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Dante og Beatrice i det jordiske Paradis 
 
Komparativ analyse af Dante Alighieri: Purgatoriet, sang 30 og 31  
& Poul S. Christiansens maleri Dantes og Beatrices Møde (1895-96) 
 
Af cand.mag. Gitte Hørning 
 

Sangene 30 og 31 fra Purgatoriet 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: Purgatoriet, sang 30 og 31 
 

I Purgatoriet, sang 30, er Dante nået frem til Edens have, efter at vi har fulgt ham igennem 

helvedes ni kredse og op ad skærsildens syv afsatser. Læseren møder Beatrice for allerførste gang i 

netop sang 30, hvor hun standsmæssigt gør sin entre som hovedfigur i et såkaldt ’Troens optog’. 

Optogets enkelte bestanddele er grundigt introduceret i sang 29, hvilket indledningsvist her skal 

rekapituleres, idet der refereres tilbage til nogle af disse bestanddele i de sange, jeg skal analysere.  

 

Forrest i optoget ses syv kæmpekandelabre, som symboliserer Helligåndens syv dyder. Grundet 

deres størrelse krones kandelabrene af syv mægtige blus, der trækker forskelligt farvede vimpler 

af lys efter sig, så det alt i alt ligner en regnbue. Bag lysene følger 12 par hvidklædte oldinge, der 

symboliserer Gamle Testamentes 24 bøger. Herefter følger fire dyr med vinger, som symboliserer 

Nye Testamentes fire evangelier. Imellem evangelierne er en tohjulet triumfvogn, der 

symboliserer kirken. Denne bliver trukket af en vinget grif, et fabeldyr, som er halvt ørn og halvt 

løve og symboliserer Kristi dobbelte natur som både menneskelig og guddommelig. Ved vognens 

højre hjul danser tre nymfer, der symboliserer de teologiske dyder: tro, håb og kærlighed. Ved det 

venstre hjul danser fire andre nymfer, som symboliserer kardinaldyderne: klogskab, retfærdighed, 

mod og mådehold. Endelig sluttes processionen af med syv apostle, der repræsenterer deres 

respektive bidrag til Nye Testamente. Allersidst går Johannes, fra hvis Åbenbaring Dante især har 

hentet stof til sin vision. 

 

Præsentation af sang 30 og 31  

 

Første analyseobjekt, sang 30, indledes med en reference til stjernebilledet Karlsvognen, som 

søfolk kan tage pejling af, når de skal finde hjem til havnen. Karlsvognen består som bekendt af syv 

stjerner, men her tjener den blot som billede på de syv kandelabre, der trak vimpler af lys efter sig, 

forrest i det ovenfor beskrevne ’Troens optog’. Hele optoget var standset, fordi der i slutningen af 

sang 29 havde lydt et mægtigt tordenbrag. De 24 oldinge vender sig nu og kigger på den tohjulede 
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triumfvogn – i sang 30 kaldet »sejrsvognen« – og én istemmer en hymne over nogle ord fra 

Højsangen: Veni, sponsa de Libano/Kom med fra Libanon, min brud. Et hundredtalligt englekor 

falder ind og synger med: Benedictus qui venis/Velsignet, du som kommer i Herrens navn, der er et 

andet bibelcitat, endvidere Manibus, oh date lilia plenis/Strø liljer af fulde hænder, der er et citat 

fra Vergils Æneiden. Under jubelsangen strør englene blomster ud over triumfvognen, hvori sidder 

en kvinde, der grundet sin luerøde kjole og sit hvide slør sammenlignes med solens ansigt, der 

»stiger sløret opad« på en rosenrød morgenhimmel. 

Såvel med krop som med sjæl ved Dante med usvigelig sikkerhed, at sløret skjuler den Beatrice, 

som han ellers ikke har set i ti år. Han genkalder sig et barnemøde med hende, idet han siger, at 

lige som et barn har behov for at dele en glædelig oplevelse med sin mor, har han behov for at 

dele den aktuelle oplevelse med Vergil. Denne er imidlertid for første gang ikke at se i Dantes 

nærhed, hvilket bringer ham fra glæde til gråd.  

Beatrice åbner sin allerførste tale med at kalde Dante ved navn, hvilket han pligtskyldigst 

refererer, selv om middelalderlig konveniens tilsiger, at en forfatter ikke bør nævne sig selv ved 

navn. Der er ikke megen empati i Beatrices udsagn i øvrigt, for hun beder ham blot om at stoppe 

græderiet, da der vil blive mere at græde over senere. Hendes ageren kan sammenlignes med en 

stolt og majestætisk admiral, der inspicerer mandskabet på sit skib og beordrer alle til at yde deres 

bedste. Men hun er ikke desto mindre vældig bevidst om sin egen status som attraktiv kvinde: »Ja, 

se på mig! Ja, jeg er Beatrice./ Hvor tøved du, før du kom her til bjerget -/ indser du nu at hér er 

glædens hjemsted?« Og Dante, der lejlighedsvist har tabt denne glædens arne af syne til fordel for 

at drukne sig i andre kvinders skød, bliver skamfuld som et barn. 

 

Lydbilledet til denne scene er englenes sang: In te, Domine, speravi/Hos dig, herre, søger jeg 

tilflugt, hvilket Dante opfatter som et medlidende »Du høje kvinde, hvorfor skal han pines?«, og 

dette kalder atter gråden frem hos ham. Beatrice adresserer nu englene, som fra deres himmelske 

position ellers selv skulle kunne følge med i alt, men hun vil alligevel gerne uddybe, hvorfor hun så 

vedholdende appellerer til Dantes skyldfølelse. Dante lytter med, da Beatrice beskriver over for 

englene, at skønt født med rige anlæg og begavet med en stimulerende opvækst udviklede Dante 

sig mentalt til at være en decideret ukrudtsmark, fordi den jord, der ligger brak, samler mere 

ukrudt, jo rigere jorden er. 

Dantes høviske kærlighed til Beatrice holdt ham på dydens smalle sti, så længe hun var i live, men 

efter som hun døde »ved næste alders tærskel«, dvs. inden hun fyldte 25, tabte hun delvis sin 

magt over Dante, der hengav sig til kvinder uden substans. Beatrice forsøgte at kalde Dante til 

orden gennem drømmesyn, men disse havde kun kortvarig effekt. Til sidst var han sunket så dybt, 

at kun hvis hun til skræk og advarsel påtvang ham synet af de fordømte i helvede, ville han 

muligvis kunne rette op på sit liv og sin færden. Afslutningsvist understreger Beatrice, at opholdet i 

glemslens flod, Lethe, ikke pr. automatik vil berede vejen til himlen for Dante; han skal af hjertet 

angre for at opnå nåde. 
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I begyndelsen af sang 31 bliver det klart, at den reelle modtager af Beatrices svada hele tiden har 

været Dante: »”Svar, du som står på flodens anden side,” […] ” – er dette sandt? En anklage som 

denne/ bør følges af bekendelse og anger”«. Billedsprogligt beskriver Dante, at det havde været 

som at blive smertet af en knivs æg at lytte med på Beatrices tale til englene, mens hendes direkte 

henvendelse til ham er som at blive stukket af selve knivspidsen. Han er derfor ude af stand til at 

svare, hvorefter hun ironiserer over det faktum, at han jo ellers endnu ikke er blevet dukket i 

glemslens flod. Et enkelt »ja« undslipper den grædende Dante, men det er næppe hørligt, da det 

er lige så kraftesløst som en fejlafskudt pil. Beatrice er imidlertid ubønhørlig i sin forfølgelse af 

emnet, idet hun spørger: gennem din længsel mod mig blev du drevet til at elske Gud, og hvad var 

det så, der fik dig til at »logre« rundt om andre? Nu har Dante fattet sig så meget, at han kan 

svare: »”De ydre ting omkring mig,” sagde jeg grådkvalt,/ ”forlokked mig med deres falske vellyst/ 

så snart Jert ansigt havde skjult sig for mig”«. Beatrice anerkender denne indrømmelse, som i sig 

selv vil mildne den endelige dom over hans syndige hoved. Men skammen er ikke dermed løftet 

fra Dantes skuldre, tværtimod skal han bruge dens tilstedeværelse konstruktivt – som et middel til 

at modstå fremtidige lokkende sirener. Herefter påpeger Beatrice igen sin egen ekstraordinære 

skønhed, der overgår alt, hvad såvel kunsten som naturen kan byde på, og hun bebrejder ham 

endnu engang, at han er gået efter de kortsigtede fornøjelser: »Da du blev ramt for første gang af 

pile/ fra det som ikke varer eller holder,/ da burde du have søgt mod mig foroven/ i stedet for at 

sænke dine vinger/ og vente flere skud, fra unge piger/ og andet der kun varer kort, og skuffer«. 

Dette får igen Dante til at tabe mælet, alt imens han angerfuldt stirrer ned mod jorden, men så let 

skal han ikke få lov at slippe. – Beatrice beordrer ham til at løfte ansigtet, sådan at han ikke blot 

kan lægge øre til hendes bebrejdelser, men også kan aflæse dem i hendes øjne. Og så drejer hun 

lige knivspidsen en omgang, idet hun i stedet for »ansigtet« siger »skægget«, hvilket er en 

indforstået reference til én af hans mange affærer: »og da hun nævnte ’skæg’ men mente 

’ansigt’,/ forstod jeg nok den brod der lå i ordet«.  

I stedet for at møde Beatrices anklagende blik, da Dante omsider løfter hovedet, ser han, at 

Beatrice er helt fokuseret på den grif, der trak triumfvognen i ’Troens optog’. Han konstaterer 

også, at selv set gennem et slør overstråler hendes nuværende skønhed så langt hendes skønhed, 

da hun var i live, hvor den jo ellers overstrålede enhver anden kvindes skønhed. Denne 

konstatering bidrager til Dantes selvlede i en sådan grad, at han besvimer. 
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Gustave Doré: Dante nedsænket i floden Lethe, 1868. 

 

Da Dante kommer til sig selv igen, flyder han i floden, hvor en ung smuk kvinde, Matelda, der 

tidligere har spillet hjælperens rolle over for ham, forhindrer ham i at drukne. Da han er tæt på 

»salighedens strandbred«, hører han hymnen Asperges me/Vask mig fuldstændig ren for skyld, 

rens mig for synd! Men renselsesprocessen, der skal få Dante til at glemme såvel sit eget som 

andres synderegister, er ikke gennemført, før Matelda har tvunget hans hoved under, sådan at 

han sluger en masse vand. 

Oppe på bredden omringes Dante af optogets fire dansende nymfer, der symboliserer 

kardinaldyderne. De fortæller ham, at de i paradiset er Beatrices tjenerinder, samt at hans øjne nu 

skal hærdes til at kunne klare det stærke lysskær fra hendes øjne, når hun om lidt slår sløret til 

side. Til dette formål skal Dante dog først omkring optogets tre andre nymfer, der symboliserer de 

teologiske dyder. Således rustet til at møde »de ædle stene«, Beatrices øjne, føres Dante hen til 

hende. Men Beatrices blik er fortfarende rettet mod griffen, som Dante med egne øjne kan se i 

almindelig udgave, samtidig med at han i Beatrices øjne kan se det dobbelte genskin af dyrets to 

naturer: ørnen og løven, der som nævnt er en allegori for den menneskelige og den 
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guddommelige Kristus. Herefter henstiller de tre teologiske nymfer til Beatrice, at hun omsider 

skal lade sløret falde og vise sin »trofaste elsker« sit smil, hvilket hun gør, og så taber Dante først 

for alvor mælet. 

 

Tolkning af sang 30 og 31  

 

Tid og sted for den netop præsenterede handling kan man præcist fastslå via det meget righoldige 

noteapparat i Ole Meyers oversættelse, som fastslår, at Dante vandrer på sjette døgn, og at vi 

dermed skriver onsdag den 13. april år 1300. Stedet er som nævnt Skærsildsbjerget, og vi befinder 

os nærmere bestemt i den overbygning, der udgør det jordiske paradis, og som dermed danner 

overgangen mellem jord og himmel.  

 

Det netop refererede mini-uddrag af Komedien afspejler den rollekonstellation, som gør sig 

gældende i hele værket. Dante er indlysende hovedpersonen qua sin status som dynamisk 

karakter, hvis personlighed udvikler sig og ændres. Endvidere beskrives handlingen fra hans 

synsvinkel, idet han indtager rollen som agerende jeg-fortæller. Mange steder i det samlede værk 

laver Dante direkte læserhenvendelser, i sang 31 eksempelvis om ovennævnte perception af 

griffen: »Tænk dig i mit sted, læser, hvor forbløffet/ jeg blev, da jeg så tingen uforandret,/ imens 

dens billed uophørlig skifted!« Endelig er der det faktum, at han i sin udspaltning som fortælleren 

Dante bliver pålagt en mission, der i den grad har udviklingsperspektiver, nemlig at videreformidle 

hele handlingsforløbet med den samlede menneskeheds frelse som ultimativt mål. Ikke just en 

agenda for en biperson.  

Faktisk kan man sige, at Dantes status som hovedperson er på niveau med de protagonister, man 

kender fra antikke græske dramaer, og sådanne er sædvanligvis udstyret med én eller flere 

antagonister, for at plottet kan udfolde sig. I Komedien har Dante ingen modstandere i form af 

andre personer. Dét, der så alligevel kan yde lidt modstand i forhold til hans overordnede hellige 

projekt, er hans egen syndige natur, med andre ord hans libido, der rører på sig, hver gang en 

sirene synger. Men så har han mentorer, der kan hjælpe ham med at genetablere fokus. Den 

første mentor, Vergil, er selv hjemmehørende i første helvedeskreds, Limbo, som er hjemsted for 

ædle hedninge, hvilket indbefatter andre filosoffer fra oldtiden. Disse hverken lider eller straffes, 

men de længes uden håb efter paradiset og Guds nærvær, fordi de ikke ved dåben er blevet 

indviet i kristendommen. Vergil guider Dante gennem de øvrige otte helvedeskredse på absolut 

kvalificeret niveau, men man mærker, at hans autoritet svækkes på næste etape, skærsilden. Her 

må han hele tiden spørge om vej, og i forhold til Dantes eksistentielle spørgsmål kommer han i 

stigende grad til kort, fordi han som hedning mangler den tro, der er grundlaget for de rette svar. 

Jo tættere Vergil og Dante kommer på Skærsildsbjergets top, jo mere tavs bliver Vergil, og i sang 

30 konstaterer Dante til sin fortvivlelse, at han er forsvundet: »Vergil, men hvor – hvor var han? 

Han var borte,/ Vergil, mit håb, min dyrebare fader,/ Vergil, ham som jeg fulgte for min frelse«.  

I Edens have bliver der vagtskifte, hvad angår guider, idet Vergil afløses af Beatrice, der 

repræsenterer netop det, som han savner: den kristne tro. Fælles for Vergil og Beatrice er, at de 
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bogstavelig talt kan læse Dantes tanker. Men mens forholdet mellem Dante og Vergil forekommer 

at være mellem to forbundsfæller, en ung mand og hans faderlige ven, så er forholdet mellem 

Dante og Beatrice absolut asymmetrisk: hun styrer, og han kryber for hende. Se eksempelvis sang 

30: »Så lille som et barn foran sin moder/ stod jeg forstummet dér: for bittert er det/ at smage 

ømhed blandet op med strenghed«. Beatrice har ikke nogen af de egenskaber, der i samtiden 

traditionelt ville kvalificere til rollen som mentor: hun er ikke mand, ikke poet, ikke teolog, ikke 

politisk tænker og ikke filosof. I sådanne henseender mangler hun luft under vingerne, men stærk i 

troen – dét er hun. Og da troen er den eneste parameter, hun vurderer sine medmennesker ud 

fra, så virker hun ind imellem lidt selvretfærdig i sin bedømmelse. 

Lige så lidt som Beatrice er Dantes mor, er hun hans kone. På tidspunktet for deres møde i paradis 

har Dante i omkring seks år været gift med Gemma Donati og opbygget en børnefamilie med 

hende. Ikke desto mindre er anslaget for Beatrices opgør med Dante helt og holdent den 

forsmåede hustrus: »Idet jeg steg fra kroppen op til ånden,/ hvorved jeg vandt langt større dyd og 

skønhed,/ blev jeg ham mindre dyrebar end førhen:/ han vendte sine skridt mod falske veje,/ 

forledt af narrebilleder der skuffer/ og aldrig ganske holder hvad de lover«. Den eneste måde, 

hvorpå man kan forstå omfanget af Beatrices jalousi og vrede, er, at Dantes svigt over for hende i 

virkeligheden er et svigt over for den tro, som hun repræsenterer. Hun havde forestillet sig, at 

Dantes digteriske talent skulle bruges til at udbrede det kristne budskab med: »Så rige var de 

anlæg som han rummed […] at alle evner i ham måtte blomstre/ og bære herlig frugt«. Men i 

stedet har Dante med et bibelsk udtryk forvaltet sit pund dårligt – ikke udfoldet sine evner 

optimalt – og til sidst så Beatrice derfor ingen anden udvej end at sende ham på genopdragelse i 

helvede: »så dybt var han sunket/ at han var rent fortabt, medmindre synet/ af de fordømte 

kunne få ham retledt./ Og derfor opsøgte jeg helveds tærskel/ og frembar under tårer mine 

bønner/ til ham der nu har ført ham op fra mørket«. 

Selv om Beatrice ind imellem lyder privat på en ubehagelig måde, som man aldrig ville opleve fra 

Vergils side, så agerer hun på vegne af kirken, nærmere bestemt ud fra opfattelsen af sakramentet 

som det nådemiddel, der formidler frelse til troende syndere, hvis de altså af hjertet angrer. I den 

katolske kirke har man syv sakramenter; hvoraf det relevante i denne sammenhæng er bodens 

sakramente, der giver absolution (syndsforladelse) til personer, som har skilt sig fra Gud ved en 

dødssynd. Undervejs op ad Skærsildsbjerget mente Dante selv, at den dødssynd, han var tættest 

på at være skyldig i, var hovmod. Set fra Beatrices synspunkt er Dante derimod en fuldgyldig 

kandidat inden for dødssynden vellyst, hvilket han da også indrømmer i det tidligere citerede 

’skriftemål’: »”De ydre ting omkring mig,” sagde jeg grådkvalt,/ ”forlokked mig med deres falske 

vellyst/ så snart Jert ansigt havde skjult sig for mig”«.  

I sang 30 tilbageviser Beatrice englenes medlidenhed med den grædende Dante ved at sige, at 

»skyld og sorg bør veje lige meget«, hvormed menes, at der skal mange tårer til at opveje hans 

skyld. Hun konstaterer ligeledes, at Lethes lutrende vand er lukket område for Dante, indtil »han 

har angret/ og købt sin nåde gennem tårer«. I sang 31 skruer hun op for frekvensen mht. 

kontinuerligt at udslynge ord som bekendelse, anger, skyld og skam. Faktisk kan man sige, at 
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Beatrice ikke lader middelalderens inkvisition1 noget tilbage at ønske, hvilket sluttelig udmunder i, 

at Dante lægger sig fladt ned og uden forbehold indrømmer sin skyld: »Angerens nælde brændte 

mig så heftigt/ at jeg, blandt alt der før havde forført mig,/ nu lededes ved hvad jeg da holdt mest 

af./ Jeg gennemskued helt mig selv, og skammen/ slog mig til jorden; hvad der dernæst skete,/ ved 

hun alene som var årsag til det«. 

Efter denne totalkapitulation følger renselsen i Lethe, hvorefter Beatrice – på forbøn fra de tre 

teologiske dyder – omsider er til sinds at tilføje begrebet ’nåde’ som sidste led efter bekendelse, 

anger skyld og skam: »Vis ham din nåde, og lad sløret falde/ på vores bøn: vis du ham nu omsider/ 

den anden skønhed, som du endnu skjuler«. Beatrices utilslørede ansigt viser et »genskin af det lys 

der evigt lever«, altså det himmelske lys, som Dante herefter skal optræne sine øjne til at kunne 

tåle. Da Beatrice trækker sløret til side, symboliserer det, at den videre vej mod himlen ligger åben 

for Dante. 

  

Sammenligningen mellem Beatrice og en inkvisitor, der våger over troens renhed, står for min 

egen regning. Jeg bygger den bl.a. på Dantes egen billedsproglige omtale af Beatrice i sang 30 som 

en »stolt og majestætisk« admiral, »der fra stævn til agter/ går rundt på skibene og inspicerer/ og 

byder alle gøre deres bedste«. Hun har en mandig udfarenhed over sig, hvilket retorikeren Hanne 

Roer finder genskin af på et sprogligt mikroniveau. – En af de omtalte hymner i sang 30 er 

Benedictus qui venit/Velsignet han som kommer, ord, som oprindelig er hjemmehørende i Ny 

Testamentes beskrivelse af Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag. Begyndelseslinjen har Dante 

imidlertid tilrettet, sådan at den i hans tekst lyder: Benedictus qui venis/Velsignet du som kommer, 

hvilket ud fra konteksten refererer til Beatrice, iklædt gylden dragt, grøn kappe, hvidt slør og med 

olivenkrans om panden. Det store optog, som hun er hovedpersonen i, giver faktisk allusioner til 

nævnte indtog i Jerusalem, og Dantes kontrastfyldte Beatrice har da også det træk til fælles med 

Jesus, at hun medierer jordisk og himmelsk. At hun også medierer maskulint og feminint, som den 

netop beskrevne inkvisitoriske adfærd antyder, ser Roer ført bevidst igennem ned til mindste 

sproglige niveau, i og med at Dante har fravalgt at tilrette maskulinumformen »Benedictus« til 

femininumformen »Benedicta«, da han alligevel havde fat i formuleringen for at ændre verbets 

form fra 3. person til 2. person ental. Metrisk ville der ikke have været problemer med at rette 

»Benedictus« til den i Dantes sammenhæng korrekte femininumform, men han har åbenbart 

ønsket at bibeholde den umiddelbart ulogiske maskulinumform. Modsat den lettere mandige 

Beatrice fremstår den agerende jeg-person, Dante, til gengæld en anelse kvindagtig: Han er 

decideret grådlabil, og han dåner for et godt ord – af forskrækkelse, af bevægelse, af skam.  

 

I henseende til tema viser det analyserede tekstuddrag fint, hvad der er modsætningsforholdet i 

hele Komedien: Dantes liv som en hengiven sig til egen vellyst kontra hans påtagen sig en profetisk 

rolle i forhold til verdens øvrige syndige hoveder. Denne rolle mener Beatrice, at hans særlige 

                                                 
1
 Institution, der opsporede og dømte kættere, ultimativt til døden ved at blive brændt levende. 
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poetiske talent forpligter ham til, hvilket hun så at sige sætter himmel og helvede i bevægelse for 

at få ham selv til at erkende. 

Poul S. Christiansen: Dantes og Beatrices Møde 
 

Dantes rige visuelle fantasi har inspireret billedkunstnere fra middelalderen til nutiden; han har 

således haft mindst lige så stor indflydelse i kunstverdenen som i den litterære verden. En række 

fremtrædende kunstnere har illustreret hele Komedien; fra bogtrykkunstens opfindelse i 1400-

tallet er der stort set én stor illustrator pr. århundrede: Sandro Botticelli (1445-1510), Giovanni 

Britto (1500-1550), William Blake (1757-1827), Gustave Doré (1832-1883) og Salvador Dali (1904-

1989). Der er mange andre kunstnere, som har illustreret udvalgte spidssituationer i Komedien; på 

internationalt plan f.eks. Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) og på dansk plan Poul S. Christiansen 

(1855-1933). 

 

Spredt over en række på omkring 25 år maler Christiansen seks Dante-illustrationer: Dante og 

Vergil foran Helvedes Port (Faaborg Museum), Dante og Beatrice i Paradis (Statens Museum for 

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.   
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Poul S. Christiansen: Dantes og Beatrices Møde, 1895-96. 

 

Kunsthistorikeren Hanne Honnens de Lichtenberg har udgivet en omfangsrig monografi med titlen 

Maleren POUL S. CHRISTIANSEN, og som forarbejde har hun undersøgt mere end 200 malerier, 

heraf flere i privateje. Takket være Honnens de Lichtenbergs affotografering af disse værker har 
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jeg stiftet bekendtskab med det privatejede billede Dantes og Beatrices Møde, malet 1895-96, 

som er mit første analyseobjekt blandt Christiansens malerier. I den originale ’Fortegnelse Over 

Kunstværkerne Paa Den Frie Udstilling 1896’ anføres følgende data på billedet: 

 

P O U L  S. C H R I S T I A N S E N. 
22. *Dante’s og Beatrice's Møde. 1895-96. 
Dante græd ei, fordi Virgil sig kaarer sin 
egen Vei 
Dante Alighieris guddommelige Komedie »Skærsilden« 
Tredivte Sang V. 55-56. 
Chr. K. F. Molbechs Oversættelse. 3. Udgave. 
H. 7 0 B. 6 0. 
 

Heraf fremgår, at billedet måler 70 x 60 cm, og at det relaterer sig til Purgatoriet, sang 30, 

nærmere bestemt verselinjerne 55-56, der lyder således i Ole Meyers oversættelse: »Dante, om 

end Vergil nu har forladt dig,/ græd ikke, græd blot ikke nu, [for endnu/et sværd skal ramme dig. 

Græd endnu ikke»]. 

I forhold til Komediens overordnede komposition indgår sang 30 i hovedafsnittet Purgatoriet, men 

sangens handling udspiller sig i det jordiske paradis, der jo er en overbygning til Skærsildsbjerget. 

Dette jordiske paradis er Dante nået frem til allerede i Purgatoriet, sang 26, hvor Vergil har 

forberedt sin afgang ved at krone Dante til at være sin egen herre. Vergil forsvinder dog ikke straks 

efter denne kroning, men er i stigende grad på retræten gennem sang 28 og 29, hvorefter Dante i 

sang 30 erkender, at han definitivt er væk. 

Billedets motiv er altså Dantes møde med Beatrice i det jordiske paradis onsdag den 13. april år 

1300. I mellemgrunden ser vi Vergil liste af; han genkendes på sin klassiske positur, sin 

karakteristiske hovedhældning og sin bøjede højre arm. Denne positur er vi bekendt med fra 

Christiansens tidligste Dante-billede: Dante og Vergil foran Helvedes Port.  

Vergil nærmer sig – i det aktuelle analyseobjekt – et stort vandområde, som ud fra konteksten må 

være Lethe, glemslens flod. Men denne optræder hos Dante som »et lille vandløb«, oftest omtalt 

som »en bæk«, der jo har langt mindre dimensioner end en flod. Og det bliver den også nødt til at 

have, for samtalen mellem henholdsvis Matelda og Dante i sang 28-29 og mellem Beatrice og 

Dante i sang 30-31 foregår nemlig tværs over dette lille vandløb: »Kun tre skridt skilte os hen over 

bækken«. Om Matelda siger Dante: »således gik hun op mod strømmen, langs med/ den ene bred, 

og jeg selv langs den anden«. Herefter beder Matelda Dante rette sin opmærksomhed mod det 

’Troens optog’, der kommer til syne, et optog, der som omtalt introducerer Beatrice på scenen. 

Dantes position på den modsatte side af optoget gøres helt klar: »Da jeg var nået midt for dem på 

bredden,/ så at alene bækken var imellem,/ gjorde jeg holdt og så opmærksomt på dem«. 

Herefter følger den store revselsesscene, hvor Beatrice både tiltaler Dante direkte: »Dante, om 

end Vergil nu har forladt dig«, men nok så effektivt nedgør ham over for englene, alt imens han er 

tvunget til at lytte på. Hele dette rituelle bekendelse/anger/skam-forløb udspiller sig med Beatrice 

på den ene side af bækken og Dante på den anden, jævnfør: »den kvinde som jeg skued/ med 
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snehvidt slør i engles glade vrimmel,/ betragte mig hen over bækkens bølger« (sang 30). Hendes 

opholdssted og hendes tilslørede status er uforandret i sang 31: »Bag sløret, på den anden side 

bækken/ fordunkled hun så langt sig selv i live«. Det efterfølgende intermezzo, hvor Matelda 

renser Dante for skyld i Lethe, er selve adgangstegnet til »salighedens strandbred«, altså de 

frelstes side af landskabet, hvor Beatrice opholder sig. Og først da Dante i slutningen af sang 31 

dukker op på denne side af bækken, lader Beatrice sløret falde – en symbolsk gestus for at vise 

ham, at han nu har fundet nåde for hende og for Gud.  

Ovenstående udredning for at dokumentere, at Christiansens motiv fundamentalt set er forkert 

gestaltet: Dante og Beatrice befinder sig ikke på samme side af bækken, da hendes revselse 

indledes i sang 30, verselinje 55-57, og på daværende tidspunkt er det også utænkeligt, at Beatrice 

skulle trække sløret til side, sådan som Christiansen lader hende gøre. I så fald ville denne gestus 

på forhånd have tabt enhver betydning i forhold til det videre sakramentale forløb.  

Genren for Christiansens billede er et emnemaleri, der henter sit stof i litteraturen (Dante), i 

mytologien (Vergil) og i religionen (bodens sakramente). Men sidstnævnte religiøse diskurs tabes 

effektivt på gulvet, idet tekstens symbolske forløb, der jo munder ud i absolution for Dantes 

vedkommende, hos Christiansen reduceres til lidt mundhuggeri mellem to tidligere elskende. Når 

derfor kunsthistorikeren Sigurd Schultz skriver om Christiansen, »at Dante blev hans Kunstnerlivs 

Bibel«, er man fristet til at anvende den noksom bekendte vending, at Christiansen i så fald læser 

Dante, som Fanden læser Bibelen. 

 

Hvad angår billedets stilart, skal vi have fat i to kunstretninger: prærafaelitter og symbolister. Den 

engelske Dante-illustrator Dante Gabriel Rossetti, som jeg nævnte i indledningen til denne analyse, 

var i 1848 med til at danne Det Prærafaelitiske Broderskab. Navnet skyldes, at gruppen søgte sine 

kunstneriske forbilleder i tiden før Rafael (1483-1520). I den italienske ungrenæssance fandt de 

indholdsmæssig åndelighed og fromhed, formidlet i et forenklet formsprog, og denne stil lagde de 

sig efter. Der er altså noget bevidst primitivt i prærafaelitternes udtryksform; dette i modsætning 

til den malemåde i deres egen samtid, som de brød med: afbildningen af mennesker og deres 

omgivelser på ikke blot realistisk vis, men måske endda holdningstung naturalistisk vis.  

Den realistiske/naturalistiske menneskeskildring mestrede Christiansen ikke; hans figurtegning 

blev opfattet som stiv, tung, ubehjælpsom og klodset. Ved at tilslutte sig de prærafaelitiske idealer 

gjorde han en dyd af nødvendigheden: at fjerne sig fra det naturalistiske håndelag, som han ikke 

magtede. I stedet slog han over i en stiliseret gengivelse af mennesker, hvor det i stedet for 

tegnefærdighed drejede sig om at mestre koloritten, at opnå en mættet farveholdning i maleriet.  

I prærafaelitternes søgen tilbage hinsides Rafael havnede mange helt tilbage i gotikkens 

malerkunst, hvor den fornemmeste kunstner var Giotto (også ifølge Dante i Komedien). Gotikkens 

malerkunst afbildede letbevægelige figurer – ofte med udtryksfulde hænder – i stærke 

temperafarver på altertavler af træ eller i fresker på væggene. Træmalerierne var ofte på 

guldbund, mens freskerne ofte havde blå baggrund; i begge tilfælde uden den store 

dybdevirkning. At Christiansen delte inspirationen af den gotiske malemåde antydes eksempelvis 

af baggrundens gyldne himmel- og vandområde, der er meget let skitseret og uden den store 
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dybde i Dantes og Beatrices Møde. Sammenstillingen af den den røde og den gule påklædning hos 

henholdsvis Dante og Beatrice giver også associationer til Giotto, se f.eks.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Giotto: (udsnit af) Marias bryllupsprocession, 1303-05. 
 
 

 

Prærafaelitterne gjorde sig til talsmænd for en malemåde, der gik fint i spænd med en af de 

stilarter, som var hjemmehørende i deres egen samtid: symbolismen, der i Danmark primært 

udfoldede sig i perioden 1890-1910. Symbolistiske kompositioner er ofte monumentale, men trods 

den rigelige plads er billederne ikke rige på detaljer, for det er ikke en præcis afbildning af 

virkeligheden, der er målet. Det er snarere psykiske processer eller visioner, der skal visualiseres så 

enkelt som muligt. Billedernes flade breder sig på bekostning af dybden, og det lette linjespil hen 

over fladen får ofte en smuk og dekorativ virkning. Undersøger man konstruktionen af rummet, vil 

man se, at symbolisterne ofte rykker det perspektiviske forsvindingspunkt ud mod et af hjørnerne 

fremfor at benytte sig af centralperspektivet, hvor forsvindingspunktet stræber bagud lige midt i 

billedet. Et traditionelt centralperspektivisk billedrum er symmetrisk, velafbalanceret og 

overskueligt, og er der mennesker i rummet, får man en fornemmelse af, at de har kontrol over 

situationen. Modsat forholder det sig, hvis man rykker det perspektiviske forsvindingspunkt ud til 

siden; herved gør symbolisterne deres rum mere dynamisk, mindre ordnet og sikkert. Et sidste 

karakteristikum er, at det koloristiske får stor betydning, symbolisterne rendyrker farven og lader 

den stå kontrastrigt. 

De to første af ovennævnte karakteristika for symbolistisk billedkunst matcher ikke Dantes og 

Beatrices Møde, som ikke har monumentale mål, men til gengæld en ret detaljerig gengivelse af 

naturen. Sidstnævnte kan hænge sammen med, at afbildning af landskaber var blandt 
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Christiansens forcer, lige så vel som afbildning af mennesker var blandt hans svagheder. At det er 

en psykisk proces, der visualiseres igennem de to personers kropssprog, er derimod indlysende. 

Ligeledes opprioriteres billedets flade, der udgøres af den lille lund i forgrunden, i forhold til 

dybden, der rummer den svagt markerede skov bag vandområdet. Det perspektiviske 

forsvindingspunkt søsættes med Beatrices udtryksfulde venstre arm, hvis bydende linje fortsættes 

i den buede vandkant, hvorefter vi – i følgeskab med Vergil – forsvinder ud af billedet midt på dets 

højre langside. Hermed er der ikke just åbnet op for et ordnet billedrum, hvor kodeordene er 

balance og kontrol. Det koloristiske har stor betydning, i og med at de to klædedragter, 

repræsenterende primærfarverne gul og rød, udgør omkring en tredjedel af billedets flade. 

Grundet skyggen fra træerne står de to dragter knap så kontrastrigt mod hinanden, som det er 

tilfældet i et andet Christiansen-maleri, Dante og Beatrice i Paradis, hvor de er iklædt de samme 

dragter. 

 

Billedet er vertikalt orienteret, begrundet i forekomsten af såvel opretstående personer som 

træstammer, og det er overvejende en venstrekomposition. Ud over af de lodrette figurer 

domineres billedet af en lysende oval, idet floden nærmest antager form af en sø i baggrunden. 

Dens gyldne farver udgør et naturligt modlys i billedet, men der gøres også brug af belysningslys, 

som lader Beatrices ansigt fremstå tydeligt, mens Dantes halvt bortvendte ansigt ligger i 

halvskygge. Hvad personernes tøj angår, er farvekonstellationen som nævnt Giotto-inspireret.  

 

Modsat personernes fremmedartede og fortidige udstråling ser naturen nationalromantisk dansk 

ud; grundet modlyset er træerne holdt i en mørk grøn- og brun-skala og blomsterne i en rød- og 

hvid-skala. Med lidt god vilje kan de små trækroner nede ved Vergil dog ligne pinjer.  

Billedet ses fra et normalperspektiv, og der er tale om et totalbillede, som er dynamisk: 

Blomsterne til venstre fanger øjet, fordi deres meget hvide farve bryder den øvrige bløde 

naturskala, og fra dem vandrer blikket via Beatrices flagrende hvide slør op om hendes ansigt og 

ned igen via den venstre arm med dens udtryksfulde gestik. Som nævnt fortsættes håndens linje i 

vandkantens runding, hvor den bortvandrende Vergil overtager bevægelsen. 

 

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. Hovedets hældning kan variere en anelse, og 

blikretningen kan i ét billede være lidt mere skrå end i de andre, men fundamentalt set er 

mimikken den samme på alle billeder. Ansigtet ses en face, dog med en lille drejning mod venstre, 

sådan at næsens højre side er synlig. Munden er stramt tillukket, og blikket er nedadrettet på en 

sådan måde, at man ser mere øjenlåg end øjne. Huden er marmorhvid, og det lange, 

løsthængende hår er mørkebrunt. 

 

I Dantes og Beatrices Møde står Beatrice i stillingen kontrapost, hvor vægten hviler på venstre ben, 

mens venstre hofte skubbes lidt ud til siden. Kontrabalancen opnås ved, at højre ben bøjes lidt 

fremad, så kun tåspidserne rører jorden. Ifølge kunsthistorikeren Gitte Tandrup bygger al god 

kunst på modsætninger, og Beatrices armbevægelser er måske et eksempel på noget sådant. 

Hendes højre arm trækker sløret væk fra ansigtet, hvilket man umiddelbart ville aflæse som en 

åbnen op over for Dante. Den spidse højre albue er imidlertid hverken yndefuld eller inviterende, 

og i hvert fald drukner alle positive forhåbninger, når øjet glider videre til den vredladne venstre 

arms gestik.  

I retorikeren Hanne Roers beskrivelse af Beatrice nævnes det flere gange, at hun har træk til fælles 

med Jesus. Dette gælder imidlertid ikke Beatrices kropspositur i Christiansens billede 

sammenlignet med en velkendt kropspositur hos Jesus: 
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Bertel Thorvaldsen: Jesus-skulptur, 1821,  
Vor Frue Kirke, København. 
 

 
I virkeligheden er der kun 10-20 centimeters forskel mellem positionen af Beatrices og Jesu arm, 

men der er alverden til forskel i kropssprog. Hvor Jesus med sin afslappede håndstilling virker åben 

og imødekommende, udstikker Beatrice med sin strakte og stramme håndstilling tilsyneladende 

direktiver for et fortsat følgeskab mellem hende og Dante. Man kan næsten føle hende 

understrege sine ord med små bankende bevægelser på Dantes overarm. Beatrices renfærdige 

udstråling paralleliseres i de strunke hvide liljer, der jo er et almindeligt symbol for jomfruelighed. 

Hendes gyldne klædning paralleliseres endvidere i Lethe, som også associeres med renselse og 

dermed dét at være – eller blive – ren.  

Dante, derimod, er iklædt en sanselig rød kjortel, og karaktertrækket sanselighed understreges af 

de mange røde roser rundt omkring ham. Blandt alle de røde springer én rose i øjnene pga. sin 

størrelse og sin markant hvide farve. For Honnens de Lichtenberg peger denne rose på Vergil; den 

skal »uden tvivl ses som et symbol på Virgils renhed, selv om han var hedning«. Personligt tror jeg 

snarere, at den forvarsler den såkaldte Salige Rose, som Dante kommer til at opleve, da hans vej 

mod frelsen er tæt på at være tilendebragt. Der er ikke tale om en plante, men om en formation, 

hvor mange salige sidder i rundkreds à la en rose. Denne optræder i Paradiset, sang 31, hvor den 

omtales således: »Således, hvid som en blændende rose/ fremstod dér for mig den hærskare 

Kristus/ har ægtet ved sit blod«. Jeg tror med andre ord, at den blændende hvide rose til højre for 

Dante på Christiansens maleri antyder hans mulighed for også at blive del af den nævnte salige 

hærskare, som frelses pga. Jesu soningsoffer (korsfæstelsen) på den syndige menneskeheds 

vegne.  

Hvis den hvide rose skal tolkes på denne måde, så er dette en kommunikation mellem maleren og 

beskueren. I den beskrevne situation har Dante ikke den store tillid til sig selv eller sin frelse; 

grædende over Vergils bortgang kryber han duknakket sammen som et beskæmmet barn under 

Beatrices ufølsomme ord: »græd blot ikke nu, for endnu/ et sværd skal ramme dig. Græd endnu 
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ikke«. I sin forgrædte tilstand har han intet selvværd at kunne mobilisere i forhold til Beatrices 

kommende revselse. Hans forvredne fysik, der tydeligt aflæses i folderne i hans kjortel, ligger – 

hvad linjer angår – fint i forlængelse af Beatrices anklagende venstre hånd. Men også hans psyke 

er i situationen defineret i forhold til hendes anklager, og med sin egen venstre hånd tager han sig 

til hovedet som for at indrømme sin skyld. Herefter er det, at englene i Dantes tekst istemmer In 

te, Domine, speravi, som er en følsom form for underlægningsmusik, der understøtter Dantes i 

forvejen grådlabile tilstand, sådan at der slet ingen ende bliver på tårerne.   

 

Honnens de Lichtenberg har følgende verbale roser til overs for Christiansen: 

 

»Han har fulgt Dantes tekst så nøje, at stemning og symbolik pietetsfuldt er bevaret, samtidig med 

at han har opnået den tilstræbte helhed i billedets kolorit. De gyldne luer i Beatrices dragt forener 

sig blidt med det gryende lys i søens spejl mellem træernes mørke stammer og kroner. Den 

fyldige, men dæmpede mørkerøde i Dantes dragt forbinder ham med den mørke skovbunds rige 

flora«.  

 

Kunsthistorikeren roser Christiansen for nøje at have fulgt Dantes tekst, således at »stemning og 

symbolik pietetsfuldt er bevaret«, men dette gælder kun farvesymbolikken, som må siges at være 

hjemmehørende på et detailplan. At Christiansen har tabt hele handlingen i sang 30 og 31 på 

gulvet, har Honnens de Lichtenberg ingen kommentarer til. Christiansens lapsus med hensyn til 

Dantes og Beatrices placering i forhold til bækken samt hans lapsus med hensyn til Beatrices 

ansigt, der i utide er utilsløret – dette er ellers ikke små regissørfejl i forhold til plottet. Via disse to 

fejl umuliggøres klimakset i Dantes udviklingsforløb: bodens sakramente, renselsen og tildelingen 

af nåden. Man kan derefter lidt sarkastisk konstatere, at billedets motiv rummer rigeligt med 

belæg for den uro, som forårsages af et perspektivisk forsvindingspunkt i billedets højre side, når 

den renselse, der skulle efterfølge revselsen, er umuliggjort. Altså ingen afsluttende englesang i 

dette billede, i hvert fald ikke i form af Asperges me/Rens mig. 

 

Det er forståeligt, hvis en billedkunstner gerne vil undgå et tilsløret ansigt, som alt andet lige ikke 

kan fortælle historier lige så vel som et utilsløret ansigt. Det er også forståeligt, at der er mere 

interaktion at afbilde med to personer ved siden af hinanden frem for på hver sin side af en bæk. 

Men så skulle Christiansen bare have valgt et andet tekststed til sin visualisering af Dante og 

Beatrice; f.eks. den ekstatiske afslutning af sang 31: »- Du genskin af det lys der evigt lever:/ mon 

nogen der har drukket af de kilder/ der flyder på Parnasset, og er bleget/ i skyggen af dets træer, 

formår at skildre/ med nøgtern pen hvordan du fremstod for mig/ helt uden slør, mens himlens 

harmonier/ besang dig i den åbne luft deroppe?« Digteren Dante mangler på sin stands vegne ord 

til at beskrive henrykkelsen over omsider at nyde Beatrices utilslørede ansigt. Måske en maler 

kunne have taget handsken op med hensyn til at skildre den ekstatiske stund, der lydmæssigt 

ledsagedes af »himlens harmonier« i form af englesang?    
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