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Dante og Beatrice i det himmelske Paradis 
 
Komparativ analyse af Dante Alighieri: Paradiset, sang 30 og 31  

& Poul S. Christiansens maleri Dante og Beatrice i Paradis (1895) 

 
Af cand.mag. Gitte Hørning 
 

Sangene 30 og 31 fra Paradiset og Poul S. Christiansens maleri omhandler begge en form for 

samspil mellem Dante og Beatrice, og det er dette, som analyserne specifikt fokuserer på. Herved 

udelades muligvis analytiske felter, der ville være vitale i en anden sammenhæng.  

Dante: Paradiset, sang 30 og 31 
 

Sang 30 og 31 tematiserer Dantes og Beatrices fælles ankomst til det himmelske paradis, 

Empyreum. Den inkvisitoriske Beatrice udspillede sin rolle i Purgatoriet, sang 30 og 31, der 

omhandlede Dantes ankomst til det jordiske paradis. Indledningsvist i Komediens tredje 

hovedafsnit, Paradiset, udlægger Beatrice på bedste skolemestervis universets moralske og fysiske 

orden, og herunder er hun stadig en anelse spids over for Dante og andre dødelige: »Selvom den 

gængse/ opfattelse tar fejl, og jeres sanser/ er uden nøgle til at løse gåden,/ burde du ikke lade dig 

forundre:/ du ved hvor korte og hvor svage vinger/ fornuften har når den bliver ledt af sanserne«. 

Hendes optik er i det hele taget præget af en ’vi, de salige, heroppe’ kontra ’I, de dødelige, 

dernede’-holdning, som i længden kan virke enerverende. Hør eksempelvis dette rethaveriske 

udsagn nær slutningen af Paradiset: »Dernede drømmer man i vågen tilstand/ og tror man taler 

sandt – eller man ved at/ man lyver, men man skjuler skammen ved det./ I følger ikke én vej når I 

tænker,/ men flakker hid og did, drevet af lysten/ til at brillere og at imponere!«  

Forholdet mellem Beatrice og Dante er i stigende grad asymmetrisk, selv om Beatrice ikke længere 

er bebrejdende på et personligt plan over for Dante. Derimod er hun den milde moder, der i form 

af små smil hilser sit barns initiativer velkommen og i enhver henseende løfter det op: »Men 

Beatrice viste sig så dejlig/ og smilende som aldrig før, at tanken/ må opgive at forfølge det med 

pennen./ Dog, mine øjne fik fornyet styrke/ til at se op: jeg så at jeg var løftet/ op til en endnu 

højere velsignelse«. Dantes underordning under Beatrice bliver gradvis så total, at han 

transformeres til en ren nikkedukke: »men hun hvis vilje og hvis vink bestemmer/ min tale og min 

tavshed, tier – derfor/ spør jeg dig ikke, skønt jeg gerne ville«. Men han er altså også underlagt 

den ultimative sindelagskontrol, idet Beatrice som en anden Big Mother Is Watching You kan læse 

hans tanker; det er følgelig overflødigt for ham at spørge om lov, han behøver bare at tjekke, om 

Beatrice har det mildt sanktionerende madonnasmil på eller ej. 

Denne udvikling er en konsekvens af Dantes renvaskning i Lethe, som skulle slette mindet om 

enhver synd, hvilket den tilsyneladende har gjort ved at infantilisere den tidligere rigeligt potente 
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Dante. I indledningen til Paradiset, sang 22, beskriver han sit forhold til Beatrice på en måde, der 

ikke lader barndommens tætte mor/barn-symbiose noget tilbage at ønske: »Fortumlet og 

forskrækket så jeg op mod/ min fører, som et barn der søger tilflugt/ der hvor dets største tryghed 

er at finde;/ hun svared som en moder ved hvis stemme/ den blege, åndeløse dreng straks falder/ 

til ro og atter fatter hvad man siger«. Denne infantilisering, herunder nulstillingen af ikke blot 

Dantes libido, men også af hans selvhævdende voksen-intellekt, er tilsyneladende nødvendig for at 

forberede ham til det ultimative knæfald for Gud.  

 

Præsentation af sang 30 og 31  

 

Sang 30 indledes med, at Dante forestiller sig morgenrøden, som den må tage sig ud set fra 

jorden, hvor man vil konstatere, at stjerne efter stjerne slukkes. Herefter retter han igen sin fulde 

opmærksomhed mod Beatrice – kun for at konstatere, at hendes skønhed og strålende smil nu har 

nået et stade, som er ubeskriveligt for ham: »Her må jeg nu erkende mig besejret/ som ingen 

digter, komisk eller tragisk,/ er blevet overvundet af sit emne«. Ifølge datidens genreopfattelse 

udgør komikken og tragikken hver sin halvdel af det samlede digteriske spektrum, så meningen 

med udsagnet er, at ingen digter overhovedet ville kunne omsætte Beatrices skønhed i ord.  

Beatrice konstaterer, at de sammen har bevæget sig den sidste strækning fra den niende 

himmelsfære, krystalhimlen eller Primum Mobile, til den yderste ikke-materielle himmelsfære, 

lyshimlen eller Empyreum. Og ligesom et lyn kan berøve en person synet, berøver det kraftige lys i 

Empyreum momentant Dante hans syn, men da det vender tilbage, er det til gengæld i en styrket 

udgave; han vil nu kunne kigge direkte på selv det stærkeste lysskær. Således forbereder man i 

Empyreum sjælene på at kunne skue det allerhelligste, Gud. 

Beatrice fortæller, at Dante snart skal se to hærskarer, englenes og de salige afdødes hærskare. 

Men umiddelbart øjner han først en slags flod, der løber mellem blomstrende bredder og i stedet 

for vand udgøres af lys. De vanddråber, der lejlighedsvist sprøjter op fra floden, ligner glitrende 

ædelstene, men Beatrice fortæller ham, at hans opfattelse af sceneriet er ufuldstændig, og at først 

når han har badet sine øjne i det gyldne vand, vil han kunne percipere sceneriets sande natur. 

Dante er ivrig efter at optimere sin perception, men hans måde at formulere sig på, bidrager til 

ovenstående udredning om den infantilisering, der er i gang med ham: »Så ivrigt griber intet 

spædbarn efter/ sin moders bryst, når det har sovet længe/ over sin vante tid, og vågner sultent,/ 

som jeg nu – for at gøre bedre spejle/ af mine øjne – bøjed mig mod floden/ der flyder for at vi 

skal blive fuldkomne«. 

Efter hans øjenbad antager den lange lysflod en rund form, og blomsterne langs bredden samt 

vandets sprøjt i form af ædelstene viser sig at være de omtalte hærskarer: englene og de salige 

afdøde. Dante beder om hjælp til at formidle synet: »Du genskin af det højeste, der undte/ mig 

dette syn af paradiset: giv mig/ nu kræfter til at skildre synets indhold!« Synet består i en kuppel af 

lys, der imidlertid blot er genskin af en enkelt stråle af Guds lys, reflekteret i Primum Mobile og 

kastet tilbage i form af denne kuppel. Kuplen har nærmere bestemt form af en snehvid, lysende 

himmelrose, hvor de salige afdøde, iklædt hvidt tøj, sidder bænket i forskudte højder som i et 



3 

 

rundt amfiteater. Der er kun få tomme sæder, blandt andet ét til kejser Henrik 7. – den person, 

som, Dante håber, vil kunne samle Italien og genoprette kejserdømmet inden sin død.  

Hvem, der imidlertid ikke vil få plads i den Salige Rose, er den franske pave, Clemens 5., der er 

modstander af Henrik 7. Beatrice spår Clemens 5. – omtalt som »en vis person« – en snarlig plads i 

ottende helvedeskreds, hvor simonister, der har medvirket til kirkens korrumpering, er stukket 

ned med hovedet forrest i glødende klippesprækker. Her vil Clemens 5. kunne presse »sin kollega/ 

ham fra Anagni, længer ned i sprækken«. Nævnte kollega er pave Bonifacius 8., der ganske vist 

heller ikke er død endnu, men at også han vil være kandidat til ottende helvedeskreds, er der 

ingen tvivl om, mener Beatrice. Og disse dystre forudsigelser, bliver det sidste, Dante hører fra 

hendes mund. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gustave Doré: Dante og Beatrice foran himmelrosen, 1868. 

 

Sang 31 indledes med en formulering, hvoraf det fremgår, at de salige i rosen indgår i en form for 

ægteskab med Kristus: »Således, hvid som en blændende rose/ fremstod dér for mig den hærskare 

Kristus/ har ægtet ved sit blod«. Dette ægteskabslignende forhold antydedes allerede i slutningen 

af sang 30, hvor Beatrice sagde til Dante: »Før du skal smage dette bryllupsmåltid«, hvilket i 

sammenhængen betød: før du skal indtage din plads i rosen. Bryllupsmetaforen understreges på 
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sin vis yderligere af, at vi også får bierne og blomsterne i spil: Englene symboliserer bierne, og 

deres sværmen omkring de salige i himmelrosen beskrives således: »Og som en bisværm snart slår 

ned i blomsters/ duftrige bægre, og snart atter søger/ derhen hvor al dens møje bliver til sødme,/ 

dykked de ned i kronens tætte blade,/ og steg derfra på ny opad mod lyset/ hvor deres kærlighed 

evigt har hjemme«. Men transformeringen af befrugtningen til biernes og blomsternes register 

lader de salige i rosen sidde ubesmittede tilbage: »Ansigter så jeg, manende til kærlighed,/ 

udstrålende den rene kyskheds glæde,/ oplyst af smilet der stråler fra oven«. 

Dante er lige så overvældet, som han kan forestille sig, at almindelige pilgrimme er, når de når 

frem til målet for deres rejse, Rom: »hvor måtte jeg – jeg der blev ført til himlen/ fra jorden, til det 

evige fra tiden,/ og fra Firenze op til dette vise,/retskafne folk – hvor måtte jeg forbløffes!« Og 

hans altoverskyggende bekymring er, om han nu kan huske at fortælle om det alt sammen, når 

han kommer tilbage til Firenze. 

Her indtræffer så en parallel til scenen i Purgatoriet, sang 30, hvor Dante erkender, at hans 

hidtidige guide, Vergil, er forsvundet. I Paradiset, sang 31, erkender han, at Beatrice, som han har 

behov for at dele alle de nuværende overvældende indtryk med, er forsvundet. På hendes plads 

står en olding, der er klædt som de salige, og det viser sig at være Bernhard af Clairvaux, den 

kirkelige reformator, der mere end nogen anden åbnede de kristnes øjne for jomfru Marias 

hellighed. Stor betydning fik han også med hensyn til den mystik, der er knyttet til beskuelse af 

Gud, jævnfør hans tilnavn ’Beskuelsens mester’. Bernhard forklarer, at Beatrice har bedt ham 

ledsage Dante den sidste strækning, og at Beatrice i øvrigt nu har indtaget sin plads i den Salige 

Rose. Erkendelsen af vagtskiftet udløser ikke et nyt grådanfald hos Dante. I modsætning til 

Beatrice føler han dog trang til verbalt at markere den skelsættende begivenhed, som han takket 

være hende er nået frem til, og da dette bliver slutudsagnet mellem Dante og Beatrice, skal det 

citeres i sin helhed: 

 

»– ”Du kvinde, du som gir mig mod og styrke, 

du som for min skyld steg helt ned til helved 

og satte dine fodspor dér i dybet: 

i alt hvad jeg har set må jeg erkende 

din kraft, din godhed og din store nåde 

som lyste vejen for mig gennem mørket. 

Fra trældom har du ført mig, frem til frihed, 

ad mange veje, og med alle midler 

som du besad og vidste ret at bruge. 

Bevar i mig din gavmildheds foræring, 

så at min sjæl, som nu ved dig er helbredt, 

kan skilles ren, dig til behag, fra kroppen” –« 
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Den sidste del af takken er samtidig en forespørgsel, om Dante kan regne med, at den renselse, 

han har gennemgået, vil sikre ham en plads i den Salige Rose, når han til sin tid ankommer for 

alvor. Beatrice svarer ikke, men smiler til ham, før hun retter sin opmærksomhed mod Gud. 

Efterfølgende bliver Dante i øvrigt så imponeret over at stå foran selveste Skt. Bernhard af 

Clairvaux, at han uophørligt stirrer på ham, som var hans ansigt lig med Veronikas svededug. Om 

denne sagde man, at den afbildede Jesu ansigtstræk, fordi en kvinde på hans vej til Golgata havde 

tørret sveden af hans ansigt. Bernhard opfordrer Dante til i stedet at hæve blikket opad, og øverst 

oppe ser han en kvinde, der er selv Beatrice overlegen, nemlig jomfru Maria, omgivet af mere end 

tusind jublende engle: »En skønhed så jeg le, opfyldt af glæde/ ved deres sange; og de andre 

helgener/ lod hendes glæde fylde deres øjne«. Slutordene i sang 31 handler om Bernhards 

erkendelse af, at Dante deler hans egen hengivenhed for Jomfru Maria, hvilket forstærker 

øjeblikket for dem begge to. 

 

Tolkning af sang 30 og 31 

 

Dantes formuleringer i sang 30 og 31 om Beatrices overvældende skønhed og hans opsummering 

på den store indsats, hun har gjort for at frelse ham, kan opfattes som hans personlige 

beatifikation (saligkåring) af hende. Begrebet er en afledning af det latinske beatus, der betyder 

salig, og ordstammen kan siges at være indskrevet i egennavnet Beatrice. 

Dantes næsegruse beundring for Beatrice er uomtvistelig, og eftersom han suverænt er tekstens 

synsvinkelbærer, skulle man tro, at læseren pr. automatik ville blive bragt til at dele denne 

beundring. Men læseren deler ikke nødvendigvis Dantes overbærenhed mht. de midler, Beatrice 

har anvendt for at nå frem til målet: »med alle midler/ som du besad og vidste ret at bruge«. 

Beatrice taler ikke ud fra samme åndelige overskud som Vergil; hendes idelige hævdelse af 

universet, som polært spændt ud mellem de gode og de dårlige – og hendes bevidsthed om selv at 

være på den rigtige side – er anstrengende. I hvert fald bliver det for meget, når hun i sang 31 

bruger sin sidste taletid sammen med Dante på endnu en bredside mod de dødelige: »For jeres 

blinde griskhed gør jer syge/ og får jer til at handle som de spædbørn/ der dør af sult, men støder 

ammen fra sig«. I stedet for at hun eksempelvis ønskede ham god vind fremover, sådan at de 

forhåbentlig ville mødes igen.  

 

Inden Vergils exit kronede og salvede han Dante, altså udnævnte ham til både verdslig og gejstlig 

hersker over sit eget liv. Beatrice, derimod, starter sit mentorship over for Dante med en massiv 

omgang revselse og renselse, som hun siden følger op på i form af sin stramt styrede tildeling af 

smil som opdragelsesmiddel. Hvor Vergil bygger Dante op, piller Beatrice ham ned, men det er dog 

alt sammen i den gode sags tjeneste: at gøre ham parat til at se universets inderste mysterium, 

Gud. Denne enestående oplevelse, som aldrig tidligere er overgået en endnu levende, 

forudsætter, at alle Dantes jordiske noder og unoder bliver pillet af ham, hvilket foregår ved, at 

hans udvikling så at sige skrues tilbage. Som omtalt, refererer Dante i sang 30 til sig selv som et 

spædbarn, der griber efter sin moders bryst. Men i Komediens slutsang, Paradiset, sang 33, 
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regredieres der yderligere, faktisk til det sidste trin inden en tilbagevenden til moderskødet, 

nemlig til det spæde, diende barn, som er sprogligt helt uformående: »Men min fortælling bliver 

nu mere fattig,/ mer sparsom end selv diebarnets tale/ i forhold til de ting jeg endnu husker«. 

Dante er altså nu så ren og ubesmittet som Adam, frisk fra Vorherres ribben. 

Alligevel skal der en sidste instans ind over, før Dante er tilstrækkeligt befriet for »jordisk dunst og 

blændværk« til at møde Gud, nemlig Jomfru Maria, som Bernhard af Clairvaux er forbindelsesled 

til. Bernhard formulerer i Paradiset, sang 33 en lang anbefalingsbøn for Dante, der slutter med 

ordene: »Lær ham at tøjle dødelige drifter:/ se, alle salige og Beatrice/ folder for mine bønner 

deres hænder!« Og med Marias velsignelse lykkes det endelig for Dante at skue det allerhelligste, 

herunder treenighedens paradoks: at Gud er én og tre på samme tid. 

I sang 30 og 31 kulminerer det, der er projektet i hele det samlede værk: forberedelsen til mødet 

med Gud. Til oparbejdelsen af den fornødne synsevne har Beatrice været en uundværlig 

sparringspartner for Dante, idet hun udstråler en afglans af det guddommelige lys, som han har 

kunnet optræne sine øjne i forhold til. Alligevel har der undervejs været flere tilfælde af 

forbigående blindhed hos Dante. Professor Erik A. Nielsen formulerer sig således i sin afhandling 

Kristendommens retorik: 

 

»Det siger næsten sig selv, at synsevne og blindhed må spille en helt central rolle i Dantes 

Guddommelige Komedie, der i selve sin langt uddragne kompositionslinje er anagogisk 

(opadførende) mer end noget andet værk i kristenheden. Det gælder specielt om Paradiset, der er 

komponeret som et frembrud af stadig mere ekstatiske visioner, efterhånden som rejsen stiger 

imod skaberen i verdens midte – og mod værkets sang nr. 100, som ifølge sagens natur nærmer 

sig ren, skuende tavshed«. 

 

At Dante pietetsfuldt afstår fra at beskrive Gud med begrundelsen: »Dén fantasi kan ingen ord 

nå«, er forståeligt nok. Argumentet er, at det, der ikke erkendes via sanserne, men derimod via 

sjælen, er uomsætteligt i ord. Men han prøver jo ind imellem alligevel, så den gentagne snak om 

det umulige i projektet grunder sig også i en bevidsthed om den grænseoverskridende status af 

Dantes eget værk samt en pointering af hans egen unikke status som udvalgt. Forfatteren Ivan Z. 

Sørensen har to gode formuleringer i denne henseende:   

 

»Al Dantes tale om uudsigelighed er i smuk overensstemmelse med mystikernes erfaringer, men 

det er også – efter mere end 14.000 verslinier – en underfundig pointe fra digterens side: digtet 

peger hermed på sig selv, på de reelle tekniske vanskeligheder med at forme sproget«. 

 

»På trods af at mystiske oplevelser er uudsigelige, at ordene kun er en svag afglans, prøver han 

alligevel at delagtiggøre læseren i det højeste et menneske kan nå i levende live: det er at blive 

hensat i den sindstilstand hvori man får lov at skue Gud. Det er en nådesbevisning: man hen-

rykkes bogstavelig talt af Gud til en anden sindstilstand«. 
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I sang 30 er Dante også på vej til at afstå fra at beskrive Beatrices skønhed, der på daværende 

tidspunkt har nået et for ham ubegribeligt niveau. Han siger, at »til fulde tror jeg alene skaberen 

forstår den«; endvidere at beskrivelsen af hendes skønhed forudsætter en »større røst end min«. 

Da Beatrices gradvist voksende udstråling er et produkt af hendes stigende tæthed på Gud, er 

Dantes vægring over for at beskrive hende i sang 30, hvor de er meget tæt på Gud, måske 

forståelig. Men undervejs i værket har der været andre eksempler på, at jeg-personen Dante 

undslår sig i forhold til at kunne beskrive diverse delforløb, samtidig med at digteren Dante 

nærmest praler af sin omnipotens. I Paradiset, sang 24, er der et eksempel på vægring, der slutter 

med ordene: »altså må pennen springe dette over,/ for ingen jordisk tanke eller tale/ kan male 

disse folders farvetoner«. Med sin egen jordiske dødelighed som argument undslår jeg-personen 

sig, men dels så har han netop formuleret en beskrivelse af det omhandlede, og dels fremfører 

Dante kort herefter (sang 25), at Komedien er et værk, »som jordens såvel som himlens hånd har 

skrevet med på«. I og med inddragelsen af »himlens hånd« som co-skribent sammenligner Dante 

sig selv med evangelisterne og sit værk med Bibelen, og derfor ligner det rent koketteri, når han 

kort tid før påberåber sig at være underlagt en almindelig dødeligs uformåenhed. 

Et andet fornemt selskab af skribenter, som Dante tidligere har indplaceret sig selv i forhold til, er 

Vergils hedenske digterkolleger Homer, Horats, Ovid og Lukan, som han møder i Limbo. Dette 

møde falder til hans udelte tilfredshed således ud: »Først talte de en tid lang med hinanden,/ så 

vendte de sig om mod mig, og hilste/ mig som kollega – og min mester smilte./ Og endnu større 

ære blev mig tildelt,/ idet de optog mig i deres skare/ som sjettemand i denne kreds af mestre«. 

Ret skal være ret. – Dante erkender straks fra start, at han lider af dødssynden hovmod, men han 

tøjler den bedre og bedre i det videre forløb. Om vi skal forstå det sådan, at den renselse i Lethe, 

som Beatrice beordrer i forhold til dødssynden vellyst, også kurerer Dante i forhold til dødssynden 

hovmod, ved jeg ikke, men han fremtræder i hvert fald mindre selvpromoverende, som processen 

skrider frem. Og i slutmødet med Gud er han absolut tilbørligt ydmyg. Erik A. Nielsen beskriver 

dette således: 

 

»Højere kan hverken bevidsthed eller sprog stige, hvorfor værket da også umiddelbart efter dette 

tier og ophører med en forvisning om, at det – al sin sublime erfarenhed til trods – nødvendigvis 

må forblive stumt om de højeste syner og de dybeste skabelseshemmeligheder«.  

 

De omkring 420 sider, som Komedien strækker sig over, eksklusive kommentarer, udspiller sig som 

nævnt i påskeugen år 1300, nærmere bestemt fra Langfredag til den efterfølgende torsdag. Hele 

sidste tredjedel af værket, Paradiset, udspiller sig på den sidste dag, og det er lidt svært at 

behandle eksempelvis sang 30 og 31 uden lejlighedsvist at lave krydsreferencer til andre sange, 

der også udspiller sig torsdag den 14. april 1300. Af skyldig respekt for værkets helhed har jeg 

således kort inddraget slutningen i ovenstående tolkning, men denne er faktisk ikke det mest 

spændende; det er helt klart vejen ad hvilken, Dante når frem til sit møde med Gud, der er 

spændende. Herunder især hans samspil med de tre mentorer, hvoraf mit hovedfokus har været 
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på hans samspil med Beatrice. Dette slutter som beskrevet, da hun entrer den såkaldte Salige 

Rose. 

 

I Dantes beskrivelse af rosen i indledningen til sang 31: »Således, hvid som en blændende rose…« 

lægges der meget vægt på, at hverken de salige i rosen eller englene, der svirrer i luftrummet over 

rosen, kan hindre det frie udsyn til lysvældet foroven. Erik A. Nielsen antyder, at Dante her har 

træk til fælles med en beskrivelse i Johannes’ Åbenbaring, hvilket, jeg antager, må være denne: 

»Og jeg så en stor, hvid trone og ham, som sad på den; for hans åsyn flyede jorden og himmelen, 

og der fandtes ikke nogen plads for dem« (kap. 20, vers 11). I de citerede verselinjer pointeres det 

uhindrede udsyn at være til »ham«, der sidder på tronen, og ham opfatter jeg som den genkomne 

Jesus. Vers 11 er nemlig indledningen til afsnittet om dommedag, hvor de døde træder frem foran 

tronen og bliver dømt »efter deres gerninger«. Herefter følger skabelsen af en ny himmel og en ny 

jord. 

At dommedag også er nær i Dantes tekst, fremgår af omtalen af rosen i sang 30: »og se hvordan 

dens rækker nu er fyldte,/ så kun et fåtal sjæle endnu fattes«. »Fattes« – dvs. mangler – inden 

hvad? Ifølge noterne: inden Kristi snarlige genkomst på dommedag. I samme sang er der i øvrigt 

også tidligere blevet lagt op til fænomenet dommedag med en formulering om, at de salige afdøde 

skal forenes med deres kroppe på denne afgørende dag.  

Dantes værk følger ikke dommedagsudviklingen videre end hertil, så en udfoldet apokalypse er 

der ikke tale om (verdens undergang åbenbares, men forløbet ligger hinsides teksten). Dog 

opfylder teksten i rigt mål det karakteristikum for apokalypser, at indtil flere ikke-jordiske væsener 

formidler viden til en jordisk modtager, nemlig Dante. Den formidlede viden udgør i sig selv et 

vigtigt udviklingstrin i forhold til det beskrevne forløb, idet den omsat i værket Komedien kan blive 

et aktivt middel i forhold til et af de to delmål efter dommedag: skabelsen af en ny jord. Komedien 

vil i århundreder frem vise mennesker vejen fra forvirring og elendighed til et rigere og lykkeligere 

liv, sådan formulerer Dante selv på et tidspunkt det didaktiske formål med sit værk over for sin 

velgører Cangrande della Scala. Dantes egen formulering ækvivalerer punkt tre i Ivan Z. Sørensens 

mere overordnede formålsbeskrivelse: 

 

»Den skal læses på fire planer: 1 det bogstavelige (som en fantasifuld fortælling), 2 det allegorisk-

symbolske (hvor hvert fænomen henviser til noget andet, nemlig det sjælelige), 3 det tropologisk-

moralske (som en forbilledlig fortælling for andre) og 4 det anagogiske plan (egentlig ”det opad-

løftende”, det plan hvor Guds hemmeligheder åbenbares)«.   

 

Så meget om indholdet i Paradiset, sang 30 og 31; afslutningsvist lidt om formen. – Under 

overskriften Den realiserede rose: En fontæne af vers bringer forfatteren og litteraturhistorikeren 

Niels Lyngsø i en artikel i Politiken en spændende formmæssig betragtning om den omtalte Salige 

Rose. Lyngsø går ind i teksten dér, hvor Dante efter et forbigående anfald af blindhed sanser et lys, 

der har form som en flod. Men da Dante, som tidligere beskrevet, optimerer sin perception ved at 

bade sine øjne i floden, skifter den pludselig form. Lyngsø skriver: 
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»Lyset har hidtil haft form af en flod, men nu ser Dante det pludselig som rundt: »Udad og atter 

udad vokser lyset/ i cirkelform«, og det vokser sig større end solen. Alt dette cirkelformede lys 

kommer »fra én stråle«: Det må være en slags fontæne af lys.  

Floden er lineær, vandret og et klassisk billede på tiden, der går, men i fontænen er vandets (eller 

lysets) bevægelse cyklisk, lodret og 'evig'. Floden forvandles til fontæne; tiden forvandles til 

evighed. Det vil sige: Tid og rum ophæves, alt er her og nu: »nært eller fjernt gør ingen forskel dér 

hvor/ Gud styrer direkte og uformidlet,/ og ingen af naturens love gælder«.  

Det, jeg her kalder en fontæne, kalder Dante i uddraget en 'rose', men det er samme figur: en 

lodret bevægelse, som kammer over og breder sig i cirkelform, folder sig ud og ud og ud«.  

 

Herefter refererer Lyngsø til det versemål, terzinen, som Dante opfandt til Komedien. I Dantes 

originaltekst er stroferne trelinjede og forbundet i kæderim: ABA BCB CDC etc. I Lyngsøs 

udlægning knyttes der følgende originale iagttagelse til beskrivelsen af metrikken:  

 

»Inde i klamrerimet A-A skyder et B op, og det breder sig og bliver i næste strofe til klamrerimet B-

B, som omgiver det nye skud C, der vokser op og bliver klamrerim i næste strofe osv.  

Dante taler altså ikke bare om rosen; han realiserer den formelt: 'Den Guddommelige Komedie' er, 

metrisk set, en blomst, som bliver ved med at folde sig ud; den er en fontæne af vers«. 

 

Den danske oversætter, Ole Meyer, har givet afkald på versemålet terzinen, så via den danske 

udgave kan man ikke til fulde afprøve, om der vitterlig er en indbygget kraft i Dantes metrik, som 

»folder sig ud og ud og ud«. Og dette vel at mærke i cirkelform, hvorved energien ikke ledes væk, 

men bibeholdes på stedet i en fortsat spinning. Man kan imidlertid via hjemmesiden Princeton 

Dante Project lytte til en oplæsning af samtlige hundrede sange, som de lyder i Dantes 

originaludgave, inklusive terziner. Oplæsningen foretages af den italienske professor Lino Pertile 

fra Harvard University. 

Jeg har eksempelvis lyttet til sang 31, som indledningsvist handler om den blændende hvide rose, 

der er center for biernes bestøvning af blomsterne, og denne oplæsning var der en smukt rullende 

dynamik over. Når spændstigheden holdes i spil, kan terzinerne rent faktisk godt være en 

medvirkende årsag til dette. Inden for fonetikken taler man om stigende intonation, når 

sætningsmelodien stiger mod slutningen af et udsagn, og man taler om faldende intonation i 

modsat tilfælde. Pertiles meget melodiske oplæsning bruger faldende intonation frem mod et 

punktum, men ellers i udstrakt grad stigende intonation, hvilket meget vel kunne skyldes det 

særegne forhold ved terzinerne, at der uophørligt søsættes rim, som først afsluttes i næste strofe. 

Da man sædvanligvis ikke laver faldende intonation, så længe noget er uafsluttet, får oplæsningen 

karakter af, at der hele tiden er bolde, der skal holdes i luften. Eller som Lyngsø beskriver det: 

Komedien er metrisk set »en blomst, som bliver ved med at folde sig ud; den er en fontæne af 

vers«. 
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Poul S. Christiansen: Dante og Beatrice i Paradis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul S. Christiansen: Dante og Beatrice i Paradis, 1895. 
 
 

Spredt over en række på omkring 25 år maler Poul S. Christiansen seks Dante-illustrationer: Dante 

og Vergil foran Helvedes Port (Faaborg Museum), Dante og Beatrice i Paradis (Statens Museum for 
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Kunst), Dantes og Beatrices Møde (privateje), Beatrice hilser den unge Dante (Göteborgs 

Konstmuseum), Indskibningen i Charons Båd (BRANDTS – Museum for kunst & visuel kultur) og 

endelig Dantes og Beatrices Ungdomsmøde, hvis ejerskab er mig ubekendt. 

Dante-illustrationerne udgør kun en lille del af Christiansens store produktion, der består af 

(selv)portrætter, emnebilleder (med motiver fra historie, litteratur, mytologi og religion), 

landskaber og byprospekter samt blomstermotiver og andre stilleben. Hans karriere var ikke nogen 

ubrudt succes, den manglende anerkendelse begrænsede sig ikke til at være startvanskeligheder. 

Således fortæller kunsthistorikeren Kirsten Gress, at Christiansen i 1891 måtte acceptere et bud på 

i alt 30 kroner for hele fem malerier, solgt samlet på auktion.  

Hans malerven Ludvig Kabells far var præst, men næsten blind, hvorfor han engagerede 

Christiansen som højtlæser. Formedelst 50 øre i timen tjente han lidt til dagen og vejen ved at 

læse, hvad Petrus Kabell ønskede, hvilket bl.a. var Dantes Komedien.  

Christiansens mentor var maleren Kristian Zahrtmann, der havde sin egen malerskole, og det var 

kun ved hans mellemkomst, at Christiansen i 1895 fik debut på Den Frie Udstilling med billedet 

Dante og Beatrice i Paradis. Vi skal helt frem til en retrospektiv udstilling i 1910, før Christiansen 

mødte bred anerkendelse, men på hans 70-års dag i 1925 havde den generelle opfattelse ændret 

sig således, at han hyldedes som en af nationens store, dvs. med taler og fakkeltog. Dette skyldtes, 

at tiden så at sige havde arbejdet for ham: Christiansens åbenlyse svagheder mht. at tegne 

anatomisk korrekt var ikke længere nogen anstødssten, idet den fremherskende malemåde 

omkring forrige århundredskifte lænede sig op ad andre idealer, hvilket jeg vender tilbage til 

senere.   

 

Det analyseobjekt, der er emnet for nærværende artikel, er Christiansens billede Dante og 

Beatrice i Paradis, hvor der vel at mærke er tale om det himmelske paradis. Et sådant motiv kalder 

på en vis størrelse, og billedet måler da også 183,5 x 158 cm. Det er malet i 1895 og blev det 

første, Christiansens fik optaget på Den Frie Udstilling, fire år efter denne institutions stiftelse. 

Billedet ejes nu af Statens Museum for Kunst, hvortil det blev givet i 1908 af en kreds af kunstnere 

og kunstvenner.  

 

Hvis motivet kort skal specificeres, så udspiller det sig i Empyreum, den tiende himmel, som er 

hjemsted for Gud. Ud over de angivne hovedpersoner, Dante og Beatrice, optræder en mængde 

gående og flyvende væsener, hvis identitet Christiansen selv afslører. I udstillingskataloget for Den 

Frie Udstilling i 1895 knytter han eksplicit sit billede an til disse linjer i Paradiset, sang 30: »Her skal 

du skue begge himmelskarer,/ og en af dem vil fremstå i den skikkelse/ som du vil få at se på 

dommedagen«. Der er tale om henholdsvis engle og afdøde salige, som bevæger sig fremad i et 

landskab, hvilket foregår, umiddelbart før dette landskab transformeres fra lysende flod til lysende 

rose, som beskrevet under den foregående tekstanalyse. Via forbindelsesleddet til Paradiset, sang 

30 kan vi slutte, at motivet udspiller sig torsdag den 14. april år 1300. 
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Det er en totalkomposition, bestående af to portrætterede personer i forgrunden og i mellem- og 

baggrund et landskab, der med sit mytologiske indhold er lige så betydningsfuldt som de to 

personer. Man kan tilnærmelsesvist trække en diagonal fra øverste venstre hjørne til nederste 

højre hjørne, og den første trekant rummer så billedets forgrund med en kvinde og en mand, der 

står på en udsigtsplatform, som er hævet i forhold til det bagved liggende landskab. Denne 

portrætdel af billedet er vertikalt orienteret. Den anden trekant rummer det bagved liggende 

landskab, der udgøres af tanger af land, som strækker sig ud i et vandområde, der ligner en større 

sø. Landskabsdelen af billedet er horisontalt orienteret, dog i forskellige lag, jævnfør tangerne. 

Maleren har placeret signaturen PSC på udsigtsplatformens lodrette højre side. 

 

Hele sceneriet er hyllet i evighedens guddommelige lys, der er næsten fosforescerende. Det ligner 

ikke naturligt lys, idet det for eksempel ikke giver slagskygger. Små lunde af træer og hvidklædte 

salige genspejles dog i vandet, hvilket nok skyldes malerens troskab over for Dantes tekst: »Og 

som en bakke spejler sig i vandet«. Der er også egenskygge i de forskellige elementer i 

vegetationen. Løvmasserne i baggrunden har eksempelvis rødgyldne farver i de partier, der vender 

mod himlen, mens de partier, der vender mod jorden, har nærmest blålige toner. En parallel 

vekslen mellem henholdsvis lysegrøn og mørkegrøn ses i vegetationen i mellemgrunden, hvilket 

giver volumen til disse partier og plasticitet til billedet.  

Det symbolske hellige lys giver en klarhed, som tillader os at se alt relativt tydeligt, i hvert fald 

indtil den bevidst utydelige landbræmme i baggrunden, der så at sige lukker interessefeltet af. 

Klarheden er også hentet direkte i Dantes tekst: »Mit syn fór ikke vild, hverken i bredden/ eller i 

dybden af så megen glæde,/ men fatted klart dens art og dimensioner:/ nært eller fjernt gør ingen 

forskel dér hvor/ Gud styrer direkte og uformidlet,/ og ingen af naturens love gælder«. 

Der er to separate farveskalaer i brug: den hvid/gul/røde-skala, der tegner personer og blomster i 

forgrunden, og som til en vis grad genspejles i de rødligt klædte, flyvende engle og de hvidklædte 

spadserende i mellemgrunden. Her overfor er der en grøn/gylden/blå-skala, der anvendes ved 

afbildningen af den paradisiske natur. Men det gælder her som i Christiansens billede Dantes og 

Beatrices Møde, at den paradisiske natur får en lidt for stor lighed med nationalromantikkens 

danske ideallandskaber. Kunsthistorikeren Hanne Honnens de Lichtenberg, der i udstrakt grad 

benytter sig af biografisk tolkning, har en forklaring på dette:  

 

»Den vigtigste ændring i maleriet var dog paradislandskabet i baggrunden. Som grundlag for det 

ændrede landskab med de skovklædte næs, der stikker ud i søen, benyttede han en akvarel af P.C. 

Skovgaard, som han så hos familien. Paradiset, som det udfolder sig for deres øjne, fremtræder 

som en syntese på det smilende, danske sommerlandskab. Det er sandsynligt, at han i dette 

billede har ønsket at udtrykke sin kunstneriske gæld til Skovgaard-kredsen, ligesom det første 

billede1 var en hyldest til Zahrtmann«. 

 

                                                 
1
 Her refereres til billedet Dante og Vergil foran Helvedes Port. 
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Billedets udsigelsesmæssige homogenitet kan således siges at lide et knæk omkring den tidligere 

omtalte diagonallinje, idet man kan spørge sig selv, om det tematiserer det himmelske paradis 

eller et paradis på jord ved navn Danmark?  

Begge de involverede farveskalaer er positivt ladede. Da Dante og Beatrice nu er kommet ud af 

den skygge, som de befandt sig i på billedet Dantes og Beatrices Møde, får farverne i deres Giotto-

inspirerede kjole og kjortel fuld styrke, og Christiansen får lejlighed til at brillere med sin force: en 

særlig tæthed og massivitet i farvestoffet. Ligeledes må man kreditere ham for lysintensiteten. 

Mikael Wivel siger om Christiansen: »Hans billeder er tunge i stoffet, men lysende i farven«. 

 
Med fokus på Dante ser man billedet i normalperspektiv. Hvad angår beskæring, er der som 

tidligere sagt tale om et totalbillede. Vurderet ud fra hovedpersonerne vil man sige, at det er et 

statisk billede, men den bevægelse, som hhv. engle og salige bibringer billedet, giver det lidt 

dynamik, ligesom man kan plædere for, at fuglene bibringer det en anelse rytmik.  

 

Under betydningsanalysen vil jeg primært beskæftige mig med forholdet mellem Dante og 

Beatrice, og jeg vil derfor fokusere på billedets portrætgruppe-trekant. Her er malemåden tydeligt 

prærafaelitisk inspireret. Blomsterengen er stiliseret ud i det bevidst naivistiske: røde og gule 

tulipaner – med det klare formål at genspejle personernes påklædning – er på må og få stukket i 

jorden. Beatrices påklædning afrundes af et hvidt slag med gråligt print, og i dette er der lidt folder 

og dermed en anelse dybdevirkning. Men hendes gule kjole og Dantes røde kjortel er gengivet 

tilnærmelsesvist fladt, hvilket stikker så meget desto mere ud, som at begge personers ansigter, 

Dantes hænder og Beatrices venstre hånd fremstår todimensionale med deres indlagte 

skyggevirkning. Som det er karakteristisk for gotikken, hvori inspiratoren Giotto er 

hjemmehørende, er personerne udstyret med udtryksfulde hænder. Beatrices venstre hånd, der 

iltert udstikker betingelser i Dantes og Beatrices Møde, slår her imødekommende ud mod 

sceneriet med englene og de salige: alt dette kan også blive dit, hvis du fremover retter op på dit 

liv. Og at Dante helt klart er på rette spor, fremgår af hans religiøse håndstilling og hans 

determinerede ansigtsudtryk, hvis fokus på de salige ikke et øjeblik vakler. Det faktum, at 

Beatrices og Dantes ansigter afbildes henholdsvis en face og i profil, trækker i øvrigt også bagud i 

tid, nærmere bestemt til den kunstneriske gengivelse, som vi kender fra antikkens relieffer. 

 

Honnens de Lichtenberg oplyser, at Christiansen i sin afbildning af Beatrice læner sig op ad et 

maleri af Bernardino Luini, forestillende Santa Catarina, og en hurtig billedresearch understøtter 

sandsynligheden af dette: 
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Bernardino Luini: Santa Catarina, ca. 1527-31. 

 

 

Christiansen har spejlvendt ansigtet, men gengiver ellers minutiøst Catarinas træk som værende 

Beatrices i samtlige de billeder, hvor hun optræder. Hans manglende variation af de givne 

ansigtstræk er lidt skuffende i henseende til Dante og Beatrice i Paradis, for hvis der er noget, som 

går igen i beskrivelsen af Beatrice i Paradiset, så er det hendes smil. Som nævnt bruges det dels til 

at give tilladelse til Dantes forskellige initiativer, og dels bruges det som belønningsmiddel, når han 

har ageret, som han skulle. Sidstnævnte må siges at være tilfældet i den afbildede stund, hvor 

Dante ærbødigt falder på knæ og har fokus stift rettet mod de salige, så her kunne Christiansen 

faktisk godt have udstyret Beatrices ansigt med et smil. 

At forholdet mellem de to er tilnærmelsesvist lige så asymmetrisk, som det er tilfældet i Dantes og 

Beatrices Møde, fremgår af højdeforskellen mellem dem. Grundet Dantes knælen fremstår han 

ikke som Beatrices ligemand, men hans stilling er dog langt fra så ydmyg, som den er i Dantes og 

Beatrices Møde. Her kryber han decideret sammen for fødderne af hende, mens hun skælder ham 

huden fuld. I nærværende billede udstråler Beatrice derimod tilfredshed med sit velafrettede 

’barn’. 

 

Med hensyn til den mentale forskel mellem de to har Honnens de Lichtenberg følgende 

symboltydning: »I fuld overensstemmelse med renæssancens symbolik har Christiansen 

demonstreret Beatrices styrke ved at lade egegrene vokse op langs hendes ryg, mens han ud for 

Dante har anbragt et træ, der dels har nogle uroligt formede grene, som symbol på Dantes uroligt, 
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søgende sind, dels en udgået gren for at minde om, at han er dødelig«. Denne tolkning er original 

og rammer præcist forskellen mellem de to. 

 

Billedet Dantes og Beatrices Møde placerer sig midt i Dantes konflikt: Skal hans liv være en 

kortsigtet hengiven sig til vellyst, der kun har ham selv som mål, eller en langsigtet dedikeren sig til 

en forpligtelse som skribent, der har den samlede menneskeheds frelse som mål? Nærværende 

billede, Dante og Beatrice i Paradis, tematiserer en slags Mission Accomplished for Beatrices 

vedkommende: hun har i bogstaveligste forstand bragt Dante til at se lyset, og i selve den 

afbildede stund har hun fået rettet hans fokus mod dem, han skal tage som rollemodeller i sit 

videre liv: de salige. – Dem, der har levet et liv, der ikke ledte direkte til helvede, men derimod via 

en soningsfase i skærsilden gradvis frem mod paradis. 

 

Christiansens fremstillingsmåde er indlysende allegorisk, jævnfør den netop udredte historie, som 

ligger i billedet. Den er naturligvis også intertekstuel, idet den, som titlen angiver, refererer til 

Komedien. Med hensyn til stilart må billedet overordnet kategoriseres som symbolisme, hvilket 

harmonerer fint med de påviste prærafaelitiske træk i malemåden. Med sine mål på 183, 5 x 158 

cm er billedet af monumental størrelse, og med enkle midler visualiserer det en vision. Hensigten 

med billedet er altså meget langt fra at ville give en præcis og detaljeret afbildning af 

virkeligheden. Ved at tilslutte sig prærafaelitiske og symbolistiske idealer gjorde Christiansen en 

dyd af nødvendigheden: at fjerne sig fra det naturalistiske håndelag, som han ikke magtede. Dette 

blev påskønnet i samtiden; Honnens de Lichtenberg citerer således en anmeldelse af Den Frie 

Udstilling i 1895, skrevet af kunsthistorikeren Emil Hannover. Han fremhæver især et »Skridt bort 

fra den raa Naturalisme, en Bestræbelse paa at tilbagegive Skabelsens ene Vidunder, Naturen, 

noget af den Storhed, som Naturalismen i Kunsten har omsat i Smaalighed, og Skabelsens andet 

Vidunderværk, den menneskelige Skikkelse, noget af den Værdighed og Fornemhed, som 

Demokratismen i Kunsten havde berøvet den«. 

Ifølge Hannover står prærafaelisme og symbolisme altså for storhed, værdighed og fornemhed, 

mens naturalisme står for smålighed. Om dette er der begribeligvis delte meninger. 

Karakteriserende ord som ’naive’, ’kulørte’ og ’patosfyldte’ har ofte været bragt i anvendelse om 

prærafaelitiske billeder. Og drejer det sig specifikt om Christiansen, er en nutidig kunsthistoriker 

som Mikael Wivel ganske nådesløs:  

 

»Når han maler sine store figurkompositioner med motiver fra Dante, Saxo eller Det Ny 

Testamente, er monumentaliteten enten postuleret, ufrivilligt komisk eller fuldstændig 

fraværende. Dette skyldes først og fremmest, at disse klassiske tekster stillede større krav til hans 

fantasi end til hans iagttagelsesevne, men også at han som tegner hørte til mellem de klodsede. 

Han nærmede sig tingene med stor bogstavelighed, og det nytter ikke noget, når det er Dante og 

Beatrice, det gælder. For slet ikke at tale om Kristus og Nikodemus. 
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Der er noget decideret troskyldigt over Christiansens tilgang, som omsættes bedst, når det er 

naturen han står overfor. Når det er en krævende tekst, slår troskyldigheden om i naivitet, og hans 

fortolkninger kommer derfor til at virke hjælpeløse«. 

 

I forlængelse af denne professionelle vurdering er det måske ikke overraskende, at min 2014-

ekskursion til Statens Museum for Kunst – med det ene formål at opleve Christiansens billede ved 

selvsyn – forblev frugtesløs: Billedet var sat i arkiv. Om det var midlertidigt eller for bestandigt, ved 

jeg ikke, men dets fravær var en stor skuffelse.  
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