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Djævlerier Sophus Claussen Hent PDF Digterjeget hos Claussen bærer billedet af kvinden ind i sjælen, hvor

hun forvandler sig i en oversanselig form som muse og helligdom. Frem for at forbrændes og fortæres,
forklares jeget ved dette afkald og kan i digtet „Trøst“ fra Djævlerier besværgende vise forførersken fra sig:
Blev dit Blik den lille Glød, Kvinde – hvoraf jeg forbrænder, raader du dog ikke Liv og Død. Jeg er hellig og

i Gudens Hænder. Digterjeget er godt klar over, at den erotiske passion ikke kommer til at brænde med
samme lidenskabelige vanvid som tidligere. At forvandle erotik til Eros er ensbetydende med afsvaling. Det
bliver en ny tid med „Drifter som Straaild og Troskab som Favnebrænde“, som det bittert ironisk hedder i „Il
letto“ i Djævlerier. Afrodite fra samme digtsamling kommer ikke mere til at dampe, når digteren, i stedet for
sin sanselighed, fylder hendes smukke hår med „Visdomsugler“ og transformerer sin sansning fra krop til ånd.
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Digterjeget hos Claussen bærer billedet af kvinden ind i sjælen, hvor
hun forvandler sig i en oversanselig form som muse og helligdom.
Frem for at forbrændes og fortæres, forklares jeget ved dette afkald
og kan i digtet „Trøst“ fra Djævlerier besværgende vise forførersken
fra sig: Blev dit Blik den lille Glød, Kvinde – hvoraf jeg forbrænder,
raader du dog ikke Liv og Død. Jeg er hellig og i Gudens Hænder.

Digterjeget er godt klar over, at den erotiske passion ikke kommer til
at brænde med samme lidenskabelige vanvid som tidligere. At

forvandle erotik til Eros er ensbetydende med afsvaling. Det bliver
en ny tid med „Drifter som Straaild og Troskab som Favnebrænde“,
som det bittert ironisk hedder i „Il letto“ i Djævlerier. Afrodite fra
samme digtsamling kommer ikke mere til at dampe, når digteren, i

stedet for sin sanselighed, fylder hendes smukke hår med



„Visdomsugler“ og transformerer sin sansning fra krop til ånd.
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