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Abstract 
The Poetics of Care – A Reading of Inger Christensen’s Brev i april 
 
The Danish poet Inger Christensen (1935-2009) is considered to be one of the late 20th Century’s 
most important poets, not only in Scandinavia but also internationally. Christensen’s poetic 
works have been translated into a number of different languages, and for several years she was a 
candidate for the Nobel Prize in Literature. Christensen made her debut in 1962 with a collection 
of poems, Lys, shortly followed by Græs (1963). In 1969 she had her breakthrough as a poet with 
det. In addition to her six collections of poems, that apart from the works mentioned above in-
clude Brev i april (1979), alfabet (1981) and Sommerfugledalen (1990), Christensen also wrote novels, 
essays, children’s books and drama.     
     This paper aims to be the first profound analysis of Brev i april taking into account the close 
intertwining between structure and content, significant in the oeuvre of Christensen, having at its 
core, in this her fourth collection of poems, the poetics of Care. The method is based on Martin 
Heidegger’s notion of Sorge, “Care”, and Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology of perception 
in the concept of intertwining, the Chiasm, emanating from Dasein’s being-in-the-world 
belonging to Heidegger, together with the ancient myth of Cura and the motif mother – child, 
prevalent throughout the everydayness that constitutes the narrative frame of Brev i april. Through 
an interplay of close reading of Christensen’s poem and the texts of Heidegger, Merleau-Ponty 
and the myth of Cura, illuminating certain aspects connected to the notion of Care, the analysis 
leads up to an understanding of the widened and nuanced poetics of Care that permeates Brev i 
april. The paper is completed with a part including language and intertextuality, a way of 
extending the notion of Care belonging to Christensen, where language and world are woven 
together, and dependent upon one another.   
 
(keywords: Inger Christensen, Brev i april, Martin Heidegger, care, everydayness, Maurice Merleau-Ponty, 
intertwining, Gunnar Ekelöf, language, intertextuality) 
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1 Inledning 

1. 1 Bakgrund 
	
I merparten av Inger Christensens lyriska författarskap undergår form och innehåll en intrikat 

sammanflätning. En sammanflätning som hos Christensen brukar beskrivas utifrån bilden av ett 

möbiusband som befinner sig i en oupphörlig svängning mellan medvetande, språk och värld, 

inre och yttre, kategorier till vilka även innehåll och form kan räknas.  De system, eller mönster 

som utgör ett slags byggnadsverk för diktsamlingarnas övergripande struktur, från det (1969) och 

framåt, omnämner Christensen ofta i termer av en redan existerande, yttre ordning att luta sig 

mot och samtidigt ta spjärn ifrån, och som banar en väg in i dikten: 

 

Med systemerne prøver man at afsløre universets versemål … På grund af 
modstanden i systemet kommer man på sporet af noget, man ellers ikke ville være 
kommet i tanke om. Gaven er, at man tvinges til at få mere af verden med. Man 
kan opleve, at det er digtet, der bærer én. Det bærer én ind i noget, som man ellers 
ikke ville have kunnet se eller skrive.1 

 

Till denna, vad jag vill kalla poetiska strategi, känd från det genom Viggo Brøndahls prepositions-

teori, i alfabet genom Fibonaccis talräcka, samt i Sommerfugledalen genom metrikens sonettkrans, 

fogar sig också den övergripande strukturen i Brev i april .2  

     Det system som ligger till grund för Brev i april (1979) har hämtat inspiration från den franske 

kompositören Olivier Messiaen (1908-1992), och dennes seriella kompositionsteknik, och där 

Poul Borums och Erik Christensens bok Messiaen – en håndbog sannolikt varit viktig för för-

medlingen.3 Med sin seriella kompositionsteknik bryter Messiaen ner musikens s.k. normalspråk, 

det fasta taktslaget, ”pulsen”, och ersätter den metriska regelbundenheten med något som kan 

liknas vid en oupphörlig, smidig och böljande rörelse.4 I ”Mirakler for realister – en analyse af 

Brev i april”, uppmärksammar Rikke Toft Nørgård Messiaens kompositionsprincip interversions 

symétriques, ”symmetriska vändningar” i Chronochromie (1960) med korsångerna i det forngrekiska 

																																																								
1 Erik Skyum-Nielsen, ”Man får lyst til at holde det hele i bevægelse” intervju med Inger Christensen i Information 4/2 
1982. 
2 Inger Christensen, Brev i april (København 1979). 
3 Poul Borum, Erik Christensen, Messiaen – en håndbog (Egtved 1977).  
4 Ibid., s. 37. 
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dramat som förebild,5 och dess dragningskraft på Christensen som strukturerande modell för Brev 

i april:  

 

Messiaen forsøger, ligesom Inger Christensen, at omspænde alt fra atomare spring 
til universets opbygning i sine kompositioner. Og han besidder samme 
grundefaring som henne nemlig ”erfaringen af at være deltager i en biologisk og 
kosmisk cyklus, hvor tiden ikke fører til slutning, men til en ny begyndelse”. 6 

  

Brev i april är indelad i sju sviter numrerade med romerska siffror I-VII, som vardera rymmer fem 

dikter. Varje dikt är utmärkt o-ooooo (1-5), en numrering som inbördes byter plats i de sju svi-

terna. Nedan illustreras svit I-VII och de vardera fem dikterna.7 Till höger återges talföljden från 

Messiaens symmetriska vändning, d.v.s. de siffror i dikten illustrerade av antalet cirklar som byter 

plats, permuterar, och som ligger till grund för systemet. Den symmetriska vändningen går ut på 

att talföljden permuterar enligt det symmetriska siffersystemet, som efter att alla talföljder ut-

tömts och så att säga gått ”varvet runt”, återvänder till den ursprungliga för att börja om på nytt:  

 

I              º º º º º          º º º º          º          º º           º º º                             5    4    1    2    3 

II               º º º          º º          º º º º º          º º º º        º                              3    2    5    4    1        

III                º          º º º º           º º º          º º          º º º º º                         1    4    3    2    5        

IV           º º º º º          º º          º         º º º º          º º º                                5    2    1    4    3 

V               º º º          º º º º          º º º º º          º º          º                            3    4    5    2    1           

VI                º          º º          º º º          º º º º          º º º º º                          1    2    3    4    5 

VII          º º º º º          º º º º          º          º º          º º º                               5    4    1    2    3                            

 

Rikke Toft Nørgårds studie uppmärksammar tillsammans med Lisbeth Møller Jensens 

”Modernisten og barnet” den övergripande formen i Brev i april. Medan Toft Nørgård tar fasta på 

vävningens struktur, lyfter Møller Jensen fram spiralens.8 Spiral- eller vävmönstret ger sig till 

känna genom att linjer dras diagonalt från vänster till höger, höger till vänster och förbinder de 

																																																								
5 Den övergripande formen i det forngrekiska dramat består av en inledning, därefter en strof och en motstrof som 
upprepas två gånger. Den sjätte delen, epoden, (fr. lat. epodos, ”slutsång”), följs av kodan (fr. lat. couda, ”svans”), den 
sjunde och sista. Uppbyggnaden karakteriseras av såväl en stor som många små cirklar eller spiraler, i hur kodan 
omstrukturerar teman från inledningen och därmed knyter samman början och slut, samt i hur strof och motstrof, 
som står i ett ofta stämningsmässigt motsatsförhållande till varandra, turnerar, vänder och vrider på perspektiven. 
”Strof” från senlatinets ’stropha’ betyder i själva verket just vändning, vridning, liksom ”motstrof” betyder 
motvändning, och syftar på ”korens” (körens) dansrörelser i det forngrekiska dramat som vände sig åt det ena hållet i 
strofen och åt det andra i motstrofen. Se Borum, Christensen, s. 177 och	http://www.saob.se/artikel/?seek=strof		
6 Rikke Toft Nørgård, ”Mirakler for realister – en analyse af Brev i april”, i Spring nr 18, 2002, s. 142.	
7 Modellen är delvis hämtad från Toft Nørgårds ”Mirakler for realister – en analyse af Brev i april”, s. 146. 
8 Lisbeth Møller Jensen, ”Modernisten og barnet”, i Tegnverden En bog om Inger Christenens forfatterskab, red. Iben Holk 
(Århus 1983). 
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olika dikternas cirkelnumrering med varandra: ººººº med ººººº och ºººº med ºººº, o.s.v. Møller Jen-

sen: ”Brev i april er konstrueret som mange små spiraler, der indgår i en lang gennemgående spiral, 

som under læsningen sætter sig i bevægelse […] Den sproglige energi virker i digtkredsen som en 

inerti, hvor gennemskrivningen af et afsnit, en omdrejning på spiralen har så meget kraft, at en ny 

omdrejning må starte i slutpunktet i det afsluttende spor, som så starter den nye drejningen på 

spiralen op.”9 Medan Møller Jensen uppehåller sig vid spiralmönstret uppmärksammar Toft Nør-

gård vävmönstret som en kompletterande tolkning, och lånar hålkorten hos Jacquardmaskinen, 

en automatisk vävmaskin uppfunnen i början av 1800-talet, som en parallell bild till cirklarna som 

ett slags helnoter i anslutning till Messiaens kompositionsprincip. 10   

     Om titeln på musikstycket Chronochromie skriver Messiaen: ”De meget komplekse blandinger af 

tonehøjder og klangfarver tjener til at understrege og farve de rytmiske varigheder: ’farven’ 

tydeliggør altså inddelingerne af ’tiden’. Det er med andre ord en ’kronokromie’ (af græsk kro-

nos=tid og kroma=farve), og titlen kan oversættes ved ’tidsfarve’.”11 Färgerna i Brev i aprils tids- 

och textväv domineras av vitt och grönt, färger som är kongeniala med den årstid som skrivs 

fram i dikten, och där den vita färgen i sin yttersta konsekvens kan förstås som ljus. Ett vårljus 

Christensen låter träda fram inför våra ögon i läsakten, ett ljus som när det bryts visar upp 

regnbågens alla färger, från rött, orange, gult, grönt, blått, till indigo och violett, färger som alla 

uppträder direkt och indirekt i dikterna. Sju-talet finns som vi redan sett med i indelningen i sju 

sviter och förekommer alltså även i antalet färger. De sju sviterna kan sägas alludera på veckans 

sju dagar, en mänskligt greppbar tidsindelning och cykel som utgör resebrevets tidsmässiga ram.  

  

1. 2 Inger Christensen, Brev i april och en forskningsöversikt 

Den danska poeten Inger Christensen (1935-2009) räknas till en av det sena 1900-talets viktigaste 

poeter, inte bara i Norden, utan också internationellt. Christensens lyriska verk har översatts till 

ett antal språk och hon var under flera år kandidat till Nobelpriset. Debuten kom 1962 med 

diktsamlingen Lys, åtföljd av Græs 1963. det (1969) brukar allmänt betraktas som författarskapets 

genombrott. Utöver sex diktsamlingar, till vilka utöver de redan nämnda hör Brev i april (1979), 

alfabet (1981) och Sommerfugledalen (1990), skrev Inger Christensen även romaner, essäistik, barn-

böcker och dramatik.  

      ”Med sine tindrende smukke billeder, sine træffende og tankevækkende formuleringer og sine 

på alle niveauer gennemmusikalske komposition er ’Brev i april’ et mesterværk”, skriver Niels 

																																																								
9 Ibid., s. 154 f. 
10 Toft Nørgård, s. 145. Jacquardmaskinen uppfanns 1805 av fransmannen Joseph Marie Jacquard (1752-1834). 
11 Borum, Christensen s. 175.  
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Lyngsø i en recension av återutgivningen av den första utgåvan 2002.12 Denna hyllning till trots är 

Brev i april en mycket sparsamt uppmärksammad diktsamling i jämförelse med det, alfabet och 

Sommerfugledalen i forskningen och litteraturen kring Christensen. I de fem avhandlingar som hit-

tills sett dagens ljus, Henning Fjørtofts tvärvetenskapliga Jordsanger. Økokritiske analyser av Inger 

Christensens lange dikt,13 Anne Gry Hauglands Naturen i ånden. Naturfilosofien i Inger Christensens 

forfatterskab,14 Silje Harr Svares Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i Inger Christensens ly-

rikk,15 Erik Erlansons Ordkonst och levndaskonst. Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys 

och Inger Christensens diktning,16 samt Per Lindegårds Gentagelsens verden i Inger Christensens digtning, 17 är 

Lindegård den ende att inkludera Brev i april i en analys av de lyriska verk som inkluderar och 

följer på det. Utifrån en relativt omfattande litteratur på danska bestående av essäer och artiklar i 

tidskrifter och samlingsutgåvor tillsammans med en handfull artiklar på svenska18 har jag funnit 

allt som allt fyra artiklar som ställer Brev i april i centrum för en analys.  Till dessa hör Lisbeth 

Møller Jensens ”Modernisten og barnet” , Steen Larsen-Ledets ”Forår i forundringsstolen – om 

Brev i april”19, Simon Denckers ”Et granatæble i april. Intertext og omverden i Brev i april”20 samt 

Rikke Toft Nørgårds ”Mirakler for realister – en analyse af Brev i april ”.        

     Hur ska man förstå den undanskymda roll Brev i april tilldelats? Och som i förlängningen riske-

rar att negligera ett unikt verk i författarskapet som helhet. Kan det kanske, apropå vad den 

amerikanska översättaren Susanna Nied skriver i förordet till Light, Grass, and Letter in April,  ha att 

göra med verkets lågmälda framtoning och det faktum att Brev i april publicerades som den första 

diktsamlingen på tio år efter att det 1969 slagit ner som en bomb, inte bara i det danska 

litteraturlandskapet utan också i det europeiska:  

 

																																																								
12 Niels Lyngsø, ”Kære undren”, Politiken 18/5 2002. 
13 Henning Fjørtoft, Jordsanger. Økokritikse analyser av Inger Christensens lange dikt (diss. Trondheim 2011). I fokus för 
avhandlingen står diktsamlingarna alfabet , det  och Sommerfugledalen tillsammans med en analys av Christensens 
natursyn ur ett ekokritiskt perspektiv där den poetiska läsningen samsas med en naturvetenskaplig. 
14 Anne Gry Haugland, Naturen i ånden. Naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab (diss. København 2012). I 
Hauglands avhandling undersöks, som titeln visar, naturfilosofin i Christensens verk genom en närläsning av 
tematiken och formspråket i Sommerfugledalen.  
15 Silje Harr Svare, Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i Inger Christensens lyrikk (diss. Oslo 2014). I Svares 
avhandling är essäsamlingen Hemmelighedstilstanden och det utgångspunkter för en diskussion om relationen mellan 
Novalis och Christensens lyrik och poetik. 
16 Erik Erlanson, Ordkonst och levndaskonst. Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens 
diktning (diss. Lund 2017).  
17 Per Lindegård, Gentagelsens verden i Inger Christensens verden (diss. Stockholm 2016). Lindegård undersöker 
upprepningen som retorisk figur i Christensens diktsamlingar från det och framåt. 
18 Marie Silkeberg ”Inger Christensen 2002”, i Avståndsmätning (Göteborg 2005); Jan Olof Ullén ”Del av labyrinten – 
kring en dikt av Inger Christensen”, i Gå lilla ballad, och finn min härskarinna (Stockholm 1994), s. 11-17; Ingmar 
Lemhagen ”’Inspiration er at betragte et ord og derved betragte verden”: Om sonetten och Inger Christensens 
Sommerfugledalen’”, i Lyrikvännen 1/2, 1996, s. 75-87. 
19 Steen Larsen-Ledet, ”Forår i forundringsstolen – om Brev i april”, i Ibid, nr 2, 2000, s. 250-275. 
20 Simon Dencker, ”Et granatæble i april. Intertext og omverden i Brev i april”, i Reception, nr 58, 2005, s. 16-23. 
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Blending mathematics and linguistics, encompassing the fury and hope of Europe’s 
1968 youth revolution in the face of the sociopolitical realities of the time, 
Christensen’s outrageous, tender, demanding it bridged modernism and 
postmodernism, helping to catapult European poetry into a new era. […] a decade 
later  […] her next volume of poetry, Letter in April, appeared. A complex fusion 
unique among Christensen’s works, Letter in April is as quiet and understated as it is 
bold and broad.21    

 

En annan fråga rör huruvida motivet mor-barn, som i Brev i april intar en framskjuten position 

tillsammans med den konkret sinnliga vardaglighet som kännetecknar diktens inramning såväl 

som dess språk, eventuellt ansetts som behäftat med mindre status ur ett vetenskapligt, analytiskt 

perspektiv? En hållning jag menar skiner igenom i ett flertal recensioner och studier av Brev i april 

och som jag ämnar återkomma till längre fram i uppsatsen. Vad beträffar de två översättningar av 

Brev i april som finns att tillgå på svenska, Alfabet & Brev i april (1985)22 och Brev i april och andra 

dikter (2015),23 har verket symptomatiskt nog inte getts ut som ett verk i egen rätt utan som en del 

i en samlingsvolym.  

     I den första utgåvan av Brev i april från 1979 ackompanjeras dikterna av grafiska arbeten av 

Johanne Foss. Den andra och tredje utgåvan (1989, 1993) saknar illustrationer, bortsett från en 

inledande vinjett i form av en tuschteckning, denna gång av Lene Adler Petersen.  

 

1. 3 Syfte, problemställningar, metod- och materialbeskrivning 

Min läsning utgår från den senare utgåvan av Brev i april (1993) av skäl som har att göra med att 

jag vill låta de bilder som Christensens dikt så rikt tillhandahåller ostört och utan konkurrens få 

träda fram och verka på mig som läsare. Även om Christensens text står oförändrad i sig (dock 

inte opåverkad), skulle en läsning av den första utgåvan utan att uppmärksamma resultatet av 

Christensens och Foss’ samarbete, d.v.s. växelspelet mellan ord och bild, vara detsamma som att 

negligera boken i sin helhet. Den inledande prosadikten från 1979 års utgåva har jag dock valt att 

lyfta med in i min läsning eftersom den har betydelse för diskussionen kring Maurice Merleau-

Ponty. Att sjunga vardaglighetens lov ur ett mor-barnperspektiv, ett perspektiv som öppnar upp 

för två av lyrikens stora teman, liv och död, skulle i linje med Martin Heideggers omsorgsbegrepp 

och Maurice Merleau-Pontys varseblivningsteori, vilka kommer att aktiveras i uppsatsens analys-

del, kunna ses som något lika försummat och tillika föga uppmärksammat inom litteraturveten-

skapen och forskningen som vardagserfarenheten, kroppen och sinnenas erfarenheter är histo-

riskt underskattade undersökningsområden inom filosofin. 

																																																								
21 Susanna Nied, ur förordet till Light, Grass, and Letter in April, övers. Susanna Nied (New York 2011), s. IX. 
22 Inger Christensen, Alfabet & Brev i april, övers. Urban Andersson och Jan Östergren (Helsingborg 1985). 
23 Inger Christensen, Brev i april och andra dikter, övers. Marie Silkeberg (Stockholm 2015). 
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     Den tolkningsmodell som ligger till grund för min läsning av Brev i april har som stomme 

begreppet omsorg i filosofi och myt liksom i den tematik som förekommer i Inger Christensens 

egen diktsamling. Som stöd för denna har jag använt mig av Martin Heideggers omsorgsbegrepp, 

Sorge, i Vara och tid (1927),24  liksom av Maurice Merleau-Pontys teori om varseblivningens 

fenomenologi, som starkt utgår från Heideggers analys av människans vara-i-världen. Här utgår 

jag särskilt från Merleau-Pontys ”Sammanflätningen – kiasmen” i den ofullbordade och postumt 

utgivna Le visible et l’invisible (1964).25 Den grekisk-romerska myten om Omsorgen, Cura, tjänar 

som en annan viktig utgångspunkt, tillsammans med den mor-barnrelation som kan sägas utgöra 

omsorgens självaste nav i Christensens resebrev. Till de frågeställningar som jag valt att fördjupa i 

anslutning till omsorgen hör framförallt vardagstematiken, jagets sammanflätning med världen, 

och i förlängningen Christensens språksyn.  

     ”Tillvarons vara blottläggs som omsorgen”, skriver Heidegger i Vara och tid. 26 

Omsorgsbegreppet hos Heidegger är en del av en kritik mot traditionell filosofi som alltför 

upptagen av att vilja förklara varat och tiden med begrepp som höjer sig över vardagen, det all-

männa och det intuitiva, ett hierarkiskt förhållningssätt som glömmer och undervärderar 

vardagserfarenheten. Heidegger menar att tillvarons vara inte kan härledas ur en idé om männi-

skan.27 Istället är det i det vardagliga livet och erfarenheten som varat och dess helhetsstruktur 

bör sökas. Förekomsten av ordet ”omsorg” i Brev i april och den vardagstematik som löper som 

ett centralt stråk genom hela långdikten28 kan tillsammans sägas utgöra det första incitamentet för 

den tolkning med fenomenologiska förtecken som tar avstamp i Heideggers omsorgsbegrepp, 

Sorge.   

     I ”Sammanflätningen – kiasmen” visar Merleau-Ponty via kiasmen som emblematisk figur på 

människans sammanflätning med världen.  I Merleau-Pontys perceptionsteori står den levda kroppen 

och varseblivningen i fokus för människans sätt att finnas på i världen, inte som ett subjekt i 

förhållande till andra objekt utan som ett subjekt-objekt. Kiasmen, som en essens av kroppens 

vara, dess utsida och insida och som i en osmotisk växelrörelse förenar subjektiv erfarenhet med 

objektiv existens kännetecknar hos Merleau-Ponty inte bara jagets förhållande till omvärlden och 

den andre, utan omfattar såväl jaget och den andre liksom den värld båda är en del av: “The 

chiasm is not only a me other exchange […] it is also an exchange between me and the world, 

between a phenomenal body and the ”objective body”, between the perceiving and the perceived 

																																																								
24 Martin Heidegger, Vara och tid (Sein und Zeit 1927), övers. Jim Jakobsson (Göteborg 2013). 
25 Maurice Merleau-Ponty), “Sammanflätningen – kiasmen” (“L’entrelacs – le chiasme”, Le visible et l’invisible 1964), 
övers. Martin von Zweigbergk, Kris, 31/32 1985, s. 65-75.  
26 Heidegger, 2013, s. 209. ”Dessen Sein enthüllt sich als die Sorge.” Sein und Zeit (1927), nionde uppl. (Ulm 2006). 
27 Ibid., s. 208. 
28 Jag har valt att genrebestämma Brev i april som en ”långdikt” då de enskilda stroferna och sviterna karakteriseras av 
att utgöra delar av en större komposition, en enda stor dikt, och inte enskilda dikter som satts samman.     
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[…].”29 Den poetiska varseblivningens språk- och tankevärld i Brev i april har flera beröringspunk-

ter med fenomenologin hos Merleau-Ponty och de motsatspar som förenas i ett flätverk av ut-

sida-insida, subjekt-objekt, medvetande-språk, kropp och värld. I anslutning till analysen av 

tematiken kring jagets plats i världen vill jag lyfta fram kiasmen, med inspiration från Merleau-

Ponty, i en undersökning av dess betydelse som bärande emblematisk figur på mikro- och makro-

nivå i Brev i april.  

     Syftet med uppsatsen är, att via Heideggers förståelse av Sorge tillsammans med Merleau-

Pontys kiasm, såväl som myten, det äldsta nedtecknade skönlitterära dokumentet om omsorgen 

som finns bevarat, belysa och fördjupa förståelsen av den utvidgade och nyanserade omsorgstan-

ken hos Christensen och det specifika uttryck den tar sig i Brev i april. De frågeställningar som 

angetts ovan, och som kommer att bära analysen framåt, kommer även att inkludera ett avsnitt 

om förbindelsen mellan omsorgens och språkets ”väv”, en central bild i samlingen och 

intertextualiteten. Här undersöker jag förhållandet mellan Brev i april och Gunnar Ekelöfs dikt 

”Absentia animi” i Non serviam (1945).30 Syftet med denna analys är att belysa Christensens poe-

tiska praktik och språkförståelse som ytterligare ett led i omsorgstanken.   

 

1. 4 Teoretiska grundbegrepp 

De viktigaste begreppen som kommer att aktualiseras i uppsatsen är: omsorgen, vardaglighet, 

sammanflätningen, språk och intertextualitet.      

     Omsorgen, som utgör uppsatsens samlande begrepp, kan i korthet och i generella termer beskri-

vas som det sammanhang människan föds in i och som från vaggan till graven karakteriserar 

hennes interagerande med och relaterande till en omvärld, ett förhållningssätt som oavlåtligt på-

går. Hos Heidegger utgör Sorge, ”omsorgen”, en ”ursprunglig strukturhelhet”, och vad man skulle 

kunna likna vid det mänskliga dna som redan från början definierar oss som relationella varelser: 

”omsorgen [ligger] existential-aprioriskt ’före’, det vill säga alltid redan 31  i varje faktiskt 

’förhållningssätt och ’läge’ som tillvaron intar.”32  

																																																								
29  Merleau-Ponty, “Working notes”, i The Visible and the Invisible, övers. Alphonso Lingis (Evanston 1992), s. 215. ”Le 
chiasma n’est pas seulement échange moi autrui […] c’est aussi échange de moi et du monde, du corps phénoménal 
et du corps ’objectif’, du percevant et du perçu […].” ”Notes de travail”, i Le visible et l’invisible (Paris 1964), s. 268. 
30 Gunnar Ekelöf, ”Absentia animi” i Non Serviam (1945), i den textkritiska utgåvan Gunnar Ekelöf. Samlade dikter I, 
red. Anders Mortensen, Anders Olsson (Stockholm 2015), s. 249-253. 
31 Heidegger, 2013, s. 220. Ordvändningen ”alltid redan” (”immer schon”), hos Heidegger visar på existensen hos en 
värld som människan föds in i. Denna ordvändning kommer jag att återkomma till under uppsatsens gång, inte 
nödvändigtvis, och inte alltid som en direkt koppling till Heidegger utan för att den säger något viktigt om 
Christensens förståelse av omsorgen. 
32	Ibid. ”Die Sorge liegt als ursprüngliche Strukturganzheit existenzialapriorisch ’vor’ jeder, das heißt immer schon in 
jeder faktischen ’Verhaltung’ und ’Lage’ des Daseins.” (2006), s. 193.	
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     Alltäglichkeit, ”vardaglighet” ingår som ett nyckelbegrepp relaterat till omsorgen och det som 

Heidegger kallar för människans ”i-världen-varo”, och utgör den erfarenhetsgrund utifrån vilken 

förståelsen av tillvaron baseras.33  

     L’entrelacs, ”sammanflätningen”, är ett nyckelbegrepp hos Merleau-Ponty som utgår från 

föreställningen om människan som ett decentraliserat subjekt oupplösligt förbundet med sin 

kropp, och som från första början är sammanvävt med andra och en värld. Sammanflätningen 

expanderar hos Merleau-Ponty från det uttryck den tar sig genom varseblivningen som kunskaps-

källa i ett utfrågande av tingen och världen, i första hand via synen och beröringen till att också 

omfatta språket och tanken och en mer generell beskrivning av vår värld.  

     Språk och intertextualitet. I min läsning av Brev i april ingår olika inslag av intertextualitet, dels av 

begreppslig karaktär i aktualiseringen av Heidegger och Merleau-Pontys fenomenologi, dels 

metaforiskt och poetiskt, via Gunnar Ekelöfs dikt ”Absentia animi”. Denna läsning stödjer sig 

inte i första hand på vad Kjell Espmark i ”Dikt i dialog” kallar för en ”kvalificerad 

överensstämmelse” – de samband som kommer att lyftas fram gör inga anspråk på att bevisas 

som helt och hållet avsedda.34 Ekelöfs dynamiska närvaro i Christensens dikt är av ett sådant slag 

att den inte kan reduceras till ett strikt kausalt eller illustrativt, jämförande perspektiv. I min 

läsning av Brev i april utgör ”Absentia animi” snarare ett slags med- och mottext som genererar 

mening, en hjälp att förstå Christensens särart för att tydligare kunna urskilja på vilket sätt hon 

både förvaltar och vidareutvecklar en lyrisk modernistisk tradition.   

  

1. 5 Avgränsningar 

Inger Christensen har av kritikerna populärt kommit att kallas för ”systemdiktare”, ett epitet som 

hon själv förhöll sig avvaktande till, eftersom det enligt henne gav signaler om de s.k. ”systemen” 

som ett ensidigt mänskligt påfund. Systemen, menar Christensen själv, utgör snarare en möjlighet 

att träda i förbindelse med de rörelser, rytmer och omtagningar som är universums egna, något 

som öppnar upp för nya möjligheter i skrivandet och dikten, och som ligger utanför det egna 

jagets kontroll. 35  Anne Gry Haugland har introducerat den kompletterande termen 

”mönsterdiktning” och vidgar därigenom synen på systemen hos Christensen till något som 

samspelar och i hög grad flätas samman med övriga nivåer i dikten, semantiskt, metaforiskt och 

tematiskt. Genom termen mönster fördjupar Haugland förståelsen av Christensens diktning och 

den poetik och språksyn som genomsyrar verket i sin helhet. I den mån systemet och mönstren 

																																																								
33 För begreppet Alltäglichkeit se Heidegger, 2013, § 9, 26-27, 35-38, 51-52, 59, 71. 
34 Kjell Espmark, ”Dikt i dialog”, Dialoger (Stockholm 1985), s. 27. 
35 Se uppsatsens not 1. 
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blir föremål för en diskussion i uppsatsen är det med utgångspunkt i Hauglands essä 

”Mønsterdigtning. Betydningsvækst i Inger Christensens lyrik”.36   

     Vad beträffar Brev i aprils formella uppbyggnad kommer jag inte att ge någon detaljerad 

redogörelse för den mer tekniska sidan av kompositionsprincipen. Fokus i min analys, som jag 

nämner ovan, har jag valt att lägga på hur det mönster som den övergripande strukturen uppvisar 

samspelar med teman och metaforer i dikten. För den detaljintresserade hänvisar jag till Poul 

Borums och Erik Christensens Messaien – en håndbog  samt Rikke Toft Nørgårds ”Mirakler for 

realister – en analyse af Brev i april”  . 

    Vad angår den status Brev i april indirekt kommit att tilldelas som något av en ”mellanbok”, – i 

skuggan av det, av några betraktad som en förskiss till alfabet – skulle det ha varit intressant att titta 

lite närmare på mottagandet av boken vid tidpunkten för den första utgåvan, inte minst vad gäller 

kritikens syn på mötet dikt-bild, men också dikt och bild som två separata uttryck, och huruvida 

uppmärksammandet av detta, eller bristen på detsamma, påverkat receptionen. Dock har jag av 

tekniska skäl tvingats lämna denna fråga i det närmaste helt outforskad, undersökningsområdet 

faller också något utanför ramen för denna masteruppsats. Jag vill ändå lyfta frågan som något 

som skulle kunna vara intressant för framtida receptionsforskning att fundera vidare över, inte 

minst i relation till det icke-hierarkiska, genreöverskridande perspektivet på Christensens diktning 

samt bildkonstens betydelse för författarskapet, sist men inte minst den roll som Brev i april spelar 

i det litterära verket som helhet. 

     Den poetiska modernism som kommer till uttryck i Christensens verk, och som präglas av 

såväl stor självständighet som egenart i förhållande till den egna samtiden, kommer dock inte att 

utgöra underlag för en diskussion om begreppet modernism i vidare mening.  

 

2 Ett beroende i världen   
 

Jag frågade en gång ett barn varför havet var salt och barnet som hade en far på 
långresa svarade genast: havet är salt därför att sjömännen gråter så mycket. – 
Varför gråter sjömännen så mycket då? – Jo, svarte han, därför att de jämt ska 
resa bort. --- Och därför torkar de alltid sina näsdukar uppe i masterna! --- 
Varför gråter människan när hon är ledsen, frågade jag vidare? – Jo, sade han, 
därför att ögonglasen skola tvättas ibland för att man skall se klarare! --- 37 
 
August Strindberg, Ett drömspel 

																																																								
36 Anne Gry Haugland, ”Mønsterdigtning. Betydningsvækst i Inger Christensens lyrik”, Kritik, Nr 155/156, 2002, s. 
65-75. 
37 August Strindberg, Ett drömspel (1902), Nationalupplagan av Strindbergs samlade verk, red. och kom. av Gunnar 
Ollén (Stockholm 1988) s. 74. 
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2. 1 Skrivande och sorg som rörelse och förvandling 

En mor och ett barn gör en resa till vad som förefaller vara ett sydeuropeiskt land.  Dikten som 

växer fram under vistelsen tar formen av ett resebrev om våren, ett brev med flera olika 

adressater som färdas inte bara genom rummet utan också i tiden. Ett brev som vänder sig i ett 

samtal till barnet, liksom till barnet inom diktjaget självt, till barndomen och minnet av den döda 

modern liksom till en frånvarande man. Här finns både ett nu i samvaron mellan diktjaget och 

barnet, och ett förflutet i minnet av modern, och något som kan förstås som en skilsmässa. Brev i 

april kan ur detta perspektiv läsas som en dikt om död och kärleksförlust, och den kris som följer 

i sorgens kölvatten.  

     Kanske kännetecknas poetens förhållande till språket mer eller mindre alltid av vad man kan 

kalla en sorts kristillstånd där glappet mellan det osägbara och det sägbara, mellan språket och 

tingen, den inre och yttre världen, ständigt måste överbryggas. Om detta tillstånd skriver 

Christensen i essäsamlingen Hemmelighedstilstanden bland annat såhär:  

 

Både før man sætter sig til papiret, for måske, måske ikke at skrive et digt, og siden 
når man sidder der i timevis, er det sådan: som om man er faret vild. Verden, der 
for et øjeblik siden ved morgenkaffen var ret overskuelig, og hverdagsagtig, er 
pludselig igen blevet alt for stor, og selv om bevidstheden vandrer i alle retninger, 
medbringende sine små sprogstumper, kan den ikke finde nøjagtig den sten, den 
plante, den begivenhed, den ubegribelighed måske, hvorfra den kan finde tilbage til 
verden ved hjælp af ord.38 

 

Hitta tillbaka till världen med hjälp av ord, som Christensen formulerar det, är just vad jaget i Brev 

i april försöker göra med diktens hjälp. I den sjätte och nästsista sviten når tankarna på döden och 

känslan av förlust i relation till modern sin kulmen:39  

 
[…]  
i smertens april                                                   
når mimoserne ser mig, 
som min mor 
da jeg fødtes. 
Og mens jeg tegner 
og kortlægger 
hele kontinenter 
mellem slægten 
og sorgen, 

																																																								
38 Christensen, Hemmelighedstilstanden (København 2000), s. 41. 
39 Christensen, Brev i april, tredje uppl. (København 1993), s. 35. Fortsättningsvis kommer jag att ange sidnummer i 
brödtexten när jag citerar ur Brev i april. 
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drejer revolutionen 
i sin ophængning 
og følelsen 
der aldrig fører ud 
er et øjeblik  
ude 
af sig selv 
og belyst  
i den døde, 
utrøstelig 
synlig 
og stilheden 
har døre alle vegne. 

 

I en vid båge tecknas här en rörelse mellan födelse och död, från det nyfödda barnets möte med 

moderns blick till åsynen av modern på sin dödsbädd. Mellan dessa båda livsavgörande ögonblick 

öppnas perspektivet både rumsligt och tidsligt till att omfatta kontinenter och släkten inbegripna i 

den cirkelrörelse, den ”revolution” som Christensen kallar det, och som i essän ”Jeg tænker altså 

er jeg en del af labyrinten”, beskrivs som gemensam för planeter såväl som för människor: 

 

[…] ordet révolution på fransk [betyder] oprindelig ’en cirkelbevægelse, hvorved et 
bevægeligt legeme vender tilbage til sin oprindelige position’. F. eks. taler man om 
en planets revolution. Hvis det bevægelige legeme er et menneske, vil jeg tilføje, at 
det altid vender tilbage til sin oprindelige position, men forvandlet, altid forvandlet. 
Forresten: hvorfor skulle det samme ikke gælde for planeterne: at de vender 
forvandlede tilbage.” (min kurs.)40  

 

Ordet ”revolution” kan hos Christensen i det närmaste tolkas som ett uttryck för en naturkraft 

med kosmiska förtecken som ger sig tillkänna på alla nivåer i människans liv, individuellt såväl 

som kollektivt. En nödvändig rörelse och kraft som är berusande och skrämmande på samma 

gång. Den cirkelrörelse och förvandlingsprocess som diktjaget i Brev i april är inbegripet i och som 

resan – med sin avfärd, ankomst och återkomst, sitt tur-och retur med allt vad som utspelas 

däremellan – utgör ett ramverk för, är liksom födelse och död varandras förutsättning och utgör 

de yttersta tecknen på cirkelrörelsens början och slut i det enskilda människolivet med kraft att 

förändra allt som kommer i dess väg.  

  

2. 2 Omsorgens poetik 

Brev i april är en text full av konkreta, namngivna ting: ett granatäpple, en spindel, en hund, en 

boll, duvor, bröd, pengar, blomsterlökar och vägskyltar, med mera. En vardagsvärld full av 

																																																								
40 Christensen, ”Jeg tænker altså er jeg en del af labyrinten”, i Del af labyrinten, (1982) andra uppl. (København 1992), 
s. 57-58. 
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vardagssysslor. Det sätt som Christensen låter tingen, vardagen och handlingarna ta plats i dikten 

för tankarna till den moderna fenomenologin och uppmaningen om att gå tillbaka ”till sakerna 

själva”, 41  ett nyckelcitat hämtat från Edmund Husserl, liksom begreppet Lebenswelt, 

”livsvärlden”.42 Denna erfarenhetsfilosofi, som den kommer till uttryck hos den tidige och sene 

Husserl, vidareutvecklad av Martin Heidegger och Maurice Merleau-Ponty, går ut på att under-

söka tingen utifrån vår första erfarenhet av dem. En erfarenhet som är ursprungligt stum till sitt 

väsen och som sådan fri från förutfattade meningar.43 Detta skådande av ”sakerna själva”, 

kommenterar Peter Cornell apropå Husserl i Saker. Om tingens synlighet, inbegriper inte bara 

materiella föremål utan även ”minnen, känslor, myter, kort sagt allt som medvetandet riktar sig 

mot.”44 Livsvärlden i sin tur är den konkret erfarna verklighet som omger oss dagligen och 

stundligen, och som vi tar för given i allt vi gör och i vilken det råder en odelbar relation mellan 

oss själva och världen. Förutom de fysiska föremål vi omges av inbegriper livsvärlden även soci-

ala, politiska, mytiska och existentiella fenomen.45 Cornell fortsätter:  

 

[Metoden] att gå tillbaka ”till sakerna själva” är besläktad med ett tingbetraktande i 
måleri och poesi, till exempel Morandis studium av olika krus eller Wallace Stevens 
strävan att avtäcka ”the first idea” och ge en glimt av tingets ursprungliga friska 
närvaro […].46   

 

Till Morandi och Stevens som två exempel på ett ”tingbetraktande” inom konst och poesi nära 

förbundet med filosofin skulle jag även vilja räkna Inger Christensen. Brev i april kan läsas som en 

lovsång till just livsvärlden och vardagen med sina upprepningar av livsuppehållande bestyr. Av mat 

som lagas, bord som dukas, av samtal och utbyten, av arbete, skrivande och lek, och där tingen är 

ständigt närvarande. Handlingar och omsorger som genom upprepningen och förväntan på det-

samma utgör ett slags grundbult i tillvaron. De fenomen som diktjagets medvetande i Brev i april 

riktar sig mot utgör en sammanflätning av små och stora sammanhang, av minnen, myter, och 

känslor som hör diktjagets liv till, och där sociala och politiska skeenden införlivas i en större 

helhet.  

																																																								
41 För livsvärlden hos Edmund Husserl se del III (VI) av Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie (Haag 1954). 
42 Här avses framförallt begreppet livsvärlden som det kommer till uttryck hos den sene Husserl. 
43 Jan Bengtsson, Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, andra bearb. uppl. (Göteborg 2013), s. 26. 
Livsvärldsbegreppet har med Bengtssons ord kommit att bli ”ett av den moderna filosofins och vetenskapens mest 
inflytelserika begrepp” (s. 44), och utgör tillsammans med citatet från Husserl om att gå tillbaka till sakerna själva ”en 
konstant idé som håller ihop inte bara Husserls fenomenologi, utan alla fenomenologier efter Husserl.” s. 26. 
44 Peter Cornell, Saker. Om tingens synlighet (Stockholm 1993), s. 31. 
45 Ibid., s. 35. 
46 Ibid., s. 6 f. 
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     Den s.k. kris som jag menar gestaltas i Christensens långdikt, skulle vid närmare beaktande 

kunna kallas för en medelålderskris där jaget i dikten, för att tala med Dante, hunnit till mitten av 

den livsvandring där jaget, utifrån den cirkulära tidsuppfattning som kommer till uttryck i Brev i 

april (s. 17): ”har været med/ rundt om solen/ fireogfyrre gange”. April är ”smärtans april” (s. 

35),  en månad med konnotationer till modernistisk poesi havande med såväl liv som död. Till 

minnena av modern och en tidig barndom samt en kärleksrelation läggs också andra minnen i hur 

diktjaget rekapitulerar sitt liv. Det raseri, i form av ett politiskt språk ”med knyttede næver”, som 

erinrar om studentrevolten 1968 och det raserade hoppet om en revolution, får stå tillbaka för 

poesins språk, ett språk som sträcker sig in i framtiden (s. 39):   

 

° ° ° ° ° 
Med som til sprog 
intet andet 
end himmel, 
ingen hamren 
med knyttede 
næver, 
kun digtet  
der frit 
folder  
fremtiden ud 
som en faldskærm 
af silke og stilhed, 
en vifte 
af skiftet belysning, 
lidenskabelig 
stjernesendt 
stejl 
ligegyldighed 
spundet 
til sind 

  
 
Att tiden förändrar, ger nya perspektiv, är en erfarenhet som gestaltas i dikten tillsammans med 

dikten och det som är dess tid, dess så kallade ”resa”. Mot slutet av denna resa återvänder 

diktjaget till en värld av vardagliga omsorger, en värld i rörelse och förvandling, en värld av ting 

och tid från vad man skulle kunna kalla sorgens och melankolins frusna tid. Den ”lidelsefulla 

apati” som i svit III  sägs upprepa världen (s. 16):  

 
Samme 
lidenskabelige apati 
som den der skal til 
for at gentage verden 
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och som i samma svit utmynnar i en känsla av likgiltighet, av att gå runt i samma hjulspår, är en 

likgiltighet som liksom i ett upprepningstvång avspeglas hos dikten själv (s. 17):  

 

Ligegyldigheden nu 
da jeg selv har været med 
rundt om solen 
fireogfyrre gange. 
Ligegyldigheden nu 
da det lukkede kredsløb 
slår dørene op. 
Ligegyldigheden  
i dette ulidelige  
virkelighedsbillede. (min kurs.) 

 

I strofens nästföljande rader vänder så den inåtvända dialogen sig plötsligt ut i en evokation, ett 

slags bön om förändring, där innebörden hos upprepningen slitit sig loss från en meningslös 

mekanik (s. 17):  

 

Lær mig at gentage 
fremtiden nu,  
mens vi fødes. 
 
 

Och låter sinnet förvandlas till en fågel (s. 18): 
 
 
Lad mit sind flyve op 
i sin rede 
inderst 
i den susende krone. 
Lad æggene lyse 
med et efterlys 
som mælket sol. 
Lad vinden være grøn 
og sorgen slukkes. 

 

Det som upprepar världen, får den att gå runt, är i svit V inte längre en lidelsefull apati utan en 

”omsorg” (s. 23):  

   

En omsorg 
som den der skal til 
for at gentage verden.  

   

I svit VI förtydligas innebörden i denna omsorg som bär upp livet, får det att fortgå (s. 35): 
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Utrøstelig 
synlig 
som omsorg 
og gøremål, 
kvindernes 
lange 
hukommelse,  
kærtegn 
og kys 
på en anden  
slags sprog, 
som er tegnenes  
eget. 
Sådan 
hver nat mens vi sover 
som brød 
der kommer sandheden 
nærmest, 
sådan 
hver dag mens vi lyser 
som rå og ubrugte 
lagner, 
gentages verden 
i gentagelsens  
verden,  
tingenes 
modige 
godhed.  
  

 

Fantasins och drömmens domäner, projiceringar av diktjagets psykiska rum där tankarna på dö-

den är ständigt närvarande, ett rum som det där en hund med ett granatäpple mellan framtassarna 

genast leder tankarna till Kerberos, den trehövdade besten som vaktar ingången till Hades, 

dödsriket, eller där granatäpplet i samma stund det kluvits på mitten jämförs med den mänskliga 

hjärnan, eller floden är en flod som leder tankarna till Styx, träder mot slutet av dikten alltmer i 

bakgrunden. I den sjunde och avslutande sviten återvänder tingen i den yttre världen till den 

vardagliga ordning där de praktiska bestyren ger dem tillbaka deras anonymitet. Omvärlden 

framträder avklarnad och ny, skarp i konturerna som efter ett vårregn. Ett regn som dragit förbi 

på samma sätt som sorgen. Och där det mytiska, metaforiska ”dammet” hos tingen sköljts undan, 

och hunden åter visar sig som en vardaglig hund, granatäpplet som en frukt, och floden en flod 

här och nu som man kan ta sig torrskodd över via en bro, i båda riktningarna.    

     Den sjunde sviten representerar, som tidigare omnämnts i uppsatsens inledning, kodan i det 

forngrekiska dramat.47 Kodan knyter tillbaka till inledningen i hur teman från den första sviten 

varieras men nu ställda i ett nytt ljus, ett återvändande i förändringens tecken. Det är också i den 
																																																								
47 Se uppsatsens inledning not 5. 
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sjunde sviten som cirkelnumreringen i mönstret hämtat från Messiaens Chronocromie vänder till-

baka till den ursprungliga i svit I med talföljden 5, 4, 1, 2, 3, och där de ord- och betydelsekluster, 

ett slags metonymiska associationskedjor som är knutna till var och en av cirkelnumreringarnas 

strofer, upprepas. Till ° hör exempelvis granatäpplet, labyrinten och hjärnan till de mest framträ-

dande, liksom till ° ° ljuset, april och födelsen, till ° ° ° gatan, omsorgen och språket, till ° ° ° ° 

huset och undran samt till ° ° ° ° ° spindeln och nätet. Den huvudroll som tingen har fått spela i 

dikten genom en lång rad substantiv i ett uttolkande av världen, lämnas i den sjunde och sista 

sviten över till verben, handlingar i presens. Här träder omsorgen som upprepar världen i ”gentagel-

sens verden” (s. 36), in i ett ombesörjande av vardagliga göromål. Spindeln och spindelnätet som 

stod i centrum för diktjagets och barnets samtal i den första strofen i svit I (s. 7): 

 

° ° ° ° ° 
[…] 
Vi taler om edderkoppens spind, 
hvordan går de til 

   
och som under diktens gång utvecklats till en övergripande metafor för allehanda samband i 

diktens meningsväv, har i svit VII helt trätt i bakgrunden, nu underkastad kvastens sopande (s. 

40):  

 

° ° ° ° °  
Vi gør det så fint 
som vi kan. 
Vi bader, 
gør rent, 
fejer edderkoppen 
ned 

    
I den första svitens andra strof står diktjaget vid ankomsten tillsammans med barnet framför det 

ännu främmande huset som liknas vid ett ”vandfald af billeder” och frågar sig (s. 7): 

  

° ° ° ° 
[…] 
Er det virkelig os 
der skal bo 
i dette styrt 
gennem mængden 
af guder. 
Bo og dække bord 
og dele.  
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I svit VII har känslan av främlingskap gett vika, diktjaget rör sig hemtamt inuti såväl som utanför 

huset upptagen med praktiska bestyr (s. 41): 

 

° ° ° ° 
Dækker bord 
næste morgen 
i læ 
der hvor stenløven 
ligger. 
Skurer fundamentet 
med vand 
fra den plaskende 
kumme. 
 

I den tredje strofen är barnet i leken, liksom diktjaget i sitt skrivande efter ankomsten till huset i 

svit I, i full färd med att iscensätta tingens förhållande till varandra i ett härmande av spindelns 

spinnande, tillsammans med en undersökning av det egna jagets plats på kartan, liksom i världen 

(s. 8): 

 

° 
[…] 
Og mens du tegner 
og kortlægger 
hele kontinenter 
mellem sengen 
og bordet 
drejer labyrinten 
i sin ophængning, 
og tråden 
der aldrig fører ud 
er et øjeblik 
ude. 

 
Spåren av barnets lek med trådrullen, ett nät som spunnits mellan sängen och bordet, och som 

hos diktjaget väcker tankarna på en labyrint med mytiska proportioner har i den sjunde sviten 

tjänat ut sin roll och återförs från fantasins domäner till en mer prosaisk ordning (s. 43): 

 

° 
[…] ruller tråden 
op på trådrullen, 
dén du har leget 
var et indviklet 
spind 
mellem sengen 
og bordet. 
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Aprilsolen i inledningens fjärde strof ”vælter” med sitt första morgonljus in i huset med en kraft 

som utplånar konturerna hos den omgivande världen. Det runda hos himlakroppen jämförs med 

det jordiskt gröna hos ett äpple där båda ”stiger och falder”. Här spelar Newtons tyngdlag med i 

diktens meningssammanhang med äpplets fallande och jordens cirklande runt sin egen axel lik-

som runt solen, rörelser som är underkastade en och samma naturgrundlag (s. 8): 

 

° ° 
Så vælter lyset 
pludselig ind 
og skjuler os helt.  
Solen er rund 
som æblet er grønt 
og de stiger og falder. 

 

I svit VII vänder en ny morgon med en uppstigen sol tillbaka liksom frukosten förbereds och den 

nya dagen inleds som så många gånger förut (s. 44): 

 

° ° 
Slår dørene op, 
det er køligt, 
april, 
henter mælk,  
koger æg 
og leder 
i avisen 
efter datoen, 
vejrudsigten, 
alle de fremmede 
dødsannoncers 
navne. 
Jorden er 
fuldkommen hvid 
af sol 
og flyver op 
ved det mindste. 

 

Här har tankarna på moderns död och den egna trätt i bakgrunden, liksom sorgen. Döden är 

reducerad till något vardagligt och på samma gång avlägset och anonymt i de främmande 

dödsannonsernas namn, något som passerar förbi under tidningsläsandet vid frukostbordet om 

morgnarna på samma sätt som dagens datum och väderleksrapporten. Tiden, vädret och döden är 

samtidigt hållpunkter för jaget, en oundviklig ordning diktjaget är inskrivet i.   

     I den första svitens sista och femte strof befinner sig diktens ”vi”, efter att ha packat upp och 

installerat sig i huset, på gatan med pengarna i handen redo att ge sig i kast med staden (s. 9): 
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° ° ° 
Allerede på gaden 
med pengene knuget 
i hånden, 
og verden er et hvidt bageri, 
hvor vi vågner for tidligt 
og drømmer for sent 
og hvor strømme af rå 
og ubrugte tanker 
kommer sandheden nærmest, 
længe før de bliver tænkt. 

 

Här liknas staden – världen vid ett vitt bageri, en värld utan skarpa konturer och gränser i likhet 

med det första mötet med huset i egenskap av ett vattenfall av bilder. Tiden skevar, dygnsrytmen 

tycks rubbad i hur viet ”vågner for tidligt/ og drømmer for sent”, och upphovet till tankarnas, 

som också är ordens oupphörliga ström i ett innan språket står i kontakt med något lika sant som 

oåtkomligt.   

     I den femte strof som avslutar svit VII, och därmed också hela Brev i april, upprepas de tre 

inledande raderna från den första svitens femte strof, med undantag för ”Allerede” och en annan 

radbrytning (s. 46): 

 

° ° ° 
På gaden  
med pengene  
knuget 
i hånden, 

 

Dessa förskjutningar och upprepningar i dikten knyts betydelsemässigt till upprepningen som 

fenomen i vardagen, upprepningar som alltid är förenade med någonting nytt. Jaget framstår mot 

slutet alltmer som en integrerad del av staden-världen tillsammans med duet – barnet och deras 

gemensamma aktiviteter där lek och fantasi införlivas i en helhet i strofens fortsättning (s. 46-47): 

 

køber brød 
og lægger brødsmuler ud 
til de blålige 
duer. 
Betaler 
for synet 
af ildslugeren, 
cigaretspiseren 
og den døde vagabond 
der ånder. 
Hilser 
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på palmen 
der suser 
om natten. 
Siger et par ord 
til den måbende 
stenfigur 
øverst 
over porten. 
ler 
og kommer styrtende 
ind 
som forfulgte. 
I det kølige køkken 
ordner vi 
og tilbereder maden.  

   

Omsorger i stort som smått visar sig i hur också fåglarna får del i det nyinköpta brödet, i hur 

gatuartisterna betalas för sina konster, i hur palmen som talar sitt susande språk om natten liksom 

den gapande stenfiguren sitt, hedras med hälsningar och ord. Det omsorgsfulla i handlingarna 

framstår som en självklar del, en glädje i det enkla och omedelbara (s. 47): 

 

Vi gør det så fint 
som vi kan. 
Med buketten på bordet 
og det hele. 

   
Också språket har trätt in i den vardagliga ordning som andas lugn och jämvikt (s. 47): 

 

Og vi taler 
vores eget 
tydelige 
sprog 

  

Ett lugn som följs av den öppna fråga som avslutar Brev i april, en vibrerande orgelpunkt om 

språk och namngivande, som löpt som en undran genom hela långdikten (s. 47): 

 

Hvem ved 
om ikke tingene 
ved med sig selv 
at vi hedder 
noget andet. 

 

Omsorgen i Brev i april kan ses som det yttersta uttrycket för livets upprätthållande, en omsorg 

som ger sig till känna i stort som smått. Omtagningarna och upprepningarna knutna till vardagens 

bestyr är inskrivna i ett sammanhang där allt befinner sig i ständig rörelse, från planeter till männi-
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skor. Upprepningarna och omsorgen är därmed också intimt förbundna med varandra. En rö-

relse och omsorg som också språket är sammanflätat med. Inte minst genom verben, som blir till 

av sig själva samtidigt som rörelsen blir till, som Christensen uttrycker det i citatet nedan hämtat 

ur essän ”Silken, rummet, sproget, hjertet”, en betraktelse över ordklasserna där substantiv, verb, 

adjektiv, adverb och prepositioner närmast får allegoriska och mytiska proportioner, ett slags 

spegelvärld till livsvärlden och naturlagarna. Vad gäller substantiven och verben, som jag ställt i 

blickpunkten för detta avsnitt tillsammans med diktjagets upptagenhet vid att tolka tingen i den 

omgivande världen, ett aktivt ”skådande” som mot diktens slut övergår i ett aktivt ”görande” 

skriver Christensen vidare:  

 

Alle substantiver er meget ensomme. Det er som krystaller, der lukker sig om hver 
sin stump af vores kendskab til verden. Men betragt dem nøje i alle deres grader af 
gennemsigtighed, og de vil før eller siden give dette kendskab tilbage. […] Skriv det 
på et stykke papir, og det bliver stående ubevægeligt, men dine tanker og følelser er 
allerede på vej til de fjerneste kroger af verden. […] 
 
Alle verber er meget medgørlige. De bliver til af sig selv, idet bevægelsen bliver til. 
De bevæger sig og lader sig bevæge. De holder alt i bevægelse, også sig selv. De 
flytter sig og skifter identitet og ophæver ethvert substantivs ensomhed for en tid. 
[…] denne ustandselige strømmen frem og tilbage imellem bevidsthed og syn er 
utænkelig uden energien fra verberne, forenet i verbet at være.” (min kurs.)48   

 

 

Omsorgen som föreställning kopplad till människans ”vara” har rötter i en grekisk-romersk myt 

nedtecknad av Hyginus på 100-talet f. Kr: 

 

När ”Omsorgen” en gång gick över en flod, fick hon syn på lite lerhaltig jord: 
eftertänksamt tog hon ett stycke av denna och började forma det. Medan hon står 
och funderar på vad hon skapar kommer Jupiter förbi. ”Omsorgen” ber honom då 
att han ska förläna det formade stycket ande. Det beviljar Jupiter gärna. Men när 
hon nu ville ge skapelsen sitt eget namn, förbjöd Jupiter detta och krävde att den 
skulle få hans namn. Medan ”Omsorgen” och Jupiter stred om namnet, höjde sig 
även Jorden (Tellus) och krävde att skapelsen skulle benämnas efter henne, då hon 
ju trots allt lånat den ett stycke av sin kropp. De tvistande valde Saturnus till 
domare. Och till dem meddelade Saturnus följande synbart rättvisa beslut: ”Du, 
Jupiter, eftersom du har givit anden, ska vid dess död få anden, och du Jord, 
eftersom du har skänkt kroppen, skall få kroppen. Men eftersom ”Omsorgen” 
först bildade denna varelse, så må ”Omsorgen” besitta den så länge den lever. Då 
det nu råder strid om namnet, så må den kallas ”homo”, då den är gjord av humus 
(jord).49 

																																																								
48 Christensen, 2000, s. 23-28. 
49 Myten om Cura nedtecknades av Hyginus (född ca 60 f. Kr – död ca 15 e. Kr) och utgör nr 220 av närmare 300 
fabler. Heidegger citerar myten i Vara och tid. Texten är enligt översättarens not ”citerad efter F. Bücheler, Rheinisches 
Museum 42 (1886), s 5: översättningen följer Burdach, op.cit., s. 41 f.”. Martin Heidegger, Vara och tid, övers. Jim 
Jakobsson (Stockholm 2013), s. 224-225. 
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Trots att myten om Omsorgen, Cura, förblivit förhållandevis okänd har den bidragit till att forma 

föreställningen om omsorgens väsen i litteratur, filosofi, psykologi och etik i över 2000 år.50 

Omsorgens ursprungliga uppgift, så som den beskrivs i den arkaiska myten, var att värna och 

vårda människan som helhet, kropp och själ, så länge hon levde. I en historisk exposé över 

omsorgsbegreppet, ”The History of the Notion of Care”, lyfter W. T. Reich fram hur myten 

ursprungligen fungerade dels som ett sätt att göra människans djupaste erfarenheter av tillvaron 

begripliga, dels ofta användes för att ifrågasätta en etablerad ordning, gudomlig och mänsklig.51 

Den samhällsordning som kommer till uttryck i myten, menar Reich erbjuder en subversivt 

annorlunda bild av vad som karakteriserar mänskliga samhällen än den gängse inom exempelvis 

etiken. Myten som genom sina allegoriska figurer och deras respektive roller knutna till männi-

skans ursprung, liv och öde mynnar ut i slutsatsen att hon tas om hand, och tar om hand.  Frågor 

om maktens rötter spelar också med i myten:  

 

Modern psychology teaches us that those who are cared for from birth (which is 
the image conveyed in this myth) develop the nurturing power to care for self and 
others. Furthermore, the fact that the first human being is not named for the most 
powerful of the gods and goddesses, which would have been a symbol of being 
dominated by them, suggests that truly solicitous care protects humans from 
oppressive and manipulative power. The myth also suggests that humankind as a 
social totality is brought into the world and sustained by care. Since it binds 
humans together, care is the glue of society.52 

 
I myten är det gudarna som ger upphov till och namnger människan. Gudarna som representan-

ter för de krafter som styr världsalltet, ett redan existerande sammanhang människan föds in i. I 

ljuset av myten om Omsorgen är det som om den fråga som avslutar Brev i april: ”Hvem ved/ om 

ikke tingene/ ved med sig selv/ at vi hedder/ noget andet” (s. 47), och där människans namn får 

representera det som hon genom all kunskap samlat på sig under årtusendena och därigenom tror 

sig veta om sig själv och sin egen plats i världen, genom undran i dikten tas upp till förnyad pröv-

ning. En omprövning som gäller den mänskliga ordning som utgått från människan som alltings 

mått, och som med René Descartes utmynnar i frågan om yttervärldens vara eller icke-vara och 

den dualistiska klyvnaden mellan jag och värld i en subjekt-objektrelation. En undran som 

sträcker sig bortom det som människan med sitt språk och sina tankar förmår omfatta och som 

innebär ett decentraliserat perspektiv på hennes plats i världen.    

 
																																																								
50 W. T. Reich, ”History of the Notion of Care”, andra bearb. uppl., Encyclopedia of Bioethics, ed. W. T. Reich (New 
York 1995), http://care.georgetown.edu/Classic%20Article.html	2017-06-17, s. 2.	
51 Ibid., s. 2. 
52	Ibid., s. 3.	
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”Tillvarons vara blottläggs som omsorgen”, skriver Martin Heidegger i Vara och tid.53 Som jag redan 

omnämnt i uppsatsens teori- och metodavsnitt är omsorgsbegreppet hos Heidegger en del av en 

kritik mot traditionell filosofi som alltför upptagen av att vilja förklara varat och tiden med be-

grepp som höjer sig över vardagen, det allmänna och det intuitiva, ett hierarkiskt förhållningssätt 

som glömmer och undervärderar vardagserfarenheten.54 Hans Blumenberg uppmärksammar i 

”Daseins Care”, i Care Crosses the River, hur Heideggers omsorgsbegrepp nästan helt kommit att 

överskugga mytens Cura, omsorgens ursprungliga och mest allmänna version.55 Heidegger ska 

inledningsvis ha läst Konrad Burdachs essä ”Faust und die Sorge”, där Burdach visar på hur 

Goethe i sin tur hämtat omsorgsfiguren från Herders adaption av Hyginus fabel i dikten ”Das 

Kind die Sorge”.56 Tolkningslagren av myten går med andra ord genom ett flertal verk utifrån 

vilka Heidegger formar sin alldeles egna ontologi om tillvaron och omsorgen. Som Reich visar tar 

Heidegger även djupa intryck av Kirkegaards idéer kring omsorg och delaktighet med rötter i 

myten och Goethes Faust. Kirkegaard menar att omsorgen är fundamental för att förstå den 

mänskliga tillvaron, och en nyckel till autenticiteten. Människans handlande skulle inte vara 

möjligt utan vare sig omsorgen eller delaktigheten.57 Men medan Kirkegaards existentialism 

betonar den subjektiva, individuella och psykologiska sidan hos omsorgen använder Heidegger 

omsorgsbegreppet på en huvudsakligen abstrakt, ontologisk nivå i syfte att beskriva tillvarons 

helhetsstruktur.58 Reich: ”[Heidegger’s] philosophy explains how, at a deeper level than the 

psychological experience of care, care is what accounts for the unity, authenticity, and totality of 

the self, that is, of Dasein. Briefly, Heidegger claims that we are care, and that care is what we call 

the human being (Gelven, 1989)”.59 När Heidegger ställer omsorgen, Sorge, i centrum för sin 

tillvaroanalytik och frågan om varats mening i Vara och tid omnämner han myten om Cura, för att 

visa på vad han kallar ”ett vittnesbörd” där tillvaron, Dasein, före all vetenskap, uttalar sig 

”ursprungligt” om sig själv:60   

 

[…] inte bara genom att […] se ”omsorgen” som det den mänskliga tillvaron tillhör 
”hela livet”, utan att genom detta företräde för ”omsorgen” framträder i samband 
med den välbekanta uppfattningen om människan som kompositum av kropp 
(jord) och ande. […] Ursprunget till detta varandes vara ligger i omsorgen. […] Det 
varande släpps inte loss från detta ursprung, utan hålls fast, behärskas av det, så 
länge detta varande ”är i världen”. ”I-världen-varon” har den varamässiga prägeln 

																																																								
53 Heidegger, 2013, s. 209. ”Dessen Sein enthüllt sich als die Sorge.” (2006), s. 182. 
54 Ibid., s. 208. 
55 Hans Blumenberg, ”Daseins Care”, i Care Crosses the River (Die Sorge geht über den Fluß 1987), övers. Paul Fleming 
(Stanford 2010), s. 139. 
56 Ibid. 
57 Reich, s. 6. 
58 Ibid., s. 8. 
59 Ibid. 
60 Heidegger, 2013, s. 224. 
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av ”omsorg”. Sitt namn (homo) får detta varande inte med hänsyn till sitt vara, utan 
med avseende på vad det består av (humus). Vad som ska ses som denna skapelses 
”ursprungliga” vara, därom beslutar Saturnus, ”tiden”. Den i fabeln uttryckta 
förontologiska väsensbestämningen av människan har således på förhand fäst 
blicken på den varaart som behärskar dess tidsliga vandel i världen.61 

 

Omsorgen som tillvarons helhetsstruktur, det som tillvaron skapats ur och som kommer att ut-

märka människan så länge hon lever, hennes interagerande med en omvärld i termer av omsorg, 

möter här i förlängningen tillvarons ändlighet, det faktum att människan är dödlig. Det är i ljuset 

av tiden och människans dödlighet som omsorgen ytterst får sin mening, menar Heidegger.62 

     Heideggers omsorgsbegrepp och delar av den tankevärld som finns nerlagt häri kan i detta 

avsnitt sägas fungera som en hjälp att tänka kring omsorgens väsen i Brev i april på ett sätt som 

delvis hämtat näring i Walter Benjamins uttalande om filosofin som ett litteraturens syskon,63 en 

tolkande instans som träder in i egenskap av sitt nära släktskap. Vad angår litteraturen och poesin 

som ett ”kunskapande” om människan och världen i filosofisk mening, ett sätt att ställa frågor 

och att söka efter svar, uttalar sig Christensen själv om sitt skrivande i en intervju som något som 

ligger nära filosofin: ”Det er formodentligt ikke så mange der tænker på at man tænker over hvor-

dan verden er indrettet, når man skriver digte og romaner. Man ser ikke et kunstværks struktur 

som en art filosofi. Men jeg tænker over det sådan, og jeg tror jeg har gjort det siden mine første 

digtsamlinger.”64 Men Christensen skulle inte vara Christensen om den begreppsliga referens, 

som jag menar att omsorgen hos Heidegger kan sägas utgöra i Brev i april, här inte fick sin sär-

skilda innebörd.   

     I ”Terningens syvtal” (1977), som publicerades första gången två år innan Brev i april gavs ut, 

ger Christensen i essäns form prov på sin syn gällande omsorgens väsen som ett uttryck för det 

som människan genom språket kallar för ”gud”, men inte i form av en gud satt i system av någon 

religion utan som en återspegling av: 

 

																																																								
61 Ibid., s. 225. ”[…] daß es nicht nur […] di ’Sorge’ als das sieht, dem das menschliche Dasein ’zeitlebens’ gehört, 
sondern daß dieser Vorang der ’Sorge’ im Zusammenhang mit der bekannten Auffassung des Menschen als des 
Kompositums aus Leib (Erde) und Geist heraustritt […] Dieses Seiende hat den ’Ursprung’ seines Seins in der Sorge. 
[…] Das Seiende wird von diesem Ursprung nicht entlassen, sondern festgehalten, von ihm durchherrscht, solange 
dieses seinsmäßige Prägung der ’Sorge’. Den Namen (homo) erhält dieses Seiende nicht mit Rücksicht auf sein Sein, 
sondern in bezug darauf, woraus es besteht (humus). Worin das ’ursprüngliche’ Sein dieses Gebildes zu sehen sei, 
darüber steht die Entscheidung bei Saturnus, der ’Zeit’. Die in der Fabel ausgedrückte vorontologische 
Wesensbestimmung, des Menschen hat sonach im vorhinein die Seinsart in den Blick genommen, die seinen Zeitlichen 
Wandel in der Welt durchherrscht.“ (2006), s. 198 f. 
62 Ibid., se kapitel 3, ”Tillvarons egentliga kunna-vara-hel och tidsligheten som omsorgens ontologiska mening”, s. 
334-367. 
63 Walter Benjamin, Goethes Valfrändskaperna övers. Carl-Henning Wijkmark (Stehag 1995), s. 78. 
64 Erik Skyum-Nielsen, ”Man får lyst til at holde det hele i bevægelse”, intervju med Inger Christensen i Information 
4/2 1982. 
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[…] menneskers omsorg for alt levende, indbefattet luften, havet og jorden. Fordi 
alle levende væsener, bliver til jord og vand og luft, når de dør, så de næste levende 
væsener kan få vejret og få tilstrækkeligt med mad og drikke til at formere sig og 
bliver til nyt liv, måske ligefrem til nyt og bedre liv. 
     En omsorg, som når det gælder mennesket, også gælder all de stoffer, 
mennesket er lavet af. 
     En omsorg, der udelukker, at man fremstiller stoffer, der truer de stoffer, 
mennesket er lavet af. 
     En omsorg man ikke kan betale sig fra at negligere, hverken med penge eller 
med argumenter. 
     En omsorg der gælder alt, fra det mindste til det største, og alle delenes 
ufattelige forbindelser og balancer, som hviler i sig selv.65 

 

En omsorg som innefattar allt, skriver Christensen, från det största till det minsta. En helhet i 

vilken människan ingår som en del som vare sig är störst eller minst, bäst eller viktigast.66 Och där 

människans föreställning om sig själv som skapelsens krona måste överges. Människan, menar 

Christensen, utmärker sig i förhållande till den övriga naturen egentligen bara genom sin förmåga 

att använda ordet ”gud”. ”Gud” som ett ord för det mångtydiga och föränderliga hos existensen, 

det som aldrig kan gripas eller begripas fullt ut: 

 

Intet væsen, ingen tilstand, ingen gud kan fastholdes, uden at opløses igen. Ingen 
bevidsthed, måske heller ingen menneskehed, uden at overgå til andre dele af den 
ubegribelige proces, som fortsætter, ikke fremad og ikke tilbage, men måske i en 
slags pulseren, i lighed med den spindende, osmotiske fortælling universet fortæller 
sig selv i menneskets bevidsthed.67 

  

I tillvaroanalytiken bedriver Heidegger en vad man kan kalla hermeneutisk grundforskning av vad 

som karakteriserar människans egenart, och lite uppmärksamhet lämnas åt den natur som männi-

skan som biologisk varelse är beroende av, med mytens ord den ”jord” som hon skapats ur, för 

att tala med Christensen, det ”stoff” som allt liv på jorden består av. Christensens omsorgstanke 

vidgar perspektivet på den cykliska rörelse och process som människan är en del av till att gälla 

såväl ett biologiskt-naturvetenskapligt som ett kosmologiskt. Här använder sig Christensen ofta 

av ett omvänt perspektiv. I citatet ovan talas det om en berättelse som universum, via människans 

medvetande, berättar för sig själv. I ”Del af labyrinten” beskrivs mänskligheten som en kemisk 

dikt till universum: ”Jeg må forestille mig […] At mennesker sammen er et kemisk digt til ære for 

jorden og dens sol.”68 I Brev i april återfinns detta omvända perspektiv i den återkommande fråga 

som ytterst handlar om människans förståelse av sig själv och världen som något som går genom 

språket, i svit VI med ”döden” i blickpunkten (s. 33): ”Hvem ved/ om ikke døden/ved med sig 
																																																								
65 Christensen (1982), 1992, s. 118-119.    
66 Ibid., s. 119. 
67 Ibid., s. 117. 
68 Christensen, 1992, s. 121. 



	26		

selv/at den hedder/ noget andet.” I Christensens språkförståelse är människan sammanflätad 

med världen, och hennes språk utgör en förlängning av de mönster och former som är naturens 

egna. Jorden, människan, språket är yttringar av ett och samma unika biologiska projekt. I essän 

”Del af labyrinten” heter det: ”[…] på samme måde som vi selv er en del af det mærkværdige 

biologiske projekt, der gør jorden enestående o hvert fald i vores del af universet, sådan er også 

sproget en del af dette biologiske projekt.”69 Och liksom allt liv på planeten jorden bör behandlas 

med omsorg, är också orden i dikten något som bör väljas med omsorg. I essän ”Hemmelig-

hedstilstanden” beskriver Christensen skrivandeprocessen och den rädsla och ångest som är 

förknippad med att möta det vita pappret, att gå ut i tomrummet, och som först när poeten litar 

på att andra mött detta tomrum före henne och därigenom vågar språnget, blir till något som bär:  

 

Det er her, idet man forstår, at broen skal bygges, idet man bevæger sig, at man nå 
vælge sine ord med omhu. Og omhu betyder ikke nødvendigvis forsigtighed, det 
kan også betyde mod og beslutsomhed, klarsyn og generøsitet. Man kan liste sig 
frem eller springe for livet, og i begge tilfælde mærke, at der er grund under 
fødderne. Man kan krybe og kravle, danse og svæve, eller overliste sig til at gå helt 
almindeligt. Under alle omstændigheder er det eneste, der betyder noget, at man 
vælger sine ord med en sådan omhu, at fænomenerne kommer ordene i møde, så 
broen fortsat kan betrædes og det tommer rum fyldes til landskab.70 

 

I ”Terningens syvtal” omnämner Christensen omsorgen och dess betydelse i vad jag ser som ett 

avståndstagande från Heideggers begrepp Geworfenheit,71 ”kastadhet”, människan som utkastad i 

världen, där tillvaron först i sin absoluta individualitet, sin yttersta ensamhet och den avgrund 

som intet öppnar upp framför henne leds till att ta ansvar för sitt liv och med beslutsamhet gripa 

den frihet som kunna-varat ställer i sin tjänst. Just denna del av Heideggers filosofi, där 

beslutsamhet, vilja och frihet är starkt betonade har kritiserats hårt av eftervärlden som ett uttryck 

för ett närmande till fascismen hos Heidegger under 20- och 30-talen.72 Gällande den enskildes 

ansvar för sin frihet och flykten från det egentliga skriver Christensen, i vad jag tolkar som en 

replik riktad till Heidegger:  

 

    Jeg oplever ikke dette jeg som noget, der er slynget ud i frihed med et dertil 
hørende ensomt ansvar. 
    Jeg oplever, at vi har grader af bevægelsesfrihed, der kommer til udtryk i stilen. I 
former, også omgangsformer, hvor bevidstheden beskriver sig selv eller sin egen 
struktur. 

																																																								
69 Christensen, 2000, s. 57. 
70 Ibid., s. 42. 
71 Heidegger, 2013, se § 68, s. 369-384, Heidegger 2006, s. 336-350. 
72 Hans Ruin, Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heideggers filosofi (Stockholm 2013), s. 364. 
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    Det er til disse former, jeg instinktivt knytter mig. Som fuglen der bygger rede i 
sit naturlige miljø. Det er skønheden og sandheden i disse former, der får mig til at 
føle ansvar for mine handlinger.  
    Når tilfældigheden råder, og jeg lige så godt kunne have været en sten, en fisk 
eller en anden, er det egentlig denne anden som jeg lige så godt kunne have været, 
som jeg ikke kan flygte fra. Det er ikke tale om nogen frihed, men om at udvide sin 
fortolkning af denne bundethed til den anden, til det andet menneske eller de andre 
mennesker i verden. I sin yderste konsekvens er der tale om en udvidelse af 
ansvaret til noget, der ligner det absurde, nemlig at alle og enhver, men personligt, 
bærer ansvaret for den enkelt forbryderiske handling, selvom den er begået af en 
fuldkommen fremmed og anden person. 
    Den slags er hverken praksis eller teori. Det er magi.73  

  

Christensen betonar samspelet och igenkännandet som direkta utgångspunkter för den 

ansvarskännande människan. Förundran över skönheten i naturens mönster, som också kan vara 

förundran över språket i en dikt, dess stilkonst. I Christensens omsorgsbegrepp är det samman-

hanget och inte sammanhangslösheten, beroendet och förbindelserna, det vi delar som männi-

skor i en natur, som borde vara det som får oss att känna ansvar för våra handlingar. Något som 

för tankarna tillbaka till myten och människan som skapande varelse, barn till ”Omsorgen”, och i 

förlängningen omsorgen som det kitt som håller samman mänskliga samhällen.74 Allt är stoff av 

samma stoff och hänger samman, betonar Christensen. En hållning där den enskilde inte kan 

svära sig fri från de grymheter och samvetslösheter som människor begått och begår mot andra 

människor, eller mot naturen. Den kritiska udd som Christensen här riktar mot Heidegger är 

laddad med ord som tillit och beroende. I ljuset av beroendet och tilliten blir den enskildes frihet 

inte något som står över allt annat utan ett ansvar som genom samvetet sätter upp begränsningar 

för vad vi kan och inte kan/bör göra utifrån den kunskap och förståelse vi har om vår plats i 

världen.    

     Heideggers tillvaroanalytik i Vara och tid befinner sig i det ”öppna frågandets osäkra rum”, som 

Hans Ruin beskriver det, något som spontant visar på en affinitet med de frågor och den undran 

som genomsyrar Brev i april.75 Det öppna frågandets metod, som utmärker Heideggers text från 

början till slut, är också en cirkulär metod som tar sin utgångspunkt i den grundstruktur som 

Heidegger menar att varats ontologi uppvisar: ”Förståendets ’cirkel’ hör till meningens struktur, 

och meningens fenomen är rotat i tillvarons existentiala författning, i det utläggande förståendet. 

Det varande för vilket det i dess i-världen-varo rör sig om dess eget vara har en ontologisk 

																																																								
73 Christensen, 1992, s. 122 f. 
74 Reich, s. 2. 
75 Hans Ruin, Kommentar till Heideggers Varat och tiden (Stockholm 2005), s. 6. 



	28		

cirkelstruktur.”76 Undran tillsammans med det cirkulära, det som befinner sig i ständig rörelse, 

och som vi utifrån uppsatsens inledning känner som ett grundmönster för hela Brev i april, 

tematiskt såväl som strukturellt, kan med hjälp av Heideggers begrepp Wiederholung 77 

(”återupptagande”, ”upprepning”), öppna upp för ännu ett sätt att förstå innebörden i detta 

mönster. Hos Heidegger är Wiederholung ett sätt att komma tillbaka till sig själv, ”ett 

återkommande och ett upprepande av sig själv”,78 skriver Hans Ruin, och pekar på hur Heidegger 

hänvisar till sin egen framställning i Vara och tid, ”som just en Wiederholung, där det tidigare 

återhämtas i ljuset av det nya och på så vis frambringar en ny eller mer kvalificerad förståelse.”79 

Cirkeln hos Heidegger är dock inte sluten utan lätt förskjuten på ett sätt som erinrar om den 

spiral- och cirkelstruktur som utgör den arkitektoniska uppbyggnaden av Brev i april. Till denna 

ofullbordade cirkelrörelse hos Heidegger hör frågandet, ett filosofiskt frågande som inser att 

några slutgiltiga svar på frågan om varat inte finns, och där det som undslipper den mänskliga 

förståelsen, gestaltat i själva undran, bär på sin egen sanning: ”’Vetenskap är att frågande stå mitt i 

det sig ständigt fördöljande varandet i dess helhet. Detta handlande uthärdande är därmed med-

vetet om sin oförmåga inför ödet.’”80 Undran och frågandet skulle i detta sammanhang kunna ses 

som ännu ett uttryck för omsorgen. En omsorg som kommer till uttryck i form av en ödmjukhet 

inför det som människan står svarslös inför och där ”uthärdandet” innebär att öppna sig för och 

erkänna förundran.   

  

2. 3 Jagets sammanflätning med världen  
 

    Der er de landskaber vi har rejst igennem og boet i og som 
sjældent har været de samme samtidig. 
     Der er bevidsthedens transport af disse landskaber og  
deres forvandling til et føleligt rum hvor vidt forskellige 
egne vokser sammen. 
      Der er vores arbejde med billederne ordene for at bringe 
alle ting tilbage til det landskab de kommer fra. Det som 
hele tiden har været det samme samtidig.81 

 

Så lyder den inledande prosadikten till den första utgåvan av Brev i april. En text som skiljer sig 

från den övriga i hur den står som en solitär, likt ett förord till de sju följande sviterna. ”Land-
																																																								
76 Heidegger, 2013, s. 178. “Der ‘Zirkel’ im Verstehen gehört zur Struktur des Sinnes, welches Phänomen in der 
existenzialen Verfassung des Daseins, im auslegenden Verstehen verwurzelt ist. Seiendes, dem es als In-der-Welt-sein 
um sein Sein selbst geht, hat eine ontologische Zirkelstruktur.” (2006), s. 153. 
77 Ibid., s. 373. 
78 Ruin, 2005, s. 95.   
79 Ibid. 
80 Heidegger, ur Rektorstalet, citerat ur Ruin, 2013, s. 163. 
81 Christensen, Brev i april (1979), Inger Christensen. Samlede digte (København 2001), s. 353. 
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skapen” i dikten kan förstås som resor och vistelser i flera bemärkelser av ett ”vi” där yttre 

geografier möter inre, platser möter minnen av andra platser, förflutet och nu smälter samman. I 

tre steg beskriver dikten, anaforiskt via det utpekande ”Der er”, en förskjutning och en cirkelrö-

relse som rör sig från yttre till inre, tillbaka till det yttre. En återkomst där ”landskapen” i den 

första och andra strofen, som ett uttryck för den enskildes subjektiva erfarenhet och tolkning av 

det sedda, i den tredje och sista vänder tillbaka till det yttre ”landskap” som ”hele tiden har været 

det samme samtidig”, på ett sätt som knyter tillbaka till diskussionen om Heideggers Wiederholung, 

en återkomst i förändringens tecken. Den rörelse som utmärker dikten och som oscillerar, 

oavbrutet glider mellan yttre och inre, tycks visa på ett ömsesidigt beroende där det inre föder sig 

av det yttre och vice versa, en rörelse som också inbegriper det jag och du som aldrig omnämns i 

dikten men som utgör en förutsättning för diktens ”vi”. Dikten skulle inledningsvis kunna läsas 

som en arbetsbeskrivning av hur samarbetet kring Brev i april med konstnären Johanne Foss gick 

till och där två skilda uttryck, diktens och bildens, möts genom två konstnärliga temperament 

som korsbefruktar varandra – i ett verk. En skenbart enkel bakgrund till dikten men som vid när-

mare beaktande ska visa sig rymma en hel poetik.  

     Anne Gry Haugland diskuterar prosadikten i sin avhandling i ett kort avsnitt under rubriken 

”Billederne, ordene, landskaberne”. 82  Haugland tar i ljuset av de dikter som följer på 

inledningsdikten, där samtalet mellan den vuxna och barnet står i fokus, fasta på språket och 

benämnandet av tingen som en mötesplats för yttre och inre där den enskildes upplevelser av 

landskapen, i ett närmande till den andre och dennes inre landskap, bryter individens isolering: 

”Tingenes skæringspunkter i sproget kunne således være en måde at forstå samtidigheden på i 

lyset af Inger Christensens poetik: Den isolation, der ligger i, at hvert enkelt menneske alene be-

bor sit eget indre landskab, kan brydes i sproget, når sproget ind imellem formår at få de indre 

verdener til at mødes i benævnelsen af tingen.”83 I förlängningen läser Haugland dikten som en 

önskan att bryta med en mer fundamental ensamhet med rötter i det Haugland kallar för 

Christensens naturfilosofi, en ensamhet människan skapat genom att betrakta sig själv, sitt språk 

och sin kultur som något skilt från den värld hon bebor och benämner.84    

     Den samtidighet som Haugland uppmärksammar i Christensens prosadikt i termer av tingens 

skärningspunkter i språket är ett resonemang som jag här önskar fördjupa och bredda, men också 

problematisera utifrån Maurice Merleau-Pontys essä ”L’entrelacs – le chiasme”, 

”Sammanflätningen – kiasmen”.85 I ”Sammanflätningen – kiasmen”, en text som lika mycket kan 

																																																								
82 Haugland, 2012, s. 146-148. 
83 Ibid., s. 147. 
84 Ibid., s. 148. 
85 Merleau-Ponty, (1964), 1985.  
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läsas som poesi som filosofi, utgör landskapet tillsammans med synen, beröringen, tanken och språket 

knutpunkter för en diskussion om människa och värld, om synligt och osynligt. En diskussion 

som, liksom den Heidegger för i Vara och tid, går på tvärs med Descartes’ subjektivism och credo 

cogito ergo sum, ”jag tänker, alltså finns jag”,  och det objektiva tänkande som betraktar världen, 

som Anna Petronella Fredlund skriver, ”utifrån en priviligierad synvinkel, eftersom den gör 

anspråk på att fånga världen sådan som den är ’i sig själv’, oberoende av vår erfarenhet av den 

och utan tvetydigheter”.86 Den kroppsförankrade helhetssyn som Heidegger kan sägas införa med 

i-världen-varon som begrepp vidareutvecklas och konkretiseras hos Merleau-Ponty tillsammans 

med Heideggers kritik av Descartes’ dualistiska hållning, grundad i det världlösa autonoma 

subjektets credo. Här tar Merleau-Ponty på ett sätt som ingen före honom avstamp i 

varseblivningen och den levda kroppen,87 och menar att det är till den egna kroppen, i egenskap av 

ett ursprungligt sensibilis, som frågorna om varat först måste ställas. I en passus skriver Merleau-

Ponty med tydlig adress till Descartes: ”Vi frågar oss […] vilket jag tänker som måste kunna åtfölja 

alla våra erfarenheter. […] om vi låter tanken framträda på en infrastruktur av syn så är det enbart 

i kraft av den obestridliga självklarheten att man måste se eller känna på något sätt för att tänka, 

att varje tanke vi känner till vederfars ett kött.”88   

     Ordet kia’sm kommer av den grekiska bokstaven x, ”chi”, som betyder ”korsställning”. Via 

kiasmen som emblematisk figur vill Merleau-Ponty visa på sammanflätningen mellan människa, 

språk och värld, subjekt och objekt, inre och yttre, kropp och tanke, bort från en dualistisk klyv-

nad. Startpunkt för essän är en undersökning av synen och beröringen som subjektiv erfarenhet. 

Det sätt på vilket världen framträder för vår syn, i ett slags utfrågande och uttolkande av tingen 

och som äger rum i mellanrummet mellan den seende och det synliga, menar Merleau-Ponty i 

själva verket bara är en variant av vad den taktila beröringen lär oss dagligen. I exemplet med 

kroppens vänsterhand som berör den högra samtidigt som den högra handen berör ett föremål, 

beskrivs dels det berörande och berörda, i termer av ett aktivt och passivt förnimmande hos den 

egna kroppen tillsammans med ett taktilt närmande till den värld av ting som subjektet är en del 

av: ”Genom att det berörande och det med känseln förnimbara sålunda korsar varandra i handen, 

																																																								
86 Anna Petronella Fredlund i förordet till Maurice Merleau-Ponty: Lovtal till filosofin – essäer i urval (Stockholm 2004), s. 
22-23. 
87 Ibid. Här ger Fredlund en ingång till begreppet ”den levda kroppen”: ”[…] den levande kroppen [hos Merleau-
Ponty] är med nödvändighet en individs egen och särskilt utmärkande kropp. Det är inte en kropp på samma sätt som 
en sten eller en docka är en kropp, och inte heller som den filosofisk-vetenskapliga traditionen ofta tänkt sig den 
biologiska organismen: en fysisk-kemisk sammansättning vars rörelser och processer styrs i enlighet med mekaniska 
lagar.”, s. 13. 
88 Merleau-Ponty, 1985, s. 71. ”nous ne demandons […] ce je pense qui doit pouvoir accompagner toutes nos 
expériences. […] si nous faisons paraître la pensée sur une infrastructure de vision, c’est seulement en vertu de cette 
évidence incontesté qu’il faut voir ou sentir de quelque façon pour penser, que toute pensée de nous connue advient 
à une chair.” ”L’entrelacs – le chiasme” i Le visible et l’invisible (1964), i Œuvre, Édition établie et préfacée par Claude 
Lefort (Paris 2010), s. 1770. 
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införlivas dess egna rörelser med det universum det utfrågar, överförs på samma karta som det: 

de båda systemen ligger an mot varandra som de båda hälfterna av en apelsin.”89 Merleau-Ponty 

fortsätter: ”Om min vänstra hand kan röra vid den högra medan den berör de med känseln 

förnimbara tingen, känseln i färd med att känna, vända sin beröring mot den, varför skulle jag då 

inte, när jag rör vid någons hand, däri beröra samma förmåga att omfatta tingen som jag har be-

rört i min egen?”90 Efter att ha visat på den omvändbarhet som kännetecknar det synligas och det 

med känseln förnimbaras väsen, skriver Merleau-Ponty halvvägs in i essän om landskapet: ”Om 

jag har kunnat förstå […] hur det synliga ting som finns där borta samtidigt är mitt landskap, då 

kan jag med dess större skäl förstå att det även annorstädes sluter sig kring sig själv och att det 

finns andra landskap än mitt.”91 Att utsiktspunkterna över landskapet varierar, att perspektiven på 

det alltid är olika eftersom den enskilde aldrig kan se på det med någon annans ögon, med andra 

ord inta någon annans plats vare sig i det geografiska rummet, det fysiska eller mentala, är en 

subjektiv insikt som leder till den fördjupade insikten att denna belägenhet följaktligen också 

måste delas av andra. Utifrån vad man skulle kunna kalla ett kiasmens mikroperspektiv, en 

perceptuellt upplevd erfarenhet med utgångspunkt i det synliga och det med känseln förnimbara 

hos den egna kroppen, vidgas detta det omvändbaras fält, från synen och beröringen till att 

omfatta det mellanmänskliga samspelet och jagets förhållande till världen, så småningom även till 

en generaliserande beskrivning av världen själv,92 här nedan som det förefaller i polemik med 

Ludwig Wittgenstein, och dennes teori om färgorden som ett språkspel:93 

 

Andras färger och taktila reliefer är för mig, sägs det, ett absolut mysterium, något 
för alltid oåtkomligt.  Det är inte riktigt sant; för att jag ska få, inte en uppfattning, 
en bild eller föreställning, men något av en omedelbart förestående erfarenhet av 
dem, räcker det att jag betraktar ett landskap, att jag talar om det med någon; då 
gör det samstämmiga skeendet i hans och i min kropp att det jag ser går vidare till 
honom, detta individuella gröna hos ängen för mina ögon tränger in i hans syn utan 
att lämna min, jag känner igen min gröna färg i hans gröna […]  Det finns här inget 
problem med alter ego, eftersom det inte är jag som ser, inte han som ser, utan det är 
en anonym synlighet som bor i oss båda, en syn i allmänhet, i kraft av den 

																																																								
89 Ibid., s. 66. “Par ce recroisement en elle du touchant et du tangible, ses mouvements propres s’incorporent à 
l’univers qu’ils l’interrogent, sont reports sur la même carte que lui: les deux systèmes s’appliquent l’un sur l’autre, 
comme les deux moities d’une orange.” (2010), s. 1759. 
90	Ibid., s. 69. “Si ma main gauche peut toucher ma main droite pendant qu’elle palpe les tangible, la toucher en train 
de toucher, retourner sur elle sa palpation, pourquoi, touchant la main d’un autre, ne toucherais-je pas en elle la 
même pouvoir d’épouser les choses que j’ai touché dans la mienne?” (2010), s. 1766. 
91 Ibid. ”si je pu comprendre […] comment le visible qui est là-bas est simultanément mon paysage, à plus forte 
raison puis-je comprendre qu’ailleurs aussi il se referme sur lui-même, et qu’il y ait d’autres paysages que le mien.” 
(2010), s. 1766 f. 
92 Fredlund i Merleau-Ponty, 2004, s. 26. 
93 Ludwig Wittgenstein, Anmärkningar om färger, övers. Daniel Birnbaum (Stockholm 1996). 
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ursprungliga egenskap som hör det här och nu varande köttet till att stråla ut 
överallt och för alltid, att utöver individ också vara dimension och allomfattning.94 

 

De landskap som återfinns i inledningsdikten till Brev i april uppvisar åtskilliga beröringspunkter 

med landskapen i Merleau-Pontys essä. Det kiastiska förhållandet mellan inre och yttre, orden 

och bilderna som korsvägar för upplevelser och intryck hos den enskilde och som härrör ur en 

och samma källa, ett landskap som med diktens ord hela tiden har varit detsamma samtidigt och 

som möjliggör ett igenkännande, ett slags visshet om att även om upplevelsen av och perspekti-

ven på det yttre landskapet varierar från individ till individ, är det något som jaget och den andre 

delar och känner igen med hjälp av varandra, liksom den gröna färg som är vårens. Korsvägarna 

mellan individ och landskap/värld/ting, mellan individ och individ, i likhet med de dubbla 

korsvägarna mellan det synliga och det med känseln förnimbara är, skriver Merleau-Ponty, kartor 

som är fullständiga men ändå inte sammanfaller, totala delar som inte kan läggas ovanpå 

varandra.95 Det avstånd, eller glapp som här ger sig tillkänna, menar Merleau-Ponty inte ska ses i 

termer av ett misslyckande, avståndet är tvärtom synonymt med närheten eftersom ”skiktet av 

kött mellan den seende och tinget är grundläggande för såväl dettas synlighet som dennes 

kroppslighet: det är inte ett hinder mellan den seende och tinget, utan deras medel att kommunicera.” 

(min kurs.).96  I detta mellanrum, som Merleau-Ponty namnger ”kött” (chair), och som liknas vid 

ett sammanhållande element där varseblivningen äger rum, sker det ömsesidiga utbytet mellan 

människa och värld, liksom det mellan människa och människa. Apropå Merleau-Ponty och 

kiasmen mellan ett jag och ett du skriver Fredlund: ”om den andra människans erfarenhet i ännu 

mindre grad [än kroppen] kan fås att sammanfalla med min egen, så är det för att hon tillför 

någonting här. I kiasmen mellan mig och henne sker en meningsöverföring […] jag förstår mig 

själv utifrån henne, jag hittar kanske det som saknades mig hos henne.”97 Hos Christensen 

kommer detta växelspel, denna sammanflätning kanske starkast till uttryck via osmosen, den 

oupphörliga svängningen mellan inre och yttre. Ett kommunikationsfält i oavbruten rörelse som 
																																																								
94	Merleau-Ponty, 1985, s. 70. Anmärkning: Vad gäller de tre sista raderna i Zweigbergks översättning på s. 70 så 
saknas här korrekt syftning efter ”egenskap” fram till ”dimension och allomfattning.” Jag föreslår därför följande 
översättning för att underlätta förståelsen för läsaren: ”… hos köttet här och nu, som strålar ut överallt och alltid, 
och som utöver att vara individ också är …”. ”Les couleurs, les reliefs tactiles d’autrui sont pour moi, dit-on, un 
mystère absolu, me sont à jamais inaccessibles. Ce n’est pas tout à fait vrai, il suffit pour que j’en aie, non pas une 
idée, une image, ou une représentation, mais comme l’expérience imminente, que je regarde un paysage, que j’en 
parle avec quelqu’un: alors, par l’opération concordante de son corps et du mien, ce que je vois passe en lui, ce vert 
individuel de la prairie sous mes yeux envahit sa vision sans quitter la mienne, je reconnais dans mon vert son vert 
[…] Il n’y pas ici de problème de l’alter ego parce que ce n’est moi qui vois, pas lui qui voit, qu’une visibilité anonyme 
nous habite tous deux, une vision en général, en vertu de cette propriété primordiale qui appartient à la chair, étant 
ici et maintenant, de rayonner partout et à jamais, étant individu, d’être aussi dimension et universel.” (2010,) s. 1767.	
95 Merleau-Ponty, 1985, s. 67.  ”l’épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle 
comme de sa corporéité à lui; ce n’est pas un obstacle entre lui et elle, c’est leur moyen de communication.” (2010), s. 
1760. 
96 Ibid. 
97 Fredlund i Merleau-Ponty 2004, s. 35. 
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också omfattas av det samtal som poeten för med sig själv i skrivandet, ett samtal där det poetiska 

språket utgör en förening av yttre och inre, ett ”hemmelighedstilstand”, som det heter i essän 

med samma namn, där språk och värld uttrycker sig med hjälp av varandra,98  och som i 

förlängningen äger rum mellan dikten och läsaren, och där texten alltid är och förblir densamma, 

men upplevelsen av den aldrig helt sammanfaller hos de som uttolkar den.  

     Per Lindegård lyfter i inledningen till sin avhandling fram Merleau-Ponty som en av flera vik-

tiga teoretiska impulsgivare vad gäller den övergripande bilden av Christensens diktning.99 Linde-

gård uppmärksammar förekomsten av ett citat från Merleau-Ponty om det dolda hos varat i det, 

«… si l’Être est caché, / cela même est un trait de l’Être »,  och dennes fenomenologi i Le visible et 

l’invisible som av stor betydelse för utforskandet av relationen mellan subjekt och värld hos 

Christensen. Det är framförallt i en analys av relationen språk – värld utifrån ett par dikter i det 

som har lockat Lindegård att visa på ett djupare samband mellan Merleau-Pontys filosofi och 

Christensens lyrik. Lindegård vidareutvecklar dock inte diskussionen om det dolda och kiasmen 

hos Merleau-Ponty i relation till de övriga verken.  

     I Brev i aprils inledningsdikt tematiseras som vi redan sett skärningspunkterna mellan den 

enskildes inre värld/landskap och den yttre världen/landskapet, liksom mötet mellan jaget och 

den andres upplevelser genom de kontakt- och kommunikationsytor som ord och bilder utgör på 

ett sätt som leder tankarna till Merleau-Pontys essä ”Sammanflätningen – kiasmen”. I det följande 

kommer jag att visa på hur synlighetens och beröringens kiasm kommer till uttryck i Brev i april, 

det uttryck för varseblivningen som Merleau-Ponty bland annat definierar som ett ”vacuum 

mellan två kroppar som får dem att häfta vid varandra”,100 och som utgör det mellanrum där 

kommunikationen mellan människa och värld äger rum. Kiasmen på en språkets mikronivå i 

dikten kommer i detta sammanhang också att undersökas och leda över till mytens bild av 

Omsorgens barn, människan – kropp och själ, drift och fantasi, egoism och kärlek sammanflätad 

– i en diskussion om språkets dikotomier, och där Heidegger återigen aktualiseras på vägen mot 

en större förståelse av omsorgens poetik hos Christensen.  

 

2. 4 Mellan seende och sedd, berörande och berörd   
 

° °  
Jeg ser anemonerne. 
Jeg forestiller mig ikke 
at anemonerne  

																																																								
98 Christensen, 2000, s. 45 f. 
99 Lindegård, s. 20-21. 
100 Merleau-Ponty, (1964), 1985, s. 72. ”le zéro de pression entre deux solides qui fait qu’ils adhérent l’un l’autre.” 
(2010), s. 1772. 
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ser mig, 
men alligevel er der, 
idet de ilter 
skovluften 
og i det smuldrende 
efterbillede 
som efter brændende 
magnesium 
noget der siger mig, 
at jeg er mere synlig 

 

I ovanstående dikt, svit IV s. 20, försiggår ett intrikat spel mellan seende och sedd. Verbet ”ser” i 

första raden ersätts av det besläktade ”forestiller” i den andra, och visar på den transport av 

synintryck till medvetandet som är förbundet med en föreställning, en idé om det seddas väsen, 

och i förlängningen om jaget självt och dess plats i naturen. Diktjaget ser vitsipporna, men att 

jaget omvänt skulle vara synligt för vitsipporna, är en föreställning som lämnas därhän. Ändå smy-

ger sig ett tvivel på med diktens ”men”, om just detta. För vad är det att se? Vitsippornas närvaro 

syresätter skogsluften som jaget andas och ljuset som reflekteras över de vita kronbladen ger upp-

hov till efterbilder över näthinnan, lika bländande som efter brinnande magnesium. Syre och ljus 

alltså, något som för tankarna till fotosyntesen och det samspel som försiggår mellan natur och 

människa där båda är beroende av varandra för sin överlevnad.   

     I Christensens dikt har ljuset två sidor, det både synliggör vitsipporna, för att i nästa ögonblick 

dölja dem genom de bländande efterbilderna, det avtryck som ljuset ger upphov till över 

näthinnan. Magnesium är känt för att det börjar brinna när det kommer i kontakt med syre och 

ger då upphov till ett ljus som är så starkt att det kan orsaka blindhet. Christensen väljer 

grundämnet magnesium för att tala om ljuset som något som både förmår tända världen och 

släcka den inför våra ögon. I ”Arbetsanteckningarna” skriver Merleau-Ponty: ”det är inte jag som 

får mig att tänka, lika lite som det är jag som får mitt hjärta att slå.”101 I en parafras på Merleau-

Ponty skulle man här kunna inflika att det inte heller är jag som får mig att se. Det synliga tillhör 

vare sig mig eller någon annan utan är något anonymt och allmänt som bor i båda.102 I Christen-

sens dikt finns ett sådant anonymt och allmänt ljus som synliggör, frambringar syn, ett ljus som i 

nästa stund kan släcka samma syn. Ljuset tänder världen för oss samma dag vi föds, på samma 

sätt kommer samma värld att släckas den dag vi slutar att vara en del av den synliga och seende 

världen. Människan föds in i ljuset, in i seendet, ett alltid synligt redan (s. 35):  

 
 

																																																								
101 Merleau-Ponty, ”Arbetsanteckningarna”, övers. Sven-Olov Wallenstein, Kris, nr 43/44, 1991, s. 66. ”c’e n’est pas 
moi qui me fais penser pas plu que ce n’est moi qui fais battre mon cœur.” (1964), s. 275. 
102	Merleau-Ponty, 1985, s. 70. 	
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i smertens april                                                   
når mimoserne ser mig, 
som min mor 
da jeg fødtes. 

 

I dessa minnets ”efterbilder” av den döda modern korsas flera tidpunkter på en och samma gång, 

i en erfarenhet av att vara sedd i ett nu av mimosorna; av att ha varit sedd i ett då, som också är 

ett före av modern, ett före i den meningen att det nyfödda barnet ännu inte självt ser men likväl 

förnimmer moderns kroppsliga närvaro; ett efter som är ett efter moderns död. I ”Ögat och an-

den”, en essä där måleriet och Cezanne är utgångspunkten för en diskussion om seendet, skriver 

Merleau-Ponty i en kommentar till ett citat från den franske konstnären André Marchand: 

 

[…] många målare har sagt att tingen betraktar dem, och efter Klee skrev André 
Marchand: ”Vid upprepade tillfällen har jag befunnit mig i en skog, och känt att det 
inte var jag som betraktade skogen. Jag har vissa dagar känt att det var träden som 
betraktade mig, som talade till mig … Själv stod jag bara där och lyssnade … Jag 
tror att målaren måste genomborras av universum och inte vilja genomborra det … 
Jag väntar på att bli översvämmad, överhöljd inombords. Kanske målar jag för att 
träda i dagen.” […] Man säger att en människa föds i det ögonblick då det som i 
djupet av moderskroppen bara hade möjligheten att bli synligt på en gång gör sig 
synligt för oss och för sig självt. Målarens seende är en fortsatt födelse.103 
 
 

Kanske är poetens skrivande på ett liknande sätt en fortsatt födelse, i hur dikten frammanar en 

värld under skrivandets gång, ett skrivande som är ett slags framfödande i hur det ger upphov till 

det synliga vara som är den skrivna diktens, ett vara som ser tillbaka på poeten efter skrivaktens 

slut, och låter sig läsas. Den osynliga erfarenheten har transformerats i ett språkligt uttryck, fruk-

ten av en sammansmältning av jaget och världen, samtidigt något tredje. En dikt som lever vidare 

och som kommer att tolkas och omtolkas, dö och födas på nytt, oberoende av sin författare och 

sin tid.  

     Det tematiska spår hos Christensen där liv och död ställs bredvid varandra i juxtaposition 

återfinns på flera platser i Brev i april. Efterbilden av vitsippor över näthinnan, lika bländande som 

efter brinnande magnesium, möter på s. 10 ”et efterbillede/ af sorg/”. I dikten flyter inte bara ett 

ljus vitt som mjölk, något som för tankarna till den allra första mjölken, modersmjölken, också 

																																																								
103 Merleau-Ponty, ”L’œil et l’esprit” (1964), ”Ögat och anden”, i Lovtal till filosofin. Essäer i urval, övers. Anna 
Petronella Fredlund (Eslöv 2004), s. 291. ”tant de peintres ont dit que les choses les regardent, et André Marchand 
après Klee: ’Dans une forêt, j’ai senti à plusieurs reprises que ce n’était pas moi qui regardais la forêt. J’ai senti, certain 
jours, que c’étaient les arbres qui me regardaient, qui me parlaient … Mois j’étais la, écoutant … Je crois que le 
peintre doit être transpercé par l’univers et non vouloir le transpercer … J’attends d’être intérieurement submergé, 
enseveli. Je peins peut-être, pour surgir.’ […] On dit qu’un homme est né a l’instant où se qui n’était au fond du 
corps maternel qu’un visible virtuel se fait à la fois visible pour nous et pour soi. La vision du peintre est une 
naissance continuée.” (2010), s. 1600. 
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sinnena flyter och övergår i varandra och låter ögonen lyssna till ljuset, liksom öronen till törsten 

som släcks:  

 

mens vi drikker, 
hører vi tørsten 
der slukkes  

 

och där törsten i en annan rad (s. 18) ersatts med sorgen liksom ”efterbilderna” av ett ”efterljus”:  

 

Lad æggene lyse 
med et efterlys 
som mælket sol. 
Lad vinden være grøn 
og sorgen slukkes. 

 

Syn och efterbild, ljus och mjölk, törst och en sorg som släcks – liksom flera tidpunkter korsar 

varandra i dikten, korsas också sinnena på ett sätt som leder tankarna till Federico Garcia Lorcas 

beskrivning av sinnenas betydelse för poeten: ”En poet måste vara professor i kroppens fem 

sinnen i följande ordning: syn, känsel, hörsel, lukt och smak. För att kunna behärska de vackraste 

bilderna måste han öppna förbindelselederna mellan dem och allt som oftast blanda samman 

sinnesupplevelserna […].”104 I glappet mellan ”förbindelselederna”, i korsvägarna, uppstår den 

oväntade mening och ordlösa nivå hos poesin som kan beskrivas som avklarnad och undflyende 

på en och samma gång.   

     Efterbilderna över näthinnan, det optiska fenomen som ljuset ger upphov till, är inte 

vitsipporna utan bara ett avtryck av dem, och föreställer därigenom endast vitsipporna. Mimesis, 

det vill säga det avbildande som bland annat återfinns i dikten och i bildkonsten, möter här 

avbildningen som ett redan existerande fenomen i naturen, ja i världen. De härmande, avbildande 

processer som kommer till uttryck i konsten är med andra ord inte en exklusivt mänsklig uppfin-

ning. Det är med minnets hjälp av det sedda som efterbilderna känns igen, och det är vår erfaren-

het av dem i ett efteråt, som kommer till uttryck i språket, i poesin, i konsten, tycks Christensens 

dikt vilja säga. 

     

I svit V, s. 26-27 möter beröringens kiasm i nedanstående rader där diktjaget och barnet färdas 

hand i hand på vad som förefaller vara en nattlig och tidslig resa:  

 
 

																																																								
104 Federico Garcia Lorca, ”Den poetiska bilden hos Gongora” (1927), i Närmare blodet än bläcket (Stockholm 1984), 
anm. om översättare saknas, s. 79. 
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Og her undervejs 
mens vi følges 
med jorden, 
der åbenbart følges 
på sin egen 
lidt rullende måde 
med en sol 
der for længst 
er forsvundet, 
er det at alt 
af sig selv 
glider ind 
i din hånd 
i min, 
og linier fra 
et atlas 
over altidspresens 
breder sig 
og breder sig 
og breder sig 
som hjemkomst 
i kroppen. 
  

 
Här förenas små och stora rörelser och perspektiv i en samtidighet: viets resa som del av en ännu 

större rörelse, jordens snurrande runt sin egen axel och dess samtidiga cirklande runt solen. 

Rörelselinjerna i dikten glider i nästa ögonblick samman med bilden av linjerna från en atlas, som 

i nästa ögonblick blir till tidslinjer som sammanstrålar i ett ”altidspresens”,  liksom livslinjerna i 

den vuxnes och barnets hand korsas i ett nu. Den beröringens kiasm som vi redan bekantat oss 

med hos Merleau-Ponty, där handen som rör vid en annan hand och i samma stund möter ett 

annat vara att känna igen sitt eget vara i världen i, möter i Christensens dikt det tillitsfulla hand i 

hand mellan en förälder och ett barn, en känsla av hemkomst hos diktjaget som är i det närmaste 

allomfattande och som i nästa strof väcker minnen av andra hemkomster (s. 27-28): 

  

° °  
Det er da så let 
som ingenting 
i april 
det er egentlig  
bare at gøre det 
at gå der i skoven 
som dengang 
så let 
som var det 
ingen verdens ting 
i april 
at gå der 
som dengang 
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med hinanden 
i hånden 
faktisk ingenting 
at tale om 
i anemonevinden 
som om vi aldrig 
var blevet skilt 
fra hinanden 
så let som ingenting 
i april 
fordi de visner 
så hurtigt 
og i den iltede 
skovluft 
er pinjen af ild 
som teksten er vild. 

 

Kanske är det minnet av barndomens hand i hand med modern som här flyter samman med 

minnet av det vuxna diktjagets hand i hand med den älskade och den känsla av självklarhet och 

lätthet som kärlekens hemkomst för med sig. En lätthet, tycks dikten säga, som inte behöver or-

den: ”faktisk ingenting/ at tale om”. En vitsippsvind drar genom dikten, känsel och doft 

överbryggar tidsavstånden, ögonblicken: ”som om vi aldrig/var blevet skilt/ fra hinanden”, för 

att i nästa stund få ett abrupt slut med vitsippornas vissnande: ”fordi de visner/ så hurtigt”. I de 

avslutande raderna förflyttas fokus från den syremättade skogsluften i en skandinavisk vitsipps-

skog till vad som förefaller vara ett sydländskt landskap där en pinje glöder i ljuset från en 

nedgående sol: ”og i den iltede/ skovluft/ er pinjen av ild/ som teksten er vild.” Dikten visar på 

ett oscillerande mellan olika tidpunkter, platser, minnen, erfarenheter och deras intima 

sammanflätning med kroppens och sinnenas erfarenheter, som något som skrivits in i kroppen, 

kroppen som ett samlande membran för erfarenheten där alla tider och åldrar sammanstrålar.  

Det sinnligas betydelse för Christensens diktning kan inte nog betonas. Det är genom sinnena 

som världen infångas och avläses: ”Åh hud/ min yderste/ radarskærm”, som det heter i dikten 

”Sorg”, i debutdiktsamlingen Lys105 om snigeln som omväxlande söker sig ut ur sitt skal för att 

dra sig tillbaka igen; sinnena som låter skrift bli till kropp-liv i dikten ”Hvad er min døde sprukne 

krop?”, också hämtad ur Lys: ”digt, digt, digt er min krop.”106  

     I Christine Seedorffs intressanta essä ”Utopi og dementi. Inger Christensens poetik i 

spændingsfeltet mellem skabelse og opløsning af betydning”,107 diskuteras det och alfabet i relation 

till Descartes och Merleau-Ponty. Seedorff visar på hur Christensen i sin tematik, i motsats till 

																																																								
105 Christensen, ”Sorg”, i Lys (1962), ur Inger Christensen. Samlede digte (København 2001), s. 26. 
106 Ibid., s. 15.  
107 Christine Seedorff, ”Utopi og dementi. Inger Christensens poetik i spændingsfeltet mellem skabelse og opløsning 
af betydning”, i Spring, nr 18 (2002), s. 115-124. 
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Descartes, utgår från att det är omöjligt att skilja kropp och tanke åt – det utsträckta från det 

tänkta. Det faktum att kroppssubjektet hos Merleau-Ponty är olösligt knutet till världen, skriver 

Seedorff: ”afføder det forhold, at verden er os allerede givet før reflektionen som et uomgænge-

ligt nærvær”.108 I Brev i april skriver Christensen i en parafras på Descartes (s. 14): 

 

Jeg tænker  
altså er jeg del  
af labyrinten  

 

Hos Christensen är människa och värld, liksom hos Merleau-Ponty, förbundna med varandra. I 

tänkandet bekräftas sammanflätningen med världen, med labyrinten. Om labyrinten skriver 

Christensen i ”Terningens syvtal” apropå ett citat från Merleau-Ponty: 

 

Merleau-Ponty skriver så omsorgsfuldt om de ubeskrivelige bevægelser, som må 
være det svimlende grundlag under det, vi i de sidste hundrede år stadig mere 
tøvende er blevet ved med at kalde gud, fordi, ”vi må forestille os en labyrint af 
spontane skridt, som fortsætter hinanden, undertiden skærer, undertiden bekræfter 
hinanden, en efter en uendelighed af sidespring, gennem oceaner af uorden – og at 
hele foretagendet hviler i sig selv.” 
     Jeg kan ikke lade være med at forestille mig labyrinter og atter labyrinter inde i 
denne største og bevægelige labyrint. En labyrint for musikken f.eks. Og en særlig 
labyrint-labyrint for matematikken. Og sproget som en labyrint, hvor gangene hele 
tiden falder ud, fordi ordene kun bygger dem op i forbifarten, på deres uendelige 
vej mod tingene, hvis skygger ligger begravede bagude et sted i de sammenstyrtede 
gange. Og at alle disse labyrinter ånder, åbner og lukker, drejer og spejler, sig selv 
og hinanden, og lader alle disse spejlbilleder sive ud og ind gennem hinanden, som 
verdensbilledets åndedræt.109 

  

Labyrinten som en metafor för världen, dess rörlighet och föränderlighet och dess mångtydighet 

visar på människans position i den och det omöjliga i att kunna överblicka och därmed också tyda 

och förstå världen fullt ut. Något som också gäller för det mänskliga varats villkor i hur det är 

inskrivet i labyrinten, med Christensens ord, som en labyrint bland otaliga andra inuti den stora 

labyrinten. Essän ”Som øjet der ikke kan se sit egen nethinde” har hämtat sin titel från Merleau-

Ponty i ”Sammanflätningen – kiasmen”: ”Jag får aldrig se mina näthinnor, men om en sak är sä-

ker för mig så är det att man i botten av mina ögonglober skulle finna dessa matta och hemliga 

membran.”110 Här kopplas seende och tanke ihop och visar på det begränsade i människans 

perspektiv på världen såväl som på sig själv. Descartes’ sökande efter en slutgiltig sanning, skriver 

Seedorff, ledde honom till den så kallade ”upptäckten” av tallkottkörteln som den plats där kropp 
																																																								
108 Seedorff, s. 117. 
109 Christensen, 1992, s. 117. 
110 Merleau-Ponty, 1985, s. 71. ”Je ne verrai jamais mes rétines, mais si une chose est sûre pour moi, c’est qu’on  
trouverait au fond de mes globes oculaire ces membranes ternes et secrètes.” (2010), s. 1771. 
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och själ möts. Även om Christensen är mån om att framhålla att hon inte söker sanningen i sin 

poesi, ett påstående som Seedorff tillåter sig att betvivla, så är det hur som helst en poesi i 

avsaknad av slutgiltiga svar, i hur det i spänningsfältet mellan utopi och dementi uppstår ”et 

digterisk rum, som både er klart og dunkelt, fordi det fyldes af en umådelig stor indsigt i vores 

begrænsning som tænkende væsener.”111 

     Det mikro- och makroperspektiv som kiasmen som emblematisk figur visar på i Merleau-

Pontys essä ”Sammanflätningen – kiasmen” via landskapet, synen och beröringen, tanken och 

språket, och som jag menar återspeglas i Brev i april, har jag valt att avsluta med ett exempel som 

knyter samman litet och stort, konkret och abstrakt, efemärt och evigt på en språkets mikronivå 

som återspeglar den väldiga spännvidden i Christensens dikt. Här i ordparet ”dug” – ”gud” i 

raderna på s. 11 där strofen i sin helhet lyder: 

 

º º º º º 
Går ud på terrassen, 
mens tusmørket åbner sine sluser 
og alt glider i ét  
med sig selv. 
Og det du spurgte om, 
om edderkoppens spind, 
og regnen der vaskede vandet, 
måske, 
men jeg ved ikke rigtig 
om duggen kan huskes. 
Duggen der om sommeren 
dunede spindet så blødt 
som kun et under kan være; 
lærte hvad arbejde var, 
at det var sådan det var, 
som ordet dug, 
og hvis man læste det spejlvendt, 
som gud. (min kurs.) 

 

Den kiasm, eller spegelvändning för att tala med dikten, där de språkliga tecknen, konsonanterna 

d och g byter plats med varandra i ordet ”dug”, ett ord som pekar tillbaka på ett synligt, konkret, 

om än mycket flyktigt fenomen i naturen, vänder i kiasmen mot det abstrakta och därtill eviga 

begreppet ”gud”, illustrerat i nedanstående figur:   

 

                                                            d u g  

                                                              ✕   
                                                            g u d 

																																																								
111 Seedorff, s. 116. 
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Att mening är diakritisk, det vill säga något som uppstår i skillnaderna mellan olika språkliga ut-

tryck, är en tanke hämtad från Ferdinand Saussure som Merleau-Ponty vidareutvecklar via kias-

men. Fredlund skriver: ”Det är ingen tillfällighet att Merleau-Ponty använder sig av det retoriska 

begreppet ’kiasm’. Återkorsningen innehåller som vi sett, en glipa, en ècart: den separation ur vil-

ken mening kan uppstå. I den kiastiska omvändningen uppkommer en oväntad betydelse […].”112 

Vad är det då som uppstår i glipan mellan de två orden i Christensens dikt och som spegelvänd- 

ningen av konsonanterna ger upphov till? Och på vilka nivåer? Det första som slår en som läsare 

är förmodligen hur litet och stort möts i ett mikro- och makrokosmosperspektiv där också tid i 

termer av mänskligt liv, daggens flyktighet, ställs mot kosmos tid i begreppet gud – förgänglighet 

mot evighet sett från en mänsklig erfarenhetshorisont. Men ”gud” liksom ”dug” är till syvende 

och sidst ord, språk. Daggen kan vi visserligen se och ta på som ett konkret fenomen, ett feno-

men vi namngett. ”Gud” är inte bara ett ord människan uppfunnit utan också den betydelse som 

läggs i ordet bestäms av människor. Den betydelse som Christensen vill ge ordet ”gud” har vi 

tidigare bekantat oss med som människans förmåga till omsorg.113  

     Mönster och former som liknar varandra upplever vi som meningsfulla i hur de knyter 

samman till synes disparata fenomen. Sökandet efter förståelse och sammanhang, mening och 

ordning, ligger djupt förankrat i människan. I vad som inom neurovetenskapen brukar 

omnämnas som isomorfa processer letar exempelvis hjärnans spegelcentra efter likheter och 

överensstämmelser hos olika strukturer och mönster. 114  Anne Gry Haugland visar i 

”Mønsterdigtning. Betydningsvækst i Inger Christensens lyrik” på mönstrets betydelse för 

Christensens diktning och det mimetiska som en grundpelare för hur dikten på ett eller annat sätt 

imiterar, ”mimar” de mönster vi återfinner i naturen.115 I Brev i april är diktjagets tingbetraktande 

upptaget med att spåra mönster som liknar varandra, ett spårande efter samband. Här i en 

jämförelse mellan ett granatäpple och hjärnan (s. 13): 

 

pakker […] granatæblet ud 
af det lilla papir 
og skærer det igennem 
på midten. 
Det ligner 
en anden slags hjerne  
end vores. 

 

																																																								
112 Fredlund i Merleau-Ponty, 2004, s. 26.  
113 Se uppsatsens sid. 6 och not 28.  
114 Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (Stockholm 1985), s. 49. 
115 Haugland, 2002, s. 65. 
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Poetens dissekerande av tingen framträder här i analogi med kirurgens vid en obduktion. I slutet 

av samma strof binds hjärnans mönstervindlingar och tänkandet till den geometriska figuren hos 

labyrinten (s. 14): ”Jeg tænker, / altså er jeg del/ af labyrinten”. Den labyrint som vi redan bekan-

tat oss med som en bild för världen och medvetandet hos Christensen är en labyrint som 

uppvisar mönsterlikheter med spindelnätet, en ur människans perspektiv överskådlig mikro-

labyrint inuti den oöverskådliga makrolabyrinten.   

     Spindelnätet bestrött med daggdroppar, liknas i dikten vid ett ”under”, skönheten hos det 

formfulländade som möter ögat och som diktjaget plötsligt drar sig till minnes i hur tankarna, när 

skymningen lagt sig och konturerna hos den omgivande världen flyter samman, vandrar tillbaka 

till dagens samtal med barnet och de frågor som lämnats obesvarade om spindelns spinnande och 

regnet. En bild som kopplas till de båda orden ”dug” och ”gud” som de framträder i skrift. Det 

ögonblick av epifani (grekiska epiphaʹneia, av epiphaiʹnō ”visa”, ”manifestera”), som dessa rader ger 

uttryck för, ett ögonblick som via synintrycket av spindelnätet öppnar upp och blottlägger ett 

mönstersamband inte bara mellan de båda enstaviga orden utan också med det dikten beskriver 

som ”arbejde”, indirekt poetens arbete med orden, är en process i medvetandet som träder i kon-

takt med den omgivande världen och som inrymmer ett mycket konkret element, nämligen 

pennans formande av bokstäverna över pappret, det som måste till om också skrivandets ”under” 

som förbinder inre och yttre ska komma till stånd. En parallell bild till och en ”återspegling” av 

spindelns arbete med spindelnätet. Ett tålmodigt och omsorgsfullt arbete där omtagningar och 

upprepningar i cirklar leder fram till spindelnätets unika form – ett spindelnät som också det trä-

der i kontakt med den omgivande världen av fenomen i hur daggdropparna följsamt mjukt 

klänger sig fast vid spindeltråden.  

     I essän ”Realiteternas mysterium” skriver Christensen om sin syn på arbete som en allvarlig 

lek där en hierarkisk åtskillnad mellan praktiskt och teoretiskt saknas, och där själva 

arbetsprocessen, själva görandet, ger insikter i skapandets väsen: ”arbejdet for den fælles 

overlevelse, og dermed også arbejdet for arbejdets skyld. Ikke arbejdet for at få magt over tingene 

og tilværelsen og verden, men arbejdet som en del af den skabelsesproces arbejdet giver indsigt i. 

Og det er der ikke noget arbejde der ikke gør, hvad enten det er rengøring, produktion, service, 

kunst, renovation, forsorg eller hvad det nu er. Grader af leg – som altid er dybt alvorlig, når vi 

går op i tingene”.116 Den insikt i en skapandeprocess som arbetet för med sig, och som i dikten, 

på diktens sätt i ett skeende visar fram mer än förklarar, knyts här till en diskussion där ingen 

åtskillnad görs mellan praktiskt och teoretiskt på ett sätt som leder tankarna till Heideggers 

diskussion i Vara och tid om omsorgen som ett fenomen där något företräde för det teoretiska 

																																																								
116 Christensen, 2000, s. 37. 
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framför det praktiska inte existerar: ”Det blott åskådande bestämmandet av något 

förhandenvarande har i lika hög grad karaktären av omsorg som en ’politisk aktion’ eller rofylld 

avkoppling. ’Teori’ och ’praxis’ är varamöjligheter för ett varande vars vara måste bestämmas 

som omsorg.”117        

     Inledningsvis uppmärksammade jag, via Fredlund, kiasmen och den oväntade mening som 

den ger upphov till, med Merleau-Pontys ord en glipa, och har därefter försökt svara på frågan 

om i vad denna oväntade mening består, men upplever att jag när allt kommer omkring mest rört 

mig i ytterkanterna av detta kommunicerande fält i ett försök att gripa det hos dikten som är lika 

genomskinligt och klart som det förblir gåtfullt, en skimrande såpbubbla som spricker i samma 

stund den försöker gripas.  

 

I svit V, º º º, beskrivs omsorgen som upprepar världen och får den att gå runt som, ”kysk og 

kønnet/ i ét” (s. 23). Här kan vi påminna oss myten om Omsorgen där människan, kropp och själ 

i förening, tillhör Omsorgen under hela sitt liv. Det kyska och könliga tar i strofens fortsättning 

synlig gestalt i ett ”odjur” som leder tankarna till mytens minotaur, människa och djur i ett (s. 24): 

 

Uhyrets  
yndefulde drøm 
om at færdes 
blandt menneskers 
kærtegn. 
Kysset 
under de saftige 
hvælvinger 
hvor frøene 
ligner 
et landskab i hjernen. 
Og 
hvis vi ikke vidste bedre, 
gik vi en tur 
i os selv 
og mødtes dér.   

 

Odjuret, fånge i labyrinten, drömmer om mänsklig älskog och en kyss som låter valvbågarna öpp-

nas och lämna plats för en purpurhimmel med lysande granatäppelkärnor till stjärnor -– ett land-

skap i hjärnan – friheten hos den mänskliga föreställningsförmågan. I strofens avslutande rader 

sätts begärets och kärlekens tveeggade väsen av frihet och fångenskap samtidigt, och inte bara 

mytens utan också barockens labyrint som en mötesplats för älskande, i spel.  

																																																								
117 Heidegger, 2013, s. 220 f. ”Das nur anschauende Bestimmen eines Vorhandenen hat nicht Weniger den Charakter 
der Sorge als eine ’politische Aktion’ oder das ausruhende Sichvergnügen. ’Theorie’ und ’Praxis’ sind 
Seinsmöglichkeiten eines Seienden, dessen Sein als Sorge bestimmt Werden muß.” (2006), s. 193. 
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     I svit VI, º º º, synliggörs omsorgen via handlingarna och kvinnorna med sitt långa minne (s. 36): 

”kærtegn/ og kys”, som Christensen skriver i en återkoppling till minotaurus-motivet. Här i en 

hängivenhet av annat slag: ”en anden slags sprog som er tegnenes/ eget”.  Ett omsorgens ”språk” 

som ger sig tillkänna i de vardagliga handlingar och gester som upprepar och förnyar världen, en 

rörelse att vila i, och i vilken tingen outtröttligt står människan bi (s. 36-37):  

 

Sådan 
hver nat mens vi sover 
som brød 
der kommer sandheden  
nærmest, 
sådan 
hver dag mens vi lyser 
som rå og obrugte 
lagner, 
gentages verden 
i gentagelsens 
verden, 
tingenes  
modige 
godhed. 
Brødet der spises 
og spist 
bliver til omhu. 
Søvnen der soves 
og sovet bliver blid 
som en lænke er brudt. 
Omtrent 
som en vending  
i vejret, 
en glædelig 
sejg retorik, 
og enhver 
revolution 
i det stille. 

 

”Omtrent/ som en vending/ i vejret” beskrivs det stämningsskifte som i svit VI går från 

inledningsstrofens känsla av ”icke-hemma-varo”, en kuslighet, det ord som Heidegger använder 

för att beskriva ångesten som tankarna på den egna döden för med sig, till den känsla av 

”hemma-varo” som kommer till uttryck i raderna ovan.118 Men innan vi tittar närmare på den 

sjätte svitens inledning ska vi kort bekanta oss ytterligare med de forngrekiska korsångernas 

”strof” och ”motstrofer” och deras fortsatta betydelse för en del av strukturen i Brev i april 

tillsammans med Messiaens Chronochromie.119 

																																																								
118 Heidegger, 2013, ”I ångesten känns det ’kusligt’”, s. 215. ”In der Angst ist einem ’unheimlich’.” (2006), s. 188. 
119 Se uppsatsens bakgrundsavsnitt 1. 1.  
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     Svit VI utgör Brev i aprils epod, dess ”slutsång”, och kan sägas fullborda rörelsen i de båda 

”strofer” och ”motstrofer”120 som utgörs av svit II och III, samt IV och V. ”Strof” och ”mot-

strof” står här, liksom deras motsvarigheter hos de forngrekiska körsångerna, i ett 

stämningsmässigt motsatsförhållande till varandra. Stämningen i svit II ger sig exempelvis 

tillkänna via ord som ”uro”, ”raseri”, ”våld”, ”sorg” och ställs i svit III mot ”ligegyldighed”, 

”apati”, ”steril”, ”verdensløs”, liksom ”underjord”, ”angst” ”mørke”, ”kaos” i svit IV ställs mot 

”omsorg”, ”kærtegn”, ”hjemkomst”, ”glæden” i svit V. I den sjätte sviten leds cirkelnumreringen 

in i den för talföljden gängse ordningen 1, 2, 3, 4, 5. Slutsångens fullbordan av de 

stämningsmässiga rörelserna hos svit II-III och IV-V karakteriseras av att balansera och integrera 

dikotomierna, balansakter som i den sjunde och avslutande sjunde sviten, kodan, kan sägas mynna 

ut i en sorts jämvikt. 

     För att nu återvända till slutsångens inledning råder här samma ödsligt kyliga stämning som 

hos en likvaka (s. 31-32): 

 
º 
Stille, men ingenting at finde 
i den kostbare stilhed. 
Kun et ekko av frost 
som en gnækken. 
En overvintret flue der venter, 
Men ingen der tænder lys. 
Indfald 
i en verden af udfald, 
indskydelser 
i en verden af udskydelser, 
glæden 
i en verden af ældgamle 
fængsler, 
tilfældighedernes lyst styret 
af den behændige nød, 
grænser for alt 
og kvælning 
i selvdødt 
postyr. 
Af og til en enkelt 
verdensløs person 
der tænder lys 
i sin hule 
og fluen der dør 
med smeltede vinger 
straks, 
kun en knasen, 
kun et ekko af frost, 

																																																								
120 Begreppen ”strof” och ”motstrof” som specifikt relaterar till de forngrekiska korsångernas uppbyggnad, har jag 
valt att markera med citationstecken för att skilja ut dem från det som jag generellt benämner som sviter och strofer i 
Brev i april.  
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når kroppen fejes væk. 

 

”kun en knasen/ kun et ekko av frost,/ når kroppen fejes væk.” Vad står att läsa i dessa rader? Är 

det ett förfrämligande inför döden, orsakat av det distanserade perspektivet på människans död, 

och liv, som något när allt kommer omkring lika betydelselöst som en flugas? En känslomässig 

stumhet inför skräcken som döden väcker, eller ett nyktert konstaterande? Flugan som lever på 

övertid inväntar döden från en lampa som tänds av en ”verdensløs” person i sin ”hule”. Här åter-

finns referenser till såväl Heideggers beskrivning av det världlösa subjektet hos Descartes, liksom 

till Platons grotta där människan framlever sina dagar isolerad från ljuset i de eviga idéernas värld 

tillsammans med den dualistiska synen på förhållandet kropp och själ, människa och värld, inre 

och yttre, rester av en föreställningsvärld, ”en verden af ældgamle/ fængsler”, likt den Minotaurus 

satts att leva i med ”grænser för alt”, som dikten kommenterar. I strofens fortsättning sker så en 

stämningsmässig vändning, en ny belysning av landskapet (s. 32): 

 

Og dog 
havde alt 
hvad vi følger med øjnene 
tingene 
ret, 
frihede findes, 
men alle 
dens informationer 
er hurtigere 
end lyset 
og når frem 
fra den egentlig 
herskende orden, 
dén vi så hårdnakket 
regner for 
kaos,  
før vi begynder 
at tale. 

  
Den frihet som omtalas i dikten är en frihet som sänder på frekvenser snabbare än ljuset, ett vid-

gat frihetsbegrepp som inte begränsar sig till den enskildes individuella frihet. Den ”egentliga” 

ordningen som friheten springer ur tillhör det alltid redan som människan föds in i, den ”i-världen-

varo”, för att tala med Heidegger, 121 som tillvaron är sammanflätad med från första början och 

som därför inte låter sig betraktas utifrån. En ordning som människan med sitt vara-i-språket – 

ett språk traditionsenligt behärskat av dikotomier i ett försök att få makt och kontroll över den 

egna utsattheten och bräckligheten, det ofullkomliga och timliga hos den mänskliga existensen 

																																																								
121 Heidegger, 2013, s. 72 f. 
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och kanske viktigast av allt, det som förnuftet ensamt inte kan hjälpa henne att förstå – väljer att 

namnge som kaos. Friheten, når oss ”før vi begynder/ at tale”. I talet går något ohjälpligt förlorat, 

antyder Christensen. Hur då? Jo, tycks Christensen mena, i hur språket är vad som styr våra tan-

kar och vår uppfattning om världen liksom vår självuppfattning. Ett språk vi kan gå vilse i, som i 

en labyrint, men också möta oss själva i, liksom någon annan. Språket som tvång och ett slags 

våld, men också som välsignelse. Resonemanget leder tankarna till Heideggers begreppspar 

”oegentligt” och ”egentligt” som två möjligheter för tillvaron, och som omsorgen som tillvarons 

helvaro uppenbarar, två förhållningssätt där vi antingen kan förlora eller återfinna oss själva. En 

väg som går genom språket, i hur, med Heideggers ord; ”språket är varats hus”.122 Slutsångens 

inledningsdikt fortsätter (s. 32): 

 

Sådan 
er enhver 
revolution, 
når den først 
bryder ud, 
en forklædt 
åbenbaring, 
en glæde 
i det ydre 
der aldrig 
får gentaget 
verden 
inde 
i ordenes indre, 
fordi vores undren 
bliver for stærk 
og kaldes angst. 

 

Revolutionen, i betydelsen av en cirkelrörelse hos en rörlig kropp som återvänder till sin 

ursprungliga position, en förändrande rörelse och kraft som återfinns hos planeter såväl som hos 

människor, har vi redan uppmärksammat i uppsatsens avsnitt 2. 1, och återkommer också här i 

slutsången. En förklädnad med hjälp av vilken den osynliga, förvandlande kraften tar sig uttryck, 

som ”åbenbaring” och en ”glæde/ i det ydre”, kan inte upprepa ”verden/ inde/ i ordenes indre”, 

skriver Christensen. Hur låter sig detta förstås? Finns det en värld i språket, en ordlös nivå hos 

orden som inte heller den, upplåter sitt väsen för människan? I essän ”Det er ord alt sammen”, 

kommer en sådan romantisk tankegång hos Christensen oss till mötes i följande rader där hon 

citerar Novalis: ”’Hvis man bare kunne gøre folk begribeligt, at det forholder sig med sproget 

ligesom med de matematiske formler – de udgør en verden for sig selv – de spiller kun deres eget 

																																																								
122	Heidegger, ”Språkets väsen”, i På väg mot språket, övers. Sven-Olov Wallenstein, Ola Nilsson (Stockholm 2012), s. 
158. ”Die Sprache ist das Haus des Seins.”, i Unterwegs zur Sprache (1959) 14. Auflage (Stuttgart 2007),  s. 166. 
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spil, udtrykker intet andet end deres egen vidunderlige natur, og netop derfor er de så udtryks-

fulde – netop derfor spejler tingenes sælsomme relationsspil sig i dem. […] for en forfatter er vel 

ikke andet en  sprogbegejstret?’” 123  Christensens dikt fortsätter med något som liknar en 

förklaring: ”fordi vores undren/ bliver for stærk/ og kaldes angst.” Här möter vi återigen detta 

osäkrande av språket och orden hos Christensen som uppmärksammandet av namngivandet i 

formuleringen, ”kaldes angst” medför, och som aktualiserar den ordlösa erfarenheten, en 

stämning som förklätts till språk. ”Ångesten” hos en undran som blir övermäktig när vi försöker 

bemäktiga oss de osynliga skapande processer som våra sinnen, vår varseblivningsförmåga 

uppfattar i ett före språket. Drivkrafterna bakom själva varat, rörelser och processer som ger sig 

tillkänna i glimtar, som exempelvis i diktens kiasm ”dug”-”gud”, och där döden, förgängligheten 

har sin givna plats. Inledningsdikten till svit VI avslutas med en undran som inte förväntar sig 

något svar, och som jag tolkar som ett försök att ta udden av ångesten, ett fritagningsförsök ur den 

fångenskap som språkets tvång, ordens kategoriseringar, kravet på en slutgiltig sanning fjättrar oss 

vid, och som här prövar att låta döden själv komma till tals (s. 33):  

 

Hvem ved 
om ikke døden 
ved med sig selv 
at den hedder  
noget andet.   

 

I slutsångens sjätte svit integreras olika stämningar och perspektiv med varandra, som jag redan 

varit inne på. Här förs döden och intet samman med tingen och friheten, ordning med kaos, und-

ran med ångesten, ljuset med mörkret – och som där motsatsförhållanden råder strävar mot ett 

uppgående i varandra. Så är till exempel mörkret i slutsångens andra dikt i själva verket en del av 

ljuset (s. 34): 

 

Så enkelt at lyset 
får øjet til at se, 
at det er lyst 
i det susende 
mørke. 

  

Och sorgen efter den döda modern är en sorg ”der taler/ i klynger/ af skjulende/lys” (s. 33). I 

detta över allt flödande och konturupplösande vårljus i dikten slår ett slutet kretslopp upp sina 

dörrar och diktjaget erfar genom mimosornas närvaro och det som mellan raderna strålar som ett 

milt gult ljus, i en återkorsning, ett slags tidslig kiasm – moderns närvaro (s. 35): 

																																																								
123 Christensen, 2000, s. 54.  
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i smertens  
april, 
når mimoserne 
ser mig 
som min mor 
da jeg fødtes. 

 

Födelse och död liksom ett nu och ett då sammanflätas i dikten genom blicken, själva 

varseblivningens erfarenhet, och minnet av den till en samtidighet, ett ”altidspresens” (s. 27).    

     Döden, ”min död”, skriver Heidegger, är den enda erfarenhet som människan inte kan dela 

med någon annan. Under livet blir hon endast ett vittne till det som är andras död.124 Men i 

bevittnandet och erfarenheten av våra egna föräldrars död kommer vi så nära vi kan döden i livet. 

Och efter våra föräldrars bortgång står vår egen död på tur. Denna rörelse är en historisk rörelse 

där arvet från en föregående generation synliggörs och förs vidare, och där den enskildes person-

liga historia utgör en länk. I Brev i april står omsorgen i fokus för detta arv, som också är ett an-

svar. Ytterst genom omsorgen mellan en mor och hennes barn, en omsorg som löper i två rikt-

ningar, diktjagets minne av moderns omsorger i det förflutna, tillsammans med omsorgen om det 

egna barnet som sträcker sig in i framtiden, en sammanflätning av generationer. Omsorgens me-

ning i Christensens dikt kan sägas bestå också i detta: I döden. I att ge vidare och lämna plats för 

andra i det kretslopp som allt ingår i.   

     Det gängse sättet att se på våra liv som något där födelsen finns som något förflutet i ena än-

den, en händelse bortom vårt minne och vårt språk, och döden som något kommande i den 

andra, en erfarenhet vi aldrig kommer att minnas eller namnge, uppmärksammar Heidegger 

födelsen och döden som det som utgör tillvarons självaste ”ram”:125  

 
Existentialt förstådd är födelsen aldrig någonsin något förgånget i bemärkelse av 
något icke-längre förhandenvarande, lika lite som döden har varaarten hos något 
utestående, som ännu inte är förhanden men i ankommande. Den faktiska tillvaron 
existerar såsom bördig, och såsom bördig dör den också redan i bemärkelse av till-
döden-varon. Båda dessa ”ändar” och deras mellan är, så länge tillvaron faktiskt 
existerar, och de är på det enda sätt som är möjligt på grundval av tillvarons vara 
som omsorg. I enheten av kastadhet och flyktig eller förelöpande till-döden-varo 
”sammanhänger” födelse och död tillvaromässigt. Såsom omsorg är tillvaron detta 
”mellan”.126 

																																																								
124	Heidegger, 2013, s. 269. 
125 Ibid., s. 410. 
126 Ibid. ”Existenzial verstanden ist die Geburt nicht und nie ein Vergangenes im Sinne des Nichtmehrvorhandenen, 
so wenig wie dem Tod die Seinsart des noch nicht vorhandenen, aber ankommenden Ausstandes eignet. Das 
faktische Dasein existiert gebürtig, und gebürtig stirbt es auch schon im Sinne des Seins zum Tode. Beide ’Enden’ 
und ihr ’Zwischen’ sind , solange das Dasein faktisch existiert, und sie sind, wie es auf dem Grunde des Seins des 
Daseins als Sorge einzig möglich ist. In der Einheit von Geworfenheit und flüchtigem, bzw. vorlaufendem Sein zum 
Tode ’hängen’ Geburt und Tod daseinsmäßig ’zusammen’. Als Sorge ist das Dasein das ’Zwischen’.” (2006), s. 374. 
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Den tidsliga ramen för detta ”mellan” som är människans helvaro som omsorg och där födelse 

och död sammanhänger med varandra i Christensens resebrev, utgörs av vårmånaden april. En 

månad havande med nytt liv som springer fram ur det gamla, ett skeende statt i ständig föränd-

ring och som ur ett religionshistoriskt-traditionellt perspektiv bär på konnotationer till lidandets 

och uppståndelsens, men också hoppets högtid påsken, och där liksom i Brev i april en mor och 

ett barn står i centrum för handlingen. Med detta sagt avser jag dock inte att anlägga ett kristet 

perspektiv på Christensens dikt utan endast att beröra paralleller med en kulturell, traditionell och 

språklig kontext som jag menar att Christensen står i ett dialogiskt förhållande till, och som hon 

skriver vidare på. I analysen av kiasmen ”dug” – ”gud” på s. 39-42 i detta avsnitt väljer 

Christensen exempelvis att närma sig ordet ”gud”. Ett ord som religionen kan sägas ha tagit 

patent på, och som Christensen, trots den beröringsskräck som ordet kan väcka av just sådana 

skäl, väljer att göra till del av sin dikt och ladda på nytt med lika delar vardaglighet och mystik.   

      

I min analys av Brev i april har jag hittills tagit fasta på den existentiella kris som diktjaget genom-

går, en medelålderskris som påkallats av sorgen efter modern, och en kärleksförlust. En kris som 

mot diktens slut utmynnar i en förändring där känslan av att gå runt i samma hjulspår, en sorts 

likgiltighet och känsla av meningslöshet inför tillvaron, byts mot vad man kan kalla en ny början. 

En väg som går genom den dagliga samvaron med och kärleken till barnet, genom språket, 

skrivandet utav dikten, glädjen i de vardagliga ögonblicken och tingens närvaro, genom sorgen, 

ångesten och dödsskräcken, men också förundran. Ett tillbaka, men förändrad där tiden i det en-

skilda människolivet, årsringarna, spelar en avgörande roll för hur vägar öppnas mot en ny sorts 

förståelse, och ett nytt hopp. Ett stämningsskifte, en sinnenas rörelse hos diktjaget som i dikten 

liknas vid ett omslag i vädret, ”en glædelig/ sejg retorik” (s. 37),  ett hopp som dock aldrig blir 

slutgiltigt i hur cirkeln inte sluter sig utan endast fullföljer sin bana, den som leder till en ny bör-

jan.  

     I ”The Human Life Cycle” i A Way of Looking at Things ger psykoanalytikern Erik H. Erikson 

en lite annorlunda ingång till omsorgsbegreppet som i detta sammanhang kan vara värt att 

uppmärksamma.127 Omsorgen hos Christensen, menar jag intar en särställning i Brev i april, i hur 

diktjagets livscykel befinner sig i det läge där bandet till modern och det förflutna som utmärkts 

av hennes levande närvaro är brutet, och jaget med andra ord inte längre är någons barn. Det 

egna föräldraskapet hamnar därigenom i ny belysning, kanske i hur diktjaget upplåter en del av 

modern inom sig, internaliserar henne som ett levande omhändertagande, något som förs vidare 
																																																								
127 Erik H. Erikson, ”The Human Life Cycle”, A Way of Looking at Things. Selected Papers from 1930 to 1980, red. 
Stephen Schlein (New York, London 1987), s. 595-610.  
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till det egna barnet, bärare av framtiden och de omsorger som upprepas och fortplantas från 

generation till generation. Av det som Erikson beskriver som människans åtta utvecklingsstadier 

från tidig barndom till ålderdom, har han valt att kalla det sjunde och nästsista stadiet för 

”Care”.128 Erikson beskriver omsorgen som det som specifikt utmärker oss när vi nått mogen 

ålder, bildat familj, fått försörjningsansvar etc. Beroende och vuxenhet är kopplade till varandra i 

hur vi behöver bli behövda samtidigt som vår mognad vägleds av det som behöver tas om hand, 

vårdas och ombesörjas. Som vuxna lever vi, enligt Erikson, hela tiden i ett spänningsförhållande 

mellan skapande/produktivitet och en skapande- och produktivitetskris. Det är ur 

krisen/kriserna, menar Erikson, som omsorgen föds.129  

     I Brev i april ställer Christensen en kvinna, poet och mor tillsammans med sitt barn i centrum 

för omsorgen. Genom detta vill jag peka på hur Christensen för tillbaka diskussionen om männi-

skans ursprung och den mänskliga erfarenheten, på ett sätt som skiljer sig från Heidegger, till det 

konkreta alltid redan som bandet till modern utgör, genom kroppen som jaget en gång fötts fram ur, 

av omsorger, genom blicken och försorger och ombesörjanden som tillhör denna första omsorg 

som människan erfar i livet – erfarenheten av att bli sedd och vårdad. En erfarenhet som blir till 

minnen av omsorger införlivade i den egna blicken på det egna barnet. Människan som skapande 

varelse ligger implicit i omsorgsbegreppet och illustreras inte minst i myten av Omsorgen som 

med hjälp av en bit lera, med sina händer skulpterar fram den form som ska bli människans. En 

form som bär Omsorgens fingeravtryck. En myt som ställer kvinnan i centrum och där skapande 

– kreativitet och födelse är sammanflätade.  

 

2. 5 Barnet och undran 
 

When the child was a child 
It was the time for the following questions: 
Why am I me, and why not you? 
Why am I here, and why not there? 
When did time begin, and where does space end? 
Is life under the sun not just a dream?130 
 
Peter Handke 

																																																								
128 Erikson, s. 601. 
129 Ibid., s. 607 f. 
130 Peter Handke, ”Song of Childhood”, (“Lied vom Kindsein” 1987), övers. till engelska av Peter Handke, i Van 
Morrisons cd-album The Philosopher’s Stone (1987). Angående översättningen av Handkes dikt till engelska se Peter 
Mills, Hymns to the Silence: Inside the Words and Music of Van Morrison (New York 2010), s. 165. ”Als das Kind Kind 
war,/ war das die Zeit der folgenden Fragen:/ Warum bin ich Ich und/ warum nicht du?/ Warum bin ich hier und/ 
warum nicht dort?/ Wann begann die Zeit/ und wo endet der Raum?/ Ist das Leben unter der Sonne/ nicht bloß 
ein Traum?“ Wim Wenders, Peter Handke, Der Himmel über Berlin. Ein Filmbuch von Wim Wenders und Peter Handke 
(Berlin 1987), s. 14.   
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I det vardagsperspektiv som kommer oss till mötes i Brev i april vävs barnets närvaro in i dikten 

som den mänskliga närvaro som diktjagets/moderns uppmärksamhet ständigt riktar sig mot. De 

iakttagelser som jaget gör av den omgivande världen tillsammans med barnet präglas i mångt och 

mycket av barnets tidsupplevelse där dröjandet vid detaljer, enskildheter, skeenden märker ut 

tidens puls, en rytm som förstärks av den korta längden hos raderna i dikten och som låter 

läsandet stanna upp vid varje enskilt ting, varje enskild handling (s. 43): 

 

° 
Henter frugt op 
fra frugtpyramiden 
i kælderen. 
Skærer den over 
på midten 
og vi spiser. 
Lader granatæblet 
ligge på mit bord. 
Klipper legetøj 
af lilla papir 
og ruller tråden 
op på trådrullen,  
dén du har leget 
var et indviklet  
spind 
mellem sengen  
og bordet.  

 

Apropå uppmärksamheten vid de enskilda handlingarna, de gester som vänder sig mot och 

inbegriper barnet, och som utgör omsorgens sammanlagda uttryck i Brev i april, uttalar sig 

Christensen i en längre intervju om kärlekens villkor i tvåsamheten som den ger sig tillkänna i 

dikten ”Møde”131 och i förlängningen om barnet: 

 

Det skulle jo høre med til kærligheden […] At man kan holde ud at opleve det 
triviale, banale, ikke bare det flotte, på den ene side, og det tragiske, på den anden 
side. Til kærligheden hører vel med den måde, man er kærlig med børn på, synes 
jeg  […] hvad kærlighed også er, at det også er noget med at kunne vise omsorg for 
et livsområde […] det lille område i verden man nu er med mand, børn, naboer, 
lidt familie, nogle venner, altså der er sådan et lille net, større eller mindre, runt om 
de fleste mennesker?132 

 

																																																								
131 Christensen, ”Møde”, i Græs (København 1963). 
132 Iben Holk, ”Fra labyrinten”, i Tegnverden. En bog om Inger Christensen’s forfatterskab, red. Iben Holk (Århus 1983), s. 
243. 
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De vardagliga omsorgerna, interagerandet mellan barnets och den vuxnes världar i Brev i april, det 

lilla nät, som utgörs av moderns och barnets samvaro visar på en djupare innebörd hos det 

triviala och banala – något som de ovanstående diktraderna kan sägas stå för i hur ingenting 

särskilt händer i dikten – ett djupare innehåll som barnet som omsorgens föremål framför andra 

äger en särskild förmåga att belysa. Den omsorg som vänder sig mot barnet par préférence är 

ytterst en omsorg om livet och framtiden, i hur barnet är framtiden. Beroendet är vad som ytterst 

utgör barnets predikament. Beroendet är också något som hör samman med vuxenhet och 

mognad i hur vi som vuxna behöver vara behövda samtidigt som våra omsorger vägleds av 

den/de som mest behöver oss.    

     Barnets närvaro i Brev i april är avgörande för förståelsen av hur diktjaget steg för steg 

återerövrar en ny blick på världen, en förnyad tillit till att språk och värld fortsatt ska hänga 

samman. Nyckeln till den ursprungliga livskänslan och förbundenheten med tingen återfinns i det 

lilla barnets förhållningssätt, i undran, i frågorna, de djupast liggande elementära om livet och 

döden, samt inte minst i förmågan till fantasi och lek. Barnet symboliserar hoppet och tron på 

framtiden, en länk in i den, garanterar att livet fortsätter – och att allt börjar om.  I intervjun med 

Iben Holk tar denne upp barnet som ett förbisett motiv, kanske till och med ett huvudmotiv i 

författarskapet som helhet och som finns återspeglat i Brev i april genom den autentiska samvaron 

mellan en förälder och ett barn.133 Christensen svarar genom att lyfta fram barnets roll i den 

kristna kulturtraditionen som det ”insiktsfulla” något som finns återspeglat i Jesusfiguren: ”det 

[…] synes jeg er noget af det, der er mest værdifuldt ved kristendommen […] Jeg ved ikke, jeg 

synes ikke, det er underligt, at barnet næsten bliver det, der holder i live, det der er nyt, det der ser 

verden, det der gør verden ny bare ved at være der.”134  

     Frågan om vilken roll barnet spelar i Brev i april menar jag är av avgörande betydelse för att 

sätta ljuset på ett motiv, som Holk påpekar, hitintills förbisetts i författarskapet, och som tenderar 

att också fortsättningsvis förbises. Inledningsvis kan det därför vara värt att nämna något om den 

sammanblandning av biografi och dikt som tycks ske per automatik när det mellanmänskliga 

samspelet i nära relationer utgör en central del av tematiken i ett litterärt verk. I flera analyser och 

recensioner som jag tagit del av tillskrivs barnet ofta ett kön, och är då alltid en ”son”. ”I sin søn 

ser hun livet ført videre”, skriver Simon Dencker i ”Et granatæble i april”135, och John Chr. 

Jørgensen i sin recension i Politiken ”Verden som et granatæble” (1979): ”digteren kommer til et 

																																																								
133 Ibid., s. 239. Holk tar upp barnet som ett dolt motiv i Lys och Græs, hur födseln av ett barn står i centrum för 
handlingen i romanen Evighedsmaskinen samt de höggravida kvinnornas betydelse för slutet i romanen Azorno. 
134 Ibid., s. 239. 
135 Dencker, s. 16. 
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sydlandsk hus sammen med sin lille søn.”136 Per Lindegård inleder sin analys av Brev i april med att 

i korthet referera till vad Christensen själv berättat om en stipendieresa till Paris tillsammans med 

sin då sexårige son och hur dagarna delades mellan skrivarbete och olika utflykter, en vistelse som 

ska ha utgjort stoff till dikten.137 Lindegård skriver: ”Det hus, hvis tilblivelse og virkning vi ople-

ver i digtet, har sit udspring i det konkrete hus, mor og søn boede i på Rue de la Perle i Paris 

[…].138 Christensen omnämner mycket riktigt själv i en intervju med Iben Holk, att Brev i april 

skrevs i Paris och inte på landet, som många tolkat det.139 Dock, om man ska tro Susanna Nied i 

hennes förord till den amerikanska översättningen Letter in april, tycks skrivprocessen ha varit 

föranledd av en långt större historia som inbegriper, förutom stipendievistelsen i Paris, resor till 

södra Italien och etruskerna liksom till Sydsverige tillsammans med bildkonstnären Johanne Foss, 

där de båda konstnärerna bott på försommaren med sina respektive barn, liksom förvandlingen 

av ett prosamanus till ett diktmanus:140 

 

Christensen and Foss had known each other for several years. Both had stayed, at 
one time or another, in an artists’ residence (San Cataldo) near Amalfi, Italy. Both 
had explored Etruscan ruins. Both had studied The Etruscan Collection at 
Copenhagen’s Ny Carlsberg Glyptotek museum. Christensen, taken by Foss’ 
images of things they both knew well, chose a set of drawings from the series and 
began a manuscript in response to them, folding the images into her writing. […] 
Over the next two years, the project processed. Christensen and Foss worked from 
a country house in southern Sweden while their children played together, the days 
long and light, wood anemones carpeting the forests. During the rest of the year, 
they worked at their homes in Copenhagen – again, while their children played. 
From her father, a tailor, Christensen had inherited a sewing machine with 
innumerable spools of colored thread. The children would festoon the rooms with 
thread, weaving it into multicolored webs and mazes, as Christensen wrote, 
weaving together elements of her life and the philosophical, metaphysical, linguistic 

and semiotic strands that have consistently informed her work.141  
 

Biografiska data kan vara intressanta om man vill undersöka växelspelet mellan liv och dikt, men 

när sammanblandningar görs mellan diktens verklighet och den biografiska, och resultatet blir en 

övertolkning av dikten till förmån för det biografiska bör man resa en varningsflagga av den sort 

som man alltid bör resa när i synnerhet kvinnors skrivande kopplas till deras biografi, då det 

upprepade gånger använts och fortfarande används som ett sätt att göra den mindre konstnärligt 

intressant. Uppmärksamheten vid det biografiska tenderar att låsa fast tolkningen, med andra ord 

																																																								
136 John Chr. Jørgensen, ”Verden som et granatæble. Inger Christensens poetiske brev om barnet og tilværelsens 
labyrint”, Politiken 20/8 1979. 
137 Lindegård, s. 115. 
138 Ibid., s. 125. 
139	Kjærstad, s. 9.	
140 Nied, s. x. 
141 Ibid., s. ix f. 
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att dra uppmärksamheten ifrån själva dikten. I Brev i april omnämns vare sig barnets kön eller 

specifika ålder och de miljöer som skymtar förbi bär på konnotationer till såväl den vita staden 

och dess kommers och gatuliv där bagerier och tvätterier samsas med gatuartister liksom till 

sydeuropeisk vegetation i form av mimosa, palmer och pinjer, samt skandinaviska vitsippsskogar. 

Nied lyckas i sin bakgrund ge en bred bild av två konstnärer och vad som upptar dem i deras liv 

och arbete tillsammans med prosaiska detaljer av vardagsliv och lek av intresse för den 

skapandeprocess som leder fram till det slutgiltiga verket. I relation till Christensen får vi också en 

intressant bakgrund till vävmetaforiken i Brev i april och huvudfårorna i ett unikt lyriskt författar-

skap där Brev i april intar en särställning.    

     Den enda som jag i dagsläget känner till har ägnat utrymme åt att studera barnet i Brev i april är 

Lisbeth Møller Jensen i ”Modernisten og barnet”. I Møller Jensens analys tillskrivs barnet rollen 

av en person som liksom diktjaget undergår en förvandling: ”i samværet med sin mor indføres 

[barnet] i sproget og dermed også påføres den tvangstrøje, som moderen gennem skriveprocessen 

forsøger at lægge fra sig”.142 Dock underbygger inte Møller Jensen sitt påstående genom konkreta 

exempel i dikten som stöd för sin tolkning. Møller Jensen fortsätter diskussionen om barnets 

förhållande till språket: ”Det lille barn i Brev i april beskrives netop i det punkt, hvorfra ’en 

differentiering’ kan begynde. Det er i en mellemposition, i fasen omkring sprogtilegnelsen. Evnen 

til abstraktion skal tilegnes, og ordet ’kortlægning’ benyttes til at karakterisere barnets leg”.143 

Därefter liknas barnet vid ett djur i sin tidsuppfattning: ”Barnet lever i nu’et, det udstråler en 

udødelighed, dets forhold til tid er snarere som hos dyret, ’altidspræsens’, og det er dette særlige 

sanseberedskab, som moderen suger til sig og oplever som ’hjemkomst/ i kroppen’ i modsætning 

til ’den hjemløse forstand’”.144 Toft Nørgård ger i korthet uttryck för en liknande läsning av bar-

nets så kallade utveckling jämsides med diktjagets: ”Brev i april arbejder med en dobbeltbevægelse 

idet det voksne jeg hen gennem digtsamlingen overvinder angsten for den tilsyneladende kaotisk 

verden og genfinder sin barnlige undren. Parallelt hermed opnår barnet evnen til logisk at kunne 

tolke verden ud fra et voksent rationalistisk syn på denne.”145 Inte heller Toft Nørgård klargör 

närmare vad som föranleder denna tolkning. Toft Nørgård avslutar sin studie med: ”Som sagt i 

indledningen, så opnår det voksne jeg faktisk at generobre den barnlige undren og barnet får fak-

tisk en ordnende syn på verden, hvilket afspejles i samlingens afsluttende afsnit hvor verden 

beskrives gennem et logisk, narrativt og fortløbende sprog.”146 På vilket sätt det logiska narrativet, 

som med Toft Nørgårds ord utmärker den sjunde och sista sviten, återspeglar ett för barnet mer 

																																																								
142 Møller Jensen, s. 149. 
143 Ibid., s. 151. 
144 Ibid., s. 151 f. 
145 Toft Nørgård, s. 141. 
146 Ibid., s. 153. 
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systematiserat förhållande till språket och världen, förblir otydligt. Barnet i Brev i april menar jag, i 

motsats till Møller Jensen och Toft Nørgård, inte i första hand bör tillskrivas rollen av en andra 

huvudperson som kommer till tals i dikten utan snarare en närvaro som läsaren upplever genom 

diktjaget. Jag kan inte heller se att det finns någonting i dikten som föranleder en tolkning av 

berättarperspektivet annat än som ett genomgående förstapersonsperspektiv, d.v.s. diktjagets, 

även när barnet inkluderas i diktens ”vi”. Christensen gör sig aldrig till talesman för barnet, istället 

är det betydelsen av barnets konkreta närvaro, dess påverkan på diktjaget, som är det centrala. 

Med detta sagt bör man inte underskatta konkretionens kraft i rader som (s. 7):  

 

Vi taler om edderkoppens spind 
hvordan går det til 

 

 eller (s. 11): 

 

Og det du spurgte om 
om edderkoppens spind,  
og regnen der vaskede vandet, måske,  
men jeg ved ikke rigtig, 
om duggen kan huskes.  

 

Dock är det som sker i interaktionen mellan barnets och den vuxnes språkliga världar i den dag-

liga samvaron inte ett närmande som äger rum utifrån några hierarkiska premisser och där en 

objektifiering av barnet, som jag menar riskerar att bli resultatet av Møller Jensens och Toft Nør-

gårds tolkningar, helt saknas i Christensens dikt. Jurij Lotman omtalar i ”Dialogens mekanismer” 

det dialogiska samspelet mellan mor och spädbarn som en plats där ett ömsesidigt härmande äger 

rum, exempelvis i amningssituationen, här nedan i norsk översättning:  

 

[…] deltakerne i dialogen har akkurat opphørt å være ett vesen samtidig som de på 
sett og vis ennå ikke helt har opphørt å være det […] for å utvikle et felles språk, 
bestreber begge partene i denne dialogiske situasjonen seg på å gå over til et 
”fremmed” språk. Moren uttale lyder som etterligner barnets ”gurgling” […] slik 
[etterligner] spedbarnet morens mimikk […]  Når det for eksempel pågår en 
”utveksling av latter” mellom mor og barn […] realiseres det ”smilets språk” som 
Rousseau oppfattet som den eneste formen for samtal som er garantert fri for 
løgn.147 

 

Det främmande språk som Lotman pratar om och som modern härmar i dialog med det lilla bar-

net, skulle jag vilja kalla för ett glömt språk i hur det också tillhört det barn som den ammande mo-

																																																								
147 Jurij Lotman, ”Dialogens mekanismer”, i Kultursemiotikk, norsk översättning av Brita Lotsberg Bryn (Oslo 2008) s. 
115. 
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dern en gång varit i relation till sin egen mor. Det sätt på vilket dialogen mellan diktjaget och bar-

net kommer till uttryck i Brev i april visar på hur barnets språk spiller över på det poetiska språket 

exempelvis i ”regnen der vaskede vandet” (s. 7), i hur ett direkt och konkret förhållningssätt till 

språket och tingen där vattnet, som vi lärt oss är vad som tvättar saker och ting, naturligtvis måste 

äga förmågan att tvätta också sig självt, en logik som hör hemma på barnets såväl som poetens 

språkliga våglängder. Liksom barnets frågor och undran återuppväcks inom den vuxne, och där 

den vuxne i dialogen blir barnet och sig själv svaret skyldig: ”måske, men jeg ved ikke rigtig, /om 

duggen kan huskes”. Eller som i dessa rader där ingen åtskillnad tycks finnas, inget glapp, mellan 

det sagda och det gjorda tillsammans med den samtidighet i vilken handlingen och utsägandet 

äger rum (s. 27):  

 

Og da vi kører 
over floden, 
siger du 
at vi kører 
over floden. 

  
Barnets språktillägnan och härmning utav modern, menar jag, i motsats till Møller Jensen och 

Toft Nørgård, inte är något som tematiseras i dikten. Barnets närvaro personifierar och 

symboliserar istället ett mer direkt förhållande till såväl språket som tingen, en ogrumlad blick på 

världen där kategoriseringar och förutfattade meningar ännu inte slagit rot. I denna mening är 

barnet i Christensens dikt vad man skulle kunna kalla för en ursprunglig fenomenolog.  

     I förordet till The Child as a Natural phenomenologist. Primal and Primary Experience in Merleau-

Ponty’s Psychology, skriver Talia Welsch: 

 

Merleau-Ponty affirms that the historically primary – our childhood experience – 
remains primal in our adult experience. The child is a natural Phenomenologist in 
her intimate engagement with others and the world. Since the fracture between 
primordial and self-conscious experience is never resolved, adult experience is shot 
through with traces of nascent life. Any understanding of the human condition requires 
understanding the child’s experience. (min kurs.)148 

 

Ovanstående citat kan hjälpa till att belysa det som jag tolkar som något absolut fundamentalt för 

hur vi kan förstå den roll som barnet som motiv spelar i Brev i april. Det skikt inom den vuxne 

som erfarenheten av att vara barn utgör, såväl innan språktillägnelsen som i början av den, är ett 

skikt som utgör ett grundläggande och avgörande tidssediment och en erfarenhet som fortsätter 

att slå igenom, på samma sätt som varpens trådar i den brokiga gobeläng som våra liv väver så 

																																																								
148 Talia Welsch, i förordet till The Child as a Natural phenomenologist. Primal and Primary Experience in Merleau-Ponty’s 
Psychology (Evanston Illinois 2013), s. xxii. 	
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länge vi lever. Det brott som föreligger mellan den tid då språket ännu inte gjort sitt inträde, en 

tid då vi primärt vägleds av våra sinnen och våra kroppar i hur vi tar in världen och kommunice-

rar med den, och den tid då språket alltmer utgör förutsättningen för kommunikationen med vår 

egen art, vår förståelse av oss själva och världen, är också ett brott mellan det vi minns och det vi 

inte minns i hur vårt minne tycks dominerat av den väg som går genom språket. I 

”Hemmelighedstilstanden” kallar Christensen själva skrivakten för ett ”mysterium”, och går 

tillbaka till minnet från skolåldern då hon nyss lärt sig skriva och plötsligt en dag hade glömt 

”håndens og blyantens bevægelser og selv kunde skrive, indefra”. 149 På samma sätt, menar 

Christensen, är också skrivandet av dikter ett mysterium i hur poeten måste glömma hur hon gör 

för att skriva en dikt, och istället låta uppmärksamheten vila vid språket, dess klanger och färger 

och ”uopløselige forbundethed med virkeligheden”.150 En förbundenhet som vi redan från det vi 

är barn är förtrogna med genom, som Christensen skriver, ”tingenes forbundethed med 

hinanden.”151 Barnet representerar i detta avseende vad man skulle kunna kalla för en levande 

källåder inom poeten med kraft att skölja blicken på världen och tingen rena från det damm som 

vanan och trivialiteten höljer dem i, och inte minst det vi tror oss ha lärt om den en gång för alla. 

Men också en väg ut ur det språk som vi dagligdags använder för att tala med varandra på, och 

som håller oss fångna i sin mekanik. I en intervju med Britt Edwall i svensk radio från 1970 ger 

Christensen uttryck för sin syn på språket som en erfarenhet av något som kroppen behärskar 

och som i förlängningen behärskar oss. Verkligheten bakom orden, mönstret, menar Christensen 

att vi inte kan behärska. Däremot kan den mekanik som gömmer sig bakom orden blottläggas, i 

stort som i smått, exempelvis i en kärleksrelation, något som kommer till uttryck i dikten ”Møde” 

eller i politiken, en mekanik som återfinns som en klangbotten i det, annars förblir vi fångar i 

språket.152 Språkets mekanik är något som det lilla barnet ännu inte hunnit tillägna sig. Något som 

leder oss tillbaka till citatet från Lotman och den allra första ordlösa kommunikationen mellan 

mor och barn och det ömsesidiga härmandet i amningssituationen, som Lotman med hjälp av 

Rousseau så vackert beskriver som leendets språk, det enda i sitt slag som är garanterat fritt från 

lögn.153 Något som osökt leder tanken till H.C. Andersen och ”Keiserens nye klæder”154 där 

barnet hos Andersen är det som, ännu inte styrt av mekaniken bakom umgängesformerna i de 

vuxnas värld, det spel som låter lögnen bli rädslans ansikte utåt, rädslan att säga det som alla ser 

men ingen vågar säga av rädsla för makten, yttrar de förlösande orden, att Kejsaren är naken.   

																																																								
149 Christensen, 2000, s. 39. 
150 Ibid., s. 40. 
151 Ibid., s. 40 f. 
152 Britt Edwall, ”Ett ohört spel”, radiointervju med Inger Christensen (1970), http:/e/www. sr.se  
153 Lotman, s. 115. 
154 H. C. Andersen, ”Kejserens nye klæder” (1837). 
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     I Peter Handkes dikt, som inleder detta avsnitt, ”Songs of Childhood” (”Lied Wom 

Kindsein”), känd för många som ett ledmotiv i Wim Wenders film Himmel över Berlin (1987), 

illustreras i de två avslutande stroferna på ett fint sätt hur barnet lever vidare inom den vuxne, 

något som vi kan ta med oss som en bakgrund till det som sagts ovan om barnets roll i Brev i april 

liksom i vår fortsatta läsning:  

 

When the child was a child, 
Berries filled its hand as only berries do, 
and do even now, 
Fresh walnuts made its tongue raw,  
and do even now, 
It had, on every mountaintop,  
the longing for a higher mountain yet, 
and in every city 
the longing for an even greater city, 
and that is still so, 
It reached for cherries in topmost branches of trees 
with an elation it still has today, 
has a shyness in front of strangers, 
and has that even now. 
It awaited the first snow, 
and waits that way even now. 
 
When the child was a child, 
It threw a stick like a lance against a tree, 
And it quivers there still today.155 

 

Erfarenheten av vad jag tidigare kallat för ett ”glömt språk”, ett språk vars rötter leder tillbaka till 

den första tiden i våra liv, är en erfarenhet som diktjaget i Brev i april träder i förbindelse med via 

minnet av modern och samvaron med det egna barnet. Ett ordlöst språk som banar väg för det 

som ska bli lekens och fantasins världar, den kreativitet som är poesins, och sannolikt all konsts 

urkälla. I Brev i april lånar diktjaget i samvaron med barnet, barnets blick på världen. En värld som 

genom barnets ögon återigen blir ”ny” – och låter frågorna om jaget och världen ställas på nytt.      

     Den undrans tematik i Brev i april som vi redan bekantat oss med som något som har sin hem-

vist hos barnet är en undran inom den vuxne som står i direkt relation till det vi kallar förundran. 

Ordets förled, prefixet ”för” visar på en temporal dimension i betydelsen av ordet som något 

																																																								
155 Peter Handke, i texthäftet till Van Morrisons cd-album The philosopher’s stone (1987). ”Als das Kind Kind war,/ 
fielen ihm die Beeren wie nur Beeren in die Hand, /und jetzt immer noch, / machten ihm die frischen Walnüsse eine 
rauhe/ Zunge,/ und jetzt immer noch,/ hatte es auf jedem Berg sie Sehnsucht nach dem immer höheren Berg/ und 
in jeder Stadt die Sehnsucht nach der noch größeren Stadt, /und das ist immer noch so,/ griff im Wipfel eines 
Baumes nach den Kirschen in einem Hochgefühl/ wie auch heute noch/ hatte Scheu vor jedem Fremden/ und hat 
sie immer noch,/ wartete es auf den ersten Schnee/ und wartet so immer noch./Als das Kind Kind war,/ warf es 
einen Stock als Lanze gegen den Baum/ und sie zittert da heute noch.”, 1987, i Der Himmel über Berlin. Ein filmbuch von 
Wim Wenders und Peter Handke, s. 132 f. 
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som inträffar ”före” undran. Förundran kan beskrivas som en stämning som försätter oss i ett 

tillstånd av häpnad inför världen, ”en stöt”,156 som Hans Ruin beskriver det, och som är följden 

en stark närvaro i nuet liksom av en distansering inför det varande. Denna ”stöt” av förundran 

ger i ett efteråt upphov till reflektioner, tankar över det upplevda. Ruin hänvisar här till Aristote-

les’ begrepp thaumazein, ”förundran”, som filosofins egen grundstämning.157 Till sist är det, som 

Ruin formulerar det i anslutning till Heidegger, inte vetande och behärskning som leder filosofin 

framåt utan ”frågandet, ett frågande som låter människan erfara sin högsta begränsning”.158  

     Ovan nämnda perspektiv på undran och förundran kan genom Barnet som motiv sägas 

tillhöra det före, det alltid redan som vi tidigare bekantat oss med i Heideggers förståelse av Sorge, 

”Omsorgen”, den i-världen-varo som Heidegger menar utgör vår helvaro. En helvaro och ett 

sammanhang vi föds in i och som hos Christensen kan förstås som något som språket i en 

mening distanserar oss ifrån och som barnet står i ett mer ursprungligt förhållande till. Genom 

barnets aktiva närvaro i våra liv, och det barn som ligger latent inom oss, dess oförvanskade blick 

på världen, genom de frågor som ställs och som öppnar upp för ett samtal om världen och 

tingen, blir vi i bästa fall medvetna om att några säkra svar inte finns att få. Något som vi med 

Merleau-Ponty kan påminna oss som något som inte innebär ett misslyckande i hur glappet 

mellan vår förståelse av oss ”själva” och oss själva, vår förståelse av ”världen” och världen, i 

själva verket utgör det mellanrum som låter diskussionen fortgå, ett mellanrum som inte är 

statiskt utan utmärker sig för sin rörlighet och föränderlighet. Frågandet och undran 

förkroppsligade i barnet utgör tillsammans en av de kanske viktigaste grundpelarna som bär upp 

omsorgens poetik i Brev i april och som jag med hjälp av Myten om Omsorgen, tillsammans med 

Heideggers omsorgsbegrepp och Merleau-Pontys sammanflätning försökt belysa och visa på 

ingångar till, såväl som det specifika i Christensens utvidgade förståelse av omsorgen. Den 

begränsning som vi är vana vid att tillskriva barnets förståelse av världen tror jag att Christensen 

vill visa på som ett, ur ett långt vidare perspektiv, mänskligt predikament. De frågor som barnet 

ställer är till stor del fortfarande våra egna, och kommer fortsätta att vara det. Och på samma sätt 

som barnet kommer vi att fortsätta att försöka förstå och att leta efter svar, eftersom vi alla i 

någon mening fortsätter att vara Omsorgens barn. 

     Den sfär i litteraturen som befolkas av mödrar och barn där vardagliga handlingar avlöser 

varandra i ett mellanmänskligt samspel har litteraturhistoriskt inte fått särskilt stor uppmärksam-

het, förmodligen för att den vare sig tillerkänts något större litterärt värde och inte heller setts 

som en möjlig spelplats för en diskussion om det mänskliga varats villkor, tillika en sfär som män 

																																																								
156 Ruin, 2013, s. 109. 
157 Ibid., s. 108. 
158 Ibid., s. 163. 
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traditionellt stått utanför. Med Brev i april visar Christensen att det är just precis vad den är och 

kan vara. Hos Christensen utgör detta rum, befolkat av mor och barn, en utgångspunkt och en 

inramning innanför vilken en existentiell undran och en tillika ständig förundran kommer till ut-

tryck.    

 

3 Språkets ”väv” och intertextualiteten: exemplet Ekelöf 

Den odelbara relation som råder mellan människa och värld och som kan sägas representeras av 

omsorgen, med Christensens ord ”et tilhørsforhold […] en bundethed i verden”,159 är ett bero-

ende som också omfattas av allt som sagts och skrivits före oss i hur vi som människor är 

sammanflätade med vårt språk och vår historia. Vår väg till en förståelse av oss själva och vår 

personliga historia är en väg som till stora delar går genom språket. Detta beroende yttrar sig hos 

Christensen i en språkväv som ideligen genomfars av andras röster, andra textvärldar och poe-

tiska universum. Det samtal som i Brev i april förs mellan diktjaget och barnet, tingen, minnena av 

modern, kärleken, är ett samspel och ett samtal som också inbegriper annan dikt. I detta avsnitt, 

som utgör uppsatsens avslutande analysdel, kommer jag att uppmärksamma intertextualitetens 

betydelse för Christensens diktning, genom det uttryck den tar sig i Brev i april via Gunnar Ekelöfs 

dikt ”Absentia animi”.160        

     Den svenskspråkiga modernismens inflytande på Christensens diktning, med namn som Edith 

Södergran, Gunnar Ekelöf och Erik Lindegren omnämns ibland i förhållande till de två första 

diktsamlingarna Lys och Græs. Men vad jag har funnit har sambanden inte undersökts närmare i 

någon enskild studie. I Jytte Rex’ porträttfilm Inger Christensen – Cikaderne findes, berättar Christen-

sen om hur den svenska modernismen, genom äktenskapet med författaren och kritikern Poul 

Borum, kom in i hennes liv på ett spännande och samtidigt mycket vardagligt sätt i hur, som hon 

själv beskriver det, dikter stod på menyn varje dag tillsammans med middagsrätterna hon brukade 

laga.161 Parallellen mellan mat och dikt ger en träffande beskrivning av atmosfären i författarhem-

met, av ordets och diktens elementära betydelse, näring för såväl tanke som kropp, och även om 

inga namn nämns så måste Gunnar Ekelöf ha varit ett självskrivet middagssällskap då Borum 

tillhörde en av Ekelöfs mest hängivna introduktörer i Danmark under 1960- och 70-talen.   

    Följande citat ur essän ”At snakke, at se, at gøre” visar på vad jag ser som en för Christensen 

tidig valfrändskap med Ekelöf:   

 

																																																								
159 Christensen, 1992, s. 125. 
160 Gunnar Ekelöf, ”Absentia animi”, i Non serviam (Stockholm 1945). 
161 Jytte Rex, Inger Christensen – Cikaderne findes, en porträttfilm av Inger Christensen (København 1998). 
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Jeg har, i fantasien, gennemlevet”, siger Gunnar Ekelöf. I fantasien – altså i ordene. 
Han har sagt, at han var bange, og hvordan han til sidst ikke længere var bange for 
at være bange, fordi han fandt ud a og accepterede, at han ikke var nogen som 
helst: ”I virkeligheden er du ingen” – og fandt en slags trøst i det. Det vigtige er, at 
han turde blive ved med at fortælle det til andre og sige det igen og igen: Jeg er 
bange. Jeg er ingen. Har du det ikke også sådan?... Hvordan skal vi ellers komme 
magtmennesket i os til livs?162 

  

I citatet går Christensen i direkt dialog med Ekelöfs dikt ”Tag och skriv” i Färjesång,163 i ett samtal 

kännetecknat av samförstånd och där fantasin och orden, i förlängningen dikten, står fram som 

en brobyggare mellan människor, möjligheten till ett ogarderat möte bortom förställning och 

masker – ett slags räddning undan rädslan, ytterst förstått som en rädsla för döden. I anslutning 

till Christensens valfrändskap med Ekelöf kan det vara värt att omnämna att det är främst i 

essäsamlingarna Del af labyrinten och Hemmelighedstilstanden, som inspirationskällor viktiga för 

författarskapet i form av poeter, författare, filosofer, språkforskare och andra, träder i öppen dag. 

Diktsamlingarna saknar överlag explicita intertextuella markörer, även om några undantag från 

regeln finns, företrädesvis i form av inledande motton till dikter eller diktstrofer. De implicita 

markörerna är desto fler. I själva verket gör de intertextuella referenserna i Christensens diktning, 

ofta i form av allusioner eller dolda citat, sig ständigt påminda på ett sätt som talar för dem som 

en del av det lyriska författarskapets livsluft, och vad man skulle kunna kalla för ett led i en poe-

tisk metod. Detta till trots har det intertextuella perspektivet på Christensens diktning ännu inte 

fått något större genomslag, även om det från tid till annan omnämns. Det enda undantaget från 

regeln är till dags dato Silje Harr Svares avhandling Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i 

Inger Chistensens lyrikk (diss. 2014), där Novalis betydelse för Christensens lyrik och poetik under-

söks med utgångspunkt i det och Hemmelighedstilstanden.164 I övrigt omnämner  Fjørtoft i sin 

avhandling hur intertextuella referenser gör sig gällande hos Christensen i Alfabet med bland an-

nat Byrons dikt ”Darkness” i form av allusioner och lån av motiv,165 samt hänvisningar till Blake i 

det där textrader ur The Marriage of Heaven and Hell och ”Jerusalem” fungerar som motton.166 

Haugland i sin tur lyfter fram hur de många hänvisningarna till annan litteratur, myter och 

symboler som återfinns i Sommerfugledalen skapar ett ”intertextuellt rum” kring verket:167 ”Det hele 

bringes i forbindelse med hinanden og spiller med i betydningsdannelsen – endda i en sådan grad, 

at Sommerfugledalen også betydningsmæssigt kan påvirke et værk, der er skrevet mere end 150 år før 

																																																								
162 Christensen, 1992, s. 34. 
163 Ekelöf, 2015, s. 170-175. 
164 Harr Svare, 2014. 
165 Fjørtoft, s. 179. 
166 Ibid., s. 88. 
167 Haugland, 2012, s. 11. 
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Sommerfugledalen.”168 Att litteraturen genom sitt utforskande av språket är bunden till sin egen tid 

är en självklarhet, men, och i detta menar Haugland återspeglas något viktigt beträffande 

Christensens hållning till litteraturen, verket är samtidigt tidlöst och kan rymma insikter som når 

bortom den egna historiska horisonten, eftersom språket alltid är större än språkanvändaren. 169  

     Viljan till samtal, kommunikation, är ett utmärkande drag i Christensens poesi. Att annan 

litteratur flätas in i den Christensenska textväven i form av motton, allusioner, dolda citat etc., 

kan ses som ett centralt uttryck för denna strävan. Utöver Gunnar Ekelöfs ”Absentia animi” 

aktiveras i Brev i april ett flertal andra textvärldar och vidgar diktens rum, berikar och gör tilltalet 

till något som sträcker sig utöver det enskilda verket. Så skymtar exempelvis Emily Dickinsons 

poetiska värld med växter, insekter och fåglar som huvudpersoner och samtalspartners förbi 

redan i inledningsstrofens tre sista rader i hur människans perspektiv, på Dickinsonskt manér, 

befinner sig i jämnhöjd med gråsparvarnas (s. 7): ”Så er vi ved huset, / og vi bader i grusgangens 

støv/ som blandt spurve”.170 Ett eko av Edith Södergrans palm och vind i dikten ”Ingenting”, där 

en vuxen talar tröstande till ett barn om döden, kan man ana sig till utifrån följande rader: ”Sådan 

står der i gården/ hver nat mens vi sover/ en palme. […] Palmen er stærk/ som vinden er 

grøn”.171 Lis Wedell Pape uppmärksammar i Sprogskygger - læsninger i Inger Christensens forfatterskab 

hur ett dolt citat från Mallarmé ur dikten ”Éventail”, ”Avec comme pour langage” ger sig till-

känna i inledningsraden ”med som til sprog” i sjätte svitens sista strof (s. 39).172  Descartes credo, 

som vi stött på tidigare, ”jag tänker, alltså finns jag”, parafraseras i Brev i april i den andra svitens 

sista strof (s. 14): ”jeg tænker/ altså er jeg/ del af labyrinten.”      

 

																																																								
168 Ibid., s. 16. 
169 Ibid. 
170 Jämför exempelvis Emily Dickinson i inledningen till dikt 359: ”A Bird came down the Walk -/He did not know I 
saw -/ he bit an Angle Worm in halves/ And ate the fellow, raw […]” Emily Dickinson, The Poems of Emily Dickinson, 
red. R. W Franklin (Cambridge, Massachusetts, London 1999), s. 163.  
171 Södergrans dikt lyder inledningsvis: ”Var lugn mitt barn, det finnes ingenting, / och allt är som du ser: skogen, 
röken och skenornas flykt./ Någonstädes långt borta i fjärran land/ finnes en blåare himmel och en mur med rosor/ 
eller en palm och en ljummare vind —/ och det är allt” ur ”Ingenting”, i Landet som icke är (1925), i Edith Södergran. 
Samlade skrifter I. Dikter och aforismer, red. Holger Lillqvist (Helsingfors, 1990), s. 169. Här kan också tilläggas att de sex 
inledande raderna till Södergrans dikt används som ett dolt citat i Ekelöfs En Mölna-Elegi. Vad beträffar Ekelöf så 
utgör referenser till andra poeter, dikter och textvärldar ett återkommande inslag i lejonparten av dennes diktning. En 
Mölna-Elegi (1960) beskrivs exempelvis av Kjell Espmark som ”det rikaste ekotemplet i vår diktning”. Espmark 
räknar upp Ibn al-’Arabi, Swedenborg och Edith Södergran som exempel på intertextuella referenser som 
tillsammans bidrar till vad Espmark med inspiration från Barthes kallar för en ”läsupplevelsens stereofoni”, s. 93. 
Anders Olsson visar i sin avhandling Ekelöfs nej på intertextuella samband bl. a. mellan Robert Desnos surrealistiska 
diktning och Ekelöfs ”kosmisk sömngångare” (1931), liksom på Paul Reverdy och Mallarmé som ”två litterära 
förutsättningar” för En natt vid horisonten (1930, 1962), s. 52-55. 
172 Lis Wedell Pape, ”Mellemord”, Sprogskygger – læsninger i Inger Christensens forfatterskab (Århus 1995), s. 19. 
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3. 1 Naturens, människans och ordens kretslopp  

På ordnivå återfinns i Brev i april och ”Absentia animi” spindlar och spindelnät, fåglar och insek-

ter, en solitär koltrast hos Ekelöf, flockfåglar som duvor och sparvar hos Christensen, damm och 

dagg, och blommor − en överblommad vildros hos Ekelöf, vitsippor och mimosa hos Christen-

sen. I Christensens dikt är det vår, hos Ekelöf höst, regniga årstider där spindlar och spindelnät 

hör hemma. Årstider som båda kännetecknas av att vara brytningstider, på väg från en årstid in i 

en annan, en inramning åt dikterna som anknyter till naturens cykliska förlopp. Hösten hos 

Ekelöf när naturen bokstavligt och bildligt släcker ner (s. 249):173  

 

Om hösten 
Om hösten när man tar avsked 
Om hösten när alla grindar står öppna 
             mot meningslösa hagar 
där overkliga svampar ruttnar 
och vattenfyllda hjulspår är på väg 
till intet, och en snigel är på väg 
en trasig fjäril är på väg 
till intet, som är en avblommad ros […]  

 

hos Christensen våren och det flödande aprilljuset (s. 44-45): 

 

Så let 
når det lukkede kredsløb 
slår dørene op, 
så let som ingenting, 
som i det fjerne 
mimosernes 
lysende 
gravkupler, 
verden  
så dræbt 
og begravet 
på stedet 
i lys,  
lys 
der står stille, 
så let  
i april, 
i smertens april, 
når mimoserne 
ser mig, 
som min mor 

																																																								
173 Här kommer jag fortsättningsvis ange pagineringen i ”Absentia animi”, på samma sätt som med Brev i april, direkt 
i brödtexten. Pagineringen till ”Absentia animi”, liksom till andra av Ekelöfs dikter, följer den textkritiska utgåvan av 
Ekelöfs samlade dikter, Gunnar Ekelöf. Samlade dikter I, red. Anders Mortensen, Anders Olsson (Stockholm 2015), s. 
249-253. 
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da jeg fødtes.  

 

I Ekelöfs dikt står grindarna öppna mot ”meningslösa hagar” (s. 249), i Christensens slås dörrar 

till det slutna kretsloppet upp på vid gavel till ett skeende som inrymmer förgänglighet och 

uppståndelse samtidigt. Hos Ekelöf iakttar diktjaget naturens förmultningsprocesser och småkry-

pen ”på väg” mot intet, som en återspegling av det kretslopp jaget självt är inbegripet i tillsam-

mans med dikten och skrivandet, också den i rörelse och förändring – på väg mot sitt slut. I 

Christensens dikt gör en vuxen och ett barn en resa, ”på väg” också de, till en främmande plats 

med ett främmande språk. Dialogen mellan modern och barnet, och frågorna om hur det går till 

när spindeln spinner sitt nät (s. 7): ”Vi taler om edderkoppens spind, /hvordan går det til”, 

övergår i diktjagets egen undran över hur världen hänger samman, och där diktens tilltal formar 

sig till ett brev till barnet inom den vuxne själv (s. 15): 

 

Kære forsvundne undren, 
jeg må skabe min egen undren 

  
Tidens gång, som en cyklisk bana i varv på varv i vilken människans liv med dess årsringar skriver 

in sig, tillsammans med dikten, kan ses som ett övergripande tema, en diktens ”organisationsprin-

cip”, för att tala med den tematiska kritiken och Jean-Pierre Richard,174 och som återfinns hos 

både Ekelöf och Christensen. Den process där liv och död oupphörligt flätas samman möter vi 

hos Ekelöf genom de ruttnande svamparna, de fallna höstlöven, naturens förmultningsprocesser 

om hösten, där allt är ”på väg till intet” (s. 249). Hos Christensen i beskrivningen av husets källare 

i svit IV, fundament som staplats på resterna av andra fundament, och som likt i en arkeologisk 

utgrävning visar tidssedimentens hinnor och hud, naturens och kulturernas olika strata och där en 

våldsam och oavbruten rörelse, som i en blind brottningskamp mellan liv och död, pågår i skydd 

av mörkret (s. 21-22): 

 

° ° ° ° 
Stenløven med øjne 
så blinde som løg 
under jorden 
der bærer fundamentet til huset,  
og det underste 
skridende kælderdyb 
hvor de ældede spædbørn 
piber som moderløse 
munke og nonner, 
og stenrankerne 

																																																								
174 Jean-Pierre Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, i Hermeneutik. En antologi, red. H. Engdahl, övers. Roland 
Lysell (Stockholm 1977), s. 194. 
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bladenes brudstykker 
af rasende 
lidenskabelige kulde, 
som trevler 
fra underjordens 
lasede mund 
der stum og tvær 
og næsten som en sær 
foranstaltning 
svupper alverdens 
kulturer 
frem i lyset, 
som en so 
føder grise. 
Hele denne hvisken 
gennem mængden 
af hinder 
og hud, 
hele dette menneskelige 
røre 

  
Det cykliska och spiraliska går igen på ett flertal nivåer i Brev i april och ”Absentia animi”, tema-

tiskt, metaforiskt och strukturellt. Cirkeln som bärande struktur, liksom den kretsande, uppre-

pande rörelse som återfinns hos spiralen ger sig tillkänna i upprepningen som stilfigur på ord, 

sats- och strofnivå och omfattar även den övergripande formen där kompositionstekniker inom 

musiken spelar en avgörande roll för diktsamlingarnas uppbyggnad. Hos Ekelöf möter vi 

cirkelrörelsen genom ledmotivet ”Om hösten” som inleder ”Absentia anmi”. Ett ledmotiv som 

löper genom dikten för att avsluta den och knyta tillbaka till början, och därigenom också påbörja 

vad som liknar en ny cyklisk rörelse. Vad gäller Brev i april har vi redan bekantat oss med hur 

Messiaens kompositionsprincip i Chronochromie inspirerat till den strukturella uppbyggnaden. I 

Ekelöfs efterskrift till sent på jorden med APPENDIX 1962 och EN NATT VID HORISONTEN 

1930-1932 heter det i en tillbakablick om frukterna av över trettio års diktande och ”Absentia 

animi”:  

 

Jag anser mig under dessa trettio år och mer ha åstadkommit två ting som är 
originella och därjämte ett försök, tyvärr ofta misslyckat, till en ny formgivning 
inom poesin. […] Det tredje är försöket att applicera på poesin ett slags musikalisk 
form, något som vållat mig otrolig möda och som väl endast någorlunda lyckats i 
”Absentia animi”.175 

 

Att arbetet med en form som lånat av musiken, en ”ny formgivning inom poesin”, som Ekelöf 

uttrycker det, legat till grund för arbetet med ”Absentia animi” är extra intressant i ljuset av att 

																																																								
175 Ekelöf, sent på jorden med APPENDIX 1962 och EN NATT VID HORISONTEN 1930-1932 (Stockholm 1962), s. 
169. 
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Brev i april är den diktsamling i Christensens lyriska produktion som exklusivt är komponerad 

utifrån musikaliska principer.     

 

3. 2 Spindelmetaforen som primus motor 

Hos såväl Christensen som Ekelöf kan spindeln med sitt spinnande läsas som metaforer för poe-

ten och dennes skrivande, nätet i förlängningen som en metafor för dikten. I Brev i april växer 

spindelnätet, frukten av spindelns enträgna arbete, glittrande av daggdroppar en tidig 

sommarmorgon, till en bild av nästintill världsförklarande karaktär i hur Christensen låter den 

inledande och avslutande konsonanten i det lilla ordet ”dug” (dug, på svenska ”dagg”) byta plats 

med varandra och i en plötslig rörelse öppna upp ett oändlighetsperspektiv (s. 11):  

  
Duggen der om sommeren 
dunede spindet så blødt 
som kun et under kan være; 
lærte hvad arbejde var, 
at det var sådan det var, 
som ordet dug, 
og hvis man læste det spejlvendt, 
som gud.  

 

Hos Ekelöf arbetar spindlarna oförtrutet och i tysthet, nästintill mekaniskt med att spinna sina 

nät, för att när slumpen tillåter det fånga en eller annan fluga (s. 249, s. 253):  

 

Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät 

 

På ett liknande sätt spinner diktjaget sitt nät i ett parallellt universum, sin textväv, för att med or-

den, genom upprepningens besvärjande och paradoxens här nästintill snärjande kraft, ringa in 

och fånga det som fångas kan av mening (s. 251): 

 

 

O långt långt bort 
i det som är bortom 
finns någonting nära! 
O djupt nere i mig 
i det som är nära 
finns någonting bortom 
någonting bortomnära 
i det som är hitomfjärran 
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I Brev i april sker en direkt koppling mellan daggen som fyller nätet och språkarbetet med dikten, 

som två närbesläktade sorters under. Det processuella och metatextuella, som vi snart ska 

återkomma till, och där skrivandet blir föremål för reflektioner över dikten som skrivs och som i 

en samtidighet uppmärksammar parallella skeenden i naturen, återfinner man hos både 

Christensen och Ekelöf. 

     Spindeln är när den uppträder i ”Absentia animi” och Brev i april sedan länge en insekt med ett 

litterärt förflutet. I Ovidius Metamorfoser (omkr. 2–8 e. Kr) återfinns spindeln i den sjätte boken i 

berättelsen om Arachne, väverskan som efter att ha gett sig in i en närkamp med gudinnan 

Athena om vem som är den skickligaste väverskan av de båda, straffas för sitt högmod med att 

förvandlas till en spindel: ”[…] liten blev hela kroppen, / fingrarna trådsmala ben som stack ut 

från sidorna; resten/ såg man förvandlas till buk. Ur denna pressar hon trådar/ varmed hon nu 

uträttar sin konst, i gestalt av en spindel.”176 I Baudelaires fjärde Spleen-dikt i Les fleurs du mal 

invaderar spindlarna likt ett ”stumt folk” med sina spindelnät det innersta av människans hjärna: 

”et qu’un peuple muet horrible araignées/ viens tendre ses filets au fond de nous cer-

veaux”[…].177 I Stephane Mallarmés ”Igitur” uppträder spindeltråden, ”arachnetråden”, som 

Mallarmé kallar den, i textens mörka och slutna medvetanderum: ”[…] et que nul soupçon n'en 

remontât le fil arachnéen”. 178  

   Spindeln med sitt ”spinnande” är historiskt och kulturellt kopplad till vävning och textil 

framställning, ett arbete som i huvudsak dominerats av kvinnor. Spindeln kan sägas vara bärare 

av en kvinnlig och moderlig princip, havande med såväl liv som död. Så har också en av de giftig-

aste spindlarna fått namnet ”Svarta änkan”, då hon efter fullbordad parning äter upp hanen och 

därefter kan lägga uppemot 250 ägg.179 Skräcken för spindlar, Arachnofobi, har lånat sitt namn från 

mytens Arachne. På vilket sätt denna spindelskräck i överförd bemärkelse, i konsten och litteratu-

ren, visar sig som en skräck för eller tvärtom ett omfamnande av det kvinnligas och moderligas 

princip är en fråga som i det här sammanhanget kan vara värd att kort uppmärksamma. I Gustave 

Dorés illustrationer till ”Skärselden” i Dantes Den gudomliga komedin möter vi Arachne i bilden av 

en naken kvinna liggande på rygg vars förvandling till spindel nått halvvägs i hur underkroppen 

visar på sex utvuxna ben.180 I Dorés bild är skötet, transformerat till en spindels buk och varifrån 

																																																								
176 Publius Ovidius Naso, Metamorfoser, övers. Ingvar Björkesson (Stockholm 2015), s. 157. 
177 Charles Baudelaire, “LXXXI Spleen”, i Les fleurs du mal (1857), Edition intégrale revue sur les textes originaux 
prefacée et annotée par Ernest Raynaud (Paris 1958), s. 121. 
178 Stéphane Mallarmé, ”Igitur ou la folie d’Elbehnon” (1925), Œuvres Complètes. Texte établi et annoté par Henri 
Mondor et G. Jean-Aubry (Paris 1945), s. 437. 
179 Susan C. Jones, ”Black Widow Spider”, Ohio State University Extension Fact Sheet, Entomology, 1991, 
http://wayback.archive.org/web/20141222175416/http://ohioline.osu.edu/hyg-fact/2000/2061A.html  
 2017-06-17.  
180 Gustave Doré, i Den gudomliga komedin framställd i 188 bilder av Gustave Doré och John Flaxman (Göteborg 1985), s. 
331. 
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spindeltråden pressas ut, vänt bort från betraktaren i gengäld vänt mot Dante och Vergilius, bil-

dens båda centralfigurer. Sexualitet, födande och död tycks samlade i denna bild av Arachne som 

halvt kvinna, halvt spindel, genom gudarnas straff stäckt i sin skapande förmåga. Att den hör 

hemma i ”Skärseldens” kabinett av mytiska figurer gör Arachnes predikament till något såväl 

skrämmande som avskräckande, straffad av gudarna, ”fången” och reducerad till sin kropp och 

sitt begär att spinna/väva, som hon framstår i Dorés version från 1860-talet. I Louise Bourgeois 

skulptur, den nio meter höga jättespindeln ”Maman” (1999) med dess bylte av 26 vita 

marmorägg, möter vi en version av spindeln med andra konnotationer. Bourgeois’ uppväxt i en 

tapetserarfamilj som restaurerade antika gobelänger, har influerat såväl motiv- som materialvärl-

den i hennes konstnärskap. Spindeln är ett återkommande motiv hos Bourgeois med direkt 

koppling till en modersgestalt. Apropå spindeln, skriver Bourgeois i något som närmast liknar en 

personifiering av omsorgen så som vi lärt känna den i Brev i april i ”Ode to My Mother”: ”The 

friend (the spider – why the spider?) because my best friend was my mother and she was 

deliberate, clever, patient, soothing, reasonable, dainty, subtle, indispensable, neat, and as useful 

as a spider. She could also defend herself, and me, by refusing to answer ‘stupid’, inquisitive, 

embarrassing, personal questions.”181  

     För att återvända till myten om Arachne har Nancy Miller i ”Arachnologies: The Woman, the 

Text, and the Critic”, velat se myten dels som en berättelse om en kvinnlig konstnär och ”under-

dogs” möte med den dominerande maktens så kallade kanon, företrädd av Olympens manliga 

gudar, en makt som Athena allierar sig med och hyllar i sin bildväv.182 Arachne straffas eftersom 

hennes väv ställer kvinnors öden i centrum, en Medusa, en Leda, en Europa: ”Arachne is pu-

nished for her point of view. For this she is restricted to spinning outside representation, to a 

reproduction that turns back on itself. Cut off from the work of art, she spins like a woman.”183 

En annan poäng med Millers analys är hur spindeln och spindelnätet sätts i relation till Roland 

Barthes textbegrepp där texten, intertexten/nätet och inte författaren/spindeln, står i fokus.184 

Barthes proklamerande av ”författarens död” visar på en strävan bort från författaridentitetens 

betydelse för verket.185 Den feministiska litteraturkritiken under 1980-talet, med bland annat Mil-

ler, och dess primära syfte att lyfta fram kvinnors författarskap, reagerade förståeligt nog på det 

som man hos Barthes och andra av 1960- och 70-talets teoretiker, där för övrigt vävmetaforiken 

																																																								
181 Louise Bourgeois, Destruction of the Father. Reconstruction of the Father. Writings and Interviews 1923-1997, red. Marie-
Laure Bernadac och Hans-Ulrich Obrist (Cambridge, Massachusetts 2005), s. 326. 
182 Nancy K. Miller, ”Arachnologies: The Woman, The Text, and the Critic”, Poetics of Gender, red. Nancy K. Miller 
(New York 1986), s. 272. 
183 Ibid., s. 274. 
184 Ibid., s. 270.	
185 Roland Barthes, ”The Death of the Author”, Image –music – text: essays selected and translated by Stephen Heat (London 
1977), s. 142-148.       
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intar en särställning i textuppfattningen hos de som förde fram intertextualitetsbegreppet,186 

uppfattade som en risk för ett fortsatt osynliggörande av människan-kvinnan bakom verket. 

     Vad är det då för spindlar och spindelnät som möter i Ekelöfs och Christensens dikter? Spin-

ner de kanske vidare på intertextuella trådar från förvandlingssagan om Arachne, eller Baudelaires 

Spleen-dikt och Mallarmés ”Igitur”?187 Vad har Christensens och Ekelöfs spindelmetafor gemen-

samt? Och på vilket sätt skiljer de sig åt? Och kan ovanstående nedslag gällande spindelns roll i 

litteratur och konst i vår fortsatta analys hjälpa till att belysa dessa likheter och skillnader?             

     Espmark uppmärksammar i anslutning till spindelnätet hos Baudelaire en strävan att göra det 

inre sinnligt förnimbart bland annat via spindelnät som ”spänns” i hjärnan, ett konkret uttryck 

för ångest och instängdhet. Espmark pekar här på ett arv från romantiken, ”dess parallellisering 

av natur och sinnesstämning.”188 I ”Absentia animi” har Espmark velat se en parallell till Mallar-

més ”Igitur” i användningen av spindelmetaforen som en själsöversättning av instängdhet, 

tankarnas och medvetandets kretsande rörelse: ”Närheten till Igitur skymtar i det upprepade ’Och 

spindlarna spinner i tysta natten sitt nät’, liksom Mallarmés gång på gång återkommande spindel-

väv en materialisering av tankens tunna arbete.”189 Ett slutet rum hos Mallarmé med konnotat-

ioner till såväl livmoder som grav.190 Och nog ger den stämning som Ekelöfs dikt rullar upp i 

följande rader uttryck för såväl ödslighet som instängdhet i hur tankarnas cirkelgång i ett spel av 

motsatser, ger sig tillkänna i en tystnad fri från mänskliga röster, som ”ljudet av en symaskin” i 

diktjagets inre, upprepningen av ord och tankar i ett höstligt mörker där allt är på väg mot död, 

ackompanjerad av insekternas aldrig sinande aktivitet (s. 249):  

 

sats motsats slutsats abrasax abraxas Sats 
(som ljudet av en symaskin) 
Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät 
och syrsorna filar 

   

Det ljud som bildar bakgrund till dikten väver ihop ordens ljud från första raden med det från en 

symaskin, ”abrasax abraxas Sats”. De ljudhärmande kvaliteterna hos ”x” och ”s”, symaskinens 

matande ljud som pågår parallellt med spindlarnas tysta ”spinnande” och syrsornas ”filande”, 

aktiverar och knyter samman olika betydelseskikt hos dikten. Är det vi möter här kanske ljudet av 

en symaskin i barndomen, minnet av en kvinnlig närvaro, kanske modern? Spindlarnas 

”spinnande” av sina nät knyter an till symaskinsljudet och syarbetet. I takt med att dessa 

																																																								
186 Till dessa hör framförallt Julia Kristeva, Roland Barthes och Jacques Derrida. 
187 Espmark, Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi, (Stockholm 1977, 1994) s. 15. 
188 Ibid., 1994, s. 13. 
189 Ibid., s. 150.	
190 Ibid., s. 143. 
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betydelseskikt stigit mot ytan kan vi lättare se parallellerna mellan de olika aktiviteter som 

försiggår i dikten, diktjagets skrivande, minnet av symaskinsljudet knutet till orden i dikten, 

minnet av en kvinnlig närvaro som samtidigt är en frånvaro i nuet, spindlarnas spinnande av sin 

väv. Poeten är en del av ett rum där yttre aktiviteter korsas med inre. Om spindlarna hos 

Baudelaire och Mallarmé erinrar om instängdhet och död, tankar som försåtligt nästlar sig in i 

medvetandet, kan man hos Ekelöf ana ett avsteg från det skräckfyllda, hermetiskt instängda, till 

vad man skulle kunna kalla för ett införlivande och anammande, om än med viss ambivalens, via 

analogin vävande – skrivande, ett anammande av det vi tidigare valt att kalla för det kvinnligas 

princip.  

     I ”Absentia animi” faller damm eller dagg över orden som är poetens arbetsmaterial (s. 250):  

 

Det prasslar i min dikt 
Ord gör sin tjänst och ligger där 
Damm faller över dem, damm eller dagg  

 

Orden i Ekelöfs dikt väcker bilder av gamla spindelvävar, tyngda och sönderrivna av damm, eller 

av gryningens daggfriska nät i analogi med dikter som kasserats och sådana som funnit nåd inför 

poetens självkritiska ögon. Dikten med sina ord är en del av en cyklisk process, där ord brukas 

och återbrukas, liksom höstens löv förmultnar för att ge näring åt nya (s. 250): ”vinden virvlar 

upp och lägger ner” löven/orden, och det som är meningen med prasslandet är prasslandet självt. 

Någon högre mening med poesin eller med själva skrivandet, som skiljer sig från den mening 

som återfinns hos vinden, löven eller hos koltrasten som sjunger i en trädtopp (s. 250): ”för 

ingenting, för strupens skull” existerar inte här. Men spindlarnas spinnande av spindelnät visar sig 

också ha affiniteter med labyrinten som en metafor för medvetandet och tankarna. Vi har redan 

bekantat oss med labyrinten som en bild för världen hos Christensen, och som människan med 

sitt språk är sammanflätad med. Analogin mellan Baudelaires och Mallarmés spindlar och 

spindelväv och den mytiska labyrinten, med Theseus som manlig huvudperson, fångad i dess 

mitt, låter heller inte vänta på sig. Är det inte också denna medvetandets och blindgångarnas 

labyrint som Ekelöfs diktjag befinner sig i och där mekaniken bakom motsatsernas spel som 

avslutas med ”slutsats” visar på språkets och tankens återvändsgränd? ”Du irrar dig, förirrar dig/ 

Ha inte så bråttom/ Dröj ett tag/ Vänta” (s. 250), heter det i diktens fortsättning strax innan 

diktjaget varseblir koltrasten och de tankspridda stegen genom parkens höstlöv lett honom vilse. 

Här tar dikten en ny vändning, lungorna hos poeten fylls med nytt syre och upplåter sin sång, i 

analogi med koltrastens, nu stämd i ett ljusare ackord i en öppning mot det ”Du” som utgör dik-

tens enda, en väg ut ur jagets ensamhet och isolering (s. 251): 
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            Meningslöst. Jag  
sjunger sitter här 
om himlen om ett moln 
Jag önskar mig ingenting mer 
Jag önskar mig långt lång bort 
Jag är långt bort (bland kvällens ekon) 
Jag är här 
Sats motsats abrasax 
Du också jag 

      

I ”Absentia animi” kan spinnandet av spindelvävar, som jag redan varit inne på, sägas förmedla 

en stämning av mekanik och höstlig ödslighet, av avstånd tillsammans med ”ljudet av en 

symaskin” (s. 249), som tankarnas kretsande i likhet med spindlarnas spinnande ger upphov till. 

Spindlarnas parallella verklighet korresponderar med diktarens arbete och visar på affiniteter med 

såväl Baudelaires ”spleen” och det som Espmark kallar Mallarmés ”själsöversättning”.191 Men 

som vi sett är ingenting i Ekelöfs dikt entydigt. Den ödsliga stämning som höstens avsked 

innebär gör inte Ekelöfs dikt till en helt och hållet mörk eller ångestriden dikt, något som inte 

minst koltrastens sång vittnar om, liksom raden ”Du också jag”. Kontemplationen, betraktandet 

och avlyssnandet av såväl själens som naturens processer, inre och yttre, har också något rofyllt 

över sig. Spindelns spinnande och diktarens tankar och skrivande, det vardagliga arbetet som 

pågår, är processer som i likhet med den övriga naturens befinner sig i ständig rörelse, trots att 

döden väntar. Mot bakgrund av detta kan ”Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät”, läsas 

som ett trygghetsskapande bakgrundsljud, i likhet med minnet av ljudet från en symaskin i 

barndomen en gång, ett ackompanjemang till diktjagets tankar i mörkret och ensamheten. De 

olika stämningslägen som dikten rymmer står ofta och väger på gränsen mellan ro och oro, extas 

och förtvivlan. Skrivandet, diktens skapande av rytmer, omtagningar, återkomster som i en 

vaggvisa eller barnramsa, lugnar och tröstar inför tankarna på döden och intet (s. 253):  

 

 

(O själens vaggsång 
sången om någonting annat!)   

      

Gunilla Bergsten har i sin analys av ”Absentia animi”, ”Abraxas”, just velat visa på ett ljusare 

stråk i Ekelöfs dikt.192 Även om diktens grundstämning, som Bergsten skriver, kännetecknas av 

																																																								
191 Espmark, 1994, s. 150.  
192 Gunilla Bergsten, ”Abraxas”, Svenska diktanalyser (Stockholm 1965), s. 196-210. Bergsten anlägger i sin djupgående 
analys av ”Absentia ainimi” ett något ljusare perspektiv på dikten som går emot tidigare tolkningar av Lindegren och 
Holmqvist.  
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”trötthet, mörker, resignation” så pareras denna, främst genom ”Abraxas”, ett slags magisk 

trollformel med kopplingar till gnosticismen och som Ekelöf inspirerats av.193 Olsson är i sin tur 

mån om att betona att Ekelöfs användning av Abraxas inte bygger på ett närmande till 

gnosticismen som lära: ”Ekelöf leker med orden för det heliga, och det finns inget som säger att 

de pekar mot en högre Gud”.194 Hos Ekelöf kan ”Abraxas” sägas utgöra ett element eller en kraft 

bortom ont och gott, sats och motsats. Kanske en variant av det mellanrum som vi möter hos 

Merleau-Ponty, ett glapp som ger sig tillkänna hos kiasmen, som inte kan definieras som 

tillhörande vare sig in- eller utsida, subjekt eller objekt, den röda tråden eller den blå i en rödblå 

väv utan det sammanhållande elementet mellan.   

     I Brev i april möter en spindel som är föremål för ett samtal mellan en vuxen och ett barn. Och 

som, tack vare sin singularitet i motsats till Ekelöfs spindlar i plural, träder läsaren nära i det 

mellanmänskliga samspel som aktualiserar barnets lek och poetens skapande, och där barnvisan 

”Imse Vimse spindel” och personifieringen av spindeln skymtar förbi som en underliggande refe-

rens. Spindeln och spindelnätet i Brev i april bär inga spår av den symbolistiska poesin från Baude-

laire eller Mallarmé, som hos Ekelöf, och är inte laddad med något som påminner om vare sig 

ödslighet eller instängdhet, ett claustrum som leder tankarna i riktning mot livmoder och grav. 

Kanske skulle man kunna säga att spindeln hos Christensen lösgjort sig från det hermetiska 

rummet där tankarna går i cirklar och yttervärlden utanför jaget tycks försänkt i mörker, som hos 

Baudelaire och Mallarmé, delvis också hos Ekelöf, och krupit ut i ljuset där spindeln inte bara är 

en symbol eller metafor utan också en varelse i egen rätt? Något som leder tanken tillbaka till 

Millers diskussion om spindeln och det kvinnliga författarsubjektet, liksom till Arachne och 

Ariadne. Genom att använda labyrinten som en bild för medvetandet hos människan, istället för 

spindelnätet, och Ariadnetråden som den tråd som leder ut ur isolerade subjektets labyrint, tycker 

jag mig hos Christensen se ett försök att återföra diskussionen från den klassiska upptagenheten 

vid det manliga hjältedådet representerat av Theseus, till Ariadne och tråden, som en 

förutsättning för att Theseus överhuvudtaget ska lyckas med sitt uppdrag och ta sig levande ut ur 

labyrinten.  

     I en intervju med Jan Kjærstad i den norska tidskriften Vinduet berättar Christensen om hur 

hon vid en tidpunkt i författarskapet funderade på om hon inte borde ha ägnat sig åt 

naturvetenskaplig forskning i stället för att skriva: ”En tid følte jeg at jeg var havnet på feil hylle, 

jeg skulle ikke vært forfatter, men gått rundt og forsket på et eller annet merkelig lite dyr. Det står 

for meg som en lykkelig tilværelse. Forske på en liten edderkopp, [på svenska spindel, min anm.] 

som så, ved en tilfeldighet, setter deg på sporet av store sammenhenger: som til slutt viser at 
																																																								
193 Bergsten, s. 200.	
194 Olsson, ”Att sjunga för ingenting”, Läsningar av intet, (Stockholm 2000), s. 312 f. 
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kontinentene en gang har hengt sammen.”195 Spindeln blev aldrig föremål för vetenskaplig forsk-

ning hos Christensen, men i gengäld utgångspunkten för ett utforskande av världen i en dikt där 

små och stora sammanhang vävs samman och där det går en obruten linje mellan barnets 

grundläggande nyfikenhet på världen, de frågor som forskaren försöker besvara och poetens 

obesvarade undran ”Hvem ved”, över hur allt hänger samman. I Brev i aprils första strof 

introduceras spindeln i ett samtal mellan den vuxna och barnet (s. 7 ):  

 

Vi taler om edderkoppens spind,   
hvordan går det til,   
og om regnen der vaskede vandet, 
undervejs mens vi sov, 
mens vi kørte 
over jorden. 

 
Frågor som lever vidare inom diktjaget, och som leder vidare in i dikten, i brevet, till den barns-

liga undran, ”Kære forsvunde undren” diktens huvudsakliga adressat (s. 11): 

 
Og det du spurgte om, 
om edderkoppens spind, 
om regnen der vaskede vandet, 
måske, 
men jeg ved ikke rigtig, 
om duggen kan huskes. 

 

I barnets lek med trådrullen som härmar spindelns spinnande (s. 43): 

 

[…] ruller tråden 
op på trådrullen, 
dén du har leget 
var et indviklet 
spind 
mellem 
sengen 
og bordet. 

 
Liksom poeten med sitt alstrande av skrift, de linjer som pennan, handens förlängda finger lik-

som tankens, ger upphov till över pappret, eller i hur knapptryckningarna över ett tangentbord 

alstrar en framväxande textväv över datorskärmen, uppvisar likheter med spindelns alstrande av 

spindeltråd- och väv. Linjer och trådar går överhuvudtaget igen på en mängd olika nivåer i Brev i 

april och visar på spindelmetaforens metonymiska produktivitet där allt från vävande och spin-

nande av spindelväv, till andra sorters nät, mönster och texturer, trådrullens och teckningens, 

																																																								
195  Kjærstad, 1986, s. 8.  
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dimmans liksom andedräktens och sinnenas materialitet knyter samman litet och stort i det som 

är diktens egen väv (s. 18): ”som dyr/ gennem tåge/ bliver sindene/ spundet/ som en verden/ 

omkring oss”; teckningens linjer över pappret i ett kartläggande och förbindande av platser (s. 8): 

”du tegner/ og kortlægger/ hele kontinenter”, över till meridianlinjerna hos en atlas (s. 27-28): 

”[…] din hånd/ i min, / og linier fra/ et atlas/ over altidspræsens/ breder sig/ og breder sig/ og 

breder sig/ som hjemkomst/ i kroppen”. Också Ariadnes tråd har en plats i dikten som knyts till 

barnets ritande och lek med trådrullen där trådens väg mellan bords- och stolsben leder diktjagets 

tankar till världen som oöverskådlig labyrint och evighetsmaskin (s. 8): 

 
Og mens du tegner 
og kortlægger 
hele kontinenter 
mellem sengen  
og bordet 
drejer labyrinten 
i sin ophængning 
og tråden  
der aldrig fører ud 
er et øjeblik 
ude.  

 

En fångenskap som i korta glimtar gläntar på en dörr ut, liksom Ariadnes tråd tecknar en väg ut 

ur labyrinten för Theseus. En fångenskap som är länkad till språket som fångenskap men också 

som en möjlig öppning ut, även om den är tillfällig och även om det kanske bara är ett försök till 

egentröst, som här i undran (s. 14):  

 

Hvem ved 
om jeg selv 
måske hedder  
noget andet 
end mig selv. 
Jeg tænker, 
altså er jeg del 
af labyrinten. 
Trøstesnak  
og håb om en udvej. 

 

Här kan hoppet om en utväg tolkas som ett hopp om en utväg också ur det egna jagets labyrint, 

förknippad med de tankar och känslor som gått i stå. I svit VI och strof ° °, når sorgen sin kul-

men i smärtans april. Här är det diktjaget, som i en härmning av barnets lek, på sitt eget sätt 

tecknar och kartlägger kontinenter i sitt skrivande och det omvälvande mötet med sorgen efter 

den döda (s. 35): 
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Og mens jeg tegner 
og kortlægger 
hele kontinenter 
mellem slægten 
og sorgen, 
drejer revolutionen 
i sin ophængning 
og følelsen 
der aldrig fører ud 
er et øjeblik  
ude 
af sig selv 
og belyst 
i den  
døde, 
utrøstelig 
synlig, 
og stilheden 
har døre allevegne. 

 
Känslan, sorgens omskakande kraft, den som inte går att komma runt med ”tröstprat”, tillsam-

mans med stillheten i ett efter stormen, öppnar i strofens slutrader – dörrar, åt alla håll.   

    I Brev i april möter en vardaglig värld där diktjagets skrivande samsas med vardagliga sysslor, 

konstnärligt och intellektuellt arbete med praktiskt. De personer som passerar förbi i dikten, föru-

tom diktjaget och barnet, är så gott som alla kvinnor, på ett sätt som erinrar om figurerna i 

Arachnes bildväv: diktjagets döda mor, en åldrande kvinna på vägen, kvinnor som ett slags varda-

gens karyatider, som bär upp fundamentet till det hus där de vardagliga omsorgerna är vad som 

fortsatt får världen att gå runt. I en text som den man möter i Brev i april, och där den kanske 

viktigaste sammanbindande metaforen är spindeln, väcks otvetydigt referenser till såväl 

förvandlingssagan om Arachne som till myten om Ariadne. Inte minst vad gäller det historiska 

arv som blir tydligt i dessa antika berättelser om kvinnors arbete, skapandekraft och intellektuella 

kreativitet. En självmedvetenhet och ett trots mot den rådande ordningen som hos Arachne leder 

tankarna till Edith Södergran: ”Min självsäkerhet beror på att jag upptäckt mina dimensioner. Det 

anstår mig icke att göra mig mindre än jag är”,196 men som i de allra flesta fall förpassats till en 

fotnot i historien.  

     De likheter och skillnader mellan spindeln och spindelnätets roll hos Christensen och Ekelöf 

som skisserats i ovanstående avsnitt, liksom labyrinten som direkt och indirekt figur är en 

diskussion som avslutningsvis kommer att belysas och fördjupas via motsatsernas spel och deras 

																																																								
196 Edith Södergran, ”Inledande anmärkning”, i Septemberlyran (1918), 1990, s. 65. 
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betydelse i Brev i april och ”Absentia animi” tillsammans med språkets begränsade och obegrän-

sade kraft och dikten som besvärjelse.  

  

3. 3 Allt läser, allt skriver 

Inger Christensen är idag den poet som genom diktsamlingen alfabet (1982) väl närmast kommit 

att förknippas med ordet ”finns”. De berömda inledningsraderna lyder: 

 

1 

 

abrikostræerne findes, abrikostræerne findes  

  

 

2 
 
bregnerne findes; og brombær, brombær  
og brom findes; og brinten, brinten 

 

 

3 
 
cikaderne findes; cikorie, chrom 
og citrontræer findes; cikaderne findes; 
cikaderne, ceder, cypres, cerebellum197 

 

 

I en besvärjande, omtagande och uppräknande form nära besläktad med rim- och räkneramsan, 

framstår omkvädet ”findes” som en arvtagare i rakt nedstigande led till Gunnar Ekelöfs dikt 

”Variationer” i Färjesång: 

 
Det finns världsallt, solar och atomer. 
Det finns en kunskap, strategiskt byggd på fasta punkter. 
Det finns en kunskap, oförsvarad, byggd på osäkert tomrum. 
Det finns ett tomrum mellan världsallt, solar och atomer.198 

 

såväl som till ”Absentia animi” (s. 252): 

 
Det enda som finns  
är någonting annat! 
Det enda som finns  

																																																								
197 Christensen, alfabet (1982) fjärde utg. (København 2009), s. 7 ff. 
198 Ekelöf, ”Variationer”, i Färjesång (1941), 2015, s. 183. 
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i detta som finns 
är någonting annat! 
Det enda som finns 
i detta som finns 
är det som i detta 
är någonting annat!   

 

En första iakttagelse som gäller upprepningen av presensverbet ”findes” i alfabet, är hur de i dik-

tens inledning pekar på en lång rad konkreta fenomen, växter och insekter i form av aprikoser, 

björnbär, cikador och citronträd, kemiska grundämnen som brom, kväve (”brinten”) och krom 

(”chrom”), och där uppräkningen av ord på c avslutas med ”cerebellum”, (lat. för lillhjärnan).  

Samtidigt pekar detta ”finns” tillbaka mot språket, orden som benämner, substantiv ordnade i 

alfabetisk ordning som är som ”krystaller, der lukker sig om hver sin stump af vores kendskab til 

verden”, som Christensens skriver i Hemmelighedstilstanden.199 Besvärjelsen formar sig till en dubbel 

besvärjelse, som dels riktar sig ut mot den konkreta världen dels inåt mot språkets abstraktioner 

som två för människan oavhängiga fenomen. Detta metatextuella drag där språket görs till 

föremål för en reflektion över världen och sig självt har beröringspunkter med Ekelöf, men skiljer 

sig också åt på avgörande punkter. Det ”finns” man möter i ”Variationer” och ”Absentia animi” 

häftar inte vid de konkreta tingen utan tycks istället sträcka sig bort mot något namnlöst 

ogripbart, ”Det finns ett tomrum”, ”det enda som finns är någonting annat”.  Något, tycks det, 

som bara kan fattas eller snarare ringas in med hjälp av paradoxer, och där omtagningarna och 

variationerna av språkliga abstraktioner närmast får läsaren att gå vilse, tömmer språket på 

mening. Ekelöf söker sig mot tomrummet och det osägbara, insisterar på det som det enda säkra 

i en osäker värld där ideologierna rasat samman. Christensen tycks i alfabet, genom upprepningen, 

snarast besvärja tomrummet, tillsammans med döden och utslocknandet som atombombens 

skugga kastar över människan och allt annat levande, genom att benämna tingen, hålla dem vid 

liv med språkets hjälp. Det ”finns” som möter i Christensens och Ekelöfs dikter kan sägas utgöra 

en del av en modernistisk poetisk tradition. Anders Olsson uppmärksammar och jämför i 

anslutning till Ekelöfs dikt ”Gymnosofisten” i Non serviam den existentiella verbformen ”Det 

finns” hos Ekelöf med Apollinaires anaforiska upprepning av ”il y a” i kärleksdikten med samma 

namn, en teknik använd för två helt olika syften, hos Ekelöf med resultatet att ”det namnlösa 

varat får en sällsam påtaglighet”.200  

     För att återgå till Brev i april så lyder omkvädet i svit II ”noget andet”, likt ett eko av Ekelöfs 

”någonting annat” i ”Absentia animi” (s. 13-14): 

 

																																																								
199 Christensen, 2000, s. 23. 
200 Anders Olsson, Ekelöfs nej, (diss. Stockholm 1983) s. 235. 
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Hvem ved om granatæblet 
ved med sig selv, 
at det hedder  
noget andet. 
Hvem ved 
om jeg selv 
måske hedder 
noget andet 
end mig selv. 

 

Här följer två frågor om namngivande efter varandra, som dels riktar sig mot det granatäpple som 

i strofens inledning beskrivs som ett ”verdensløst/ granatæble/ der ingenting/ siger” (s. 13), dels 

det talande subjekt som kommer till uttryck i dikten, diktjaget självt. Undran ”Hvem ved”, 

återkommer därefter med små förskjutningar och upprepningar tillsammans med orden ”noget 

andet” i svit V, VI och VII.  I svit V lyder undran (s. 29): 

 

Hvem ved  
om ikke glæden 
ved med sig selv 
at den hedder 
noget andet 
her  
hvor det ånder idyl. 

  
I svit VI (s. 33): 

 
Hvem ved 
om ikke døden 
ved med sig selv 
at den hedder  
noget andet. 

 

I svit VII och de sista fem raderna av Brev i april ställs slutligen tingen i blickpunkten för en und-

ran om språket och namngivandet som något som kanske inte bara är förbehållet människan, och 

som genom upprepningen kommit att löpa som en röd tråd genom hela Brev i april (s. 47):  

 

Hvem ved 
om ikke tingene 
ved med sig selv 
at vi hedder 
noget andet. 

 

För att här kunna ge en tydligare bild av det intertextuella växelspelet mellan Christensen och 

Ekelöf via upprepningen av ”någonting annat” behöver vi backa ett steg tillbaka i Ekelöfs Non 
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serviam, från slutdikten ”Absentia animi” till den nästsista dikten ”Gymnosofisten”, där tematiken 

”någonting annat” tar sin början, samt titta lite närmare på ett par dikter ur Christensens det.  

     Ekelöf anropar i ”Gymnosofisten” det osynliga, icke namngivna ”någonting annat”:   

 

Det har inget namn, ingen ort, ingen art 
Jag kan inte ropa på det, inte förklara det 
Det är det som får namn när jag ropar 
Det är det som får mening när jag förklarar 
Detta är det – men innan jag ännu har ropat 
Detta är det – men innan jag ännu förklarat 
Det är det som ännu inte fått namn 
Det som fått namn är inte någonting annat – (min kurs.)201  

 

I en diskussion om Ekelöfs abstrakta teknik tar Anders Olsson i Ekelöfs nej upp frågan om negat-

ionen och det andra, det obestämbara ”någonting annat”: ”Det rör sig om en ’filtrering’ inte bara 

av det sinnligt förnimbara utan av allt som kan differentieras på olika sätt: ges namn, rumslig 

bestämning, klassificeras.”202 Olsson beskriver reduktionen av synintryck som ett led i en metod 

hos Ekelöf där det sinnliga filtreras bort ”för att nå fram till en annan ordning”.203 Olsson fortsät-

ter: ”Den retoriska kraften i dikten [”Gymnosofisten”] utgår från den abstrakta gestaltningen av 

det osynligas ständigt undflyende men lika påtagligt närvarande existens.”204 Christine Seedorff 

påpekar med hänvisning till Hugo Friedrich och dennes belysning av Mallarmés diktning, hur 

betydelsens närvaro är betingad av tingens frånvaro hos Mallarmé, i hur det absoluta varat, det 

vill säga Intet, och dess förhållande till språket är vad som ligger till grund för metareflektionen i 

dikten.205 Här föreligger säkert ett band till Mallarmé i ”Absentia animi” i likhet med det som 

Olsson fäster uppmärksamheten vid och det Espmark kallar för en metod av ”samtidig eliminat-

ion och själsöversättning”, även om Ekelöf, som Espmark understryker, i hög grad parerar 

abstraktionerna med sinnlig konkretion.206   

     I ”Absentia animi” och ”Gymnosofisten” finns som vi sett, ett insisterande på existensen av 

detta osynliga ”någonting annat” som inte låter sig fångas och kategoriseras med språkets hjälp. 

Samtidigt ger sig inte Ekelöf förrän han vänt på alla språkliga stenar som är värda att vändas på i 

ett försök att peka ut den undflyende platsen, närvaron för ”någonting annat”. Olsson beskriver i 

bildspråkliga termer hur Ekelöf ”stryker ut det synliga i sina dikter, men han arbetar inte som en 

Malevitj eller en renodlad konkretist med en helt tömd, nonfigurativ bild. Snarare använder han 

																																																								
201 Ekelöf (1945), 2015, s. 246. 
202 Olsson, 1983, s. 235. 
203 Ibid., s. 234. 
204 Ibid. 
205 Seedorff, s. 121 f. 
206 Espmark, 1994, s. 151. 
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det figurativa för att visa på det osynliga i det synliga”.207 I förlängningen av detta resonemang 

skulle man kunna likna Ekelöf vid en tecknare, som med ordens hjälp väljer att låta de konturer 

orden tecknar, inte beskriva tingen själva, de som vi namnger, utan de s.k. negativa former, d.v.s. 

de mellanrumsformer som ger sig tillkänna mellan de positiva, de som vi lärt oss att se som 

föremål och former. I takt med att tingen rör sig, rör sig och förändras också 

mellanrumsformerna, platsen för ”någonting annat”. Och där diktjagets rörelser och steg 

definieras i en dans med ”någonting annat”, liksom de positiva och negativa formerna definierar 

sig med hjälp av varandra: 

 

Det finns ett steg framåt innan jag tagit det 
Det finns ett steg tillbaka när jag tagit det 
Det finns ett steg åt ena sidan innan jag tagit det 
Det finns strax över mitt huvud innan jag lyft det 
Och när jag lyft det finns det strax under min fot208 

 

Detta ogripbara ”mellan”, platsen för någonting annat som inte kan namnges eftersom den då, 

paradoxalt nog, i samma ögonblick upphör att finnas, återfinns även i den kiasm som följer ett 

par rader längre ner i Ekelöfs dikt: ”Det finns där jag fanns, det fanns där jag finns”, och där den 

åtföljande raden lyder: ”Vem vet? Vem vet? Vem vet?”.209  

     Kan det här röra sig om någonting annat än ett eko från Ekelöf som vi hör i Christensens 

fråga ”Hvem ved”, och som återkommer som ett ledmotiv genom hela Brev i april? Och skulle 

inte detta ”vårbrev” också kunna förstås som ett brev från en årstid till en annan, från det 

stundande ljusets årstid till det lägrande mörkrets? Liksom från en poet till en annan? Det 

utforskande av jagets plats i världen, av språket och diktens förmåga att säga något om det 

mänskliga, dess möjligheter och begränsningar är frågor som är lika akuta hos Ekelöf som de är 

hos Christensen. Interagerandet ”mellan” de språkliga världarna i Brev i april och ”Absentia 

animi” skulle man, i enlighet med Merleau-Ponty, kunna se som ett kommunikationsfält, kartor 

som är fullständiga men ändå inte sammanfaller, totala delar som inte kan läggas ovanpå 

varandra. 210  Det igenkännande, eller den identifikation som utgör självaste grogrunden för 

valfrändskapen och det samtal som Christensens dikt för med Ekelöfs, hämtar sin starkaste 

dynamik från just det som inte sammanfaller, och där någonting annat och nytt vill komma till 

uttryck.   

																																																								
207 Olsson, 1983, s. 130. 
208 Ekelöf (1945), 2015, s. 247. 
209 Ibid., 
210 Merleau-Ponty, 1985, s. 67. 
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     Bengt Landgren uppmärksammar i Ensamheten, döden och drömmarna Studier över ett motivkomplex i 

Gunnar Ekelöfs diktning temat ”någonting annat” som något som sammanhänger med de 

kunskapsteoretiska problem som återfinns i Cahieranteckningarna och som Ekelöf återvänder till 

genom hela sin diktning, nämligen, ”den subjektivistiska idén om människans fångenskap i sin 

egen föreställnings- och begreppsvärld, och de därmed korresponderande försöken att finna en – 

låt vara perceptuell och intellektuellt ogripbar – punkt bortom den givna verklighetens grän-

ser.”211 Kanske skulle man i anslutning till Landgren i nedanstående passage kunna hävda att 

Ekelöf, parallellt med att han brottas innanför språkets spel av motsatser (s. 253): ”Sats motsats 

slutsats som blir sats igen”, också brottas med lämningarna av en subjektivistisk idé och dess 

konsekvenser så som de manifesteras i den moderna människan predikament, föreställningen om 

människan som isolerad och övergiven av en numera död gud, utkastad och ensam med sitt språk 

i ett öde, kallt och likgiltigt universum, en temperatur som lånar färg åt diktens inledande strof:  

 

                                   […] tankens polarhav 
i långa böljor 
tyst frasande skum 
av serier dividerade med serier 
ur intet genom intet till intet 

  
Och där mening ställs mot meningslöshet vad gäller skrivandet, ”prasslandet” med papper, lik-

som höstpromenaden bland fallna löv, i analogi med levandet:  

 

den som partout ska söka alltings mening  
           har för länge sedan insett  
att meningen med prasslandet är prasslandet 

  
I slutraderna: 

 

            Meningslöst 
Overkligt. Meningslöst. 

 

En ambivalens mellan mening och meningslöst som mot slutet av dikten söker tröst i ”någonting 

annat”, något tredje, bortom de upprepade kasten mellan hopp och tvivel (s. 252): ”O själens 

vaggsång/ sången om någonting annat!”  

     Liksom Ekelöf ser Christensen människans begränsade förmåga till en full förståelse av varat, 

och sig själv. Något undgår oss ständigt. Men, säger både Ekelöf och Christensen, detta någon-

ting annat ”finns”, även om det inte står i människan makt att definiera formerna för det. Och 

																																																								
211 Bengt Landgren, Ensamheten, döden och drömmarna. Studier över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning (Stockholm 
1971), s. 209. 
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liksom språkets dikotomier håller oss delvis fångna i ett spel, en mekanik, är det poetens strävan 

att hitta ett språk bortom denna mekanik, som samtidigt synliggör den. Ekelöf frambesvärjer 

mellanrummen som platsen för någonting annat, ”det enda som finns”, ett kommunikationsfält 

där det står skrivet som inte är skrivet, ”Allt vad jag har skrivit är skrivet mellan raderna”, bekän-

ner Ekelöf i dikten ”Poetik”.212 Den undran om språk och namngivande som vi möter hos 

Christensen visar på världen som något som är större än det som vi med vårt mänskliga språk 

försöker bemäktiga. Till den tvådimensionella, och därigenom också platta relationen mellan ta-

lande människa och stumma, ”världlösa” ting där människan per automatik alltid har 

tolkningsföreträdet, tillför Christensen med sitt ”hvem ved” ett nytt perspektiv som skriver in 

människan i ett rum där den värld av synliga och osynliga fenomen som är hennes också äger 

förmågan att betrakta henne, till och med namnge henne. Om detta är något som Christensen 

bara låtsas, en poetisk strategi, ett medel för att komma runt begränsningen i den egna blicken på 

världen i skrivandet, låter jag vara osagt. Undran hos Christensen formar sig hur som helst till en 

besvärjelse, ett slags hopp om denna tingens ordning i dikten.  

     Ekelöf besvärjer i den fjärde strofen närvaron av ”någonting annat” genom sitt ”abracadabra”, 

där efterledet ”simsalabim” som vi känner från trollformeln i sagorna, på Ekelöfskt manér, ljuder 

som ett eko i sin frånvaro (s. 252): 

 

O 
non sens 
non sentiens non 
dissentiens 
indesinenter 
terque quarterque 
pluries 
vox 
vel abracadabra 

  

Denna strof, av Olsson beskriven som en latiniserad besvärjelse av nonsens,213 uppträder alldeles 

mot slutet av dikten. Strofen arbetar med dubbeltydigheter, negeringar och upprepningar ur vad 

jag läser som ett metaperspektiv, där dikten vänder sig till sig själv för att tala om sig själv. Tolk-

ningen av ordet ”abracadabra” som ett nonsensord, uttryck för ett meningslöst pladder, som flera 

uttolkare av dikten fört fram, menar jag tenderar att vidgå något viktigt som har med förståelsen 

av det besvärjande och performativa draget hos dikten att göra.214 Olsson ställer sig frågan apropå 

																																																								
212 Ekelöf, ”Poetik”, i Opus incertum (1959), 2015, s. 359. 
213 Anders Olsson i förordet till Gunnar Ekelöf. Samlade skrifter I (Stockholm 2015), s. XXXIII. Olsson ger i förordet en 
närmare översättning av dikten från latinet till svenska. 
214 I Läsningar av intet skriver Olsson apropå ”abracadabra” i Ekelöfs dikt: ”Även ’abradacabra’ var ursprungligen en 
besvärjelseformel, som för övrigt ansetts vara en förvrängning av abraxas. Kvar är den lustiga, muterbara ordföljden, 
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meningsinnehållet i denna strof: ”Men vad betyder ’vox’ tillsammans med ’abracadabra’? […] 

Handlar det om en höstlig meditation som gör upp med allt meningssökande, eller rör det sig om 

en manierism, ett språklekande som varit utmärkande för poesin sedan urminnes tider?”215 

Trollformelns kraft från sagornas värld känner vi till, nämligen att låta det osynliga bli synligt, en 

önskedröm om lycka och rikedom uppfyllas: Abrakadabra! Simsalabim! Abracadabra, som vi 

känner stavningen från latinet, är i själva verket ett låneord med rötter tillbaka till arameiska, 

kanske också från hebreiskan. Arameiskans, ”avra k’davra” betyder något i stil med: det jag säger 

blir till – ett betydelseinnehåll vi egentligen redan är förtrogna med via trollformelns 

performativitet. 216 Ord bär på kraften att låta det osynliga bli synligt för vår inre blick, och i 

dikten kan en hel värld bli synlig för vårt inre. Som Christensen skriver i essän ”Det er ord alt 

sammen” apropå att ordet skapar vad det benämner: ”Det er i denne forestillingsverden jeg kan 

sige rose, og hvis jeg lukker øjnene, vil der opstå en rose for mit indre blik, måske ikke helst så 

synlig som hvis den stod i en have, men synlig, og hvis jeg åbner øjnene igen og siger rose, sådan 

som jeg gør, mens jeg sidder og skriver dette foredrag, vil der opstå den ene rosen efter den 

anden, en hel rosenverden i min erindring […]”.217 Koltrastens sång i Ekelöfs dikt, som ”sjunger 

för strupens skull, för ingenting” tror jag kan ses som ett parallellt spår i hur den erinrar om 

”vox”, ”rösten” hos poeten som utsäger, och inte minst upprepar! Som det står i dikten: ”terque 

quarterque/ pluries/ vox”, det som för tredje och fjärde gången sägs ut, och det som via 

”abracadabra” i samma stund blir till, nämligen diktens värld, ”sången om någonting annat”, den 

som bär på sin egen mening.     

     Redan i Christensens det, tio år innan Brev i april ges ut, uppträder ”noget andet” i en dikt som 

på ett omedelbart sätt träder i dialog med ”Absentia animi”, och som kastar delvis nytt ljus över 

Ekelöfs rader, (s. 252) ”Det enda som finns/ är någonting annat! / Det enda som finns/ i detta 

som finns/ är det som i detta/ är någonting annat!” : 

 
Det der skrives er altid noget andet 
Og det der beskrives noget andet igen 
Imellem dem ligger det ubeskrevne 
som så snart det beskrives 
åbner for nye ubeskrevne områder 
Det er ubeskriveligt 
Selv om mørke defineres ved lys 
og lys ved mørke 
bliver der altid en rest tilbage218 

																																																																																																																																																																													
magiska stavelser utan mening.” Olsson, 2000, s. 312. Även Bergsten framhåller abracadabra som ett nonsensord i 
relation till Abraxas som får ”stå för den totala meningslösheten”, Bergsten, 1965, s. 203.   
215 Olsson, förordet till Gunnar Ekelöf. Samlade skrifter I, (Stockholm 2015), s. XXXIV. 
216 http://www.phrases.org.uk/meanings/abracadabra.html  2017-06-17 
217 Christensen, 2000, s. 47. 
218 Christensen, det (København 1969), s. 54.  
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Här ser vi hur Christensen i en reflektion över skrivandet och språkets natur visar på de villkor 

som poetens arbete med ord är underkastat, och där språk och värld, inre och yttre är storheter 

som aldrig helt förmår överlappa varandra. Kvar blir en rest som när den i sin tur beskrivs öpp-

nar upp för nya obeskrivligheter. Denna ”rest”, detta ”noget andet” är något som faller utanför 

språkets spel av motsatser, något tredje som alltid lämnar ”en uro tilbage/ en fortvivlelse”.219 En 

närbesläktad oro och förtvivlan möter man som ett starkt modus i den tredje strofen i ”Absentia 

animi”, inte minst via de många upprepningarna som tillsammans med utropstecknen avslutar var 

och varannan rad. ”Absentia animi”, kan med de metatextuella glasögon som Christensens dikt 

håller upp läsas som ett frambesvärjande av, såväl som en hyllning till denna ”rest”, detta tredje, 

som språket aldrig kan nå eller uttrycka och just därigenom bevarar. Diskussionen om skrivandet, 

språket, det obeskrivliga och omöjliga fortsätter hos Christensen i dikten närmast efter:  

 
På baggrund af disse umulige forhold 
der hersker mellem enten og eller 
eller bare mellem enten og både 
ja bare mellem enten og ordet enten 
og på grund af sprogets fuldkomne tavshed 
om alt det der ikke foregår 
enten i enten eller ikke i enten 
bør denne position indtages 
Så er vi lige vidt! 
Dette er en kritik af fiktionen 
fordi det er en kritik af længslen efter verden220 

 

på ett sätt som, inte minst via hur orden ”enten” (på svenska: varken, antingen) och ”eller” sätts i 

spel, omgående leder tankarna till Ekelöfs rader i ”Absentia animi” (s. 251-252):  

 

O djupt nere i mig 
i det som är nära 
finns någonting bortom 
någonting bortomnära 
i det som är hitomfjärran 
någonting varken eller 
i det som är antingen eller 
varken moln eller bild 
varken bild eller bild  
varken moln eller moln 
varken eller eller eller  
men någonting annat! 

 

																																																								
219 Christensen, 1969, s. 55. 
220 Ibid. 
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Olsson och Landgren beskriver på ett närbesläktat sätt negationen och temat ”någonting annat” 

som ett uttryck för en vilja hos Ekelöf att ”nå fram till en annan ordning”,221 ett försök att finna 

fram till ”en punkt bortom den givna verklighetens gränser”, en punkt som Landgren beskriver 

som perceptuellt och intellektuellt ”ogripbar”.222 Vad jag här är ute efter är att peka på en avgö-

rande distinktion som rör på vilket sätt vi kan förstå Christensens ”noget andet” i relation till 

Ekelöfs ”någonting annat”. Hur ser sambanden ut, och hur skillnaderna?  

     Ekelöfs tonfall, på gränsen till det extatiska, ett mässande som utmynnar i ett försök till 

frambesvärjande av ”någonting annat”: ”varken eller eller eller/ men någonting annat!” möter 

hos Christensen en vilja till konkretisering och en nykter blick vänd mot språket och dikten där 

spelet mellan Ekelöfs ”eller eller eller” och den icke-betydelse som ordet genererar i hur det tycks 

vrida sig kring sig själv som masken på en krok, tycks uppmana till en annan hållning: ”på grund 

af sprogets fuldkomne tavshed/ om alt det der ikke foregår/enten i enten eller ikke i enten/ bør 

denne position indtages […].” Christensens dikt ur det avslutas med raderna: ”Dette er en kritik af 

fiktionen/ fordi det er en kritik af længslen efter verden.” I dessa två rader kommer en implicit 

kritik av en cartesiansk syn på relationen människa-värld som en subjekt-objektrelation till ut-

tryck, där en längtan som insisterar på något som bara kan nås bortom verkligheten, och där en 

annan ordning än den som sinnena och perceptionen, kroppen och medvetandet förmår uppfatta 

är en ”längtan efter världen” som vare sig ser eller erkänner att världen alltid redan är. I ”Hemme-

lighedstilstanden” tangerar Christensens samma tankegång apropå det eftersträvansvärda men 

samtidigt svåruppnåeliga tillstånd som poeten söker i sitt skrivande där inre och yttre värld 

smälter samman, och som lånat sitt namn, Geheimniszustand, från Novalis: ”Man skal vide. At man 

allerede befinder sig i det hemmelighedstilstand, man søger.”223 Här tycks det gå en tydlig 

skiljelinje mellan Ekelöf och Christensen, i hur den ordning, som det refereras till i Brev i april (s. 

32): 

  

den egentlig herskende orden, 
dén vi 
så hårdnakket 
regner for kaos, 
før vi begynder 
at tale. 

 

visserligen är en ordning som sänder på andra frekvenser än den som människan förmår upp-

fatta, men som i alla händelser är en ordning som människan är inskriven i, tillsammans med sitt 

																																																								
221 Olsson, 1983, s. 234. 
222 Landgren, 1977, s. 209.	
223 Christensen, 2000, s. 46. 
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språk. En ordning vi aldrig kan betrakta utifrån i hur vi är sammanvävda med den, liksom med 

labyrinten. Sökandet efter något bortom hos Ekelöf i ”Absentia animi” byts hos Christensen i 

Brev i april mot en uppmärksamhet vid det som är.   

 

I Brev i april ställer Inger Christensen en mor och ett barn i centrum för grundläggande frågor om 

tiden och människans förhållande till språket och världen. Ett inte särskilt vanligt förekommande 

motiv i modernistisk poesi. I denna till synes lilla värld, detta mikrokosmos med dess samtal, 

vardagliga sysslor och omsorger, som också innefattar poetens arbete med dikten tillsammans 

med barnets lek, spelar upprepningen en avgörande roll i upprätthållandet av vardagliga 

strukturer, upprepningar som även går igen i språket, i diktens rytm, i en avspegling av tidens 

puls. Spindeln och spindelnätet i diktens början fungerar som en katalysator för hela dikten i hur 

den som bild och innebörd föder fram nya bilder och innebörder, konkret sinnliga liksom 

abstrakta i en lång räcka metonymiska associationskedjor; från det ituskurna granatäpplet till den 

mänskliga hjärnan och medvetandet som tankarna och språket är en frukt av; tankarnas irrgångar 

med hopp om utvägar och en labyrint med mytiska förtecken; människans gång över jorden 

tillsammans med jordens och solens roterande gångart, i hur dag avlöser natt, drömmens värld 

vakenlivet, en oupphörligt cirklande rörelsekedja som också innefattar årstidernas växlingar, 

släktenas gång över jorden, de döda och de levande. I kontrast mot det i ensamhet 

kontemplerande manliga diktjaget hos Ekelöf, framförallt återspeglat i den solitära koltrasten, 

men kanske också i diktens snigel, fjäril, blomma, trädtopp, moln och sjö – alla singulära 

substantiv, och om vilka det heter att koltrasten är ”överbliven”, om molnet att det är ”ensamt”, 

om rosen att den är ”avblommad”, en höstligt stämd melankoli – ställer Christensen i sin tur 

duvor och sparvar, vitsippor och mimosa, fåglar och blommor i plural som har det gemensamt 

att de alla uppträder i flock, tillsammans med ett ”jag” och ett ”du”, som blir till ett ”vi” i april, 

återuppståndelsens månad.  

     Jag föreställer mig att den vaggsång som vi möter hos Ekelöf, ”O själens vaggsång/ sången 

om någonting annat!” (s. 252) också kan läsas som något betydligt mer konkret än vi hittills gjort 

gällande, nämligen en längtan efter tröst om att ”någonting annat” än ensamhet finns, och att en 

väg ut ur det egna jagets labyrint är möjlig. Som Olsson skriver använder Ekelöf vaggan som ”ett 

tecken” för en ”neutraliserande rörelse. Poesin blir vagga, ett sätt att komma till klarhet, ett sätt 

att komma till ro.”224 Vaggandet hos Ekelöf förekommer även i diktens första strof hos vågorna i 

ett mer ödsligt scenario där ”tankens polarhav” sköljer i ”långa böljor” (s. 249) som övergår i 

intets, kosmiskt oändliga vaggande: ”serier dividerade med serier/ ur intet genom intet till intet.”  

Christensen avslutar ”Terningens syvtal” med följande ord, ord som tar vid efter de rader som jag 
																																																								
224 Olsson, 1983, s. 127. 
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tidigare på skilda platser i uppsatsen refererat till, och som delvis lånat sig till det inledande 

analysavsnittets huvudrubrik, ”Ett beroende i världen” och som här leder oss tillbaka till 

omsorgstanken:  

 

[…] et tilhørsforhold […] en bundethed i verden. Hvor det ikke er muligt at 
opfinde sig selv som menneske, frit og ansvarligt og grebet ud af luften, men kun at 
følge og dermed aftegne sporet at den menneskelighed, som er en tendens i den 
sandhed, vi er født ind i.  
     På samme måde med det jeg har skrevet her. Til mig selv som til en anden. I en 
tryg fornemmelse af at det på alle mulige måder er skrevet før, og at alle dets 
afsindige selvmodsigelser er en del af den trøstende form. Det burde have været en 
vuggesang, som den bølgerne skriver på vandet: 
     Mennesket er ikke ensomt og forladt, siger den til sig selv.225 

 

Jag föreställer mig att ”den andre” som Christensen här vänder sig till, liksom hon vänder sig till 

sig själv, också omfattas av Ekelöf. Att böljorna ”skriver” en vaggsång på vattnet, en skrift och en 

dikt från ett element som på sitt sätt försöker tränga igenom med ett budskap till människan, 

leder oss tillbaka den Christensenska förståelsen av språket som en förlängning av naturens olika 

mönster, och som verkar åt båda håll. Allt kan i själva verket läsa och läsas, skriva och skrivas, om 

vi ska tro Christensen, på ett sätt som leder tankarna till Merleau-Ponty och Paul Valéry: ”[…] i 

en mening är språket allt, som Valéry säger, eftersom det inte är någons röst, utan själva tingens, 

vågornas och skogarnas röst.”226 Det vettlöst självmotsägande är en del av den tröstande formen i 

poesin, skriver Christensen. Kanske bland annat som ett uttryck för att människan förr eller 

senare tycks finna nya vägar ut ur den instängdhet som gamla sanningar håller henne fången i – i 

livet liksom i dikten. Den omsorgens poetik som Christensen skriver fram i Brev i april, visar   

liksom Ariadnes tråd, på en möjlig väg ut ur det isolerade jagets labyrint.    

 

4 Sammanfattning 

I Inger Christensens Brev i april möter vi ett vidgat och fördjupat omsorgsbegrepp, tankar som 

återspeglar en tradition som Christensen är välbekant med och förhåller sig till. Denna tradition 

åskådliggör, genom Heideggers omsorgsbegrepp Sorge tillsammans med Merleau-Pontys 

sammanflätning, kiasmen, samt myten om Omsorgen, ett led i uppsatsens tolkningsarbete. Det rör 

sig här inte om ett strikt genetiskt förhållande där teorin använts som en mall för tolkningen. 

Teorins roll i denna uppsats fyller mer funktionen av att belysa delar av Christensens särskilda 

																																																								
225 Christensen, 1992, s. 125. 
226 Merleau-Ponty, 1985, s. 75. 
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och utvidgade omsorgsbegrepp. En insikt som vuxit fram under tolkningsarbetet är hur omsor-

gen hos Christensen sträcker sig vidare och bortom Heideggers Sorge, inte minst via tematiken 

mor-barn, tillsammans med undran, men också genom den språkförståelse som är Christensens 

och som utgör en av trådarna i den tematiska väven i Brev i april. Om omsorgen hos Christensen 

därför skulle ges en bild, eller ett mönster, måste det bli vävens och vävandets. En väv för att den 

som bild åskådliggör de trådar som får varje enskild del att hänga samman med helheten, vävning 

genom handlingen att väva, eftersom väven alltid befinner sig i rörelse och expansion, stadd i 

ständig förändring. I den tradition som Christensen knyter an till återfinns väven som en 

återkommande bild i en eller annan form, i filosofin, i myterna, i litteraturen och konsten. En 

tradition som Christensen genom Brev i april väver vidare på. I Brev i april står spindelnätet modell 

för ett nät vars expansion inrymmer en cirkelrörelse i analogi med de cykler som upprepar sig i 

naturen och människans liv. I Christensens omsorgspoetik vidgas i själva verket perspektivet på 

den cykliska rörelse och process som människan är en del av till att gälla såväl ett biologiskt-

naturvetenskapligt som ett kosmologiskt. Väven som en bild för omsorgen – det relationella nät 

som vi är inbegripna i från början till slut, i medvaron med andra, i vårt vardagliga liv, genom vårt 

språk i hur det förbinder inre världar med yttre landskap, som också kan vara poetiska, som i 

exemplet Ekelöf – visar sig tydligast hos barnet som motiv. Genom barnet fångas essensen i 

omsorgstanken hos Christensen. Barnet som en vägvisare i hur det genom sitt beroende 

uppmanar till omsorg, en uppmaning som jag tror att Christensen i förlängningen av Brev i april 

vill visa på som något som borde vara vägledande för vår relation till ”den andre”, till naturen och 

miljön, kort sagt till allt det som människan ärvt och utgör en del av, och det hon lämnar efter sig. 

Till barnet som omsorgens föremål framför andra hör ett ansvar som också sträcker sig in i 

framtiden, i hur barnen är framtiden. Undran, som barnet förkroppsligar, att ställa frågor och att 

försöka förstå är något som nås via ett utfrågande av tingen, i samtalen och samvaron mellan mor 

och barn. Dialogen är i en mening början på allt, och vad som möjliggör en definiering av såväl 

det som förenar men också av det som skiljer, också i det samtal som litteratur och konst för med 

varandra. I exemplet med Ekelöf kan Christensen sägas föra vidare samtalet om människans plats 

i världen via en undran som tar avstamp i den moderna människans rotlöshet och 

självuppfattning. Christensens språkförståelse blir en nyckel till ytterligare en aspekt av omsorgen 

i hur den ser på människan och hennes språk, inte som något isolerat från den övriga biologins 

livsuttryck, höjd över alla jämförelser, fången i sitt elfenbenstorn, inte heller som utkastad i 

tillvaron fri att uppfinna sig själv utan som en förlängning av de mönster och former som 

återfinns i naturen, ett beroende som på samma gång definierar hennes frihet, något som osökt 
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leder tankarna till Christensens användning av system/mönster i sina dikter – som ett sätt att ”få 

mere av verden med”.227 

     Det poetiska landskap som utgör Christensens Brev i april och Ekelöfs ”Absentia animi” och de 

beröringspunkter och skiljevägar som den intertextuella analysen velat visa på ur ett semantiskt 

perspektiv liksom ett metaforiskt, strukturellt, metatextuellt och tematiskt har i denna uppsats 

endast vidrört den mycket intressanta och produktiva relationen mellan Christensens och Ekelöfs 

poetiska världar som öppnar sig vid en närläsning av deras verk. Många trådar i denna 

intertextuella väv har jag varit tvungen att lämna lösa, dels av utrymmesskäl, dels för att det skulle 

föra för långt från ämnet i denna uppsats. Här finns dock fortsättningsvis mycket att hämta.  

      Sammanfattningsvis kan Omsorgens poetik hos Christensen och det särskilda uttryck den tar 

sig i Brev i april, och som arbetet med denna uppsats velat visa på och lett fram till, i hela sin 

komplexitet sägas visa på viktiga beröringspunkter och tematiska trådar som leder vidare in i en 

lång rad av Christensens övriga verk.   

     Avslutningsvis visar väven som mönster och struktur, liksom metafor, på en livaktighet som 

sträcker sig in i våra dagar och ger utslag inom såväl konst som teknologi. För att backa tillbaka 

till uppsatsens bakgrundsavsnitt 1. 1, visar det sig exempelvis att hålkorten i Jacquards vävmaskin, 

som en gång programmerades för att väva komplicerade mönster, var vad som användes för att 

utveckla och programmera de första datorerna!228 De cirklar som inleder stroferna i Brev i april, av 

Christensen kallade ”sfäriska samtidigheter” 229  laddas plötsligt med ny betydelse. Att det 

världsomspännande kommunikations- och informationsfält, som en majoritet av världens 

befolkning är i kontakt med dagligen, kallas för ”nätet”, har med andra ord en mycket konkret 

bakgrund. Forskare idag menar också att strukturerna hos universum i ett tidigt skede uppvisar 

likheter med spindelnätets struktur.230 I anslutning till detta kan man leka med tanken på att 

omsorgen i Brev i april, med sin sammanbindande nät- och vävstruktur skulle kunna ses som det 

mänskliga uttrycket för ett mönster som i själva verket redan finns inskrivet i den kosmiska 

koden. 

  
	
	
	
	

																																																								
227 Skyum-Nielsen, 1982. 
228 Matthias Jansson, ”Spindlar i konsten”, Tidningen Kulturen, 30/4 2014. 
229 Holk, 1983, s. 207. 
230 Jansson, 2014. 
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LITET APPENDIX: ord och färger i Brev i april	231		
 

æblet  
vinden   
pinjen 
palmen 
sol 
mimoserne 
ild 
granatæble 
lilla papir 
tusmørket 
blåhvide vejskilte   
mørke 
 
  
 

  

 

																																																								
231 Hänvisar här till diskussionen om färgernas direkta och indirekta förekomst i Brev i april i bakgrundsavsnittet 1.1.  


