. Brajcinodalen kaldes også 

for ”sommerfugledalen” og skal forstås både i en konkret betydning som en dal, hvor der 
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findes sommerfugle og i en overført betydning.  

Digterens sind. I Symbolleksikon står, at en dal kan “symbolisere tryghed og idyl 

og opdyrkethed i modsætning til det vilde bjerglandskab; dels – i psykoanalytisk 

belysning af ikke mindst eventyr – når den dybdedimension i tilværelsen, som 

“helten“ skal igennem, en “nedtur“ som smager lidt af underverdenens fortabelses- og 

regenerationsmuligheder. Også opstigningen kan være besværlig og symboliseres ofte af 

et bjerg. Den vanskelige vej til at blive  et helt menneske går således gennem dale og over 

bjerge“. 

Med psykoanalysens briller på, kan Sommerfugledalen fortolkes som et moderne 

eventyr, hvor digterjeget er ”helten”, som står ansigt til ansigt med døden: Der var engang 

et digterjeg, som befandt sig på et sted i livet, hvor erindringer fra barndommen begyndte 

at dukke op. De var ikke alle lige velkomne, mange af dem var svære og var blevet 

undertrykte og derfor ubearbejdede. Digterjeget svinger mellem viden om dets korte livs 

ophør, og troen på et evigt liv. Men det synes, at kærligheden gør livet værd at leve og 

føler sorg over, at alt tager ende. Dets sind finder forskellige udveje for at dulme angsten 

for det øde i en ’dal’, fyldt med ubearbejdede problemer, hvor døden fortryller. Måske 

findes der virkeligt et Paradis? Skønheden findes i det mindste i denne verden. Digterjeget 

prøver ikke at være bange for døden, mens det indser den nøgne sandhed. Det vil gerne 

leve for evigt, men resignerer til sidst for fornuften. Eventyret (livet) er slut, men det var 

nu værd at leve, var det ikke endda en skønhedserfaring?   

Sommerfugledalen kan endvidere stå som et metafor for Jorden med dens liv og 

natur, vores solsystem og hele Universet.  

 

5.2.    Digtsamlingens tid 

Der står ingen steder i digtsamlingen, i hvilket år mødet med sommerfuglene finder sted, 

og der er heller ikke noget, der peger på, i hvilken tid det lyriske jeg lever, men handlingen 

finder dog sted ”i Brajcinodalens middagshede luft”, hvor digterjeget fantaserer og spejler 

sig i naturens forskellige årstider, mens det tænker på sit livsløb fra barndom til slutningen 

af livet. Som navnet ’sommerfugl’ hentyder til, så er sommeren disse insekters foretrukne 

tid. Sommerfuglen Aurora er en af forårets tidligste sommerfugle: ”Jeg så Auroras stænk 



13 

af paprika”, (sonet IX) og ”mens den fra forårsgrøn, forslugen larve” (sonet II). 

Sommeren nævnes f.eks. i digtet i sonet VII: ”så mind mig om en sommerdag på Skagen,” 

og efteråret og vinteren i sonet XII: ”Jeg spejler mig i frost- og løvfaldsmåler/ en aften i 

novembers egekrat,” og ”…når nøden/ er størst i kuldens spejlbelagte sale,”. 

 

5.3.    Digtsamlingens karakterer 

Digtet indeholder mange ’karakterer’, som beskrives i varierende grad, og de bliver bedre 

beskrevet i behandlingen af digtsamlingens emner i sonetterne.  

 

5.3.1.    Jeget. 

Digtet har en 1. persons fortæller, og subjektet er uden navn og læseren får ikke at vide, 

om det lyriske jeg er er en mand eller en kvinde. Jeget står 40 gange i ental og 8 gange i 

flertal. Det er oftest mere eller mindre eksplicit, men også implicit, f.eks. i sonet V, hvor 

det ikke nævnes, og i sonet XIV og mestersonetten nævnes det kun én gang. Mest eksplicit 

er det i sonet XIII, hvor jeget nævnes 10 gange. I de femten sonetter: Min, jeg, min; jeg, 

vi; vi, mig, mit; man, os; i sonet V står ingen 1. p. fortæller; jeg, jeg; mig, vi,; vi, vi, vi,; 

min, jeg, jeg, jeg, jeg; jeg, jeg,; min, min, mig, mit; mit, mit et, mit, jeg, jeg, jeg, mig, jeg;  

mig, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, mig, mig; jeg,; mit.  

Og hvem er digtets “jeg“ og “vi“? Jeget spiller mange roller i digtet som et 

digterjeg, et menneskes stemme, kan også være digterens, og digtet selv. ”vi” og ”os” står 

for menneskeheden som sådan, conditio humana, men i sonet VII står ”vi” konkret for to 

mennesker, digterjeget og dets kæreste. Menneskedigterjeget beskrives heller ikke på 

nogen måde med hensyn til køn, alder, arbejde, uddannelse og udseende. Det er det 

psykologiske, som der fokuseres på. Jeget befinder sig i en eksistentiel krise. Det tænker 

på liv og død, og er splittet. Skal det tro på et evigt liv for sjælen eller skal det erkende 

livets timelighed og acceptere døden? Angsten og den evige tvivl hersker. Den rene 

fornuft eller den ”slørede fornuft” (sonet I)? Det prøver at transcendere tilværelsen med 

selvbedrag og selvillusioner, f.eks. ved at se sommerfuglene som sjæle. Det er dets forsøg 

på at overvinde den tomhed, som det føler, at tilhøre det livsvilkår, at livet engang må 

ophøre. 
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 5.3.2.    Sommerfuglene. 

Sommerfuglene bruges som metaforer og symboler i digtsamlingen, og den indeholder 

omkring 30 sommerfuglenavne. For det meste bruges sommerfuglenes danske navne i 

digtet, kun få latinske betegnelser bruges. Anvendelsen af digtsamlingens 

sommerfuglenavne, hænger oftest sammen med digtets emne og nogle gange med rimet. 

De skaber forskellige, ønskede associationer og overførte betydninger, bl.a. henvisninger 

til mytologi. 

Sommerfuglene kan symbolisere forskellige fænomener: Mennesker og 

forskellige typer af dem, dyrelivet på Jorden, sjæle, bogstaver, ord, og digte. 

Sommerfuglen, som ofte bliver brugt som et sindsbillede på livets og sjælens udødelighed, 

er selv et af digtets hovedmetafor, ”denne billedstorm på række” (i sonet IV). ”Og 

sommerfuglene er netop billeder, sproglige billeder, erindrings-, sind- og livsbilleder; de 

forvandles til billeder og er samtidig billeder på forvandlingen til billede” (Helle 

Lindhardtsen 1994, s. 35). Det græske ord ’psyche’ betyder sind og sjæl, og det navn fik 

den unge og skønne, som Amor elskede. I sonet II forvandler en sommerfuglelarve sig 

til ”sind”. 

Sommerfuglen kædes symbolsk sammen med dels metamorfosen: Forvandlingen 

fra larve over puppe til sommerfugl kan i kristen symbolik tolkes som tre stadier, liv, død 

og opstandelse; dels forgængelighed, flygtighed og flagrende erotiske adfærd.  Græsk 

mytologis Psyche, sjælen, fremstilles i kunsten som en ung kvinde med 

sommerfuglevinger eller som en sommerfugl.  

I sin artikel ”Hvad nu hvis sommerfuglen er en ekshibitionist?” skriver Lilian 

Munk Rösing, at menneskets spring i digtet (sonet VIII), er et spring hen over ”den 

afgrund der skiller mennesket fra dyret, den drømmende, tvivlende og sproglige 

bevidsthed fra naturen, ordet fra fænomenet, begæret fra instinktet”. Og hvis 

sommerfuglen ikke ses som et naturfænomen, men ”et sprogfænomen som et billede på 

det imaginæres og det reelles poler, fuldendt form og smuldrende støv, som sproget 

navigerer mellem”, kan den være en allegori for digteren (Rösing 2008, s. 90). 
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5.3.3.    Jegets bedstemor, far, kæreste, en engel, jorden, en gud, guder  

 

5.3.4.    Læseren   

Digtets læser er oftest implicit, men i sonet VI står   der “hvilke ord du spiser“ (“du“ som 

en læser/menneskeheden), i sonet XIV ”Ser dig an fra sommerfuglevingen,” (digterjeget, 

læseren) og i mestersonetten (XV): “Mit øre svarer ...: Det er døden som med egne øjne/ 

ser dig an fra sommerfuglevingen.” (“dig“ som digterjeget og læseren).   

 

5.3.5.    Døden 

Det frygtindgydende livsvilkår, døden, er livets følgesvend. Det er en kendsgerning, at 

det, som lever, engang må dø. Det er det eneste, der kan tages for givet ved livet. Men det 

har vist sig at være meget svært for mennesket at tilpasse sig denne viden. Det ved, at 

andre dør, men erkender helst ikke, at det selv vil lide samme skæbne, at livet indebærer 

døden i sig fra dets tilblivelse, at ét skabt liv også er én skabt død.  Hvilken betydning har 

døden for menneskerne? De går hånd i hånd med døden fra konceptionen finder sted; de 

ved, at de lever i dens skygge, og dødsindsigten fører til angst hos mange af dem. Barnet, 

som begynder at fundere over liv og død, kan finde på at spørge: ”Mor, hvorfor lavede du 

mig, hvis jeg skal dø?”  

Det er måske menneskets største og sværeste opgave i livet, at indse og forsone 

sig med døden og at formentlig slutter alt liv derved. Mennesket har derfor igennem 

tiderne forsøgt at hjælpe sig selv på mange måder, for at få fred og ro i sjælen, til trods 

for denne viden. Én af vejene der til har været at søge trøst i troen på en eksistens ud over 

det jordiske liv, et liv uden et legeme efter døden og derved blive fri for angsten for livets 

ophør. Den kristne tros budskab er, at de døde sover, men vil genopstå på dommedag, og 

at der ikke findes nogen eksistens ud over jordisk liv, mens de venter på gensynet hos 

Gud. Indtil det sker, skal de døde sove i fred. Buddhismen, som opstod ca. 500 år f.Kr., 

erkender ikke nogen eksistens af en Gud, men tror, at sjælene fødes igen og lever videre 

i andre mennesker eller dyr. I Islam tror folk på, at sjælene går til Allah efter døden og 

venter der på dommedagen. 

Men ville det være bedre at vide, at et evigt liv fandtes? Ville det være så 
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forfærdeligt, med sikkerhed at vide, at livet ’kun’ er en provisorisk gave?  Er der noget at 

være bange for? Angsten for døden kan hæmme livsgnisten, men bevidstheden om livets 

ophør kan også bidrage til og øge følelsen af, hvor dyrebart livet er. Som digteren Piet 

Hein (1905-1996) skrev i sin aforisme: ”Husk at elske/ mens du tør det./ Husk at leve/ 

mens du gør det”.  

Døden er en forsvinden, et fravær. Fravær af hjerteslag, åndedræt, stemme, varme 

og bevægelse. Fravær af de fem sanser: Syn, hørelse, smags-, lugte- og følesans. Et 

menneske lever og dør. Forsvinder. Bliver væk for altid. Findes ikke mere. Eller hvad? 

Fysik og metafysik. Menneskets evige tvivl. Findes der måske noget, som retfærdiggør 

den?  Drømmetænkning om et evigt liv i en eller anden form kan lade sig gøre. Er det 

måske ikke en smuk tanke, at alle de døde sjæle lever videre, måske som støv på skønne 

sommerfuglevinger, som flyver omkring, lette og frie, for de levende at beundre? En 

sådan tro kan muligvis hjælpe nogle mennesker at opnå en grad af frygtløshed og stoisk 

ro. 

De døde lever videre i de efterlevendes tanker og erindringer, og de kan vise sig 

som syner i deres drømme. Nutidens teknologi med fotos og videobilleder af éns kære 

hjælper også erindringen. Og generationer kommer og generationer går, og dna-trådene 

gives videre til efterkommerne. På denne måde lever det menneske, som får afkom, videre 

i efterkommerne. Slægtninge kan spejle sig i hinanden og sammenligne, for at prøve at 

finde ligheder og fundere over forskelle. Kunstnere har tillige fundet en anden vej til 

et ’evigt liv’, fordi de på en måde lever videre i deres kunstværker. Og kunstens kraft kan 

berige livet og være et redskab for menneskerne i livets jammerdal. Ét digts tema og 

æstetik kan gøre indtryk på dets læsere og vække en begejstring og velbehag, som giver 

trøst for en stund.  

Hvilken betydning har døden i Sommerfugledalen? Hvad er på spil i dalen? 

Menneskets eksistentielle vilkår og dødsindsigt træder stærkt frem i digtsamlingen og 

udtrykkes på mange måder. Ét af digtets vigtigste emner er menneskets konfrontation med 

dødsbevidstheden, og hvordan det forholder sig til den kendsgerning, at intet og ingen 

(formentlig) lever for evigt. Men jeget i digtsamlingen vakler hele tiden mellem at tro på 

et evigt sjæleliv eller legemets og sjælens evige død. Det vakler også mellem at tro på et 
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overmenneskeligt væsen som én gud eller flere guder. Og grænsen mellem liv og død er 

undertiden lidt flydende hos jeget. 

           Døden bliver varslet lige med det samme i digtets undertitel: et requiem. Den 

betyder: (en komposition over) den katolske dødsmesse; en messe for de døde sjæle inden 

for den katolske tro. Ordet ’komposition’ har flere betydninger, f.eks. måden, som en 

litterær tekst er bygget på, og et musikalsk værk. Kristina Krake skriver i sin artikel (1998, 

s. 65): ”Det latinske ord ’requiem’ er afledt fra ’requies’, der betyder hvile. Og det er 

tilmed begyndelsesordet i dødsmessens indgangsbøn: ”requiem æternam dona eis” – ’giv 

dem den evige hvile’. Det interessante er, at bønnen omtaler den afdødes tistand som ’evig 

hvilen’ – dvs. evig død og ikke evigt liv”. Dansk har nogle faste udtryk med 

ordet ’hvile’: ’Lade hvilen falde på sig’ betyder at falde til ro, ’den evige hvile’ er en 

eufemisme for døden, og ’at stede til hvile’ betyder at begrave en person. Et requiem i 

digtsamlingens navn beskriver dens emne godt: Jeget må finde sig i altings endelighed, 

at alt ophører til sidst. Et requiem for alt, som sommerfugledalen indeholder, fordi det 

hele til sidst ophører med at eksistere. 

Døden og associationer til denne forekommer mange steder i digtsamlingen, og 

for at beskrive denne, bruges ordet ’død’, samt mindre eksplicitte ord, som giver 

associationer til døden, f.eks. nogle sommerfugles danske og latinske navne og deres 

udseende. Den svenske Carl Linnaeus (1707-1778) hentede mange af sommerfuglenes 

latinske navne (1758) i græsk mytologi, og nogle af dem vækker tanker om døden. Nogle 

af de danske navne har den samme virkning. Billedsprog og symboler bruges, og 

metafysikken er også til stede. 

Døden er et ophør af liv, og dens tilstedeværelse og betydning fremstilles også i 

digtsamlingen som en tom plads, et ophør af sprog, en mangel på et verbum (handlingen 

mangler), opbrydning af form, manglende rim, en mangel på bevægelse i teksten og en 

sproglig umulighed. Brugen af disse udtryksformer kan bidrage til en følelse af intethed 

og død hos læseren. Den sidste verslinje i sonet XII ”det er døden som med egne øjne.” 

Her er et fravær: døden som intethed, som digterjeget lider af angst for; der mangler 

ligesom et udsagnsord til sidst. I den første verslinje i sonet XIII: ”Det er døden som med 

egne øjne” har digterjeget forstået og accepteret/anerkendt døden (Brian Andreasen 2002, 
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s. 160). 

I Litteraturens veje (2. udgave, 11. oplag, s. 357) findes en behandling af Inger 

Christensens Sommerfugledalen – et requiem, hvor disse linjer står efter en beskrivelse af 

digtsamlingens form: 

 

Også tematik og billedsprog er smukt, ja, vidunderlig smukt, og vi får opregnet 

alle de prægtige sommerfugle, der flagrer i sommerfugledalen. Men der er mere 

på spil end teknisk raffinement og skønhed: også her lurer opløsningen, døden. 

Mennesket er i barbariske tilfældigheders vold, og sommerfuglenes smukke farver 

er ikke udtryk for sommerfrodighed. De udgør i deres flagren en slags visuel 

musik, de opfører en dødsmesse, et requiem. 

 

           Men som Brian Andreasen peger på: ”Ifølge Sommerfugledalen er livet nemlig 

ikke det modsatte af døden, da denne er indoptaget i livet, så de udgør en ubrydelig enhed 

af forskellighed og simultan samhørighed”. (Andreasen 2002, s. 157). 

 

6.  Sommerfugledalens femten sonetter, forklaringer og fortolkninger 

 
Det kan være svært at forstå betydningen og meningen af Sommerfugledalens ord og 

sætninger, og hvorfor de bruges. Tanker om, hvad digteren mener, dukker ofte op. 

Digtsamlingen har så megen substans, at det kan tage lang tid at fordybe sig i den. Den, 

som forsker i den, må gå i dybden med ordene, fordi de ofte er metaforer, symboler, 

associationer til noget eller henvisninger til anden litteratur. Men Inger Christensen har 

sagt, at hun ikke giver op, før ordene betyder noget. Og så må digtsamlingens kode brydes 

for at fremme forståelsen, meningen og sammenhængen. Det er et stort arbejde, fordi 

sonetkransen er en sindrig labyrint.  

           Digtsamlingen er rig af troper og konnotationer. Hvad er en trope? Ordets 

oprindelse er fra latin tropus fra græsk tropos ’vending, drejning’, afledt af tropein ’vende, 

dreje’. Det betegner ord eller udtryk i litteraturen, som bliver brugt i en anden betydning 

end den normale, især billedligt f.eks. metaforer. Der findes forskellige litterære 
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virkemidler, som bidrager til Sommerfugledalens liv og sjæl, og der er billedsprogets 

udtryksmidler fremtrædende for at opnå en bestemt virkning.  Digtet er en skattekiste af 

metaforer, og fordi de står så tæt, og mange af dem er komplekse, kan det være svært at 

gengive emnet uden at bruge nogen af dem.     

          Marrian Bødker har skrevet en artikel i Kritik, som hun kalder ”Kunstens tredje øje: 

Metaforens centrale rolle i Inger Christensens digtsamling”. Hun fortæller om 

basismetaforer i den som f.eks.: ”Jorden er en krop”, ”Mennesker er planter”, ”Livet er 

en byrde”, ”Liv er sammenhæng”, Døden er bortgang/adskillelse”, ”Tid er en 

forandrer/forfølger”, ”Tid bevæger sig”, ”Kunsten er magi/fortryllelse/erkendelse” 

og ”Kunsten er natur” (Bødker 1995, s. 30). Hun beskriver også, hvordan nogle 

sommerfugles navne bliver brugt i digtet som metaforer for at skabe betydning og 

associationer. I næste afsnit giver jeg mig i kast med at fortolke en del af de 15 sonetters 

ord og sætninger: Finde deres mening og deres mange overførte betydninger med fokus 

på dødsindsigten, skønheden og metafysikken.  

 

6.1.    Sonet I   

Naturens eksotiske skønhed, det kosmiske og metafysikken 

I denne første sonet nævnes sommerfuglearterne Apollo mnemosyne, ildfugl, poppelfugl 

og svalehale, og jeget funderer, lidt virkelighedsfjernt, over, hvad det ser og oplever i 

sommerfugledalen. 

Kvartetterne:  

”De stiger op, planetens sommerfugle/ som farvestøv fra jordens varme krop,/ 

zinnober, okker, guld og fosforgule,/ en sværm af kemisk grundstof løftet op.// Er 

dette vingeflimmer kun en stime/ af lyspartikler i et indbildt syn?/ Er det min 

barndoms drømte sommertime/ splintret som i tidsforskudte lyn?”   

Læseren møder ofte F.W.J. Schellings (1775-1854) naturfilosofi i digtsamlingen. 

I sine to første værker skrev han f.eks. om det absolutte, som han mente, at ikke kan 

defineres som Gud, hvert og ét menneske er det absolutte som det absoluttes ego, som 

kan karakteriseres som intellektuelt. Han berømte værk System des transzendentalen 

Idealismus udkom i 1800. (i Brittanica.com). 
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”De stiger op, planetens sommerfugle,”. Der er brugt et højtideligt sprog. At der 

ikke står ‘De flyver op‘ eller ‘De flagrer op‘, giver denne sætning en mere højtidelig 

betydning. Det minder om en opstigning, og at opstige kan betyde (billedl.) halvforglemte 

tanker og følelser, der atter melder sig i ens indre og bliver bevidste. Den giver også 

associationer til religionen, hvor himlen og jorden forbindes med en stige, som de dødes 

åndelige legemer kan bruge, for at komme til det evige liv i himlen.    

Sommerfuglene sammenlignes med farvestøv. Sommerfugle har støvlignende 

skælbeklædning på deres vinger. ’Støv’ er et ord, der skaber mange associationer, bruges 

f.eks. ofte som billede på forgængeligheden i forbindelse med, at alt er og bliver til støv. 

I bibelsk udtryk bruges det om det stof, som Gud skabte mennesket af og bliver tilbage 

af døde levende væsner på jordens overflade: ”du er støv og du skal blive til støv” 

(1Mos.3.19). Ordet ’farve’ har mange betydninger, og nogle af dem kan anvendes på 

sonetkransen, f.eks. er en farve et middel til at give noget en anden farve med (støvet er 

en farve til at ’farve’ digtet med), og overført i betydningen: Glæde eller fornøjelse; 

oplivende moment, f.eks. en erfaring af skønhed. ”jordens varme krop” er en basismetafor 

for jorden som et levende væsen.  

Cinnober er et rødt, glinsende mineral, okker er et naturligt jordagtigt 

farvepigment i gule, røde og brune nuancer, (anvendes f.eks. til malerfarver). Og Inger 

Christensen ’maler’ jo et billede af sommerfugle i digtsamlingen. Guld er et gult, 

skinnende, blødt og et meget tungt ædelt metal – symboliserer lys, guddommelighed og 

uforgængelighed. Ordet bruges også i mange faste udtryk f.eks. at det, som er guld værd, 

er noget meget værdifuldt, og meget af det nævnte i digtsamlingen er ’guld værd’. Fosfor: 

Ordet har sin oprindelse i det græske phosphorus, ’lysbærende, lysgivende’. Det kan være 

både ugiftigt (rødt) og meget giftigt (hvidt).  

En sværm er en større gruppe af mindre dyr, oftest insekter eller fugle, der tæt 

samlet bevæger sig af sted og overført betyder f.eks. en stor, uordentlig og ofte 

overvældende mængde af forhold eller fænomener. En sværmer kan også betyde en 

idealistisk, virkelighedsfjern person, som jeget ofte synes at være. ”kemisk grundstof”: 

Her sammenlignes sommerfuglene med det periodiske system: I kemi, en ”skematisk 

opstilling af grundstofferne efter atomnummer i vandrette rækker (perioder)”. Periodisk: 
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som følger et bestemt, regelmæssigt variationsmønster eller princip. Hvem eller hvad 

løfter denne sværm op? Det kan være, at moder Jord her sammenlignes med en 

jordemoder, som løfter det lille nyfødte liv op efter fødslen, det kan være jeget, hvor 

sommerfuglene får det til at erindre (erindringen ”stiger op”), det kan være digterens sind, 

som digter Sommerfugledalen, og det kan være en guddommelig kraft i forbindelse med 

en gud eller en anden form for kraft. 

”indbildt syn” er noget, som ikke er virkeligt, men kun eksisterer i en persons 

tanker eller fantasi. Tidsforskudt betyder: Ikke på samme tid.  Lyn betyder her en 

pludselig og voldsom følelse eller kraft. ’At skyde lyn’ betyder at sende et vredt eller 

temperamentsfuldt blik – om øjne. Som et figurdigt kan digtsamlingen se ud som et øje. 

Terzetterne: 

”Nej, det er lysets engel, som kan male/ sig selv som sort Apollo mnemosyne,/ som 

ildfugl, poppelfugl og svalehale.// Jeg ser dem med min slørede fornuft/ som lette fjer 

i varmedisens dyne/ i Brajcinodalens middagshede luft.” 

”Lysets engel”: Engle er udødelige, ovemenneskelige og åndelige væsner, som 

tænkes at formidle kontakt mellem Gud og mennesker som budbringere, tjenere, hjælpere 

eller beskyttere. De forekommer bl.a. i kristen metafysik. De forbindes oftest med døden, 

f.eks. når mennesker, for at trøste hinanden efter dødsfald, påstår, at de døde bliver til 

engle i himlen. ”Lysets engel” er en metafor for de fire sommerfuglearters vingeflimmer. 

Englebølgen var et internationalt fænomen, som fortsatte ind i 1990’ernes litteratur. 

Englene og den nye metafysiske drejning røber en bekymring for den jordiske 

tilværelse. ’lys’ kan stå her for viden, indsigt (religiøs), glæde og håb. Og i Bibelen findes 

en falden engel kaldt Lucifer, skønt ikke alting var lyst over ham, fordi Satan bliver 

lysenglen.  

”sort Apollo mnemosyne”: Det er en mytologisk billeddannelse og ikke en 

tilfældig. En Apollo er den gr.-romerske Solens gud, gud for digte- og tonekunst, for 

lægevidenskab og veltalenhed.  Han var musernes beskytter. Mnemosyne kommer fra 

mytologien og er en personliggørelse af erindringen og Gudinde for hukommelsen, moder 

til de ni muser undfanget med Zeus. ”Apollo mnemosyne” er to arter af sommerfugle: 

Apollo (Parnassius apollo) og mnemosyne (Parnassius mnemosyne), som en enkelt gang 
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har heddet sort apollo. Parnas (Parnassos på græsk) er et bjergområde i Grækenland der 

er helliget Apollon, og at bestige Parnasset, betyder at forsøge sig i digtekunsten. Med 

denne sammenkobling skaber Inger Christensen associationer hos læseren til hende selv, 

hendes digterskab, hendes sonetkrans og noget af dens emne: Kunsten (digtningen), 

skabelsen og erindringen. Og, som Brian Andreasen peger på, skabes her en spænding 

mellem det eksisterende, sommerfuglen, og det mytologiske (Guden Apollo): ”Denne 

spænding mellem konkret og abstrakt udfolder sig tematisk som en splittelse i jeget 

mellem troen på evigt sjæleliv over for forkastelsen af metafysik og accept af 

timeligheden” og han mener, at derved slås digtsamlingens grundtema fast (Andreasen 

2002, s. 155).  

”svalehale” (Papilio machaon): Machaon var lægekunstens guds søn i græsk 

mytologi. Kunst kan læge og bliver undertiden brugt som en behandlingsmetode.  

”Jeg ser dem med min slørede fornuft”: Her træder subjektet, digterjeget, menneskets 

(digterens) bevidsthed først frem: Det seende, skabende digterjeg, som herefter vil skrives 

som ’jeget’ eller ’det’, hvor det lader sig gøre. At fornuften er sløret betyder, at noget står 

i vejen for den fulde klarhed, forståelse eller erkendelse. Hardy Bach peger på, at her ses 

romantikkens kritik af den rene fornuft, f.eks. kritiserede filosoffen I. Kant (1724-

1804) ”sanserne og forstanden, kort sagt af erkendelsens grænser, som sættes af vore 

forestillinger om tid, rum, årsager osv.”, og han spørger, hvad man kan stole på, hvis ikke 

det (Bach 2007/2008, s. 82). I terzetterne bliver svaret nej til anden kvartets begge 

spørgsmål. Synet er ikke en fantasi eller en ituslået drøm, men lysets engel, som kan male 

sig selv som virkelige sommerfugle. ”dyne”: En dyne bruges til at dække sig med, når 

man sover i en seng, og overført betyder det et sammenhængende lag, som dækker noget.  

 

6.2.    Sonet II   

Disillusion og erindringer fra barndom til voksenliv   

I denne sonet nævnes sommerfuglen ’admiral’. 

Kvartetterne:’ 

”I Brajcinodalens middagshede luft,/ hvor al erindring smuldrer, og det hele/ i lysets 

sammenfald med plantedele/ forvandler sig fra duftløshed til duft,// 
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Smuldre betyder opløse, og er måske en sideform til det forældede verbum 

muldre ’omdanne til muld’. At al erindring er blevet omdannet til mørk jord, kan betyde 

døden. Fotosyntesen: den biokemiske proces, når planter, ved hjælp af Solens stråler, 

omdanner kuldioxid fra atmosfæren og vand fra Jorden til ilt og organisk stof giver dem 

energi, for at de kan vokse. Og nu blomstrer livet. At noget forvandles betyder, at det 

omskabes, f.eks. forvandlingen fra en larve til en sommerfugl, metamorfosen. Ordets 

oprindelse er fra oldnordisk dupt ’fint støv’ og gammeldansk duft ’støv’. Det vækker 

tanker om sommerfuglestøvet. Ordenes betydning her i digtet er, at fra livløshed opstår 

livet i Brajcinodalen (og på Jorden).  

”går jeg fra blad til blad tilbage/ og sætter dem på barndomslandets nælde,/ 

naturens mest guddommelige fælde,/ der fanger hvad der fløj væk som dage.” 

Her er en henvisning til en af Brorsons salme. Jeget erindrer her og sætter 

sommerfuglene på en nælde, som det sammenkobler med sin barndom. En fælde er det, 

som lokker noget til sig.     

Terzetterne: 

”Her sidder admiralen i sit spind/ mens den fra forårsgrøn, forslugen larve/ 

forvandler sig til det vi kalder sind,” 

Her møder læseren sommerfuglen, admiralen, som er en træksommerfugl, en 

dagsommerfugl i takvingefamilien, med røde bånd og hvide pletter på de mørke vinger. 

En admiral er også en person med højeste officersgrad i en krigsflåde og som indgyder 

respekt. Den spinder lange, tynde, glinsende tråde til et hylster, der for nogles arters 

vedkommende kan anvendes til fremstilling af det dyrebare stof, silke. Spind i overført 

betydning er et indviklet system (ligesom en sonetkrans er) af indbyrdes forbundne 

størrelser, især et, der kontrollerer nogen eller fastholder nogen i afhængighed. 

Metamorfosen fra larve til et fuldt udvokset insekt, en sommerfugl, beskrives. Et udtryk 

for sindet. 

”admiralen” i denne verslinje kan stå for digtsamlingens skaber, digteren Inger 

Christensen, som nu magter at ’spinde’ sonetkransen. Som Marrian Bødker peger på ”det 

vi kalder sind” (1995, s. 31). Ja, hvad er det for noget, som vi kalder ’sind’? Det kan være 

et menneskes indre væsen bestående af bevidste og ubevidste processer der former dets 
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tanker, følelser, adfærd og karakter. Ordene ’psyke’ og ’sjæl’ er synonymer. Disse tre ord 

har dog ikke helt den samme betydning, f.eks. betyder ’sjæl’ et livgivende, åndeligt 

princip som udgør den ikkematerielle del af mennesket, og som undertiden anses for at 

være udødeligt, og denne betydning spiller en stor rolle i Sommerfugledalen. Ordet ’psyke’ 

har sin oprindelse i det græske ord psyché‘, som betyder: (Livs)ånde og sjæl, og er ofte 

symboliseret ved en sommerfugl i græsk kunst og digtning (mytologi) eller personificeret 

som en (med sommerfuglevinger forsynet) ung kvinde af overordentlig skønhed.  

I den romerske roman Det gyldne Æsel findes eventyret om Amor og Psyche. 

Psyche er en jordisk prinsesse, Amor er kærlighedens gud, og de elsker hinanden. De har 

problemer, men efter at de overvinder dem, kan de til slut fejre bryllup på Olympen. 

Historien om det elskende par kan bl.a. tolkes som en neoplatonisk allegori på sjælens 

længsel efter at blive genforenet med den himmelske kærlighed. Larvestadiet er 

sommerfuglens barndoms, og sind står her for den fuldt udvoksede sommerfugl. 

”så den som andre somres sommerfugle/ kan hente livets tætte purpurfarve/ op fra 

den underjordisk bitre hule.” 

Her er en metafor for blod og den røde farve, som nogle sommerfugles vinger er 

påtegnet, f.eks. admiralen. ”Underjordisk” kan betyde (overført) det, som virker eller 

foregår i det skjulte, i hemmelighed eller uden for nogens opmærksomhed. ”bitre hule”, 

en hule kan være et stort hulrum i jorden, og kan også stå her i betydningen ’menneskets 

sind’. ”bitre” står her for det, som føles smerteligt og uforsonligt. Noget ubehagelig som 

man nødtvungent må acceptere eller finde sig i. Største delen af alt liv ender til sidst nede 

i jorden, død under mulde. Sommerfuglenes liv (livet) har dets rødder i jorden og i 

digterens sind, ligesom Sommerfugledalen. Liv (blod) og død (under jordfladen) fanger 

hinanden som en cirkel, de eksisterer ikke uden hinanden. 

 

6.3.    Sonet III   

Melankoli, dødstanker og barndom  

I denne sonet ses ordet ’død’ først i sammensætningen ’dødningehoved’, der er navnet på 

sommerfuglen, og jeget tænker på døden, livets forgængelighed, uskylden og sorgen. 

Kålsommerfuglen nævnes også her. 
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Kvartetterne: 

”Op fra den underjordisk bitre hule,/ hvor kældermørkets første drømmekryb/ og 

al den grusomhed, vi helst vil skjule,/ lægger bunden under sindets dyb,”  

Menneskesindet husker noget væmmeligt og grusomt, som helst ikke må blive 

opdaget, men det bliver påvirket af det. F.eks. mørket i en kælder, eller en grusom drøm, 

et mareridt: Sammenhængende rækker af ubehagelige synsbilleder eller andre 

sanseindtryk vi oplever mens vi sover.  

Hardy Bach peger på, at ”og al den grusomhed, vi helst vil skjule” står for naturens indre 

vemod (2007/2008, s. 86). 

”op stiger Morfeus, dødningehoved alle,/ der vender aftensværmersiden ud,/ og viser 

mig, hvor blødt det er at falde/ ned i det askegrå og ligne gud.” 

Morpheus er en litterær opfindelse, som stammer formentlig fra hellenistisk tid ca. 

331-330 f.Kr., og nævnes i den antikke litteratur kun af Ovid i Metamorphoses (da. 

Forvandlingerne). Han var søvnens gud i græsk mytologi, drømmenes gud og søn af 

Hypnos. I senere europæisk litteratur overtog Morfeus Hypnos’ rolle som søvnens og 

drømmenes gud, således også i udtrykket ”at hvile i Morfeus’ arme” om det at sove. Det 

siges undertiden om de døde, at de er sovet ind i døden.   

          Ovenstående skaber nogle vigtige associationer. Dødningehoved: 

Menneskekranium, der ofte er afbildet som et symbol på døden. Morfeus sammenkobles 

med sommerfuglen: Dødningehoved, Acherontia atropo, som er en aftensværmer (har 

bred krop og torpedoformet bagkrop, flyver om natten), og har en kranielignende tegning 

på forkroppens rygside. Billedet vækker tanker om død, begravelser og grave. Dyret kan 

pibe, når en luftstrøm passerer gennem snablens basis, hvilket er et enestående eksempel 

på en insektlyd, der produceres omtrent som vor egen stemme. Atropos, (gr. ’den 

uafvendelige’), i den græske mytologi den ene af de tre moirer, dvs. skæbnegudinder. 

Atropos var den ældste af de tre moirer, og var den af de tre, som endte de dødeliges liv, 

ved at klippe livets tråd over. Der findes også en sommerfugl, hvis latinske navn er 

Heteropterus morpheus.  

Blåfuglens latinske navne er Polyomnatus icarus, og i denne sonet beskrives 

døden som et ”blødt” fald ”ned i det askegrå”, og igen henvises her til græsk mytologi, 
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dvs. til Ikarus’ skæbne. Aske er et symbol for livets forgængelighed. Ikaros, i græsk 

mytologi, var en søn af Daidalos, som byggede Labyrinten i Knossos til kong Minos. Da 

Minos planlagde at dræbe far og søn for at bevare labyrintens hemmelighed, flygtede de 

fra labyrinten på Kreta, på vinger, som Daidalos havde konstrueret af fjer og bivoks. Nord 

for Samos svang Ikaros sig i overmod så højt op i luften, at Solen smeltede vokset, og 

han styrtede i havet, der siden har heddet Det Ikariske Hav. Ikaros er blevet symbol på 

overmod eller himmelstræben; at flyve som en fugl eller en engel op mod Solen eller det 

guddommelige er hybris og straffes med nemesis. ”ned i det askegrå”: Der er noget 

endeligt over det, med en farve grå som aske. Ingen andre farver er til stede og det minder 

om død og ødelæggelse, ikke om liv.   ”og ligne gud”: Hvad betyder gud med et lille ’g’ 

her? Hvilken gud, er der her tale om? Er Gud død, som Nietzche mente, da han erklærede 

ham for død? Er han faldet ned fra menneskernes piedestal? Hardy Bach peger på 

(2007/2008, s. 87), at her findes Hegels mening: ”den nat, hvori, alle katte er grå”, om 

Schellings ”indifferente absolutte”.  

Terzetterne: 

”Kålsommerfuglen fra en eng i Vejle/ den hvide sjæl, som har en tegning malet/ af 

altings flygtighed på vingens spejle.// hvad vil den her i denne dystre luft?/ Er det 

den sorg, mit liv har overhalet,/ som bjergbuskadset dækker med sin duft?” 

Kålsommerfugl Pieris brassicae. Pierider, (efter det græske landskab Pieria), 

betyder muser. En muse var en af de ni gudinder, der inspirerede forfattere og kunstnere. 

De var døtre af Zeus og Mnemosyne. Hvis anden kvartets sidste ord sammenkobles med 

den første terzets første ord står der: ”gud. Kålsommerfuglen”!   

Den hvide farve symboliserer renhed, uskyld og uberørthed, og den hvide farve opstår 

når en genstand tilbagekaster alt lys. Overført kan hvid betyde det, som der endnu ikke er 

skrevet på. Her skabes et billede af barndommen, Inger Christensen voksede f.eks. op i 

Vejle, og associationer med billedkunsten.  

 Der peges på, hvor forgængeligt og kortvarigt alt er. Ordet ’flygtighed’ har mange 

betydninger, det kan bl.a., betyde: Flyvende, bevinget, letbevægelig, fredløs, overfladisk, 

ustadig, kortvarig og forgængelig. Noget, som hurtigt forsvinder. Brugt i kemi om stof, 

som kan fordampe; især det, som let fordamper. ”vingens spejle”: Vingespejl er f.eks. et 
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klart, farvet felt på en fuglevinge, og lyse pletter på sommerfuglens vinge kan beskrives 

som spejle. Spejle bliver ofte brugt kunstnerisk for noget, som særlig tydeligt viser mere 

eller mindre skjulte tilstande elle forhold. At noget er dyster betyder f.eks., at det har et 

udtryk eller præg af uhygge, pessimisme, tungsind, mørke og tristhed. Dækkes sorgen, 

som jegets liv har indhentet og bevæget sig forbi, af buskadsets duft? 

 

6.4.    Sonet IV   

Liv og død er sammenvævet og en eksistens ud over dette jordeliv findes ikke 

I denne sonet nævnes sommerfuglearter som sværmer, spinder, måler og ugle, og de 

specifikke sommerfugle: Blåfugl, admiral og sørgekåbe. Jeget funderer over liv og død i 

naturens cykliske proces, hvordan det smukke og det grimme har en forbindelse med 

hinanden, og at det smukke begynder med noget ækelt, er ikke til at forstå. Og sorgen er 

indvævet i skønheden. Jeget synes her at bestemme, at der ikke findes noget liv efter dette 

jordeliv. 

Kvartetterne: 

”Som bjergbuskadset dækker med sin duft,/ at blomstringen har rod i alt det rådne,/ 

det skyggefulde, filtrede og lådne,/ en vild og labyrintisk ufornuft,// kan 

sommerfuglen med sin flagren dække,/ at den er bundet til insektets krop,/ man tror 

det er en blomst der flyver op,/ og ikke denne billedstorm på række,” 

 ”en billedstorm på række” dette er en ikonoklasme. Hardy Bach (2007/2008, s. 

84) forklarer dette og skriver, at her ses Fichtes billedstorm på jeget.  

Terzetterne: 

”som når en sværmer, spinder, måler, ugle,/ der hvirvler farvens tegnfigur forbi,/ 

tilkaster os en gåde som skal skjule,// at alt hvad sjælelivet har at håbe/ hinsides alt 

er sorgens symmetri/ som blåfugl, admiral og sørgekåbe.” 

Her møder læseren nogle sommerfugle, f.eks. en sværmer, som i reglen flyver om 

natten, som med deres adfærd henviser til malerkunsten og tilkaster menneskerne en gåde, 

som skal skjule, at sjælene ikke kan forvente noget liv efter døden foruden sorgens 

symmetri, som sommerfuglene: Blåfugl, admiral og sørgekåbe sammenlignes med. 

Blåfugl (Almindelig) Polyomnatus icarus. Polyomnatus betyder med mange øjne. 
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Se om icarus i sonet III. Admiral: Forekommer også i sonet II, anden terzett. Sørgekåbe, 

Nymphalis antiopa) er en dagsommerfugl med fløjlsagtige, blåsorte vinger med gullig 

yderrand langs en række blå pletter. Dets vingers udseende ligner en kåbe, der var (en del 

af) en sørgedragt (især for kvinder) kaldtes ’sørgekåbe’. Navnet vækker tanker om dyb 

sorg og døden. En kåbe kan også betyde (overført): Ydre form eller udseende; noget der 

dækker eller besmykker noget andet. Før i tiden troede mange, at denne sommerfugl var 

dødens budbringer. Navnet vækker tanker om sorg, og sorgen er oftest dødens følgesvend.   

Symmetri kaldes det, når to halvdele er hinandens spejlbillede om en (tænkt) akse, 

og en sommerfugls udseende er et meget godt eksempel på den symmetriske form. Og de 

kan, med deres symmetriske vingemønstre, være en trøst i menneskernes sorg.  Der findes 

orden i verden, glæde og sorg følges ad, og det er menneskernes vilkår, at de må erkende 

og acceptere dens betingelser. 

Hardy Bach skriver om udtrykket ”sorgens symmetri” og peger på, at William 

 Blakes (1757-1827) The Tyger er ”kendetegnet ved ”fearful symmetry”, dvs. en 

forfærdelig og symmetrisk skønhed”: ”Tyger Tyger, burning bright,/ In the forests of the 

night;/ What  immortal hand or eye/ Could frame thy fearful symmetry?”// “Did  he smile 

his work to see?/ Did he who made the Lamb make thee?” 

 Og at sommerfuglene ”Med deres symmetriske skønhed og ”alt for korte 

glædesliv” ”vidner blåfuglen, admiralen og sørgekåben om, at der overalt i naturens 

skønhed er indvævet en grusomhed, som volder os sorg”. Naturens indre vemod (Bach 

2007/2008, s. 86).  

 

6.5.    Sonet V  

Skønhed, kærlighed, sorg, glæde og død  

I denne sonet nævnes sommerfuglene blåfugl, admiral og sørgekåbe igen og ligeledes 

påfugløje (påfugleøje). Her tænker jeget, at kærligheden findes, men glæde og sorg, 

skønhed og skræk er indvævet i hinanden, og at døden er uundgåelig. 

Kvartetterne: 

”Som blåfugl, admiral og sørgekåbe/ i farvens periodiske system/ ved hjælp af blot 

den mindste nektardråbe/ kan løfte jorden op som diadem,” 
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 Sommerfuglenes farver forbindes med det periodiske system (grundstoffernes 

systematisering) som i sonet I. Og Jorden sammenlignes med en tiara, som de kan løfte 

op ved at suge en nektardråbe. 

”som de i farvens klare sorgløsheder,/ lavendel, purpur, brunkulssorte,/ præcist 

indlejrer sorgens skjulesteder,/ skønt deres glædesliv er alt for korte,” 

Dette kan fortolkes som en påmindelse om, at huske på at nyde livet mens det 

findes. Som et citat af Piet Hein lyder: ”Husk at leve livet mens du gør det”, og det latinske 

memento mori (1598): Husk at du skal dø.  

Terzetterne: 

”kan de med deres sommerfuglesnabel/ opsuge verden som en billedfabel,/ så let som 

med et kærtegns glideflugt,// til alle glimt af kærlighed er brugt,/ kun glimt af skræk 

og skønhed går i ring,/ som påfugløje flagrer de omkring.”  

Sommerfuglene kan let tilegne sig verden som utroligt smukke tegninger og 

fortællinger (Sommerfugledalen som en billedfabel?), indtil der ikke længere findes 

nogen kærlighed, men en anelse af angst, frygt og det smukke hængende sammen som i 

en cirkel. Her er døden og livet igen behandlet som noget, der tilhører hinanden. Og 

sommerfuglene flyver yndefuldt omkring som påfugløje. Påfugløje Aglais io: Den har 

pletter som ligner blå øjne på de rødbrune vinger, med lidt gul og sorte påtegne. Gudinden 

Io var Inachus’ (flodguden i gr. mytologi) datter. Påfuglen kunne bruges som vanitas-

motiv: En allegorisk billedfremstilling af memento mori-motivet (”husk at du skal dø”), 

der viser livets skrøbelighed og forgængelighed, et symbol på dødens stadige nærhed.  

 

6.6.    Sonet VI  

Troen på et Paradis viser sig at være en illusion, der gøgles, men jordelivet er skønt 

I denne sonet nævnes sommerfuglene: Påfugløje, dukatfugl, terningfugl og harlekin og 

jeget tror på et liv efter døden, men det er en illusion, og ord Guds er ikke længere sandhed.    

Kvartetterne: 

”Som påfugløje flagrer de omkring,/ jeg tror jeg går i paradisets have,/ mens haven 

synker ned i ingenting,/ og ordene, der for var til at stave,// opløser sig i falske 

øjepletter/ dukatfugl, terningfugl og Harlekin,/ hvis gøglerord om kiselhvide nætter/ 



30 

forvandler dagens lys til måneskin.” 

Himmerigets have er kun en illusion, menneskene tror ikke længere på Gudsord, 

sandheden findes ikke der. Her høres F. Nietzches (1844-1900) stemme, som sagde, at 

menneskene havde erklæret Gud for død (1883-1885). Det lyriske jeg holder op med at 

tro på Gud, og der er ikke noget andet i stedet for, intet. Dette vækker tanker om S. 

Kierkegaards (1813-1836) kredsning om en intethedserfaring i to af hans skrifter: 

Forførerens dagbog og ironiafhandlingen (DSD, Dansk litteraturs historie), som få år 

senere fik navnet nihilisme. Friedrich Nietzsche gjorde nihilismen berømt som en mere 

grundlæggende filosofisk sygdom, en erfaring af, at det gængse værdigrundlag har mistet 

sin uproblematiske gyldighed. Hvad kan menneskene tro på, hvis Gud er blevet erklæret 

for død? Skabes der så ikke en tomhed i deres liv? Hvad kan komme i stedet for?  

F. Nietzche kritiserede ikke bare menneskernes traditionelle værdiforestillinger 

men også selve den kritiske indstilling, idealet om at trænge bag om illusionerne og finde 

det egentlige virkelige. Han mente, at i stedet for at resignere, måtte menneskerne gribe 

muligheden for at give mening til sit eget liv (aktiv nihilisme), og at der ingen mening er 

med livet uden for livet selv. 

Dukatfugl, dukatsommerfugl Lycaena virgaureae, ”ses over engen som små røde 

juveler når de flyver imellem de blå Isblåfugle, en af de smukkeste oplevelser man kan 

opleve i den danske natur” (danske-natur.dk Lars Andersen) En dukat var en guldmønt. 

Er mennesket måske begyndt at gå så højt op i materielle goder, at det er holdt op med at 

tro på Gudsord? 

”terningfugl”. Terningsommerfugl (Hamearis lucina). Lucina er i romersk 

mytologi gudinden, som hjælper ved fødsler; eg. den frem for lyset bringende (som det 

islandske ord ’ljósmóðir’).  

Minder om terningspil, menneskelivets tilfældigheder.  

”Harlekin,/ hvis gøglerord…“ Harlekin stammer oprindeligt fra italiensk 

arlecchino, ‘Harlekin‘, nar, og betyder en upålidelig person. Harlekin kaldtes den 

mandlige figur, en komisk eller fiffig tjener, typisk klædt i en spraglet dragt og med maske, 

i teatres commedia dell‘arte formen. Han bar maske og et kostume lavet af mange 

forskellig stykker.  
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Harlekin (stikkelsbærmåler) Abraxas grossulariata, er en lille sommerfugl med 

hvide, gul- og sortprikkede vinger. I denne sonet bruges denne sommerfugls navn som et 

symbol på utroværdigheden. Marrian Bødker skriver om denne identitetsfigur, at den “har, 

som navnet antyder, noget foregøglende og illusorisk over sig, en betydning der indgår i 

jegets refleksion over det digteriske ords illusoriske karakter og dets betydning i relation 

til virkelighed og natur“ (Bødker 1995, s. 31). Narren bruges undertiden som et 

dødssymbol.    

Kan en nat være kiselhvid? Næppe, denne sætning er typisk for den flertydige og 

oprørske nar (Harlekin), som afslører ved at gøre alting omvendt og minder om 

religionens trickster (en person, der narrer), der sætter sine ”overordnede”, guderne, på 

prøve.    

Terzetterne: 

”Her gror de stikkelsbær- og slåenbuske,/ som ligegyldigt hvilke ord du spiser/ gør 

livet sommerfuglelet at huske.// Skal jeg måske forpuppe mig og måbe/ ved alt, den 

hvide Harlekin fremviser/ og foregøgler universets tåbe.” 

I terzetterne digtes om naturen (”buske”), som f.eks.  Harlekinlarven spiser af, og 

at det spiller ingen rolle, hvilke ord læseren (du) læser (”spiser”), Guds eller andres, 

naturen kompenserer for ordene og bidrager til, at livet bliver let som en sommerfugl og 

let at fremkalde minderne. Så byder jeget, om det skal lukke sig inde og være betaget over 

alt det, som den hvide Harlekin stiller frem og bilder mennesket (universets tåbe) ind, at 

er sandt.  

 

6.7.    Sonet VII 

Kærlighed, måske findes der andre verdner, men jordelivet kan også være himmelsk 

Dette er kærlighedens og elskovens sonet. Jeget reflekterer over sit verdensbillede og 

ønsker, at hvis det er en illusion, at der findes andre verdner, hvor guder bestemmer, så 

må nogen minde jeget på, at det har oplevet et dennesidigt paradis (været i den syvende 

himmel), erfaret skønhed, en sommerfugls flagren, et erotisk kærlighedsmøde, men at 

sorgen mindede det på sin eksistens. Og hvis vi kun har denne verden, har vores liv 

alligevel ikke været ”ingenting”. 
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Kvartetterne: 

”Og foregøgler universets tåbe/ sig selv, at der er andre verdner til,/ 

hvor guderne kan både gø og råbe/ og kalde os tilfældigt terningspil,/ så mind mig 

om en sommerdag på Skagen,/ da engblåfuglen under parringsflugten/ fløj rundt 

som himmelstumper hele dagen/ med ekko fra det blå fra Jammerbugten,//   

Et ekko er et genlyd. Echo (gr. ’lyd, genlyd’) var en græsk bjergnymfe; det 

personificerede ekko. Ifølge Ovids gengivelser: Echo havde holdt Hera hen med snak, 

mens Zeus havde en affære med en anden nymfe, og blev straffet ved kun af kunne 

gentage, hvad andre sagde; siden tæredes hun hen af ulykkelig kærlighed til Narkissos, 

og til sidst var kun stemmen tilbage. 

”det blå” står her for en skyfri himmel, men ’blå’ kan også stå for toner med 

melankoliske præg, f.eks. durskalaens 3. og 7. tone. Endvidere kan det være en henvisning 

i Novalis (G. P. Friedrich Freiherr von Hardenberg, 1772-1801) med sit ”blå blomst”. 

Novalis var en af de store i den tyske romantik. Han skrev en roman om en minnesanger, 

som ledte efter en blå blomst. Jammerbugten står her, for en sammenkobling af sorgen og 

idyllen og viser, at de er indvævet i hinanden.  

Terzetterne: 

”mens vi, der bare lå fortabt i sandet,/ så talrige som nu kun to kan være,/ fik 

kroppens elementer sammenblandet// af jord som havs og himmels mellemting,/ to 

mennesker, der overlod hinanden/ et liv der ikke dør som ingenting.” 

Anden terzets første verslinje kan betyde himmel, bruges som billede på (den 

kristne) Gud, en kristen metafysik, gudsrige, opholdssted for guder, engle og andre 

overjordiske væsener 

Den sidste verslinje kan stå for mere end én ting. Livet har en betydning, det 

betyder noget for menneskene, kærligheden skaber en stor mening i livet, et nyt menneske 

kan være blevet skabt ved elskoven, og selve digtsamlingen kan være et ’liv’. Ved at finde 

kærlighed og skønhed i livet, kan der kompenseres for den smertelige dødsindsigt. 

Jordelivet kombinerer havets og himlens egenskaber.   

Hardy Bach peger på, at ”være…hinanden” i sonettens terzetter kan forklares med 

Novalis’ ”ich bin du” (Bach 2007/2008, s. 87).  
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6.8.    Sonet VIII  

Dødsindsigten, døden og resignation over for livets endelighed 

I denne sonet nævnes sommerfuglen atlasspinder. Her ser jeget pessimistisk på 

tilværelsen; ”gravens græs”, ”ikoner af de døde” og ”dødens kys” nævnes. Betyder døden 

måske, at livet dør som ingenting? Har menneskerne levet forgæves? Nej, sådan må det 

ikke føles. Men mennesket må finde sig i, at der ikke er noget mere.  

Jegets dødsindsigt kommer her stærkt til syne. Det erkender, at den ikke kan 

undgås, at døden bor i menneskene, i kærligheden og lykken. Jeget synes, at have 

resigneret overfor sin dødelighed, holder op med at bilde sig noget andet ind og accepteret 

dets skæbne: ”det på forhånd tabte”. Og menneskene må finde sig i, at det at være 

menneske er, at man er menneske på godt og ondt. Men denne erkendelse skaber også 

sorg hos jeget og en følelse af meningsløshed.  

Kvartetterne: 

”Et liv der ikke dør som ingenting?/ Hvordan hvis vi i alt det menneskeskabte,/ 

naturens sidste selvoptagne spring,/ må se os selv i det på forhånd tabte,// må se den 

mindste stump af kærligheden,/ af lykken i en formålsløs proces,/ gå ind i billedet af 

menneskeheden/ som græsset, selv når det er gravens græs.” 

Hardy Bach peger på (2007/2008, s. 85), at her digtes om, at mennesket 

(egenviljen som F.W.J. Schelling kalder det) er som slangen i Paradis. Billedet af den 

menneskelige race.  

Terzetterne: 

”Hvad skal vi med den store atlasspinder,/ hvis vingefang udbreder jordens kort,/ 

den ligner mest det hjernespind af minder,// vi kysser som ikoner af de døde,/ med 

smag af dødens kys, der rev dem bort./ Hvem er det der fortryller dette møde?”  

Her dukker atlasspinderen med sine store vinger op i digtet. Atlasspinder Atticus 

atlas. Atlas på græsk betyder den som udholder meget. Denne sommerfugl har et 

vingefang på op til 30 cm, som er det største, der findes, men en forholdsvis lille krop.  

Dens vingemønster ligner et kort. Larverne laver deres pupper af silketråde, og de 

anvendes for at lave Fagara Silk. Atlas er en titan i græsk mytologi, en kæmpe, der, som 
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straf af Zeus, blev sat til at bære himmelhvælvingen i det fjerne Vesten. Ordet ’spind’ 

symboliserer livet, tiden og skæbnen.  

Atlasspinderen bruges her som ”et ironisk billede på det menneske, som fanatisk 

dyrker det liv, der engang var” (Marrian Bødker 1995, s. 31). Men den kan også, på en 

ironisk måde, være et symbol på digterens tankespind, når hun erindrer og skaber et digt 

om Jorden og jordelivet: Sommerfugledalen – et requiem. Ikoner er kultbilleder, der 

forestiller Jesu, Jomfru Maria eller en anden hellig person og de er kendt fra den ortodokse 

kirke. 

”med smag af dødens kys, der rev dem bort”: Denne smag må være en dårlig smag, 

en ubehagelig følelse. Smag af noget kan være et særligt indtryk, som noget giver én. Her 

til sidst kommer spørgsmålet: ”Hvem er det der fortryller dette møde?”  

 

6.9.    Sonet IX  

Jeget tvivler. Hvad er virkelighed og hvad er fantasi?    

I denne sonet nævnes sommerfuglene: Aurora, tidselfugl og månemåler. Jeget 

funderer over, om sommerfuglene i virkeligheden måske er andet og mere end kun 

sommerfugle. Dets afgørelse bliver, at det ikke kun er dets hjerne, der skaber illusioner, 

de betyder noget andet.   

Kvartetterne:  

”Hvem er det der fortryller dette møde?/ Er det min hjerne, som er bleg og grå,/ der 

selv får lysets farver til at gløde/ som andet end den sommerfugl jeg så.// Jeg så 

Auroras stænk af paprika,/ dens blege skær af pebergrå savanne,/ og tidselfuglens 

træk fra Afrika/ den lige vej til jordens vinterlande.” 

Spørgsmålet gentages, jeget svarer med et andet spørgsmål, om det er dets hjerne 

(fornuften), der skaber illusionerne, men jeget er ikke parat til at høre svaret endnu; det 

gives ikke førend i sonet XII.  

Aurora” Antchocharis cardamines er en hvid dagsommerfugl. Den er forårets 

bebuder i de danske skove og vækker tanker om solen.  Aurora er det latinske ord for 

solopgangen. I romersk mytologi kaldes morgenens gudinde Aurora. Hun åbnede hver 

morgen himlens porte med sine rosenfingre, for at solens vogn kunne komme frem. Hun 
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fik mange børn med mange forskellige partnere. Bl.a. er flere vinde og stjerner Auroras 

børn.  

Aurora er også et navn for et naturfænomen, som opstår inde i Jordens atmosfære 

omkring polerne og lyser op på himlen: Aurora australis (sydlys) og Aurora borealis 

(nordlys).    

”vinterlande” står for de kolde nordiske lande, og overført betyder vinter den 

sidste del af livet (alderdommen).    

Terzetterne:  

”Jeg så en månemålers fine rids,/ de små halvmåneformers sorte rande,/ der sad på 

universets vingespids.// Og det jeg så var ikke kun forfløjne/ syner, som en hjerne 

selv kan blande/ med strejf af sjælefred og søde løgne.”  

”månemåler”: Månemåler Selenia dentaria er en natsommerfugl. Måne er navnet 

på det himmellegeme som kredser i en fast bane omkring Jorden. Navnet vækker tanker 

om natten, mørket, døden og solsystemet.  

”universets vingespids”: Her er sommerfuglen blevet til en metafor for hele 

verdensaltet, og sommerfuglene er andet end en fantasi i jegets hjerne. Her er jeget tilbage 

i troen på, at menneskets ånd, sjælene, må være udødelige, de er ikke illusioner skabt af 

jegets selvbedragende hjerne, men findes i virkeligheden, og viser sig som farverige 

sommerfugle. Dette understreges med, at digterjeget bruger udsagnsordet ’se’ fire gange 

i sonetten. 

Hardy Bach peger på, at her er jeget i tvivl om, hvad der er virkelighed, når 

forstanden magter at skabe billeder af den (Bach 2007/2008, s. 83). Han mener også, 

at ”måske er der tale om mere end bare fantasibilleder” og at ”måske så jeget 

sommerfuglen sådan, som den i virkeligheden var. Med sløret fornuft, ja, men med 

rensede sanser” (Bach 2007/2008, s. 83).  

  

6.10.    Sonet X  

Efterligningen, billedsproget og digtningens healing 

I denne sonet nævnes irislarver. Jeget har en angst for døden som en intethed og funderer 

over sit ubehag, over ikke at kunne leve evigt. Kan døden måske undgås ved at stjæle, og 
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da hvordan? Irislarverne, f.eks., kan undgå døden ved at bruge farveefterligning som 

beskyttelse mod dem, som vil æde dem, mens de selv æder det, som de ligner. Jeget 

spørger, om der findes nogen grund til, at det ikke skulle bruge digtningens metaforer, for 

at skabe et velbehag og lindre angsten for døden. I denne sonet digtes der om, at følgerne 

af menneskets bevidsthed om døden skaber digterkunst, og sommerfuglene bliver 

metaforer for de døde.     

Kvartetterne:  

”Med strejf af sjælefred og søde løgne,/ med dunet skær af grøn smaragd og jade/ 

kan irislarverne, der selv er nøgne,/ efterligne piletræets blade.”// Jeg så dem æde 

deres eget billed,/ som så blev foldet sammen til en puppe,/ til sidst hængt op som det 

det forestilled,/ et blad blandt andre blade i en gruppe.”   

Ordet ’iris’ har mange betydninger. Det har sin oprindelse fra græsk og 

betyder ’regnbue’. Dens farvespil har bidraget til ordet ’regnbuehinde’ i øjet: Den farvede 

hinde i øjet som omgiver pupillen, og som ved udvidelse eller sammentrækning regulerer 

den mængde lys der kommer ind i øjet. Iris er også et navn på en plante med lange, smalle 

blade og store gule, blå eller violette blomster. Dens blade, optager energi fra Solen lys 

(en fotosyntese). 

Der findes også en sommerfugl, irisfugl, der er en sværmer. Sommerfuglelarver 

lever af at æde planter, og deres udseende og farver varierer. Kulturfænomenet mimesis 

betyder efterligning og naturfænomenet mimicry (beskyttelseslighed) bruges i biologien 

for den efterligning, ved hvilke visse dyr beskytter sig ved at efterligne deres omgivelser, 

f.eks. tydeligt hos insektordenen Lepidoptera: hos larverne, pupperne og de fuldt 

udviklede sommerfugle.  

Et blad betyder også et ark papir, der sammen med andre ark udgør 

hovedbestanddelen af f.eks. en bog: ”blade i en gruppe”. Pupperne, som siden bliver til 

de smukke sommerfugle, bliver måske her, sammenlignet med de uskrevne blade, som 

Sommerfugledalen siden skrives på. 

Terzetterne:  

”Når sommerfuglen med sit billedsprog/ kan overleve bedre ved at stjæle,/ hvorfor 

skal jeg så være mindre klog,// hvis det kan dulme angsten for det øde/ at kalde 
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sommerfuglene for sjæle/ og sommersyner af forsvundne døde”.   

Her peger digteren på, at digtningen kan mindske menneskets dødsangst, f.eks. 

ved brugen af metaforer, og Brian Andreasen (2002) peger på, at metaforen her er en 

poetisk konstruktion. Metaforen peger også på selve digtningen, da jeget skriver 

Sommerfugledalen. Og endvidere, at digningen måske kan lindre menneskets dødsangst. 

 

6.11.  Sonet XI   

Erindring, de døde kommer til syne, alt er dennesidigt, men kunstens kraft er stor 

I denne sonet nævnes kun en sommerfugl, hvidtjørnens. Hvidtjørnen er en tjørn med hvide 

blomster og dens sværmer er dagsommerfuglen Aporia cratægi, hvid med et mønster af 

sorte rande. Jeget bruger nu selvbedraget og ser disse sommerfugle som dets afdøde 

bedstemor og far og mindes barndommen. Men siden bliver alt dennesidigt og går fra 

ingen lidelse til det at lide.  

Kvartetterne: 

”Og sommersyner af forsvundne døde,/ hvidtjørnens sommerfugl, der svæver/ som 

en sky af hvidt med stænk af røde/ blomsterspor, som lyset sammenvæver,// min 

bedstemor i havens tusind favne/ af gyldenlak, levkøj og brudeslør,/ min far, der 

lærte mig de første navne/ på alt hvad der må krybe, før det dør,”  

En favn betyder 1,88 m vanddybde og 2,23m som måleenhed for rumfang i 

skovbrug. En favn kan også betyde det greb, som nogens omsluttende armer danner og 

en tilstand, som nogen synes omsluttet af eller fastholdt i. Det minder om én af Anne 

Linnets tekster på hendes plade Jeg er jo lige her (1988), som har disse verslinjer: ”Og 

hvor er du henne/ når du er i søvnens favn/ ka’du mærke når/ jeg hvisker noget/ si’r dit 

navn”. Alt, som lever, må blive ydmygt, nærme sig jorden og krybe i støvet for døden, 

når den kommer. ”favne” minder også om S. Kirkegaards religiøsitet B, som indebærer 

et eksistentielt spring/valg ud på 70.000 favne vand, og er på engang forløsning og kamp 

for at finde fodfæste i livet (i kristendom.dk). 

Terzetterne: 

”går med mig ind i sommerfugledalen,/ hvor alting kun er til på denne side,/ hvor 

selv de døde hører nattergalen,// dens sange har en sært bedrøvet svingen/ fra ingen 
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lidelse til det at lide,/ mit øre svarer med sin døve ringen.”  

Her findes der ikke nogen hinsides verden, de afdøde går med jeget ind i den 

dennesidige sommerfugledal (kan stå for Brajcinodalen, den påskrevede side, som 

digtsamlingen står på, jegets sind), og de døde kan høre nattergalens sange, som svinger 

fra ikke at gennemgå smerte og at gennemgå smerte (den smertelige dødsindsigt), ligesom 

Sommerfugledalen gør. Her responderer jegets øre på spørgsmålet, som blev stillet i 

sonetter VIII og IX, men svaret gives ikke. Jeget tør ikke endnu.  

Men hvad står nattergalen for her? Hvordan kan de døde i sommerfugledalen 

(sjælene) høre dens sært bedrøvet svingen? I overført betydning står nattergalen her som 

et metafor for en tilsyneladende meget magtfuld digter, og hendes digtning er så magtfuld, 

at den går over alle grænser, den kender ikke engang grænsen mellem liv og død. I H.C. 

Andersens eventyr Nattergalen giver fuglen kejseren, der ligger for døden, nyt livsmod, 

og kejseren siger: ”Du (…) har fået Døden fra mit Hjerte!”. Nattergalen symboliserer 

kærlighed, inspiration, digte- og sangkunst, smerte og glæde.   

Terzetternes sidse verslinje er meget svær at definere. Hvad mener digteren 

egentlig her? Hvordan kan et øre svare? Det kan ikke tale. Hvad kan ”døve” betyde, og 

hvad kan ”ringen” betyde og hvad kan ”døve ringen” betyde? Et øre kan ikke svare på 

noget, selvklart ikke med en døv ringen. Disse ords betydninger er fuldstændige 

modsætninger. Dette er svært at forklare. Sætningen synes at være en sproglig umulighed, 

og måske er det meningen med den her. Når døden indgår, er der ingen muligheder 

længere. 

Men jeget synes at blokkere for hørelsen. Det vil måske ikke høre ørets svar. At 

være døv betyder at være hørehæmmet, uden evne eller vilje til at være opmærksom på 

(bestemte) vigtige forhold, og at ikke (ville) høre efter. Ringen: kan være et udtryk for 

følelsen af pludselig at fatte noget og kan være en (advarende) lyd. 

I Holbergordbogen på nettet findes den forklaring på en ringen, at det kan have at 

gøre med kirkeklokker: ”den Skik at klemte 3 gange med Klokkerne ( : til bedeslagene) 

efter Ringen”. I Moths ordbog står om bedeslag: ”Er tre gange tre slag, og et slag bag 

effter, som bedeklokken slåer afften og morgen. de første tre bemerker Gud fader, de 

andre tre Guds søn, og de tredie tre gud den hellig ând, og det ene slag bàg effter disse tre 
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gange tre, bemerker den hellig trefoldighed, som alle kalder oß, ved disse slag, til bøn og 

et gudeligt lefnet. pulsus campanæ ad preces invitantes“.  

”sin døve ringen” kan her stå for en betydning hentet fra Bibelen. Ét af de mest 

citerede afsnit i Bibelen er 1 Kor 13. Det er kendt som "Kærlighedens evangelium". Det 

er her, Paulus viser, at ingen nådegaver eller intet offer har værdi eller betydning, hvis de 

ikke er givet af kærlighed. Det er et vanskeligt poetisk sprog, og herfra stammer: 

 

Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har 
kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde ... 
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, 
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind ... Den tåler alt, 
tror alt, håber alt, udholder alt ... Så bliver da tro, håb, kærlighed, 
disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 

 

Ørets svar bliver således ikke et rungende malm og en klingende bjælde, men 

kærligheden med sin ”døve ringen”. 

  

6.12.    Sonet XII   

Fortvivlelsen, vinteren, kulden og døden   

I denne sonet nævnes sommerfuglene frostmåler og løvfaldsmåler. Her slår frosten rigtigt 

igennem, det er en aften i november, kulde og is, træerne fælder løvet, og nu møder selve 

døden op. Endelig gives der et svar på spørgsmålet i sonetter VIII og IX:  ”Hvem er det 

der fortryller dette møde?”, Jegets øre, øje og hjertesmerte svarer. Og svaret er, at det er 

døden, og jeget ser den endda og møder dens blik, og angsten for dets intethed er endnu 

mere eksplicit end før. 

Kvartetterne:  

”Mit øre svarer med sin døve ringen,/ mit øje med sit indadvendte blik,/ mit hjerte 

ved, at jeg er ikke ingen,/ men svarer med det kendte lille stik.// Jeg spejler mig i 

frost- og løvfaldsmåler/ en aften i novembers egekrat,/ de reflekterer månelysets 

stråler/ og leger solskin i den mørke nat.” 

”mit hjerte ved, at jeg er ikke ingen,/ men svarer med det kendte lille stik.” Hardy 

Bach peger på (2007/2008, s. 83), at denne sætning næsten ligner ”Fichtes jeg-filosofi, 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=1kor&id=3&chapter=13b
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blot vendt på hovedet.” Filosoffen J.G. Fichte (1762-1814), som var Kant-inspireret, 

påstod, at det observerende subjekt er årsag til objekterne, mens filosoffen A. 

Schopenhauer (1788-1860) mente, at subjekterne og objekterne altid eksisterede sammen 

i en nødvendig korrelation. 

Jeget i sonetten har problemer med sit jeg. ”Mit” står for digterjeget, sonetkransen, 

menneskene og digteren. Løvfaldsmåler er en efterårssommerfugl, som flyver om natten, 

og frostmåler er også en efterårssommerfugl. De vækker tanker om kulde og livets senere 

halvdel og døden, men de leger solskin i den mørke nat.    

Terzetterne:  

”Jeg spejler mig i deres puppedvale,/ hvorfra de nådesløst befries, når nøden/ er 

størst i kuldens spejlbelagte sale,// og det jeg ser ved selvsyn, spejlets nøgne,/ fortabte 

blik, er ikke bare døden,/ det er døden som med egne øjne.”   

Jeget spejler sig her i sommerfuglenes metamorfose. Det, som jeget selv ser i 

spejlet og indser, er ikke kun døden, men dets egen død. Her erkender det dets 

uundgåelige endelighed. Det iøjnefaldende her er, at der mangler noget i den anden terzet. 

Den første verslinje har 11 stavelser, den anden har 11, mens den tredje kun har 10. Det, 

at her mangler en stavelse, giver digtets læser en følelse af en mangel, et fravær og det 

kan stå for døden. Der mangler også noget i sidste verslinjes relativsætning. Et ord: Verbet. 

Her bruges et sprogligt ophør i syntaksen, for ar at vise døden som et fravær, en intethed.    

                

6.13.    Sonet XIII   

Jegets håb og ønske om evigt liv, døden provokeres med leg og digtning  

I denne sonet nævnes sommerfuglene: Den sortårede (skov)hvidvinge (hvidtjørnens 

sværmer), den hvidgrønne perlemåler, (sand)randøjen med runde pletter og den 

orangefarvede perlemorssommerfugl med sorte pletter, kejserkåben.  

Her er døden mødt eksplicit op, men drømmen om udødeligheden er endnu stærk 

hos jeget. Jeget har ikke helt givet slip på den. Det siger, at døden vil se sig selv i jegets 

selv, som er barnligt, optimistisk (måske om et sjæleliv hinsides), ikke klogt og en indfødt, 

som er bundet til den uforskønnede indsigt i ens egen psyke og adfærdsmønstre ”i det, 

der kaldes liv”. Jeget smelter ord sammen og ’det som ses’, det leger skovhvidvinge, 
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sandrandnøje, perlemåler og kejserkåbe. Det leger for at bringe hele verdens måde at leve 

på ind i sig selv. I denne sonets første verslinje skrives sidste sonets sidste verslinjes 

relativsætning med det verbum, som manglede i denne.  

Kvartetterne: 

”Det er døden som med egne øjne/ vil se sig selv i mig, som er naiv,/ en indfødt, som 

er bundet til den nøgne/ selvindsigt i det der kaldes liv.” 

             Jeget vil få indsigt i sig selv, og efter alt at dømme i, hvordan livet og dets 

beskaffenhed forholder sig. Hardy Bach (2007/2008, s. 84) ser J.G. Fichtes fingeraftryk 

her: En dobbeltindsigt, som vi har i, at indsigt i livets mysterier er selvindsigt og 

selvindsigt er indsigt i livet.   

”Jeg leger derfor gerne skovhvidvinge/ og sammensmelter ord og fænomen,/ jeg 

leger perlemåler for at bringe/ alverdens leveformer ind i én.”  

 Jeget (digteren) leger, at det er sommerfugle, og det digter: ”sammensmelter ord 

og fænomen,”. En sonetkrans. Her prøver digteren at gengive naturen i digtningen. Ifølge 

Hardy Bach (2007/2008, s. 87) er dette en dialektisk øvelse, og her findes en tilstand, 

hvor ord og fænomen ’svarer til’ hinanden. Eller ved at se det hele som dele af en 

sammenhængende kæde. Perlemåler er en sommerfugl med hvidlig-grøn farve. Perler er 

små, runde og glansfulde kugler, som består af lag af perlemor dannet omkring f.eks. et 

sandkorn i skallen hos visse muslinger, og ved at lave et hul i midten af dem, kan de 

trækkes på en snor og forvandles til en perlekrans eller perlekæde.  

 Marrian Bødker peger på, at perlemålerens navn bruges her ”som et billede på 

jegets længsel efter enhed og helhed – alverdens leveformer skal som perler på den 

samme snor repræsentere én sammenhængende kæde af liv” (Bødker 1995, s. 32). 

Terzetterne: 

„Så jeg kan svare døden, når den kommer:/ jeg leger sandrandøje, tør jeg håbe,/ at 

jeg er billedet på evig sommer?// Jeg hører godt, du kalder mig for ingen,/ men det 

er mig, der svøbt i kejserkåbe/ ser dig an fra sommerfuglevingen.” 

 Jeget leger for at kunne ”svare døden, når den kommer:”, det leger, håber på, at 

ingen død findes, hvis det nu lader som om, at det er en sommerfugl eller et digt. 

Sandrandøje, Hipparchia semele  har én eller flere pletter tæt på vingeranden. Døden får 
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her stemme og taler nedladende til jeget, som provokerer døden, når det ser den. Det 

placerer sig på en kejserkåbes, Argymnis paphia, der er en farvestrålende orange 

perlemorssommerfugl med sorte pletter, vinge, og skaber sig et indtryk af døden derfra, 

ser døden an.  En kejser: En fyrste, en konge. Jeget er den, som tilsyneladende har magten. 

Dette er måske en dumdristig illusion hos jeget, men det vil så gerne leve evigt. En strid 

om kejserens skæg: en strid om et spørgsmål der er ligegyldigt eller ikke kan afgøres. Og 

i denne sonet ser det ud til, at jeget ikke kan afgøre, om der findes et en eksistens ud over 

jordelivet eller ikke. Kejserens nye klæder: bruges om det, at noget foregiver at være 

bedre eller mere betydningsfuldt end det i virkeligheden er (et eventyr af H.C. Andersen, 

1805-1875). Som jeget i dette tilfælde, når det har svøbt sig selv i en kejserkåbe.  

 

6.14.    Sonet XIV   

Den kosmiske orden, skønhed, der falder ro over jeget og/fordi et digt skabes 

I denne sonet nævnes den ildfarvede dagsommerfugl, ildfuglen og iris (irisfugl), begge 

nævnt før, isblåfugl og nældens takvinge: Danmarks nationalsommerfugl. Iris kan også 

betyde den farvede hinde i øjet som omgiver pupillen, og som ved udvidelse eller 

sammentrækning regulerer den mængde lys der kommer ind i øjet (digtsamlingen som et 

øje). Her har jegets stilling til døden ændret sig. Det ser ikke længere sig selv som en 

kejser, men kun som lidt støv, og det ser ud til, at det ikke længere frygter døden. Det er 

fordi, det, på sin vis, bukker under for digterens kunstneriske evner til at beskrive og 

skabe en verden, og de fremstår som én af menneskenes måder at have styr på 

dødsangsten. De skal dø, men verden er skøn, og dens skønhed kan beskrives i digte, som 

vil leve ’for evigt’.    

Kvartetterne: 

”Ser dig an fra sommerfuglevingen,/ det gør jo kun lidt sommerfuglestøv,/ så fint 

som intet skabt af ingen/ et svar på fjerne stjerneformers løv./ Det hvirvles op som 

lys i sommervinden,/ som glimt af perlemor og is og ild,/ så alt hvad der er til i sin 

forsvinden/ forbliver sig selv og aldrig farer vild,”  

Nu er jeget blevet til fint, formløst støv på sommerfuglevingen og ser dig (døden 

og/eller læseren) an. Sommerfuglestøvet er ”så fint som intet skabt af ingen,” Fint betyder 
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m.m. noget, som er  omhyggeligt og smukt udført, ofte med stor detaljerigdom (sonetten) 

og evt. i kostbart materiale” (sproget?); med en smuk, ofte spinkel og skrøbelig form eller 

struktur. Støvet (digtet) er så fint, at det ikke er noget, og ej heller er det blevet skabt af 

nogen, men det er ”et svar på fjerne stjerneformers løv  (forsøg) på løsning af en krise 

eller et problem som man er stillet over for.” ”Intet” er modsætningen til ”væren” 

og ”noget”: det ikke-værende, men hvad betyder det her? Og ”skabt af ingen” kan betyde: 

Ikke skabt af en Gud. Her høres C. Darwins stemme (1809-1882), her peges der på, at 

universet er en form, dannet af formløshed (støv), og Hardy Bach peger på, at ”Her har 

vi universet som en stor organisme” (2007/2008, s. 85).  

Nu bliver støvet til et farverigt lys, der danner en spiralformet bevægelse op fra 

sommerfuglevingen. Støvet kan her henvise til sprogets og digtningens ophav: 

Bogstaverne, ordene og sætningerne tager form og bliver til en lyrisk formfast helhed: 

Sommerfugledalen – et requiem. Og det, der forsvinder, ændres ikke og vælger ikke den 

forkerte vej. Et lys står for: Viden; (religiøs) indsigt, glæde, håb og optimisme; livets 

smukke og gode sider”. At se lyset betyder (overført): få en vigtig indsigt eller en religiøs 

åbenbaring (ofte ironisk), at se dagens lys betyder (overført): opstå, blive dannet; blive 

født.  

Støvet ligner også mange farver: perlemor (det indvendige, hvidlige, 

regnbueskinnende lag i skallen hos visse snegle og muslinger, bl.a. perlemusling, og det 

ligner også is og ild. Is betyder: ”vand der er frosset til en kold, hård masse med glat 

overflade”. Ild betyder: flammer, glød og overført (udtryk for) stærke følelser eller stærk 

vilje. Jord, vand, luft og ild er de fire bestanddele, hvoraf alt i (oldtidens og 

middelalderens opfattelse) den fysiske verden var opbygget (i Holbergordbog.dk). 

Terzetterne: 

”så det som ildfugl, iris, isblåfugl/ gør regnbuen til jordens sommerfugl/ i jordens 

egen drømmesynske sfære,// et digt som nældens takvinge kan bære./ Jeg ser, at 

støvet løfter sig en smule,/ de stiger op, planetens sommerfugle.” 

Her nævnes fire sommerfuglearter. Den ildfarvede dagsommerfugl, ildfuglen 

(f.eks. dukatfugl) og iris, hannen med sit flotte blå skær, hvide tegninger og røde ringe på 

bagvingerne, øjepletter. Bagsiden er smykket med tegninger i rødt, sort, hvidt og gråt, og 
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der findes en tydelig øjeplet på forvingerne (netleksikon.dk). Begge er nævnt før. 

Isblåfugl, som skinner isblå på oversiden og hunnen har orange pletter på bagvingernes 

overside og nældens takvinge: Danmarks nationalsommerfugl, som er at finde overalt, 

hvor der vokser nælder, har meget iøjnefaldende farver. Bundfarven på vingerne er meget 

kraftigt orange, på forkanten af forvingerne veksler pletter i sort og hvidgult, og på kanten 

af vingerne findes der et bånd af små lyseblå pletter. De lange beskrivelser af 

sommerfuglene er for at understrege deres farveskønhed, som sammenlignes med 

regnbuens. Deres støv sammenlignes med perlemor, is og ild. Støvet (sproget, digtningen, 

sonetkransen), (ligesom disse sommerfugle), lader Jorden, i sin sfære, opleve regnbuen 

som sin egen omkransende sommerfugl.  

Synsk betyder med evne til at se og opfatte ting eller begivenheder uafhængigt af 

tid og rum og af det normale sanseapparat. En drøm betyder forestillinger, der indfinder 

sig under søvn; fantasi, indbildning eller vildfarelse. Et drømmesyn betyder en 

synsoplevelse, som forekommer i en drøm eller minder om en drøm og forekommer sløret 

og drømmeagtig. En sfære er hvert af de koncentriske lag omkring Jorden hvor 

himmellegemerne ifølge den ældre astronomi bevægede sig. ’Sfærernes musik’: Meget 

smukke næppe hørlige toner, der ifølge ældre forestillinger (Pythagoras), var frembragt 

af himmellegemernes bevægelser. Fænomenet forklares (i Berlingske Tidende 1998) med, 

at ”Hver sfære frembragte sin egen tone, og tilsammen udgjorde disse toner sfærernes 

musik, der fremstillede universets fuldkommenhed og harmoni”. (Gyldendals Røde 

Ordbøger).  

Her peges der på, at universet er en form, dannet af formløshed (støv). Støvet 

bruges her som en metafor for digtsamlingen, og i digtet kan regnbuen, med brugen af en 

metafor, kaldes ”jordens sommerfugl”, som omkranser vores planet. ”jordens 

drømmesynske sfære”. Et digt som Sommerfugledalen kan Danmarks 

nationalsommerfugl ”nældens takvinge” (her som et symbol for digtsamlingens alle 

sommerfugle) føde af sig (”bære”) og holde (højt) løftet fra jorden som et smykke.    

Er digtningen (kunsten) måske svaret på den krise, jeget (mennesket) står over for 

i sonetkransen? I denne sonet ser det nemlig ud til, at jeget ikke længere frygter døden og, 

på en måde, bukker under for sine (digterens) kunstneriske evner til at beskrive og skabe 



45 

verden, som fremstår som én af menneskenes måde at have styr på deres dødsangst på. 

Døden er uafvendelig, men verden er skøn, og dens skønhed kan gengives i 

Sommerfugledalen, som vil leve ’for evigt’. 

Og jeget ser, at støvet (sproget) begynder at løfte sig og ”de stiger op, planetens 

sommerfugle” (Sommerfugledalen). Og hvad betyder ”stiger op”?  Og hvor langt op stiger 

de? ’At stige op’ kan betyde: et menneskes eller et guddommeligt væsens opfart til 

himmelen. og (relig.): et højere, mere fuldkomment liv (i evigheden) olgn.*(i) jesu Christi 

Rige, ...”. Dette kan fortolkes på den måde, at sommerfuglene (sjælene) stiger op fra 

jorden (graven?) med det skabte digt, Sommerfugledalen, og videre op i luften, det frie 

rum mellem himmel og jord, og endnu videre helt op til himlen, hvor ”himlen” kan betyde 

det konkrete rum over Jordens mennesker, hvor solen, månen, planeterne, stjernerne og 

skyerne kan ses. Himlen kan også betyde et (tænkt) sted som i flere religioner opfattes 

som opholdssted for guder, engle og andre overjordiske væsener, og det kan bruges som 

billede på (den kristne) gud. Er dette digt måske himmelsk i sin skabelse? 

Nældens takvinge Aglais urticae Aglais betyder smuk (fra græsk), og er navnet 

på en af Zeus‘ døtre. Arten blev valgt som Danmarks nationalsommerfugl i begyndelsen 

af 1990’erne. ”et digt som nældens takvinge kan bære.”, kan være et digt, som har gjort 

sig fortjent til, at denne sommerfugl kan bære det med national stolthed.  

 

6.15.  Sonet XV 

Natur, mørke, skønhed, metafysik og digtning, og livets endelighed erkendes           

Sommerfuglearterne, som nævnes i mestersonetten er admiral, blåfugl, påfugløje og 

sørgekåbe (dødsbringer før i tiden), og alle denne sonets verslinjer er selvfølgelig blevet 

læst før i de øvrige sonetters førsteverslinjer. Men har de måske en anden mening i denne 

sammenhæng? Det interessante er, at de andre sonetter blev digtet nogen tid efter denne.  

Kvartetterne: 

”De stiger op, planetens sommerfugle/ i Brajcinodalens middagshede luft,/ op fra 

den underjordisk bitre hule,/ som bjergbuskadset dækker med sin duft.// Som 

blåfugl, admiral og sørgekåbe,/ som påfugløje flagrer de omkring/ og foregøgler 

universets tåbe/ et liv der ikke dør som ingenting.” 
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Her findes det smukke landskab i Brajcinodalen med de opstigende skønne 

sommerfugle. De har deres rødder i jorden, som dækkes med godt duftende planter. Død 

og liv kan nemlig ikke undvære hinanden. De smukke sommerfugle flyver omkring og 

får det naive menneske (jeget) til at tro på et evigt sjæleliv. Ja, eller måske husker de 

mennesket på, at, hvis det forholder sig sådan, at der ikke findes andre verdner, så er det 

dennesidige liv ikke kun en jammerdal. Det er også fuldt af skønhed og kærlighed.  

Terzetterne: 

”Hvem er det der fortryller dette møde/ med strejf af sjælefred og søde løgne/ og 

sommersyner af forsvundne døde?// Mit øre svarer med sin døve ringen:/ Det er 

døden som med egne øjne/ ser dig an fra sommerfuglevingen.” 

Denne sonet kaldes mestersonetten, og den er en sammenkobling af de første 

fjorten sonetters førstelinjer i den rigtige rækkefølge. Den begynder med sidste vers fra 

sonet XIV, som er sonetkransens første verslinje i sonet I. Derved kan de fjorten sonetter 

sættes op som en ringformet figur, en krans, med mestersonetten i midten. Denne sonets 

verslinjer er derfor allerede blevet analyseret, dog ikke i sammenhængen, hvor de finder 

sig nu. Da spørgsmålet om, hvem der magter at gøre mødet med sommerfuglene så 

betagende og fascinerende blev stillet for første gang i digtsamlingen, blev der ikke givet 

noget svar, anden gang blev der svaret med spørgsmålet, om det kunne være jegets 

hjerne, ”der selv får lysets farver til at gløde/ som andet end den sommerfugl jeg så.”.  

Her i mestersonetten stilles spørgsmålet for tredje gang, og nu fortrylles mødet 

med en kortvarende harmonisk sindstilstand, imødekommende usandheder, og 

synsoplevelser af dem, der ikke længere eksisterer. Og i den anden terzet bliver 

spørgsmålet svaret med jegets øre: ”Mit øre svarer…:”. Nu svarer kun jegets øre, ikke 

dets øre, øje og hjerte som i sonet XII. Ja, så er det afgjort. Ingen tvivl der. Øret har svaret 

åbent og ærligt. Nu er læseren helt sikker, spørgsmålet er blevet stillet tre gange, men kun 

besvaret med sikkerhed én gang. Det er døden, der fortryller mødet med sommerfuglene, 

naturen. ”Det er døden” kan være en henvisning til, at digtet er en dødsmesse 

(requiem).  ”Ser dig” her henvender jeget sig til ”dig”, og hvad eller hvem er dette ”dig”? 

Som før nævnt har det flere end én betydning, og kan stå for læseren, sonetkransen eller 

menneskesindet.  
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Menneskenes bevidsthed om, hvor kort et liv hver og én bliver tildelt, kan bidrage 

til, at de værdsætter den gave, som livet er, højt. Bevidstheden om døden fortryller derfor 

livet. Som Piet Hein (1905-1996) i sin smukke aforisme huskede os på. Men den store 

tryllekunstner her er digterinden Inger Christensen, som med sin sprogmagi har magtet at 

skabe selve digtsamlingen. Hun fortryller læserens møde med sin digtning med sine 

lyriske verslinjer, beskrivelser af de smukke sommerfugle, associationer og henvisninger, 

rigdommen af rim og brugen af et komplekst billedsprog i sin dødsmesse, sonetkransen: 

Sommerfugledalen - Et Requiem. I Joh1.1.står: ”I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var 

hos Gud, og Ordet var Gud”.  Men det er ikke kun en Gud, som kan skabe noget 

guddommeligt. 

Men kan mennesket overhovedet beskrive naturen? Kristina Krake 

spørger/funderer over i sin artikel i Kritik (1998, s. 64), om sproget kan sige noget om 

virkeligheden. Hun skriver om billedsproget og dets betydninger i digtet. Brug af 

metaforer er et modernistisk træk, og sommerfuglene fremstilles som metaforer, men til 

sidst som et symbol, og på hvad egentlig? Kristina Krake peger på, i sin artikel fra 

1998 ”Længe leve symbolet”, det interessante, at til sidst i digtet hos modernisten Inger 

Christensen bliver sommerfuglen som et metafor afløst af et romantisk symbol på døden. 

Og at det er den, ”der fortryller dette møde”. Det er J.W. von Goethes (1749-1832) 

berømte symboldefinition (formuleret omkring år 1800): Fænomen + ide. Metaforerne 

tilslører og dulmer en viden om virkeligheden, og symbolet udtrykker en erkendelse. 

Digtsamlingen indeholder både mange metaforer og mange symboler. 

Mange steder i digtsamlingen findes der dødssymbolik: Sommerfuglen, der viser 

livets skrøbelighed og forgængelighed, dødens stadige nærhed;  Morfeus, dødningehoved 

(kranium: mememto mori); Påfuglen som en allegorisk billedfremstilling, også af 

memento mori-motivet (”husk at du skal dø”); Harlekin  (Narren); lidelse: Døden eller 

selve det, at livet slutter med døden (Jesus korsfæstelse og død); himlen, paradiset; aske, 

jord, støv, måne, evighed, ugle, grav, sjæl, leg (at lege med døden), forvandling (som et 

metafysisk begreb), nattergalen, som også er et symbol for kunst, både sangen og 

digtningen, især i romantikkens digtning. 

 



48 

 I H.C. Andersens eventyr Nattergalen siger kejseren, som ligger for døden, om 

nattergalens sang: ”Du (…) har faaet Døden fra mit hjerte!”.  

 

7.    Skønheden og dens betydning  

 

Det kan være modsætningen af noget, der skaber det andets eksistens, og modsætninger 

findes der mange af i digtsamlingen: Liv/død, ingen lidelse/lidelse, lyde/tavshed, 

varme/kulde, lys/mørke, fornuft/ufornuft, duft/duftløshed, bitter/sød, 

skønhed/grusomhed, flygtig/langvarig, sorg/glæde, fylde/tomhed, virkelighed/fantasi og 

drømme, dennesidig/hinsides, løgne/sandhed, op/ned, jord/himmel, let/stramt og 

bevægelse/stivning.    

Sonetkransen kredser om døden, men den handler om så meget mere end den. Den 

lægger vægt på skønheden, og forholdet mellem skønheden og døden. Hvilken betydning 

har de to fænomener for jeget, mennesket? Dødens betydning i digtsamlingen kan ikke 

adskilles fra dens fremstillede liv, f.eks. naturens skønne sommerfugle i dalen. Døden og 

skønheden hænger sammen i sonetkransen. 

 

7.1.    Funderinger over skønheden 

Hvad er skønhed? Kan den overhoved endegyldigt defineres? Skønhed har mange 

ansigter og kan udtrykkes på mange måder. Hvordan mennesker erfarer skønhed er meget 

forskelligt. Hvad én oplever som skønhed, kan andre opleve som noget andet. Hver har 

sin smag. Og hver tid har haft sine kriterier for, hvad der ansås som skønt. Hvad er 

skønhed i naturen, og hvad er skønhed i malerkunst, skulpturel kunst, musik og litteratur? 

Hvordan kan skønheden defineres, og hvordan påvirker den menneskene? Er skønhed en 

symmetrisk form, et samspil mellem farver, harmoniske toner, billedsprog eller noget 

andet? Kan naturens skønhed gengives i kunsten, og da hvordan?  

 Hvordan med skønheden i Sommerfugledalen? Hvad dens tilblivelse angår, har en 

dansk digter betragtet og oplevet noget naturskønt, som måske har bidraget til en erfaring 

af skønhed hos hende. I hvert fald blev det en kilde til den kunstskønne sonetkrans 

Sommerfugledalen, fordi hun senere købte bøger om de skønne sommerfugle og skrev en 
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sonet, som er Sommerfugledalens mestersonet.  

Dette bliver siden til, at hun bestemmer sig for at bruge omkring 30 

sommerfuglearter, sine refleksioner over dem, og hvad de symbolsk kan stå for i en jeg-

fortællers bevidsthed, i en kompleks, bemærkelsesværdig leg med ord, som resulterede i 

sonetkransen Sommerfugledalen i 1991. Den er en kontemplation over livet og dets 

tilblivelse, dødsindsigten, sproget, kunsten, erindringen, kærligheden, naturen, 

forvandlingen og verden. Og sidst, men ikke mindst: Universet som en ordnet og 

harmonisk helhed.  

Digtsamlingens første strofe, hvor det lyriske jeg beskriver, hvad det ser i 

Brajcinodalen, slår skønhedens tone an: ”De stiger op, planetens sommerfugle/ som 

farvestøv fra jordens varme krop/ zinnober, okker, guld og fosforgule/ en sværm af 

kemisk grundstof løftet op.” Mon der overhovedet findes dem, som ikke finder denne 

strofe med beskrivelsen af et sådant syn skøn? Moder Jord forærer verden natur og liv i 

smukke eksotiske farver, som bevæger sig op ad og bliver løftet op i store mængder. Og 

brugen af grundstof nr. 79 (guld), er måske ikke helt tilfældigt, thi det symboliserer lys, 

guddommelighed og uforgængelighed. Jordens natur skaber smukke farver i forskellige 

udgaver, bl.a., det dyrebare guld, kvarts, perler og ædelstene som diamant, rubin, safir, 

smaragd. Og mange sommerfugle ligner flagrende juveler, når de flyver rundt i luften. 

Men menneskene skabte også juveler. Sproget, som sandsynligvis er menneskets 

dyrebareste evne, sammenlignes i digtet med de farverige sommerfugle, som ’noget’ 

(digteren) lader slippe jorden, få liv. Bogstaverne og ordene dannes, de udfolder sig og 

anvendes her til at skabe kunst, et digt, hvis læsning måske fører til en æstetik erfaring. 

Og hvad angår forbindelsen mellem natur og sprog, påstår Inger Christensen i én af sine 

essays, at ”poesiens mangfoldige former frem for alt er naturens former” (Rösing 2008, 

s. 77). Digtet rummer meget, både dele og helheder, alt fra ”støv” til ”fjerne 

stjerneformers løv” og peger på, at mennesket er en del af livet på denne Jord, og Jorden 

er en del af den cykliske, kosmiske helhed. 

 Digtsamlingen er en oplevelse for sanserne og læseren kan, ved at bruge sin fantasi 

og indlevelsesevner, bevæges over jegets sindstilstand og forestille sig oceaner af farver, 

der bevæger sig, en engel, månelys, solskin, universet, en regnbue, en metamorfose og 
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forsvundne døde, m.m. Den kan føle varme og kulde, den kan lugte til en eller anden duft, 

den kan høre gøen, råb, ekko, en nattergals sang og en ringen. Den kan føle hud mod hud. 

og de kan smage. 

          Men den frygtede ’død’ viser sig som før nævnt i digtet og kan endda både ses og 

høres. Men den bliver set i øjnene og konfronteres. Og det lyriske jeg resignerer til sidst, 

fordi det indser, at døden ikke er til at slippe udenom. Et liv tager ende, der findes ingen 

undtagelse her på. Digtets mangfoldighed med sine mange bibetydninger bidrager til et 

univers af nydelse, lidelse, skabelse, og erkendelse, og læseren identificerer sig med det 

lyriske jeg og ser det skønne digt Sommerfugledalen - et requiem skabes og stige op.  

Læsningen af den er siden blevet en kilde til en skønhedserfaring hos mange. Og 

hvordan kan det nu være? Hvorfor anser så mange Inger Christensens sonetkrans for at 

være et billede på skønhed? Og hvorfor kan oplevelsen af at læse den beskrives som en 

skønhedserfaring, som ikke bare kan ses ud fra ét aspekt men mange. Sonetkransen anses 

af mange for at være et billede på skønheden selv, og mange har udtalt sig om denne, 

f.eks.: ”Inger Christensens sonetkrans er et kunstværk af den sjældne slags, der ikke blot 

fordrer til at blive læst og genlæst, men også læst med forskellige analytiske blik”. 

(Kristina Krake 1998,  s. 62). Men et digt er jo ’kun’ en konstruktion af ord, og Erik 

Skyum-Nielsen giver sit svar på spørgsmålet om, hvad Sommerfugledalen er, i sin 

behandling af digtet i Engle i sneen (2000, s. 113):   

   

Hvad er Inger Christensens femten sonetter? En struktur for ligedannetheder 

mellem sprog og natur? Et rum for besindelse på definitive eksistensvilkår? En 

ydmyg hyldest til verden i dens håndgribelige mangfoldighed? Det hele og lidt til, 

formentlig. Men først og fremmest er de femten digtes kreds en overgiven leg med 

ord, og som sådan nyttig og smuk i sig selv.   

 

7.2.    Form og rim  

I sin bog Skønhed - En engel gik forbi skriver idéhistorikeren Dorthe Jørgensen: ”Formen 

spiller i det hele taget en enorm rolle for vor oplevelse af, hvad der er skønt og hæsligt” 

(2006, s. 27). Hun fortæller om pythagoræernes og filosoffers, f.eks. Platons (427-347 
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f.Kr.), Aristoteles’ (384-322 f.Kr.), G. W. F. Hegels (1770-1831), og I. Kants, og 

forfatterens Dante Alighieris (1265-1321), ideer om formen og skriver: ”Form og skønhed 

blev allerede bragt i forbindelse med hinanden i det 5. århundrede før Kristi fødsel”. Det 

symmetriske, harmoniske, velproportionerede og afbalancerede blev den foretrukne form. 

Da Inger Christensen valgte sin kunstneriske udtryksmåde for Sommerfugledalen, blev 

det sonetkransen. At den er den smukkeste digtform, der findes, er der sikkert ikke megen 

uenighed over.  

Da digtsamlingen er en sonetkrans, er den rig på rim, som bidrager til dens 

skønhed. Rim opstår, når der er overensstemmelse mellem ord eller ordendelser (deres 

lyde), især når disse optræder i slutninger af verslinjer. Stavelsesrim er, når der er en 

klanglig overensstemmelse mellem to trykstavelser (og efterfølgende ubetonede 

stavelser). Hvis rimet står inde i en verslinje, kaldes det indrim. Det står dog oftest i 

slutningen af verslinjer, og da kaldes det enderim. I digtet forekommer både det, som 

kaldes kvindeligt og trokæisk rim, f.eks. have - lave, nælde – fælde, hule – skjule, Vejle 

– spejle, rådne – lådne, og det, som kaldes mandligt og jambisk rim, f.eks. krop – op, syn 

– lyn og ud – gud.  

Der findes tre forskellige rimsæt: Parrim, krydsrim (fletrim) og klammerim 

(kiastisk rim, rammerim).  I digtet bruges mest fletrim, hvor 1. og 3. vers’ og 2. og 4. vers’ 

endestavelser i en strofe rimer, f.eks. i sonet I ”fugle”, ”krop”, ”gule” og ”op”. 

Klammerim, når det er 2. og 3. vers’ endestavelser i en strofe, der rimer, bruges kun i 

sonetter II og IV, f.eks. ”dække”, ”krop”, ”op” og, ”række”, i sonets IV 2. strofe. Parrim 

findes i terzetterne i sonetter V og XIV,  f.eks. ”-snabel”, ”-fabel”, ”-flugt”, ”brugt”, ”i 

ring” og ”omkring” i sonet V.   

Assonans og allitteration kaldes bogstavrim. Assonans er rim, som beror på at 

bestemte lyde, især vokaler, inde i ordene stemmer overens (har en klanglighed), f.eks. a-

vokalen i farve og varme; lys, syn; i-vokalen i ”lyspartikler” og ”indbildt” og m-

konsonanten i ”barndoms drømte sommertime”.   

Allitteration er det forhold, når to eller flere trykstærke ord i nærheden af hinanden 

i en tekst eller et udtryk begynder med samme (eller beslægtet) sproglyd og en tekst eller 

et udtryk, f.eks. som s-konsonanten i ”De stiger op, planetens sommerfugle/ 
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som...”, ”..sommertime/ splintret som...” og f-konsonanten i ”fælde/, der fanger hvad der 

fløj...”, ”dækker med sin duft”, ”sorgens symmetri”, ”skræk og skønhed” og ”havs og 

himmels”. 

Sonetkransens rimform og antal af stavelser (versefødder) er varierende, fordi den 

er en blanding af to typer af sonetter: Den italienske og den engelske. Kransens rimform 

er: abab cdcd efe gfg i sonetter I, III, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII og XV; abba cddc efe 

gfg i sonetter II, IV; abab cdcd eef fgg i sonetter V, XIV; og abab cdcd efe ghg i sonet VII, 

hvor der sker en opbrydning af rimformerne i terzetternes midterste verslinjer. Dette er 

iøjnefaldende og vækker forundring hos læseren, som funderer over, hvilken betydning 

dette stilbrud kan have. Det kan diskuteres, og læseren bruge sin fantasi for at komme på 

en forklaring. Dette må have en betydning. Fraværet af rim i 'være' (f) og 'hinanden' (h) 

kan f.eks. forklares med, hvilken betydning ordene 'være hinanden' har. De står i digtet, 

hvor en kærlighedsakt foregår og kan fx betyde, at ”vi” smelter sammen, bliver ét. 

Et vers kan bestå af forskellige rytmiske enheder (versefødder), og det betyder, at 

det kan have et bestemt antal stavelser med en bestemt fordeling af længde eller betoning. 

Hver og en af disse forskellige stavelser har et bestemt navn: 

Jamben har en tryksvag og siden en trykstærk stavelse fx ”De stiger” 

anapæsten har to tryksvage stavelser og siden en trykstærk fx ”symmetri”; trokæen har 

en trykstærk og siden en tryksvag stavelse fx ”jordens”; 

daktylen har en trykstærk og siden to tryksvage stavelser fx ”blomstringen” 

amfibrak er en trestavelses versefod bestående af en lang eller betonet stavelse omgivet 

af to korte eller ubetonede. 

Jamben er sonetternes rytme, men Helle Lindhardtsen mener, at 

afslutningsterzetternes to sidste verslinjer ”kan skanderes trokæisk snarere end jambisk.” 

(1994, s. 34). Skanderingen af rytmen (for det meste) i Sommerfugledalen ser ud på 

efterfølgende måde, hvor U står for en tryksvag stavelse, _ for en trykstærk stavelse og / 

for ordmellemrum. 
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Sådan ser digtets første kvartets skandering i sonet I ud: 

 De stiger op, planetens sommerfugle         11  stav.         U/_U/_/U_U/_U_U 

 som farvestøv fra jordens varme krop        10  stav.         U/_U_/U/_U/_U/_ 

 zinnober, okker, guld, og fosforgule,          11  stav.         U_U/_U/_/U/_U_U                         

 en sværm af kemisk grundstof løftet op.    10  stav.         U/_/U/_U/_U/_U/_ 

 

En beskrivelse på skanderingen af de andre strofers rytme: 

den 2. kv.: 11, 10, 11, 9, den 1. terz.: 11, 11, 11, den 2. terz.: 11, 11, 11. 

S II: den 1. kv.: 11, 11, 11, 10, den 2. kv.: 9, 11, 11, 11, den 1. terz.: 10, 11, 10, den 2. terz.: 

11, 11, 11. 

S III: den 1. kv.: 11, 10, 11, 9, den 2. kv.: 12, 10, 11, 10, den 1. terz.: 11, 11, 11, den 2. 

terz.: 10, 11, 10. 

S IV: den 1. kv.: 10, 11, 11, 10, den 2. kv.: 11, 10, 10, 11, den 1. terz.. 11, 10, 11, den 2. 

terz.: 11, 10, 11. 

S V: den 1.kv.: 11, 10, 11, 10, den 2. kv.: 11, 9, 11, 11, den 1. terz: 11, 11, 10, den 2. terz.: 

10, 10, 10. 

S VI: den 1. kv.: 10, 11, 10, 11, den 2. kv.: 11, 10, 11, 10. den 1. terz.: 11, 11, 11, den 2. 

terz.: 11, 11, 11.   

S VII: den 1. kv.: 11, 10, 11, 10, den 2. kv.: 11, 11, 11, 11, den 1. terz.: 11, 11, 11, den 2. 

terz.: 10, 11, 10. 

S VIII: den 1. kv.: 10, 12, 10, 11, den 2. kv.: 11, 10, 12, 10, den 1. terz.. 11, 10, 11, den 2 

terz.: 11, 10, 11. 

S IX: den 1. kv.: 11, 10, 11, 10, den 2 kv.: 10, 11, 10, 11, den 1. terz. : 10, 11, 10, den 2. 

terz.: 11, 10, 11. 

S X: den 1. kv.: 11, 11, 11, 10, den 2. kv.: 11, 11, 11, 11, den 1. terz.: 10, 11, 10, den 2. 

terz.: 11, 11, 11. 

S XI: den 1. kv.: 11, 9, 10, 10, den 2. kv.: 11, 10, 11, 10, den 1. terz.: 11, 11, 11, den 2. 

terz.: 11, 11, 11. 

S XII: den 1. kv.: 11, 10, 11, 10, den 2. kv.:  11, 10, 11, 10, den 1. terz.: 11, 12, 11, den 2. 

terz.: 11, 11, 10. 
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S XIII: den 1. kv.: 10, 10, 11, 9 (”liv”), den 2. kv.: 11, 10, 11, 10, den 1. terz.: 11, 11, 11, 

den 2. terz.: 11, 11, 10. 

S XIV: den 1. kv.: 10, 10, 9 (”ingen”), 10, den 2. kv.: 11, 10, 11, 11, den 1. terz. 10, 10, 

11, den 2. terz.: 11, 11, 11. 

S XV: den 1. kv.: 11, 11, 11, 11, 10, den 2. kv.: 11, 10, 11, 10, den 1. terz. 11, 11, 11, den 

2. terz.: 11, 10, 10. 

Det viser sig, at der findes en smule formløshed i Sommerfugledalens 

formbevidsthed. De fleste verslinjer består af enten 10 eller 11 stavelser. I sonetterne: I 

(2. kv. 4.v.) II (2. kv. 1.v.), III (1.kv. 4.v.), V (2.kv. 2.v.), XI (1.kv. 2.v.), XIII (1. kv. 4.v.), 

og XIV (1.kv. 3.v.) forekommer der dog 9 stavelsers verslinjer, og i sonetterne III (2.kv. 

1.v.), VIII (1.kv. 2.v. og 2.kv. 3.v.) og XII (1. terz. 2.v.) forekommer der 12 stavelsers 

verslinjer. Har disse opbrydninger i stavelsessystemet nogen betydning? De viser, at 

digteren tager sig den frihed, ikke at følge sonettens faste form fuldt ud, der fører til en 

smule veksling mellem form og formløshed. Sonet XII har i terzetternes 5 første verslinjer 

11 stavelser, mens den sidste verslinje kun har 10, og dens klang og kontekst lyder som 

om der mangler noget: ”det er døden som med egne øjne.”. Der skabes et 

betydningsbærende fravær (af én stavelse, og hvad det er, som døden gør med egne øjne).  

  Den overførte betydning af ordet støj er: noget, der forstyrrer, forvirrer, skaber 

uorden el.lign., og Helle Lindhartdtsen (1994, s. 36, 42 og 43) har en interessant teori om, 

hvordan Inger infiltrerer den ellers formfaste, rytmiske og harmoniske digtsamling 

Sommerfugledalen med ’støj’ på en moderne måde. I sonet VII mangler midterrimet i 

terzetterne, ”være” rimer ikke med ”hinanden”, ”ørets døve ringen” i ellevte sonet giver 

ikke mening, og den jambiske skandering af alle verslinjer lader sig ikke så godt gøres. 

De første syv sonetter har otte sådanne vers, og de følgende har 17 af slagsen. Versene 

lyder bedre, hvis de skanderes trokæisk, og et eksempel på dette er fx mestersonettens 

sidste verslinjer (Lindhardtsen, s. 42): ”Mit øre svarer med sin døve ringen:/ Det er døden 

som med egne øjne/ ser dig an fra sommerfuglevingen.”. 

Helle Lindhardtsen fremhæver (s. 43), at på denne måde vokser sonetkransens støj 

fra sonet VII: ”Jo tættere sonetterne skriver sig ind på den stivnende afslutning, jo mere 

metrisk og rytmisk støj frembringer de”. Hun mener også, at bevægelser skabes i digtet 
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ved at: ”Der opstår en visuel støj i billeddannelsens fluktueren mellem statik og dynamik”. 

Og hun skriver, at i Inger Christensens sonetkrans har ”systemet blik for både det statiske 

og forvandlingen”. (Lindhardtsen 1994)  

 

7.3.    Skønhedsfilosofi og Sommerfugledalen 

Filosofiens store tænkeres største og vigtigste opgave er at stille spørgsmål om verden, 

som de siden prøver, formentligt i dialog med andre, at finde svar på. Igennem tiden har 

de bl.a. diskuteret, overvejet og skrevet om svarene på spørgsmålet om, hvad der er skønt, 

hvad det skønne er, ideen om det skønne og erfaringen af skønhed. For at nævne nogle: 

Platon (427-347 f.Kr.), Aristoteles (384-322 f.Kr.), Plotin (205-270), I. Kant (1724-1804), 

E. Burke (1729-1797), A. G. Baumgarten (1714-1762), M. Heidegger (1889-1976) og 

den danske Dorthe Jørgensen (1959- ), Danmarks første kvindelige doktor i grenen. 

Svaret på spørgsmålet om skønheden, findes måske hos hende, som hovedsageligt har 

beskæftiget sig med idéhistorie og æstetik. Hun har skrevet mange bøger og deriblandt 

bogen Skønhed - En engel gik forbi (2006), hvor hun formidler sin viden om skønhed og 

teorier om den. Navnet på bogen minder om Inger Christensens digt Du går forbi mig fra 

digtsamlingen Lys: ”Du går forbi mig/ mens vi sidder helt stille// jeg taler forbi mig selv/ 

mens du ikke hører// Vi gør ingenting/og en engel samler os op”.  

Dorthe Jørgensen deler sin bog i III dele, som bl.a. handler om den skønne form 

og sjæl, det natur- og kunstskønne, det skønne og det sublime, naturvidenskabens og 

tankens skønhed, og skønheden som begivenhed og erfaring. Hun skriver også om 

lægende skønhed. Hun former sine egne teorier og skriver: ”For jeg betragter æstetik som 

det, æstetikken blev grundlagt som af Baumgarten, dvs. som filosofien om den æstetiske 

erfaring” (Jørgensen 2006, s. 78). Men hun gør også brug af andre filosoffers meninger 

om emnet og funderer over disse. Og hun går helt tilbage til begyndelsen, da emnerne 

først blev formet i antikken.  

Dorthe Jørgensen begynder sin bog med denne sætning: ”Hvorfor spilde tiden på 

skønhed i en verden fuld af problemer?” Og hendes svar, meget forkortet, (hun bruger en 

bog på 227 sider for at give svaret) er: ”Fordi skønhed kun overfladisk betragtet handler 

om at se godt ud eller slappe af med kunst, man finder behag i. ... For skønhed er selve 



56 

erfaringen af skønhed”, og at skønheden giver ”indsigt i, at der er noget, som har værdi i 

sig selv”. (Jørgensen 2006, s. 7). Og hun skriver endvidere (Jørgensen 2006, s. 7 og 8): 

 

Verdens problemer er formentlig først løst den dag, hvor alle har tilegnet sig 

skønhedserfaringens skjulte visdom: At der faktisk er noget, som har værdi i sig 

selv. Denne dag oprinder sikkert aldrig, men den er alligevel værd at efterstræbe, 

for uden denne stræben bliver ingen problemer løst.  

  

Dorthe Jørgensen skriver også om, hvilken påvirkning skønhed og 

skønhedserfaringer kan have, og hun argumenterer for, at de kan føre til nye fornemmelser 

af verden. Hun henviser f.eks. til Platons ord, når han lader Sokrates, i dialogen Faidros, 

beskrive, hvordan synet af skønhed får sjælens vinger til at vokse, og selv skriver hun 

(Jørgensen 2006, s. 174):  

 

Skønhedserfaringen er netop ikke kun en erfaring af harmonisk proportionalitet 

ved tingene i verden som sådan, men derimod en følelse af at være en del af noget 

større. Denne følelse er ikke blottet for spænding, men den kulminerer i en 

ophøjethed, som virker saliggørende. 

 

Dorthe Jørgensen er enig med nogle filosoffers, f.eks. I. Kants, beskrivelse af 

skønhedserfaringen om, at den ikke kan villes, og at den ikke bestemmes af, hvad der er 

fornuftigt og hensynsmæssigt i praksis. Hun skriver også, at hos Kant (om erfaring af 

naturskønhed) betegner begrebet om den rene smagsdom ”det frie og harmoniske samspil 

mellem forstand og indbildningskraft, der kendetegner erfaringen af skønhed” (Jørgensen 

2006, s. 66).  

Skønhedens betydning i verden er den, at menneskene kan forundres over, at noget 

så skønt findes, ikke hvad det kan bidrage til, f.eks. økonomisk. Den er anderledes end 

vores almindelige oplevelse af verden og bærer derfor muligheden for at ændre vores på 

forhånd skabte billede af den. Skønhedserfaringen kan åbne for nye måder hos 

menneskene til at anskue og opfatte verden på i en større sammenhæng end før. Dette er 
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digterjegets oplevelse i Sommerfugledalen. Døden er indbygget i alt, sandsynligvis findes 

der ikke noget hinsides, men denne verden består af megen skønhed, som har en værdi i 

sig selv, og kan blive en kilde til guddommelige erfaringer, som dog ikke har noget med 

en gud at gøre.   

Dorthe Jørgensen skriver: ”Skønheden er med andre ord en kilde til undren. Med 

skønhedserfaringen følger ikke kun vished, men også nye spørgsmål. Den er anledning 

til mere tænkning” (2006, s. 215). Ved læsningen af dette citat kommer jeg i tanke om 

Inger Christensens digt Brev i april (1979), som Keld Zeruneith (1982) også refererer til 

i sin artikel (se før i opgaven). I dets del III, anden strofe, vers 6-13, står: ”Kære 

forsvundne undren,/ jeg må skabe min egen undren/ eller være underlagt/ samme 

forsvinden/ i sproget/ som senere i døden./ Uden at forstå/ og uden at sammenligne.” 

Skønhedserfaringer kan være meget forskellige, og én af dem er, når mennesker 

oplever den skønhed, der skaber kærlighed og elskov. Derved bliver deres livs største 

undren undertiden til: Et vidunderligt, skønt, nyt menneske. Og her er svaret på barnets 

spørgsmål før i opgaven i afsnit 5.3.5.  

 

7.4.    Min oplevelse af Sommerfugledalen 

Digtsamlingen er en mangfoldighedens verden, og dens skønhed udspiller sig ikke på én 

måde men mange. Dens store klanglighed er imponerende, fordi dens rimrigdom, 

formfaste rytme, sommerfuglenes farverige dans og ’bevægelser’ op og ned, gør den til 

en ’musikalsk oplevelse’. Digtsamlingens ydre form som en sonetkrans er smuk, og den 

behandler alvorlige vigtige emner, f.eks. ontologiske spørgsmål, som mennesket stiller. 

Samspillet af modsætningerne skaber en spænding samt spørgsmålet om, hvem der 

fortryller mødet med sommerfuglene.  

            Digtsamlingen er en oplevelse for sanserne, hvis fantasien og forestillingsevnen 

tages i brug. 30 smukke sommerfugle og deres forvandling. Læseren får indsyn i en jeg-

fortællers bevidsthed, hvis fornuft er sløret, når den beundrer naturen, tænker over det 

skønne liv og den grusomme død, prøver at tro på en eksistens ud over jordelivet, erindrer 

om både glæde, kærlighed og sorg, og jegets angst og forsoning, når det funderer over, 

hvilke livsvilkår ”universets tåbe” bydes på. 



58 

Foruden dette, synes jeg, at samlingen har en særlig egenskab. Det er, hvordan 

den, når dens verden udfolder sig, magter at tale til mig og skabe en dyb empati hos mig 

med digterjeget, som fremkalder følelser, tanker og spekulationer hos mig som læser. På 

den måde træder sonetkransen ind i min verden og bliver en del af den ligesom jeg 

befinder mig inden i digtsamlingens verden. Jeg identificerer mig med det lyriske jeg. 

Digtets verden og min fletter sig ind i hinanden og går op i en højere enhed, som jeg vil 

beskrive som en skønhedserfaring, som skabes af at læse og se denne 

menneskeskabte ”undren” stige op, digtsamlingen Sommerfugledalen – et requiem. 

 

8.    Fysik, metafysik og filosofi   

       og hvordan de udspilles i Sommerfugledalen 

 

Fysik, metafysik, ontologi, fundamentalontologi, antikken og moderniteten. Når 

digtsamlingen læses og analyseres, er det interessant at få kendskab til, hvilke tanker og 

teorier de store filosoffer gjorde sig om verden og dens fænomener.  Mennesket har længe 

funderet over, hvordan det hele blev til, hvordan det fungerer og hvorfor: Jorden og livet 

på den, solsystemer og hele Universet. 

 

8.1.    Fysik.  

Fysik er en erfaringsvidenskab, som i et samspil mellem teori og observation søger at 

opstille et sæt almene naturlove, der kan formuleres i matematikkens sprog og handler 

om stof, bevægelse og energi i den natur, der omgiver mennesket.  

Hardy Bach peger på (2007/2008, s. 89 og 90), at der findes ”fire markante 

undsigelser af metafysikken i Sommerfugledalen: I sonet VII synes jeget, at denne verden 

med sin kærlighed og elskov er som Paradis, der behøves ikke andre verdner. I sonet XI 

skrives, at alting er dennesidigt og der ikke behøves et hinsides, fordi det ”romantiske og 

poetiske møde med denne verden åbner op for et gudløst møde med den hellige natur”. 

I sonet XIV står, at sommerfuglestøv er ”så fint som intet skabt af ingen,”, her 

hælder digterinden til darwinismen og peger på, at i verdens tilblivelse behøvedes der 

ikke nogen skaber. I verslinjen mangler der en versefod; den har 9, mens kvartettens andre 
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har 10, men det ødelægger ikke dens rim og rytme.  

I sonet III brydes digtsamlingens tostavelses alternation, når ottende verslinje 

slutter med tryk på tiende stavelse: ”gud”, som siden overdøves af sonettens stærkt 

betonede førstestavelse i næste ord ’Kålsommerfuglen’. Derved nedtones guds betydning. 

Også med, at ’gud’ skrives med et lille ’g’. At gøre kål på nogen er en frase, der overført 

betyder at tilintetgøre; vinde over.  

Skønt Heinrich Heine (1797-1856) i 1827 skrev, at det kun er kærligheden, der 

kan give lidt mening i en gudløs verden, og den danske Emil AArestrup (1800-1856) 

skrev ”Kun i Drømmens Skyggerige / Finder man endnu lidt Himmel.” og at F. Nietzsche 

i 1882, erklærede Gud værende død, herskes der stadig tvivl, om en gud findes, og/eller 

andre verdner, og sådan vil det formodentlig altid forholde sig. 

 

8.2.    Metafysik.  

Metafysikken kommer efter fysikken i den forstand, at den går videre end denne; den 

omhandler ikke blot det, som kan iagttages, men det oversanselige, som ikke hører til 

naturen. Den er en retning inden for filosofien, der beskæftiger sig med væren og 

eksistens, dvs. det, der ligger bag ved (og begrunder) den konkrete, fysiske verden. 

Metafysik er bl.a. at spørge efter tilværelsens evige og konstante elementer og efter 

forandringens årsager, f.eks. mere eller mindre skjulte, oversanselige kræfter, årsager og 

væsener.  

Typiske emner for den moderne metafysik er forholdet mellem sjæl og legeme, 

f.eks. hvad bevidstheden er, problemet om viljens frihed, tidens og rummets natur og 

kausalitet. Også i naturvidenskaben anstiller man i dag gerne metafysiske betragtninger, 

f.eks. vedrørende Universets opståen. Findes der måske en højere magt, og hvad er den 

da? Er den en Gud eller noget guddommeligt? Kan de døde give sig til kende og lever 

sjælen efter legemets død? 

 

8.3.    Filosoffer og metafysik tiden igennem  

Dorthe Jørgensen beskriver nogle filosoffers teorier om skønhed og metafysik i sin bog. 

Hun behandler Platons teori om skønhedsmetafysik, hvor han skelner systematisk mellem 
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sanselig og transcendent skønhed (Dorthe Jørgensen 2006, s. 41). Og med transcendent 

mener han, at den ikke kan erfares empirisk. Ifølge filosoffen I. Kant eksisterer skønheden 

kun som en erfaring af skønhed.  

Videnskabsmanden og filosoffen Aristoteles (384-322 f.Kr.) var en elev af Platon 

og skrev m.m. om fysik, erkendelse og metafysik. Først kom bøgerne om Fysikken, og 

senere kom en samling af hans skrifter, som fik navnet Metafysikken. Men selv brugte 

Aristoteles betegnelsen ”den første filosofi” eller teologi; han definerede den som den 

disciplin, der undersøger det ”værende som værende”, dvs. som ikke blot beskriver en 

bestemt slags ting (”værender”), men reflekterer over deres almene måde at være på. 

Aristoteles beskrev den tillige som en filosofi om de ”første årsager”, dvs. om Gud. 

Allerede i de første årh. e.Kr. skulle metafysikken også omhandle mere eller mindre 

skjulte, ”oversanselige” kræfter, årsager og ”væsener”.    

Ontologi ’læren om væren’ indførtes i 1613 som en alternativ betegnelse for 

metafysikken. Jegets filosofiske funderinger i Sommerfugledalen over tilværelsen har at 

gøre med ontologien, som er den gren af filosofien, der beskæftiger sig med de store 

spørgsmål om verdens begrundelse, væsen og mest almene træk, grundlæggende måder, 

hvorpå noget kan være til. F.eks. beskæftigede både I. Kant (1724-1804) i 1700-tallet og 

G.W.F. Hegel (1770-1831) sig med ontologien. 

Det ontologiske spørgsmål om væren har Martin Heidegger (1889-1976) 

behandlet, og han skelner mellem det ontiske, dvs. selve måden, noget er på, og det 

ontologiske, dvs. det, der angår forståelsen af sådanne værensmåder. Martin Heidegger 

skrev i 1927 et filosofisk projekt, som han betegnede som fundamentalontologi, og 

omhandler et bestemt værende (en særlig ”ting” som fx Gud eller sjælen) og selve væren 

(det at noget overhovedet er). I værket undersøger han også forudsætningerne for, at man 

overhovedet kan bedrive ontologi (menneskets ”værensforståelse”). Dorthe Jørgensen 

ender sin bog med filosoferinger over tankens skønhed. Hun skriver: ”Ifølge den tyske 

filosof, Ernst Cassirer (1874-1945), er filosofi netop kendetegnet ved at spørge efter det, 

som Platon omtalte som transcendente ideer”. (2006, s. 218). 

  Og om Heidegger (1889-1976) skriver hun, at han i sine tekster skelner mellem 

filosofi og tænkning, hvorved det at tænke, praktiserer en erfarende spørgen. ”Man 
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betragter og bearbejder ikke bare det værende, men erkender derimod den ontologiske 

forskel imellem væren og det værende.” (Dorthe Jørgensen 2006, s. 220). 

Heidegger ”leder efter det fælles uden at reducere det forskellige til det samme”. Og han 

er er enig med Heraklits forståelse af harmonia, som forening af det forskelligartede, og 

kalder den for væren.  Heidegger mener, at ”mennesket er kendetegnet ved, at det altid 

står i forhold til noget andet, der er større end mennesket selv, og som nærmere bestemt 

er den væren, uden hvilken den menneskelige tilværelse ikke ville være”. Dorthe 

Jørgensen skriver, at hun vil praktisere filosofi, som fordyber sig tænkende i den 

pågældende erfaringsmulighed (Jørgensen 2006, s. 224). 

Skønhedsmetafysikken i Sommerfugledalen har at gøre med både antikken og 

moderniteten, og hvorfor det forholder sig på den måde, vil blive forklaret her. Med 

modernismens indtog sker der en fornyelse i kunsten. Nye bevægelser inden for kunst, 

litteratur, filosofi osv. bryder med de traditionelle idealer og søger fornyelse. 

Moderniteten begyndte i renæssancen og fuldbyrdes i 1900’erne og består af et nyt 

verdens- og menneskesyn. Det bygger på industrialiseringen, sekulariseringen og 

oplysningen, hvor åndelig frihed og tro på fornuften skulle være det bedste for mennesket. 

Det har jo en fri vilje og kan tænke selvstændigt. Endvidere arbejdede en 

reformbevægelse inden for den katolske kirke omkring 1900 for at tilpasse teologien til 

moderne tankegang, f.eks. ved at nedtone overtroiske elementer.  

Dorthe Jørgensen peger på, at ”moderniseringen af samfundet har imidlertid 

medført en skærpet opmærksomhed om og interesse for menneskets subjektive oplevelser 

og erfaringer” (Jørgensen 2006, s. 203). I modernismen findes der mere stræben efter 

skildringer af erfaringen selv end af erfaringens genstand, og disse erfaringer fremtræder 

ikke som religiøse, men som transcendenserfaringer, dvs. æstetiske erfaringer. Erfaringer 

af immanent transcendens, men som dog ikke refererer til noget transcendent som f.eks. 

en defineret gud. Hun kalder sådanne erfaringer for guddommelighedserfaring, men 

samtidig understreger hun, at de ikke står for religiøse erfaringer. De betegner det fælles 

ved erfaringer, som f.eks. metafysisk, religiøs og æstetisk erfaring. Betegnelsen af det 

skønne (alt, som har værdi i sig selv) som det absolutte blev brugt i antikken. I nutidens 

filosofiske æstetik findes den ”i dens forståelse af skønhedserfaringen som en epifanisk 



62 

eller auratisk erfaring af merbetydning” (Jørgensen 2006, s. 214). Det er den slags 

moderne skønhedserfaringer, der beskrives i Sommerfugledalen.  

Det er bemærkelsesværdigt, at modernitetens filosoffers beskrivelse af 

skønhedserfaring og metafysik ligner meget den, som, helt tilbage i antikken, den 

oldgræske digter Homer (ca. 800 f.Kr.) beskrev. Den er beslægtet med en inspiration, der 

optog ham ”i hans poetiske forsøg på at fortolke menneskelig erfaring af 

guddommelighed” og ifølge ham ”kommer det guddommelige vanvid, han opfattede som 

poesiens kilde, over digteren som en gave” (Dorthe Jørgensen 2006, s. 215). Antikkens 

filosoffer, som forsøgte at identificere verdens grundstof og behandlede ’mystikken’, 

havde forskellige meninger om den. Filosoffen Parmenides fra Elea beskrev (ca. 525-450 

f.Kr.) i et digt, verdens sande sammenhæng som en guddommelig åbenbaring og brugte 

dertil rationel og logisk tænkning. Han havde en stor indflydelse på andre filosoffer. Og 

den danske G. Brandes (1842-1927) skrev (IV.153), at” Forfattervirksomhed er en stor 

Hymne til den genfundne, genopdagede Antik” (Findes på ODS om antik). 

Nu er spørgsmålet så, om digtsamlingen magter at give læseren ”en følelse af at 

være en del af noget større”? Kan den få ”sjælens vinger til at vokse”? Er den ”en kilde 

til undren”? Vækker den nye spørgsmål? Ændrer den vores syn på verden eller fører den 

til nye fornemmelser af den? Fylder den læseren med en saliggørende ophøjethed? Svare 

hver for sig? 

  

9.    Strømninger inden for litteratur og 

       Sommerfugledalens litteraturhistoriske placering 

 

Hvor Inger Christensens sonetkrans skal placeres litteraturhistorisk kan være lidt 

kompliceret. Kan digtsamlingens form og indhold tilhøre flere end én litterær strømning? 

Igennem tiden er det blevet til mange bevægelser inden for litteratur, som adskiller sig fra 

hinanden i forhold til, hvad kunstnerne udtrykker, og hvordan de gør det. Hvilke meninger 

de har om deres teksts emne, hvordan det behandles, hvordan sociale og menneskelige 

relationer beskrives, og hvordan kunstværket ser ud. Hvornår det bliver skabt, har den 

største betydning, og dertil hører forholdene i den tid kunstnerne lever i, hvordan deres 
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samfund fungerer, og hvem og hvad der har påvirket dem. De bliver tillige påvirket af 

nye teorier og værker, som bliver fremsat af store tænkere. Filosoffers, videnskabsmænds 

og andres kunstneres værker og teorier har f.eks. haft en stor indflydelse på digteres 

emnebehandling. Verdenssituationen har også en stor betydning i digtningen, f.eks. den 

anden verdenskrig og dets følger, atombomben og dens trusler.  

Litteraturens historie indeholder mange strømninger, hvoraf den litterære 

strømning, modernismen, begyndte i slutningen af 1800’tallet. Inden for den rummes 

mange retninger, f.eks.: Avantgarden (opstod i 1900-tallet), som indebærer: Futurismen 

(opstod i Italien i 1909), dadaismen (opstod i 1916) og surrealismen (opstod i Frankrig 

omkring 1920 med udgangspunkt i dadaismen). Konkretismen opstod omkring 1965, og 

systemdigtningen, hvor digterne vælger et system som en ramme for deres digtning, 

opstod fra slutningen af 1960’erne. Litteraturens og filosofiens postmodernisme i 

1980’erne - 1990’erne (navnet blev dog introduceret allerede i 1960 i Vindrosen og er 

kendt fra 1970’erne), som er præget af opløsning af traditionelle værdier, 

sammenblanding af stilarter og forkaster ideen om ét bagvedliggende styrende princip 

(Gud?) i tilværelsen. Senmodernismen, (sent stadium af modernismen) vender sig mod 

modernismen og genoptager, bygger videre på eller forsøger at holde fast i modernistiske 

ideer. De mente, at vi ikke var arvløse, men at arven ikke var bindende. Mulighederne var 

mange, og personlighedens og virkelighedens grænser blev udforsket. Mennesket skulle 

selv skabe meningen i tilværelsen. Og engle blev moderne. Højmodernismen kendetegnes 

af sprogliggørelse af psykologiske processer. 

Den danske modernisme deles op i faser. Gennembruddet blev efter 2. verdenskrig. 

1. fase er 1940 -1950’ernes Heretica-digtning, 2. fase er konfrontationsdigtningen i 

begyndelsen af 1960’erne og 3. fase er konkretismen og systemdigtningen fra slutningen 

af 1960’erne til begyndelsen af 70’erne. Endvidere dét, som kan kaldes 4. fase, 

firserlyrikken med sine elementer af postmodernismen.  Efter 1945 prøvede menneskene 

at finde meningen med livet i den, oplevet af mange, meningsforladte verden. Der opstod 

en begejstring for nutidens nye muligheder fx teknikken, den økonomiske vækst og 

stigningen i velfærdssamfundet, men også en kritik på menneskets fremmedgørelse og 

dets angst i det moderne samfund. Der gives ikke længere svar på, hvad meningen med 
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tilværelsen er. Der er blevet sat spørgsmålstegn ved Guds eksistens, han er blevet erklæret 

død af nogle, og nu mangler mange mennesker noget at tro på. Kan troen erstattes, og 

med hvad, og bør den erstattes? 

Den modernistiske tekst kendetegnes f.eks. ved, at den ikke er velstruktureret, den 

beskæftiger sig med den menneskelige erkendelsesnatur, betingelser og grænser, den er 

ofte uigennemskuelig, fordi den fremstiller ikke hverdagen, men en ofte usandsynlig, 

uforståelig, uforklarlig verden, den indeholder ofte sproglige figurer som f.eks. metaforer, 

og den konfronterer og omskaber. Subjektet (psykologien) spiller ofte en rolle, ligesom 

gør sanserne. 

Inger Christensen tilhører modernismens digtere. Hun debuterede i 1962 med 

digtsamlingen Lys. Hun tilhører modernismens 3. fases systemdigtere, og det, som kan 

kaldes modernismens 4. fase, firserlyrikken og rummer elementer af postmodernismen, 

hvor alle former for stilarter, der før har været fremme, kan bruges og er gode nok. Med 

Sommerfugledalen i 1991 bliver hun en nyklassiker i poesien, fordi hun fornyer to gamle, 

klassiske former: Sonetten og sonetkransen. Hun går helt tilbage til 1300-tallet for at 

hente digtets form. Hun leger med det traditionelle og modernistiske ved at behandle sit 

emne inden for en sonetkrans’ rammer. Endvidere blander hun to forskellige sonetformers 

rimtraditioner og verslinjestavelser sammen: Den italienske (Petrarch) og den engelske 

(Shakespeare).  

Det lyriske jeg erindrer i Sommerfugledalen, og det gør digtsamlingens skaber 

også, da en del af en forfatters arbejde er at kende andres tekster, og de må derfor læses 

og læres. Og når noget fra dem bruges, er kunsten den, at vide, hvordan man ’låner’ fra 

dem. Den kunst mestrer den kanoniske litteraturs forfattere. Inger Christensen går langt 

tilbage i tiden og bruger sin store viden i samlingen, både eksplicit og mindre eksplicit. 

Her findes f.eks. henvisninger til græsk og romersk mytologi, til filosofi, til 

naturvidenskab, til Bibelens kristne metafysik, til Commedia dell’arte og til B.S. 

Ingemann (178-1862), H.A. Brorson (1694-1764) og N.F.S. Grundtvig (1783-1872). 

Niels Lyngsø (1997, s. 97) peger f.eks. på, at ”Således bruges ordet ”støv” i Bibelen om 

den livløse natur som Gud med sin skaberkraft bringer til live”. Og i sonet XIV, 12: ”et 

digt som nældens takvinge kan bære” minder om en tekst i Brorsons salme ”Op! al den 
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ting, som Gud har gjort”, hvor det hedder: ”Gik alle Konger frem i Rad,/ I deres Magt og 

Vælde,/ De magted´ey det mindste Blad/ At sette paa en Nælde.” Brors.74.  Og at i sonet 

II, 5-6 står: ”går jeg fra blad til blad tilbage/ og sætter dem på bardomslandets nælde.” 

Endvidere står i sonet VI: ”som ligegyldigt hvilke ord du spiser”, og i Bibelen, Matt.4.4., 

står, at mennesket ikke lever af brød alene, men af hvert Ord der udgår af Guds mund 

(Matt.4.4.), og Hardy Bach peger på, at  Grundtvig synger: ”Mennesket lever af Guds ord” 

(s. 92)  . og i sonet I: Ing.RSE.VI.93 har ”Lysets engel gaaer med Glands/ Gjennem 

Himmelporte” smst. VII235 (ODS).  

Som før nævnt kan det undertiden være svært at forstå Inger Christensens 

digtsamling. Det begrunder i de mange henvisninger og associationer, f.eks. til andres 

værker og teorier. Det kan udspille sig i ét ord eller flere, fremsatte ideer, meninger og 

erkendelser. Dette kan de lærde hjælpe lægmændene med, og Hardy Bach beskriver det 

godt i sin artikel i Spring, 25 (2007/2008), hvad der har haft stor indflydelse på hendes 

digtning og er blevet en kilde til inspirationer for hende i hendes digtning. Som det ses af 

følgende oplistning er mange af dem ateister: Juristen og filosoffen Baruch Spinoza 

(1632-1677), som mente, at Gud og naturen er det samme: Guds immanens i verden; 

filosoffen I. Kant (1724-1804) med Kritik af den rene fornuft i 1784;  digteren og maleren 

William Blake (1757-1827); ateisten, den romantiske filosof J.G. Fichte (1762-1814) med 

et absolut og autonomt jeg og ikke-jeget, dvs. naturen;  filosoffen G.W.F. Hegel (1770-

1831), som opfattede virkeligheden som den absolutte og immanente ånds selvudfoldelse; 

digteren Novalis (Friedrich Leopold 1772-1801), som sammensmelter ord  og fænomen 

i  Fænomenologiens dialektik; filosoffen og ateisten F.W.J. Schelling (1775-1854) med at 

lægge grundlaget, det absolutte, uden for jeget, i en oprindelig enhed af ånd og natur, 

(støvet som ”et digt”); filosoffen og ateisten Schopenhauer (1788-1860) med sin 

verdensanskuelse om lidelsen, dødbevidstheden, resignationen og fortvivlelsen, og at 

Gud er en fiktion, og den kontroversielle filosof M. Heidegger (1889-1976) med 

sin ”væren”, som efterhånden antog en nærmest religiøs karakter, og ”værende”. Han 

bevæger sig i sine skrifter ofte på grænsen af mytologi og digtning (DSD).   

Ingers Christensens måde at behandle Sommerfugledalens alvorlige eksistentielle 

emner, skaber spænding og modsætninger i digtet, en indre dynamik, fordi jegets 
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meninger om liv, død og andre verdener ændres og udvikles hele tiden. Jeget veksler hele 

tiden mellem viden og tro undtagen til sidst. Findes der et hinsides liv? Menneskets store, 

evige tvivl. Hvad er egentlig virkelighed, og hvad er illusion? Digtets berøringsflade med 

mange litterære strømninger og filosofiske teorier bidrager også til dynamikken i 

digtsamlingen. Ligeledes en venten på svaret til spøgsmålet: ”Hvem er det der fortryller 

dette møde?”.   

Hvordan udspilles modernismen og andre strømninger i digtet, samt retninger 

inden for filosofi sig i digtsamlingen? Digtsamlingen som en sonetkrans kan forbindes 

med barokkens (ca. 1580-1740) svulmende og pompøse udtryk og illusion, livets 

forfængelighed, altings forgængelighed og metafysikken bag det pompøse, den 

foranderlige verden.; med oplysningstiden (1690-1780) med sine begreber om fornuft, 

erkendelse og oplysning; med panteismen (i 1700-t.s beg.) med den opfattelse, at gud er 

i alt, eller at Gud er identisk med verden, og dette træder stærkt frem i digtsamlingen; 

med   romantikken (fra slutningen af 1700), der bl.a. dyrker fantasi, følelse, 

nationalbevidsthed og svundne tider; med symbolismen (opstod i Frankrig i anden 

halvdel af 1800-tallet), som med sin brug af symboler, suggestive virkemidler og 

melankoli, fremhæver det ubevidste og fremstiller virkeligheden som symbol på en højere 

verden og prøver at få fat i verdens essens ved at fremhæve det ubevidste.  

Modernismen kendetegnes af, at den vil gøre op med traditioner, men 

Sommerfugledalen er modernismens digtning, til trods for at ældre litterære strømninger 

findes i den, og dens form er den traditionelle sonetkrans. Modernisme er et begreb over 

mange strømninger, f.eks. surrealisme, hvor ”man mener det muligt gennem ubevidste 

eller halvbevidste billedforbindelser at nå ind til menneskets virkelighed” (Paul 

Honor'e.Livsanskuelse.(1952).89. på ODS). Den søger at give det ubevidste sjæleliv form 

og udtryk ved at indsætte realistisk fremstillede elementer i en drømmeagtigt grotesk 

sammenhæng, og er fremtrædende i digtsamlingen. Inger Christensen var én af de 

såkaldte systemdigtere, der brugte et systems rammer for sin digtning. Hun satte noget af 

sin digtning ind i et system, og hun er af nogle blevet kaldt 'systemdigteren'. Alfabet (1981) 

er digte, stramt spændt op i et alfabetisk og matematisk system, en kombination af 

alfabetet og Fibonaccis talrække (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...). I romanen Azorno (1967) bruger 
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hun rosernes alle navne. I Det (1969) bruger hun 3-tallet og 8-tallet som 

kompositionsprincipper (et matematisk system) og Sommerfugledalen (1991) som en 

sonetkrans er en af de strengeste litterære former at digte ind i, den er et indviklet og 

meget krævende system.   

Konkretismen giver sig også til kende i digtsamlingen, fordi dens konkrete form 

kan leges med, og den kan derfor kaldes et figurdigt. 

Hardy Bach tvivler ikke på, at svaret på spørgsmålet: ”Hvem er det der fortryller 

dette møde?”, som tre gange stilles i Sommerfugledalen, hver gang er, at det er 

romantikken. Det er kærligheden og elskoven mellem to mennesker, skønhedens 

tryllekunst, men mødet med døden er det mest fascinerende møde, og han mener, at det 

er ”fortryllende romantisk - og meget livsbekræftende” (Bach 2007/2008, s. 82).  

For at placere digtet litteraturhistorisk tager Brian Andreasen udgangspunkt i at 

undersøge, hvordan mødet med døden fremstilles i tekstens samspil mellem form (en 

sonetkrans) og indhold. Han undersøger også, om digtet kan stå som et figurdigt (et digt, 

der fremhæver de geometriske linjer i et motiv) (Andreasen 2002, s. 154). Der kan dannes 

geometriske figurer med de femten sonetter. De fjorten første kan placeres i en cirkel 

omkring den femtende, og derved dannes et øje. Der kan ikke dannes en kvadrat med 

sonetterne, men der kan dannes en figur med fire rette vinkler (en firkant) med fjorten af 

dem og den femtende f.eks. i midten. Og hvis læserens fantasi er livlig nok, kan der endda 

dannes en sommerfuglsfigur: Sonet XV placeret i midten og ud fra den til hver side 7 

sonetter, diagonalt placeret, på fire steder, f.eks. I, II og III til venstre foroven, IV, V og 

VI til højre foroven, VII, VIII, IX og X til venstre forneden og XI, XII, XIII og IV til 

højre forneden.  

Brian Andreasen peger på, at digtet er ”blevet kaldt senmodernistisk” (2002, s. 

154), og han mener, at det er på grund af dets ”udstråling af ro” (2002, s. 167). Og han 

kommer til den konklusion (2002, s. 167,168), at ”Sommerfugledalen etablerer en ikke-

tragisk højmodernisme med plads til det patosfyldte og transcendente. Han kommer til 

den konklusion ved at undersøge digtets centrale tema: ”mødet med døden, idet det 

sproglige arbejde i forbindelse med dødsindsigten er afgørende for tekstens fremstilling 

af sin egen poetiske praksis”.  
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10.    Inger Christensen anerkendt 

 

Inger Christensen blev en anerkendt digter, både hos lægmænd og akademikere, og er ét 

af de store navne i den danske modernistiske digtning, og som før nævnt har hun 

eksperimenteret med forskellige genrer. Inger Christensen er blevet tildelt forskellige 

anerkendelser og priser igennem tiden, f.eks. Kritikerprisen i 1969, De gyldne laurbær i 

1970 og i 1978 blev hun medlem af Det danske Akademi. Som det yngste, seneste værk 

blev Sommerfugledalen optaget i den danske litterære kanon i januar 2006. Hun har også 

modtaget internationale hædersbevisninger og mange synes, at hun skulle have fået tildelt 

nobelprisen i litteratur. Hendes forfatterskab, er blevet meget omhandlet, nogle bøger, 

afsnit i bøger og artikler i tidsskrifter er blevet skrevet om det. Hendes digtning har 

påvirket nogle af de yngre digtere, f.eks. Pia Tafdrup, og musikere. Den danske sanger, 

Pia Raug (1953 -) udgav i 1981 en plade med musikalske tolkninger af Ingers digtsamling 

Det (kvinfo.dk). Endvidere er der blevet lavet en portrætfilm om hende i 1998, som kaldes 

Cikaderne findes, af Jytte Rex. Navnet på filmen er fra digtsamlingen Alfabet. I filmen 

fortæller digterinden, i sin lejlighed på Østerbro, om sit liv og arbejde. Hun læser også op 

af nogle af sine værker, bl.a. digtet Sommerfugledalen – et requem.  

I 2014 udgav den danske sanger, Martin Ryum, et album, Findes, med nogle af 

hendes tekster, deriblandt en af Sommerfugledalens sonetter. I Femina nr. 41 (oktober 14), 

2014, på side 23, skriver Josefine Reinholdt Møller, hvor rubrikken lyder:  

 

Inger Christensen i nye klæder”, bl.a.: ”Inger Christensens digte er noget af den 

danske litteratur, vi kan være allermest stolte af. Hendes sonetkrans 

Sommerfugledalen er en matematisk-lyrisk genistreg, som burde være på alles 

livspensum. ... Ryum, som du måske kender fra bandet Speaker Bite Me, har valgt 

helt rigtigt med Inger Christensens uendeligt smukke tekster.   

 

Inger Christensen døde den 2.1.2009 og har nu måske fået at vide, om der findes 

en hinsides verden, måske et drømmeland, et sommerland eller en sommerfugledal, og 

hvordan alt forholder sig der. Mon ikke der findes der et virvar af sommerfugle, som med 
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sine smukke mønstrede symmetriske vingers farveflor og skønne flagrende bevægelser 

giver glæde til sjælene der. Skønt Inger Christensen er død, forsvunden fra dette jordliv, 

lever hendes sprogmagi, som denne verdens mennesker kan nyde for evigt.  

 

Det vil være passende at ende dette afsnit med Sommerfugledalens anden strofe 

fra sonet XIV, som ser sådan ud:     

 

  Det hvirvles op som lys i sommervinden, 

  som glimt af perlemor og is og ild, 

  så alt hvad der er til i sin forsvinden 

  forbliver sig selv og aldrig farer vild, 

 

11.    Konklusion 

 
Her i min opgave har jeg undersøgt og analyseret sonetkransen Sommerfugledalen – et 

requiem, og det har været en interessant og dejlig opdagelsesrejse ind i den danske 

sprogkunstners Inger Christensens komplekse og mangfoldige højmodernistiske 

digtsamling fra 1991. Jeg har endelig fået mit ønske opfyldt og er blevet meget klogere 

på den. Men jeg var ikke klar over, hvor meget findes i den, og at der kunne skrives mange 

hundrede sider om den. Jeg giver ikke helt slip på den, da det ser ud til, at der kan forskes 

næsten i den næsten ud i det uendelige, og dens genialitet holder ikke op med at begejstre 

mig. Den byder på så mange tolkninger, og der er så meget at undersøge her, at jeg helt 

sikkert ikke holder op med at fundere over den. De, som færdes med digteren ind i hendes 

fantasiverden, bliver ikke skuffede. Sandsynligvis finder ikke alle det samme der, da den 

er meget kompleks, og ikke alt er indlysende. 

Hvad er Sommerfugledalen – et requiem? Digtsamlingen er et dødsdigt, 

konstrueret som en sonetkrans med den stramme opbygning og den komplekse rimstilling, 

som denne kræver. Den er rig på sommerfuglearter, rim, rytme, troper, associationer og 

henvisninger. Dets tema er det lyriske jegs mangfoldige funderinger og erkendelser om 

verden og dens diverse fænomener. Hvordan digterjeget (mennesket, digteren) forholder 
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sig til livets vilkår, naturen, det skønne, det grimme, digtningen, metafysikken, 

dødsindsigten og døden, og hvilken betydning dette alt har for digterjeget. Og der peges 

på, at livet kan være skønt, at kærligheden ikke glemmes, og erindringer findes. Til sidst 

ser det lyriske jeg (mennesket, digteren, læseren) dog døden i øjnene. Den erkendes. Og 

dens tilstedeværelse fortryller livet, ligesom skønheden, kærligheden og digtningen kan 

fortrylle. 

I digtsamlingen veksles der mellem modsætninger, og den er en spændende 

læsning. For at skabe sonetkransen bruger Inger Christensen bl.a. omkring 30 

sommerfuglearters navne, deres udseende, levevis og metamorfose. De bliver metaforer 

for alt muligt i jegets tankegang og skaber også smukke, næsten guddommelige 

bevægelser inden for digtsamlingens stramme komposition, en sommerfugledans, når 

læseren tager sin fantasi i brug og forestiller sig sommerfuglenes flygtige, lette, flagrende 

farverflor. Sommerfuglen bruges dog også som et symbol på døden i digtsamlingen.      

Digterjeget kommer til den konklusion, efter at have oplevet virkelighedens 

flydende grænser, at liv og død er vævet ind i hinanden, kan ikke adskilles og udgør 

tilsammen en cyklisk helhed. Digterjeget ser til sidst døden i øjnene og erkender, at livet 

er en dyrebar men provisorisk gave. Formentlig findes der ikke andre verdner, et Paradis, 

en Gud i himlen eller guder, der styrer menneskene. Men jeget indser, at der findes megen 

dennesidig skønhed, som kan bidrage til åndelige dimensioner og give guddommelige 

erfaringer. Jordens skønne natur, kærligheden, en skøn tænkning, den skønne form og 

digtningen kan give menneskene, som dem nyder disse, erfaringer af skønhed. 

Transcendenserfaringer, dvs. æstetiske erfaringer. Skønhedsmetafysik. En moderne én 

med rødder i antikken. Dorthe Jørgensens bog Skønhed * En engel gik forbi fra 2006 viste 

sig at være en superb kilde om dette. Naturen, menneskets tilværelse og dets stræben er 

en del af kosmos: Universet betragtet som en ordnet og harmonisk helhed.  Skønheden 

ved at erfare dette, kan føre til en slags sjælefred hos menneskene.  

Og alt må engang dø. Alt er forgængeligt, og nu får læseren måske sommerfugle 

i maven: Selve Universet vil endda dø. Denne opgave ender med følgende informationer, 

som findes på nettet i forbindelse med en ny undersøgelse (GAMA-

oversigtprojektet): ”Det har været kendt siden slutningen af 1990’erne, at Universet 
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langsomt bliver mindre og mindre energirigt målt pr. volumenhed, men den nye 

undersøgelse viser, at energitabet sker over alle bølgelængder fra det ultraviolette til det 

fjerne infrarøde lys. Konklusionen er, at universet er døende, men det går langsomt".  
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14. Bilag 

  
Billeder og navne, både de danske og latinske, af nogle af Sommerfugledalens nævnte 

sommerfugle 

 

 

Admiral Vanessa atalanta 
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(Sort) Apollo Parnassius mnemosyne 
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Atlasspinder Bombyx mori 
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Aurora Antchocharis cardamines 
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Blåfugl (Almindelig) Polyommatus icarus 
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Dødningehoved Acherontia atropos 
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Engblåfugl Cyaniris semiargus 
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Harlekin Abraxas grossulariata 
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Kejserkåbe Argynnis paphia 
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Kålsommerfugl Pieris brassicae 
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Nældens takvinge Aglais urticae 
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Påfugløje Aglais io 
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Svalehale Papilio machaon 
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Sørgekåbe Nymphalis antiopa 
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Tidselfugl Cynthia cardui 
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