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Teknisk note 

 

For enkelthets skyld vil jeg forkorte følgende verker av Inger Christensen i de løpende 

referansene i denne oppgaven: 

 

H: Hemmelighedstilstanden. 2000. København: Gyldendal 

DaL: Del af labyrinten. 1982. København: Gyldendal 

 

 

Sommerfugledalen (2008 [orig. 1991]), som er mitt primærverk, vil jeg referere til med 

sonettnummer og nummer på verselinje(r). 
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Innledning 

 

Da jeg leste Sommerfugledalen (1991) for første gang, for omkring seks år siden, før jeg i det 

hele tatt hadde begynt å studere litteratur, visste jeg ingenting om teksten. Jeg kjente litt til 

Inger Christensen, det vil si, jeg hadde lest alfabet (1981), som raskt ble en av de bøkene jeg 

returnerte jevnlig til, slik Sommerfugledalen og etterhvert også resten av Christensens 

forfatterskap skulle bli det. En mer skolert leser ville antakeligvis etter kun et par sonetter 

koblet at hun hadde med en sonettkrans å gjøre, og skjønt hva hun hadde i vente – om ikke 

hun allerede fra før av hadde hørt om verket og visste hva det var. Men jeg visste altså 

ingenting: Jeg leste diktene, ett og ett, og selv om jeg la merke til at hver avsluttende linje var 

begynnelsen på neste dikt, og dette i seg selv skapte en rytme i teksten som hele tiden drev 

meg videre, fascinert og fordypet i det jeg leste, som et musikkstykke man må høre hele av 

for å få inntrykket av hvordan det beveger seg, med lyttingens konsentrasjon og distraksjon, 

så lå fascinasjonen vel så mye i de små detaljene, i ordvalgene, i én og én verselinje jeg 

stoppet opp ved, punktert, for grovt å overføre Roland Barthes' fenomenologiske begrep om 

fotografiet til tekst. Men jeg leste raskt, uten å analysere eller tolke, og om noen hadde spurt 

meg tror jeg aldri jeg kunne gitt så mye som en skisse av hva den «handlet om» eller 

«betydde». Det som satt igjen var følelsen, opplevelsen av teksten, som var mer intuitiv enn 

granskende, og overraskelsen da jeg kom til sonett XV, og så alle de fjorten foregående 

førstelinjene flettet sammen til ett dikt, én sonett. 

 Sommerfugledalen er en tekst som oppleves både skjør og hard på samme tid. Det er 

noe flimrende ved den, som det er fristende å sammenlikne med sommerfuglens flaksing med 

vingene, hvor vingefargene tildekkes og avdekkes hele tiden, erstattes med den ofte brunlige 

fargen på undersiden av vingene; noe som skifter så raskt at det er bortimot umulig å prøve å 

fastholde det. Språket er musikalsk, rytmisk, preget av allitterasjoner, assonans, billedrikdom 

og en insistering på å benevne (som man også finner så tydelig, som et premiss, i alfabet). I 

løpet av de femten sonettene nevnes det i alt omtrent trettien sommerfuglearter, «omtrent» 

fordi noen av artsnavnene er tvetydige og kan vise til flere forskjellige arter. Sommerfugle-

artene som nevnes, og hvilke det faktisk vises til, er forøvrig mye diskutert og omdiskutert i 

forskningstradisjonen, for å prøve å skape et solid filologisk grunnplan i teksten, men noen få 

artsnavn har vist seg å være vanskelige å feste med sikkerhet til faktiske sommerfuglearter. 

Bare i denne lille, men ikke ubetydelige delen av verket – benevningen av sommerfuglearter – 

blir noe av Sommerfugledalens problematikk og tematikk synliggjort: Et navn er aldri bare et 
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navn, som et ord aldri bare er et(t) ord: uttrykk, betydning og referanse står i et vanskelig 

forhold til hverandre, språk og virkelighet er ikke nødvendigvis ett. I tillegg til tematikken 

knyttet til språk, betydning og virkelighet, viser benevningen av sommerfugleartene også til 

en annen tematikk: De fargesterke vingene, som distraksjon, tildekning, illusjon, og 

bevegelsen, som noe helt fundamentalt, som gjør alt dette til noe som skjer i forbifarten.  

 Inger Christensen (1935–2009) har i et intervju beskrevet Sommerfugledalen som en 

idyll, slik de gamle grekerne skrev dem (Lundbo Levy 1992: 28). Sonettkransen er ikke 

idyllisk i vår moderne adjektiviske bruk av ordet: den er både trassig og mangfoldig, og den 

har en avstand som varierer med det lyriske jeg'ets inderlighet i sin tilstedeværelse i diktene. 

Verket har også en klassisk skjønnhet: Det er vakkert å lese, det er lyrisk, men med 

kontraster, nyanser og kompleksiteter. Bruken av sentrallyrisk tematikk kan grense mot 

klisjéer, men Christensens tekst er uredd i møte med dem: Døden, livet og kjærligheten (alle 

disse tre ordene brukes eksplisitt), sentrert rundt et reflekterende lyrisk jeg, alle nyansene og 

grensene mellom dem, og, ikke minst, sommerfuglen som et ustabilt og bevegelig sentrum, 

som gjennomgående motiv og symbol. 

 Ordet «sommerfugl», står det i Norsk etymologisk ordbok (de Caprona 2011: 350), er 

et ord som varierer veldig fra språk til språk.  Det latinske artsnavnet, lepidoptera, kommer 

fra gresk og betyr «skjellete vinge». På norsk bokmål (og på de fleste norske dialekter) og 

dansk er det en sammensetning av «sommer» + «fugl», en kombinasjon av årstiden den for 

det meste viser seg på og ordet «fugl» som både viser til det at den flyr og er en oppgradering 

fra det å være et insekt til å bli noe med høyere grad av livsintensitet (hvor pattedyr, og til 

slutt selvsagt mennesket, vil være på toppen av et slikt hierarki). Det nederlandske «vlinder», 

flakse, viser til sommerfuglens karakteristiske vingebevegelser, og det samme gjør det 

nynorske fivreld og det svenske fjäril, som begge stammer fra norrønt og betyr «noe som 

rører seg ujevnt». Denne betydningen finnes også i det franske ordet for sommerfugl, 

papillon, fra latinsk papilio, en duplisering av den indoeuropeiske roten «pal-»: «bevege 

ustadig, fly». Det italienske farfalla både skiller seg fra og viderefører denne betydningen: 

opprinnelig et lydord, skal det antakeligvis vise til sommerfuglens nesten ikke-eksisterende 

lyd når den utfører disse ustadige flaksebevegelsene. I tillegg til betydningene som har å gjøre 

med bevegelse er det andre betydninger som spriker ut i mange retninger. Det gæliske ordet 

for sommerfugl, «dealan-dé», betyr opprinnelig «guds ild», det russiske «babocka» betyr 

bestemor, eller egentlig «en inkarnasjon av sjelen til forfedrene av husets eier». Disse to siste 

betydningene viser spesielt til sommerfuglens mystiske dimensjon, og noen av de symbolske 

tolkningene den gjerne assosieres med, ikke minst dens tilknytning til sjelen.  
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 Sommerfuglen er et vesen som både i litteraturen og i hverdagsspråket er ladet med 

symbolikk. Den forekommer i ord og uttrykk, for eksempel «å ha sommerfugler i magen», 

som viser til en spesiell form for nervøsitet, som ikke er like tung og altoppslukende som 

nærliggende følelser som panikk og angst: en lett flagring, det å være spent på noe som 

kommer, eller også følelsen av å være forelsket. «Sommerfugleffekten» er et begrep som 

opprinnelig kommer fra kaosteorien, et felt innen fysikken, men som er blitt allment kjent. 

Egentlig viser det til hvordan små endringer i såkalte kaotiske systemer forplanter seg og gir 

store virkninger senere (SNL, «sommerfugleffekten», 23.01.17), og brukes spesielt i 

tilknytning til vanskeligheten av å forutse været. Dette er et begrep Christensen selv bruker i 

et essay i Hemmelighedstilstanden, «Tilfældighedens ordnende virkning», med undertittelen 

«Mellemrummene», hvor hun viser til artikkelen av Edward N. Lorenz som ga navnet til 

denne effekten: «Kan en sommerfugls vingeslag i Brasilien fremkalde en tornado i Texas?» 

(H, 63) I denne tittelen av Lorenz ser man den narrative effekten dette også kan ha, og hvor 

fristende det er å overføre begrepet til narrative sjangre, noe som er blitt gjort utallige ganger, 

ofte helt eksplisitt, i for eksempel romaner og filmer, der noe smått, tilsynelatende ubetydelig, 

senere har utviklet seg så det får en enorm konsekvens. I Christensens gjennomgang av og 

tanker omkring dette begrepet er det ikke den store konsekvensen til slutt som er det viktige, 

men alle de små tilfeldighetene som det (heldigvis) ikke går an å kalkulere – slik essaytittelen 

«Tilfældighedens ordnende virkning» alluderer til.  

 I litteraturen har sommerfuglen eksistert som bilde og symbol i evinnelige tider. I 

religionsammenheng er sommerfuglen ofte brukt som et bilde på spirituell gjenfødelse og en 

transformasjon av sjelen; metamorfoser. Den greske gudinnen for sinn og sjel, Psyke, er 

koblet til sommerfuglen, og hun er svært ofte avbildet med sommerfuglvinger. Myten om 

henne er knyttet til guden Eros: Opprinnelig menneskelig, blir hun på grunn av sin skjønnhet 

utvalgt av Eros som hans elsker, men må love å aldri se på ham når han kommer for å legge 

seg med henne – dette gjør hun, selvsagt, lik prinsessen i eventyret om Kvitebjørn Kong 

Valemon og andre eventyr og fortellinger som bygger på denne myten, og han flykter fra 

henne. Myten ender likevel med at Eros gjenfinner Psyke og tar henne med opp til Olympos, 

hvor Zevs gjør henne udødelig. Sommerfuglen er altså koblet til sjelen, til Psyke, et menneske 

som nettopp på grunn av de menneskelige feilene hun gjør (og med god hjelp av sin 

skjønnhet) blir gjort om (forvandlet) til gudinne. Innenfor den taoistiske tradisjonen finnes det 

i fiksjonslitterære verket Zhuangzi, skrevet av kinesiske Zhuangzi (Zhuang Zhou) rundt år 

300 f.Kr, en kjent tekst som kalles «Sommerfugledrømmen», hvor Zhuangzi drømmer han er 

en sommerfugl: «Jeg vet ikke om det var Zhou som drømte at han var en sommerfugl, eller 
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sommerfuglen som drømte at den var Zhou. Men det må finnes en forskjell mellom Zhou og 

sommerfuglen. Dette er det som kalles tingenes forvandling» (Zhuangzi 2001: 130). Begge 

disse to eksemplene fra tidlig litteratur(- og religions)historie viser sommerfuglens tiknytning 

til sjel og forvandling, men også til det forvirrende og desorienterende sommerfuglen 

forbindes med og til bevegelsen mellom det skjulte og det avdekte.  

 I den romantiske litteraturen finnes det mange tekster som bruker sommerfuglen som 

symbol, i forbindelse med det forgjengelige og fragmentariske ved den, dens kobling til 

sjelen, og som et naturens romantiske uttrykk for kunstnerisk skaperkraft. Henrik Wergeland 

har flere dikt om sommerfuglen, for eksempel «Den første sommerfugl» og «Sommerfuglen», 

og i det kjente diktet «Pigen paa anatomikammeret» sammenliknes den døde piken på 

anatomikammeret med sommerfuglestøv: "Ak, mangt et sligt Aasyn dog jeg saae / som 

Maanedsrosens Pragt forgaae, / som sommerfuglestøvet» (Wergeland 2008a: 19), her som 

noe flyktig og forgjengelig, fragmentarisk. Hos William Wordsworth dukker den for også opp 

i et dikt tilegnet denne arten, «To a Butterfly», og den nevnes i The Prelude (1805-utgaven), 

«Book Third»: «In vain for such solemnity we look; / Our eyes are cross'd by Butterflies, our 

ears» (Wordsworth 1964: 455–456), hvor sommerfuglene er både fragmentariske, 

distraherende og forstyrrende. I psykoanalysen skulle figuren Psyke igjen aktualiseres og 

forbindes med sommerfuglen, denne gangen som en fobisk skikkelse, som forøvrig Lilian 

Munk Rösing tar for seg i sin artikkel om Sommerfugledalen, «Hvad nu hvis sommerfuglen er 

exhibitionist?» fra 2008. I den moderne litteraturen finnes blant annet en tittel som Marcel 

Cohens prosadiktsamling Stor nattpåfugløye (1990), med et mer kritisk blikk på 

sommerfuglartenes utryddelse i en verden som stadig forurenses av menneskelig innblanding.  

 Sommerfugledalen er en diktsamling som forholder seg til det intertekstuelle, til den 

litterære tradisjonen og til litteraturhistoriens forskjellige moduser generelt. Henning Fjørtoft 

skriver i avhandlingen Jordsanger fra 2011 om Sommerfugledalen som pastoral elegi og 

hvordan den spiller på og med den antikke greske idyllen. Inger Christensen er svært opptatt 

av romantikkens tekster, noe Hardy Bach skriver om i artiklen «Det romantiske møde i 

Sommerfugledalen» og som Silje I. Harr Svare har skrevet mye og grundig om i avhandlingen 

om diktverket det (1969), Det umuliges kunst: tidligromantisk aktualisering i Inger 

Christensens lyrikk (2013). Selv om mye av tematikken kan minne om romantikerne så er 

ikke Sommerfugledalen en romantisk tekst i den forstand. Christensen har kunnet lese både de 

gamle grekerne, romantikerne og de tidlige modernistene med nåtidens blikk på (fjern) fortid. 

Kristina Krake skriver at Christensen simpelten leker med alle disse modusene, med «et 

postmodernistisk greb ned i litteraturhistoriens pose» (Krake 1998: 66). Sekundærlitteraturen 
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sier altså: den greske pastoralen, romantikken, modernismen og postmodernismen. Modusene 

blander seg med hverandre, i tillegg til (eller kanskje som et resultat av nettopp dette) at det 

tilføres noe nytt, som er Inger Christensens: hennes stil, ordvalg, musikalitet, hennes møte 

med sonett- og sonettkransformen. 

 Sonettformen har eksistert i mange hundre år, og spores gjerne tilbake til den 

italienske forfatteren Francesco Petrarca (1304–1374) og hans sonetter til Laura, som, selv om 

formen hadde eksistert rundt hundre år allerede, perfeksjonerte og satte en standard for 

sonetten, som siden skulle bli den ultimate formen for den høylitterære poesien. Fjorten 

verselinjer, delt opp i to kvartetter og to tersetter, med standard rimmønster abba abba cdc 

dcd, men med mange variasjoner i enderimmønster, som man også ser i Inger Christensens 

sonettkrans
1
. Andre viktige regler inkluderer et brudd eller en vending i diktet, volta, som 

tradisjonelt skal komme etter de to kvartettene. Et annet av sonettens kjennetegn er forholdet, 

eller misforholdet, mellom kvartetter og tersetter: Sonetten har i forskningstradisjonen lenge 

blitt beskrevet som en argumentasjon i diktform, hvor de lengre kvartettene setter premissene, 

og konklusjonen kommer i de kortere tersettene (Fuller 1972)
2
. I moderne sonettdiktning blir 

denne formen eksperimentert mye med: urimede strofer, haiku som tersetter, voltaen i første 

kvartett er bare noen få eksempler. Som et konkret eksempel kan nevnes den franske poeten 

og matematikeren Jacques Roubauds ∈ (1967), hvor diktene blir beskrevet i bokens 

innledning («Mode d'emploi de ce livre») blant annet som «sonnets, sonnets courts, sonnets 

interrompus, sonnets en prose, sonnets courts en prose [...]» (Roubaud 1967: 7)
 3

. Til 

sammenlikning er sonettene i Christensens sonettkrans tradisjonelle, de har både 

petrarcasonettens rimstruktur(er) og det jambiske pentameteret, og på denne måten skiller de 

seg fra eksperimenteringen med sonettformen, som har vært dominerende i de siste tiårenes 

sonettdiktning. 

 Sonettkransen er også en form som har eksistert lenge, om ikke like lenge som 

sonetten, og absolutt ikke i like stort antall – John Fuller skriver at det er en barokk form, og 

om italieneren Giovanni Mario Crescimbeni (1663–1728), som den første som beskrev (og 

bedrev) den formen for sonettkrans som Inger Christensen bruker (Fuller 1972: 44). Den 

                                                 
1
 Man kan også kalle sonettens deler en oktav og en sestet. Hvordan en sonett visuelt er delt opp i strofer på 

(bok)siden varierer, av og til er det kun blanklinjer mellom oktav og sestet, men den kan også være helt uten 

blanklinjer mellom delene. Christensens sonetter er alle delt inn i to tydelige kvartetter og to tydelige tersetter, 

med blanklinjer mellom alle de fire delene. 
2
 Denne og de foregående setningene om sonettens form og historie er hentet og parafrasert fra boken The Sonnet 

(1972) av John Fuller, fra det første kapitlet, «The Italian Sonnet».  
3
 Jacques Roubaud er også medlem (et av de eldste nålevende) av den franske eksperimentelle gruppen Oulipo 

(Ouvroir de littérature potentielle), som jobbet med ulike restriksjoner i diktningen, hvor et av gruppens ønsker 

var å finne frem til en ny diktform som spredde seg og var like produktiv som sonetten. 
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finnes i flere former og variasjoner, men den formen Inger Christensen har valgt, med femten 

sonetter, er regnet som den mest avanserte og fullkomne. Hver sonetts første vers er 

gjentakelsen av forrige sonetts siste vers, og den siste og femtende sonetten, mestersonetten 

(«sonetto magistrale» Fuller 1972: 44), består av førsteversene til alle de foregående fjorten, i 

riktig rekkefølge. En enda mer avansert og fullkommen form skal egentlig også inkludere et 

akrostikon, hvor den første bokstaven i hvert av versene til den femtende sonetten til sammen 

skal utgjøre ett eller flere ord. Dette har ikke Inger Christensens sonettkrans, men det føles 

mer som en kvalitet enn en mangel.  

Andre former for sonettkranser inkluderer for eksempel John Donnes (1572–1631) 

Corona (ca. 1608), et tidlig eksempel på en sonettkrans, som består av bare syv sonetter, og er 

da uten noen mestersonett. Sonettkransen, slik Inger Christensen har skrevet den i 

Sommerfugledalen, er en streng form i alle ledd, fra enkeltsonettens regler om interne forhold, 

rim og rytme, til den overhengende gjentakelsen i kransen som helhet og til mestersonetten 

som de foregående fjorten sonettenes førstelinjer skal gå opp i. På grunn av dette er det også 

en form som peker på sin egen kunstighet og tilblivelse: Når jeg leser sonettene i 

Sommerfugledalen tar jeg meg alltid i å tenke på håndverket som ligger bak, på hvordan det i 

det hele tatt var mulig å skrive denne diktsamlingen, hvordan forfatteren må ha gått fram og 

tilbake mellom enkeltsonetter og mestersonett for å få dette verket til å fungere, så ordene 

kaster et skinn tilbake mot leseren og ikke føles påtvungne.  

 Sekundærlitteraturen om Sommerfugledalen er etterhvert blitt rik og mangfoldig. Det 

har blitt fokusert mye på diktning og Sommerfugledalen som et metapoetisk verk, for 

eksempel i Annette Bøghs «Vingeslag», hvor hun også leser sonettkransen i et 

dekonstruksjonistisk perspektiv, i boka Sprogskygger – læsninger i Inger Christensens 

forfatterskab (1995), hvor tre av ni artikler tar for seg Sommerfugledalen. De språklige 

bildene i sonettkransen har også fått mye oppmerksomhet, spesielt metaforen: Marrian 

Bødker med sin artikkel inspirert av kognitiv metaforteori, «Kunstens tredje øje» (1995), og 

Helle Lindhartsen med «Metaforens metamorfoser» (1994) er eksempler på dette. En annen 

vinkling på billedspråket finnes i den allerede siterte Kristina Krakes «Længe leve symbolet» 

(1998), hvor hun tar for seg kransens bruk av det romantiske symbolet, som en motsetning til 

den modernistiske metaforen. I tillegg finnes det helt andre tilnærminger, som den allerede 

nevnte Lilian Munk Rösings «Hvad nu hvis sommerfuglen er exhibitionist?» (2008), som 

setter sommerfuglesymbolet i sammenheng med psykoanalysen. Flere av disse artiklene – og 

jeg vil også inkludere Hardy Bachs «Det romantiske møde i Sommerfugledalen» (2007) – tar 
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også for seg Sommerfugledalens intertekstualitet, fra ulike litterære moduser til konkrete 

tekstlige forelegg.  

 Som disse artiklene viser, er en hovedvekt av litteraturen om Sommerfugledalen 

skrevet på nittitallet, i omtrent en tiårsperiode etter verket kom ut, men i de senere år har det 

kommet til et par større verker, som viser til en fortsatt levende interesse for å studere Inger 

Christensen generelt og Sommerfugledalen spesielt. I 2011 kom Henning Fjørtofts 

doktorgradsavhandling Jordsanger. Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt, 

hvor han skriver om både det, alfabet og Sommerfugledalen fra et økokritisk perspektiv, med 

et eget kapittel (det siste) om Sommerfugledalen, og boka Sommerfugletilstanden av Hardy 

Bach som kom ut i 2014, med undertittelen «Et essay om den poetiske tænkning i Inger 

Christensens Sommerfugledalen».  

Inger Christensens Sommerfugledalen er et mangfoldig verk. Jeg har brukt lang tid på 

å finne en måte å nærme meg disse diktene på, og i min metode har jeg prøvd å ta med det 

som har festet seg i ulike lesninger: minnet om da jeg leste sonettkransen for første gang, 

andre- og tredjegangslesninger, jeg har lest den i ett jafs, og studert ett og ett dikt nøye, og det 

som har utkrystallisert seg – men allerede dette ordet er misvisende, for det jeg tok ut av 

diktene var nettopp det som ikke kunne forstenes; opplevelsen av det bevegelige og flytende, 

det flimrende ved diktene. Fordi enhver lesning og analyse vil bryte inn i teksten, stykke den 

opp og stoppe den, har dette vært en av mine største utfordringer når det gjelder å finne en 

tilnærming til diktene og en form på oppgaven som bevarer dette særegne ved Christensens 

sonettkrans.  

Det skal også sies at jeg ikke er den første som ser på flimmeret som noe av det 

viktigste ved diktenes virkemåte, flere av sekundærlitteraturtekstene som jeg har nevnt er 

innom det samme motivet. Det som slo meg da jeg leste en del av disse tekstene, var følelsen 

av at diktene ofte kom i bakgrunnen for det teoretiske, for eksempel i Annette Bøghs 

«Vingeslag», som ellers er en flott artikkel og lesning av sonettene, men som bruker mye 

plass og oppmerksomhet på en utlegning av den franske teoretikeren Jacques Derridas teorier 

om kommentaren, noe som i denne artikkelen heller ikke får så stor uttelling, og som drar 

lesningen vekk fra det spesifikke ved diktene. En tekst som er mye nærere diktene igjen er 

boken Sommerfugletilstanden av Hardy Bach, men også her er det i metoden og inngangen til 

diktene noe som ikke gir sonettene tilstrekkelig med rom. For det første begynner han med å 

analysere sonettene kronologisk, fra I til XV, noe som i denne lesningen påtvinger diktene en 

kronologisk utvikling jeg mener de ikke har, for så å ha noen tematiske kapitler til slutt, noe 

som gjør at det hele virker noe oppstykket og dualistisk: diktene på den ene siden, tematikken 
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på den andre siden. For det andre nærmer han seg sonettene i et språk som, spesielt i dikt-til-

dikt-metoden, fort blir noe sveipende og forklarende, og til tider reduserer diktenes 

meningsmangfold, klanger og rytmer. Bach er desidert best der han trekker inn intertekstuelle 

referanser til sonettene, som danske salmer, og der han setter sonettene i sammenheng med et 

romantisk kunst- og natursyn. Dette viser fram en problematikk ved tilnærmingen til 

Sommerfugledalen som en sonettkrans som hele tiden driver leseren videre: fenomenologisk 

til stede i lesningens «nå», eller reflektere over og dra inn teoretiske perspektiver og 

innsikter? Dette er likevel to tekster om Sommerfugledalen som i utgangspunktet ligger nært 

opptil mitt prosjekt, og selv om min metodiske og teoretiske tilnærming til sonettene vil bli 

noe annerledes, er dette to av tekstene jeg vil forholde meg til videre i oppgaven.  

Det er opplevelsen av diktene jeg har lyst til å bevare, og la metoden springe ut fra, og 

jeg vil derfor, i stedet for å gå gjennom diktene kronologisk fra sonett I til sonett XV, ha i alt 

fem kapitler hvor jeg går inn på noen tematiske aspekter og noen motiver ved diktene, som 

har hengt sterkest igjen hos meg etter jeg har lest sonettkransen, og hvor jeg hele tiden vil 

forsøke å bevare det rytmiske og bevegelige aspektet ved sonettene, følelsen av å lese dem. 

Dette vil bli en tekstnær fremfor en teoretisk oppgave. Jeg vil ha punktlige nedslag i 

sonettene, og gå fram og tilbake i kransen for å se hva som skjer i de ulike diktene.  

 I denne oppgaven vil jeg forsøke å kretse inn hvordan Sommerfugledalen sier noe om 

det poetiske språket og den poetiske skapelsen, og hvordan virkelighet, diktning og 

mennesket, som det lyriske jeg’et i diktene, er koblet sammen. Dette vil jeg nærme meg ved å 

utforske de motivene og tematikkene som satte seg sterkest hos meg ved endt lesning, og som 

visr seg både i sonettenes form og innhold: mellomrommene, bevegelsen mellom å skape 

bilder og å ødelegge dem, mellom glemsel og erindring, det å skjule noe og det å avdekke det, 

sommerfugler og det lyriske jeg'et, bevegelsen i seg selv og den underliggende sorgen. Eller, 

sagt med Inger Christensens oversettelse av Novalis: hvordan «tingenes sælsomme 

relationsspil» kommer til uttrykk i sonettene, et relasjonsspill som har det poetiske språket 

som sitt verktøy og utgangspunkt. I sonettene skjer dette spillet raskt og hele tiden, gjennom 

sonettenes rytme og driv framover, og innenfor lesningen av kransen er det ingen steder hvor 

dette spillet, rytmen og drivet stopper opp. Inger Christensens tekster – både dikt, romaner og 

essays – dreier svært ofte rundt denne problemstillingen, om hva diktning egentlig er, hvorfor 

den er og hvordan den er: Hva vil det si å skape i tekst? Hva er det som skjer når noe blir 

poesi, og hva vil poesien med leseren? Kan språket – og her det poetiske språket – uttrykke 

alt, eller finnes det et vakuum hvor det ikke lenger er mulig å uttrykke noe – finnes det 

uutsigelige og i så tilfelle: På hvilken måte uttrykkes dette i diktene? Dette er spørsmål som er 
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viktige i Inger Christensen poesi og essayistikk, og i et essay skriver hun blant annet at 

poesien er én måte å erkjenne verden på. Sommerfugledalen vil slik være én måte å erkjenne 

noe om verden på, men den vil også utelate mye. Spillet poesien spiller med seg selv, og det 

poetiske språkets spill med virkelighet og subjekt, er en bevegelse svært mye poesi har i seg, 

det være seg i form eller innhold, eller som et metablikk på seg selv som dikt. Hos 

Christensen får ordene, som klanger, betydninger, som blekk, en stor skapende kraft i diktet, 

samtidig som det ved flere steder uttrykkes et tomrom i språket, og en meningens både 

mangfold og forsvinning, som jeg i denne oppgaven vil utforske nærmere.  

Dessverre får jeg ikke plass til å se på alle sonettene. Det høres ut som en 

overkommelig oppgave til å begynne med, men på hundre sider får ikke femten sonetter plass 

til å bli sitert og diskutert på en utfyllende måte, og jeg har blitt nødt til å avgrense. Noen 

steder vil jeg sitere hele sonetter, andre steder bare deler av dem, for eksempel kvartettene 

eller tersettene, eller også bare en verselinje eller to. I tillegg til å nærlese og analysere 

sonettene ut fra disse tematiske og motiviske nedslagene, vil jeg trekke inn teoretiske 

perspektiver der dette tilfører noe til sonettene, og den teoretikeren som kommer til å ligge 

som både et grunnlag for min egen tilnærming til diktene og som en rød tråd gjennom 

kapitlene er den franske litteraturteoretikeren og semiotikeren Roland Barthes. Andre 

teoretikere og tekster kommer også til å bli trukket inn, men mer sporadisk. Det er primært 

den sene Barthes jeg forholder meg til, etter bruddet med strukturalismen, og hans 

poststrukturalistiske så vel som fenomenologiske teori og metode. Det verket jeg kommer til å 

forholde meg mest til her er en av de aller siste tekstene hans, en forelesningsrekke som 

utkom posthumt, med den engelske tittelen The Preparation of the Novel (2011, fransk 

original La préparation du roman 2002), som han holdt ved Collège de Paris fra 1978 til 

1980. Selv om denne boken overordnet sett tar for seg romanen, og forberedelsene til å skrive 

en roman, så skriver han vel så mye om poesi, med et spesielt fokus på det japanske 

haikudiktet, i første del av boken.  

Inger Christensen og Roland Barthes er begge opptatt av språkfilosofi, og hvordan 

språk og virkelighet henger sammen, og de har mange møtepunkter. De skriver i samme 

periode, selv om Barthes er tjue år eldre og debuterer ni år før (i 1953, med Le degrée zero de 

l'écriture, norsk tittel Litteraturens nullpunkt, oversatt i 1996), og Christensen fortsetter å 

skrive lenge etter Barthes' død i 1980. Barthes er en av de viktigste poststrukturalistiske 

tenkerne, og Christensen forholder seg mye til denne retningen, ikke minst i sine essays, for 

eksempel i essayet «Afrealisering» hvor hun dekonstruerer (avrealiserer) subjektet. Men, også 

fenomenologien til Barthes har flere møtepunkter med Christensen, slik også hun skriver om 
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opplevelser av å lese ulike tekster i sine essays, men spesielt egnet er den til å tilføre 

perspektiver til lesningen av Sommerfugledalen: det er et fokus i Barthes' fenomenologi på 

hvordan teksten (her diktene) virker inn på leseren, på hvordan man leser, og hvordan det 

spesifikke i teksten, de små detaljene, stikker seg ut og inn i leseren. 

 Roland Barthes har en måte å nærme seg litteraturen og språket på som både er 

personlig og analyserende, som er granskende og gjennomgående nysgjerrig, og tekstene hans 

har en letthet ved seg i sin utforming som tilfører noe til en litterær tekst heller enn å forklare 

den. Flere av begrepene han henter inn og diskuterer – for eksempel punctum fra Det lyse 

rommet (2001, fransk original La chambre claire 1980), den lille detaljen som stikker, 

punkterer den individuelle betrakteren (av et fotografi) – er svært produktive, fokuset ligger 

alltid på hvordan litteraturen, kunsten virker på leseren og hvorfor – og et gjennomgående 

tema er spørsmålet om hvorfor og hvordan å skrive. Barthes er en av de første og viktigste 

poststrukturalistiske tenkerne og har et syn på tekst og lesning som jeg sympatiserer med, og 

han har etterhvert blitt den viktigste teoretiske inspirasjonen for meg gjennom studieløpet. 

Som med Christensen, leste jeg Barthes før jeg begynte å studere – da Sorgens dagbok og Det 

lyse rommet – og tenkte ikke på ham primært som teoretiker, men som forfatter (dette er ikke 

et spesielt revolusjonerende syn på Barthes’ tekster, som like mye blir lest i dag for sin 

skjønnlitterære verdi; Alain Robbe-Grillet kaller for eksempel bøkene hans rett ut for 

romaner). Måten han nærmer seg tekstene på, for eksempel i The Preparation of the Novel, er 

åpnende og inkluderende, han er sjenerøs mot leseren og mot teksten, og tar ordene på alvor. 

Han er også en av teoretikerne som har vært med å utvikle begrepet om intertekstualitet, og 

gjort dette til en del av sin teori og sine lesninger.  

 Inger Christensens tekster, ikke minst Sommerfugledalen, åpner opp for et 

intertekstuelt blikk på litteraturen. I essayene sine skriver hun både om hvordan fortidens 

forfattere virker inn på dikteren under skriveprosessen og hun skriver om andre forfattere og 

tekster, spesielt romantikkens. Hun inkorporerer også det intertekstuelle i sin poetikk, som en 

metode for å skrive, der Barthes primært skriver om intertekstualitet slik den samles som 

tråder hos leseren av en tekst, i den berømte artikkelen «Forfatterens død» (1969). Det er 

hovedsakelig denne siste formen for intertekstualitet jeg vil ta med i min metode og 

tilnærming til diktene: Intertekstualiteten som en viktig og integrert del av lesningen, hvor 

ulike brokker med tekst blander seg, skyter inn i og ut fra diktene mens man leser. Jeg har 

derfor valgt å la sitater fra ulike moderne poeter, uavhengig av deres direkte innflytelse på 

sonettene, innlede hvert kapittel. Disse sitatene er brokker med tekst som har blandet seg inn i 

min lesning av Sommerfugledalen, som har sprunget ut av en sammenblanding av sonettene 
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og lesningens hukommelse. Det er det spesifikke ved diktene og ved disse sitatene som 

blander seg, og som gjør det til noe verdifullt; tekster som gjør seg gjeldende i lesningen og 

tilfører noe til denne; nye brokker av språk, dikt, innsikt.  

 Som sagt skriver Inger Christensen mye om romantikerne i sine essays, og spesielt om 

den tyske tidligromantikeren Novalis (1772–1801). Novalis skrev dikt og prosa, 

sammenblandinger av disse, samt flere fragmenter hvor han blant annet forsøker å uttrykke 

sitt (romantiske) kunstsyn. Hans syn på poesien innebærer blant annet et sterkt syn på 

poesiens sannhet og profetiske kraft, og språkets virkemåter, som han blant annet beskriver 

som ordenes spill med hverandre. I sine essays bruker Christensen spesielt utdrag fra hans 

fragmenter og fra teksten «Monolog» for å belyse sitt eget syn på kunst, diktning og forholdet 

mellom poesiens språk og fenomenene det viser til, virkeligheten. Novalis vil på grunn av 

dette også bli viktig i min lesning av sonettene, og jeg vil gå i dialog med både hans egne 

tekster og hans tekster slik de blir lest og forstått av Christensen i min analyse av 

Sommerfugledalen, og diktenes innsikt i og utforskning av det poetiske språket, og poesiens 

forhold til natur og virkelighet. Spesielt vil formuleringen «tingenes sælsomme relationsspil» 

(H, 59) hentet ut fra Novalis' «Monolog», som Christensen utforsker i flere av essayene sine, 

bli viktig her, og belyse Sommerfugledalens mange vendinger og bevegelser, dens flimrende 

kvaliteter, og relasjonene mellom det lyriske jeg'et og omgivelsene; både sommerfugledalen, 

andre landskap i teksten, og sommerfuglene selv. 

 

I det første kapittelet, «Poesiens nøytrale mysterium», vil jeg presentere sonettkransen, noen 

grunnstemninger, perspektiver og motiver i sonettene. Jeg vil også sette dette i sammenheng 

med Inger Christensens tidligere diktsamlinger og med essaysamlingen 

Hemmelighedstilstanden, en essaysamling som vil være relevant gjennom hele oppgaven. 

Videre vil jeg utforske hva som skjer i mellomrommene, i det stivnede øyeblikket mellom 

hver sonett, hvor en verselinje gjentas, gjenbrukes, som er en svært sentral del av 

sonettkransens form. Her vil jeg trekke inn Roland Barthes' forståelse av begrepet Ma som en 

inngangsport til å diskutere hvordan et mellomrom og et tomrom i en tekst, på flere 

forskjellige måter og nivåer, kan virke på leseren. I tillegg til de helt konkrete 

mellomrommene mellom sonettene vil jeg se på andre former for tomrom på innholdsplanet i 

teksten, gjennom det jeg har kalt ikke-tilstander, som vil vise fram sider av forholdet mellom 

språk, diktning og virkelighet i Sommerfugledalen. 

 Sommerfugledalen begynner med bevegelse: «De stiger op, planetens sommerfugle» 

(I,1). Denne oppgavens andre kapittel vil også dreie seg om bevegelsen i diktene. For det 
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første vil jeg se på den eksplisitte bevegelsen, slik som i sitatet over, Sommerfugledalens aller 

første verselinje, og hvordan denne i løpet av den første sonetten blir etablert og utviklet til 

noe mer kaotisk. For det andre vil jeg se på hvordan de ulike forekomstene av lys, spesielt 

farger, blir fremstilt i sonettene. For det tredje vil jeg se på bevegelsen som ligger i den 

stadige tilblivelsen av bilder, som er en sentral del av sonettkransen, og knytte disse tre 

bevegelsesmomentene sammen.  

 Kapittel tre vil utforske spenningen mellom erindring, glemsel og poetisk skapelse i 

sonettkransen, fra de (i alle fall tilsynelatende) minneorienterte sonettene VII og XI til 

intertekstualitet. Også her blir bevegelsen viktig, fram og tilbake mellom minne og glemsel, 

mellom drøm og virkelighet, tilblivelse og utsletting, og hvordan disse fungerer og er koblet 

sammen, slik det allerede i sonett I antydes at de er. I den andre delen, om intertekstualitet i 

sonettene, vil jeg også knytte sonettene til det sentrallyriske, og hvordan de «store ordene» 

fremstilles i diktene.  

 I kapittel fire vil jeg utforske enda et av sonettkransens viktigste virkemidler: 

spenningen mellom det skjulte og det avdekte. Første del vil fokusere på sonett III, som er den 

sonetten hvor denne tematikken kommer tydeligst til syne. Gjennom motiver som hulen og 

drømmen og opp- og nedadgående bevegelser, viser denne tematikken seg på forskjellige 

måter, og knytter seg til den poetiske skapelsen. Her vil jeg også trekke inn Hélène Cixous’ 

bok Three Steps to the Ladder of Writing (1993), som handler om hva det vil si å skrive, hvor 

hun undersøker problemstillingen gjennom noen av disse motivene og bevegelsene. Det 

skjulte og det avdekte kommer også til syne gjennom sommerfuglen selv; dens flagring, men 

også dens symmetri. Symmetri og speiling vil bli den neste delens hovedfokus, for så å 

bevege seg over til et nærliggende tema: lek, spill og forkledning, og det romantiske 

kunstsynet dette også innebærer. Helt til sist vil jeg utforske en figur som Christensen selv 

foreslår i et av sine essays: Møbiusbåndet, og hvordan dette kan eller ikke kan beskrive 

aspekter ved Sommerfugledalen. 

 Henning Fjørtoft skriver i sin avhandling om Sommerfugledalens økokritiske 

perspektiv ved å vise til den pastorale elegien, og kobler derved sammen de to begrepene som 

vil bli viktige i det avsluttende kapitlet: naturen og sorgen. Jeg vil utforske det økokritiske 

aspektet ved sonettene; sommerfuglartenes forsvinning i en verden som stadig forurenses og 

det antroposentriske blikket. Helt til slutt vil jeg lese inn sonettkransens undertittel – «et 

requiem» – og samle opp tråder fra de tidligere kapitlene av oppgaven ved en lesning av 

mestersonetten, hvor førstelinjene fra alle de foregående fjorten sonettene samler seg. 
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1. Mellomrommene 

 

«Og han la til: "Her nede var ingenting og der oppe er ingenting, men i mellomrommet slipper lyset gjennom."» 

fra Lengselen etter en begynnelse Frykten for en eneste slutt (2004 [1991]) av Edmond Jabès 

 

I dette kapitlet vil jeg legge ut noen tråder som vil bli viktige i løpet av oppgaven som helhet. 

Jeg vil presentere Sommerfugledalen, og sette den i sammenheng med Christensens diktning 

forøvrig, og vil videre presentere sonettkransens form og innhold, og gi et inntrykk av denne 

diktsamlingens egenart; etableringen av et landskap, stemning og stil, musikalitet og rytme, 

viktige tematikker og motiver og hvordan den ellers fungerer og virker inn på en som leser 

den. Etter å ha presentert diktene generelt, vil kapitlet ta for seg mellomrommet som form mer 

inngående, og utforske hva som skjer når Christensens stil og språk møter sonetten og 

sonettkransen og, ved hjelp av blant annet Roland Barthes' Ma-begrep, hva som skjer i den 

flimrende effekten i disse diktene. Helt til slutt vil jeg utforske et sted i sonettkransen hvor 

dynamikken mellom mellomrom og tomhet og det skapende ved ordene kommer til uttrykk 

på detaljnivå i diktene. 

  

Sommerfugledalen ble den siste diktsamlingen Inger Christensen skulle gi ut, før hun døde i 

2009. Den kom ut i 1991, ti år etter forrige diktsamling, alfabet. Før dette hadde hun rukket å 

gi ut både romaner, skuespill, barnebøker, hørespill, essays og dikt; kort sagt var hun en 

allsidig forfatter når det kom til sjanger. Inger Christensen er likevel mest kjent for å skrive 

såkalte systemdikt, en sjangerbetegnelse hun selv aldri ble fortrolig med. Bakgrunnen for at 

hun skrev Sommerfugledalen som en sonettkrans, sier hun selv, under en opplesning på 

Universitetet i Agder, den 18. juni 1997, var et foredrag hun holdt om det å skrive etter 

systemer på et universitet i Tyskland. Studentene var skeptiske til denne nye, tvungne formen 

for poesi, så da trakk hun fram sonetten som et eksempel og spurte dem om ikke sonetten 

også var skrevet etter et like strengt system. En stund etter dette ble det til at hun skrev 

sonettkransen Sommerfugledalen, delvis for å vise at systemer alltid har og alltid vil eksistere 

i poesien. Selv om den også er en fortsettelse av og har mange likheter med hennes tidligere, 

store diktverk det og alfabet, så skiller den seg også fra disse ved å forholde seg til en 

tradisjonell form i alle ledd. Jeg vil først ta en liten omvei om disse to tidligere diktverkene, 

før jeg går nærmere inn på Sommerfugledalen, for bedre å sette sonettkransens form i 

sammenheng med Christensens diktning forøvrig. 
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 det (1969) og alfabet (1981) er to omfattende diktverk som begge er bygd opp etter 

systemer som ikke stammer fra poesiens formhistorie: det, på 239 sider, er strukturert etter 

den danske lingvisten Viggo Brøndals bok, Præpositionernes Theori, fra 1940. Den har en 

komplisert struktur: tre hoveddeler, PROLOGOS, LOGOS og EPILOGOS, hvor LOGOS igjen er 

delt inn i SCENEN, HANDLINGEN og TEKSTEN, og hver av disse tre er delt inn i 8 

undergrupper med 8 dikt i hver undergruppe – og det er disse undergruppene som har navn 

etter Brøndals forskjellige grupper med preposisjoner, for eksempel symmetrier, konnexiteter, 

universaliteter. alfabet på sin side er strukturert etter to prinsipper: alfabetet og Fibonaccis 

tallrekke, en rekke som vokser ved å addere de to foregående tallene i rekken (0, 1, 1, 2, 3, 5, 

8, 13, 21, og så videre). Ved å følge denne tallrekken ville bokstaven å, som den 29. og siste i 

alfabetet, vært på 832 040 verselinjer
4
, men diktene stopper et stykke uti bokstaven n (som 

egentlig skulle vært på 610 verselinjer). det blir ofte beskrevet som et svimlende komplekst 

og labyrintisk ungdomsverk, mens alfabet blir beskrevet som eksplosivt og besvergende.  

 I motsetning til alfabet og det er Sommerfugledalen skrevet i en form som er svært 

kjent for poesihistorien: sonetten, og, helhetlig, sonettkransen. Sommerfugledalen er på et vis 

enda strammere komponert enn de andre diktverkene: I tillegg til den overordnede 

sonettkransformen, er det regler for versemål (jambisk pentameter) og rimstrukturer. Den er 

også kort, og uten mulighet for utvidelse. Formmessig er den nærmest en motsetning til 

alfabet, som slutter ved å vise at det ikke er noen slutt, på bokstaven n, som i matematikken 

(videreført i uttrykket «for n-te gang») viser til et tall som kan gå mot uendelig, en uviss 

størrelse. I sonettkransen er det ikke rom for formmessig ekspansjon, hver sonetts form er 

(mer eller mindre) nøyaktig lik den forrige. Det formmessige prinsippet hviler her på formens 

og rytmens stabilitet, på gjentakelsen i verselinjen og mellomrommet mellom en sonett og den 

neste. Sonettkransen har likevel et driv framover, og det som skapes i teksten er, om ikke like 

omfattende og varierende i form og rytme som det og alfabet, så fremdeles umiskjennelig 

Christensens stil, med det samme musikalske språket og ordfølelsen som hele tiden spiller 

sammen med det rytmiske og musikalske. I tillegg til sonettkransens form, fungerer også alle 

sommerfugleartene som strukturerende prinsipp i Sommerfugledalen – Inger Christensen sier i 

intervju-/dokumentarfilmen «Cikaderne findes» at hun ville ha minst én ny art i hver sonett 

(Rex 1998) – og Henning Fjørtoft viser også til den pastorale elegien som grunnmodus og 

strukturerende element i diktene i avhandlingen Jordsanger (2011).   

                                                 
4
 Siden Inger Christensen begynner diktsamlingen på det tredje tallet i rekken, altså det andre ettallet, så blir den 

29. bokstaven fibonaccitall nummer 31. 
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 Sommerfugledalen utspiller seg i Brajčinodalen, en tilsynelatende idyllisk og 

sommervarm dal med mange, mange sommerfugler: «De stiger op, planetens sommerfugle, / 

som farvestøv fra jordens varme krop / [...] / i Brajčinodalens middagshede luft.» (I, 1–2 og 

14). Sonettene begynner med å sette sommerfuglene i bevegelse, med det litt rare og u-

sommerfuglaktige bevegelsesverbet «stiger», og etablerer allerede i andre vers temperaturen – 

jordens «varme» kropp – som kommer tilbake og intensiveres i første sonetts siste vers, det 

som plasserer sonettene i Brajčinodalens «middagshede luft». Denne varme idyllen varer ikke 

lenge, allerede i ordet «farvestøv» i andre vers antydes det fragmentariske og oppløsende, 

som blir et viktig motiv for kransen som helhet. Dette er noe som kjennetegner Inger 

Christensens stil forøvrig: hvordan hun, ved hjelp av bare ett ord, eller en ørliten bevegelse i 

teksten, en viss melodi eller rytme, kan antyde og skape splittelser og kompleksiteter i 

diktene.  

 Det finnes også lengre partier som forsterker inntrykket av noe urovekkende, for 

eksempel sonett III, som begynner illevarslende med «Op fra den underjordisk bitre hule» 

(III, 1) og med verselinjer som «og al den grusomhed vi helst vil skjule» (III, 3) er den langt 

fra idyllisk (jeg vil komme tilbake til dette perspektivet og denne sonetten i kapittel fire). 

Spesielt er det sonett III som virkelig etablerer det mørke og lar det komme helt til overflaten 

av teksten, der det er mer antydende og implisitt til stede i sonett I og II. Slik skifter 

stemningene i sonettene i sonettkransen hele tiden, og der én sonett har avsluttet forsonende, 

kan den neste ta opp den forriges konklusjon som et nytt spørsmål og problem. 

 I sentrum av Brajčinodalen står det lyriske jeg'et: sansende, drømmende, 

sammenliknende, tenkende, tilbakeskuende, besvergende, ironisk og selvironisk. Jeg'et 

kommer ikke til syne før i midten av første sonetten, og da indirekte gjennom 

eiendomspronomenet «min», og det etableres ikke ordentlig før første sonetts siste tersett, i 

vers 12: «Jeg ser dem [sommerfuglene] med min slørede fornuft» (I, 12). Måten jeg'et 

etableres på peker også framover, mot subjektets varierende posisjonering i resten av 

sonettene. For i løpet av sonettkransen blir jeg'et også tilsidesatt, satt helt ute i periferien, på 

kanten av sommerfuglens vinge i sonett XIII – «men det er mig der [...] / ser dig an fra 

sommerfuglevingen» (XIII, 13–14) – bare for å bli fragmentert til sommerfuglstøv i neste 

vending: «Ser dig an fra sommerfuglevingen / det gør jo kun lidt sommerfuglestøv» (XIV, 1–

2). Det lyriske jeg'ets varierende grad av tilstedeværelse i de enkelte sonettene bestemmer 

mye av den enkelte sonettens intensitet. Jeg'et varierer mellom å føle seg intenst til stede i 

verden, i sine sanser, sin erindring og kropp, og å føle seg desorientert, forvirret og usikker på 
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egen tankekapasitet, sine sansers pålitelighet og sitt forhold til verden; til naturen, plantene, 

insektene, og til sin egen ubetydelige plass i kosmos.  

 Sommerfugledalen er også tett befolket: I tillegg til jeg'et og alle sommerfuglene er det 

et sterkt «vi» i sonett VII, og inne i dette vi'et er den ene andre, elskeren. Det er et «du» som 

går igjen flere steder (men som oftest generelt, ut i luften, som et «man»), det er en bestemor 

og en far som erindres i sonett XI, lysets engel i sonett I, det er greske guder her og der (som 

blandes med sommerfuglenes artsnavn), og en navnløs gud i sonett III, universets tåpe i sonett 

VII og gjøglerfiguren Harlekin i sonett VI. Det som til å begynne med kan virke som jeg'ets 

møte med en idyllisk, sommervarm dal og dens sommerfugler inneholder flere aktive figurer 

som jeg'et møter, om det er reelle eller imaginære, metaforiske møter er her ikke viktig, det 

som har noe å si er at jeg'et er tvunget til å forholde seg til disse andre, og til det andre; til 

dalen og sommerfuglene.  

 Forholdet mellom jeg'et og omgivelsene og mellom språk og verden er perspektiver, 

som, på ulike måter og med ulike vinklinger er med gjennom hele Christensens forfatterskap. 

Forbindelsen mellom skapelse og diktning har vært en spesielt viktig del av forfatterskapet, 

helt fra hun debuterte med Lys i 1962, via det (1969) og alfabet (1981), til denne, hennes siste 

diktsamling, Sommerfugledalen. For eksempel finner man det i den lille skapelsesberetningen 

i det, under TEKSTEN, i avdelingen «symmetrier» 1–8, hvor alle de åtte diktene begynner 

med «Den [første dag] fandt de på [...]» og så videre helt til den åttende og siste dagen (de 

finner på, i rekkefølge: sanden, lyset, vannet, gresset, sommervarmen, papiret, snøen og 

sengen). I alfabet blir ikke ting skapt eller funnet på like eksplisitt og konsentrert, men det 

skapende ligger likevel som premiss for hele boken, der ulike substantiver, som regel 

konkrete og håndgripelige, blir besverget ved å bruke formelen substantiv+«findes» (første 

vers og dikt i alfabet: «abrikostræerne findes, abrikostræerne findes»). Også i 

Sommerfugledalen ligger det skapende som et premiss de mange bildene, similene og 

metaforene kretser rundt: skapelsen av et landskap, ordenes skapende kraft, hva det vil si å 

skrive, hva det vil si å skape i språket. Sommerfugledalen har også tatt med seg det 

besvergende fra alfabets mange substantiv+«findes»-gjentakelser, i benevnelsen av alle 

sommerfugleartene: en insistering på at de finnes i verden – om enn bare en liten stund til (jeg 

vil komme tilbake til den økokritiske problemstillingen dette innebærer mot slutten av 

oppgaven). Det besvergende ved benevnelsen av sommerfugleartene skjer også ved at de ofte 

nevnes i lister, som dukker opp, som regel i sammenlikning med noe, i egne verselinjer: for 

eksempel «som ildfugl, poppelfugl og svalehale» (I, 11), eller «som blåfugl, admiral og 

sørgekåbe», (IV, 14; V,1 og XV, 5).  
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 Svært mange av essayene i Hemmelighedstilstanden utforsker også det skapende ved 

poesien. Tittelessayet, «Hemmelighedstilstanden», handler om selve det å dikte som en 

aktivitet, poeten som sitter foran det blanke arket og skal forvandle dette veldige, hvite 

tomrommet til dikt. Essayet har påfallende mange berøringspunkter med Sommerfugledalen, 

og det er også skrevet omtrent samtidig med denne, holdt som et foredrag ved en skole i Wien 

(Schule für Dichtung in Wien) i 1992. I dette essayet skriver Christensen at det hverken er 

noe mystisk, høytidelig eller religiøst ved det å dikte (H, 39): 

 

Det er så at sige et neutralt mysterium, givet på forhånd, fordi man i diktningen er nødt til at 

bruge sproget i hele dets uopløselige forbundethed med virkeligheden. Det er denne 

forbundethed, som er et mysterium. Det er den poesien må træde ind i. (H, 39–40) 
  

Det nøytrale mysteriet som poesien er og utgjør har å gjøre med diktningens forbundethet til 

verden, en forbundethet som ikke skapes i teksten, men som allerede ligger i verden og som 

dikteren må hente fram. Det er denne forbindelsen mellom diktning og skapelse Inger 

Christensen i hele sitt forfatterskap vil tre inn i. Opplevelsen av på samme tid å være en del av 

verden og på avstand fra den i diktningen setter hun i sammenheng med begrepet 

«hemmelighedstilstanden». Begrepet er hentet og oversatt fra den tyske romantikeren 

Novalis, en forfatter Christensen vender tilbake til i flere av essayene i 

Hemmelighedstilstanden (og hun siterer ham også i det). «Det ydre er et til 

hemmelighedstilstand opløftet indre» (H, 40), oversetter Inger Christensen Novalis' kryptiske 

setning til, og sirkler fra dette startpunktet rundt hvordan språk og virkelighet er forbundet. 

Samtidig bruker hun også dette begrepet til å si noe om hva det er som gjør at noe poesi er 

god (den som klarer å tre inn i denne tilstanden og kaste et skinn tilbake mot leseren) og hva 

som gjør at noe poesi er dårlig (den poesien som ikke klarer det). Det er fremdeles noe litt 

svevende og uhåndgripelig ved Christensens bruk av dette begrepet, og hennes videre 

refleksjoner rundt virkelighet og diktning – jeg vil la det ligge foreløpig, men vil komme 

tilbake til Christensens forståelse og bruk av Novalis, og hvordan diktene forholder seg til 

slike forhold, i de senere kapitlene. 

 I Sommerfugledalen befinner vi oss altså «i Brajčinodalens middagshede luft» (I, 14), i 

en bedøvende sommervarme, og med alle dalens sommerfugler som flakser rundt. Forholdet 

mellom fantasi og virkelighet er hele tiden noe bevegelig, noe som skjer i jeg'ets møte med 

dalen og dens sommerfugler. Brajčinodalen, derimot, er et konkret stedsnavn, den befinner 

seg i Makedonia, ikke langt unna grensen til Hellas, og er noe av det som med en gang, skarpt 

og effektivt, roper virkelighet mot leseren – i motsetning til for eksempel «paradisets have» i 
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sonett VI. Brajčinodalen er stedet og landskapet Sommerfugledalen utspiller seg i, og både det 

reelle og det imaginære landskapet er en viktig del av sonettkransen. Christensen knytter i 

essayistikken sin landskapet tett til diktningen, som en allegori for hvordan det er å skrive 

(poesi). For å begynne å dikte skriver hun at man må tørre å tre ut i tomrommet, et tomrom 

som egentlig er fylt av intertekstualitet, av alt det som før er blitt skrevet, 

 

men i samme øjeblik første skridt skal tages, viser det sig, at det enkelte landskab har flyttet 

sig, broen har flyttet sig, og kortet, som ellers virkede lige så tilforladeligt som et resumé av 

verdenslitteraturen, fremtræder nu kun som en mulighed for, eller bare et forslag til, hvordan 

et hvilket som helst landskab eventuelt kunne se ud, den dag man når frem. (HT, 42) 
 

Her visualiserer hun skriveprosessen som å tre ut i et landskap man tror er solid – gjennom en 

visualisert inspirasjon fra tidligere forfatteres tekster, det hun kaller «et resymé av 

verdenslitteraturen» – men med en gang man tar det første steget viser det seg å være tomt, 

forsvinnende. Det ligger også allerede en latent intertekstualitet i selve sitatet, for 

Christensens poetikk skriver seg inn i en tradisjon hvor flere forfattere har beskrevet 

skriveprosessen gjennom samme allegori, både før og senere. Et (prosa)eksempel fra den 

moderne litteraturen er W.G. Sebald, i romanen Austerlitz fra 2004, hvor karakteren Austerlitz 

forteller: «Snart ble det umulig for meg å våge det første skrittet. Lik en linedanser som ikke 

lenger husker hvordan han setter en fot foran den andre, kjente jeg bare det gyngende 

underlaget under meg [...] balansestangen [...] som ville styrte meg ned i avgrunnen» (Sebald 

2004: 106). Austerlitz forteller, mens jeg'et i boka lytter til, hvordan han sitter maktesløs foran 

papiret og ikke klarer å skrive, som en angstfylt tilstand, «plaget og pint i sjelen» (Sebald 

2004: 106). 

 Dette er et viktig motiv og tema i Sommerfugledalen: Samtidig med det skapende ved 

diktningen finnes det parallelt og iboende en ødeleggende kraft, noe forsvinnende og 

fragmenterende og en tvil til det skapende ved ordene. Jeg vil sitere et lite utdrag fra 

begynnelsen på sonett VI, for bedre å vise hvordan dette gir seg til uttrykk i 

Sommerfugledalen, et utdrag som har i seg det desperate i Sebalds språkavgrunn, men som 

også har en påfallende lik beskrivelse av landskapets bevegelse som sitatet fra essayet 

«Hemmelighedstilstanden» over: 

 

Som påfugløje flagrer de omkring, 

jeg tror jeg går i paradisets have 

mens haven synker ned i ingenting 

og ordene, der før var til at stave, 
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opløser sig i falske øjepletter,  

dukatfugl, terningfugl og Harlekin 

 (VI, 1–6)  

 

Det er noe ustabilt ved landskapet, det får en slags marerittaktig desorienterende kvalitet ved 

seg, grunnen forsvinner under jeg’ets føtter, på samme måte som i essaysitatet, men i sonetten 

(og i resten av Sommerfugledalen) er det noe mer som står på spill: «det enkelte landskab har 

flyttet sig» heter det i essaysitatet, og det er der snakk om et generelt, et hvilket som helst 

landskap, men i sonetten er det et spesielt landskap, «paradisets have», et utopisk sted hvor 

det er mye mer som står på spill når det i neste verselinje «synker ned i ingenting».  

 Grunnlaget var ikke nødvendigvis solid til å begynne med. Selv om sonetten innleder 

med to billedskapende vers – sommerfugler som flagrer og jeg'et som går i paradisets hage – 

er det en usikkerhet allerede før hagen synker og ordene oppløses: Jeg'et «tror» at hun går i 

paradisets hage. Selv om det visuelle bildet jeg som leser får er av jeg'et i hagen, uten 

usikkerheten i ordet «tror», modifiserer ordet versets betydning. I tillegg innledes sonetten 

med ordet «som», som her innleder en simile. Med sin sterke rødfarge og karakteristiske blå 

øyepletter er arten påfugløye en av de mest oppsiktsvekkende og spektakulære 

dagsommerfuglene vi har, men til og med dette sterke visuelle bildet er ikke nødvendigvis 

nok til å kunne være utvetydig til stede i diktet: I verset «[s]om påfugløje flagrer de omkring» 

flagrer «de» – sommerfuglene – rundt «som» påfugløye, de later alle som om de er denne 

spesifikke og spesielle sommerfuglarten; til og med innenfor sommerfuglene er det hierarkier 

i deres billedskapende styrke.  

 Det er mye og mange metaforer, similer og bilder i Sommerfugledalen. I hele 

sonettkransen tematiseres ofte det billedskapende idet det skapes, og de bildene som skapes 

får ikke lov til å bli hengende hos leseren lenge, før de oppløses av ett eller annet forstyrrende 

element, av ett eller flere enkeltord (som i ordet «tror» eller «som»), eller andre steder av 

syntaksen, som, på grunn av sonettens form, ofte ofres i lesningen til fordel for rytmen i 

sonetten og forholdet mellom kvartetter og tersetter (jeg vil komme tilbake til dette i neste del 

av kapitlet). 

 Det dobbelte ved det billedskapende finnes enda tydeligere i slutten av den delen av 

sonett VI jeg har sitert, som ender med at ordene oppløser seg for det første i «falske 

øyepletter» og for det andre i sommerfuglartene «dukatfugl, terningfugl og Harlekin», 

sommerfugler som forøvrig er uten øyepletter. Øyepletter er allerede kun et bilde eller en 
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illusjon av øyne, men i sonetten oppløser ordene seg i «falske» øyepletter: Ordene er både 

umedgjørlige og dobbelt falske, når ordene oppløser seg i falske øyepletter og i tre konkrete 

sommerfuglarter uten øyepletter skjer det en dobbel prosess og bevegelse, som er typisk for 

sonettkransen, og som er viktig for forståelsen av forholdet mellom ord og virkelighet i 

Sommerfugledalen: På innholdssiden av formuleringen er det ordene, som «før var til at 

stave» – altså bokstavene, som meningsløse fragmenter, som før kunne settes sammen til 

innholdsrike ord – som oppløser seg i en falsk versjon av sommerfuglens billedspråk – 

øyeplettene er sommerfuglens naturlige forsvar, de er ment til å avskrekke rovdyr, men i 

språket kan de aldri ha denne kraften – og i de tre sommerfuglartene dukatfugl, terningfugl og 

harlekin. Mens øyepletter er fragmenter av sommerfuglen er disse tre sommerfuglartene 

helheter: enten hele vesener eller betegnelsen på en hel art (som da igjen vil splittes opp i 

individuelle sommerfugler). 

 I tillegg til ordenes oppløsning blir det for leseren også en motsatt prosess, hvor det 

ikke bare er ordene som oppløser seg i øyepletter, men også sommerfuglene som blir oppløst 

til ord: De er blitt stavet, svart på hvitt på papiret, fastsatt omtrent som utstilte sommerfugler 

på nåler, og, som nevnt i innledningen, på grunn av at ikke alle lesere av sonettene går rundt 

med en kjennskap til over tretti sommerfuglarter, vil mange av sommerfuglartene som nevnes 

først og fremst være ord som gir en viss rytme og stemning i sonetten, og innholdet vil være 

ordenes primærbetydning og deres assosiasjoner, heller enn et bilde av den enkelte 

sommerfuglen: «terningfugl» = «terning, en liten kube med forskjellig antall prikker på hver 

side som brukes i spill»+«sommerfugl»; «Harlekin» er ikke harlekinsommerfuglen, men 

gjøglerfiguren Harlekin, og så videre.  

 Om man leser første del av sonett VI allegorisk i sammenheng med essayet – det 

forsvinnende landskapet som en allegori for diktningen – er det diktningen som aktivitet som 

tematiseres. I løpet av Sommerfugledalen kommer flere av diktningens sider til syne, som jeg 

vil komme tilbake til i løpet av oppgaven. Det som også viser seg i dette lille utsnittet fra 

sonett VI i sonettkransen er en tematikk som går igjen (og som er beslektet med det skapende 

og ødeleggende) rundt det skjulte og det avdekte, det å (aktivt, passivt) skjule og det å (aktivt, 

passivt) avdekke. Sommerfuglene som motiv er med sin flagring, som nevnt i innledningen, 

hele tiden med på å forsterke denne tematikken. Påfugløye er med øyeplettene sine en flott 

illusjonist, og et av de sterkeste eksemplene på å avdekke og tilsløre. Den viser oss et bilde 

som vi nok kan synes er vakkert, men som egentlig er ment for å avskrekke, og som den like 

lett kan skjule for oss ved å lukke vingene, og vise oss et annet, bruntonet bilde av seg selv. 
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 Det billedskapende og det billednedbrytende, ordenes skapende kraft og tvilen til dem 

og til det som kan uttrykkes, som både eksisterer samtidig og konkurrerer mot hverandre går 

igjen i sonettkransen på alle disse nivåene: i hele sonetter, kvartetter, tersetter eller vers, på 

ordnivå, i syntaks, rim og rytme. Hvilken prosess som dominerer varierer, og skiftene skjer 

raskt, av og til flimrer de bare såvidt opp før de trekker seg tilbake og lar en annen stemning 

dominere. Dette er kjennetegnende for Christensens poesi: Hun klarer samtidig både å 

kontrastere og harmonere, å leke med, ordenes mange betydninger og deres rytme og melodi, 

på en måte som gjør at lesningen blir mangfoldig og sprikende så vel som samlende og 

melodisk. 

 Innledningsvis skisserte jeg såvidt opplevelsen av å lese Sommerfugledalen. For meg 

innebærer det å lese disse sonettene en nærmest svimlende og bedøvet opplevelse, men som 

hele tiden skjuler noe – som stikker, med et ord, en klang eller en betydning, og som rykker 

en ut av denne døsige lesertilstanden og gjør leseropplevelsen motsetningsfylt. 

Sommervarmen og idyllen som etableres helt i begynnelsen av sonettkransen, følger leseren 

gjennom sonettene, og skaper, sammen med sonettformens rytme og sonettkransens driv 

framover, denne bedøvende tilstanden, som ligger som en grunnstemning og et grunnlag, og 

som de mange kontrastene og motsetningene i diktene springer ut fra, og som, om man leser 

den raskt og musikalsk, slik jeg gjorde da jeg leste den de første gangene (og senere, når jeg 

har klart det), nærmest glir upåaktet hen, og som blir liggende bare som en anelse eller vag 

stemning ved lesningens ende.  

 

Mellomrom og form 

Jeg har vært inne på det som skjer i det tomme, i mellomrommet, med tanke på det 

forsvinnende landskapet som en allegori for diktning, både i Christensens poesi og 

essayistikk. Mellomrommet går igjen formmessig – mellomrommene mellom hver sonett – og 

er også viktig for diktningen som sådan – det hvite papirets tomhet og diktets oppsett, men 

også: mellomrom i betydninger, det som flimrer. Jeg innledet dette kapitlet med et sitat av den 

franske poeten Edmond Jabès, hvor lyset i glimt slipper gjennom i mellomrommet (Jabès 

2004: 37). Som nevnt i innledningen, skriver Inger Christensen om sommerfugleffekten i det 

lange essayet «Tilfældighedens ordnende virkning», med undertittelen «Mellemrummene». 

Hun skriver:  

 

Ja, så hellere sommerfugleffekten. Alle de små mellemrum, hvor tilfældigheden kommer ind. 

De små mellemrum mellem vore sanser, mellemrummene mellem opmerksomhed og 

uopmerksomhed, mellemrummene mellem ordene på papiret, papirets uoverskuelige 
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mellemrum, når der intet står på det, søvnens mellemrum, det formløses mellemrum, de øde 

strækningers mellemrum, der hvor man er ude, indtil man er inde igen. (H, 64) 
 

 Mellomrommet der det tilfeldige slipper inn blir som et lys, noe skinnende, en verdi i 

seg selv. Den japansk- og tyskspråklige Yoko Tawada, som også har skrevet et dikt tilegnet 

Inger Christensen
5
, skriver, i essayet «Oversetterens port eller Celan leser japansk», at i det 

japanske skrifttegnet for mellomrom og tomrom, Ma, «ser man sola 日 som står under en port 

[門]. I en tidligere form av dette tegnet sto månen under porten og ikke sola. Månelyset 

skinner inn gjennom porten som står litt på gløtt: Slik forestilte folk seg den gangen et 

mellomrom.» (Tawada 2010: 92) Tegnet for mellomrom, 間, er, slik Tawada beskriver det, 

bokstavelig talt det samme som Edmond Jabès skriver: lyset som skinner inn gjennom en 

glipe.  

 For alle disse tre forfatterne får mellomrommet en egenverdi: hos Jabès er det kun 

mellomrommet som eksisterer, for «Her nede var ingenting og der oppe er ingenting» – en 

umulighet, fordi preposisjon «mellom» viser til noe på hver side – her, «mellom rom»; hos 

Tawada som et vakkert månelys og hos Christensen selv som noe takknemlig, som en 

motsetning til de totalitære systemer vi som mennesker hele tiden forsøker å lage. 

Mellomrommet er det som gjør at teksten får lov til å flimre, som skaper avstanden mellom 

ordene og gjør dem uforutsigbare og mangfoldige, ukontrollerbare selv for (eller nettopp for) 

forfatteren av teksten. Derfor er det at både ordene som oppløser seg og de ulike små 

avvikene fra sonettformen tilfører noe nytt, noe produktivt, noe man ikke kan kontrollene – 

det tilfeldige; «det formløses mellemrum, de øde strækningers mellemrum, der hvor man er 

ude, indtil man er inde igen». I Sommerfugledalen gir dette seg sterkt til uttrykk, både fordi 

sommerfuglene har gitt inspirasjonen til navnet på fenomenet sommerfugleffekten, og fordi 

sommerfuglenes flaksing hit og dit kan virke både fragmenterende og tilfeldig, men også på 

grunn av sonettene og sonettkransens særegne form, rytme og melodi, i Christensens 

språkdrakt.  

 Roland Barthes skriver, om begrepet Ma (som, i tillegg til å bety mellomrom, tomrom, 

pause, osv., også er et begrep som har tilknytning til zenbuddhismen), at det er «the Interval 

of Space-Time» (Barthes 2011: 55), romtidintervallet, et språklig tomrom som kommer av en 

grense i språkets evne til å uttrykke. Han setter opp to figurer som går inn under dette 

begrepet, hvorav den første figuren, yami, lyder: 

 

                                                 
5
 «Den siste pausen på en poesifestival. Til Inger Christensen»: dette slumpet jeg over ved en tilfeldighet da jeg 

bladde gjennom diktantologien med oversatt poesi fra hele verden, Verden finnes ikke på kartet (2010: 441–443). 
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   1. Yami: that which twinkles, emerges from the darkness only to return to it [...].  

 (Barthes 2011: 55) 

 

Når Barthes skisserer opp sin forståelse av begrepet Ma i forelesningsrekken sin er det 

spesielt i tilknytning til det japanske haikudiktet, men beskrivelsen passer svært godt til 

opplevelsen av flimmeret, sommerfuglene selv, og tilstandene det ikke går an å fastholde i 

Sommerfugledalen. Spesielt er det følelsen av ikke å kunne fastholde disse tilstandene i 

språket: Før man rekker å ta ordene innover seg er de blitt til noe annet, som overgangene fra 

én sonett til en annen er et godt (og konkret) eksempel på.  

 Annette Bøgh skriver i artikkelen «Vingeslag» at det er i gjentakelsen dette skjer, 

gjentakelsen som en subversiv figur, dens evne til «at ødelegge og transformere hvad den 

imiterer.» (Bøgh 1995: 168) Videre skriver hun: «Sætningen får ikke lov at hvile, men bliver 

kastet rundt, den samlede betydningsdannelse udsættes i Jacques Derridas forstand til et evigt 

før og et evigt efter i en og samme operation.» (168) Setningens hvileløse tilstand gjør den til 

et mellomrom i seg selv, betydningen som hele tiden forskyves etter hvor man befinner seg i 

teksten. Sitatene fra Bøgh og Barthes gjør det klart hvor viktig tiden er i dette spillet. 

Gjentakelsen må hvile på en fortidslesning. For eksempel er en særlig utsatt siste verselinje 

«et liv der ikke dør som ingenting» (VII, 14), som kommer som en oppløftende og varm 

konklusjon på sonett VII, men i VIII er den i overgangen blitt mutert, fra å hvile noen 

øyeblikk som konklusjon, til sonettkransens form igjen driver leseren framover i sonettene, 

hvor den blir til det noe sarkastisklydende «Et liv der ikke dør som ingenting?» (VIII, 1). I 

overgangen fra én sonett til den neste blir betydningen både forskjøvet, ødelagt, videreutviklet 

og fornyet. Rent grafisk er gjentakelsen kun en repetisjon av tidligere tekst (oftest med små 

forandringer, nærmest som i finn-fem-feil-bilder, for eksempel et komma byttet inn for et 

punktum). I akkurat denne overgangen blir konklusjonen helt eksplisitt gjort om til spørsmål, 

men det er ikke alle overganger som har en like klar syntaktisk forandring av setningstype. 

 Den konstante bevegelsen mellom liv og død, mellom det stillestående stivnede og det 

bevegelige som finnes gjennom hele Sommerfugledalen er, formmessig, spesielt tydelig i 

overgangene, men finnes også flere andre steder og på flere ulike nivåer i teksten. «Sætningen 

får ikke lov til at hvile», skriver Bøgh, og introduserer det syntaktiske nivået, setningen; hel- 

eller del-, fra stor bokstav til punktum, som mange litteraturforskere – for eksempel den 

amerikanske litteraturforskeren Stanley Fish, i boka How to write a sentence, and how to read 

one (2012) eller den franske litteraturteoretikeren og poeten Pierre Alferi i den nylig oversatte 

Å lete etter en setning (2015) – hevder, på bekostning av for eksempel ordet, stavelsen eller 

bokstaven, er litteraturens grunnstruktur og viktigste grunnelement.  
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 I sonetten blir setningens syntaks og rytme vanskeliggjort, ved at den ikke bare 

forholder seg til ulike syntaktiske over- og undernivåer, pausetegnsetting som kommaer og 

punktum, og så videre, men at setningen også blir satt inn i en form som allerede har sin egen 

rytme (jambisk pentameter) og sine egne pauser (den enkelte kvartett og tersett, og, ikke 

minst, bruddet mellom kvartettene og tersettene). I forskningen på sonetten framheves ofte 

samspillet og kontrasten mellom setningens syntaks og sonettens strofer som et av sonettens 

viktigste trekk og virkemåter (Bermann 1988: 3–4).  

 Sommerfugledalen er ikke noe unntak, og i kransen finnes det både «ryddige» sonetter, 

hvor hver kvartett/tersett eller oktav/sestet er (mer eller mindre) én setning, som sonett XIII 

og XV (dette er de eneste to sonettene som har denne helt rene strukturen av én setning per 

strofe – og selv her forvanskes det litt med et kolon etter vers ni i XIII og etter vers tolv i 

sonett XV), via sonetter som sonett II (én setning per oktav/sestet), til sonetter hvor 

setningene går utover de enkelte strofene, og opptar hele sonetten, som i sonett IV: 

 
IV 

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, 

 

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. 

 

Sonett IV var en av de sonettene jeg først stoppet opp ved da jeg leste kransen første gang, 

spesielt på grunn av de mange allitterasjonene og kontrastene og samspillet mellom 

sonettformen og syntaksen, og mellom klanger og betydninger, som i de to siste versene; 
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«hinsides alt er sorgens symmetri / som blåfugl, admiral og sørgekåbe», med det gåtefulle og 

velklingende «sorgens symmetri» og sommerfugleartene som strekker seg litt lenger utover i 

teksten for hver art i siste verset. I denne sonetten er ikke det lyriske jeg'et til stede i det hele 

tatt (annet enn implisitt), det er en generell, utprøvende og argumenterende sonett, som skaper 

bildene sine ut fra et nærmest allvitende perspektiv. Sonetten produserer bilder i et høyt 

tempo, og tematisk står den nærmest i sentrum av det billedskapende, ved både å skape 

bildene, å peke på hva som skjer når bildene skapes, samtidig som hele sonetten er en simile. 

Den er svært desorienterende, med raske bevegelser som i «hvirvler farvens tegnfigur forbi»; 

fargens tegnfigur, virvlet vekk i forbifarten, før man rekker å ta den inn over seg. 

 Syntaksen gjør denne sonetten spesielt kaotisk, selv om setningens bevegelser er 

jevne, nesten hver eneste verselinje begynner med et grammatisk småord som plasserer fraser 

i delsetningen og delsetningen i helsetningen: som, at, kan, man, der, en, det: setningen flyter 

og faller nedover i sonettens form, hvor strofene bryter inn og gjør setningen hakkete, 

sammen med de mange sommerfuglene, bildene og bevegelsene.  

 Når hele sonett IV er én setning, blir forholdet mellom syntaks og sonettens form 

vanskeliggjort. Den amerikanske litteraturforskeren Sandra L. Bermann skriver i boka The 

Sonnet over Time om sonetten (egentlig om Baudelaires sonett, men setningen passer like 

godt på sonettene til Christensen) at «its complex similes and allegorical figures actually 

depend on emphatic differences of space and time inscribed in its syntax.» (Bermann 1988: 4) 

I lesningen av sonetten glemmer jeg fort at kvartett to, som starter med «kan sommerfuglen 

med sin flagren dække», er andre ledd av en sammenlikning, som starter med «Som 

bjergbuskadset dækker med sin duft» i første kvartett, og jeg begynner å lese det som et 

spørsmål, før jeg igjen kommer på sammenhengen den inngår i og enten korrigerer lesningen, 

eller fortsetter å lese «feil» med vilje. Denne usikkerheten i rytme gir en ekstra dimensjon til 

sonettene, som Christensen vet å bruke.   

I tillegg til de formelle nivåene – sonettkransen, sonetten, kvartetter og tersetter, 

oktaver og sesteter, setninger, syntaks og versemål – så blander Inger Christensens eget 

musikalske språk seg inn, et språk som både er mykt avrundet og som inneholder skarpe 

kanter. I sonett IV finnes det myke og dempede i d-ene i «dækker» og «duft» i vers én, som 

blir skarpere i vers to sine r-er – «rod» og «rådne», men på grunn av d-ene i disse to siste 

ordene er de fremdeles relativt myke. I tillegg skapes det i vers én og to en musikalitet både 

av lengden og allitterasjonen i «bjergbuskadset» og «blomstringen» som står i vertikal nærhet 

til hverandre. Først i de to siste versene av første kvartett er det noe som virkelig intensiveres, 

hvor skarpe og myke lyder kommer om hverandre og brytes ned i de forskjellige ordenes 
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klanger og betydninger. Ord som «filtrede» og «labyrintisk» er kronglete og kantete og sitter 

ikke like melodiøst i uttalen som «skyggefulde», «lådne» og «vild». R-ene og d-ene fra de to 

første versene i første kvartett fortsetter i vers tre og fire, men i «det skyggefulde, filtrede og 

lådne, / en vild og labyrintisk ufornuft» (3–4) settes lydene mer intenst opp mot hverandre.  

 Disse kontrastene og harmoniene i klanger blir minst like viktig som ordenes 

betydning i sonettkransen, spesielt fordi de har en mer grunnleggende stemningsfull og 

umiddelbar innvirkning på leseren. Som sagt tvinger sonettkransens form og sonettenes 

versemål alltid leseren videre, og disse klangene er noe av det som får lov til å virke 

umiddelbart, i motsetning til betydninger, analyser og tolkninger som ofte kommer senere, og 

som først får lov til å virke inn på leseren i andre omgang, i samspill med disse. Klangene og 

lydene flimrer opp, i både kontrast og samspill med hverandre, som i yami-begrepet hos 

Barthes: det som flimrer, kommer fram fra mørket bare for med en gang å returnere til det. 

 Det som også er interessant i denne sonetten er at det som den igangsettende similen, 

etablerer som første sammenlikningsledd er en lukt, som så de følgende bildene springer ut 

fra: «Som bjergbuskadset dækker med sin duft / at blomstringen har rod i alt det rådne / [...] / 

kan sommerfuglen med sin flagren dække / at den er bundet til insektets krop» (IV, 1–2 og 5–

6). En lukt blir sammenstilt med et syn, noe som gjør billeddannelsen mer kompleks, fordi 

man ikke like lett kan forestille seg en duft, og derfor faller hele sammenlikningen også (litt) 

sammen. Kan egentlig sommerfuglen dekke med vingene sine det som busken kan dekke med 

duft? «[M]an tror det er en blomst der flyver op / og ikke denne billedstorm på række»: I 

stedet for blomsten, som kan dufte, er det bare sommerfuglen, som kan skape bilder, i denne 

innskutte setningen, som syntaktisk kommer nærmest som et apropos, en (unødvendig) 

forlengelse av similens andre ledd. Ordet «billedstorm» har, som flere andre lesere har 

kommentert (Bøgh 1995, Bach 2014, Fjørtoft 2011, Krake 1998), en dobbelthet i seg: enten 

en storm av bilder eller en storm på bilder; en storm som ødelegger bildene. Sommerfuglen, 

som flyr opp, foran noen, et generelt «man», som kan inkludere både leseren og jeg'et og 

andre, kan være enten ødeleggende for billedspråket eller selv skape det – igjen er det ikke 

noe enten eller her, begge forståelsene ligger i ordet, og begge forståelsene skal (eller kan) 

med gjennom lesningen.  

 Sonett IV kan leses som enda en allegori for den poetiske skapelsen – slik som 

landskapet ble brukt som allegori for diktningen i essayet «Hemmelighedstilstanden» og i 

sonett VI, som i sonettkransen kommer etter denne med én sonetts mellomrom. I sonett IV 

kan dette leses som et uttrykk for hvordan det oppbrukte språket, restene, «alt det rådne» 

skjules under et skinn av en behagelig duft, av kunstens distraksjoner, av ny tekst og nytt liv, 
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«blomstringen», og hvor de språklige bildene skjuler, og skal skjule språkets tafatthet og 

uutsigelighet; et insekts kropp. Den kan også leses som et uttrykk for det forgjengelige, og i 

sammenheng med Barthes' andre begrep under Ma-figuren, utsuroi:  

 
   2. Utsuroi: that fragile moment that separates and links two states of a thing (...) For the Japanese, 

apparently it's not, strictly speaking, the cherry blossom that's considered beautiful: it's the moment 

when, in perfect bloom, the blossom will wilt 

 (Barthes 2011: 55) 
 

Sommerfuglen er vakker fordi den er forgjengelig, i en flimrende posisjon mellom liv og død; 

«when, in perfect bloom, the blossom will wilt»: De fleste sommerfuglarter har korte liv som 

sommerfugl, noen har ikke engang utviklet snabel for å ta opp føde i imagostadiet, de 

eksisterer kun for å reprodusere seg og dø. Kanskje er det denne gåten de relativt fargeløse og 

brune nattsommerfuglgruppene «sværmer, spinder, måler, ugle» stiller oss, for å skjule at «alt 

hvad sjælelivet har at håbe / hinsides alt er sorgens symmetri / som blåfugl, admiral og 

sørgekåbe» – hvor de tre siste artene er fargerike og vakre dagsommerfugler. «Billedstorm»: 

om sommerfuglene skaper eller ødelegger bilder kan vel være det samme, der man står og 

vipper mellom en tilstand og en annen. Sonett, syntaks, sommerfugl; systemet sprekker litt: i 

mellomrommet skinner noe gjennom, ut mot leseren.  

 

Ikke-tilstander 

På denne måten finnes også mellomrommene og det flimrende i selve det forgjengelige, i 

dødens konstante nærvær i diktene, som er både er eksplisitt til stede, men også implisitt, i 

formuleringer om intethet, som «så fint som intet skabt af ingen» (XIV, 3), «et liv der ikke 

dør som ingenting» (VII, 14) eller «mit hjerte ved, at jeg er ikke ingen» (XII, 3). Før jeg går 

videre til neste kapittel, vil jeg rette fokus mot et sted i sonettkransen hvor intetheten, som 

bevegelse og bilde, kommer spesielt tydelig til uttrykk, og hvor forholdet mellom subjekt, 

virkelighet og språk vanskeliggjøres gjennom både betydning, grammatikk og rytme, det jeg 

har kalt ikke-tilstander.  

 I sonett II kan man lese denne verselinjen i slutten av første kvartett: «forvandler sig 

fra duftløshed til duft» (II, 4). Dette verset er ikke en del av noen simile eller metafor, men av 

en beskrivende kvartett som begynner med å plassere sonetten «[i] Brajčinodalens 

middagshede luft» (II, 1). For det første er ikke en «duft» det samme som en «lukt». Det er en 

beskrivelse av en lukt og en behagelig sådan, parfymert. For at en lukt skal være en duft må 

det en tolkende instans til, et sansende subjekt, et vesen som i bakgrunnen har tolket 
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luktinntrykket som noe behagelig; og det lyriske subjektet er kun implisitt til stede i 

kvartetten. Hele kvartetten lyder:  

 

I Brajčinodalens middagshede luft, 

hvor al erindring smuldrer, og det hele 

i lysets sammenfald med plantedele 

forvandler sig fra duftløshed til duft, 

(II, 1–4) 
  

Det som skjer i denne forvandlingen er at et fravær – «duftløshed» – forvandler seg til et 

sanselig nærvær – duft. Duften ligger ikke her som en motsetning til en mindre behagelig 

lukt, for eksempel duft–stank, men som noe som oppstår fra et ingenting. Det er «det hele» 

som forvandler seg fra duftløshet til duft, og et «det hele» uten duft, uten lukt, er vanskelig å 

forestille seg, annet enn teoretisk. I virkeligheten (utenfor diktet) er det fysisk umulig at noe 

skal gå fra et ingenting til et noe, der finnes kun forvandling, ikke ren tilblivelse, slik «lysets 

sammenfald med plantedele» kan vise til fotosyntesen, hvor planten (forenklet) forvandler 

vann og karbondioksid ved hjelp av energien i lyset til sukker (næring) og oksygen (avfall, 

rest). Det kan virke som om denne verselinjen beskriver en splittelse mellom språk og 

virkelighet, et mislykket forsøk fra det lyriske jeg'ets side når jeg'et senere i sonettkransen 

«sammensmælter ord og fænomen» (XIII, ).   

 Det er en ikke-tilstand, som likevel gir fullt mening språklig, man stopper ikke opp 

ved ordet fordi man ikke forstår hva det skal bety, det er enkelt sammensatt av «duft» og med 

de vanlige (produktive) endelsene (suffiksene) «-løs» og «-hed» som man har støtt på mange 

ganger før i hverdagsspråket, og som passer perfekt inn i versemålets rytme. I lesningen av 

sonettkransen som helhet har jeg innledningsvis nevnt det fortrengte og det flimrende som 

gjennomgående motiver. Ordet «duftløshed», selv om betydningen det refererer til kun er et 

fravær, et ingenting, et tomrom, tar opp mer plass i diktet enn sin positive motpart. I 

forvandlingen er det noe som er fortrengt, et ord som blir skapt (det finnes ikke i ordboken) 

der det ikke har noen faktisk sanselig tilstand å betegne, og likevel peker det på seg selv ved å 

dra seg utover i teksten, det krever oppmerksomhet. Språkets regler og vanen lurer oss: det er 

ikke selve den betydningsbærende, leksikalske delen av ordet som er problemet, men 

endelsene som, fordi vi har støtt på dem så mange ganger før, ikke virker problematiske – de 

virker snarere musikalske, rytmen dekker over det betydningen mangler. Samtidig viser ordet 

«duftløshed» fram et av litteraturens paradokser: at et fravær alltid må beskrives gjennom et 

nærvær. Skriver jeg en setning som «fraværet av et grønt eple på bordet», vil leseren likevel 
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måtte se for seg det grønne, se for seg eplets form på bordet, for så ved hjelp av sine kognitive 

evner fjerne eplet fra dette bildet. 

 Selv om «duftløshed» beskriver en intethet, og forvandlingen av «det hele» til «duft» 

er problematisk, viser dette forholdet også fram det poetiske språkets skapende kraft i 

sonettene: I diktet «skaber ordet til gengæld hvad det nævner» (H, 47), diktet er det stedet 

hvor noe kan skapes av (et tilsynelatende) ingenting, av det hvite papiret, papirets 

«uoverskuelige mellemrum, når der ingenting står» (H, 64). Bevegelsen og bildet «fra 

duftløshed til duft» betegner også et skifte innad i diktet, hvor man går fra en rent språklig 

(«duftløshed») til en sanselig («duft»), diktet verden. Sonettene er ikke bare mellomrom, i 

selve det poetiske språket ligger det hele tiden også en skapelse.  

 Dette er bare ett av mange motsetningsfylte forhold i Sommerfugledalen, hvor man 

ikke nødvendigvis må bestemme seg for den ene eller den andre lesningen. Det er ikke noe 

diametralt forhold, hvor paradoksene ikke får eksistere. I diktningen kan noe oppstå utfra et 

ingenting, samtidig som intetheten får lov til å eksistere videre. Lu Chi skriver i The Art of 

Writing: «Out of non-being, being is born; / out of silence, a writer produces a song.» (Lu Chi 

1991) Sammenstillingen av form og tomrom, av den lettheten som preger sonettenes rytme og 

melodi, sammen med alle sommerfuglene som stiger opp, og det forgjengelige, det tunge og 

det fortrengte skaper den flimrende effekten, hvor fokuset blir uklart, som i dette ordet, 

«duftløshed», hvor det i overgangen fra en tilstand til en annen stopper opp. Forvandlingen 

flimrer, språkets grenser vises fram, som om ordet både kommer fra og returnerer til et 

ingenting (igjen: yami-figuren). Eller, som hos Jabés: Et lys slippes gjennom i 

mellomrommet, men der nede er ingenting og der oppe er heller ingenting.  
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2. Fargeflimmer 

 

«Det var trapper 

i rennende landskaper» 

fra Mennsk  (2004 [1984]) av Peter Waterhouse 

 

«Fargeflimmer» henspeiler for det første på den flimrende bevegelsen, som er gjennomgående 

i Sommerfugledalen, for det andre på de mange fargene og visuelle bildene som hele tiden 

skapes og brytes ned, og for det tredje på ordet «vingeflimmer» som i sonett I brukes for å 

beskrive (og fragmentere) sommerfuglene. Selv om sonettkransen ikke har noen klar utvikling 

eller kronologisk hendelsesforløp, vil jeg begynne med å rette fokuset mot sonett I, fordi dette 

er leserens første møte med sonettene, og det stedet hvor mange av motivene og tematikkene i 

kransen etableres. Første del av dette kapitlet vil være en tekstnær analyse av denne sonetten 

som følger det bevegelige i bildet av sommerfuglene, hvordan motiver som fragmentering, 

flimmer og desorientering kommer til syne i diktet, og hvordan den kunstneriske skapelsen 

som tematikk etableres. Videre vil kapitlet innom et mellomspill om fargenes liv, både som en 

videreføring av motivene fra første sonetten og som en innledning til siste del av kapitlet, 

hvor jeg til slutt vil se på noe av det aller viktigste ved diktenes virkemåte: den konstante 

tilblivelsen av bilder, spesielt gjennom den omfattende bruken av similen. 

 

Flimmeret er noe av det som gjør Sommerfugledalen vanskelig å gripe, som gjør at 

betydningen sklir unna for hver gang man tror man har klart å holde den fast. Jeg har vært 

innom det flimrende ved lesningen av diktene i forrige kapittel og satt det i sammenheng med 

mellomrommet og Roland Barthes' Ma-begrep, som noe som kommer fram fra mørket, 

flimrer, før det returnerer til det samme mørket igjen. Sommerfuglene, som det viktigste 

motivet i kransen, er i seg selv flimrende og ustadige, men kobles i diktene i tillegg sammen 

med andre bevegelsesmønstre. I begynnelsen av forrige kapittel var jeg såvidt innom de to 

første versene av sonett I, og kommenterte sonettkransens etablering av motiver som varme 

og bevegelse, men jeg vil her gå litt nærmere inn på bevegelsene som fragmenterer og bygger 

opp igjen bildet av sommerfuglene, først i sonettkransens aller første kvartett: 

 
De stiger op, planetens sommerfugle, 

som farvestøv fra jordens varme krop, 

zinnober, okker, guld og fosforgule, 

en sværm af kemisk grundstof løftet op. 
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(I, 1–4) 

 

I dette noe stillestående bevegelsesverbet «stiger» (som Hardy Bach også trekker fram som 

verkets første intertekstuelle referanse
6
) får man en vektor som peker sommerfuglene 

oppover, fra planeten og det jordnære mot himmelen og kosmos. Bevegelsen begynner rolig, 

men blir raskt mer kaotisk: I det andre verset blir sommerfuglene sammenliknet med 

«farvestøv», for så å bli fragmentert helt ned til «en sværm af kemisk grundstof» i det fjerde 

verset. Det skapes en spenning allerede i denne aller første kvartetten, mellom det nære og det 

fjerne, det helhetlige og det fragmenterte, det rolige og det kaotiske, svermende. Bevegelsen i 

bildet av sommerfuglene går likevel ikke i en enveiskjørt retning fra større helhet til større 

oppløsning: I den tredje verselinjen, «zinnober, okker, guld og fosforgule» (som jeg vil 

komme tilbake til de mange betydningene av i del to av dette kapitlet, om fargene), ligger det 

i flertallsendelsen på ordet «forsforgule» en referanse tilbake til sommerfuglene som stiger 

opp i første vers, og ikke fargestøvet de blir fragmentert til gjennom similen i andre vers. I 

tredje vers er de igjen blitt relativt helhetlige bilder, før de i fjerde vers oppløses til «kemisk 

grundstof»; ubetydelige og uspesielle blir de det alt annet består av; ikke engang fargestøv, 

kun en sværm av ørsmå, spredte molekyler, som løftes opp.  

 Jorden blir i andre vers besjelet: Fra å bli omtalt med det mye fjernere ordet 

«planeten» i første vers blir den i andre verset beskrevet som «jordens varme krop». Dette er 

en viktig del av etableringen av Sommerfugledalen, hvor landskapet i Brajčinodalen spiller en 

stor rolle. Jorden er ikke lenger noe fjernt, den er aktiv, og blir i slutten av første kvartett til og 

med mer aktiv enn sommerfuglene, som egentlig er de levende skapningene, når disse blir til 

«en sværm af kemisk grundstof løftet op»: Sommerfuglene blir passive, lar seg løfte opp av 

jorden. Det reises her en problemstilling, som videreføres flere steder senere i kransen, om 

grader av livsintensitet og om forholdet mellom naturens ulike deler (dette perspektivet vil 

videreutvikles i kapittel fem). 

 Allerde i utviklingen av den første kvartetten er det skjedd en nokså dramatisk 

spredning og komplisering av vektoren som rolig skulle peke sommerfuglene oppover, fra 

jorden, mot himmelen. Som «farvestøv» er de i tillegg blitt til noe nærmest illusorisk, 

fantastisk, som den som observerer (jeg'et er fremdeles ikke eksplisitt blitt introdusert) ikke 

kan vite om er virkelig eller bare et synsbedrag; levende insekt, eller bare fargestøv. Denne 

                                                 
6
 I sammenheng med verbet «stiger» trekker Hardy Bach inn så mye som tre danske salmediktere: Grundtvig, 

Brorson og Ingemann, og kobler verbet til sola og sjelen i stedet for sommerfuglene. (Bach 2014: 19) 



33 

 

problemstillingen, som handler om forholdet mellom det fantastiske, innbildte og det 

virkelige blir videreført i den andre kvartetten: 

 

Er dette vingeflimmer kun en stime, 

af lyspartikler i et indbildt syn? 

Er det min barndoms drømte sommertime 

splintret som i tidsforskudte lyn? 

(I, 5–8) 

 

Jeg’et spør seg selv, helt eksplisitt, om forholdet mellom fantasi og virkelighet. Foruten det 

illusoriske kommer også forholdet til barndom, erindring og tid tydelig fram i denne andre 

kvartetten, forhold som er gjennomgående motiver i flere av sonettene. Jeg'et spør seg selv 

om vingeflimmeret, som sommerfuglene her har blitt omskrevet til, kun er et glimt av drømt 

erindring, om hun kan stole på synssansen eller om hun rett og slett ser syner.  

«Vingeflimmer» er et ord som har vært med på å gi tittelen på dette kapitlet. Annette 

Bøgh skriver, om flimmeret, at det «markerer, at noget skifter meget hurtigt i ikke 

kontinuerlige intervaller; at noget til stadighet er i forandring, men at denne proces af 

forandring fasfryses i korte blink eller øjeblikke.» (Bøgh 1995: 162) Det er noe mangerettet 

og tvetydig ved bevegelsen i Sommerfugledalen, fra første stund, som finner sitt konkrete 

uttrykk i ordet «vingeflimmer». Flimmeret er altså raske skifter, i ikke-kontinuerlige 

intervaller; et intervall er tiden mellom to hendelser, eller, i matematikken, tallene mellom to 

punkter. For at intervaller skal være ikke-kontinuerlige kreves det at tiden fra et intervall til 

det neste ikke henger sammen i en rett linje som går fra fortid mot framtid. Som jeg har vært 

inne på i første kapittel, spesielt i lesningen av sonett IV, er dette noe som også er innebygd i 

sonettens form, ved at syntaksen og sonettformen spiller sammen og mot hverandre, og får 

leseren til å glemme for eksempel at spørsmålet man leser i andre kvartett egentlig er del av 

en simile som begynte i starten av sonetten. Men, dette er også en stor del av innholdet i 

Sommerfugledalen, og spesielt ser man det i andre kvartetten i sonett I, hvor flimmeret 

konkretiseres i ordet «vingeflimmer» og tiden splittes i «tidsforskudte lyn». Det flimrende blir 

en kommentar til tiden selv i diktene, hvor tiden i innholdet blir uklar, og hva som egentlig 

følger hva blir tvetydig.  

 Verkets form skaper en kontrast til og en spenning i det flimrende ved tiden i diktene: 

For sonettkransen som helhet drives hele tiden forover, ved at hver avsluttende verselinje 

viser til begynnelsesverset i neste sonett. En sonett har en forutsigbar lengde på fjorten 

verselinjer, en sonettkrans har en forutsigbar lengde på femten sonetter – avstanden man som 
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leser skal tilbakelegge er klar. Kransen viser også tilbake, ikke minst i mestersonetten (sonett 

XV) til alle de foregående fjorten sonettene. Det flimrende, som jeg har kommentert på 

innholdsplanet i diktene, bryter inn i og samspiller med det forutsigbare ved formen på 

diktene.  

 I tillegg til dette forutsigbare ved formen, finnes det også implisitt i 

sonettkransformen, tilsynelatende så lukket og ferdig, en annen form for ustabilitet. Inger 

Christensen har selv kommentert denne ustabiliteten i intervjufilmen Cikaderne findes (Rex 

1998): at alle sonetter har en potensiell sonettkrans i seg, i mellomrommene mellom versene 

finnes det en mise-en-abyme-figur av sonettkranser, en enorm potensialitet av tekst, og en 

kommentar til at ingen verk er «ferdige». På denne måten gir hun også et sjenerøst rom til 

leserne av verket sitt, ved å oppfordre til å tre inn mellom linjene og ilegge diktet noe av sitt 

eget. Dette er også i tråd med hennes øvrige syn på forholdet mellom forfatter, tekst og leser: 

I essayet «Hemmelighedstilstanden» skriver hun, om det å lese dikt: «Ikke kun digterens sind, 

og ikke kun ens eget, men begge blandet sammen i digtet, som om digtet var sindets 

neutrum.» (H, 38) Dette «sindets neutrum», som diktet er ifølge Christensen, er altså et sted 

hvor dikterens og leserens sinn blir blandet sammen, og slik viser sitatet også til en poetikk 

hvor hun ikke setter poeten som høyeste autoritet i sitt eget dikt.  

 Bevegelsen i bildet av sommerfuglene blir spesielt voldsom i overgangen mellom vers 

syv og åtte i sonetten. Der hvor «[e]r det min barndoms drømte sommertime» i vers syv 

skaper inntrykket av noe vagt, men også noe fint, noe rolig, gir vers åtte, «splintret som i 

tidsforskudte lyn», en brå overgang og utvikling, med de dramtiske og voldsomme ordene 

«splintret», «tidsforskudte» og «lyn» som kommer rett etter hverandre i sonetten. Ordet 

«splintret» beskriver et hardt materiale som på et vis eksploderer, som for eksempel når lynet 

slår ned i og splintrer et tre, eller et vindu av glass som splintres. Når dette ordet brukes om 

«min barndoms drømte sommertime» impliserer dette et slags manglende ledd, hvor den 

drømte sommertimen i åttende vers får en helt annen materialitet ved seg; en dramatisk 

tranformasjonen av noe mykt og abstrakt til noe hardt og konkret, som i diktets kobling til det 

drømte blir nærmest marerittaktig. 

 «[S]om i tidsforskudte lyn» er similen som følger «splintret», og beskriver, i tillegg til 

hastighet, en forskyvelse i tiden, som et glimt av (potensielt) ødeleggende lys. I dette siste av 

de to spørsmålene som utgjør denne andre kvartetten, om «det» – vingeflimmeret, 

sommerfuglene – er «min barndoms drømte sommertime / splintret som i tidsforskudte lyn?», 

kan man se for seg sommerfuglene omformet, eller forskjøvet, til minner som flagrer rundt, 

uten at de kan fastholdes, og som kan ødelegges øyeblikkelig som ved et lynnedslag, og uten 
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at de med sikkerhet kan bestemmes som et produkt enten av hukommelsen eller fantasien 

eller som konkrete, visuelle sanseinntrykk av sommerfugler som flagrer rundt. 

 Man kan allerede her få følelsen av kollisjoner: mellom natur og menneske, mellom 

minne og fantasi, bevegelse og stillstand, mellom det synlige og det fortrengte, mellom 

skapende og ødeleggende krefter, og en forvanskning av tidens kronologi. Disse fremstilles 

ikke som motsetninger, slik det kanskje kan virke når jeg sammenstiller dem som kollisjoner 

på denne måten, de er heller raske skifter i nyanser, de er betydninger og rytmer som trenger 

inn i hverandre.  

 I den andre kvartetten har man en sammenstilling av noe innbilt, uvirkelig og noe 

konkret, voldsomt, som skifter som flimmer i sonetten. Det skapes her et annet 

bevegelsesplan i diktet, som spiller på usikkerheten ved sanseinntrykk, hva som er 

håndgripelig og hva som bare er innbilning, og en konstant fram-og-tilbakegang mellom 

disse.  De to kvartettene i sonett I etablerer og utvikler sommerfuglmotivet og den flimrende 

bevegelsen. Jeg'et kommer endelig inn gjennom eiendomspronomenet «min» i vers syv i den 

andre kvartetten, men er fra første stund desorientert, og spør seg selv om det hun ser er 

fantasi, minnedrømmer eller virkelighet. I den første tersetten besvares disse spørsmålene fra 

den andre kvartetten: 

 
Nej, det er lysets engel som kan male 

sig selv som sort Apollo mnemosyne, 

som ildfugl, poppelfugl og svalehale. 

(I, 9–11) 

 

Det er ingen tvil i tersetten: Svaret er et resolutt «Nej», vingeflimmeret er hverken et «indbildt 

syn» (I, 6) eller «min barndoms drømte sommertime» (I, 7), det er «lysets engel».  

 Hvem er lysets engel? Dette spørsmålet har vært forsøkt besvart i mye av 

sekundærlitteraturen, og det er en viktig figur i diktet, både fordi den er svaret på spørsmålene 

i andre kvartett og fordi den er aktiv: Den maler, eller: Den kan male, den har evnen til å 

male, altså evnen til kunstnerisk skapelse. I vers ti blir denne evnen til kunstnerisk skapelse 

spesifisert, for lysets engel kan ikke nødvendigvis male generelt, den kan male seg selv, gi seg 

en forkledning. «Lysets engel er også en gåtefull figur», skriver Henning Fjørtoft i 

avhandlingen Jordsanger fra 2011, og, siden avhandlingen tar for seg Sommerfugledalens 

bruk av og spill med den pastorale elegien, fortsetter han: «Kanskje er dette en allusjon til den 

hvitkledde gjeterpoeten Dafnis, som her er kommet tilbake til jorden ikledt en kristen form. 

Eller kanskje er lysets engel bare en metafor for sommerfuglene?» (Fjørtoft 2011: 200)  
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I flere artikler og tekster om Sommerfugledalen, blant annet i avhandlingen til Fjørtoft 

(2011: 232) og i Hardy Bachs bok Sommerfugletilstanden (2014: 14), er det henvist til den 

gamle danske salmen «Lysets engel går med glans» fra 1837 av B. S. Ingemann, hvor denne 

er en mild og forsonende figur som blant annet «I sin kåbes stråleflor / favner [...] alverdens 

glade vrimmel.» (Ingemann 1960: vers 11–12) Samtidig henviser både Fjørtoft og Bach til 

Lucifer (latin: «lysbæreren») Satan som lysets engel, hvor Paulus i Paulus' andre brev til 

korintene, snakker om falske profeter, som har til hensikt å opphøye seg selv og fremheve sin 

egen tale: «Det er ikke til å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. 

Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt 

skal de få lønn etter sine gjerninger.» (Bibelen, 2 Kor 11, 14–15) Fjørtoft og Bach peker 

begge på kollisjonen mellom disse to forestillingene om lysets engel, og hvordan dette gir en 

interessant dynamikk til figuren. Det ingen av disse kommenterer, men som slår meg når jeg 

leser Bibel-sitatet, er den noe ironiske vrien lysets engel som Lucifer får, når denne innehar 

kunstnerisk skaperkraft: For kunstneren, eller dikteren, vil som regel at sitt skaperverk skal bli 

sett, hørt eller lest og satt pris på, som regel for tekstens egen skyld og ikke for noen høyere 

mening eller hensikt, omtrent som de falske profetene som har som mål å opphøye sin egen 

tale. Denne ironiske vrien som lysets engel får er interessant, fordi det er et gjennomgående 

toneleie i sonettkransen, som glimter til av og til, hvor jeg’et ikke bare er desorientert, 

pastoralt og billedskapende til stede i teksten, men også selvironisk, ironisk og trassig.   

 I tillegg til disse teoriene om lysets engel som gjeterpoeten Dafnis, sommerfuglene og 

en sammenblanging av salmen til Ingemann og Lucifer, finner det også flere forestillinger om 

hvem eller hva lysets engel er. Mariann Bødker hevder for eksempel at lysets engel er den 

greske guden Apollon (Bødker 1995: 32), som den maler seg om til via sommerfuglnavnet i 

neste vers. Eller, den kan være sola. Lysets engel er, som man ser fra disse tekstene, en figur 

som har mange sider ved seg og som er vanskelig å fastsette helt, heller enn å vise til én 

forestilling viser den til et mangfold av tolkninger og et stort intertekstuelt grunnlag.  

 Lysets engel kan male «sig selv som sort Apollo mnemosyne, / som ildfugl, 

poppelfugl og svalehale.» Den kan male seg selv, gi seg en forkledning, som disse 

sommerfuglartene, som har assosiasjoner i seg som går utover artsnavnene. Spesielt «sort 

Apollo mnemosyne» har fått mye oppmerksomhet i sekundærlitteraturen, ikke minst på grunn 

av forvirringen med store og små bokstaver og dansk og latinsk artsnavn. Mest sannsynlig 

viser denne omskrivingen til én sommerfuglart, nemlig mnemosynesommerfuglen, som på 

dansk tidligere har blitt kalt «sort apollo» (fugleognatur.dk, «parnassius mnemosyne»), slik 

Kaare Nielsen (1997: 64) (som igjen prøver å korrigere Helle Lindhartsens artikkel fra 1994) 
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også skriver
7
. Referansen til det mytologiske er tydelig: Apollon, den greske solguden og i 

tillegg en av de viktigste gudene for diktning og musikk, samt lederen av de ni musene, og 

Mnemosyne, den greske guden for hukommelse, som er mor til de ni musene og skaper av 

ordene og av språket.  

Mnemosynesommerfuglen har, i tillegg til disse mytologiske assosiasjonene ved 

Christensens omskriving av artsnavnet, et spesielt utseende: Den er hvit, med to sorte flekker 

på hver overvinge, og med nokså tydelige sorte vingeårer, men det spesielle ved den er tuppen 

av overvingene, som er gjennomsiktige, som om fargestøvet her er blitt visket ut, og man ser 

kun vingenes ramme. Spesielt med tanke på hukommelse og erindring i Sommerfugledalen 

(jf. artsnavnets mytologiske referanser) er utseendet på mnemosynesommerfuglen interessant, 

fordi det erindrede i diktene også har et skjær av gjennomsiktig usikkerhet ved seg, og 

hukommelsen generelt består av hull og glemsel. Mnemosynesommerfuglen er også en 

totalfredet sommerfugl i Norge, og i Danmark fantes den fram til 1961, men er nå forsvunnet 

fra dansk jord (Fjørtoft 2011: 241), og det utviskede ved dens utseende får slik enda en 

dimensjon ved seg. Disse perspektivene vises også eksplisitt i sonetten ved bruk av adjektivet 

og fargen «sort» foran «Apollo mnemosyne»; svart som fraværet av lys, både i selve fargen 

(svart absorberer alt lys) og som fargen steder der solas stråler ikke når fram får, avgrunner 

som havets dyp eller en sprekk i fjellet som strekker seg i uant lengde nedover.  

 Men, hva innebærer egentlig det bastante «nei»-et i den første tersetten? For det første 

er det et av sonettens kjennetegn, at den utgjør en diskusjon, med et premiss i kvartettene og 

en vending eller et motargument i tersettene. Christensen spiller slik på tradisjonelle 

sonettkonvensjoner, men vendingen er likevel ikke så bastant som den først kan høres ut som. 

Når jeg'et i tersetten avviser at vingeflimmeret fra den andre kvartetten er et innbilt syn eller 

glimt av drømte barndomstimer, erstatter hun altså denne forestillingen med lysets engel, 

«som kan male / sig selv som sort Apollo mnemosyne». Men lysets engel er, slik analysen og 

referansene over viser, en komplisert og mangfoldig figur, som spriker i flere retninger, og 

når den kan male seg om til «sort Apollo mnemosyne» innebærer dette ikke bare å gi seg en 

skjønn forkledning av kunstnerisk skaperkraft og diktning, men også en gjennomsiktig, 

ustabil og hullete forkledning. Tersettens «Nej» er ikke like bastant som det først virker, og 

flimmeret kommer raskt tilbake med sin desorienterende virkning, først til sort Apollo 

                                                 
7
 Henning Fjørtoft skriver at det er Nielsen som igjen tar feil her, at «sort Apollo mnemosyne» referer til to 

sommerfuglarter: mnemosynesommerfugler og apollosommerfuglen, og at mnemosynesommerfuglen aldri har 

blitt kalt for sort apollo (Fjørtoft 2011: 196). Men Fjørtofts kilde er her lepidoptera.dk, en side som ikke har med 

tidligere artsnavn, slik fugleognatur.dk har det.  
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mnemosyne, og så videre til de fargesterke og vakre sommerfuglene «ildfugl, poppelfugl og 

svalehale» i slutten av tersetten, som igjen tilfører lysets engel en fargerik malende evne.   

 I sonett I har leseren blitt kastet fram og tilbake, blitt desorientert i kvartettenes 

flimrende bevegelser, i oppløsingen og skapelsen av sommerfuglebilder, blitt lurt av en 

tilsynelatende avvisning av premissene i kvartettene, og i den siste tersetten kommer endelig 

jeg'et helt eksplisitt inn i teksten: 

  

Jeg ser dem med min slørede fornuft 

som lette fjer i varmedisens dyne 

i Brajčinodalens middagshede luft. 

(I, 12–14) 

 

Her, i siste tersetten, får man til slutt premisset for sonettkransen, jeg'ets posisjon, plassert i 

Brajčinodalen, konkret tilstede i teksten og i landskapet, som ser sommerfuglene med sin 

«slørede fornuft». I forhold til resten av sonetten, er det noe som lander her i den siste 

tersetten, som tar et steg tilbake og avslutter på en rolig og nærmest avklart måte, ved å la 

leseren få et sterkt subjekt å forholde seg til i diktene, som er blitt plassert i en virkelig dal, 

Brajčinodalen, som finnes på kartet. Den slørede fornuften kan virke som en forklaring både 

på desorientasjonen til det implisitte jeg'et tidligere i sonetten, og til flimmeret og de kaotiske 

bevegelsene i sonetten. Jeg'et ser her sommerfuglene som «lette fjer i varmedisens dyne», 

hvor de får noe mykt over seg, men også noe dødt, samtidig som luften, i «varmedisens 

dyne», blir nærmest synlig og håndgripelig og man ser for seg hvordan varm luft kan få synet 

til å vibrere i kantene. Heller ikke denne roen får vare mer enn noen øyeblikk: snart vil 

sonettene drive leseren videre, til sonett II: «I Brajčinodalens middagshede luft, / hvor al 

erindring smuldrer, og det hele» (II, 1–2) ... 

 Sonett I etablerer de mange flimrende bevegelsene, den etablerer den kunstneriske 

skapelsen, kontrastene, usikkerheten og det destruktive som finnes i denne sammen med det 

skapende, samtidig som den hele tiden utvikler bevegelsesmotivet, nært knyttet til 

sommerfuglene og til jeg'et som ser dem, ved å gjøre bevegelsen både kaotisk og 

sammenhengende, ved å stille spørsmål ved forholdet mellom fantasi, erindring og virkelighet 

og til jeg'ets sanseinntrykk, og da spesielt om synsinntrykkene er til å stole på. De mange og 

fargerike bildene av sommerfugler, som skapes og brytes ned hele veien, er med på å 

forsterke denne siden ved diktene, og de er startpunktet for rekken av bilder, av 

sammenlikninger, metaforer og similer, som skapes utover i sonettkransen. 
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Fargenes liv 

I tillegg til de mange fargene som enten beskrives indirekte gjennom sommerfuglartenes 

vingefarger (påfugløye = rød, gul, blå, osv.), eller som i tillegg dukker opp som en del av en 

sommerfuglarts navn (blåfugl, engblåfugl, osv.), blir det i nesten hver eneste sonett nevnt 

minst én farge. Av og til kan også fargene, som i sonett I, på samme måte som 

sommerfuglartene, bli nevnt som en liste: «zinnober, okker, guld og forsforgule» (I, 3).  

 Denne verselinjen fra den første sonetten beskriver sommerfuglene som stiger opp i 

ulike sjatteringer av rødt, gult og gyllent, men det som er mer påfallende enn selve fargebildet 

er ordene disse fargene beskrives med: sinober er et hardt, rødt mineral, som tidligere ble 

brukt for å fremstille den sterke og eksklusive rødfargen vermilion, i tillegg kalles også 

sinober for kvikksølvsulfid, og brukes for å utvinne det giftige kvikksølvet; gult fosfor er et 

giftig og lettantennelig stoff; gull er et edelt metall og grunnstoff; oker er et blekgult 

fargestoff, også det tidligere eksklusivt, og betegner i tillegg visse jordarter med gule og 

rødlige farger (SNL: «sinober», «fosfor» og «oker»). Fargene, som egentlig kun er ulike 

bølgelengder av lys som treffer objektet og reflekteres tilbake til øyets netthinne, blir her til 

noe stofflig. I tillegg til det stofflige er det i denne verselinjen fra den første sonetten også 

som om fargene blir giftige, gjennom kvikksølvet i sinober og det fosforgule; noe forurenser 

sommerfuglene og sommerfuglenes farger, det jordnære (oker) og det forgylte, verdifulle 

(gull), blir skitnet til – og her er det allerede et frampek mot det økokritiske elementet i 

diktene, som jeg vil komme tilbake til i det aller siste kapitlet av denne oppgaven. 

 Det er gjennomgående i Sommerfugledalen at fargene blir til noe stofflig, adjektivene 

noe håndfast. Svært mange av fargene i sonettene er også koblet til substantiver, slik «gule» i 

sonett I var koblet sammen med «fosfor». I essayet «Silken, rummet, sproget, hjertet» fra 

Hemmelighedstilstanden, som ble gitt ut for første gang i 1992, altså ett år etter 

Sommerfugledalen kom ut, skriver Christensen om de ulike språkgruppene. Adjektivene 

beskrives som hjelpesløse ord som må klamre seg til de substantiver de kan finne: 

 
De er aldrig rigtig noget i sig selv. (...) Og silken, hvid eller blå, er allerede ved hjælp af det 

ene eller andet af disse hjælpesløse adjektiver blevet i stand til at forlade sin ensomhed som 

substantiv og er nu på vej hen mod sneen eller himlen, cikorien eller perlen og videre ud i det 

uendelige. Eller det uendelige er på vej ind i silken. (Christensen 2000: 24) 
 

Og om «ensomme» substantiver skriver hun: 

 

De er som krystaller, der lukker sig om hver sin stump af vores kendskap til verden. Men 

betragt dem nøje i alle deres grader af gennemsigtighed, og de vil før eller siden give dette 

kendskab tilbage. (...) Som hvis silke var det eneste ord, og derfor når som helst i stand til at 
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vække vores indkapslede kendskab, ikke bare til silken, men til verden som sådan. Selv til 

glemslen. (Christensen 2000: 23)  

 

 I sonettene finner man formuleringer som «forårsgrøn[…]larve» (II, 10), «det askegrå» (III, 

8) og «kiselhvide nætter» (VI, 7), og en annen verselinje med samme listeformen som det 

tredje verset fra sonett I, «lavendel, purpur, brunkulssorte» (V, 6). I alle disse sitatene er det et 

adjektiv, en farge, som har blitt koblet sammen med et substantiv – for øvrig ikke en uvanlig 

praksis: vi har jo fargenavn som himmelblå og blodrød, men Christensens sammenskrivinger 

har likevel noe mer ved seg. Som regel er det, slik Christensen beskriver det i essaysitatene, 

adjektivene som forsøker å modifisere og beskrive substantivet ved å klamre seg til det, men i 

ord som «fosforgule», «forårsgrøn» og «askegrå» er det substantivets egenskaper som 

forsøker å trenge inn i adjektivet. For å parafrasese Christensens sitat om adjektivene: I stedet 

for at det uendelige grønne er på vei inn i våren, er våren, i ordet «forårsgrøn», på vei inn i det 

uendelige grønne. Det er en kombinasjon av «vores indkapslede kendskap […] til verden som 

sådan» (substantivene) og det hjelpesløse og uendelige (adjektivene).  

 I disse formuleringene av fargene som blir ett med substantivene, er det også et sterkt 

sammenliknende element, hvor adjektivene er premisset for tingenes sammenlikning med 

hverandre: «Æblet er kun grønt,» skriver Christensen, «fordi der i sammenlikningens rum 

findes så meget grønt, at vi er tvunget til at opfinde ordet grønt, for at vi i det hele taget kan 

orientere os, d.v.s. for at vi kan sammenlikne.» (H, 91) Våren er grønn, fordi det finnes så 

mange andre ting som er grønne, og vårens særegne grønnfarge, grønnfargen i seg selv, har 

blitt så sterkt assosiert til nettopp våren at den i diktene har fått sitt eget navn, «forårsgrøn», 

som binder disse to sammen, «på vej ud i det uendelige», som hun skriver om adjektivene 

over.  

Noen av disse ordkombinasjonene, som «forårs-» og «-grønt», «aske-» og «-grå» 

henger konnotativt sterkere sammen enn for eksempel «fosfor-» og «-gule». Christensen 

skriver videre om sammenlikningens rom, at: «I sammenligningens rum findes der derfor kun 

omveje. Uophørlige bevægelser fra grønt til grønt, fra rundt til rundt o.s.v, der aldrig kan 

sammenfatte f.eks det runde eller det grønne.» (H, 91) Om man skulle gå fra gult til gult, 

begynne med fargen, og så bevege seg videre, ville kanskje sola være noe av det første man 

kom på, for så å assosiere fargen videre for eksempel til en sitron – men i «fosforgule» har 

gulfargen fått en helt annen bevegelse og ny sammenlikning, hvor fosforens egenskaper, som 

et kjemisk og giftig grunnstoff, kommer inn i og forgifter fargen gul. Likevel er det en sterk 

skapende og sammenliknende kraft i disse sammenstillingene, mer overraskende jo lengre 
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unna fargen er substantivet det blir koblet med, jo større omveien er – og nettopp omveien vil 

jeg komme tilbake til nå i neste del, om bildene i sonettkransen.  

 

«Er dette vandfald af billeder virkelig et hus?» 

«Er dette vandfald / af billeder / virkelig et hus» (2002: 9): Inger Christensen stiller dette 

spørsmålet (som var stilt til henne av hennes da seks år gamle sønn, da han så bilder av Shiva-

templet i Madurai på fjernsyn), i diktsamlingen Brev i april, og i essayet «Vores fortælling 

om verden» svarer hun på det: 

 

Ja, det er. Man skal bare have oplevet et vandfald. Eller vide hvad det er. Vide at der er noget 

der heder billeder. Og man skal kunne se billederne som en bevægelig strøm i modsætning til 

det faste man i forvejen forstår ved et hus. (H, 22) 
 

Det bevegelige ved vår menneskelige tilstand, ved bevisstheten, ved verden rundt oss og ved 

språket er noe som opptar Christensen i flere av essayene i Hemmelighedstilstanden, men som 

særlig her blir koblet sammen med det å sammenlikne og med det billedskapende, hvor vi 

«sætter livet ind på at bringe disse bevægelser i sammenligningens rum til midlertidig 

stilstand, så vi kan få overblik over de foruroligende omveje» (H, 91). Det er denne 

bevegelsen man kan gjenfinne i Sommerfugledalen, som utgjør et komplekst nettverk av 

bevegelser, et virvar av bilder og sammenlikninger, som av og til fryses fast, bare for i neste 

vending å vise at stillstanden i forrige øyeblikk kun var tilsynelatende, og at jeg som leser må 

gå med på å stadig fragmentere de bildene jeg akkurat har skapt meg og som jeg, gjennom 

sonettformens rolige rytme, har latt meg treffe av.  

 Selv om Sommerfugledalen også består av rene metaforer («lysets engel»), besjeling 

(«jordens varme krop») og annen billedbruk, er den formen for billedskapelse som er desidert 

mest og tydeligst brukt i sonettene similen, som allerede i andre vers i sonett I gjør 

sommerfuglene om til «farvestøv». Similen forvandler hele tiden sommerfuglene, og alt annet 

i sonettene, til noe annet. Når sammenlikningene først begynner, med fargestøvet i sonett I, 

stopper den aldri. Det er i alt førtito forekomster av ordet «som» i sonettkransens femten 

sonetter. Omtrent en fjerdedel av disse er subjunksjoner som innleder en relativsetning, 

resten, tre fjerdedeler, er den sammenliknende konjunksjonen som innleder similen. Similen 

har den egenskapen at den er lett å spore, ved at den alltid peker på sin egen forekomst ved 

dette sammenliknende ordet «som» (eller «lik», eller andre liknende formuleringer). Der den 

rene metaforen ville gått rett fra sommerfuglene til fargestøvet –sommerfuglene er fargestøv – 

går similen en omvei, hvor man får følge forvandlingens bevegelse. Similen blir ofte betegnet 
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som en underkategori av metaforen, – for eksempel hos språkfilosofen Paul Ricoeur, som 

diskuterer Aristoteles’ retorikk: «the explicit subordination of simile to metaphor is possible 

only because the metaphor presents the polarity of the terms compared in an abridged form.» 

(Ricoeur 2003: 28) – og den blir også ofte undervurdert i forhold til denne, nettopp på grunn 

av omveien den tar om sammenlikningsordet eller -formuleringen:  

 

Thus the chance to instruct and to provoke inquiry, contained in the abrupt subject-predicate 

confrontation, is lost by a too explicit comparison, which somehow dissipates that dynamism 

of comparison by including the comparative term. (Ricoeur 2003: 28) 

 

This is why metaphor is the more powerful: the direct attribution causes surprise, whereas 

simile dissipates surprise. (Ricoeur 2003: 53) 

 

I Sommerfugledalen, derimot, får similen, og selve sammenlikningsleddet «som» en 

helt egen verdi, som nettopp er bevegelsens og omveiens verdi. Det similen mangler av kraft 

og overraskelse tar den, i Inger Christensens språkdrakt, igjen ved nettopp å skape dette 

«vandfald af billeder», en kontinuerlig foss av bevegelser, bilder, farger, som ikke har som 

mål å skape dette ene treffende bildet som metaforen kan utgjøre, ved sin «abrupt subject-

predicate confrontation», men å kommentere selve den sammenliknende handlingen ved å 

peke på seg selv. I tillegg har ordet «som» en både rytmisk og speilende effekt i diktene: som 

et grammatisk småord er det en lett stavelse, som ofte innleder en verselinje og som slik får en 

både rytmisk og grafisk gjentakende effekt, men som også finnes i ordet «sommerfugl» (som 

lydlig kan høres ut som en egen simile: «som en fugl»). Det har derfor en sentral plass i 

sonettkransen, selv om det lett blir oversett til fordel for de mer leksikalske ordene. 

 Et godt eksempel på en sonett som tar i bruk similen, og andre bilder, er sonett V: 

 

V 

Som blåfugl, admiral og sørgekåbe 

i farvens periodiske system 

ved hjælp af blot den mindste nektardråbe 

kan løfte jorden op som diadem, 

 

som de i farvens klare sorgløsheder, 

lavendel, purpur, brunkulssorte, 

præcist indlejrer sorgens skjulesteder, 

skønt deres glædesliv er alt for korte, 

 

kan de med deres sommerfuglesnabel 
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opsuge verden som en billedfabel, 

så let som ved et kærtegns glideflugt, 

 

til alle glimt af kærlighed er brugt, 

kun glimt af skræk og skønhed går i ring, 

som påfugløje flagrer de omkring. 

 

Sonetten kan med fordel beskrives som en foss av bilder: fra de fargerike sommerfuglene i 

første vers, via jorden som diadem, fargens sorgløsheter, oppramsingen av farger i sjette vers, 

sommerfuglens gledesliv og over til tersettene, med sitt implosjonsbilde av verden som suges 

opp som en fabel av bilder gjennom en sommerfuglesnabel, med kjærlighet, skrekk og 

skjønnhet, og til sist den vakre sommerfuglen påfugløye: alt i én setning. Sonetten både 

begynner og avslutter med en simile hvor én eller flere sommerfuglarter er (første) 

sammenlikningsleddet: «Som blåfugl, admiral og sørgekåbe» først og «som påfugløje flagrer 

de omkring» til sist. Det er seks forekomster av sammenlikningsordet «som» i denne sonetten, 

hvor bildene faller over og oppå og nedover fra hverandre. 

 Formmessig minner denne sonetten om sonett IV, med sin «på-samme-måte-som–så-

kan»-struktur. I den første kvartetten blir sommerfuglene plassert «i farvens periodiske 

system», en vitenskapelig klassifisering, og igjen en stoffliggjøring av fargene, samt et ekko 

tilbake til «en sværm af kemisk grundstof» (I, 4) i første sonett, hvor det er de kjemiske 

grunnstoffene som egentlig har sine plasseringer i det periodiske systemet, ikke fargene. Det 

er også en omvendt bevegelse fra sonett I, der jorden løftet opp sommerfuglene, i denne 

sonetten, hvor det er sommerfuglene selv som løfter opp jorden «som diadem». 

Sommerfuglene gjør, med sin billedskapende styrke, jorden om til (hode)pynt gjennom denne 

similen, skinnende og dekorativt omkransende – en henvisning til sonettkransens form –, 

vakker, men også stivnet og død.  

 I vers tre og fire – «ved hjælp af blot den mindste nektardråbe / kan løfte jorden op 

som diadem» – synes jeg også man kan høre et ekko av den engelske dikteren William Blakes 

(1757–1827) berømte verselinjer fra 1863: «To see a world in a grain of sand / and heaven in 

a wildflower» (Blake 2004: 506). Blake er en av de romantiske poetene som Inger 

Christensen stadig vender tilbake til, som hun har skrevet et essay om i 

Hemmelighedstilstanden – «Sandhedens skygge», om et kobberstikk av Blake som forestiller 

Newton –, og som hun siterer i det, HANDLINGEN, konnexiteter 1–8. Der Blake i sitt dikt har 

et tydelig menneskelig blikk – «to see» – er det i Christensens sonett ikke mennesket, men 

sommerfuglen som er den aktive parten og som selv løfter ut jorden som diadem fra «den 
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mindste nektardråbe», selv om man kan ane det lyriske jeg’et som i bakgrunnen besjeler 

sommerfuglen og ilegger den denne poetiske skaperkraften. Det som både i sonetten og 

Blakes dikt kan leses som en metafor på dikterisk skaperkraft – å lage, løfte ut, ved hjelp av 

det poetiske språket, en hel verden fra noe så lite som en dråpe med nektar, næring, eller et 

sandkorn – får en annen dimensjon ved seg om man også leser inn Christensens essayistikk, 

hvor forholdet mellom skriften og verden, og mellom kunsten og biologien, er et 

gjennomgående tema, ikke minst koblet sammen med evnen og viljen til å sammenlikne. Hun 

skriver i essayet «Den naive læser» at «verden i virkeligheden både kan læse og læses. At der 

kan høstes indtryk, ligesom der høstes druer. At der kan samles tegn, ligesom der samles 

næring.» (H, 13)  

 Bildet av nektardråpen eller, litt senere i diktet, av sommerfuglsnabelen som suger opp 

verden «som en billedfabel», som tegn, viser fram denne koblingen til verdens leselighet slik 

den fremstår i Christensens essayistikk: verden som mennesket leser, og verden selv som 

leser, som kan lese seg selv gjennom for eksempel en sommerfugl, for eksempel et menneske. 

Først gjennom nektardråpen som får sommerfuglen til å løfte opp verden som et bilde (et 

diadem), til hvordan de leirer inn sorgen i andre kvartett, til de i den første tersetten suger til 

seg verden som en fortelling i bilder, blir sommerfuglene fremstilt som vesener som kan 

skape bilder, skjule noe og ta til seg informasjon og næring: De har kreativ styrke (de kan 

skrive), de kan kontrollere narrativet ved å holde noe tilbake (sorgens skjulesteder) og de kan 

lese verden.  

 Etter sommerfuglene i den første kvartetten har blitt plassert i «farvens periodiske 

system» for så plutselig å inneha billedskapende kraft der de løfter opp jorden som diadem, er 

sommerfuglene i den andre kvartetten vesener som skjuler noe i stedet for å løfte noe fram: 

«som de i farvens klare sorgløsheder / præcist indlejrer sorgens skjulesteder». Similene i 

sonetten gir sommerfuglen evnen til å forvandle, fortrylle, enten persepsjonen til den som ser 

eller sine egne omgivelser. Ved hjelp av «farvens klare sorgløsheder» «indlejrer» 

sommerfuglen «præcist» sorgens skjulesteder. Ikke bare kan man finne sorgen skjult i det 

fargerike, det er sommerfuglene som aktivt «indlejrer» den, omslutter og innkapsler den, og 

de gjør det «præcist». Disse verselinjene kan virke paradoksale, fordi formuleringen «farvens 

klare sorgløsheder» sier at det ikke finnes sorg i fargen, fargen er sorgløs, sorgløsheten klar. 

Likevel blir det altså bare to verselinjer senere sommerfuglene selv som «indlejrer» sorgens 

skjulesteder. Dette viser fram mot noe jeg vil komme tilbake til i kapittel fire, om det skjulte 

og det avdekte, som finnes gjennomgående i hele kransen. Sorgen som sommerfuglene skjuler 

ved hjelp av fargens sorgløsheter kan også vise til det fortryllende og det fortrengte – dagene 
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som raser forbi, et innadvendt blikk som stoppes opp, som distraheres av stadig nye vakre 

bilder. 

 Den første tersetten er andre sammenlikningsleddet av den andre kvartettens «på-

samme-måte-som», hvor «så-kan»-delen kommer inn. Her finnes også en annen versjon av 

billedstormen fra sonett IV, som jeg var inne på i forrige kapittel – sommerfuglene som en 

«billedstorm på række» (IV, 8) – hvor det i sonett V lyder: «kan de med deres 

sommerfuglesnabel / opsuge verden som en billedfabel» (V, 9–10). I stedet for billedstormen 

fra sonett IV – som både en storm av og på bilder – er det i tersetten i sonett V et 

implosjonsbilde, hvor verden suges opp av sommerfuglesnabelen som en fortelling i bilder, i 

en kropp for liten til å inneholde en hel verden – i alle fall så vidt vi, med vår foreløpige 

kjennskap til fysikkens lover og til sommerfugler, vet. Bildet har også en motsatt bevegelse 

fra sitatet jeg brukte som overskrift på denne delen av kapitlet: «Er dette vandfald af billeder 

virkelig et hus?» (H, 22): En foss av vann strømmer utover, nedover, mens sommerfuglene i 

sonett V suger verden innover i sin egen kropp. Der det i essayet var snakk om å se bildene 

som en kontinuerlig strøm, er det i bildet av sommerfuglen som suger opp verden noe 

ødeleggende som kommer inn i bevegelsen. Her er det similen som redder verden fra å 

implodere og suges opp av sommerfuglesnabelen: å suge opp verden «som en billedfabel» har 

ikke nødvendigvis noen utstrekning; en fabel av bilder er en fortelling, en film eller 

billedserie, og det er denne delen av verden, verden som fortelling, sommerfuglene suger til 

seg, og de viser seg slik som billedskapende og -ødeleggende vesener i sonettene, som lesere 

og skrivere av verden, som det lyriske jeg’et ikke har full kontroll over. 

 Senere i essayet «Den naive læser» skriver Christensen at det finnes en grense for 

verdens leselighet, en grense mellom verdens leselighet og uleselighet, som hun også kobler 

til det uutsigelige. I tersettene suger sommerfuglen opp verden «så let som ved et kærtegns 

glideflugt // til alle glimt af kærlighed er brugt / kun glimt af skræk og skønhed går i ring / 

som påfugløje flagrer de omkring» (V, 11–14). Et «kærtegns glideflugt» har noe eksplisitt 

flyktig over seg, som i neste verselinje fastfryses i ordet «glimt». Det kommer inn en 

tapserfaring i disse verselinjene, hvor glimtene av kjærlighet – «alle» – til slutt er «brugt»; 

kjærtegnet og kjærligheten er noe som kan brukes opp, bli uttømt. Det er en tapserfaring av et 

av de såkalt «store ordene» (som jeg vil komme tilbake til i forbindelse med det sentrallyriske 

aspektet ved sonettene, i neste kapittel), kjærligheten, som et av menneskets viktigste vilkår i 

livet. Sonett V etterlater i stedet leseren med «glimt af skræk og skønhed» som «går i ring»: 

en referanse til sonettkransens form, til sirkelen, som en uendelighetsmaskin uten noe håp for 

utvikling eller brudd, en ren symmetri, skrekkelig så vel som skjønn. 
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Peter Waterhouse, en tysk dikter Inger Christensen satte høyt, og omvendt – han har 

blant annet vært redaktør for en bok med tyske oversettelser av et utvalg av diktene hennes –, 

skriver også inn bevegelsen i diktet «Dagslys» fra boken Mennsk (2004): 

 

Formbart: selv det harde. Det som 

mislyktes, ble i hendene mine. 

Ingenting gikk tapt for meg. Øynene hvilte på det, men 

var det hvile? Det var trapper 

i rennende landskap; mer: 

Hva skulle det være? 

 (Waterhouse 2004: 9) 
 

Dette lille utdraget kan leses som en liten poetikk over Waterhouse sin diktsamling, hvor 

setningene nærmest faller og renner fra og oppå hverandre, og hvor syntaks og betydning er i 

konstant bevegelse, men utdraget har også klare forbindelseslinjer til Christensens poetikk 

slik hun formulerer den i Hemmelighedstilstanden, og til Sommerfugledalen: bildene som må 

ses som en kontinuerlig strøm, som aldri stopper opp, og øynene, som, også i 

Sommerfugledalen, hele tiden ser og prøver å hvile, men hvor det som ses – sommerfuglene, 

landskapet – er flimrende, omskiftelig og foranderlig.  

 Diktutdraget av Peter Waterhouse over viser også tilbake til det ustabile landskapet, 

som jeg var innom i kapittel 1, hvor dikteren ser landskapet – det forsvinnende landskapet – 

som en allegori for det å skrive, og hvor det her i diktet til Waterhouse kan leses som en 

allegori på hvordan det er å skape bilder i dikt: «trapper, i rennende landskap; mer»: Alltid i 

bevegelse, aldri helt stivnet, der selv det harde kan formes – for eksempel symmetrien, det 

som «går i ring» i sonettene, det tilsynelatende stivnede og ferdigskapte.  

 Her kommer man igjen inn på grensen mellom leselighet og uleselighet: Når 

Christensen i sonetten skriver «kun glimt af skræk og skønhed går i ring / som påfugløje 

flagrer de omkring» (V, 13–14) er det en uleselighed ved verden som beskrives, hvor 

glimtene av skrekk og skjønnhet overføres ved en rask bevegelse gjennom similen til 

sommerfuglen påfugløye, som jeg har vært innom i forbindelse med sonett VI i forrige 

kapittel. En fargerik sommerfugl, med øyepletter, som narrer den som ser, som forvirrer og 

desorienterer med sin flotte symmetri.  

 Sammenstillingen av skrekk og skjønnhet viser også mot et annet uttrykk: 

skrekkblandet fryd, og det sublime – et begrep som var spesielt viktig for romantikkens 

forfatterere, og som ofte kunne finnes nettopp ved denne uleselighetens (eller også 

uutsigelighetens) grense. Det finnes flere definisjoner på hva denne følelsen er – de mest 

berømte kommer fra Immanuel Kant (1724–1804) og Edmund Burke (1729–1797), og er 
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sterkest forbundet med storslagne naturfenomener som gjør inntrykk på oss, hvor det 

skremmende kan føre til en spesiell form for nytelse, som altså er det sublime. «Alt som på et 

eller annet vis er egnet til å fremkalle tanker om smerte og fare, [...] er en kilde til det sublime; 

det vil si at det frembringer den sterkeste følelsen sinnet er i stand til å føle.» (Burke 2008: 

34) Når tankene om smerte eller fare blokkerer resten av kroppens funksjoner og følelser, for 

så å gå over i lettelse når det ikke inntreffer fare eller smerte, skaper dette følelsen av det 

sublime: en skrekkblandet fryd, en blokkering og frisetting av vitale krefter.  

 En av romantikkens store diktere som utforsket dette var William Wordsworth, og jeg 

vil ta en liten omvei om ham før jeg kommer tilbake til Christensen og Sommerfugledalen. I 

The Prelude (1805-utgaven), hans lange, selvbiografiske erindringsdikt, finnes det flere 

former for opplevelsen av det sublime, for eksempel når han overveldes av synet av «the 

summit of Mont Blanc» når han krysser alpene «and grieved / To have a soulless image on 

the eye» (Wordsworth 1964: «Book Sixth», 453–454). Dette er en typisk sublim opplevelse 

av et naturfenomen, og kan virke fjernt fra Christensens sommerfugldal, med de små 

sommerfuglene som flakser rundt. Men det sublime er også knyttet til tiden, til det uendelige 

og til det uutsigelige. I The Prelude blir det tydelig for eksempel i et parti som ramler nedover 

med leddsetning på leddsetning, over tjue verselinjer, som begynner med «The immesurable 

height / of woods decaying never to be decay'd, / the staionary blasts of water-falls» («Book 

Sixth», 556–557), med en slags fastfrysning av tidens prosesser, over beskrivelser av 

landskapets bevegelser, vindens og steinenes musikk, uten noen gang å lande helt, men med 

avslutningen «The types and symbols of Eternity, / of first and last, and midst, and without 

end.» («Book Sixth», 571–572)  

 Denne formen for det sublime, på setningsnivå, setningens bevegelse som prøver å 

fange opp naturens, og som i stedet ender med bevegelser og bilder som går over i hverandre, 

som er på grensen mellom naturens leselighet og uleselighet, og på grensen til det uutsigelige, 

er tydeligere i Sommerfugledalen enn den første formen. Også det flimrende selv kan kobles 

til det sublime: både Barthes' Ma-begrep og Annette Bøghs definisjon av flimmeret har en 

svært lik ordlyd og bevegelse som dette begrepet: noe fastfryses for et øyeblikk, livet settes på 

vent, det kommer fram fra mørket, som en liten åpenbaring og frigjøring av det fastfryste, og 

så er følelsen over, og bevegelsen tar oss videre inn i bildene. Det sublime finnes på mange 

nivåer i sonettkransen, men ikke minst i bildene, som har denne kvaliteten av det flimrende 

ved seg, som «glimt av skræk og skønhet» i en uendelig sirkel, før bildet allerede i neste 

vending har beveget seg videre, ut av sirkelen. Sublimiteten finnes også – i forbindelse med 

sitatet av Burke, som kobler det sublime til følelsen av frykt – i dødens konstante nærvær i 
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diktene, både der døden er eksplisitt til stede sammen med jeg'et i setningen, og mer implisitt 

ved døden som intethet i diktene, som også finnes i det jeg i forrige kapittel kalte «ikke-

tilstander», hvor duftløsthet – en ikke-tilstand – forvandles til duft, noe sanselig 

tilstedeværende. 
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3. Glemsel og skapelse 

 

«hukommelsen: sent ankommet» 

fra Lewis' mangfold av verdener (2001 [1991]) av Jacques Roubaud 

 

Hverken ordet «glemsel» eller ordet «skapelse» er med i sonettkransen i det hele tatt, i noen 

form, og likevel er de sterkere til stede i kransen enn glemselens positive motpart, 

erindringen, som blir eksplisitt nevnt. Den første delen av dette kapitlet vil utforske 

dynamikken mellom ordenes skapende kraft, glemselen og erindringen slik de fremtrer i noen 

utvalgte sonetter og passasjer i Sommerfugledalen, på hvilken måte de spiller sammen i 

sonettene, hvordan disse fremtrer som relasjoner, hva de skaper av bilder, tematikker og 

stemninger. Den andre delen vil dreie seg om noe jeg bare såvidt var innom i kapittel én, i 

forbindelse med landskapet som en allegori for diktningen, og broene og kartene av allerede 

foreliggende tekst: det intertekstuelle. Her vil jeg aller først rette fokus mot det sentrallyriske 

aspektet ved Sommerfugledalen, og dens bruk av såkalte «store ord» som livet, døden og 

kjærligheten. Videre vil jeg sette sonettene opp mot og sammenlikne med andre tekster, og 

jeg vil også sette det intertekstuelle i forbindelse med Christensens poetikk og se hva man kan 

hente ut av sonettene om intertekstualitet som tematikk og fenomen. 

 

I Sommerfugledalen er ofte glemselen til stede i mye større grad enn erindringen, og det er 

gjennom språket at noe som i det hele tatt likner på et minne likevel blir skapt. Glemselen 

finnes kun implisitt i sonettene, gjennom erindringsformuleringer som «al erindring 

smuldrer» fra sonett II, og gjennom for eksempel mnemosynesommerfuglens utseende og 

utslettelse fra dansk jord, som jeg var inne på i forrige kapittel. Erindringen har alltid spilt en 

viktig rolle i litteraturen og i litteraturforskningen, fra den gresk-romerske antikkens verker og 

enda lenger tilbake, opp gjennom hele litteraturhistorien, i romantikken, i modernismen, og til 

samtidslitteraturen og nålevende forfattere som Jacques Roubaud, som er sitert innledningsvis 

i dette kapitlet. Det er sjeldent en stabil og selvsikker hukommelse som får ufolde seg, og et 

hovedverk i litteraturhistorien, som tar for seg erindringens irrganger og tekstens skapende 

kraft, er Marcel Prousts (1871–1922) På sporet av den tapte tid (1913–1927). I dette verket 

skriver han blant annet, i det første bindet, Combray, i sammenheng med den berømte scenen 

hvor smaken av madeleinekake blandet i te åpner opp for barndomslandet til den unge Marcel 

gjennom den såkalt ufrivillige erindringen, denne enkle formuleringen om erindringen: 

«Utforske? Ikke bare det: også skape.» (Proust 1984: 60) Erindringens rolle i 
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Sommerfugledalen er ikke til stede som en forsøksvis gjenkallelse av en fortid som ligger i 

hukommelsen et sted og venter på å bli husket, det handler alltid om noe mer; om språkets og 

om ordenes skapende kraft. I Det lyse rommet skriver Roland Barthes om språkets natur, dets 

vesen eller noema: 

 

Språkets ulykke (men kanskje også dets vellyst) ligger i å ikke kunne bevise sin egen 

autentisitet. Språkets noema er kanskje nettopp denne evneløshet, eller, for å uttrykke det i 

positive termer: Språket er i sin natur fiksjonalt. (Barthes 2001: 105) 
  

Denne tanken om språkets fiksjonalitet blir viktig i min forståelse av erindringens rolle i 

Sommerfugledalen, hvor erindring, glemsel og skapelse (gjennom det poetiske språket) inngår 

i en udelelig dynamikk. Barthes skriver, gjennom en parentes, at nettopp i språkets evneløshet 

når det kommer til å bevise sin autentisitet, ligger også en kilde til språkets vellyst.  

  Jeg avsluttet forrige kapittel med det sublime hos Wordsworth og Christensen, og 

hvordan denne følelsen ikke kun er knyttet til de store naturopplevelsene og til uendeligheten, 

men også til uendeligheten og en sublimitet på setningsnivå. Erindringen, eller, mer presist, 

erindringens viktigste strukturelle element – glemselen, er også knyttet til det sublime hos 

Wordsworth: «[...] but what she felt / Remembering not—retains an obscure sense / Of 

possible sublimity» (Wordsworth 1964: «Book Second», vers 335–337). I første sonetten av 

Sommerfugledalen ble denne erindringens hullete forkledning altså vist fram i utseendet til 

mnemosynesommerfuglen, og det utviskede og ustabile ved erindringen blir tatt opp igjen i 

kvartettene i den andre sonetten, hvor motivet kommer enda tydeligere til syne: 

 
I Brajčinodalens middagshede luft 

hvor al erindring smuldrer, og det hele 

i lysets sammenfald med plantedele 

forvandler sig fra dufløshed til duft, 

 

går jeg fra blad til blad tilbage 

og sætter dem på barndomslandets nælde, 

naturens mest guddommelige fælde, 

der fanger hvad der før fløj væk som dage. 

(II, 1–8) 

 

I sommerfugledalen smuldrer all erindring: glemselen og hullene tar overhånd. Fra bildet av 

mnemosynesommerfuglen, hvor kun vingespissens fargestøv var visket ut, er det i denne 

sonettens andre verselinje Mnemosyne selv, i all sin erindringsprakt, som må gi tapt. Den 



51 

 

smuldrende erindringen kobles sammen med formuleringen «fra duftløshed til duft», som jeg 

analyserte i slutten av kapittel én, hvor jeg kalte «duftløshed» for en ikke-tilstand, hvor 

fraværet i «duftløshed» forvandles til et sanselig nærvær – «duft». Dette nyanserer også bildet 

av erindringen som smuldrer, og peker mot ordenes skapende kraft i diktet, som gjør 

bevegelsen fra et fravær til et nærvær mulig. 

Den første kvartetten av sonetten plasserer altså jeg'et i Brajčinodalen og beskriver 

denne dalen som et sted hvor «al erindring smuldrer» og hvor «det hele» «forvandler sig fra 

duftløshed til duft». I den andre kvartetten får man fortsettelsen av situasjonen som beskrives: 

Jeg’et går «fra blad til blad tilbage / og sætter dem på barndomslandets nælde».  Disse 

verselinjene kan leses som et bilde på jeg’ets tilgang til barndommen, hvor jeg'et går fram og 

tilbake og prøver å finne en inngang både til erindringen av barndommen selv og til den 

poetiske skapelsen, en inngang til relasjonen mellom glemsel, erindring og skapelse, og 

mellom natur, jeg og språk. Men disse versene kan også vise til en kontrast i sonett II, mellom 

den «naturlige» erindringen og kunstens måte å skape på: Bladene som settes på brenneslen – 

en biologisk prosess – og diktet som skaper et bilde av jeg'ets erindrings- og skapelsesprosess. 

Christensen skriver i essayet «Hemmelighedstilstanden» om en forestilling om diktet som 

inngang til «hemmelighedstilstanden» – relasjonen mellom ordene og fenomenene de viser til 

– og om hvordan kunsten skal klare å tre inn i denne tilstanden: «Man ville selvfølgelig 

drømme om at kunne sige, at det kunne gøres med samme lethed som den, hvormed en plante 

sætter blade og blomster.» (H, 40) Men diktet kan ikke finne det nødvendige ordet på samme 

måte som en «en plante sætter blade»: Det har ikke direkte tilgang til «barndomslandets 

nælde» gjennom erindringen. 

 Starten på andre kvartetten av sonett to, «går jeg fra blad til blad tilbage», var et av de 

versene jeg stoppet opp ved og ble truffet av i mine første lesninger av sonettkransen. Det er 

for det første en musikalsk og rytmisk verselinje, hvor det lydlige fokuset ligger i gjentakelsen 

av den myke «bl»-lyden, som blir speilvendt i ordet «tilbage», og hvor også den innledende 

bokstaven i verset, g-en i det trykksterke «går», gjentas i den siste, trykksvake stavelsen «ge» 

(«tilbage»). Det melodiøse ved verselinjen kommer også av assonansen i de fire a-ene i verset 

(«fra», «blad», «blad», «tilbage»). Det er både et håp og en håpløshet over denne 

formuleringen, hvor jeg'et først går «fra blad til blad» – to identiske størrelser – bare for så å 

gå «tilbage»: jeg'et følger sine egne spor samme vei som de kom fra, stadig søkende etter noe 

nytt der hun allerede har vært – noe som forsterkes av den stille insisteringen i de myke 

konsonantenes alitterasjoner, sammen med den syngende assonansen i vokalene, som lar 

jeg'et gli videre.  
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 Innholdet i denne verselinjen kan også sammenliknes med lesningen av en tekst, hvor 

man går tilbake dit man allerede har vært, leser om igjen, og det kan være fristende å erstatte 

ordet «blad» i sonettene – også i sonett X, hvor irislarvene blir hengt opp «som blad blandt 

andre blade i en gruppe» (X, 8)  – med «ord»: jeg'et som går fra ord til ord og tilbake igjen, 

eller en sommerfugllarve som kun er et ord blant andre ord i en gruppe. Gjennom denne 

forvandlingen, eller tolkningen, blir erindringen og glemselen i sonetten også intertekstuell, 

og peker på hvordan dikterjeg'et må ta seg fram gjennom ord, fram og tilbake, for å finne det 

ene ordet som hun leter etter. Det beskriver også en opplevelse både av språkets fiksjonalitet 

og evneløshet og av språkets vellyst: for jeg'et både kan og vil gå fram og tilbake mellom 

ordene, som hun ikke vet om egentlig vil gi henne det hun søker etter, og i det fiksjonelle ved 

erindringen finnes det også en vellyst, som både kommer av glemselens sublimitet og av 

ordenes og poesiens skapende kraft. 

Vers syv av sonett II, «naturens mest guddommelige fælde», har også en tvetydig 

formulering. Selv om det kan høres ut som fellen er brenneslen selv, som jo svir, eller 

brenner, i kontakt med hud, kan verselinjen også referere til selve prosessen og bevegelsen 

jeg'et utfører når det går fra blad til blad og plasserer «dem» i barndomslandet – som en 

advarsel, kanskje, om at jeg'et må mislykkes i sitt prosjekt, og ikke vil klare å erindre eller 

skape noe bilde av barndomslandet. Adjektivet «guddommelige» er også påfallende her og 

krever oppmerksomhet i lesningen, selv om betydningen glir litt unna – for hva er det 

guddommelige ved fellen? Kan det forstås som at det er noe hellig ved erindringen, eller ved 

brenneslen, eller, kanskje heller, ved barndomslandet selv? Jeg vil foreløpig la dette 

perspektivet ligge, men komme tilbake til det guddommelige i sonettkransen i neste kapittel. 

Barndomslandet blir et landskap i sonetten, som jeg'et – tross at all erindring smuldrer 

– prøver å sette noe fast i: enten det er brenneslene, eller selve jeg'ets bevegelse og prosess, og 

den guddommelige fellen er noe «der fanger hvad der før fløj væk som dage» (II, 8).  I denne 

siste verselinjen av sonett IIs kvartetter blir man hengende igjen med følelsen av en 

ambivalens, hvor fellen både er noe fristende – og hvor frasen «guddommelige fælde» får 

assosiasjoner til et syndefall, men hvor ordet «fanger» også innehar en positiv side, fordi det 

er tiden, minnene, som før fløy vekk som fastholdes, for å kunne studeres – eller 

skapes.Spørsmålet man henger igjen med er: Kan erindringen i det hele tatt fanges i et 

landskap, eller er det hele en felle, og en guddommelig sådan, som man er dømt til å gå i? 

Sammen med ordenes skapende kraft er det en følelse av det å ikke huske – med Wordsworth; 

«what she felt / remembering not» – som kommer til uttrykk i første delen av sonett II, 
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sammen med jeg'ets vilje til allikevel å saumfare erindringslandskapet, å gjenskape 

barndomslandet i diktet ved å gå «fra blad til blad tilbage».   

 Erindringen i Sommerfugledalen er sterkt knyttet til lanskapet og det sceniske. I 

kvartettene i sonett II blir erindringen forsøkt skapt ved at jeg'et beveger seg gjennom 

landskapet, til «barndomslandets nælde», og jeg'et ser inn på dette barndomslandskapet ikke 

som fortid men som bilde og som en iscenesettelse. Den tyske filosofen Walter Benjamin 

skriver, om forholdet mellom språket og erindringen at: 

 

Språket har på en uomtvistelig måte gitt uttrykk for at erindringen ikke er et instrument til 

utforskning av fortiden, men fortidens skueplass/teater.
8
 (Benjamin 1932: 23)  

  

Det språklig kosntruerte minnet blir en skueplass, et teater. Dette er et perspektiv som 

kommer enda tydeligere fram i to andre sonetter i sonettkransen som begge har en 

insisterende beskrivelse av landskap, scene og sted, og hvor dynamikken mellom erindring og 

skapelse kommer til uttrykk på to forskjellige måter, og det er sonett VII og XI. Jeg vil starte 

med å se på den første av disse to, altså sonett VII. Dette er kanskje den sonetten i 

sonettkransen som har fått mest oppmerksomhet i sekundærlitteraturen om 

Sommerfugledalen. De fleste lesere – inkludert meg selv – har stoppet opp ved denne sonetten 

og syntes den har vært spesielt vakker og virkningsfull. Den er også, om man tenker seg 

sonettkransen bestående av fjorten sonetter (altså minus mestersonetten), sammen med sonett 

VIII, midtpunktet i kransen, eller for å si det mer nøytralt: man er ved denne sonetten 

halvveis. Her er kvartettene: 

 
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 af det blå fra Jammerbugten, 

(VII, 1–8) 

 

                                                 
8
 Oversettelse av dette avsnittet av Marit Grøtta 
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Sonetten begynner med å sette et premiss, som ikke har noe med erindring eller glemsel å 

gjøre: det finnes en figur, «universets tåbe», og det finnes noen guder, som virker nærmest 

dyriske: de roper og gjør, som en blanding av menneske og hund. Premisset den første 

kvartetten setter er: Hvis denne universets tåpe «foregjøgler» seg at det finnes andre verdener, 

hvor gudene kan gjø, rope «og kalde os tilfældigt terningspil», så, ber jeg'et, «mind mig om 

(...)», og med denne siste imperativen kommer erindringens rolle fram.  

 Universets tåpe viser til en kosmisk dimensjon, som man også ser når denne figuren 

forestiller seg (på falskt grunnlag?), at det finnes andre verdener, og det blir introdusert guder 

i sonetten som kan «kalde os tilfældigt terningspil». Denne kvartetten kan også nærmest virke 

som en kommentar til vårt verdensbilde opp igjennom tidene: Fra et kristenreligiøst 

verdensbilde med jorda i sentrum – der menneskene ikke var tilfeldige – til stadig mer 

sekularisert bilde av universets mangfold, og fysikkens mange teorier om multivers og et 

uendelig mangfold av verdener, hvor jorden er en tilfeldig prikk i en kolossal og kaotisk 

helhet. Forestillingen om flere verdener er noe som også har vært en sentral del av poesien, 

og, som Henning Fjørtoft skriver, av den pastorale elegien. Denne forestillingen har gått fra å 

være en ren poetisk konstruksjon, til å bli noe som kan ha en vitenskapelig faktisitet: Jacques 

Roubauds diktsamling, Lewis' mangfold av verdener (1991) er for eksempel en diktsamling 

som bygger på boken om modalrealisme, On the Plurality of Worlds (1986), av David Lewis. 

Om vi har en forestilling av oss selv som «tilfældigt terningspil» i dag er det neppe på grunn 

av guder, og kvartetten harselerer med vår forvirring. Subjektet er blitt ikke bare en 

sommerfugledalens eller verdens tåpe, men en «universets tåbe», situert i dette potensielle 

mangfold av verdener. Det er usikkert i sonetten hvem denne tåpen er, men Christensen har 

gitt den en selvironisk vri under opplesninger ved å ta en liten kunstpause etter verselinjen og 

si: «det er jo mig» (Knudsen 1995: 256).  

 Spillet og det narraktiget, gjøgleriet, det å kaste terninger, det å leke, gjentas flere 

ganger i sonettene (og jeg vil komme tilbake til dette i neste kapittel). I sonett VII er det 

kanskje tåpen som «foregøgler» seg de andre verdenene, men det er gudene som spiller, og 

jeg'et forsvarer seg ved å bortvise, å riste av seg, det tilfeldige ved sin eksistens ved å påkalle 

minnet i begynnelsen av den andre kvartetten: «så mind mig om», sier jeg'et, befalende, 

bedende, anmodende.  Jeg'et påkaller minnet om «en sommerdag på Skagen», og setter slik en 

spesiell lit til stedsnavnet, som om det er her den mest direkte og sikre koblingen til 

erindringen finnes. Foreløpig er det et helt generelt minne, om en hvilken som helst 

sommerdag, men i løpet av sonetten blir minnet mer og mer konkret og sanselig. Videre i den 

andre kvartetten blir sommerdagen på Skagen beskrevet med flere omstendigheter: «da 
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engblåfuglen under parringsflugten / fløj rundt som himmelstumper hele dagen / med ekko af 

det blå fra Jammerbugten». Beskrivelsen intensiveres, ikke minst i den siste verselinjen, hvor 

enda et stedsnavn – Jammerbugten – kommer inn. Synestesien i «ekko af det blå» speiles i 

dette navnets første del – «jammer». Jammerbugten beveger seg i en sigdeform ned langs 

Danmarks nordvestre kyst, som strekker seg fra Hirtshals i nord, og hundre kilometer 

nedover, via badebyer som Lønstrup og Løkken, til Bulbjerg i sør. Skagen, på sin side, er 

Danmarks nordligste by, med Skagens odde, en sandtunge hvor havstrømmene Skagerak og 

Kattegat møtes. Engblåfuglen må tilbagelegge store avstander om den skal fly ekkoet av det 

blå fra Jammerbugten til Skagen, men via havet kan blåfargen føres i en kontinuerlig strøm 

rundt vestkysten til nordøstkysten. Der gudene i den første kvartetten kan gjø og rope, er 

ekkoet av det blå fra Jammerbugten en mye svakere lyd, men absolutt ikke mindre 

inntrengende eller betydningsfull, og minnet blir tilført en sanselig blanding av lyd og farge. 

 Den første kvartetten beskriver noe abstrakt, men i den andre kvartetten avvises det 

abstrakte, og man kommer helt inn i det konkrete, ved hjelp av ordene, navnene. Bildet av 

sommerdagen på Skagen i den andre kvartetten tilføyes gradvis nye farger, detaljer og 

bevegelser, men det er likevel i tersettene at minnet virkelig intensiveres. I den andre 

kvartetten flyr engblåfuglen rundt under «parringsflugten», og parringen kommer inn på et 

menneskelig plan i tersettene: 

 

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.  

(VII, 9–14) 

 

Det generelle «os» i den abstrakte første kvartetten, som snarere refererer til menneskeheten, 

er byttet ut med et intenst tilstedeværende, tosomt «vi» i tersettene. Denne vendingen i 

sonetten går fra det generelle minnet, fra stedsbeskrivelsen og sommerfuglen i andre kvartett, 

inn i det helt nære og intime, inn i tosomheten, «så talrige som nu kun to kan være». Når vi'et 

ligger sammen, «fortabt i sandet»,  får ikke ordet «fortabt» sitt vanlige, negative fortegn, og 

selv med assosiasjonene til fortapelsen som noe bibelsk – menneskets fall fra paradis – gir 
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ordet i denne sammenhengen, forsterket gjennom bruken av ordet «bare», en følelse av frihet, 

når vi'et i vers elleve får «kroppens elementer sammenblandet», som viser til elskovsakten og 

det fortapte viser slik heller til en tilfreds matthet de to føler på der de ligger.  

 Sanden som vi'et ligger i gir denne scenen en sensibel og taktil følelse, hvor man kan 

forestille seg at sanden blander seg inn i blandingen av kroppens elementer, klistrer seg til 

huden. Sanden er også med i den lille skapelsesberetningen i det (1969): den er det første som 

skapes. «Da sandet havde lagt sig, prøvede de, om man kunne gå på det. Det kunne man godt. 

Når de gik, sank de en lille smule i, men ikke så meget at det gjorde noget. Og de så at der 

blev mærker i sandet. For hvert skridt de tog blev der mærker i sandet. Dem kaldte de 

fodspor.» (TEKSTEN, «symmetrier», 1) Sanden, denne formen for underlag som gir etter «en 

lille smule» lar kroppene til de to som ligger der i sonett VII synke litt ned i jorden, som om 

de da blir en del av den. Og man kan forestille seg sporene etter kroppene som blir igjen i 

sanden etter de har reist seg og gått – spor som om ikke lenge viskes ut av vind og regn, 

værelementer som i sitatet fra det ennå ikke er oppfunnet slik at sporere får stå.  I første 

verselinje av den siste tersetten får vi'et fikk kroppens elementer sammenblandet «af jord som 

havs og himmels mellemting». I denne blandingen av kroppens elementer med sand og jord, 

med himmel og hav, finnes også tilløp til natursynet jeg til nå bare har vært så vidt innom, 

hvor grensene mellom menneske og omgivelser viskes ut, hvor skillene er uklare og 

blandingen uren. 

 Her i tersettene blir jeg som leser så betatt av minnets intensitet og skjønnhet at jeg 

glemmer premisset for sonetten og setningen. Av et potensielt minne, av et «så mind mig 

om», skapes det noe som glir over fra det generelle til det spesielle, fra en generell, men 

likevel sterk fornemmelse av et sted og en årstid, til vi'et i tersettene, og jeg befinner meg i 

scenen, ikke i setningens syntaks og diktets ramme, som jeg først kommer på igjen etter noen 

sekunder. Dette viser noe av minnets og glemselens blanding av skjørhet og skapelse i diktet. 

I sonett VII er ikke erindringen noe som gjenkalles, den skapes i skriften, i diktets bevegelse, i 

sonettens form, som gjør det minnet vakkert og føyelig. Det skapte blir så sterkt at det 

overdøver selv glemselen, og det som skapes er en scene – jamfør Benjamins 

«skueplass/teater»: Man betrakter det språklige minnet slik man betrakter et teaterstykke, og 

blir dradd inn i det sanselige, sceniske, lever seg inn i det som utspiller seg i det poetiske 

språket. 

 De siste to versene konluderer, harmonisk og skjønt: «to mennesker der overlod 

hinanden / et liv der ikke dør som ingenting.» Foreløpig står disse verselinjene som en 

håpefull konklusjon, hvor elskovsakten og kjærligheten blir menneskets garanti mot følelsen 
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av verdiløshet i en verden som kun er én av mange, og hvor vi blir kalt tilfeldig terningspill av 

guder som spiller med oss. Jeg har nevnt akkurat denne overgangen fra sonett VII til sonett 

VIII før, som en av de mest utsatte i kransen. Den oppløftende konklusjonen om at det i 

kjærligheten ligger noe som ikke er forgjeves får ikke lov til å ligge lenge, i neste sonett blir 

verset et spørsmål, og i mestersonetten, der sonett VIIs første og siste verselinje kommer etter 

hverandre, er det sommerfugleartene selv som «foregøgler universets tåbe / et liv der ikke dør 

som ingenting».  

 Glemselen er stadig til stede i Brajčinodalen, som fremdeles også er det stedet hvor «al 

erindring smuldrer» (II, 2). I neste sonett, sonett VIII, som nærmest gjør narr av påstanden om 

et liv som ikke dør som ingenting fra sonett VII, kan man lese, om den eksotiske 

sommerfuglen atlasspinner, at den «ligner mest det hjernespind af minder / vi kysser som 

ikoner af de døde» (VIII, 11–12). Minnene er blitt noe som ikke bare smuldrer, men som er 

helt kaotiske, et «hjernespind». Det er en selvironisk vri i den neste verselinjen, der «vi» 

kysser disse minnene «som ikoner af de døde». Det som ikke var forgjeves med kjærligheten i 

sonett VII, har blitt til en forgjeves og nærmest patetisk handling i sonett VIII, der det 

kaotiske hjernespinnet blir opphøyd til faste ikoner, som levende gravstøtter. Men heller ikke 

denne forestillingen om erindringen og minnene som noe forgjeves får stå, og i sonett XI er 

det nettopp de avdøde som trer inn i jeg'ets landskap, i en tone og en stemning som minner 

mer om sonett VIIs lyriske beskrivelse av (det potensielle, skapte) minnet om kjærligheten. 

 
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, 

 

går med mig ind i sommerfugledalen, 

(XI, 1–9) 

 

Det er ikke en fysisk romantisk kjærlighet, som den som beskrives i sonett VII, men en 

kjærlighet som er knyttet til savnet av de døde. Sonetten begynner med en liste, som ramser 
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opp elementer som, i verselinje ni, går med jeg'et «ind i sommerfugledalen». Det er verdt å 

merke seg at verbformen her er presens – «går» – og ikke, som i sonett VII, et tilbakeblikk på 

et potensielt minne. Erindringen som motiv kommer til syne i den første verselinjen, «[o]g 

sommersyner af forsvundne døde», og konkretiseres i den andre kvartetten, hvor bestemoren 

og faren til jeg'et kommer inn. De døde lever videre i erindringen, og jeg'et ser dem i sonetten 

som «sommersyner». 

 Mellom sommersyner og beskrivelsen av bestemoren og faren, sniker en sommerfugl 

seg inn: hvidtjørnens sommerfugl. Denne sommerfuglen «svæver / som en sky af hvidt med 

stænk af røde / blomsterspor, som lyset sammenvæver». Beskrivelsen minner om en 

verselinje tidligere i kransen, fra sonett IX: «Jeg så Auroras stænk af paprika» (IX, 5). Der 

dette kan leses som en beskrivelse av aurorasommerfuglens oransjerødstenkede vingespisser, 

er hvidtjørnens sommerfugl helt hvit, med tydelige, sorte vingeårer (den kalles også, på 

dansk, sortåret hvidvinge, på norsk heter den hagtornsommerfugl). Fargen rødt kommer ikke 

fra noe på sommerfuglen selv, og beskrives også som «blomsterspor»; fargen på blomsten 

sommerfuglen har vært innom, kanskje: selv om hagtornblomstene som regel er hvite, er de 

av og til også rosa (jf. jeg-fortelleren til Proust sine elskede hagtornblomster i Combray, når 

han kommer over de henførende rosa, og minnet om både hvite og rosa hagtornblomster i 

senere bind). Bærene til hagtornen er derimot røde, og stænken av røde blomsterspor kan 

kanskje heller vise til den potensielle rødfargen som ligger i blomstene, og det poetiske 

språket som gjør et hopp fra blomst til bær ved samme navn. I neste vers treffer også lyset 

disse blomstersporene og vever dem sammen: det fragmentariske samles, støvet blir til stoff; 

blomst blir bær.  

 Via denne omveien om hvidtjørnens sommerfugl kommer sonetten til den andre 

kvartetten, som begynner med bestemoren og utvikler blomstermotiver fra sommerfuglens 

«blomsterspor», ved å la bestemoren befinne seg i en hage bestående av «gyldenlak, levkøj og 

brudeslør». Hagen, på samme måten som sommerfugldalen selv, blir et fargerikt og levende 

landskap, selv om «paradisets have» fra sonett VI har sunket «ned i ingenting» (VI, 3).

 Bestemoren befinner seg i, og rettferdiggjør skapelsen av, denne hagen, mens «min 

far» blir beskrevet gjennom minnet, eller bare bevisstheten, om at han «lærte mig de første 

navne / på alt hvad der må krybe, før det dør». Som i sonett VII, er de konkrete navnene, og 

selve det benevnende, en viktig del av erindringen, hvor stedsnavnene fungerer som 

innganger. I tillegg til navnenes erindrende kraft, finnes også den besvergende kraften i det å 

benevne, som kommer enda tydeligere fram i alfabet, men som også i Sommerfugledalen 

finnes gjennom benevningen av alle sommerfugleartene. Ved å benevne insisterer jeg'et på at 
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disse vesenene finnes. Det samme skjer i benevnelsen av bestemoren og faren: ved å nevnes 

har de blitt til, om ikke i virkeligheten, så i alle fall i tekstens virkelighet, som kan være like 

insisterende for et «inadvendt blik» (XII, 2) som virkeligheten kan for et blikk som skuer 

utover. Navnene som faren lærte jeg'et er på «alt hvad der må krype, før det dør». Det som må 

krype kan henspille på insekter, og på sommerfuglene, som kryper rundt som larver før de får 

vingene sine gjennom puppestadiet, men ordet «krybe» har også noe nedverdigende i seg, og 

verselinjen kan, om man bare fjerner «hvad der», omformuleres til «alt må krybe før det dør», 

og inkludere også oss mennesker. 

 Denne andre kvartetten kan omfatte hele Sommerfugedalens tilblivelse: plassert i et 

landskap (bestemoren) og benevnelsen av tingenes navn (faren). Det ligger et savn og en sorg 

i disse verselinjene, men også et opphav – jeg'ets opphav og relasjoner, forsterket gjennom 

gjentakelsen av ordet «min» foran både bestemoren og faren. Opphavet må gjennom en årstid 

– sommer – før de døde kan bli til «syner». Årstiden ligger som en grunnstemning gjennom 

hele kransen, fra sommeren blir etablert i første sonett («sommertime», «varme», 

«varmedisens dyne», «middagshede luft»). Sommeren, årstiden, er i sonett XI inngangen til å 

minnes og skape faren og bestemoren i Sommerfugledalens «middagshede luft» (I, 14).  

 Videre i sonett XI går bestemoren og faren, sammen med hagtornsommerfuglen, med 

jeg'et inn 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 lidelse til det at lide, 

mit øre svarer med sin døve ringen. 

(XI, 10–14) 

 

Sommerfugledalen beskrives først som et sted hvor «alting kun er til på denne side», og hvor 

«selv de døde hører nattergalen»; så er det nattergalens sang som beskrives i vers tolv og 

tretten, og til sist jeg'et som responderer – eller ikke responderer – på denne sangen. 

 «[H]vor alting kun er til på denne side» kan vise til både en sammensmeltning av de 

døde og de levendes verden og en avvisning av at det finnes noen «annen side», eller andre 

verdener, i det hele tatt. Men det kan også rett og slett peke på seg selv som tekst: at 

sommerfugledalen er et sted hvor «alting kun er til på denne side» kan peke på boksiden, 

denne boksiden, denne siden med tekst. Teksten (litteraturen, poesien) er jo også nettopp det 
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stedet hvor de døde og de levende, det virkelige og det fantastiske, hvor flere verdener kan få 

plass til å eksistere samtidig; hvor det er rom for paradokser og selvmotsigelser. Den kan være 

et sted «hvor selv de døde hører nattergalen».  

 Gjennom beskrivelsen av nattergalen i dette diktet klinger H. C. Andersens eventyr 

«Nattergalen» med, om den dødssyke keiseren som bytter ut den virkelige nattergalens sang 

med en vakkert utsmykket trekkoppfugl, for så å bli syk og nesten dø før den ekte nattergalen 

kommer tilbake og redder ham med sin sang. I eventyret har kunsten – den ekte, romantiske 

kunsten, som kommer innenfra, selv om den som uttrykker den har et brungrått, kjedelig ytre 

– en skapende kraft som overgår selv glemselen og døden. Litteraturens evige paradoks er 

likevel at ordet er forgjeves, at det ikke skaper hva det nevner. Dette er også noe som opptar 

Christensen, både i Sommerfugledalen, hvor hun kretser fram og tilbake rundt spørsmålet om 

diktets skapende kraft, og prøver ut ordenes besvergelse ved å besynge sommerfuglartene, 

flere av dem utrydningstruede.  

 I essayet «Det er ord alt sammen» kretser Christensen rundt setningen «Ordet skaber 

hvad det nævner», og hvordan vi kan forstå dette. Hun skriver, i begynnelsen av essayet: 

«Men det er som sagt kun i eventyrets verden, at alt dette foregår – i fantasiens verden, hele 

vores tanke- og forestillingsverden. Men i denne indre verden skaber til gengæld ordet hvad 

det nævner.» (H, 47) Og hun kommer med et eksempel, om en rose, og hvordan hun skriver 

ordet rose, og en hel erindringsverden av roser åpner seg for henne:  

 

den første rose jeg fik foræret af en ven, rosenbuketten da min søn blev født, en rose på en 

kiste en gang, og også rosenhaver rundt om i verden, det store rosevindue i Sainte-Chapelle i 

Paris, og rosenkataloget jeg brugte, da jeg skrev romanen Azorno (H, 47–48)  

 

Det er tydelig at den tanke- og forestillingsverdenen som hun beskriver i det første sitatet 

beror på erindringens og assosiasjonens kraft, som beskrives i dette andre. Et ord er ikke bare 

et ord, det åpner opp verdener, for eksempel slik nattergalen i sonett XI åpner opp for H. C. 

Andersens eventyrverden. Slik kan nattergalen skjule det som er forgjeves i språket, og den 

kan til og med vekke de døde til live, gjennom kunstens skapelse av minner og av avdøde. 

 Nattergalens sang er i sonetten likevel ikke beskrevet som en kunst som åpner opp: 

sangen er beskrevet ved bevegelsen «en sært bedrøvet svingen / fra ingen lidelse til det at 

lide». Nattergalens sang, som i litteraturhistorien har hatt en egen dikterisk og skapende kraft, 

som ofte sammenliknes eller kontrasteres med den menneskelige dikteren – ikke minst i 

romantikkens litteratur, for eksempel i John Keats dikt «Ode to a Nightingale» – svinger fra 
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«ingen lidelse» til «det at lide». Denne bevegelsen har noe umulig ved seg, ved å gå fra et 

fravær til et nærvær, – som formuleringen «fra duftløshed til duft» fra sonett II.  

 Det kan virke som om denne svingningen i nattergalens sang må bli beskrevet og 

tolket gjennom det lyriske jeg'et som hører den, men i neste verselinje er ikke jeg'et lyttende, 

for: «mit øre svarer med sin døve ringen». «[D]øve ringen» er et oksymoron, men gir likevel 

et sanselig bilde, av en ringelyd som kommer nærmest innenfra, når det ellers er relativt stille. 

I ordet «svarer» ligger det en aktivitet, og det kan virke som det er noe aktivt ved jeg'ets 

avvisning av nattergalens sang. Eller er det bare øret, som kroppsdel, som ikke fungerer? Noe 

i jeg'et vender seg likevel bort fra nattergalens sang, bort fra skjønnheten den innehar, bort fra 

den kunstneriske skapelsen, og lukker seg inn i seg selv. Det er en skjønnhet som er forgjeves 

uten jeg'et som tolker den som skjønn, eller som Tarjei Vesaas skriver, i første strofen av 

diktet «Ungdoms laugeplass», at «Vakkert var vakkert bort i blinde.» (Vesaas 2002: 165) 

  Erindringen i Sommerfugledalen svinger, nesten som nattergalens sang, mellom det å 

huske og det å ikke huske, mellom det å klare å skape noe ved hjelp av erindring og å innse at 

det hele er forgjeves. Når jeg'et i sonett VII forsøker å skape et erindringsbilde, må det 

gjennom imperativformen av verbet, og si, ikke «jeg minnes», men «minn meg om». I sonett 

XI er bildet av bestemoren og faren «sommersyner», og hele sonetten trekkes i tvil ved 

sonettens avsluttende vers, hvor jeg'ets øre svarer på nattergalens vakre sang med «sin døve 

ringen». Likevel er det noe sterkt ved disse to sonettene, sonett VII og sonett XI, som tar for 

seg den fysiske, romantiske, tosomme kjærligheten på den ene siden, og kjærligheten til nære, 

men avdøde, opphavelige relasjoner på den andre siden. Den smuldrende erindringen fra 

sonett II blir aldri helt fullbyrdet, for i diktet skapes noe som er like sterkt som et minne, og 

bildene av paret på stranden og jeg'ets bestemor og far var noe av det som satt seg best i min 

hukommelse etter endt førstegangslesning. På tross av usikkerheten og glemselen, eller 

kanskje på grunn av disse, finnes det likevel en skapende kraft i teksten, som kan trekkes 

tilbake til det jeg siterte over av essayet «Det er ord alt sammen»: den tanke- og 

forestillingsverden som diktet skaper, er avhengig av erindringen, og finner sin styrke der, 

men minnet i diktet beror på ordenes sanselighet og evne til å vekke noe konkret. 

 

Intertekstualitet og sentrallyrikk 

I essayet «At snakke, at se, at gøre» fra samlingen Del af labyrinten (1982) skriver Inger 

Christensen:   
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Det er nogle få ganske få ting, det er værd at snakke om – og dem snakker vi ikke om. Dem 

kan vi ikke snakke om. F.eks livet, døden og kærligheden. Vi kalder dem store, dyre ord og 

mener noget i retning af en kjole, der er så fin, at vi ikke kan lide at gå med den. (Christensen 

1982: 32)  
   

Livet, døden og kjærligheten er ord som blir forbigått i dagligspråket, fordi vi har en slags 

redsel for dem; for fine å bruke i det daglige, er de så store at de skaper en følelse av skrekk i 

subjektet. I Sommerfugledalen er ikke Christensen redd for å bruke disse ordene, å skrive 

rundt disse temaene. Ord som erindring og minner, kjærligheten, lykken, sorgen, livet og 

døden, tar opp såpass mye plass i sonettene at de krever oppmerksomhet. Det er de såkalte 

store ordene og tematikkene hun tar for seg, og disse tematikkene og motivene blir igjen ofte 

koblet til sentrallyrikken. I Litteraturvitenskapelig leksikon defineres sentrallyrikken som en 

«samlebetegnelse for lyrikk som tematiserer de såkalte evige spørsmål, som liv, fødsel, 

kjærlighet og død; bruke også om natur og stemningslyrikk m.m» som «brukes uavhengig av 

formelle og retoriske virkemidler» (Lothe, m.fl 2015: 208). Det er ikke et begrep som er 

koblet til en spesifikk litterær epoke, men forbindes likevel mer med klassisk og romantisk 

enn med modernistisk og postmodernistisk poesi, og er derfor mer overraskende å finne hos 

en eksperimentell poet som Inger Christensen. Det sentrallyriske blir også ofte koblet til det 

klisjéfylte og svulstige – når man sier, om en poet at denne skriver om «havet, døden og 

kjærligheten» er det ofte som en nedsettende bemerkning. Christensens sonettkrans styrer 

unna det svulstige, og gjør som tidligere poeter har gjort før henne, og møter de store ordene 

med et utforskende blikk og en viss (oppdiktet eller villet) naivitet. 

 Sommerfugledalen er en diktsyklus som er uredd i sin bruk av de store ordene, men 

resultatet blir ikke et uredd og ukomplisert møte med dem. Med en gang et av disse begrepene 

dukker opp blir det vanskeliggjort, av og til kan det virke som de nærmest tømmes for 

innhold, eller viker unna idet de nevnes i diktene. Et eksempel hvor flere av disse «store 

ordene», og med disse, det sentrallyriske, dukker opp er i sonett VIII, som har i seg ordene 

«liv» (1), «dør» (1), «kærligheden» (5), «lykken» (6), «de døde» (12) og «dødens kys» (13). 

Spesielt tydelig kommer det fram i disse verselinjene: «må se den mindste stump af 

kærligheden, / af lykken i en formålsløs proces» (VIII, 5–6). Med en gang disse store ordene 

– «kjærligheden», «lykken» – nevnes i sonetten trekkes de i tvil. Slik er det også flere andre 

steder i sonettkransen, for eksempel i sonett V, som jeg analyserte i kapittel to, der «alle glimt 

af kærlighed er brugt» (V, 12). Selv om vi ifølge Christensen må snakke om de store ordene, 

er det i sonettkransen som om begrepene smuldrer opp idet de blir nevnt. Kjærligheten i 

Sommerfugledalen er ikke sterkest til stede i diktene der den blir eksplisitt nevnt, men heller 
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der den får ligge i bakgrunnen, som i både sonett VII og XI. Kanskje er ordene virkelig så 

store og dyre at teksten ikke har råd til dem,  kanskje overskygges de av døden, et annet stort 

ord som er med gjennom hele kransen, eller kanskje krever språket at man nærmer seg dem 

via en omvei – slik jeg'et da nærmer seg ordet «kjærlighet» i sonett VII (og sonett XI).  Og, 

siden det finnes uendelige slike omveier, finnes det – og trengs det – omtrent uendelige 

tilnærminger til dem. 

 Ulike poeter har forholdt seg på ulikt vis til det sentrallyriske, enten de bevisst eller 

ubevisst skriver seg inn i tradisjonen eller tar avstand fra dette ofte intense subjektet som 

sanser og tenker verden, livet, døden, kjærligheten ut fra sitt eget subjektive ståsted. I denne 

sammenhengen er det verd å trekke inn at Christensens diktsamlinger ofte har blitt betraktet 

som nettopp det motsatte: det har blitt sagt og skrevet om det lyriske jeg'et i diktsamlingene at 

det innehar et nærmest objektivt blikk, et lyrisk jeg som kritiserer sin egen subjektposisjon, 

eller der omverdenen tar overhånd og nærmest skriver ut jeg'et fra sitt eget dikt (bør ha 

referanse her?). Koblingen til det sentrallyriske avviser ikke subjektets posisjon, men trekker 

det inn som en problemstilling og en tematikk i seg selv. Som tidligere nevnt skifter 

intensiteten til det poetiske subjektet fram og tilbake i løpet av sonettkransen, og i 

Christensens sonetter er jeg'et først og fremst et språklig subjekt, ikke et intenst 

erkjennelsessubjekt som det man kan finne i romantikken. Jeg vil komme tilbake til dette om 

litt, ved å sammenlikne Sommerfugledalen med et dikt fra romantikken, som det ellers har 

flere fellestrekk med. 

 Forholdet til tradisjonen og litteraturhistorien som man finner så tydelig i 

sonettkransen viser til begrepet intertekstualitet; teksten som intertekst gjennom sine 

relasjoner til det som allerede er skrevet – eller også det som blir skrevet samtidig, eller som 

skal bli skrevet senere. Roland Barthes skriver i den berømte artikkelen «Forfatterens død» fra 

1968: «Teksten er en sammenvevning av sitater som stammer fra tusener av tilholdssteder i 

kulturen.» (Barthes 2015: 63) Denne forståelsen av intertekstualiteten som tekstens grunnlag 

handler ikke bare om å følge et litterært verks mer eller mindre direkte referanser, men også 

om leserens egne intertekstuelle koblinger mens hun eller han leser, slik jeg har fulgt noen av 

mine egne intertekstuelle koblinger i begynnelsen av hvert kapittel, der jeg har sitert utdrag 

fra forskjellige dikt uten at det finnes noen direkte allusjon til dem i sonettene. Noen år 

senere, i artikkelen «Tekstteori» skriver han et lengre avsnitt om intertekstualiteten, hvor han 

utdyper dette perspektivet: 
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Hver tekst er en intertekst; andre tekster er tilstede i den, på forskjellige nivåer, og i mer eller 

mindre gjenkjennelige former. Dette er tekster fra fortidens kultur eller fra samtidens; all tekst 

er en ny vev av forgagne sitater. Gjennom teksten – og redistribuert i den – passerer biter av 

koder, formuleringer, rytmiske mønstre, fragmenter av sosiale språk osv., for det er alltid 

språk før teksten og omkring den. Som betingelse for enhver tekst, uansett hvilken, kan 

intertekstualiteten selvfølgelig ikke reduseres til et spørsmål om kilder eller påvirkning; 

interteksten er et allment område for anonyme formuleringer som sjelden kan spores tilbake til 

en opprinnelse, og for ubevisste eller automatiske siteringer uten bruk av anførselstegn. 

(Barthes 1991: 78) 

 

«All tekst er en ny vev av forgagne sitater»: Interteksten blir selve grunnlaget for teksten, som 

allerede, som alltid, består av dette vevet av ulike språkfragmenter, «rytmiske mønstre» som 

sonettformen, den historiske bruken av tematikker som sentrallyrikken, tekster som blander 

seg i tekster på flere forskjellige måter. Tekstens opphav blir til slutt så innviklet at det ikke er 

mulig å spore alle dens betydningsdannelser, for de vil hele tiden peke utover mot ny tekst – 

og dette er også, sammen med det Barthes kaller språkets fiksjonalitet, noe av språkets og 

tekstens – også Sommerfugledalens – spenning. 

 Det finnes derfor et enormt antall tekster man kan trekke inn om man vil følge 

Sommerfugledalens vev av mer og mindre direkte litterære allusjoner og referansepunkter 

Litterære epoker, sjangre, forfattere, enkelttekster; flere av disse har da også blitt behandlet i 

sekundærlitteraturen, noe jeg allerede har nevnt i innledningen til denne oppgaven: den 

pastorale elegien (Fjørtoft), barokken (Andreasen), romantikken (Bach, Krake), 

(sen)modernismen (Henriksen), postmodernismen (Krake) og teoretiske retninger som 

poststrukturalismen (Bøgh). Jeg vil dra inn tre forfatteres tekster, hvor den ene har fått 

påfallende liten oppmerksomhet i forskningen rundt Sommerfugledalen, siden Christensen 

dedikerer et helt essay til den i Hemmelighedstilstanden: Lu Chis Wen Fu. Jeg vil også se på 

tekster av Novalis, som hun vier stor oppmerksomhet i essayene sine. Den tredje forfatteren 

og teksten jeg vil koble til sonettkransen er et dikt uten direkte forbindelse med Christensens 

tekster, men som har mange berøringspunkter, både tematisk og motivisk, med sonettene: 

Hardy Bach trekker inn flere danske romantikeres salmer, og jeg vil tilføye en norsk 

romantikers, om ikke salme, så i alle fall dikt: «Den første sommerfugl» opprinnelig utgitt i 

1837 av Henrik Wergeland (1808–1845), en representant for den norske og nordiske 

romantikkens arv. Christensen er i hele sitt forfatterskap svært opptatt av romantikkens 

tekster, men det romantiske kunstsynet til den høyromantiske Wergeland finnes i en 

bearbeidet og annerledes utgave hos Christensen.  
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 «Den første sommerfugl» er et langt dikt, inndelt i fire deler, i alt med tjuefem strofer, 

hvor hver strofe er på fire vers, noe som i alt gir hundre verselinjer. Jeg vil her sitere tre 

strofer i del I, strofe én, fem og seks, men begynne med strofe én og seks:   

 

Min Sommerfugl, flyv ind! flyv ind! 

Varm dig ved Vindurosens Kind! 

Tro Solen ei endnu! Dens Gløden 

kun lokker troløs dig i Døden. 

[...] 

 

Ak, mangen Spæd af Guddomsæt 

ei finder åpen dør saa let. 

Dog ligne dig, du Luftens Blomme, 

de Staklers Sjele, som forkomme. 

(Wergeland 2008: vers 1–4 og 21–24) 
 

Tematikken, motivbruken, bildene og sammenlikningene minner svært mye om de samme 

man finner Sommerfugledalen. I første strofen av «Den første sommerfugl» leser man om 

solas glød og døden. Selv om sola i sonettene for det meste er til stede implisitt, i lysmotivet, 

blir den også nevnt eksplisitt i sonett XII: to sommerfuglarter, frostmåler og løvfaldsmåler 

som «leger solskin i den mørke nat» – også her er sola knyttet til dødsmotivet, til natten og 

frosten, det stivnede. I den sjette strofen sammenliknes sommerfuglen med «Guddomsæt» – 

både ordet «gud», «guderne» og «guddommelige» blir brukt i sonettkransen – og jeg'et kaller 

den for «Luftens Blomme» – som i sonett IVs «man tror det er en blomst der flyver op» – og 

den kobles til døde sjeler – som i sonett XIs «sommersyner af forsvundne døde». Det er også 

flere andre ord – «livet», «døden» og «kjærlighet» er alle tilstede også i Wergelands dikt  –  

og verselinjer bortsett fra de siterte strofene: i første strofe av del II leser man om «Vingen 

dækt af gyldne Øjne» (vers 32), som henviser til arten påfugløye, som er med i sonett V og 

VI, og som klinger med i «falske øjepletter» i sonett VI, og verset «Farven paa dens Vinge 

drysset» (vers 47) minner veldig om Sommerfugledalens «farvestøv».  

 Bortsett fra disse (påfallende) likhetene i motiver og bilder, kretser også «Den første 

sommerfugl» rundt jeg'ets dødsangst og -bevissthet og jeg'ets evne til å skape noe ved hjelp 

av språket og diktet. Likevel er det også kontraster mellom sonettkransen og diktet av 

Wergeland, som jeg vil komme nærmere inn på etter å ha sitert den femte strofen av 

sistnevntes dikt, hvor sommerfuglen blir knyttet til det å skrive:  

 

Flyv ind og sæt dig paa min Pen! 

Da bli'r den from som du igen; 

igennem den skal mine Drømme 

i al din Uskylds Skjønhed strømme. 
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(Wergeland 2008: vers 17–20) 

 

Sommerfuglen oppfordres til å sette seg på dikterens penn, «da blir den from som du igen», 

og den skal skape en «Uskylds Skjønhed». Her ligger noe av det som skiller disse to diktene 

fra hverandre: den høyromantiske Wergeland påkaller sommerfuglens fromhet, og vil gi 

diktet den samme letthet som dette vesenet har. Også Christensen er opptatt av diktets letthet, 

og i Hemmelighedstilstanden skriver hun, kanskje inspirert av den kinesiske dikteren Lu Chi, 

som jeg vil komme tilbake til om litt, at «[i]mens man læser, kan man føle, at sproget er alt 

for let, men hvis digtet er godt, vil selv de tungeste emner være gemt i denne lethed» (H, 38). 

Hos Wergeland er det innbilningskraften og diktningen som settes i fokus, og som settes som 

høyeste mål, mens det hos Christensen har sneket seg inn en tvil til språket og til det 

menneskelige blikkets evne til å se klart, en oppløsning av det inderlige og et større fokus på 

skapelse og væren også utenfor det lyriske jeg'et.   

 Christensens sommerfugler er ikke fromhetens skapninger, og der det i Wergelands 

dikt er én sommerfugl som kommer på et etterlengtet besøk til det lyriske jeg'et, som bruker 

dette besøket som utgangspunkt for refleksjoner rundt sentrallyriske temaer, og spesielt 

døden, så er det i Sommerfugledalen en sverm av sommerfugler, som nærmest overfaller 

jeg'et med sine bevegelser og farger, uten å få jeg'ets invitasjon som hos Wergeland. 

Wergelands subjekt har den samme lengselsironien man kan finne i Christensens «så mind 

mig om»-figur fra sonett VII, jeg'et som «leger» i sonett XIII, eller når jeg'et i sonett X bevisst 

velger «at kalde sommerfuglene for sjæle» (X, 13), når jeg'et i «Den første Sommerfugl» 

ønsker at sommerfuglen skal fly inn gjennom vinduet, og deretter i strofe elleve 

ombestemmer seg og sier «Nei, flyv du efter eget Sind!» (vers 42), for så å vende tilbake til 

ønsket om at den må fly inn gjennom vinduet senere i diktet.  

 Likevel har Wergelands lyriske jeg mer kontrollerte omgivelser enn Christensens, 

hvor det i sistnevntes dikt er større fokus på sommerfuglenes flimrende væren enn den ene 

sommerfuglens myke flagring og utseende. Den største forskjellen kan kanskje likevel finnes 

i bruken av jeg'et, som jeg var inne på i starten av denne delen, om det sentrallyriske. Der 

Wergelands lyriske jeg er et inderlig, romantisk erfaringssubjekt i rolige omgivelser, er 

Christensens lyriske jeg i Sommerfugledalen, med sitt svimlende virvar av bevegelser og 

farger, uklart posisjonert, og finner sted i diktene først og fremst som et språklig jeg. Barthes 

skriver blant annet om dette i «Forfatterens død», om koblingen mellom forfatteren og jeg'et i 

teksten og en nødvendighet av å «erstatte den person som inntil da hadde vært ansett for 

språkets eier med språket selv» (Barthes 2015: 60). Og i essayet «Afrealisering» spiller 
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Christensen selv med betydninger av subjekt og objekt, og dekonstruerer jeg'et til å bli en del 

av omgivelsene: «Dette jeg er det samme ordet "jeg" i poesien, eller i en hvilken som helst 

anden kunstart, og det er ikke personen "jeg" der taler, men det biologiske rum, verden, der 

bruger order "jeg" for at kende sig selv.» (DaL, 133) Barthes' språklig konstruerte jeg, og 

Christensens jeg, som i tillegg er en del av hele «det biologiske rum» er noe ganske annet enn 

Wergelands romantiske erkjennelsesjeg. 

 Romantikkens forfattere er en stor inspirasjonskilde for Christensen, det ser man både 

ved å sammenlikne hennes dikt med enkelte dikt fra denne perioden, og ved å lese essayene 

hennes, der hun stadig vender tilbake til forfattere som William Blake og, ikke minst, Novalis 

(1772–1801). Inger Christensen bruker Novalis i flere av essayene i Hemmelighedstilstanden, 

men vier aller mest plass til ham i essayet «Det er ord alt sammen», hvor hun siterer store 

utdrag fra teksten «Monolog» fra 1798.  Her skriver Novalis blant annet at «Det er egentlig 

noget løjerligt noget ved det at tale og skrive; den riktige samntale er ikke andet enn ordenes 

spil med hinanden.» (H, 54) Denne språksetningen gjør Christensen til en del av sin egen 

poetikk: i «Den naive læser» parafraserer hun: «Når jeg skriver digte, kan jeg finde på at lade, 

som om det ikke er mig, men sproget selv, der skriver.» (H, 12) Den store forskjellen mellom 

disse to sitatene er Christensens «at lade, som om», der Novalis' setning er mer radikal i sin 

ordautonomi, og hvor det er ordene som leker med jeg'et, ikke omvendt. I sammenheng med 

dette trekker hun inn Novalis' «tingenes sælsomme relationsspil», som en kontinuerlig prosess 

der menneske, språk og verden inngår i et spill med hverandre, uløselig forbundet.  

 Novalis skriver også i Hymner til natten om diktet, verdens og det lyriske jeg'ets 

relasjoner til hverandre. Han skriver, og kobler med dette også diktningen til sentrale begreper 

som drøm, barndom, håp, forgjengelighet og, ikke minst, erindring skapt i tekst:   

 

Jeg vil synke ned i duggdråper og blande meg med asken, – Fjerne erindringer, ungdomstidens 

ønsker, drømmene i barndommen, hele det lange livets korte gleder og fåfengte håp kommer i 

grå klær, som aftentåke etter solnedgang. (Novalis 2009:21) 
 

Hos Novalis er det gjennomgående en mer inderlig tone enn i Christensens 

Sommerfugledalen, idet det lyriske jeg'et i de prosalyriske tekstene vender seg bort fra dagen 

og mot «den hellige, uutsigelige, hemmelighetsfulle natten» (Novalis 2009: 21). Det er noe 

udifferensierbart ved natten, hvor alle katter er grå, men i det nattlige finnes også kimen til 

drømmer, til noe annet enn dagens skarpe lys. Det er, som i sammenblandingen av kroppens 

elementer med sine omgivelser i sonett VII, og som i alle sammenlikningene med 

sommerfugler i hele kransen, også i Novalis' sitat noe som blander seg sammen, uten å kunne 
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adskille de ulike elementene; minner, drømmer, alt kommer i «grå klær». I Sommerfugledalen 

beskrives et fall «ned i det askegrå» i sonett III, hvor dette sitatet av Novalis også klinger 

med, men hvor det ikke er jeg’et som vil blande seg med asken, men sommerfuglene som 

viser jeg’et hvordan det er å falle. Det er en forskyvning og en skepsis hos Christensen, i det 

lyriske jeg’et som utsier og skaper poesi av sine omgivelser. 

 Litt senere i hymnene skriver Novalis setningen «Livets umåtelige blomsterfylde 

smuldret hen i dunkle ord, ble som til støv og luft.» (Novalis 2009: 29) Dette er til dels 

beskrivende for hvordan bildene i Sommerfugledalen skapes og forsvinner hele tiden, hvor det 

hele tiden kommer inn en tvil til språket, til «dunkle ord», hvor sommerfuglene, som levende 

og helhetlige skapinger fragmenteres til støv og skapes om til bilder. Det kobler også an til det 

smuldrende ved erindring, «al erindring smuldrer», til glemselen, til negativet av det skapende 

ved ordene. Men der Novalis' setning går fra «blomsterfylde» mot oppløsning, er det i 

sonettene alltid også den skapende siden ved ordene og ved bildene som kommer fram, og 

sonettene går aldri i noen enveiskjørt retning.  

 Dette perspektivet kan likevel også gjenfinnes i Novalis' setning. Novalis er en 

forfatter med sterk tro på ordenes profetiske og skapende kraft. Når «livets umåtelige 

blomsterfylde» smuldrer hen og blir «som til støv og luft», innebærer dette også at livet blir 

omskapt til simile, til bilde, til poesi, og poesien har en skapende kraft i seg som kanskje er 

noe annet enn livet og livets blomsterfylde, men som til gjengjeld, i vendingen mot det 

hemmelighetsfulle og mot natten, kan inneha en sannhet som er tekstens og poesiens egen. 

Selv om livets blomsterfylde i Novalis’ setning og erindringen i Sommerfugledalen smuldrer, 

tar ordene opp såpass mye oppmerksomhet at de gjenfinner sin styrke i lesningen: Setningen 

«Livets umåtelige blomsterfylde smuldret hen i dunkle ord, ble som til støv og luft» var for 

meg en av de setningene hos Novalis jeg stoppet opp ved og husket ved lesningens ende. 

 Helt til sist i dette kapitlet vil jeg sette en annen tekst – eller egentlig bare én setning 

fra en tekst – i sammenheng med Sommerfugledalen, en tekst som Christensen har viet et helt 

essay til i Hemmeighedstilstanden: Lu Chis Wen Fu. Dette verket, som på norsk har fått 

tittelen Et dikt om å dikte, spenner fra refleksjoner rundt hva det vil si å skrive til mer 

pragmatiske instruksjoner for dikterisk suksess i ulike sjangre. Den setningen som hun vier 

oppmerksomheten til i essayet «Silken, rummet, sproget, hjertet» lyder på dansk: «I en enkelt 

meter silke findes det uendelige verdensrum; sproget er en syndflod fra en lille krog af 
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hjertet.»
9
 (H, 27)  Christensen utforsker denne setningen ved å se på de ulike ordklassene, og 

hun begynner med substantivene, med silken. Hun skriver videre i dette essayet at: 

 

Han [Lu Chi] skriver det kinesiske ordet for silke, maler det med sin pensel, formodentlig som 

så ofte før netop på silke. Jeg synes, jeg ser ham sidde der, med penselen dyppet, men endnu 

kun halvvejs løftet, lyttende ind i sig selv, mens det eneste synlige for hans inadvendte blik er 

silken, det tomme og grænseløse, det uendelige verdensrum, hvorfra perspektivet trækkes ind, 

i samme øjeblik han virkelig løfter penselen og skriver ordet silke. (H, 24) 
 

Sitatet kan overføres til Sommerfugledalens sonetter på flere måter: For det første viser det til 

dikterens prosess, hvor silken er «det tomme og grænseløse» arket, papiret, som dikteren sitter 

foran – men også hvordan dette «uendelige verdensrum» etterhvert blir fylt med tekst, vevet 

sammen med assosiasjoner, sammenlikninger og minner – for eksempel det «hjernespind af 

minder» (11) som beskrives i sonett VIII. «Prøv bare at glemme ordet silke,» skriver 

Christensen, «og du bliver mindet om det, næste gang du ser sommerhimler, et kronblad eller 

hinden mellem to muskler på en slagtet kylling.» (H, 23) Intertekstualiteten, som jeg for 

eksempel har lest inn i en allegorisk tolkning av sonett IV, der «blomstringen har rod i alt det 

rådne» kan spille på at tekst oppstår av annen, allerede (opp)brukt tekst, er også en del av en 

større vev, som inneholder resten av verden, naturen; det hun med en oversettelse og tolkning 

av Novalis kaller «tingenes sælsomme relationsspil» (H, 59). 

 Hver tekst kan inneholde sin egen lille inkapslede del av verden, sin egen lille 

erkjennelse – men på grunn av vår stadige vilje til å assosiere, til å sammenlikne, veves 

tekstene sammen med hverandre, og blir også slik et bilde, en demonstrasjon, på hvordan alle 

verdens bestanddeler står i relasjon til hverandre, relasjoner som kanskje er skjult for oss i det 

daglige, men som diktet, på sin særegne måte, prøver å vise fram, bevisst sine egne 

begrensninger. Om verden består av både leselighet og uleselighet utforsker sonettene begge 

disse, gjennom både det utsigelige og det uutsigelige, som det ikke viker vekk fra. I 

Sommerfugledalen finnes tilnærmingene til det uleselige ikke minst gjennom koblingen til det 

sublime ved glemselen, til de store ordene og det sentrallyriske perspektivet, og til døden. 

Noe skjules, og noe avdekkes hele tiden, men hva som til slutt, ved endt lesing, er skjult eller 

avdekt er usikkert, flimrende, skjules i mellomrommets yami eller utsuroi, det kan ikke 

fastholdes, det må videre, må holde seg plastisk.   

                                                 
9
 Arne Dørumgaards norske oversettelsen lyder: «Slik rummer et ark av silke / uendeligheten / og hjertets 

kammer / alle følelsers sum.» (Lu Chi 1978: 19) Dørumgaards oversettelse er noe mer blomstrende og orddrik 

enn både den danske og engelske (ved Sam Hamill) oversettelsen, og én meter silke som også finnes i den 

engelske oversettelsen, med sin «a yard of silk» – har en veldig annen utstrekning enn det norske «ark av silke». 

Jeg vil derfor her foretrekke den danske oversettelsen, som Christensen bruker, og den engelske. 
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4. Å skjule og avdekke  

 

«If we’re really mirrors in a poem 

what will we call this song 

I want to continue on yellow paper 

like a person in a room 

and like a ladder and like a moth» 

fra Sun (1998 [1988]) av Michael Palmer 

 

Det er, gjennom hele lesningen av Sommerfugledalen, en følelse av at noe har blitt tildekket, 

skjult, å ha blitt forbikjørt av noe; man prøver å snu seg, og det er allerede borte. Som jeg var 

inne på i kapittel én, skifter stemningene fra sonett til sonett, samt innad i sonettene, fra varme 

og sommer til kulde og uro og tilbake igjen. Spesielt i sonett III kommer det urovekkende helt 

til overflaten og det skjulte tematiseres tydelig. Første del av dette kapitlet vil derfor fokusere 

på denne sonetten, og spesielt hvordan den beveger seg mellom det å ville skjule noe og det å 

avdekke det. Her vil jeg også gå i dialog med den franske forfatteren og teoretikeren Hélène 

Cixous, og boken Three Steps to the Ladder of Writing (1993), som utforsker hva det vil si å 

skrive, å formgi i tekst, ikke minst gjennom hennes og sonett IIIs tilknytning til drømmen, til 

det å drømme. Ifølge Cixous må forfatteren ned i det skjulte for å skrive godt og «sant». 

Begrepet om diktets sannhet blir her viktig: hva er det egentlig som skjules i 

Sommerfugledalens sonetter, og hva er det som kommer til syne? For å svare på dette vil jeg 

se på hvordan begrepet sannhet dukker opp og utforskes hos Christensen selv, Cixous, 

Barthes og Novalis, og sette begrepene kunst, sannhet og innsikt i sammenheng. 

 Videre i kapitlet vil jeg utforske to beslektede tematikker: For det første tegninger, 

symmetri og speilinger, som alle er eksplisitt med i sonettene, og som kobler an til 

dynamikken mellom skapelse og vanskeligheten av å skape i diktningen, og for det andre lek, 

spill og forkledning i sonettene. Spesielt den sistnevnte delen vil jeg belyse ved hjelp av 

romantikkens kunstsyn, som gjør seg gjeldende på forskjellige måter gjennom hele 

Sommerfugledalen. Helt til slutt i kapitlet vil jeg diskutere Christensens forståelse av 

labyrinten som figur, slik den kommer til uttrykk i essayet «Jeg tænker, altså er jeg del af 

labyrinten» fra Del af labyrinten (1982), hvor også Barthes’ notater rundt labyrinten vil bli 

relevante, og sette dette i forbindelse med Sommerfugledalen og, som en overgang til neste 

kapittel, med økokritikken. 
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Sommerfuglen selv er et vesen som hele tiden skjuler og avdekker: Med sin flagring viser den 

fram bildet av de (som regel) fargerike vingene sine i glimt. Noen sommerfugler har vingene 

åpne mens de sitter på sin foretrukne blomst og suger til seg nektar, andre sitter med vingene 

lukket, og håper man på å fotografere dem med åpne vinger må man ofte være tålmodig. Sett 

med menneskelige øyne åpner og lukker sommerfuglen seg, den skjuler sin sanne natur når 

den har vingene sammenfoldet, og avdekker den når vingene er åpnet og sommerfuglens 

skjønnhet kommer til sin fulle rett. Noen arter overvintrer (for eksempel arten påfugløye) eller 

migrerer sørover når vinteren kommer, men mange har sesongbaserte liv om våren, sommeren 

og tidlighøsten: som imago lever de ofte kun noen få måneder, eller også bare uker og dager; 

de parrer seg, noen av dem, men ikke alle, rekker å ta til seg næring fra blomster, og dør.  

 Selv om de fargerike dagsommerfuglene befolker sonettene i størst grad, er det også 

mange nattsommerfugler i kransen – åtte forskjellige arter, om man teller til fordel for de 

sistnevnte, mot omtrent tjueen dagsommerfugler. Disse mindre spektakulære (med noen 

unntak) sommerfuglene, som for eksempel frostmåler og løvfaldsmåler, forveksles ofte med 

møll i dagligtalen og flyr om natten. En annen forfatter som skriver om møllenes 

(nattsommerfuglenes) liv og død er W.G. Sebald, igjen i den allerede siterte romanen 

Austerlitz, hvor Austerlitz forteller om da han og en kamerat i ungdomstiden sitter ute med en 

glødelampe og ser på nattsvermerne som tiltrekkes av lyset (Sebald 2004: 80), og kameraten 

forteller ham om møllene, som «i virkeligheten er en av de eldste og mest beundringsverdige 

slektene i naturens historie.» (Sebald 2004: 79) Av alle artene Austerlitz og kameraten ser om 

natten, i lyset fra lampen, blir Austerlitz overrasket over alle fargene og forskjellige 

utformingene disse nattinsektene, som ellers ikke sees, har. 

 Det er en fascinasjon som kommer til uttrykk her, over det som til vanlig ikke legges 

merke til eller vies oppmerksomhet, det som unngår eller forvrenges av det menneskelige 

blikket. Dette perspektivet, hvor nattsommerfuglene settes over dagsommerfuglene, finnes 

også i sonettene i Sommerfugledalen, selv om dagsommerfuglene dominerer. Austerlitz' 

oppramsing av nattsommerfugler og Sommerfugledalen har én art til felles, og det er 

nattsvermeren dødningehode. Den dukker opp i sonett III: 

 
III 

Op fra den underjordisk bitre hule, 

hvor kældermørkets første drømmekryb 

og al den grusomhed, vi helst vil skjule, 

lægger bunden under sindets dyb, 
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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. 

 

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? 

 

Det mørke, natten og døden, er spesielt tydelig i kvartettene. Gjennom hele 

Sommerfugledalen ligger døden under som et premiss for sonettene, fra sonett I og helt til 

sonett XV, for sommerfuglene og for jeg’et som sammenlikner seg med dem og besjeler dem, 

men dette perspektivet blir spesielt synlig i denne sonetten, hvor det er nattsvermeren 

dødningehode som stiger opp fra «den underjordisk bitre hule». Dødningehodesvermeren er 

den største sommerfuglen vi har i de nordlige landene, med et vingespenn på opptil tretten 

centimeter, og den er en virkelig flott sommerfugl (og skrekkinngytende – fra 

populærkulturen er den nok mest kjent der den sitter over munnen til Jodie Foster på 

filmcoveret og -plakaten til Nattsvermeren fra 1991). Studerer man den (for eksempel bak 

glass, der den sitter spiddet på en nål på Naturhistorisk museum i Oslo), ser den nesten ut som 

den har en overflate av fløyel, med lodden, stor og pelskledd kropp, og en sterk gulfarge på 

undervingene. Det som kjennetegner den, og som den har fått navnet fra, er den gulaktige 

tegningen (apropos Sommerfugledalens beskrivelser av tegning, maling, osv.) øverst på 

kroppen, som ser ut som et dødningehode. Dødningehodesvermer er ikke knyttet til tegning i 

sonett III, slik for eksempel kålsommerfuglens tegninger er det i tersettene, eller 

atlasspinneren er det i sonett VIII, den er først og fremst betydnings- og lydbærende i diktet, 

og har en retorisk fremfor en billedskapende effekt: det er døden, eller i det minste en 

dødsinnsikt, som stiger opp fra hulen. 

 Kvartettene har to bevegelser: en opp/ned-bevegelse og en innadvendt/utovervendt 

bevegelse. Det begynner med en oppadgående bevegelse i det første verset «op fra den 

underjordisk bitre hule», som videreutvikles i den andre kvartettens «op stiger […]», og ender 

med en brått nedadgående bevegelse i slutten av andre kvartetten, der sommerfuglene som 
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stiger opp fra hulen viser jeg’et «hvor blødt det er at falde / ned i det askegrå og ligne gud» 

(mine kursiveringer). I tillegg til disse opp- og nedadgående bevegelsene, på en vertikal akse, 

er det en annen type bevegelse i sommerfugleartene som «vender aftensværmersiden ud». Det 

som vendes utover, det som til da har vært innadvendt og skjult for blikket, er altså 

«aftensværmersiden»: om det som skjules var mørkt og nattlig, er det som vendes utover også 

natten. Dette viser fram både et paradoks og en innsikt om at det skjulte finnes i det avdekte, 

det daglige i natten, og døden i livet.  

 I kvartettene av denne sonetten er det et viktig landskap, et rom, som beskrives, og det 

er hulen, «den underjordisk bitre hule», en av verselinjene som gjentas tre ganger i kransen. 

Hulen er i sonetten et uhyggelig sted, «hvor kældermørkets første drømmekryb / og al den 

grusomhed vi helst vil skjule / lægger bunden under sindets dyb». Sommerfuglene kobles i 

denne sonetten nokså eksplisitt til den menneskelige psykologien generelt – for vi’et er her 

allment, ikke intimt og tosomt som i sonett VIIs tersetter –, til «sindets dyb» og det fortrengte. 

Det fortrengte og skjulte kan også vise til det lyriske jeg’ets flimrende tilstedeværelse i 

diktene generelt: den lille, gnagende følelsen av å ikke kunne avdekke seg selv, av å ha et 

blikk som nok kan besjele sommerfugler og sammenlikne seg med dem, men som gjør det 

med en bevissthet om at det er en distraksjon, en viljehandling: «hvorfor skal jeg så være 

mindre klog, / hvis det kan dulme angsten for det øde / at kalde sommerfugle for sjæle» (X, 

11–13), spør jeg’et retorisk i sonett X.  Sammen med angsten for det øde (og for døden), 

distraksjoner og desorientasjon, hvor virkelighet og fantasi er flimrende og ustabile størrelser, 

er det en spenning i selve det poetiske språket, som skaper både mening og innsikt, og som 

leker og performerer for leserens blikk og indre.  

  Den underjordiske hulen er fylt med grusomhet, men også med «kjellermørkets første 

drømmekryb». Kjellermørket gir assosiasjoner til noe mørkt og fuktig, og både dette ordet og 

neologismen «drømmekryb» gir assosiasjoner til det fortrengte, - kanskje også til 

psykoanalysen, som Lilian Munk Rösing skriver om i sin artikkel (2008), men uten å nevne 

dette ordet. Hélène Cixous skriver et kapittel om drømmenes effekt på skrivingen i Three 

Steps to the Ladder of Writing (hvor hun for øvrig også skriver at psykoanalysen og Freuds 

tolkning av drømmer ødelegger deres skapende kraft), kalt «The School of Dreams». Her 

skriver hun blant annet: 

 

We can hope to move closer to everything we can’t say without dying of fright through the 

School of Dreams. What makes us flee, what makes us come running down the mountain, 

what no man, no prophet could ever do, is look straight at God, look him in the eye. This is a 

metaphor. It’s looking at what must not be looked at, at what would prevent us from existing, 
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from continuing our ordinary, domestic lives, and what I call, for better or worse: ”the truth.” 

(Cixous 1993: 61) 
 

 «Kjellermørkets første drømmekryb» blir et slags urbilde («første») av den situasjonen 

Cixous beskriver: Subjektets møte med drømmens evne til å se det som ikke må bli sett på, å 

nærme oss «everything we can’t say without dying of fright». Men det er også en flukt fra 

dette med i bildet: «What makes us flee, what makes us come running down the mountain»: 

dette tematiseres hos subjektet i sonetten, som, gjennom det generelle vi’et, helst vil skjule de 

grusomheter som finnes i sinnets dyp. Hele Sommerfugledalen er på et vis både en flukt fra og 

en tilnærming til dette, til sannheten, som Cixous har satt i hermetegn (og som jeg snart vil 

komme tilbake til), gjennom sonettens mange vendinger, det flimrende, den jevne rytmen, 

overgangen fra en sonett til den neste, system og musikalitet. 

 Drømmen er tett knyttet til kunsten, og slik kan også «drømmekryb» vise til kunstens 

begynnelse. Den franske romantikeren Gérard de Nerval begynner for eksempel den korte 

romanen Aurelia med setningen «Drømmen er vårt annet liv.» (Nerval 1975: 14), og dette  

viser hvordan drømmen kan sette i gang og formgi en litterær tekst. Drømmene i 

Sommerfugledalen opptrer som noe ukontrollerbart, selv om de, for eksempel i sonett Is vers 

syv «min barndoms drømte sommertime» også får noe varmt og skapende ved seg, og 

drømmen kobles til jorden i sonett XIV, «jordens drømmesynske sfære». Drømmen er i ordet 

«drømmekryb», en uviss størrelse, og i sonett III kobles ordet sammen med både døden 

(dødningehodesvermeren) og den greske guden for drømmer, Morfeus, som stiger opp i den 

andre kvartetten, sammen med dødningehodesvermeren: «op stiger Morfeus, dødningehoved, 

alle / der vender aftensværmersiden ud». Morfeus kan i tillegg knyttes til det smertestillende 

og avhengighetsskapende narkotiske legemiddelet morfin – noe som døyver, eller igjen, med 

sonettene, som kan «dulme angsten for det øde» (X, 12).  

 Som drømmegud har Morfeus alle disse tre perspektivene i seg: den søte drømmen 

(som i «min barndoms drømte sommertime» og uttrykket god natt, drøm søtt), marerittet 

(«kjellermørkets drømmekryb») og drømmen som et «annet sted», som både har tilknytning 

til den kunstneriske skapelsen og til det døyvende, det skjulte. Dette speiles også i de tre 

sommerfuglene dette navnet kan vise til: for det første er det slekten med morfosommerfugler, 

spektakulære, eksotiske og vakre sommerfugler med stort vingespenn, og kanskje spesielt 

arten blå morfeus, med store, metallisk blå vinger: en sommerfugl som både kan distrahere og 

skape sterke, vakre bilder. For det andre er det den brunspraglede dagsommerfuglen 

speilbredpanne (Heteropterus morpheus), som blir mellomtingen av de tre, for den siste arten 

er den unnselige lille møllen vanlig urtefly (Caradrina morpheus), som flyr om natten; liten og 



75 

 

beige. Alle disse tre artene kan finnes i Morfeus-navnet; akkurat som drømmen selv er 

utforutsigbar: fortryllende, vakker og skinnende, eller en nyanse av liten, matt og brunaktig 

plett. Når Morfeus «vender aftensværmersiden ud» kan dette forstås både som at den store, 

blå morfeussommerfuglen vender sin brune (nattsvermeraktige) side utover, og skjuler den 

vakre fargen, eller at aftensvermersiden av ordet blir sommerfuglen som flyr om natten, 

Caradrina morpheus, vanlig urtefly, hvor både over- og underside av vingene er like. Hva som 

tildekkes eller avdekkes er altså uklart, på samme vis som hva som egentlig skjules og 

avdekkes ved den enkelte sonettens eller ved hele sonettkransens slutt, er usikkert, ustabilt. 

Morfeus-navnet i diktet er også viktig fordi det, i tillegg til drømmen og 

sommerfuglene, består av roten «morf», gresk for form, som har gitt opphavet til ord som 

morfologi og metamorfose. Slik peker navnet både på form og forandring, men også det å 

formgi, som diktningen er, og en slik forvandling og kunstnerisk side finnes også i Morfeus-

navnet selv; ikke bare som ulike sommerfuglarter eller drømmenyanser, men fordi det 

inneholder navnet Orfeus. I sekundærlitteraturen om Sommerfugledalen skriver både Mads 

Fedder Henriksen og Annette Bøgh om dette perspektivet (se Henriksen 1995 og Bøgh 1995). 

Orfeus er mest kjent fra Ovids metamorfoser, kunstneren som spiller så skjønt og trist at 

gudene lar ham hente opp sin elskede Evrydike fra dødsriket, med den ene, berømte 

betingelsen: se deg ikke tilbake (jf. Lots kone i Bibelen, også en variasjon i eventyret om 

Kvitebjørn kong Valemon og myten om Psyke). Dette gjør han, selvfølgelig, og Evrydike 

forsvinner tilbake til dødsriket, smuldrer opp.  Det er tankevekkende at Orfeus – som mister 

Evrydike ved å se seg tilbake, for å se om hun virkelig følger etter ham på vei opp fra 

dødsriket – er med i nattsværmerne som stiger opp fra hulen. Orfeus, dikteren som fortryllet 

alle ved sitt lyrespill, må ned i hulen også i Sommerfugledalen og stiger opp omformet til 

Morfeus, kunsten knyttes til drømmen. Morfeus og dødningehode som stiger opp sammen er 

en blanding av alt dette, av det skjulte, av drømmene, kunsten og døden. 

Sommerfuglene viser jeg’et «hvor blødt det er at falde / ned i det askegrå og ligne 

gud.» Det guddommelige, gud eller guder, mytologi eller religion, er med gjennom hele 

kransen, men hva betyr det egentlig? Er det et uttrykk for subjektets tro? Ovenfor siterte jeg 

Hélène Cixous som skriver om drømmen som et sted hvor jeg’et kan nærme seg, metaforisk, 

å «look straight at God, look him in the eye». I et essay skriver Christensen om det amorfe – 

apropos både morfeus-navnet og askegrått: 

 

Måske fordi det drejer sig om en særlig form for bevidsthedsrus, en følelse af at opgå i det 

formløse, uden at det i virkeligheden sker, følelsen af også selv at være en del af det amorfe, 

uden at behøve at dø, ja hvis ikke religionerne havde taget patent på Gud, også sprogligt, ville 
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jeg kalde det følelsen af at være ler i Guds hånd, som når man føder og måske også når man 

bliver født, altid i situationer, hvor det er en tilsyneladende mangel på forskel mellem kroppen 

og dens omgivelser. (H, 71) 
  

Det amorfe sammenliknes med å være leire i guds hånd i essayet, med en følelse av «at opgå i 

det formløse, uden at det i virkeligheden sker» og «en tilsynelatende mangel på forskel 

mellem kroppen og dens omgivelser»: det guddommelige er ikke det formløse, men selve den 

amorfe følelsen er koblet til det guddommelige, til et sted der det indre og ytre smelter 

sammen (jf. for eksempel kroppens sammenblanding med sine omgivelser i sonett VII, se 

kap. 3). Det guddommelige aspektet blir i sonetten sammenstilt med det amorfe mer direkte, 

hvor sommerfugleartene viser jeg’et hvor «hvor blødt det er at falde, / ned i det askegrå og 

ligne gud» (min kursivering): Det askegrå er en sammenstilling som kobler fargen til noe 

stofflig (se delen «Fargenes liv» i kapittel to), gråfargen, blandingen av hvitt og svart, av lys 

og mørke, sammenstilles med asken, restene etter noe har brent ned, hvor alt blandes sammen, 

blir udifferensierbart: det amorfe, formløse. I essaysitatet uttrykker også Christensen en slags 

harme over at religionene har tatt patent på gud; «også sprogligt». Gud, og det 

guddommelige, er i Sommerfugledalen snarere denne amorfe situasjonen, som inntreffer, eller 

som subjektet kun tangerer, når det er en tilsynelatende sammensmeltning av kropp og 

omgivelser: Bruken av gud – som både substantiv («gud» i sonett III, «guderne» fra sonett 

VII) og adjektiv («guddommelige» fra sonett II) – viser, før eller senere i de respektive 

sonettene, til en sammenblanding av det lyriske jeg med sine omgivelser.  

 I essayet «Tærningens syvtall» skriver Christensen at «Gud er den samtale som 

mennesket fører med universet, eller omvendt: den samtale universet fører med mennesket, 

for at komme til bevidsthed om sig selv.»  (DaL, 115) I sonetten er sommerfuglene aktive: 

«viser mig hvor blødt det er at falde / ned i det askegrå og ligne gud» (min kursivering). 

Sommerfugleartene har en innsikt de vil vise jeg'et, om fallet ned i det askegrå: sommerfuglen 

– som omgivelser, insekter, noe ikke-menneskelig – kommuniserer; verden (eller universet) er 

ikke stille i diktene, og jeg'et vinner ikke sin innsikt og sine refleksjoner kun ved å vende seg 

innover. Men denne samtalen universet eller mennesket fører med den ene eller andre er ikke 

ukomplisert, og sommerfuglene i sonett III viser bare jeg’et «hvor blødt det er at falde / ned i 

det askegrå og ligne gud» (min kursivering). Det guddommelige er ikke kun knyttet til det 

religiøse, men også til natursynet hos Christensen, og til det kompliserte forholdet mellom 

leselighet og uleselighet, og det formløse er en tilstand jeg’et ikke kan gå helt inn i, det kan 

bare likne og forsøke å nærme seg det. Hos Cixous stilles dette nærmest som en garanti for 

diktningen, og det er denne skremmende siden ved diktningen Christensen også nærmer seg i 
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sonettene; «looking at what must not be looked at, at what would prevent us from existing, 

from continuing our ordinary, domestic lives, and what I call, for better or worse: ”the 

truth.”». Som med den «guddommelige fælde» i sonett II, er også fallet i sonett III knyttet til 

en ambivalens: skal jeg’et la seg falle, selv om det er «blødt», ned i det formløse, det 

resterende og skjulte eller skal det holde seg oppe – «op fra» heller enn «ned i»?  

Sommerfugledalen beskriver nettopp denne følelsen som Cixous også problematiserer, 

at vi har laget rammer for livene våre, for hverdagen, for å holde det grusomme (for eksempel 

innsikten om døden) på avstand: I sonettene kommer det skjulte til overflaten i glimt, i den 

flimrende effekten ligger det en desorientasjon, som gjør jeg’et forvirret, som gjør at hun i ett 

øyeblikk dykker ned i denne underjordiske, bitre hulen, og ser grusomhet, drømmer og død 

stige opp og falle ned, og så, i tersettenes vending, ser den kjente og kjære kålsommerfuglen 

fra «en eng i Vejle», fra hjemlige barndomstrakter (Vejle er byen Inger Christensen vokste 

opp i), i dette samme landskapet og spør: «hvad vil den her i denne dystre luft?» 

Sommerfuglen stilles til skue og beskrives, den kobles til barndomslandet (jf. sonett I og II), 

og den har ifølge det lyriske jeg'et også en agenda: den vil noe. 

Tersettene tar til å begynne med en helt annen vending enn kvartettene: Her er 

nattsommerfuglene byttet ut med kålsommerfuglen (avbildet på den nyere utgaven av 

Sommerfugledalen, som også er den utgaven jeg forholder meg til), og diktet stiller to 

spørsmål: det første spør «hvad vil den her i denne dystre luft?» det andre spør «Er det den 

sorg, mit liv har overhalet, / som bjergbuskadset dækker med sin duft?» Det første er et 

spørsmål om hvorfor en kålsommerfugl, fra en eng i Vejle i Danmark, skal forflytte seg til 

den «dystre luft» i Brajčinodalen, og i sammenheng med både kvartettenes nattsommerfugler, 

som direkte «viser» jeg’et noe og med det neste spørsmålet som igjen kobler inn jeg’et, kan 

denne bevegelsen leses allegorisk: jeg’et sammenlikner seg selv med en sommerfugl, og spør 

seg hvordan hun har havnet i noe fremmed, hvor det kjente og stabile smuldrer, og det 

flyktige og skjulte tar overhånd. Spranget til neste spørsmål, viser jeg’et som spør «Er det den 

sorg, mit liv har overhalet, / som bjergbuskadset dækker med sin duft.»  Her er sorgen noe 

forbikjørt og skjult, som en forførende, behagelig og sanselig duft som bjergbuskaset dekker 

for. Det skjulte, sorgen, dekkes for av kunsten, av alle forførende distraksjoner.  

 

Poesiens sannhet 

Teksten, diktet, innehar alle disse perspektivene: det skjuler noe samtidig som det avdekker 

det, viser til en detalj, eller et uendelig univers, spriker ut i andre tekster – samtidig som det 

forbigår sorgen, skjuler grusomheter, forfører og fortryller, med mareritt og drømmer. Men 



78 

 

det diktet også gjør er å vise fram (sonett III: «viser mig») kunstens spesielle innsikt, dens 

sannhet. Barthes skriver, om poesien: 

 

Poetry: its sole justification: truth. In Poetry, form and only form is what enables us to touch 

the truth; the tacile power of form: to touch the word, the line, the tercet. (Barthes 2011: 25) 
 

Her, igjen, er begrepet om sannhet, som også finnes i hermetegn hos Cixous (men da i 

relasjon til skjønnlitterær skriving generelt, ikke bare poesien, se sitat tidligere i kapitlet) og 

hos Christensen selv, i hennes essays, som jeg vil komme tilbake til. Hos Cixous er det satt i 

sammenheng med det å tørre å se på det som ikke må bli sett på, «look straight at God, look 

him in the eye» (Cixous 1993: 61), i prosessen hun kaller å bestige nedover, «ascent 

downwards, because we ordinarily believe the descent is easy» (Cixous 1993: 5). Hos 

Christensen er poesiens sannhet garantert gjennom poetens vilje og kunnen til å gå inn i den 

hemmelighetsfulle relasjonen mellom språk og virkelighet. Det jeg synes er interessant i 

Barthes' kobling mellom poesi og sannhet, er det taktile, «what enables us to touch the truth». 

Sannheten blir i poesien noe fysisk, og for Barthes skjer dette gjennom formen, «form and 

only form», «the tactile power of form». Når Barthes her snakker om form i poesien, er dette 

ikke form i snever forstand, som diktets oppsett, eller dets fysiske form på boksiden, men alt 

som ikke direkte kan sies å være diktets innhold: syntaks, ordlyder, retoriske figurer og bilder, 

assonans, allitterasjon, perspektiv, rytme, og så videre. Denne formens taktile kraft gjør at 

man kan ta på, berøre, ordet, verselinjen, tersetten – og det er interessant at Barthes her tar 

med tersetten, som jo er en del av sonettens form. 

 Leseren får, når hun leser poesi (som er god, som treffer) denne følelsen av en sanselig 

berøring med språket, en taktil fornemmelse  av ordenes materialitet: denne leseropplevelsen 

har mye til felles med det Barthes noe senere i forelesningsrekken sin kaller lesningens satori: 

«setting a bell ringing», «that's it» (Barthes 2011: 78)
10

. Selv om Barthes også setter tekstens 

sannhet og disse uttrykkene ved siden av hverandre enda litt senere i forelesningsrekken, er 

det er likevel ikke helt det samme: I poesien er tekstens taktile kraft selve grunnlaget for 

lesningen og for lesningens sannhet, ikke kun et utrop (eller er den flere utrop, som følger 

hverandre på rad og rekke, som en rytme?). Ordene følger hverandre på siden, men brytes opp 

av versene, peker både på seg selv og mellomrommet mellom dem, og begge disse to, ordene 

og mellomrommet, blir til noe fysisk. I Sommerfugledalen er dette også innskrevet i 

sonettene, hvor sonettene selv hele tiden er et spill mellom forskjellige former for form og 

innhold. Det tydeligste eksempelet er en av tersettene i sonett VI: 

                                                 
10

 Også i Det lyse rommet: «Det er det!» (Barthes 2001: 130) 
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Her gror de stikkelsbær- og slåenbuske, 

som likegyldigt hvilke ord du spiser 

gør livet sommerfuglelet at huske. 

(VI, 9–11) 

  

Ordene blir her så fysiske og taktile at de er omgjort til bær, til noe som kan spises. I denne 

tersetten er det både i form og innhold en ordenes taktilitet og materialitet som vises fram. For 

det første skapes det en kobling mellom munnens to primære funksjoner, som både den 

kroppsdelen hvor lydene våre artikuleres (i tillegg til halsen), og hvor vi tar inn mat, spiser, 

tygger. I stedet for at bærene spises, er de i tersetten omgjort til ord, «som likegyldigt hvilke 

ord du spiser / gør livet sommerfuglelet at huske». Det er en ironi både med tanke på smak og 

lesning i disse to verselinjene: for det første er det ikke likegyldig om man spiser stikkelsbær 

eller slåenbær (norsk: slåpebær), da de førstnevnte er søtsure, de sistnevnte svært bitre, og at 

de gjør livet «sommerfuglelet» å huske, blir nesten komisk, og viser i alle fall til en avstand 

fra det lyriske jeg'ets side til det som blir sagt; tersetten får en ironisk vri. Men det fysiske ved 

ordene finnes ikke bare i innholdet: formuleringen «stikkelsbær- og slåenbuske» viser også til 

ordenes morfologi: egentlig går ikke denne verselinjen opp, om begge ordene skulle vært 

utskrevne – stikkelsbærbuske og slåenbuske – men på grunn av den lille bindestreken etter 

stikkelsbær, kan -buske sløyfes, fordi det er en identisk endelse på begge 

ordsammenstillingene, og det skapes derved et perfekt jamisk pentameter.  

 Ordenes fysiske former forkortes, men viser likevel til de samme fenomenene. 

Dessuten blir fenomenene stikkelsbærbusker og slåenbusker i tersetten underlagt ordene, som 

først og fremst er ord i diktet, svart på hvitt på papiret, heller enn fenomenene de viser til. 

Gjennomgående i sonettene peker ordene på sin egen tilblivelse, og på det poetiske språkets 

skapende kraft, på dets svakheter og meningsmangfold og -mangel. Verselinjenes jambiske 

pentameter, det rytmiske drivet i kransen, som også driver leseren videre, gjør den også til noe 

som kan berøres: man kan, skal kunne, komme i berøring med ordene, lese dem fysisk, kjenne 

dem på kroppen. For meg er dette kanskje poesiens viktigste virkemåte i lesningen.  

 Inger Christensen skriver også selv om poesiens sannhet og kunstens innsikt i 

essayene sine. I «Hemmelighedstilstanden» skriver hun: 

  
Måske kan poesien slet ingen sandheder sige; men den kan være sand, fordi den virkelighed, 

der følges med ordene, er sand. Dette hemmelighedsfulde følgeskab mellem sprog og 

virkelighed er poesiens måde at erkende på. (H, 40) 
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Det er forholdet mellom språk og virkelighet som er en kilde til diktets sannhet. Dette 

forholdet beskriver hun flere steder, ofte ved hjelp av ulike sitater av Novalis, som, i tråd med 

et romantisk kunstsyn skriver om diktets profetiske kraft og sannhet. Om poesiens forhold til 

sannhet skriver han rett ut, i et fragment: «Poesi er det ekte og absolutt virkelige. Dette er 

kjernen i min poesi. Jo mer poetisk, desto sannere.» (Novalis 2009: 56) Den siste setningen i 

dette sitatet er vanskelig å få grep på: hva vil «mer poetisk» si, og hva er denne 

komparativformen av adjektivet, «sannere»? Både Barthes og Christensen skriver jo om 

sannhet, «truth», og at poesien er sann: i disse absolutte begrepene er det ikke rom for 

bøyningsformer. Hos Novalis gjeninnføres det bevegelige ved begrepet, og jeg tenker dette 

også kan kobles sammen med et annet av Novalis' fragmenter, der han skriver: «Musikk, 

plastikk og poesi er synonymer.» (Novalis 2009: 56) I Sommerfugledalen er det 

gjennomgående en følelse av at alt flyter, at det plastiske og musikalske er noe av det som 

gjør at diktene får dette taktile skinnet ved seg. Sonettene går inn i og utforsker 

relasjonsspillet mellom diktning og virkelighet, og i essaysitatet av Christensen over beskriver 

hun dette forholdet, eller følgeskapet, som «hemmelighetsfullt»: i essayet «Det er ord alt 

sammen» beskriver hun også denne tilstanden som en vekselvirkning mellom ytre og indre i 

en membran, og her er det direkte knyttet sammen med Novalis' relasjonsspill:  

 

Det betyder snarere, at der i hvert fald midlertidigt er oprettet balance mellem ude og inde, at 

membranen er gjort uigennemtrængelig – og ordet at digte betyder jo netop undurchlässig 

machen – uigennemtrængelig fordi der ikke længere er noget, der trænger sig på for at 

overtage og beherske et andet niveau, alt synes i digtet at svæve, uafbrudt bevægeligt, men 

stille, som midt i stormens øje, i det Novalis kalder "das seltsame Verhältnisspiel der Dinge". 

(Tingenes sælsomme relationsspil). (H, 59) 

 

Sitatet har et ekko av Barthes ved seg: det ugjennomtrengelige ved diktet handler for 

Christensen ikke om et forsøk på å gjennomtrenge for så å bli avvist av teksten: Det handler 

om diktets sannhet (selv om dette ikke blir eksplisitt nevnt i dette sitatet) som diktets særlige 

virkemåte, og Novalis’ formulering «tingenes sælsomme relationsspil» blir forstått som denne 

begrepsløse innsikten som diktet, i lesningen, kan gi oss. Svaret på spørsmålet «Hva er det 

egentlig som skjules og avdekkes i Sommerfugledalen?» finnes i det spesifikke, kroppslige og 

taktile poesien gir: å ta på sannheten, komme i berøring med den på en særlig måte. 

Sommerfugledalen viser fram dette, gjennom form og innhold: jeg’et som står ansikt til ansikt 

med døden, døden som en innsikt det ikke helt går an å få tak på, annet enn i diktets form og 

formuleringer – og, ikke minst, døden slik den viser seg i speilet.  
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Tegninger, symmetri og speilinger 

Speil og det speilende, tegninger og det å tegne, som begge kan knyttes til symmetri i diktene, 

viser til en dynamikk mellom den kunstneriske skapelsen og det stivnede, som det 

(tilsynelatende) ikke lenger går an å skape eller omforme (jf. «glimt af skræk og skønhed går i 

ring» fra sonett V). Symmetrien er tydelig til stede i Sommerfugledalen, den er både nevnt 

eksplisitt gjennom formuleringen «sorgens symmetri» i sonett IV, og vises fram i utseendet til 

de mange sommerfuglartene i sonettene. Også sonettkransen er en symmetrisk form: 

geometrisk er kransen en flettet sirkel, og sirkelen har et uendelig antall symmetriakser. 

Symmetri er hovedsaklig koblet til geometri og det visuelle, og sommerfuglen selv blir ofte 

brukt som et både biologisk og rent grafisk par excellence-eksempel. Hvis man skal finne 

sommerfuglens faktiske symmetriakse vil denne naturligvis på rett gjennom larvekroppen. 

Fordi sommerfuglen ser ut som den gjør, med sine store, ofte fargerike vinger, som går ut fra 

hver sin side av kroppen, kommer selve kroppen ofte i bakgrunnen, som i diktene i 

Sommerfugledalen, hvor fargene og tegningene på vingene er i blikkets fokus. Kroppen blir 

omformet til en linje, til vingenes symmetriakse. Man glemmer nesten den lille larvekroppen 

– «kan sommerfuglen med sin flagren dække / at den er bundet til insektets krop» (IV, 5–6): 

Sommerfuglen blir vingene sine. Kroppen blir et mellomrom (apropos Barthes' Ma-begrep), 

et tomrom, noe som skal skjules, den blir selve symmetriaksen, som vingene får utfolde seg 

fra, hvor den ene vingens vakre mønster, farger og tegninger får speile seg i den identiske på 

andre siden av aksen. Også hos sommerfuglesamlere kan man se dette prinsippet: det er 

vingene som skal vises fram i monteret, kroppen stikker man en nål gjennom for å holde på 

plass den utstoppede sommerfuglen, og vingene skal justeres i en vinkel så vingefargene og -

tegningene vises fram på best mulig måte (Aarvik 2009: 28). 

Sommerfuglens tegninger og tegning, maling og det å male generelt, er et gjentakende 

motiv i sonettene, fra lysets engel som kan male, gi seg en forkledning i sonett I, via 

formuleringer som «farvens tegnfigur» i sonett IV, og ved beskrivelser av sommerfuglenes 

vingetegninger, som atlasspinneren i sonett VIII, «hvis vingefang utbreder jordens kort» 

(VIII, 10) og månemålerens riss i sonett IX, med «de små halvmåneformers sorte rande, / der 

sad på universets vingespids» (IX, 10–11). Som disse eksemplene fra sonettene viser, kobles 

ofte beskrivelsene av tegningene billedlig til navnet på sommerfuglarten (atlasspinneren brer 

ut et kart, månemåleren kobles til universet) som ofte tolkes som omgivelser, og store sådan: 

jorden, universet, alltings flyktighet. Dette er tegninger som vises fram for jeg’et, som en 

avdekning av sommerfuglens «sanne» natur, men de er også flyktige og flimrende.   
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Kålsommerfuglen fra en eng i Vejle beskrives i sonett III som «den hvide sjæl, som 

har en tegning malet / af altings flyktighed på vingens spejle» (III, 9–10). I motsetning til 

lysets engel-figuren fra sonett I, kan ikke kålsommerfuglen male: tegningen den har er 

allerede malt uvisst av hvem, med mindre man leser denne setningen med en kronglete 

syntaks, hvor det er sommerfuglen selv som har malt tegningen. Tegningen forestiller «altings 

flyktighed» og den er malt «på vingens spejle». Sommerfuglens vingestøv fremstilles 

gjennom hele sonettkransen som noe flyktig og fint, i sonett XIV er det «så fint som intet 

skabt af ingen» (XIV, 3) – kanskje en allusjon til H.C. Andersens eventyr «Kejserens nye 

klær». Det finnes noe stofflig som det ikke går an å få tak på: hvordan kan alltings flyktighet 

være malt på vingens speil? Begge delene av verselinjen er problematiske: alltings flyktighet 

kan ikke settes fast, og et speil er en overflate som egner seg dårlig å male på. Koblet tilbake 

til Christensens uttalelser om diktets sannhet, kan dette paradokset få en litt annen vri, hvor 

Christensen snakker om at «alt synes i digtet at svæve, uafbrudt bevægeligt, men stille, som 

midt i stormens øje» (H, 59): «altings flyktighed på vingens spejle» som et uttrykk for diktet, 

som både er fysisk fastsatt som blekkbokstaver på boksiden, men som likevel, gjennom sine 

bevegelser, gjennom formens og betydningenes bevegelser, det taktile ved diktets 

formelementer, skaper noe helt annet i lesningen av diktet, som Barthes og Christensen kobler 

til diktets sannhet.  

Kålsommerfuglen er hvit, med sorte tegninger, som en tekstside i en bok, og spesielt 

en diktbok. En oppslått bokside, ikke minst Sommerfugledalen, som er såpass tynn, kan 

sammenliknes med sommerfuglens vinger, symmetrisk ut fra hver sin side av symmetriaksen 

(margen, kroppen), og det å bla gjennom boken kan forestille en slags – men som regel 

kontrollert, fremadrettet – flagring, et vingeflimmer. Det er likevel én stor forskjell mellom 

sommerfuglens og den generelle bokens symmetri: der sommerfuglens tegninger er speilet, 

identiske på hver side, er det noe annet som skjer i boken, som har forskjellig tekst på hver 

side: et dikt er spesielt, unikt. Sommerfugledalen er i tillegg en usymmetrisk bok: det er kun 

tekst på høyresiden, det som viser seg, viser seg kun på den ene siden – igjen formuleringen 

fra sonett XI, «hvor alting kun er til på denne side». Venstresiden er blank, som et speil uten 

noe som speiler seg i det, et boksidens uoverskuelige tomrom, «når der intet står» (H, 64), for 

å bruke en formulering fra Christensen. 

Speilet og det speilende har en ambivalent rolle i sonettene. Der «altings flyktighed på 

vingens spejle» tegner et bilde av at et speil som noe bevegelig, flimrende, som inneholder 

alltings flyktighet, fremstilles dette motivet spesielt i sonett XII som noe kaldt og stivnet.   

Speilet er et objekt, eller en overflate, der man kan se seg selv, men speilvendt, forvrengt. Det 
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bildet speilet avdekker av jeg’et vil alltid både være ekte – lysstråler som treffer den som 

speiler seg blir reflektert tilbake til den speilendes øyne, et speil kan ikke lyve – men samtidig 

vil det i selve speilvendingen skjule noe. Refleksjon forbindes også med den mentale 

prosessen det er å reflektere, og selvrefleksjon, som jeg’ets innsikt i seg selv. Dette er noen av 

perspektivene som blir utforsket i sonett XII: 

 

XII 

Mit øre svarer med sin døve ringen, 

mit øje med sit indadvendte blikk, 

mit hjerte ved, at jeg er ikke ingen, 

men svarer med det kendte lille stikk. 

 

Jeg spejler mig i frost- og løvfaldsmåler 

en aften i novembers egekrat, 

de reflekterer månelysets stråler 

og leger solskin i den mørke nat. 

 

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. 

 

Dette er en av de sonettene hvor jeg’et er sterkest til stede. Den begynner med en rytmisk 

gjentakende kvartett, fri for sommerfugler, sentrert rundt subjektet og subjektets 

innadvendthet og tvil til seg selv: øret svarer med sin døve ringen, blikket er innadvendt og 

hjertet, som «ved, at jeg er ikke ingen» svarer likevel «med det kendte lille stik». Sonetten er 

preget av det lyriske jeg’ets insisterende tilstedeværelse, gjennom gjentakelsen av ordet «mit» 

i første kvartett og de mange forekomstene av «jeg» i sonetten. Gjennomgående for mange av 

sonettene i kransen er at subjektet oftest er sterkest til stede de stedene hvor det betviler seg 

selv, slik som i denne, og også i sonett III. Jeg’et virker isolert og innadvendt, døvblind, til 

stede kun i sin egen bevissthet og sin egen kropp, alle sansene er vendt innover. Christensen 

har skrevet om det innadvendte blikket i essayistikken sin, men da med positivt fortegn: Lu 
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Chi som skriver ordet silke, og alt det som da åpenbarer seg for det innadvendte blikket hans 

(H, 24, sitert i kapittel tre). Her i sonett XIIs første kvartett åpner ikke dette blikket opp for 

fantasien, det peker heller tilbake mot sonett IIIs dystre fremstilling av grusomhetene som 

«lægger bunden under sindets dyb» (III, 4), en fremstilling av jeg’ets fangenskap i seg selv.  

 Som svar på det lyriske jeg’ets tvil og innadvendthet i den første kvartetten, speiler 

jeg'et seg i sommerfuglene «frost- og løvfaldsmåler» (også: jf. «stikkelsbær- og slåenbuske» 

tidligere i dette kapitlet). Speilet, og formuleringen «Jeg spejler mig», som innleder både 

andre kvartetten og tersettene er dominerende i sonetten, men det er noe kaldt og stivnet ved 

det: med «novembers egekrat» innføres det en ny årstid i sonettene, sommervarmen er 

erstattet med senhøsten. «Egekrat» viser til noe krokete, kaotisk og labyrintisk (jf. «en vild og 

labyrintisk ufornuft», vers fire av sonett IV, koblet til «bjergbuskadset»). Jeg’et i sonetten 

befinner seg i dette krattet for å kunne speile seg i «frost- og løvfaldsmåler» som «reflekterer 

månelysets stråler / og leger solskin i den mørke nat». Det er en mise-en-abyme-figur av 

refleksjoner, som begynner med månen, som reflekterer solas stråler, som igjen reflekteres av 

frostmåleren og løvfaldsmåleren, som igjen jeg’et speiler seg i. Speilrefleksjonen kan ikke 

lyve, men den kan heller ikke vise noe nytt: den er et gjenskinn, et visuelt ekko, og det jeg’et 

speiler seg i er et gjenskinn av et gjenskinn av noe opprinnelig, livgivende. I dette ligger også 

erkjennelsen, som også Cixous er inne på når hun beskriver drømmen som det stedet man kan 

nærme seg det som ikke må bli sett på, om at det kanskje kan være umulig for poesien å 

gjengi direkte – men i ekkoet og gjenskinnet ligger også en innsikt og en erkjennelse, og 

diktet utforsker disse begrepene, inn mot grensen mellom leselighet og uleselighet, 

utsigelighet og uutsigelighet. 

 Jeg’et speiler seg i frostmåleren og løvfaldsmåleren, men også «i deres puppedvale / 

hvorfra de nådesløst befries, når nøden / er størst i kuldens spejlbelagte sale». Puppedvalen 

har en ambivalens ved seg: for det første er puppen noe som skjuler og beskytter, for det 

andre er den innadvendt, en innadvendthet som sommerfuglen befries fra, og for det tredje er 

selve befrielsen fra puppedvalen «nådesløs» og skjer «når nøden er størst». Både frostmåleren 

og løvfaldsmåleren flyr om natten, om høsten, og frostmåleren klekkes fra puppen etter 

høstens første frostnetter. Frosten kommer tilbake i slutten av tersetten gjennom «kuldens 

spejlbelagte sale»; en formulering som høres både labyrintisk og klaustrofobisk ut, hvor man 

ser seg selv uansett hvor man snur seg, men hvor «sale» også viser til et rom som er åpent og 

stort, altså det motsatte av labyrintisk og klaustrofobisk.  

 Sonetten ender med dødens blikk i speilet: «og det jeg ser ved selvsyn, spejlets nøgne / 

fortabte blik, er ikke bare døden, / det er døden som med egne øjne.» De speilbelagte salene 
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fra den første tersetten blir med over i lesningen av den andre tersetten, hvor speil og blikk 

gjentas i forskjellige former. Jeg'et plasseres i et kaldt og stillestående innendørs landskap, 

hvor alt er selvsyn. I dette selvsynet ser jeg'et døden, men ved formuleringen «ikke bare 

døden, / det er døden som med egne øjne.» Blikkene fram og tilbake, og speilets blikk er 

fremtredende i denne tersetten, hvor døden blir noe annet enn bare en ingrediens i jeg'ets 

blikk: den blir noe som selv har et blikk å gi tilbake, som om den var levende.  

 Det vil si: det er en ambivalens også ved denne siste verselinjen: formuleringen «som 

med egne øjne» kan syntaktisk leses på to måter, avhengig av hvordan man leser ordet «som». 

Den første måten å lese ordet «som» på er som den sammenliknende konjunksjonen, og 

«døden som med egne øjne» som en simile: som om døden ser med egne øyne. Den andre 

måten å lese ordet «som» på er å lese det som subjunksjonen som innleder en relativsetning: 

«døden som med egne øjne» blir da en ufullstendig setning, hvor noe mangler: døden som 

med egne øyne gjør, kan, ser hva?  

 Dette viser igjen den sentrale plassen ordet «som» har i sonettkransen, hvordan det 

både setter i gang bildene i sonettene, finnes i ordet «sommerfugl» og generelt er visuelt og 

rytmisk til stede i sonettene: ikke én sonett uten et «som» – og ofte flere. Dødens 

speilbildeblikk får noe tvetydig og ullent over seg, som om setningen her nærmer seg noe som 

ikke går an å si, noe uutsigelig eller uleselig, døden som det absolutte hvor setningens syntaks 

går i oppløsning, hvor speilbildene og sonetten stivner til. Tvetydigheten ved ordet «som» blir 

spesielt tydelig, fordi det kun forekommer én gang i sonett XII, og da i denne viktige 

syntaktiske posisjonen som bestemmer dødens posisjon i setningen: er døden også 

billedskapende, eller er den der hvor både bildene og det poetiske språket må gi tapt? Det kan 

i alle tilfelle virke som jeg'et, når det kun speiler seg og ikke sammenlikner, må gi tapt, men at 

småordet «som» gjeninnfører en viktig ambivalens ved det billedskapende og ordenes, 

setningens skapende kraft i diktene. Ordet «som» viser på denne måten også til en ontologisk 

ambivalens i diktene, der ingenting er noe i seg selv, men kun i kraft av relasjoner; similer, 

speilinger, ekko. 

  

Lek, spill og forkledning 

I Fragmenter av kjærlighetens språk skriver Barthes: «Jeg er samtidig for stor og for svak for 

skriften: Jeg befinner meg ved siden av skriften, som alltid er innesluttet, voldsom og 

likegyldig overfor mitt barnslige jeg som faller på kne for den.» (Barthes 2003: 223) Dette er 

en beskrivelse av forholdet mellom subjekt og språk som kanskje i utgangspunktet passer best 

på sonett XIIs speiltematikk, hvor speilet er noe jeg'et ikke kan trenge inn i, men som alltid 
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bare reflekterer lyset som treffer det, og hvor det virker som både jeg'et og språket i sonetten 

er hver for seg, innesluttet, og hvor døden (kanskje) oppløser språket i den siste verselinjen. 

Likevel sier dette sitatet mye om et språksyn hvor subjektet aldri har full kontroll i møte med 

språket, hvor språket alltid har et element av spill og lek med seg selv.  

 I sitatet hos Barthes er det ikke mulig for subjeketet å tre fullstendig inn i skriften: Han 

skriver denne setningen etter tre (både i følge ham selv og faktisk) mislykkede forsøk på å 

skrive haikudikt. Barthes skriver ikke poesi, men det gjør Christensen: Hun skriver ikke om 

«mislykkede» forsøk på å skrive dikt, hun skriver dikt, og her ligger noe av den største 

forskjellen mellom dem, som også viser seg hos Christensen gjennom en ambivalens ved 

språket, som ikke er noe helt eget, helt unikt, men som alltid har et element av spill i seg, et 

spill med alle andre relasjoner som finnes. Dette er et språksyn som hun hovedsaklig bygger 

videre fra Novalis' «Monolog». 

 Novalis har også en liknende opplevelse som Barthes' av språkets innesluttede vesen i 

sin «Monolog»: «Det er noget løjerligt noget med det at tale og skrive; den rigtige samtale er 

ikke andet end ordenes spil med hinanden.» (H, 54) Og det er også i denne teksten han 

kommer med formuleringen «tingenes sælsomme relationsspil»:  

 

Hvis man bare kunne gøre folk begribeligt, at det forholder sig med sproget ligesom med de 

matematiske formler – de udgør en hel verden for sig selv – de spiller kun deres eget spil, 

udtrykker intet andet end deres egen vidunderlige natur, og netop derfor er de så udtryksfulde 

– netop derfor speiler tingenes sælsomme relationsspil sig i dem. (H, 54) 

 

Her ser man også den tette forbindelsen mellom et romantisk språksyn og et postmodernistisk 

og dekonstruktivt språksyn slik sistnevnte kommer til uttrykk hos Barthes. Novalis' syn på 

språket innebærer mye av det samme som man finner i sitatet til Barthes, språkets 

innesluttethet og likegyldighet overfor den som vil uttrykke seg ved hjelp av det, men Novalis 

legger et større positivt fokus på språkets innesluttede natur. Det er mange paradokser hos 

Novalis, og hele teksten «Monolog» ender i flere av dem, som ikke er med i Christensens 

oversetting og siteringer av teksten, her i den engelske oversettelsen: «and what I have said is 

quite foolish because I wanted to say it, and that is no way for poetry to come about.» 

(Novalis 2003: 215) Her kan det virke som han rett og slett utsletter det han akkurat har sagt 

om poesiens og ordenes vesen, fordi han snakker med en intensjon om å si noe, når 

intensjonen ikke er poesiens språk. Men teksten ender ikke her, den ender med en rekke 

spørsmål, hvor han spør seg selv om det ikke likevel kan være språket som kom til uttrykk: 

«But what if I were compelled to speak? [...]» (Novalis 2003: 215) Denne fram- og 
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tilbakegangen mellom språkets skapende kraft og tvilen til språket finnes gjennom hele 

Sommerfugledalen, hvor spill, lek og forkledninger går inn i et relasjonspill med hverandre, 

avdekker og tildekker, tilslører og lar noe komme til syne uavbrutt. Leken er også sterkt 

knyttet sammen med barndommen (jf. Barthes som skriver at skriften er likegyldig, osv. 

«overfor mitt barnslige jeg som faller på kne for den»), som den tiden man som regel 

forbinder med det å leke. For Christensen er også barndommen og det barnslige en kilde, hvor 

det finnes en idé om noe enda ikke fullt utviklet, noe som er i prosess, sammen med en 

naivitet overfor og en sammensmeltning med verden. Det voksne subjektet kan aldri bli barn 

igjen, og må leve med innsikter som det «helst vil skjule» (III, 3) – for eksempel innsikten om 

døden som en innskrevet del av livet. 

 Sonett XIII leker, bokstavelig talt, med disse perspektivene rundt språk, lek og spill, 

og med forkledning og nakenhet:  

 

XIII 

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. 

 

Jeg leger derfor gerne skovhvidvinge 

og sammensmelter ord og fænomen, 

jeg leger perlemåler for at bringe 

alverdens leveformer ind i én. 

 

Så jeg kan svare døden, når jeg 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. 

 

Døden er nevnt eksplisitt to ganger i sonetten, i første verset av kvartettene og i første verset 

av tersettene: Den er med før og etter sonettens volta, som her innebærer en vending fra 

døden som ser på jeg'et til jeg'et som selv svarer døden. Det er en tydelig kobling mellom 
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dødens blikk på jeg'et – døden som vil se seg selv i jeg'et: også her blir døden besjelet, og får 

agens i setningen – og leken: «Jeg leger derfor gerne [...]» (min kursivering). Leken blir 

jeg'ets ambivalente forsvar mot dødens blikk, dødens innsikt i jeg'et. Fortsettelsen på denne 

formuleringen er at jeg'et leker «skovhvidvinge / og sammensmelter ord og fænomen»: 

«skovhvidvinge» er en sommerfugleart som holder til i skogen, og som har hvite vinger – 

altså et forsøk på å sammensmelte artsnavnet, ordet, med sommerfuglen som fenomen. Det 

ligger likevel en bevissthet i bunnen, om at jeg'et bare leker, at ord og fenomen utenfor leken 

aldri kan sammensmeltes helt; selv om det kanskje er et ønske hos jeg'et så forblir det i leken. 

Det er noe nyttesløst ved leken, den kan ikke direkte sammensmelte ordet med fenomenet, 

heller ikke «bringe / alverdens leveformer ind i én», som det heter i de neste verselinjene. 

 Men hva er egentlig leken, det å leke? For det første er det en iscenesettelse, og i 

denne iscenesettelsen ligger det en form for skapelse. Samtidig er leken også innlevelse; i 

denne formen for skapelse ligger det noe levende, noe sant – (jf. Christensens «[...]men den 

kan være sand», H, 40), selv om den ikke nødvendigvis utsier sannheter («måske kan poesien 

ingen sandheder sige [...]», H, 40). Her ligger også det romantiske kunstsynet, som jeg var 

inne på hos Novalis, hvor lek og spill er kunstens virkemåter for å kunne kaste et skinn tilbake 

mot leseren. En av den tyske romantikkens viktigste forfattere og teoretikere, Friedrich 

Schlegel, skriver i teksten «On Incomrehensibility» fra 1800 om poesien og den romantiske 

ironien som et spill med språkets betydninger og uttrykksmåter og hvordan forskjellige nivåer 

av ironi kommer til uttrykk i (den romantiske) poesien – ironi også som noe 

ugjennomtrengelig, tvetydig ved hvordan diktet forholder seg til språket og virkeligheten: «In 

this sort of irony everything should be playful and serious, guilelessly open and deeply 

hidden.» (Schlegel 2003: 303). Teksten til Schlegel er selv full av ironi, og vanskelig å tyde. I 

dette sitatet uttrykkes likevel det bevegelige, tvetydige som blir viktig for romantikernes 

diktning, og som også finnes i Christensens sonetter, hvor leken og spillet både uttrykker en 

avstand og en innlevelse, noe skjult og noe åpent på samme tid. 

I sammenheng med Novalis «tingenes sælsomme relationsspil», skriver også 

Christensen i essayene sine om hvordan ord og fenomen ved hjelp av poesiens språk 

«smeltes» sammen, men på en særlig måte, som Christensen:  

 

At gøre et ord nødvendig vil sige at sammenkæde eller sammensmælte ord og fænomen. Ikke 

sådan at tilfældigheden ophæves, for selv efter valget forbliver ordet lige så tilfældigt som før. 

Men i al sin tilfældighed er det sammen med fænomenet indsat i hemmelighedstilstanden, 

hvor den indre og den ydre verden befinder sig sammen, som om de aldrig havde været skilt 

fra hinanden. (H, 42–43) 
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«Sammensmeltningen» av ord og fenomen kobles sammen med ordets nødvendighet, og litt 

senere med Novalis’ hemmelighetstilstand, «hvor den indre og den ydre verden befinder sig 

sammen». Relasjonsspillet mellom språk og verden, mellom indre og ytre, finner sitt uttrykk i 

ordets nødvendighet – og er slik også koblet sammen med poesiens sannhet.  

 Senere i sonetten, i den første tersetten, gir jeg’et en begrunnelse for denne leken, eller 

resultatet av den: «så jeg kan svare døden, når den kommer». Leken er jeg’ets eneste forsvar 

mot dødens blikk: «jeg leger sandrandøje, tør jeg håbe, / at jeg er billedet på evig sommer?» I 

første kvartetten har jeg’et innrømmet overfor seg selv, i møte med dødens blikk, at hun er 

«naiv», men også, noe som kan virke motsetningsfylt, «bundet til den nøgne / selvinsigt i det 

der kaldes liv». Selvinnsikt, eller all type innsikt, og naivitet er vanligvis ikke sidestilt på 

denne måten, man har et bilde av et annet slags følgesskap mellom disse, hvor naiviteten 

minker jo mer innsikt og selvinnsikt subjektet får. I verselinjene fra den første tersettten er det 

også en naivitet som gjennomsyrer innholdet, men naiviteten er heller ikke her motstilt 

innsikt: Naiviteten er selv en viljeshandling: Det lyriske jeg’et velger å leke, å gi den kokette 

formuleringen «tør jeg håbe», og formulere det naive håpet «at jeg er billedet på evig 

sommer». 

 Også i denne sonetten er jeg'et tydelig til stede, det er i alt elleve forekomster av 

jeg/meg, som blir mer konsentrerte jo lengre ut i sonetten man kommer: i den første tersetten 

er det fem «jeg». Den andre tersetten fokuserer og insisterer på jeg'et gjennom formuleringen 

«det er mig», i stedet for for eksempel bare å si «jeg er svøpt [...] og ser deg an». I stedet sier 

tersetten: «Jeg hører godt, du kalder mig for ingen / men det er mig, der svøbt i kejserkåbe / 

ser dig an fra sommerfuglevingen». For meg er dette en av de sterkeste formuleringene i 

Sommerfugledalen: det vil si, en av de som sterkest kommer fra jeg'et: selv om man i 

mestersonetten er nødt til å legge sammen den første og siste verselinjen fra denne sonetten, 

slik at hele kransen ender med versene «det er døden som med egne øjne / ser dig an fra 

sommerfuglevingen», klinger de siste to versene fra sonett XIII fremdeles sterkt med i 

lesningen. Dette er også fordi disse tre verselinjene som ender sonett XIII er svært 

ambivalente i seg selv. Verselinjene er en del av svaret jeg'et gir til døden: selv om døden 

kaller det lyriske jeg’et for «ingen», så svarer jeg’et ved å svøpe seg i sommerfuglen 

keiserkåpe. Når Odyssevs kommer hjem til Ithaka råder gudinnen Athene ham til ikke gi seg 

til kjenne, å komme hjem inkognito, som en «ingen»: «Nevn ei nu med et eneste ord til mann 

eller kvinne / at du kom hjem fra din flakkende ferd; men bær du i taushet / hva du må lide av 

ondt og finn deg i mennenes voldsferd.» (Homer 1975: sang 13 vers 308–310) Hun gir ham 

en forkledning som en gammel, utslitt mann, og gjennom denne forkledningen og inkognito 
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hjemkomsten finner han ut tingenes tilstand, og hvem som har forblitt tro mot ham og ikke 

den lange stunden han har vært borte: I forkledningen og i det å være ingen ligger også en 

innsikt, en avdekning, ved å ha et anonymt blikk som ikke blir gjenkjent av andre kan han 

selv betrakte uhindret. Dette er en innsikt som også finnes i jeg’ets forkledning og uklare og 

skfitende posisjonering i Sommerfugledalen. 

 Keiserkåpe, som jeg’et svøper seg i, er i tillegg til sommerfugl også et substantiv, og 

viser til et kongelig, flott klesplagg – men med i dette klesplagget, som jeg'et svøper seg i, 

ligger også H.C. Andersens eventyr om «Keiserens nye klær», hvor to bedragere kommer til 

den forfengelige keiseren og lurer ham til å tro at de kan «væve det deiligste Tøi, man kunde 

tænke sig.» (Andersen 1958: 105) Tøyet, sier de to bedragerne, har også den egenskap at det 

blir usynlig for udugelige og dumme mennesker; altså kan det avsløre. Men de to bedragerne 

vever selvsagt ingenting, og lurer keiseren til å tro at han går med det vakreste tøy, som han 

selv ikke kan se, og keiseren selv tør selvsagt ikke si noe; det ender opp med at han går ut i 

byen i undertøyet, og ingen sier noenting, helt til et lite barn roper: «"Men han har jo ikke 

Noget paa!"» (Andersen 1958: 109). Dette eventyret, om det usynlige tøyet, om forkledning 

og avsløring, klinger sterkt med i lesningen av den siste tersetten. Likevel ser jeg ikke for meg 

jeg'et som den forfengelige keiseren som lyver for seg selv: jeg ser for meg jeg'et svøpt i 

keiserkåpen, bevisst på at klærne er ingenting, og likevel stolt og ubøyelig i det å late som. 

Det er ikke kun i mestersonetten at de to verselinjene, første og siste av sonett XIII blir 

flettet sammen, det skjer allerede i lesningen av sonett XIII, og derfor får jeg'ets siste forsvar 

mot døden noe dobbelt forkledd/avkledd ved seg: jeg'et vet at det bare later som, selv med en 

keiserkåpe som kan være enten en vakker sommerfugl (oransje med sort mønster), eller et 

plagg av ingenting, og likevel bærer det både avkledningen og forkledningen for døden, som 

må komme i siste sonett, med stolthet og trass. I leken, i det å kle seg ut, det å late som, finnes 

det et forsvar mot døden som kanskje er nyttesløst, men som likevel har en forbindelse med 

verden, med subjektet og med det å skape: i selve den kunstneriske skapelsen finnes det en 

håpløshet og et håp på samme tid, om at ordet skaper hva det nevner.  

  

Møbiuslabyrinten 

Inger Christensen har, i tillegg til Hemmelighedstilstanden, gitt ut en annen essaysamling, 

med tittelen Del af labyrinten (1982). Labyrinten er en mangfoldig figur, i Sommerfugledalen 

er den eksplisitt til stede ett sted, i verselinjen «en vild og labyrintisk ufornuft» (IV, 3), men 

kan gjenfinnes som figur og metafor flere andre steder, for eksempel som speillabyrint i 

«kuldens spejlbelagte sale» fra sonett XII, eller den underjordiske hulen fra sonett III, som 
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inneholder «alt vi helst vil skjule» (III, 3). Labyrinten er en kaotisk figur, men den egner seg i 

utgangspunktet dårlig for å beskrive Christensens sonettkrans, og det av én hovedgrunn: 

tradisjonelt sett har labyrinten et sentrum, og den har et mål. Barthes skriver om labyrinten i 

The Preparation of the Novel, om en utradisjonell labyrint, som passer bedre for 

sonettkransen: «let’s imagine a Labyrinth without a central quid (neither Monster nor 

Treasure), so one that’s a-centric, which basically means a labyrinth without a final signified 

to discover» (Barthes 2011: 121) I Sommerfugledalen er betydningsdannelsene endeløse, 

poetiske og visuelle bilder skapes og brytes ned hele tiden, det er ikke noe siste, opprinnelig 

signifikat å hente ut eller oppdage.  

 Når Christensen i essayet «Jeg tænker, altså er jeg del af labyrinten» nærmer seg 

labyrinten, er det ved hjelp av en annen figur enn Barthes. Hun nærmer seg den via barokken, 

den «skæv[e] perle», og mot en forståelse av labyrinten som et møbiusbånd. Hun skriver: 

 

   Barokken er denne kamp mellem gudernes ret til fiktionen og menneskenes ret til den. 

   Hvem har opfundet hvem, og hvem betragter hvem. ”Jeg tænker, altså er jeg til”, skrev 

Descartes i samme århundrede. 

   Den sætning kunde sagtens have været mere barok: Jeg tænker, altså er jeg en del af 

labyrinten. 

   Labyrinten som en slags fælles tankegang, et møbiusbånd mellem mennesker og verden – og 

i den slags labyrint er det egentlig kun børnene der færdes hjemmevant: de hæver nemlig 

fortryllelsen ved at gøre den til virkelighed. (DaL, 62) 

 

I dette sitatet finnes tre viktige tematikker som flettes inn i hverandre: For det første fiksjonen, 

som en kamp mellom menneskene og gudene, som man også ser i sonett VIIs første kvartett, 

hvor universets tåpe foregjøgler seg at det finnes andre verdener, «hvor guderne kan både gø 

og råbe / og kalde os tilfældigt terningspil» (VII, 3–4) og jeg’et – subjektet, mennesket – 

svarer med å påkalle minnets skapende kraft. For det andre viser dette sitatet til en 

eksistensproblematikk: Descartes cogito ergo sum har i Christensens omformulering blitt: 

«Jeg tænker, altså er jeg en del af labyrinten»: Labyrinten erstatter her den enkle eksistensens 

«er jeg til». For det tredje beskrives denne labyrinten, og den beskrives ikke som et virvar av 

stier og blindganger som snor seg, den beskrives som et møbiusbånd, som kobler sammen 

mennesker og verden. Og, legger hun til, i denne labyrinten er det bare barnene som «færdes 

hjemmevant», fordi de «hæver nemlig fortryllelsen ved at gøre den til virkelighed» – apropos 

også barnet i H. C. Andersens eventyr om keiseren med det usynlige tøyet, som avdekker 

keiserens vrangforestilling. Christensen vrir Descartes’ eksistenssetning til å omfatte ikke 

bare jeg’et, men også omgivelsene som jeg’et er en del av. Møbiusbåndet, som et bånd som 

forbinder menneske og verden, uten at vi noen gang kan ha oversikt over det, hvor båndet 
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snur og vender på seg, men hvor alle flater egentlig er én, viser også svakheten ved det 

menneskelige blikket, hvor både selvsentrert og desorientert det kan bli. Kanskje er det også 

denne figuren verselinjen fra sonett XI viser til, når sommerfugledalen i sonetten er et sted 

«hvor alting kun er til på denne side» (XI, 10): alt er en del av dette samme møbiusbåndet, 

selv språket og diktet inngår i dette relasjonsspillet. 

 Møbiusbåndet kan med dette også peke mot det økokritiske aspektet ved 

sonettkransen. Den danske økokritikeren og litteraturviteren Martin Gregersen trekker inn 

både møbiusbåndet generelt og Inger Christensen spesielt i sin introduksjon til økokritikken:  

 

Møbiusbåndet er nemlig udmærket ved kun at have én flade, hvilket betyder, at det er umulig 

at bestemme, hva der er inderside og yderside, forside og bagside, op og ned, og dermed bliver 

denne figur et meget præcist billede på den økologiske idé om altings ubrydelige forbundethed 

og gensidige afhængighed. (Gregersen 2017: 16) 

 

Denne økologiske ideen om «altings ubrydelige forbundethed og gensidige afhængighed» 

kommer altså til uttrykk i Sommerfugledalen, som et spill mellom relasjoner, mellom 

menneske og sommerfugl, omgivelser, relasjoner mellom tekster, og som språkets 

forbundethet med virkeligheten. 

Det er mange som har forsøkt å lage en visuell modell av kransen: Hardy Bach (2014) 

ser den for seg som et hjul, med mestersonetten i midten og de andre sonettene som spinner 

rundt, Annette Bøgh (1995) ser den for seg som en sommerfugl, med mestersonetten som 

kropp i midten, og syv sonetter som spriker ut som vinger til hver sin side, og Brian 

Andreassen (2002) beskriver den som et øye, igjen med mestersonetten i midten, som pupill 

eller iris eller begge deler. De to sistnevnte har den ulempen at noen sonetter vil komme i 

periferien, mens andre vil være mer sentrale. Et annet problem ved disse visuelle 

fremstillingene er at de stiller opp diktene som romertall, ikke som tekst, noe som gjør dem 

ryddigere enn de egentlig er, og som også gir dem en annen form. Et tredje problem er 

mestersonetten, som stikker seg ut, avbryter. I forlengelse av disse visuelle fremstillingene, 

ville det være fristende å sammenlikne sonettkransens form – som tekst – nettopp med 

møbiusbåndet, med et uvisst antall krumninger, og hvor verselinjen «hvor alting kun er til på 

denne side» (XI, 9) kunne vist nettopp til denne modellen og sonettene som tar til seg 

møbiusbåndet som forbinder menneske, språk og verden, i, som Gregersen skriver, «den 

økologiske idé om altings ubrydelige forbundethed og gensidige afhængighed». Stoffligheten 

i ordene, i «her gror de stikkelsbær og slåenbuske, / som likegyldigt hvilke ord du spiser» (VI, 

9–10) kunne man kjent på slik man kjenner på en av møbiusskulpturene til Aase Texmon-

Rygh, kjenne hvordan det som tilsynelatende er flere flater går over i hverandre og danner 
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denne ene. Hadde det altså ikke vært for mestersonetten, som bryter kransen, båndet: den 

kommer etterpå, stikker seg ut, som et brutt møbiusbånd, viser til en diskontinuitet og en 

desorientasjon ved det menneskelige blikket, som både forsterkes og settes opp mot 

sonettenes innhold, rytmiske driv, og bevegelsen mellom det å skjule noe og det å avdekke, 

mellom lek og spill, alvor, forkledning og innsikt.  
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5. Naturen og sorgen 

 

«kærligheden findes, kærligheden findes 

så glemsomt din hånd puttet ind som en unge 

i min, og døden umuligt at huske» 

fra alfabet (1981) av Inger Christensen 

 

Sommerfugledalen og Inger Christensens diktning forøvrig har de senere årene blitt 

reaktualisert. Dette har skjedd spesielt gjennom den nye generasjonen med unge, danske 

diktere som forholder seg sterkt til Inger Christensen i sin utforskning av forholdet mellom 

natur, språk og menneske: forfattere som Andreas Vermehren Holm, Ida Marie Hede og Niels 

Lyngsø. Også utenfor Danmark har nordiske samtidsforfattere latt seg inspiere av (blant 

annet) disse forholdene i Christensens poesi og essayistikk: Den svenske poeten Ida Börjel 

har skrevet diktsamlingen Ma (2014) og norske Agnar Lirhus har skrevet billedboken Hva var 

det hun sa? (2014), som begge er bygget direkte på alfabet, og man kan finne tydelige spor av 

Sommerfugledalen i Inger Elisabeth Hansens diktsamling Å resirkulere lengselen. Avrenning 

foregår (2015).  

I dette avsluttende kapitlet vil jeg utforske perspektiver knyttet til spillet mellom jeg’et 

og omgivelsene (spesielt sommerfuglene) i sonettene og hvordan undertittelen til 

Sommerfugledalen – «et requiem» – kommer til syne i sonettkransen. Den første delen av 

kapitlet vil trekke linjer til et økokritisk perspektiv i sonettene og i Christensens essayistikk. 

Det økokritiske aspektet kommer til uttrykk på hovedsakelig tre forskjellige måter i 

sonettkransen: for det første gjennom alle sommerfugleartene som benevnes i sonettene, som, 

i verden utenfor diktene, stadig havner på rødlister og utryddes i en verden som stadig 

forurenses og ødelegges av menneskelig innblanding, for det andre gjennom et spørsmål om 

grader av livsintensitet, og for det tredje, som også tar opp i seg disse to, sonettenes og 

Christensens forståelse av hvordan menneske, språk og verden henger sammen. Alle disse tre 

perspektivene er også knyttet til en kritikk av antroposentrismen, det menneskesentrerte 

blikket. I denne delen vil jeg særlig forholde meg til Henning Fjørtofts avhandling 

Jordsanger. Økokritiske lesninger av Inger Christensens lange dikt (2011). Den andre delen 

av dette kapitlet vil handle om sorgen og om requiemet som Sommerfugledalens modus.  I 

Sommerfugledalen nevnes sorgen eksplisitt samtidig som den ligger under som en stemning, i 

requiem-moduset, og jeg vil bruke dette som et avsluttende perspektiv på kransen, og samle  

noen tråder fra tidligere i oppgaven.  
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Den franske forfatteren Marcel Cohen skriver om dagpåfugløyens nattlige motpart i 

prosadiktsamlingen Stor nattpåfugløye, som kom ut på fransk i 1990, om dens standhaftighet, 

selv i fangenskap. Hele diktet lyder: 

 

En entomolog strever med å avle utrydningstruede sommerfugler i sitt laboratorium. Fordi 

hunnene bare unntaksvis legger egg i fangenskap, vet han at dette er en nesten håpløs kamp 

for de fleste arter dagsommerfugler, desimert av plantevernmidler. Noen nattsommerfugler, 

derimot, parrer seg i bur, og ute i det fri værer de en enslig blomst på ti kilometers avstand. 

Han er derfor overbevist om at stor nattpåfugløye, som allerede er tretti millioner år gammel, 

kommer til å overleve den siste dagsommerfugl. (Cohen 2007: s.104) 
 

Her understrekes dagsommerfuglartenes skjørhet i en verden som stadig forurenses. Cohens 

prosadikt handler om stor nattpåfugløyes overlevelsesevne, fordi den overlever bedre enn sin 

dagaktive motpart i fangenskap, og kan leses som en kritikk mot menneskelig innblanding i 

naturens prosesser på to vis: dagpåfugløye eller nattpåfugløye, som har eksistert mye lenger 

enn oss mennesker, skal ikke trenge å lære å formere seg i fangenskap, men de må det fordi vi 

fanger dem, og vi mennesker utrydder artene ved å forurense, med «plantevernmidler», som 

forgifter sommerfuglene. I kapittel to kommenterte jeg en verselinje fra sonett I, som ramser 

opp sommerfuglenes farger: «zinnober, okker, guld og fosforgule» (I, 3). Disse fargenes 

forurensende kvaliteter, spesielt gjennom kvikksølvet i zinnober (kvikksølvsulfid) og fosforet 

i fosforgule, siver inn i sommerfuglene og i det poetiske språket, samtidig som gullet også har 

assosiasjoner til rikdom, og rikdommen videre til for eksempel effektiviseringen av jordbruket 

gjennom plantevernsmidlene som kom fram i Cohens dikt. Forurensningen som siger inn i det 

poetiske språket kan i begynnelsen av kransen minne om den man også finner i alfabet, hvor 

det forurensende sniker seg inn i bokens driv og oppramsning av substantiver (dette er også 

Fjørtofts fokus i hans analyser av alfabet), men i Sommerfugledalen er det egentlig kun dette 

ene stedet hvor forurensningen og det giftige finnes. Det at det forurensende etableres så 

tidlig, og indirekte gjennom fargene, uten å bli gjentatt, gjør at det blir desto sterkere som en 

underliggende stemning og en slags gnagende uro i bakhodet gjennom lesningen av diktene. 

For selv om litteraturen og poesien har et snev av evighet ved seg, så eksisterer den faktiske 

Brajčinodalen videre på menneskets flimrende vilkår; enighet om ikke å avskoge, en balanse 

mellom ulike forurensende stoffer i luft og jord som slippes ut av mennesker, og som vi 

mennesker heller ikke har kontroll over etter de slippes ut.  

 Brajčinodalen er i utgangspunktet en dal for sommerfuglene – den er selve 

sommerfugledalen – men i disse realtivt lukkede omgivelsene ligger det en naivitet og en 
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utopi, som viser til en risiko og utsatthet ved dalen og alt som finnes der. Henning Fjørtoft 

skriver at møtet med artsmangfoldet i Brajčinodalen utløser refleksjoner over de mange artene 

som er forsvunnet fra dansk jord (Fjørtoft 2011: 241). I første sonetts oppramsning av farger i 

vers tre finnes en kime til det kritiske ved sommerfugledalens tilstand. Dette finnes også i alle 

sommerfuglene som stiger opp og virrer rundt – for eksempel kålsommerfuglen som har 

forvillet seg fra Vejle til Brajčinodalens «dystre luft» i sonett III. Her uttrykkes også en sorg 

over at sommerfuglene flytter bosted, at menneskelig innblanding har ført til at sommerfuglen 

heller vil leve i Brajčinodalens «middagshede luft» enn blant Vejles enger. I 

Sommerfugledalen utforskes forholdet mellom jeg'et og omgivelsene, og omgivelsene speiles 

også tilbake til jeg'et som billedspråk og innsikter. 

 Økokritikken som retning startet for fullt, skriver Martin Gregersen, på nittitallet, med 

amerikanske antologier som The Ecocritisism Reader fra 1996 (Gregersen 2017: 10). 

Inger Christensen er forut for sin tid i å formulere et økokritisk perspektiv utenfor 

skjønnlitteraturen, hun skriver om naturen som samtalepartner i «Terningens syvtal», utgitt i 

1977, og knytter, som jeg tidligere har vært inne på, Novalis formuleringer om språkets 

«hemmelighetstilstand» og «tingenes sælsomme relationsspil» til denne innsikten i flere av 

esssayene som ble skrevet omtrent samtidig med Sommerfugledalen i 

Hemmelighedstilstanden. Hun skriver for eksempel i essayet «Vores fortælling om verden», 

opprinnelig utgitt i 1989: 

 

   Det jeg kredser om, er sammenhæng og forskelle mellem alle skabninger på jorden.  

   Vores kunnen, udfoldelse og forståelse som et fælles projekt.  

   Sten og insekter, regnskove, mennesker og skyformationer som en samlet nødvendighed.  

   Hvis vi ikke kunne synge, spille og danse, hvis vi ikke kunne fortælle historier og berette for 

hinanden om verden, ville vi aldrig kunne begribe verden, og verden heller aldrig begribe sig 

selv gennem os. (H, 20)  

 

«Sten og insekter, regnskove, mennesker og skyformationer som en samlet nødvendighed»: 

Det Christensen, inspirert av og videreutviklet fra Novalis, skriver er en innsikt som ligner til 

den man finner som perspektiver i økokritikken senere. Også hos Novalis selv finner man 

disse perspektivene i det relasjonsspillet han flere steder beskriver mot slutten av 

syttenhundretallet, men en viktig forskjell er den romantiske horisonten Novalis skriver seg 

inn i, som økokritikken ofte tar avstand fra. «Vores kunnen, udfoldelse og forståelse som et 

fælles projekt» kan leses som en kritikk mot antroposentrismens hang til å sette mennesket i 

sentrum: For Christensen er mennesket både enestående og ikke enestående i det hele tatt. Det 

språklige subjektet er like mye en del av verden som av et psykologisk og tenkende jeg, hvor 
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det ikke bare er jeg’et som spiller og leker med verdens bestanddeler, men hvor også verden 

begriper og spiller ut seg selv gjennom jeg’et. Fjørtoft skriver:  

 

Inger Christensen er økopoet fordi hun søker etter litterære uttrykk som kan fange inn de 

fruktbare spenningsfeltene som oppstår når grensene mellom naturvitenskapelig faktisitet og 

poetisk selvreferensialitet blir uklare. (Fjørtoft 2011: 246) 
 

Passasjen jeg har sitert av Fjørtoft over kommer som en kommentar til nettopp Christensens 

egen formulering om forholdet mellom natur, språk og menneske, «sammenhæng og forskelle 

mellem alle skabninger på jorden» (H, 20).  

Når Henning Fjørtoft skriver om det økokritiske perspektivet i Sommerfugledalen er 

det knyttet til pastoralen, eller mer spesifikt til den pastorale elegien, som har fått fornyet 

interesse i økokritikken på grunn av pastoralens forhold mellom landskap og lyrisk subjekt. 

Han beskriver sonettene som en kritisk undersøkelse av troper og topoi fra pastorale elegier, 

som «bruken av blomsterkataloger, den pastorale settingen, beskrivelsen av døden, stjernen, 

nattergalen og refleksjonene om udødelighet.» (Fjørtoft 2011: 211) Dette er for det første et 

intertekstuelt perspektiv på kransen, og relasjonene til andre pastoraler og pastorale elegier får 

stor plass i Fjørtofts anlyser av Sommerfugledalen.  

Det elegiske toneleiet finnes gjennomgående i kransen, i den underliggende sorgen og 

i undertittelen, «et requiem». Men objektet i den pastorale elegien mangler, noe Fjørtoft også 

kommenterer, det er ingen død gjeter eller poet som besynges. Det mest interessante i dette 

perspektivet ligger kanskje i de konklusjonene og oppsummeringene han kommer med til sist 

i delen om Sommerfugledalen, om den økokritiske konsekvensen av den pastorale elegien 

som form og modus i sonettene: 

 

Den pastorale modusen innebærer at serier med priameler, analogier og kataloger med ikke-

menneskelige fenomener skrives inn i teksten, og dermed blir det lyriske subjektet så å si 

avhengig av deres tilstedeværelse i teksten for at leseren skal gjenkjenne pastoralformen. Men 

spørsmålet er om de mange intertekstene gjør at pastoralen nå virkelig bare handler om seg 

selv, slik Paul de Man har hevdet. (Fjørtoft 2011: 236) 
 

Den pastorale elegien i sonettene får i Fjørtofts analyser en kobling til forholdet mellom det 

lyriske jeg'et, språket og verden. Det som er interessant i Fjørtofts oppsummering av den 

pastorale elegiens modus er for det første at denne modusen beskrives gjennom en 

avhengighet fra det lyriske jeg'ets side; det blir avhengig av objektene og omgivelsene for å 

kunne uttrykke seg. Når han skriver at Paul de Man, en representant for dekonstruksjonistisk 

lesemåte, hevder at «de mange intertekstene gjør at pastoralen […] bare handler om seg selv» 

er det tankevekkende at Christensen bruker en slik «hermetisk» form for også å si noe om 
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verden utenfor diktene og utforske dette forholdet. For det gjør hun i Sommerfugledalen. Det 

er en interesse for faktisitet som gjennomsyrer også denne diktsamlingen av Christensen, som 

retter et fokus både mot en skjør og forgjengelig verden, med sommerfuglearter som benevnes 

for å besverges, med naturvitenskapen og kjemien, og det menneskelige blikket på det ikke-

menneskelige. Brajčinodalen er heller ikke et nøytralt landskap, den ligger i Makedonia, en 

del av det tidligere Jugoslavia, som det fikk sin uavhengighet fra i 1991, samme året som 

Sommerfugledalen ble utgitt: 

 

Når Christensen situerer en pastoral elegi i et landskap som står på randen av borgerkrig, kan 

dette forstås både som en forlengelse av de eldste poetiske tradisjoner og som en fornyelse av 

en intenst konvensjonell historisk form: Pastoralen som et uttrykk for menneskets relative 

styrke overfor verden, den pastorale elegien som en ambisiøs og eksklusiv poetisk sjanger 

[…]. (Fjørtoft 2011: 240-241) 
 

Spesielt formuleringen om pastoralen som «et uttrykk for menneskets relative styrke overfor 

verden» er en interessant konsekvens av Fjørtofts definsjon av Sommerfugledalen som en 

pastoral elegi. Mennesket kan aldri kan få kontroll over sine omgivelser, det er alltid 

elementer ved verden som har en annen styrke enn mennesket. Fjørtoft knytter på denne 

måten Sommerfugledalen til det politiske, og han viser at også det intertekstuelle perspektivet 

blir politisk, ved for eksempel å vise til at også Miltons Lycidas var skrevet med en borgerkrig 

i bakgrunnen. I tillegg ligger Brajčinodalen helt på grensen til Hellas, og har vært et sted der 

flyktningestrømmer har gått både den ene og andre veien over landegrensene (Fjørtoft 2011: 

238). Dette knytter an til en del av Christensens essayistikk, hvor hun i «Tilfældighedens 

ordnende virkning», i delen som har tittelen «Anagram» skriver: «Hvis man tager det 

italienske ord for paradis, nemlig paradiso, så kan man ved at flytte om på alle bogstaverne i 

ordet paradiso danne ordet diaspora.» (H, 75) Diaspora er et begrep som viser til mennesker i 

bevegelse: befolkningsforflytninger, innvandring og utvandring, og folk som er i eksil fra sitt 

hjemland. Christensen skriver her om å få paradis til å bytte adresse, å ta med paradiso «ud i 

diasporaen» (H, 75). Slik kan Sommerfugledalen også være et uttrykk for det diasporske 

paradis, hvor det bevegelige, støvet og relasjonene mellom alle ting er premisset, hvor 

diasporaen er «et mytisk sted for menneskets forskelsløse væren i verden» (H, 76).   

 Inger Christensen skriver i «Tærningens syvtall» at naturen ikke bare er en passiv 

flate, men en samtalepartner: «naturen, denne samtalepartner, hvis udtrykkelige sprog er 

incorporered i os […]», og om hvordan vi som art inntar «en bestandig mer bedrevidende 

holdning over for naturen som samtalepartner.» (DaL, 123) Her er det et fokus på for det 

første menneskets overlegne, «bedrevidende» holdning overfor naturen og for det andre at 
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naturen selv har et språk som er «incorporered i os». Sommerfugledalens natur og omgivelser 

er også en aktiv samtalepartner for jeg’et i sonettene, både sommerfuglene og jorden selv 

kommer til uttrykk i alle sonettene. I sonett XIV kobles jord og dikt sammen: 

 
XIV 

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, 

 

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. 

 

 Spesielt er det forholdet mellom sommerfuglene, somerfuglstøvet, jorden og diktet 

selv som kommer til uttrykk i denne sonetten. Bevegelsene speiler også mange av de som ble 

påbegynt i sonett I: sommerfuglene som stiger opp og blir fragmentert til støv, lysets engel 

blir til «lys i sommervinden» og til regnbuen. Dette er også den sonetten hvor sonettkransen 

biter seg selv i halen. Forrige sonett avsluttet med jeg'et som så an døden fra 

sommerfuglvingen, og i mestersonetten er det omvendt, men om man tar med seg disse to 

lesningene inn i sonett XIV, blir her både døden og jeg'et redusert til støv. Det fjerne kobles 

sammen med det nære, og viser kanskje til faren ved å stole på det menneskelige blikket 

alene: det er i diktet, ikke i blikket, at det nære og fjerne kobles sammen, som en kommentar 

til at både sommerfugler, stjerner og døden inngår i relasjoner som er skjult for oss, og som 

jeg'et bare kan leke seg med, ikke få noen visshet om. 

 I andre kvartetten virvles støvet opp, «så alt hvad der er til i sin forsvinden/ forbliver 

sig selv og aldrig farer vild». Dette er en verselinje som både sier noe om sonettkransens 
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modus generelt – i det forsvinnende og flimrende finnes det i seg selv en innsikt, hvor 

glimtene «af perlemor og is og ild» blir til de tilsvarende sommerfuglene «ildfugl, iris, 

isblåfugl». Dette kan også knyttes til essaysitatet tidligere i denne oppgaven, om paradis som 

finnes i diasporaen. Når paradis finnes i det forsvinnende og bevegelige, der alt «forbliver sig 

selv», er det umulig at det «farer vild», fordi det er nettopp i villfarelsen at det paradisiske 

finnes. 

 Sonett XIV er en av sonettene hvor jorden er tydeligst til stede, selv om den er der 

gjennom hele sonettkransen. Som Henning Fjørtoft skriver er det i alt ti forekomsten av ordet 

«jord» i sonettene, «i tillegg til beslektede ord som "planet", "natur" og "verden".» (Fjørtoft 

2011: 14). I denne sonetten gjentas jorden to ganger rett etter hverandre i første tersetten: «så 

det som ildfugl, iris, isblåfugl / gør regnbuen til jordens sommerfugl / i jordens egen 

drømmesynske sfære». Regnbuen blir gjort om til «jordens sommerfugl» ved hjelp av 

sommerfuglartene og sommerfuglstøvet: et flyktig og vakkert bilde, en bue over jorden, som 

en slags påminnelse og beskyttelse. Verset «i jordens egen drømmesynske sfære» viser til to 

dimensjoner som er viktige og skifter gjennom kransen: Det jordnære og det transcendentale. 

I romantikken er det snakk om en transcendentalpoesi, som skal vise til en relasjon mellom 

det reelle og det ideelle, en sannere sannhet, bortenfor hverdagen og det dennesidige (Behler 

2005: 138). Hos Christensen er det transcendentale jordnært. I tillegg er altså drømmen koblet 

til diktningen, som jeg var inne på i forrige kapittel, og diktningen er koblet til jorden: som i 

Fjørtofts tittel, Jordsanger. Dette uttrykkes videre av verset «et digt som nældens takvinge 

kan bære»: sommerfuglen «nældens takvinge» (norsk: neslesommerfugl), som også er 

Danmarks nasjonalsommerfugl, «kan bære» diktet. Her ligger det en viktig innsikt i 

Christensens poesi om forholdet mellom virkelighet og diktning, fantasi og fornuft, om 

drømmen og det jordnære: alt er dennesidig og komplekst, når naturen blir en samtalepartner, 

blir den aktiv, og en del av sin egen skapelse i teksten, selv om språket ikke kan mime den i et 

én-til-én-forhold.  

I essayet «Som øjet der ikke kan se sin egen nethinde» skriver Christensen om 

forestillingen om verdensboken, boken som utsier alt, og hun nevner eksempler som Bibelen, 

Novalis, Mallarmé og Borges' 1:1-kart, og hun skriver «I en menneskelig dimension må kortet 

være en forkortelse. Og på samme måde må sproget være en forkortelse for verdens 

læselighed som sådan.» (H, 16) Slik oppgraderes naturen til ikke bare å bli menneskets 

samtalepartner, språket blir en forkortelse av verdens leselighet, ikke noe som kun utsier seg 

selv, eller som kun er ekspressivt og eksisterer for å uttrykke menneskets indre.  
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  Et perspektiv som Fjørtoft ikke fokuserer direkte på i sine økokritiske analyser av 

Sommerfugledalen er nettopp det menneskesentrerte blikket. Det forurensende perspektivet i 

Sommerfugledalen, som jeg beskrev i begynnelsen av dette kapitlet, kommer vel så mye av 

det lyriske jeg'ets blikk på sommerfuglen, som ilegger insektene menneskelige egenskaper. 

Dette perspektivet er langt fra ensidig, det skifter, som jeg tidligere har vært inne på i 

forbindelse med andre aspekter ved sonettkransen, fra sonett til sonett, for eksempel gjennom 

hvordan det lyriske jeg’et gir sommerfuglen sjel i løpet av sonettkransen: der jeg’et i sonett II 

kaller sommerfuglene for sinn, til helt ukritisk å benevne kålsommerfuglen som sjel i sonett 

III, for så i sonett X å innrømme for seg selv at å kalle sommerfuglene for sjeler er et middel 

for å døyve sin egen angst. Jeg’et skifter mellom bevisst og ubevisst å besjele og lage bilder 

av sommerfuglene, selv om sommerfuglene i sonettene også agerer med jeg’et: de er aktive 

skapninger i diktene, som i sitatet fra «Terningens syvtal» over er naturen en samtalepartner 

som selv har et språk å uttrykke i sonettene, i sonett III viser sommerfuglene jeg’et noe i 

kvartettene, de kan «opsuge verden» i sonett V og «tilkaster os en gåde» i sonett IV.    

 Antropomorfismen er et sentralt begrep innen det økokritiske forskningsfeltet, og en 

problematikk man også gjenfinner i Sommerfugledalen: Har mennesket, her ved det lyriske 

jeg'et, rett til å besjele og ilegge ikke-menneskelige vesener menneskelige egenskaper og 

kvaliteter, når vi kanskje til syvende og sist ikke kan vite noe om disse vesenenes livsformer 

og væren? For hvordan oppleves og sanses egentlig verden av en sommerfugl? Den viktige 

økokritikeren Greg Garrard skriver i boken Ecocriticism om forskjellige former for 

representasjon av dyr, og om antropomorfisme (og zoomorfisme), at den kan ha både en 

«crude» og en «critical» utforming. Videre skriver han at den kritiske antropomorfismen er å 

foretrekke, fordi vi ikke kan komme unna vårt eget blikk, og det er da bedre å ilegge blikket 

en kritisk form enn å benekte at det finnes (Garrard 2012: 154–155).  

Sommerfugledalens antropomorfisme er av den kritiske sorten. Det lyriske jeg’et lever 

seg til tider inn i beskrivelsene og i alle bildene som utgjør dalen og alle sommerfuglene som 

finnes der, ilegger sommerfuglene menneskelige egenskaper, og prøver å ilegge seg selv 

sommerfuglenes egenskaper, men jeg’et ser også disse antropomorfiske prosessene utenfra, 

med et kritisk blikk, som likevel ikke tar overhånd og blir moraliserende i sonettene; det blir 

selv en del av det flimrende. 

 Kritikken av det antropomorfiske og økokritikken generelt har fått en oppblomstring 

de senere årene. Den norske poeten Inger Elisabeth Hansen skriver for eksempel et dikt med 

tittelen «Bruk og misbruk av Klippeblåvingen» hvor disse perspektivene og problematikkene 

kommer til syne, et dikt og en diktsamling med tydelige fellestrekk med Sommerfugledalen. 
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Diktet begynner med å skissere hvordan sommerfuglen klippeblåvinge har blitt «fordrevet av 

arealpolitikken» og havnet på den nasjonale rødlisten, og beskriver sommerfuglen i sitt 

habitat ved Iddefjorden (Hansen 2015: 8). Etter hvert blir diktet problematisk på andre nivåer, 

som tittelen også antyder: Det lyriske jeg’et vil bruke Klippeblåvingen, med det latinske 

navnet Scolitantides Orion: «La meg få bruke deg som farkost, la meg få gi deg en gammel 

kaptein, en som kan navigere, en som kan seile deg helt til Orion» (Hansen 2015: 9). Som hos 

Christensen skifter jeg’et mening, går fram og tilbake, og hos Hansen ender det med at jeg’et 

spør seg selv om det brukte sommerfuglen «som en farkost for lengselen min»: «En kaptein 

som kan navigere Klippeblåvingen til Orion? / Hva skulle den gjøre der?» (Hansen 2015: 9)  

Det menneskelige blikket, og også diktet, blir fylt med en risiko og en ambivalens: For 

klippeblåvingen har havnet på rødlisten, og dikteren vil, som hos Christensen, finne kraften i 

å benevne for å besverge: Men hvordan gjøre dette uten å misbruke? Er det i det hele tatt noen 

forskjell på bruk og misbruk av klippeblåvingen? I Hansens dikt leker jeg’et med 

sommerfuglens latinske navn, Scolitantides Orion, slik også Christensens lyriske jeg gjør det 

med andre sommerfuglarter, og projiserer en lengsel mot stjernebildet inn i sommerfuglen. 

Det menneskelige blikket ilegger sommerfuglen egenskaper den ikke nødvendigvis har, enten 

det er en billedskapende kraft eller en lengsel mot Orion. I et annet dikt i Hansens diktsamling 

skriver hun om klovnefisken, som etter en svikt i «nøkkelmolekylet som regulerer 

orienteringsevnen» som kommer av forsuring, synes at sjøanemonen den lever i lukter vondt 

og at safirdjevelen, som spiser klovnefisken, lukter godt (Hansen 2015: 28). Gjennomgående i 

denne diktsamlingen er en følelse av at mennesket heller ikke kan vite om vårt nøkkelmolekyl 

har fått seg en svikt, og om vi selv lever i en lignende desorientasjon som klovnefisken.   

   Sommerfugledalens lyriske jeg har en liknende desorientasjon i forholdet til sine 

omgivelser. Desorientasjonen er her ikke like skarpt formulert som hos Hansen, den er 

skrevet inn i sonettene på en helt annen måte, i jeg’ets uklare posisjonering og i den flimrende 

effekten generelt: fragmenteringene av sommerfuglene til støv og bevegelsen tilbake til 

sommerfugler igjen, bevegelsen mellom skapelse og ødeleggelse i de mange bildene i 

sonettene, og skiftningene mellom jeg’ets, sommerfuglenes og resten av omgivelsenes agens i 

diktene. Sommerfugledalens sonetter uttrykker dette forholdet ved en skiftende kritisk 

holdning til det antropomorfiske, ved at sommerfuglene og omgivelsene er aktive, og ved 

interaksjonen mellom jeg'et og omgivelsene. Dette forholdet uttrykkes også gjennom den 

underliggende sorgen i sonettkransen, som både nevnes eksplisitt og som uttrykkes mer 

implisitt gjennom toneleiet i sonettene, og undertittelen «et requiem».  
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Sorgen og naturen 

Undertittelen på sonettkransen er «et requiem» – men et rekviem for hva? Et rekviem er ikke 

en litterær, men en musikalsk sjanger: det er en katolsk sørgemesse, og henspiller slik både på 

et åndelig, religiøst aspekt og på tap og sorg. Ordet kommer fra latinsk og betyr egentlig 

«hvile», det er en sammensetning av quies, «ro», og det forsterkende prefikset re-, står det i 

Norsk etymologisk ordbok (de Caprona 2011: 674). Rekviem betyr hvile og ro, og den 

musikalske sjangeren handler tradisjonelt om den avdødes hvile. I Sommerfugledalen er hvile 

og bevegelse prosesser som hele tiden griper inn i hverandre og som eksisterer samtidig i 

diktene, sammen med bevisstheten om alltings forgjengelighet.  

I Sommerfugledalen ligger rekviem som sjangerbetegnelse under både som en 

henvisning til diktenes musikalitet, en stemning (dødsmessen), en tematikk (det religiøse og 

sorgen) og som et spørsmål (sørgemesse for hva). Ett mulig svar på dette er at diktsamlingen 

er en sørgemesse for sommerfuglene selv, et rekviem på forhånd, med en bevissthet eller i 

alle fall redsel for at de en dag kanskje ikke lenger finnes. Sorgen, som er med gjennom hele 

Sommerfugledalen, knyttes ofte til sommerfuglene eller andre naturfenomener som enten 

skjuler sorgen eller viser den fram – som når sommerfugleartene i sonett V «indlejrer sorgens 

skjulesteder» (V, 7) eller når jeg'et spør om  «bjergbuskadset» dekker over «den sorg, mit liv 

har overhalet» i siste tersetten av sonett III. Et annet mulig svar er et rekviem for språket og 

diktningen selv: for hvordan det oppløses når det kommer i kontakt med de store ordene 

(døden, livet, kjærligheten), eller hvordan tidligere måter å skrive på ikke lenger kan brukes 

på samme måte – for eksempel den antikke pastoralen, tekster fra tidsepoker som barokken og 

romantikken – bevisstheten som fulgte med disse tekstene er forsvunnet, eller må i alle fall 

bearbeides på nytt, i et nytt språk, med en ny bevissthet. Rekviemet kan også vise til selve 

Sommerfugledalens modus; den flimrende effekten som skapes av alle bildene og av 

bevegelsen i sonettene, av det som hele tiden skjules og avdekkes, hvor døden er en 

innskrevet del av livet, og hvor denne dødsinnsikten ikke er til å komme bort fra. Et rekviem 

for døden i livet, for livet i døden, en sørgemesse for visse perspektiver vi ikke kan komme 

bort fra. Kanskje kan også rekviemet ha en ironisk undertone; et rekviem for det 

antroposentriske blikket, som setter mennesket over natur og sommerfugl. For meg finnes alle 

disse perpektivene i undertittelen – på samme måte som sonettene i Sommerfugledalen er 

mangfoldige og flertydige, viser også rekviemet i flere retninger, hvor alle retningene bevarer 

rekviemets sørgemodus på en eller en annen måte.  

 Fjørtoft skriver om sorgen i forbindelse med den pastorale elegien i sonettene: 

 



104 

 

Pendlingen mellom sanselighet og lidelse hos Christensen kan dermed leses som et 

metapoetisk uttrykk for elegikerens ambivalente forhold til lidelseserfaringer: De er et vilkår 

for poetisk skapelse, men subjektet uttrykker også tvil om verdien eller effekten av arbeidet 

med sorgerfaringene – en grunnleggende tvil på elegiens «nytteverdi» som lindrende middel. 

(Fjørtoft 2011: 220) 

 

Denne grunnleggende tvilen er viktig for sonettkransens behandling av sorgen i skrift. Dette 

er også en tvil som i seg selv er intertekstuell, og som finnes i svært mange skjønnlitterære 

tekster om sorg, for eksempel i Jacques Roubauds Lewis' mangfold av verdener eller Roland 

Barthes' Sorgens dagbok. I Sommerfugledalen er både sorgen og tvilen til diktets lindrende 

funksjon uttrykt på forskjellige måter og på forskjellige nivåer, men kommer kanskje tydeligst 

til uttrykk i de gåtefulle verselinjene fra sonett IV, som kretser inn uttrykket «sorgens 

symmetri», der nattsværmergruppene «sværmer, spinder, måler, ugle [...] tilkaster os en gåde 

som skal skjule // at alt hvad sjælelivet har at håbe / hinsides alt er sorgens symmetri / som 

blåfugl, admiral og sørgekåbe» (IV, 9 og 11–14). Hardy Bach tolker «sorgens symmetri» på 

denne måten: «lad os for klarhedens skyld forenkle udsagnet: "til hver en sorg svarer et tab", 

eller bedre endnu: "enhver sorg afspejler et tab"; her har vi sorgens symmetri!» (Bach 2014: 

33) Heller enn at sorgen avspeiler et tap, tenker jeg meg «sorgens symmetri» som et uttrykk 

for det ugjennomtrengelige ved diktene, og symmetrien som noe hardt og uløselig, som både 

en gåte (hva er den) og en gåtes motsetning (den kan ikke løses), noe det ikke nødvendigvis 

går an å trenge fullstendig inn i. På den andre siden er sorgens symmetri også et bilde, som 

begynner med sommerfuglene, både dag- og nattsommerfugler, som brukes som similer i 

diktet. Sommerfuglen-som-bilde «tilkaster os» gåten om sorgen som symmetri gjennom en 

blanding av dag og natt, og sjelelivets håp, «hinsides alt», og gir et bilde av døden som en 

innskrevet del av livet. Som jeg var inne på i kapittel fire finnes det i det skjulte også en 

innsikt, som ikke nødvendigvis er begrepslig i seg selv. Sorgen kan på denne måten være et 

uttrykk både for at bildene viser oss noe, slik sommerfuglene med sin flotte symmetri er et 

vakkert bilde, men også at det mellom bilder og sommerfugler finnes en underliggende sorg, 

som ikke nødvendigvis svarer til et konkret tap, men som er sterkt og diffust på samme tid.  

   I begynnelsen av oppgaven definerte jeg problemstillingen min som en undersøkelse 

av hvordan det poetiske språket og den poetiske skapelsen kommer til uttrykk i 

Sommerfugledalen og hvordan virkelighet, diktning og det lyriske jeg'et kobles sammen i 

diktene. Jeg vil i et avsluttende perspektiv oppsummere noen av trådene fra tidligere kapitler 

ved hjelp av mestersonetten, som er det stedet der den første verselinjen fra alle de fjorten 

foregående sonettene flettes sammen, i rekkefølge, til ett dikt, en sonett: 
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XV 

De stiger op, planetens sommerfugle 

i Brajčinodalens 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. 

 

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. 

 

Her kobles altså de fjorten første sonettene sammen, og med dem også tematikkene og 

motivene jeg har utforsket i de fire foregående kapitlene, samtidig som selve lesningen av 

mestersonetten i seg selv blir flimrende og intertekstuell: tekst vever seg inn i annen tekst, 

ikke som helheter, men som formuleringer, rytmer, klanger; som poetisk språk. Når man 

kommer til mestersonetten etter å ha lest seg gjennom sonett én til fjorten blir brokker av 

disse sonettene også med i lesningen av mestersonetten. Det er nesten vanskelig å lese den 

som et selvstendig dikt, og spesielt er det begynnelsesversene fra de tidligere sonettene som 

for meg blir med i mellomrommene mellom verselinjene i mestersonetten: De skyter inn i 

teksten og skaper en opplevelse av det flimrende ved lesningen på samme måte som Barthes’ 

Ma-begrep som jeg skrev om i kapittel én (det som kommer fram fra mørket i et glimt, for så 

å returnere til det igjen). Dette kontrasteres med mestersonettens form og innhold: For 

mestersonetten har også en ro over seg. Syntaksen er ryddig, med én setning per strofe (som 

forvanskes litt i den siste tersetten, med kolon etter tolvte vers), og det er den sonetten som 

tydeligst har et premiss i kvartettene – sommerfuglene som stiger opp og «foregøgler» – og en 

konklusjon i tersettene – først et spørsmål om hvem som «fortryller dette møde», opprinnelig 

mellom jeg'et og sommerfuglene, og så et svar: det er dødens blikk fra sommerfuglvingen. 

Flimmeret reduseres i innholdet til konkret flagring av sommerfuglvinger der de «flagrer [...] 
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omkring», uten å være redusert til for eksempel støv. I mestersonetten er de helhetlige 

vesener. Sommerfuglene er også aktive skapninger i mestersonetten, det er de som 

«foregøgler universets tåbe / et liv der ikke dør som ingenting», noe som retter fokus mot det 

skiftende i jeg'ets blikk på og besjeling av sommerfuglene i løpet av kransen, og som også 

viser tilbake til det økokritiske perspektivet jeg utforsket i begynnelsen av dette kapitlet. I 

mestersonetten er det lyriske jeg'et kun implisitt til stede, noe som gjenspeiler hvordan jeg'ets 

posisjon har skiftet gjennom kransen. Landskapet og omgivelsene etableres igjen; diktet 

finner sted blant sommerfuglene som stiger opp i Brajčinodalens «middagshede luft».   

 Mestersonetten viser igjen fram bevegelsens sentrale rolle i diktene, som jeg skrev om 

i kapittel to, da spesielt i sammenheng med sonett Is etablering av det flimrende. Det 

flimrende kommer fram både i mellomrommene og i innholdet i sonettene, og viser seg i alle 

bildene, similene og metaforene, som jeg beskrev ved hjelp av en setning fra et av 

Christensens essays: «Er dette vandfald af billeder virkelig et hus?» (H, 22) Bildene og 

setningene renner over og ned fra hverandre som en foss, og i mestersonetten skrives dette 

også inn i mellomrommene mellom verselinjene, som inneholder alle disse bildene.   

 Bevegelsen mellom glemsel og erindring slår også inn i mestersonetten, for eksempel i 

verselinjen «og sommersyner av forsvundne døde» hvor sonett XI, om de nære, opphavelige 

avdøde relasjonene – faren og bestemoren – til jeg’et, finnes i mellomrommet. I kapittel tre 

skrev jeg om dynamikken mellom glemsel, erindring og poetisk skapelse i sonettene, spesielt 

det smuldrende ved erindringen, og det skapende ved det poetiske språket, der minnet i sonett 

VII blir til ved at jeg’et ber om å bli minnet om et stedssentrert minne i kvartett to («en 

sommerdag på Skagen», «Jammerbugten»). Slik skapes det en sanselig og vakker scene, som 

finner sted i det poetiske språket og gjennom det spesifikke ved stedsnavnene og ordene. De 

«store» ordene, som jeg skrev om i forbindelse med det sentrallyriske i kapittel tre, er med 

også i denne siste sonetten: livet og døden, med «et liv der ikke dør som ingenting» og 

«døden som med egne øjne», som nesten avslutter kransen. 

 I mestersonetten dekker «bjergbuskadset» for «den underjordisk bitre hule»: 

bevegelsen mellom det skjulte og det avdekte, som jeg skrev om i kapittel fire, finnes også i 

innholdet i mestersonetten. Det dystre og mørke fra sonett III spiller her inn i mellomrommet 

mellom vers tre og fire, og man blir minnet på både de forskjellige formene for drøm og 

mareritt fra denne sonetten, i Morfeus og dødningehode som stiger opp, samt grusomhetene 

«vi helst vil skjule» (III, 3) og kålsommerfuglens forvillelse. I mestersonettens første tersett 

viser også dynamikken mellom spill, ro, sannhet og løgn seg i «sjælefred» og «søde løgne», 

samtidig som mestersonetten selv er et spill med perspektiver fra de forrige sonettene, og i 
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den siste tersetten får leseren svar om at det er døden som fortryller møtet i Brajčinodalen. 

Døden avslutter altså bare nesten kransen, i stedet avsluttes den med verset «ser dig an fra 

sommerfuglevingen»: døden som «ser dig an» fra dette forgjengelige stedet, vingen med det 

fragmentariske sommerfuglstøvet, og som både skjuler og avdekker seg selv i denne utsatte 

posisjonen. Det finnes i sonettkransen en innsikt, i dødens gjennomgående tilstedeværelse 

som en innskrevet del av både livet og diktet, om at det i mellomrommene, og i det som 

vanligvis forbigås i dagliglivet, finnes en dødsinnsikt, et memento mori, men også poesiens 

egen innsikt og erkjennelse i det skapende, poetiske språket, koblet til poesiens taktile 

berøring med sannheten.    

 Inger Christensen avslutter essayet «Det er ord alt sammen» med en setning om 

«hemmelighedstilstanden» og «tingenes sælsomme relationsspil», og kobler det til poesiens 

og ordenes måte å erkjenne på:  

 

For måske har vi det sådan, at denne tilstand, denne i egentligste forstand verdensforklarende 

tilstand, ikke rigtigt eksisterer, hvis ikke ordene nævner den og dermed skaber den igen og 

igen for vore undrende øjne. (H, 59) 
 

Hun skriver om effekten av dette forholdet, denne «verdensforklarende tilstand», i 

«Tilfældighedens ordnende virkning» men undertittelen «Genkendelsesbilleder», at de 

gjenkjennelsesbildene som vi ser i for eksempel «isblomsterne, kiwifrugten og den grå sky 

umiddelbart får oss til å udbryde: Ja, det er sådan det er at skrive! Eller for den sags skyld: Ja, 

det er sådan det er at leve! (H, 68)» Tingene, de helt konkrete, sanselige, som omgir oss til 

enhver tid; det er disse Inger Christensen kaller gjenkjennelsesbilder, en gjenkjennelse i 

språklige bilder som får oss til å komme med dette utropet. Og her vil jeg koble inn Barthes' 

satori-begrep, som han introduserer i Det lyse rommet, når han går gjennom fotografier av sin 

mor «langs en innvielsens vei, som førte frem til dette rop som er målet for alt språk: "Det er 

det!"» (Barthes 2001: 130). Når han da til sist gjenkjenner henne i fotografiet fra vinterhagen, 

skriver han at «gjenkjenne» er ikke det rette ordet, han «gjenfinner» henne, i dette utropet, 

"det er det". Dette er altså egentlig et utrop knyttet til fotografiet, men i Preparation of the 

Novel knyttes det også til diktet, til haikudiktet spesielt og til poesiens innsikt og virkemåte. 

Dette utropet, satori, «er målet for alt språk». Som Sommerfugledalen viser fram, er det i det 

spesifikke ved ordenes kraft i diktet at dette skjer, den ene detaljen, ordet, verset, rytmen som 

treffer leseren.  

 I Sommerfugledalens «billedstorm på række» er det poetiske språket både smuldrende 

og skapende, idet det utsier både de store ordene som døden, livet og kjærligheten, konkrete 
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sommerfuglarter og stedsnavn og en sanselig tilstedeværelse hos jeg'et i diktene. Sonettene 

skaper, med sin flimrende effekt, en innsikt i poesiens taktile berøring med sannheten, som 

kommer nettopp av samspillet mellom bevegelse og stillstand, glemsel og erindring, skapelse 

og ødeleggelse, mellom jeg'et og omgivelsene, og av sommerfuglene selv, som både 

sommerfuglstøv, bilder og levende vesener i diktene.  
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