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Introduktion af dramaturg og tekstbearbejder, Karen-Maria Bille  

 

Dante var den første til at sætte ord og billeder på Helvede 

Da jeg var 14 år, fik jeg en katolsk veninde. Jeg var meget optaget af, at hun med jævne 

mellemrum gik til skrifte og fik syndsforladelse. Det syntes jeg lød godt, for jeg havde 

næsten konstant dårlig samvittighed over et eller andet jeg havde foretaget mig. Det 

forklarede jeg min mor og sagde, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at konvertere til 

katolicismen.  Min mor mente, jeg skulle tænke over to gange, for – som hun sagde – 

katolikkerne tror ikke bare på syndsbekendelsen, de tror også på at man kan komme i 

helvede. 

 

Jeg blev aldrig katolik, men jeg har altid syntes, at forestillingen om helvede var 

fascinerende. Den første der satte ord og billeder på hvad helvede er, var den italienske 

digter Dante, da han i 1300-tallet skrev Den guddommelige komedie. Dantes værk har 

gennem tiderne været helt afgørende for vores forestillinger om helvede – i malerkunsten, 

i litteraturen, i de kalkmalerier vi ser i kirkerne og i vores tankeverden.  

 

 



 

 

Værkets tre dele; Helvede, Skærsilden og Paradis  

Den guddommelige komedie har tre dele, der hver især beskriver et univers. Først kommer 

Helvede, dernæst Skærsilden og til sidst Paradiset. Til hvert univers knytter der sig en 

geografi; Helvede er således udformet som en stor tragt, mens Skærsilden er et bjerg og 

Paradiset, ja, det er oppe i himmelen. Grunden til at det ser netop sådan ud er, at englen 

Lucifer (bedre kendt som Satan) kommer op at skændes med de andre engle oppe i 

himmelen. Skænderiet ender med et slagsmål, hvor Lucifer falder ned fra himmelen. Da 

han rammer jorden skaber det et stort tragtformet hul – altså Helvede – i bunden af 

tragten står Lucifer i en frossen sø. På den anden siden af kloden skaber jorden fra 

helvedestragten et bjerg og det bjerg er Skærsilden. 

 

Helvede og Skærsilden er to meget forskellige verdener. I Helvede er det evig nat og tiden 

står stille; når man forvises til Helvede er man der for evigt – man er i ordets egentlige 

betydning fortabt. I Skærsilden derimod går tiden, solen går sin gang, der er nat og dag, og 

de mennesker der befinder sig her på bjerget er der for at rense sig for deres synder. Når de 

har gjort det, kan de stige videre op ad bjerget for til slut at ende i Paradiset – der også er 

evigt. 

 

Både Helvede og Skærsilden er inddelt i det Dante kalder ”kredse”, dvs. en slags etager, og 

hver kreds er forbeholdt en synd. Når man ankommer til Helvede er noget af det første 

man møder, dem der har begået den synd at forholde sig neutralt livet igennem. Dem der 

har undladt at tage selvstændig stilling til noget som helst. Af samme grund er den kreds 

bl.a. udstyret med flag der blæser i alle retninger. Men hvorfor er det en synd at forholde 

sig neutralt? Jo, det er det, siger Dante, fordi de neutrale ikke har brugt livet, men bare 

ladet det passere forbi. 

 

Neutralitet er naturligvis ikke en af de værste synder, derfor er den placeret i en af de 

øverste kredse, for helvedestragten er indrettet på en sådan måde, at synderne bliver værre 

og værre desto længere man når bunden – hvor Lucifer som sagt står i en frossen sø. 

Dante har et begreb der hedder ”modstraf” og det dækker over den omstændighed, at en 

synd straffes med det man kunne kalde syndes modsætning. De griske og de ødsle, skriver 

Dante, er to sider af samme sag, og derfor er de dømt til for evigt at være sammen i 

Helvede. Dem der har sået splid bliver i det uendelige flækket på langs – så de selv er 



 

 

splittede - for dernæst at vokse sammen igen. De mænd der har forbrudt sig ved at dyrke 

analsex får skåret lemmet af osv. 

 

Skærsildsbjerget er udstyret med syv kredse eller terrasser; en for hver af de syv 

dødssynder; hovmod, misundelse, vrede, dovenskab, griskhed, glubskhed og utugt. Her 

straffes de hovmodige med at skulle bære en tung sæk på ryggen, så de ikke længere kan 

knejse med hovedet. De misundelse har fået syet øjnene til, så de ikke længere kan se noget 

de kan misunde, de glubske må sulte og tørste og de utugtige der har begået hor brænder i 

flammerne. 

 

Verdens første jeg-roman 

I Den guddommelige komedie bliver vi præsenteret for hele dette univers gennem den 

fiktive figur Dante. Værket er dybest set verdens første jeg-roman. Romanfiguren Dante 

kan ikke længere finde en retning her i tilværelsen og hans eksistentielle forvildelse er 

udgangspunktet for, at han ledes igennem dødsrigerne – Helvede og Skærsilden – for til 

sidst at blive genforenet med sin elskede Beatrice i Himmelen. Dantes reaktion på alt det 

han ser er naturligvis afgrundsdyb rædsel, aldrig har han set så megen smerte og lidelse og 

flere gange undervejs får det han ser, ham til at besvime. Den guddommelige komedie er 

med andre ord ikke en nøgtern beskrivelse af himmel og helvede, men en lidenskabelig og 

dybt menneskelig øjenvidneberetning om hvad Dante oplever, da han som den eneste 

levende vandrer gennem dødsrigerne. 

 

Alt handler om kærlighed 

Konfrontationen med døden og den uendelige lidelse lærer Dante meget om livet. Det han 

lærer er bl.a. at alt handler om kærlighed. Ikke mindst synderne; griskhed handler om 

overdreven kærlighed til materielle goder, hovmod om for stor kærlighed til sig selv, utugt 

om så stor kærlighed til sex at det går over gevind osv. Det handler imidlertid også om 

kærlighed på det spirituelle plan; den kærlighed der udelukkende bliver større ved at man 

er flere der deler den. Helt modsat kærligheden til de materielle goder, der ikke kan deles 

uden at der er noget der går fra en. 

 

 

 


