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En sindsbevægelse med vingefang 

 

Det er rørende. Det er dybdegående. Inger Christensen formår at berøre tungsindige temaer 

med et strejf af en sommerfugls sårbare og guddommelige vingeslag.  

 

Efter kulturkanonens offentliggørelse i Januar 2006 har der været fokus på værker, som er kanoniseret af 

udpegede eksperter. Et af disse værker er Inger Christensens Sommerfugledalen – og denne fokus har vakt 

fornyet interesse for et værk, som mange mener skulle være forblevet i glemmebogen. 

 

Men Sommerfugledalen er et fortryllende univers, hvor naturen nærmer sig en næsten religiøs oplevelse og 

de farverige sommerfugle eksisterer som symboler for bevægende tanker om en gylden fortid. Inger 

Christensens opbygning af sin sonet kan ikke andet end at imponere, og enhver læser vil blive revet med 

i udviklingen af en smuk melankolsk sindsstilstand, som digtet præsenterer os for.  

 

Man behøver ikke at læse mere end de første par linier af denne sonetkrans, førend man fornemmer det 

smukke sprog, som Inger Christensen anvender i første sonet: /De stiger op, planetens sommerfugle / som 

farvestøv fra jordens varme krop, / zinnober, okker, guld og fosforgule, / en sværm af kemisk grundstof løftet op. //. 

Billedsproget er fantastisk, og man føler sig indhyllet i de varme beskrivelser. En sonet, som består af 

faste former og strukturer, giver Inger Christensen en frihed i sproget og det udvikler sig til en leg med 

ord på et yderst højt plan, hvor hun formår at fuldende kransen til perfektion. 

 

Inger Christensen kalder selv denne sonetkrans for et rekviem, et dødsdigt, men man skal endelig ikke 

lade sig narre af denne betegnelse. Digtet er fyldt med en eksistens, som er ligeså forunderlig som den er 

vidunderlig. Et af kriterierne fra kanonudvalget i litteratur er, at man skal kunne spejle sig i de 

sindstilstande, som der gives udtryk for i de valgte værker – med andre ord, der skal forefindes 

eksistentielle temaer. Dette kriterium bliver realiseret i Sommerfugledalen, som berører angst, kærlighed, 

savn og tvivlen om dødens definitive status i dens samspil med erindringen: /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.//. 

 



En kritik af kanoniseringen kunne med lethed være, at mange danskere ikke kender til Inger Christensen 

eller hendes værker – og derved ville mange spørge sig selv, hvorfor hun skulle kanoniseres frem for så 

mange andre. Men tænk på Shakespeare – ofte anset som værende ’the godfather’ af sonet formen – han 

var praktisk talt ukendt i sin egen tid, og i dag har hans værker stadig en lys fremtid foran sig. Som 

kanonudvalget for litteratur selv nævner: ”Blandt disse er valgt værker som hver og ét af udvalgets 

medlemmer dels finder er af høj kunstnerisk kvalitet, dels spår en fremtid som levende og værdifuld 

litteratur.” 

 

Sommerfugledalen gør fordring på mere end en enkelt læsning, for hver gang man tager den frem, vækker 

den nye følelser. Alle vil kunne få en smuk oplevelse af at læse dette værk – uanset om man holder af 

digte eller ej, så skylder man sig selv at træde ind i denne fortryllede dal.  
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Inger Christensen – hvile i puppestadiet? 

 

Det er lige før man har fået nok. Debatter, diskussioner, ros og ris… Kulturministeriets 

Kulturkanon har vakt mangt og meget ravage. Men det slutter ikke her.  

 

Litteratursektionen i denne Kulturkanon skulle gerne være repræsentativ og opfylde de kriterier, som er 

blevet lagt ud af udvalget selv. Efter min mening, så er mange af deres valg helt ude i hampen. Har du, 

kære læser, monstro set hvor mange tekster, som er fra det relativt ubegivenhedsrige 1800 tal? Hvis ikke, 

så kan jeg afsløre, at det er halvdelen. Det vil jeg ikke umiddelbart kalde repræsentativt, og burde en  

kanon ikke have grene som rækker ud blandt de forskellige kulturelle tider i vort lands historie? Men 

okay, de har også givet os nyere tekster. Så nye, at de møder modstand fra et af deres egne kriterier. Men 

de har jo så nydeligt erklæret, at de ønsker at starte en diskussion – så det vil jeg med glæde give dem. 

 

Tre kriterier, tre problemstillinger. Kriterierne, som er blevet præsenteret i forbindelse med udvælgelsen 

af de 12 værker, udløser et ramaskrig i mit hoved – udvalget for litteratur har blandt andet disse: tradition, 

oplevelse og holdbarhed. Jeg skal nok kommentere alle tre, men det er den sidste, som volder mig mest 

besvær, og jeg er sikker på, at andre har tænkt det samme – om de så vil sige det højt eller ej.  

 



Inger Christensen har fået en plads på kanonen med hendes sonetkrans Sommerfugledalen fra 1991, hvilket 

er det absolut nyeste værk på listen. Dette vækker en forundring hos mig. Hvorfor har man valgt et værk, 

som kun har 15 år på bagen, hvis man har et kriterium, som hedder ’holdbarhed’? Det hænger simpelthen 

ikke sammen. Uanset hvor velskrevet dette digt er, så har det ikke vist sin holdbarhed endnu. Det er 

stadigvæk en puppe, som endnu ikke har haft chancen til at vise sit potentiale med henblik på en 

kanonisering. Man kunne have valgt et af hendes tidligere værker, såsom Græs fra 1963 eller Det fra 1969, 

som begge levede med i debatten om modernismen i 1960erne. Disse ville have levet op til dette kriterium 

uden problemer.  

 

Men disse to værker overlevede ikke turen fra Inger Christensens hånd og hen til kanonlisten anno 2006. 

På trods af, at de sagtens kunne leve op til de kriterier, som nu engang er sat for udvælgelsen. Derimod 

har man valgt det værk af Inger Christensen, som har høstet flest priser fra det nationale og internationale 

litterære marked. Er der mon en lille sammenhæng her? 

 

Jeg vil dog gerne indskyde, at jeg godt kan skrive under på, at Inger Christensen er en af Danmarks mest 

respekterede digtere. Men det er heller ikke dét, som er under luppen. Det er udvalgets kriterier og deres 

valg af værker, som ikke hænger sammen. Som udvalget selv nævner, så har de lagt vægt på ’slidstærke’ 

værker. Min definition af et slidstærkt værk indebærer også, at det har en vis holdbarhed. Igen, hvorfor 

have et kriterium, som man ikke kan holde fast i? 

 

Hvis man nu i et øjeblik skulle se bort fra dette holdbarhedskriterium og vende blikket mod et af de andre 

kriterier, såsom det der skulle omhandle tradition. I Inger Christensens tilfælde kan man sagtens 

argumentere for, at hendes brug af sonetkransen, er en tradition – denne form har eksisteret indenfor 

litteraturens mure og blomstret i lang tid. Der er blevet skabt mange flotte sonetkranse fra danske 

forfatteres hænder. Så et godt spørgsmål ville være, om man har kanoniseret formen frem for værket? Jeg 

kunne personligt godt være tilbøjelig til at sige, at dette er ganske sandsynligt. 

 

Hvis man ser på de andre værker på listen, så er romanen stærkt repræsenteret, og denne sonetkrans 

bryder den ellers monotone liste. Ikke nok med, at den er speciel nok til at blive kanoniseret, den er så 

speciel, at den endda får en plads for sig selv, og ikke kun som en del af lyrik antologien, som mange af 

de andre stakkels digtere må nøjes med. Selvom det er en sonetkrans med en blændende struktur, så er 

det vel stadigvæk et digt, ligeså meget som Emil Aarestrup Paa Sneen er et digt? Han må dog nøjes med 

at være et nummer i lyrik antologien. Og så er Paa Sneen også en del mere nede på jorden og forståeligt, 



sammenlignet med Inger Christensen flyvske, abstrakte og svære billedsprog. Men det er måske der 

problemet ligger? Ja, jeg spørger bare. 

 

Det sidste kriterium bliver kaldt for ’oplevelse’. Tænk lidt over det, smag på ordet. ’Oplevelse’ – hvad er 

det for en mærkelig størrelse? Jeg vil jo gå så vidt som at påstå, at dette er alt for subjektivt i forhold til 

udvælgelsen og kanoniseringen af værker. Mange andre gode danske forfattere/digtere er blevet 

udelukket fra denne kanon – vil det sige, at deres værker ikke er en oplevelse at læse? Man får jo en 

oplevelse af at læse en bog/et digt uanset om denne pågældende oplevelse ender med at være enestående 

eller jammerlig. Udvalget siger ellers så flot, at de fravalgte værker ikke er lig med en lavere rang – men 

hvad pokker kan det ellers være? Der må jo være noget, som skiller de to ’oplevelser’ ad. Man kan ikke 

lade være med at spørge sig selv, hvem der er ladet sit kanoniske liv for Inger Christensens sonetkrans. 

 

Nu kan man så spørge sig selv, hvilken oplevelse man vil få ud af at læse Sommerfugledalen som en 

almindelig dansk middelklasse borger. Nok ikke så forfærdeligt meget – det er en snørklet og yderst 

symbolsk beskrivelse, som inddrager fysik, biologi og andet godt fra havet. Man vil blive nødt til at grave 

sig frem til at få denne oplevelse, som udvalget holder så meget af. Men hvis man er super litterær, så vil 

man elske dette værk for de kvaliteter som det har (dybt begravet).  

 

Mange vil kunne kritisere mit lille bidrag til debatten med det faktum, at jeg kun kigger på de aspekter af 

kriterierne, som har voldt problemer, og udelader de steder, hvor udvalget har ramt plet og følger 

kriteriernes væsenstræk – men det interessante ligger jo netop i de punkter, som man kan kritisere. Og 

sagens kerne er netop, at Sommerfugledalen godt kunne bruge lidt flere år til at modnes for at kunne fastslå 

om puppen kan udvikle sig til den farverige sommerfugl, som kanonen har gjort den til. 

 


