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Kanske är det inte den mest angelägna frågan, 
vad vi gör med alla bibliotek fulla av naturdikter. 
Men en fråga är det, tänkte jag.

Christa Wolf

Månne vi vistas här för att säga:
hus, bro, brunn, port, krus, fruktträd, fönster –
allra högst: pelare, torn…

Rainer Maria Rilke
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F Ö R O R D

Det finns inget enskilt ögonblick som markerar den här bokens början, 
och det finns inte heller ett ’jag’ som följde projektet från början till 
slut. Skrivandet är inte heller en process som ett individuellt ’jag’ eller 
ens flera ’jag’ kan ta åt sig äran för. I en bemärkelse är det inte så mycket 
jag som har skrivit denna bok, som den har skrivit mig.

Så skriver fysikern och filosofen Karen Barad i förordet till Meeting the 
Universe Halfway. Men dessa rader är också en träffande beskrivning av 
min upplevelse av att stå på andra sidan av fem års doktorandstudier. 
Skrivande är en märklig sak. Samtidigt så solitärt, och så beroende av 
människorna runt omkring en. Av samtalen, läsningarna, omsorgen. 
Av utflykterna tillsammans i det liv som man tror är helt avskilt från 
skrivandets rum men som sedan visar sig smälta in i det och påverka 
ens tänkande. Liksom trädet är beroende av jordmånen, av svamparnas 
mycel, av solen och regnet, av insekternas vänlighet och människor-
nas förbarmande, är en avhandling beroende av sitt egna ekosystem. 
Det finns många som förtjänar ett tack för sin inblandning i den här 
boken, en del av dem säkert tryggt ovetandes om att de varit med och 
skrivit den. Det är omöjligt att nämna alla vid namn men jag hoppas 
att jag fått med de viktigaste.

Till att börja med vill jag rikta ett innerligt tack till min huvud-
handledare Axel Englund, vars engagemang i mitt avhandlingsprojekt 
har varit avgörande. Tack för dina noggranna läsningar, för dina goda 
råd och för intressanta samtal. Du har alltid visat stor tillit till min 
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intuition och respekt för mitt sätt att tänka och skriva, vilket kanske 
är några av de viktigaste egenskaperna hos en handledare. Och inte 
minst: tack för dina petiga korrekturläsningar. Mitt immunförsvar 
mot anglicismer har definitivt blivit starkare under de senaste åren. 

Även min bihandledare Elisabeth Friis ska ha ett stort, stort tack. 
Det var Elisabeth som först introducerade mig till ekopoetiken, när jag 
var magisterstudent i Lund, och hennes kunskaper om de teoretiska 
fälten såväl som om Christensens författarskap har varit ovärderliga. 
Elisabeth, du är en inspirationskälla! Och – utan en dansk läsare hade 
förmodligen många pinsamma felaktigheter funnits kvar i texten än 
idag.

Jag vill också tacka andra vars läsningar i olika skeden betytt myck-
et för avhandlingen: ett särskilt tack till Amelie Björck och Tue Ander-
sen Nexø för opponeringen på mitt slutseminarium och för ett intres-
sant och givande samtal. Tack till högre seminariet och alla som under 
de gångna åren tagit del av och gett kritik på mina utkast: Ellen Frö-
din, Sara Pärsson, Hedvig Härnsten, Sofia Iaffa Nylén, Vera Sundin, 
Johan Klingborg, Andreas Wahlberg, Sofia Warkander, Anna Persson, 
Hilda Jakobsson, Lydia Wistisen, Peter Kostenniemi, Anna Thörnell, 
Håkan Trygger, och Maria Trejling. Särskilt tack till Maria för sällska-
pet och samtalen under pandemin. Utan din närvaro på kontoret hade 
jag känt mig som ett spöke i korridorerna.

Idéerna i denna avhandling är en väv spunnen ur samtal jag haft 
genom åren, om natur och konst och filosofi och liv och poesi. Tack 
Mats och Ellinor för samtalen och äventyren under tiden i Berlin. Tack 
Johanna och Albin för stimulerande samtal om naturens och medve-
tandets former. Tack till alla jag träffat genom Ordkonst, för att ni tog 
litteraturen på allvar. Tack till Sven Anders Johansson för inbjudan att 
presentera och diskutera mitt projekt vid Mittuniversitetets högre semi-
narium i Sundsvall. Ett särskilt tack vill jag rikta till Erik van  Ooijen, 
för berikande samtal och uppmuntran på tiden då jag fortfarande var 
en liten och osäker masterstudent. Tack till gänget i Malmötxt för att 
jag tillsammans med er har fått möjlighet att diskutera, lyssna till och 
engagera mig i poesi i ett utomakademiskt forum – det har varit bra 
för själen.
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Och på tal om saker som är bra för själen vill jag tacka mina vänner 
som varje år gjort mig sällskap i festivalens undantagstillstånd. Utan 
dessa avbrott i vardagen hade jag förtvinat. Ni vet vilka ni är: tack för 
att ni finns och jag hoppas vi ses snart på ett gammalt flygfält eller en 
ö.

Ett särskilt tack vill jag även rikta till min svensklärare Björn Kohl-
ström, utan vars entusiasmerande lektioner jag kanske aldrig börjat läsa 
poesi eller sökt mig till litteraturvetenskapen efter gymnasiet. Genom 
slutraden i en dikt av Tomas Tranströmer, om vilken jag skrev min all-
ra första diktanalys, lärde jag något om poesins väsen: ”Jag är inte tom/ 
jag är öppen”. Jag är djupt tacksam för att ha blivit guidad till denna 
öppning.

Till sist: tack mamma och pappa för att ni alltid stöttat mig fast ni 
inte riktigt vet vad det är jag håller på med. Tack till Suki som tog mig 
ut på långa promenader under tiden jag behövde det som mest. Och 
tack Carl: utan dig hade det sista året med avhandlingen varit så myck-
et tyngre och tråkigare.





13

I N L E D N I N G

Varför skriva, när det vita pappret bakom orden bara blir vitare och 
vitare? Varför skriva vid en tidpunkt då det kalla kriget var som allra 
kallast och mänskligheten fortsatte att tänka ut nya förstörelsemedel 
för att utplåna sig själv?

Varför skriva om ingen längre längtar efter dikter, utan bara efter 
det vita allt utsläckande intet?1

Så skriver den danska poeten Inger Christensen (1935–2009) i en essä 
där hon blickar tillbaka på den kris som föranledde skrivandet av den 
långa dikten alfabet (1981). Det är en kris som har både en global, poli-
tisk dimension och en konstnärlig, personlig: vitheten syftar samtidigt 
på kärnvapensprängningens förblindande förintande ljus och på det 
vita papper som diktaren kämpar med. Christensen insåg, skriver hon, 
att om krisen skulle lösas av henne blev hon tvungen att vända sig till 
poesin för att få ett svar. Arbetet med alfabet började med att hon skrev 
ned enstaka ord på ett papper: en insamling av substantiv som refererar 
till saker som finns i den värld som hotas av det allt utsläckande intet. 
Så här beskriver hon processen:

Under tiden som ”arbetet” pågick blev det tydligt att insamlingsfasen 
hade något besvärjande över sig, i det att det gick upp för mig att jag 
samlade på ord för att påminna mig om att tingen jag åkallade verkli-
gen existerade, och för att påkalla hoppet om deras fortsatta existens.2
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Svaret verkar alltså vara att poesin blir ett sätt att återknyta till värl-
den – en åkallan, en besvärjelse och ett hopp. I alfabetisk ordning fram-
manar alfabet saker som finns, från inledningsdiktens ”abrikostræerne 
findes, abrikostræerne findes” över bergsbräken, cikoria och duvor till 
atombomber, defolianter och döden, i vad som kallats ett slags litterär 
rödlista över världen.3

Inger Christensen debuterade som poet i början av 1960-talet, med 
diktsamlingen Lys, följd av Græs – båda tydligt modernistiska diktsam-
lingar som utforskar jagets relation till världen. Med sin första dikt i 
storform, det (1969), dubbades hon till generationsdiktare: det beskrivs 
redan i recensionerna som ett monument över det döende 60-talet, och 
i sin klassiska recension av boken kallar Hans Jørgen Nielsen det för en 
katedral av ord som uppehåller sig vid punkten där det politiska, det 
existentiella, det religösa och det estetiska möts.4 I hennes efterföljande 
diktbok Brev i april (1979) tecknas i stället vardagliga scener i vilka ett 
barn och en mor undersöker världen tillsammans genom fantasin, i 
en form inspirerad av kompositören Olivier Messiaens bruk av permu-
tationer som kompositionsteknik. Hennes sista diktbok, Sommerfugle-
dalen (Fjärilsdalen, 1991), är en sonettkrans som utforskar existentiella 
och naturfilosofiska teman. alfabet står där emellan, en dikt som i lik-
het med det utforskar stora, globala teman, men med en större beto-
ning på kontinuiteten mellan det mänskliga och det mer-än-mänskliga 
än dets urbana och sociopolitiska värld. Frågan om existensen och den 
rädsla och ångest som är en del av livet får här en extrovert riktning: 
den existentiella oron blir en oro för planetens existens.5

Idag har det hypotetiska hotet om det totala kärnvapenkrigets 
plötsliga förintande av världen övergått i en besvärande medvetenhet 
om en redan pågående utrotning av arter, förstörelse av ekosystem och 
uppvärmning av planeten. Det rör sig om två distinkta problem där det 
förra tar formen av en händelse medan det senare är en pågående pro-
cess, vilket har konsekvenser för hur dessa fenomen kan gestaltas i lit-
teraturen. Men samtidigt har dessa två ”undergångsscenarier” samma 
rot i människans teknologiska iver, och båda är centrala aspekter av an-
tropocen, den föreslagna geologiska tidsålder som definieras av männ-
iskans påverkan på jordens klimat och biomassa.6 Både kärnvapnens 
strålning och den globala uppvärmningen är dessutom exempel på 



inledning

15

vad Timothy Morton kallar hyperobjekt: ting som är enorma och 
utspridda i både tid och rum på ett sätt som överskrider människans 
perceptionsförmåga.7 

I alfabet bearbetar Christensen inte bara kalla krigets rädsla för 
bomben; även miljöproblem som kemisk förorening och en ödeläg-
gande monokultur benämns i dikterna. Christensens reflektion över 
en poetisk krismedvetenhet är mer aktuell än någonsin, och föregriper 
på många sätt den diskussion om poesins roll i klimatförändringar-
nas tid som växt fram under 2000-talet.8 I en essä från 2000 skriver 
Christensen:

Kan jorden förlåta oss? Jorden, som med sitt lyckosamma förhållande 
till solen har använt årmiljoner för att skapa en naturgrundlag, där vi, 
en slumpartad dag i universums tid, kunde bli till. Men knappt har vi 
varit här i några årtusenden förrän vi utsätter denna naturgrundlag för 
fara. Den existerande balansen, där skapande och nedbrytning är delar 
av varandra, rubbar vi.9 

Stycket är karaktäristiskt för hur Christensen i dikt såväl som i essäer 
ständigt sätter människans förehavande i ett både tidsligt och rumsligt 
utsträckt – för att inte säga kosmologiskt – perspektiv, där förhållandet 
mellan slump och ordning (människans uppkomst respektive natur-
grundlagen) präglar den naturliga världen. Men samtidigt som Chris-
tensen riktar uppmärksamhet mot människans förhållande till den 
”naturliga” eller fysiska världen, är en upptagenhet vid språkets natur 
och teckenrelationer en minst lika central aspekt av hennes författar-
skap. En medvetenhet om bräckliga ekologiska relationer går i Chris-
tensens texter hand i hand med ett intresse för språk och medvetande: 
ekosystem och språksystem verkar hos Christensen innesluta varandra.

När ekopoetiken, ett samlingsbegrepp för en särskild form av läsan-
de såväl som skrivande av poesi, nådde det skandinaviska litteraturfäl-
tet i mitten av 2010-talet började alfabet läsas som ett ”ekologiskt ma-
nifest”, en ”ekopoetisk klassiker” och ”en ekopoesi för atomåldern.”10 
Miljöproblematiken uppmärksammades visserligen även i tidiga läs-
ningar av alfabet, men då vid sidan av ett primärt fokus på de språk-
liga och formella aspekterna av dikten, inte minst Christensens arbete 
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med poetiska system.11 Framväxten av en ny typ av ekokritisk diktning 
under 2010-talet har alltså även inneburit nya läsningar av alfabet, när 
Christensens inflytande på en yngre generation danska författare blivit 
allt tydligare. Vad dessa poeter ärvt från Christensen är, menar Kizaja 
Ulrikke Routhe-Mogensen, framför allt en viss hållning till naturen: 
det handlar om ”den där förbundenheten och om att ompröva hela 
det omvärldsförhållande den innebär”.12 Det är detta stråk i Christen-
sens diktning som intresserar mig: försöken att ompröva och under-
söka människans förhållande till den mer-än-mänskliga världen i ljuset 
av en ekologisk kris orsakad av människan – en poetisk undersökning 
som inbegriper en genomlysning av vad det innebär att vara en språklig 
varelse, att uppleva världen genom språket. Detta omprövande innebär 
därmed även en reflektion över den poetiska formens möjlighet och 
begränsning när det gäller att uttrycka denna förbundenhet. Om den 
klassiska naturlyriken framför allt använder naturen som en fond och 
en källa för metaforer om det mänskliga, hur kan då nya poetiska for-
mer se ut som bättre gestaltar den förbundenhet som är så central för 
det ekologiska tänkandet? Det är just här, i sökandet efter en sådan 
form, som Christensen blivit inflytelserik för en senare generation av 
diktare.

Ekopoetiken, och denna avhandling, kan också ses som en del av 
en bredare rörelse i det samtida tänkandet som går under namnet den 
icke-mänskliga vändningen och som inbegriper olika men besläktade 
teoriströmningar som posthumanism, nymaterialism, kulturella djur-
studier och ekokritik. Gemensamt för dessa strömningar är ansatsen 
att kritisera några av det västerländska tänkandets dominerande före-
ställningar, så som den om människan som ett rationellt, autonomt 
subjekt som står över eller i motsättning till en livlös materia. Även om 
mitt fokus ligger på en utforskning av ekokritiken som teori och eko-
poetiken som metod, öppnar jag inte sällan diskussionen ut mot dessa 
olika fält i min diskussion av det poetiska subjektet och dess möte med 
andra djur och en levande värld.

Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i förståelsen av alfabet 
som en ekopoetisk klassiker, en kategorisering vars implikationer går 
i två riktningar: för det första öppnar den upp för en ny tolkning av 
alfabet, för det andra innebär den att alfabet, i egenskap av föregångare, 
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har ett inflytande på den samtida ekopoesin. Jag följer båda dessa spår, 
i syfte att undersöka hur Christensen svarar på sin tids globala kriser 
genom poesin samt vad detta svar har för poetologiska implikationer. 
Vad har dikten egentligen för möjlighet att gestalta den där förbunden-
heten? Vad kan en läsning av alfabet ge för insikter om ekopoetikens 
potential? Noggrannare formulerat så är syftet med denna avhandling 
att undersöka hur och med vilka medel Christensen skriver fram ett 
ekopoetiskt svar på en global kris, och hur 2000-talets ekopoesi i sin 
tur svarar på alfabet. De frågor och problemställningar kring männ-
iska, natur, och materialitet som nu är i fokus för den ickemänskli-
ga vändningen i akademin har länge, kanske alltid, varit föremål för 
undersökning i litteraturen. Därför vill jag inte endast hämta begrepp 
från teorin och undersöka alfabet genom dem, utan också lyssna till 
Christensens specifika sätt att beröra dessa frågor, och se hur det kan 
bidra till den ekopoetiska teoribildningen. Frågor jag ställt mig i läs-
ningen är: Hur kan Christensens arbete med poetisk form – som ofta 
gått under benämningen ’systemdiktning’ – belysa ekokritiska spörs-
mål om förhållandet mellan språk och värld? Kan besvärjelsen förstås 
som en ekopoetisk strategi? Vad är det för typ av subjekt som skrivs 
fram i alfabet och i vilken relation står det till den mer-än-mänskliga 
världen? Hur hanterar Christensen den apokalyptiska tropen som ett 
sätt att skildra en global kris? På vilka sätt traderar några av 2000-talets 
ekopoetiska texter alfabet och kan dessa dikter i sin tur belysa alfabet 
från ett nytt håll?

Det finns fem tidigare avhandlingar samt tre antologier som helt 
ägnar sig åt Inger Christensens författarskap – men medan det finns 
en monografi om det och en om Sommerfugledalen finns det ingen som 
har alfabet som huvudsakligt fokus.13 Utöver dessa publiceringar finns 
det ett antal artiklar, avhandlingskapitel och tidskriftstexter som jag 
går i dialog med i avhandlingen. Jag presenterar och diskuterar den 
tidigare forskningen efter hand som mina läsningar och mitt resone-
mang fordrar det, men det är här på sin plats att nämna den del av 
den tidigare forskningen som ligger närmast min teoretiska utgångs-
punkt. Jag är inte den första att närma mig Christensens poesi från 
ett ekokritiskt håll – Henning Fjørtoft har i sin avhandling Jordsanger: 
Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt (2011) lagt en grund 
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för ekokritiska läsningar av Christensen, och jag har haft nytta av hans 
kontextualisering av Christensens författarskap inom en samtida na-
turvetenskaplig kontext. Däremot är jag kritisk till hans förståelse av 
begreppen fakticitet och självreflexion, och hans uppställande av en di-
kotomi mellan dikten/språket och en ’faktisk’ värld som kan ’reflekter-
as’ i dikten.14 Min teoretiska utgångspunkt ligger närmare den materi-
ella ekokritikens förståelse av materia och diskurs som sammanflätade 
– eller snarare insnärjda – i varandra. Jag menar att Christensens poesi 
visar på ett mer komplext undersökande av relationen mellan föreställ-
ning, språk och värld än vad Fjørtoft fångar in i sin läsning. Anne Gry 
Haugland har i sin tur skrivit en avhandling om Sommerfugledalen 
samt flera artiklar där hon diskuterar det naturfilosofiska perspektivet 
hos Christensen. Jag går i dialog med dessa texter, och är exempelvis 
enig med Haugland om att det hopp om en utväxling mellan natur 
och språk som gestaltas i alfabet kan knytas till en ”(miljö)politisk över-
byggnad”.15 

Jag följer dock ett annat spår i min läsning än både Fjørtoft och 
Haugland – ett spår som utforskar poesins performativa potential ge-
nom dess rituella dimension.16 Jag tar fasta på den besvärjande gest som 
vi såg att Christensen talade om i relation till sitt arbete med alfabet, 
något som plockats upp i receptionen men sällan berörts mer ingående. 
Christensen skriver själv att besvärjelsen visserligen är språklig, men 
”samtidigt är den rytmiskt [sic], musikalisk till sitt väsen och därmed 
i grunden av sifferkaraktär”.17 Hennes bruk av matematiska system i 
sin diktning verkar alltså inte bara handla om att mima naturproces-
ser – som Tue Andersen Nexø föreslår18 – utan även om att skapa en 
besvärjande form, att ge dikten ett slags agens. Enligt Susanna Nied, 
Christensens engelskspråkiga översättare, ville Christensen att de första 
dikterna i alfabet skulle vara som de första dikterna människan kom-
ponerade, ”kanske någonstans i grottor: fundamentala, besvärjande, 
markerande ordens makt och makten hos de ting de står för.”19

En besvärjelse är en form av ritualiserat yttrande som återfinns i alla 
kulturer och som grundas på föreställningen att själva yttrandet har en 
direkt och konkret effekt i sinnevärlden.20 Det är alltså ett slags per-
formativt yttrande i språkfilosofen J.L. Austins bemärkelse: en talakt 
som påverkar emotioner, relationer och identiteter.21 Men medan den 
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typiska talakten endast relaterar till mänskliga identiteter och mellan-
mänskliga relationer genom konvention, har den traditionella magiska 
besvärjelsen ett vidare användningsområde: den kan jaga bort eller till-
kalla andar och personifierade delar av naturen. I danskan har verbet 
”besværge” dessutom fler användningsområden än svenskans motsva-
righet – Den danske ordbog listar fyra huvudsakliga betydelser:

 1.  påkalde og bevæge en åndelig magt i en ønsket retning ved at udtale  
 en magisk remse, trylleord el. lign.

 a.  få magt over noget ondt og jage det bort ved hjælp af magiske 
 ord eller et bestemt ritual

 b.  få kontrol over; få til at forsvinde
 2. indtrængende bede om; bønfalde; befale ofte under anråbelse af 

 noget helligt
 3. hylde ukritisk; begejstret tilslutte sig
 4. aflægge ed på; højtideligt forsikre22

Dessa betydelser går i olika riktningar, men alla är relevanta att reflek-
tera över i förhållande till alfabet. Iögonfallande är kontrasten mellan 
den första betydelsen å ena sidan, och den andra och tredje betydelsen 
å den andra – den första handlar om att kontrollera och få makt över 
något, till exempel i bemärkelsen att hålla någonting hotfullt borta, 
medan den andra och framför allt den tredje definitionen har en näs-
tan motsatt betydelse: att locka något till sig, att anropa något heligt, 
att hylla något. Här närmar vi oss besjungandet som lyriskt modus. 

Faktum är att denna dubbelhet ringar in en inre spänning i alfa-
bet, mellan en kosmogonisk och besjungande respektive en apoka-
lyptisk och sörjande impuls. Uppradningen av saker som finns har en 
extatisk, världsskapande effekt men bär också tingens negation med 
sig som en implicit möjlighet: aprikosträden finns nu, men kommer 
de att finnas? Att ’besvärja världen’ kan, ur ett ekopoetiskt perspek-
tiv, innefatta både försök att hålla kärnvapen och miljögifter borta i 
en apokalyptiskt stämd dikt, och att hålla den biologiska mångfalden 
kvar genom ett åkallande av tingen. Besvärjelsen kan innebära en kon-
trollerande handling, eller vara ett uttryck för hängivenhet. Här klyver 
begreppet rakt igenom aktuella frågor kring människans relation till 
och ansvar för planeten som uppstår med idén om antropocen som en 
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ny geologisk epok som definieras av människans långtgående påverkan 
på jordklotets klimat och geologi. Ska människan axla det ansvar som 
namnet ”antropocen” antyder och försöka skapa sig en total teknolo-
gisk kontroll över klimatet? Eller ska hon snarare överge den upplys-
ningens dialektik som lett till att hennes egna teknologier riskerar att 
ödelägga civilisationens grundvalar – ska hon träda tillbaka, begeistrat 
ansluta sig till jorden och avsäga sig planetens ledarroll, som en fåra i 
det posthumanistiska och nymaterialistiska tänkandet antyder? 

Jag förstår Christensens utforskande av lyrikens rötter i trollformeln 
och besvärjelsen som en modernitetskritisk gest med ekopoetiska kon-
sekvenser. Poesin har alltid delvis talat förbi förnuftet, genom sin sinn-
liga, rytmiska framställning. Det är just dessa aspekter av den poetiska 
diskursen som gör den till en så intressant plats att tänka antropocen 
från/genom – det är ett sätt att använda språket, denna förmåga som är 
så definierande för det ”mänskliga”, på sätt som knyter an till affekter 
och effekter bortom det rationella förnuftet. Det är också ett sätt att 
skapa en experimentzon för att tänka annorlunda – ett ”ersättnings-
universum” som Christensen själv kallar de lyriska och besvärjande 
passagerna i alfabet.23 Det är många som har diskuterat i vilken mån 
poesin kan sägas ha en särskild förmåga att gestalta den pågående kri-
sens många dimensioner.24 Den romantiska poeten Hölderlins fråga 
”wozu Dichter in dürftiger Zeit” (”vad ska vi ha poeter till i torftiga 
tider?”)25 aktualiseras därmed på nytt, och jag utforskar här Christen-
sens svar, där besvärjelsen och lyrikens rituella dimension spelar en 
central roll. 

Möbiusbandets ekopoetik

Vad innebär det då att sätta Christensens författarskap i förbindelse 
med det som i dag kallas ekopoesi? Ekopoetiken kan ses som en sär-
skild fåra inom ekokritiken, som först utvecklades ur 1990-talets stu-
dier av romantisk poesi. Som Kate Rigby formulerar det, är ’ekopoetik’ 
en ekokritisk neologism som refererar till införlivandet av eko- eller 
miljöperspektiv i studiet av poetik, och i läsandet och skrivandet av lit-
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terära verk.26 Begreppet har alltså en praktisk såväl som en kritisk sida: 
det är ett sätt att skriva såväl som att läsa. Man kan säga att den vidas-
te definitionen av begreppet ekopoesi är att det rör sig om poesi som 
ställer ekologiska frågor – men det kan, som Peter Degerman påpekar, 
också krävas ett ekopoetiskt perspektiv för att fånga upp dessa frågor.27 

Utifrån en snäv tolkning av vad som utgör en ekologisk fråga fram-
står det kanske inte som en självklarhet varför alfabet skulle läsas som 
ekopoesi. Men den ekologiska kris vi befinner oss i har en inre såväl 
som en yttre dimension, den inbegriper inte endast mätbara utsläpp 
utan också föreställningsförmågan och de världsbilder utifrån vilka vi 
tolkar och interagerar med världen. Som ekokritikern Timothy Mor-
ton har formulerat det i The Ecological Thought, så handlar ekologi 
därför inte bara om återvinning, solceller och radikala miljöaktivister, 
utan även om fantasin – om förmågan att föreställa sig hur ett ekolo-
giskt samhälle skulle se ut, vad ett ekologiskt sinne skulle tänka, vilken 
sorts konst en ekologiskt sinnad person skulle tycka om.28 Den ekolo-
giska tankegången har, menar Morton, att göra med affekter som häp-
nad, öppensinnadhet och förundran men också med tvivel, förvirring 
och skepticism.29 Det ekologiska tänkandet handlar inte så mycket om 
”Naturen” som en entitet ”där borta” utan om att tänka alltings sam-
mankoppladhet – att tänka förbundenheten. Det är ”en praktik och en 
process av att bli fullt medveten om hur mänskliga varelser är förbund-
na med andra varelser.”30

Morton är en del av en vidare rörelse inom den samtida ekokri-
tiken som söker sig bort från det man kallar en ”grön” ekologi, som 
fokuserar på vissa estetiskt tilltalande biotoper vilka fungerar som en 
bekväm bakgrund för människan snarare än att fokusera på de eko-
logiska förbindelser som löper genom allt.31 Vissa försöker att tänka 
ekologin prismatiskt, för att komma bort från den gröna, pastorala 
ekologins antropocentrism, medan Morton föreslår en ”mörk” ekologi 
där den romantiska ironin spelar en viktig roll, liksom affekter som 
melankoli och depression – vilket måste förstås i relation till (i synner-
het den amerikanska) miljöretorikens tendens att reproducera koloni-
alistiska och patriarkala idéer som separerar det naturliga, starka och 
hälsosamma från det artificiella, svaga och sjukliga.32 Genomgående i 
den samtida ekokritiken är bruket av ett intersektionellt perspektiv – 
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då miljöretoriken ofta är sammansnärjd med frågor om kön, ras, klass 
och art – samt en kritik av det naturbegrepp som förstår naturen som 
någonting bortanför det mänskliga. 

Mortons omkonceptualisering av ekokritiken och det ekologiska 
tänkandet har varit viktig för mig och mitt teoretiska perspektiv, men 
det bör kanske poängteras att jag förhåller mig ganska löst till hans 
teoribygge: Mortons tänkande, och i synnerhet som det uttrycks i hans 
senare böcker, är grundat i en objektorienterad ontologi. Denna ger en 
ganska statisk syn på ting, medan alfabet är en dikt där tidslighet och 
rytm är centrala aspekter – det finns en rörelse i dikten från skapandets 
big bang, en expansion och en utveckling från enkla till mer komplexa 
system.33 Här är jag snarare influerad av nymaterialistiska tänkare som 
Karen Barad och Elizabeth Grosz som betonar materians dynamiska 
karaktär.34 Det är i denna tanketradition som jag grundar min diskus-
sion om poetisk rytm.

I många essäer, särskilt från den senare delen av sitt författarskap, 
kommer Christensen in på frågan om hur man kan konceptualisera 
människans förhållande till naturen. Hon ringar in en paradoxal dy-
namik som liknar den som Morton beskriver i Ecology Without Nature 
när hon i en essä skriver:

Å ena sidan hyser vi, i självömkande nostalgi, en primitiv längtan 
tillbaka till naturen, medan vi å andra sidan inte har ögon för något 
annat än den människoskapade världen runtomkring oss. Det män-
niskoskapade har i sanningens namn brett ut sig så mycket att det 
efter hand börjat skrämma oss. Men istället för att undersöka hur intimt 
det människoskapade hänger samman med den natur det trots allt hör 
ihop med, betraktar vi oftast det människoskapade för sig och naturen 
för sig, som oförsonliga, ja fientliga storheter.35

Den dikotoma logik som i det västerländska tänkandet uppvärderat 
kulturen på naturens bekostnad vänds under romantiken upp och ned, 
men Morton menar att detta uppvärderande av naturen – som bland 
annat tar sig uttryck i den primitiva längtan som Christensen beskriver 
– inte nödvändigtvis innebär någon genomgripande förändring. Att 
sätta naturen på en piedestal och beundra den på avstånd, skriver han, 
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innebär för naturen samma sak som patriarkatet för kvinnan.36 Det re-
producerar fortfarande föreställningen om att naturen är någonting an-
nat, närmare bestämt ett estetiskt objekt som kan beundras, men vars 
värde ändå är betingat av den mänskliga njutningen. Naturbegreppet 
som sådant, menar Morton, innebär en idé om en radikal utsida 
utanför samhället – vilket är en kapitalistisk fantasi som säkerställer 
att den systematiska exploateringen av naturresurser kan fortsätta för 
evigt.37 

Jag tror inte, som Morton, att det är nödvändigt att rensa sin voka-
bulär från ’naturen’, men däremot att det är viktigt att vara medveten 
om hur man använder detta begrepp. Problem uppstår för att det är 
ett ord som används i flera olika bemärkelser, som ibland glider över 
i varandra – naturen som objekt för vetenskapen glider över i naturen 
som norm (den natur som kritiseras av av poststrukturalismen), och 
dessa kan inte heller helt åtskiljas från det vardagliga bruket av natur-
begreppet som någonting som står i motsats till staden och det män-
niskoskapade. Levi R. Bryant föreslår att man istället ska göra sig av 
med kulturbegreppet, åtminstone i den mening att man sätter kultu-
ren i kontrast till naturen.38 Detta ligger också närmare min utgångs-
punkt, vilket jag även ser reflekteras i Christensens texter: kulturen är 
naturlig, men kan förstås som en förlängning eller ’veckning’ av natu-
ren, så att den på samma gång är ofrånkomligt ’naturlig’ och någonting 
i sig självt, ett distinkt system i ett större system.

Från detta perspektiv fokuserar det ekologiska tänkandet alltså 
kontinuitet och förbindelser snarare än att reproducera föreställningar 
om en natur som ska ’räddas’. Denna ekologiska tankegång är, menar 
Morton, ett virus som infekterar alla andra sätt att tänka. En liknande 
utgångspunkt finner man hos de som i dag teoretiserar en generalise-
rad eller ’generell ekologi’. Medieteoretikern Erich Hörl argumenterar 
för att det under mitten av 1900-talet skedde ett skifte från en logo-
centrisk till en ekologisk subjektsform, vilket gör att man i dag kan tala 
om en generell ekologi som genomsyrar hur vi tänker och organiserar 
samhället.39 Ekologibegreppet allierar sig nu, skriver han, med nyma-
terialismernas försök att artikulera en ickemodern ontologi och epi-
stemologi.40 Allting kan nu konceptualiseras som ett ekosystem: sinnet, 
medier, begär, beteende, och så vidare. Mot bakgrund av detta gene-
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raliserade och internaliserade ekologibegrepp framstår Angela Humes 
och Gillian Osbornes förslag att ekopoetiken bör förstås som liktydig 
med en postmodern poetik – snarare än som en subkategori eller en 
särskild skola – som den mest fruktbara vägen att gå för den ekopoetis-
ka teoribildningen. De skriver: 

Med atombombens ankomst, utvecklingen av systemteori och kvant-
fysik och eskaleringen av människans utvinning och utarmning av 
fossila bränslen och andra naturresurser – precis de typer av historiska 
fenomen som från början ofta använts för att periodisera den postmo-
derna eller samtida litteraturen – kom nya former av ekologiskt med-
vetande.41

De tar som exempel Fredric Jamesons definition av postmodernism – 
”vad du har när moderniseringsprocessen är fullbordad och naturen 
försvunnit för gott” – och påpekar att hans datering av postmodernis-
mens början till 1973, året då den första oljekrisen inträffade, likställer 
senkapitalismen med den sena oljekulturen.42 

Peter Degerman beskriver i sin tur hur den samtida ekopoesin in-
fluerats av dessa teknologiska processer och vetenskapliga teorier:

Med inflytande från naturvetenskaplig forskning, från kvantmeka-
nik och evolutionsbiologi, söker den nya ekopoesin öppna upp för en 
agens utanför den mänskliga kontrollen, då inte endast förstådd som 
icke-mänsklig agens i organisk mening, utan också i form av en au-
tonom – eller snarare relationell – agens i all materialitet, också i till 
exempel poetiken som tankekomplex eller i de konkreta poetiska orden 
på ett ark papper; cybernetiken illustrerar det faktum att tankar kan ha 
en egen agens, medan den konkretistiska poesin, seriella eller slump-
genererade verk, synliggör de poetiska ordens egen agens.43

De teorier som influerar den samtida ekopoesin har alltså rötter i ett 
systemtänkande som går tillbaka till mitten av 1900-talet, och som 
även influerat litteraturen från den tiden – den konkretistiska poetik 
som Degerman nämner har sitt ursprung i 1950-talet, och 1960-talet 
såg ett stort intresse bland konstnärer för slumpen som medskapare. 
Dessa strömningar är också viktiga för att förstå Christensens förfat-



inledning

25

tarskap. Hon har räknats som en central figur inom den danska sys-
temdiktningen som på 1970-talet lyftes fram som en specifik version 
av de skrifttematiserande och konkretistiska strömningar som präglade 
1960-talets avantgardistiska litteratur. Det gemensamma draget för sys-
temdiktarna var att de använde sig av matematiska system i kompo-
nerandet av sina dikter. Enligt Steffen Hejlskov Larsen, som lanserade 
begreppet 1967 och gav en fördjupad definition i boken Systemdigtning-
en: Modernismens tredje fase från 1971, hämtar strömningen inspiration 
från Stéphane Mallarmés strävan mot opersonlighet och abstraktion 
genom en tömning av språkets vardagliga mening, men också från den 
svenska och tyska konkretismen samt från andra konstformer.44 

Men det är flera som kritiserat Hejlskov Larsens definition eller 
ifrågasatt om Christensens poesi verkligen kan kategoriseras som sys-
temdiktning utifrån hans beskrivning. Anne Gry Haugland menar 
exempelvis att Hejlskov Larsens definition av det poetiska bruket av 
system som en form av markering av klyftan mellan språk och värld 
ligger långt ifrån hur det används i Christensens diktning, och därmed 
misslyckas med att ringa in hur relationen mellan slump och nödvän-
dighet styr hennes bruk av systemen.45 Henning Fjørtoft påpekar i sin 
tur att klassificeringen av Christensen som systemdiktare är problema-
tisk: det är en etikett som getts till en lång rad författare som på olika 
sätt experimenterat med litterär form, och ringar inte in det specifika 
med Christensens poetik. Han lyfter istället fram den naturvetenskap-
liga och teknologiska kontexten, där det explicita bruket av system i 
diktningen kan ses som ett uttryck för inflytande från den samtida 
utvecklingen inom cybernetiken.46 Henning Fjørtoft kontextualiserar 
på så vis, förtjänstfullt, den danska systemdiktningen och sätter den 
i förbindelse med cybernetikens och systemteorins genomslag på ett 
liknande sätt som Jesper Olsson tidigare gjort med den svenska kon-
kretismen.47 Särskilt i Christensens första så kallade systemdikt, det, 
och i hennes essäer från 1970-talet kan man enligt Fjørtoft se ett tyd-
ligt inflytande från cybernetikens vokabulär: ord som ’entropi’, ’energi’, 
’system’, ’process’ och ’mönster’ är återkommande i hennes texter.48 I 
hennes senare essäer blir dessutom slumpen ett centralt begrepp, med 
tydlig influens från modern kaos teori, vilket jag kommer att ha anled-
ning att återkomma till.
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Genom cybernetikens sätt att tänka löses gränsen mellan biologisk 
kropp å ena sidan och tänkandet eller intellektet å den andra upp – 
allt förstås som information som flödar, som binder samman de endast 
delvis slutna systemen (t.ex. en människa, ett organ, ett samhälle, ett 
konstverk) i ett större kretslopp. I systemteorin finns alltså en potentiell 
kritik av den kartesianska uppdelningen mellan kropp och själ, mellan 
res extensa och res cogitans. Men detta innebär också att det ekologis-
ka tänkandet, genom sina rötter i cybernetiken, är förbundet med de 
teknologier och ideologier som ligger bakom den ekonomiska, militära 
och teknologiska utvecklingen efter andra världskriget – cybernetikens 
upplösande av gränser är en grundval i den nyliberala ideologin såväl 
som i den generaliserade ekologin. Det behövs därmed en ekokritik 
som kan navigera en väg mellan cybernetikens apolitiska upplösning av 
skillnader – som på många sätt främjar miljöförstöring och den globa-
la uppvärmningen – och den kartesianska världsbildens separation av 
kropp och själ, människa och djur.

Det är just här jag ser möjligheten att berika och fördjupa det eko-
kritiska tänkandet genom en läsning av Christensens poesi. I Christen-
sens arbete med poetiska system finns en koppling till framväxten av 
det ekologiska tänkandet – som är ett slags systemtänkande – samti-
digt som hennes bruk av rytm knyter an till en förmodern lyrisk tradi-
tion och dikterna på en innehållslig nivå väcker ekologiska frågor om 
relationen mellan människan och den mer-än-mänskliga naturen. 

Att Fjørtoft i sin avhandling är skeptisk till att använda begreppet 
ekopoesi i relation till Christensens diktning beror, tror jag, på att han 
hämtar sin definition av begreppet från en specifik ekopoetisk tradi-
tion, nämligen en typ av ekopoetik som har sina rötter i en (neo)ro-
mantisk, djupekologisk, i viss mån antimodernistisk poetik, som sätter 
stor tilltro till poesins förmåga att hela den klyfta mellan människa 
och natur som Schiller identifierade som den moderna diktningens 
främsta kännemärke. John Felstiners bok Can Poetry Save the Earth? är 
ett talande exempel på denna inriktning: ”poesi kan”, skriver han, ”mer 
än någon annan form av språkbruk uppenbara avgörande tecken och 
varningar från vårt arrende på jorden”.49 Susanna Lidström och Greg 
Garrard tecknar i en artikel en skiljelinje mellan detta, som de kall-
ar en ekofenomenologisk ekopoesi, och en miljöorienterad ekopoesi.50 
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När Fjørtoft skriver att han vill ”undvika en rigid ekopoetisk tolkning 
som alltid landar i diktens helande kraft”51 är det den ekofenomenolo-
giska ekopoesin han syftar på. Poeter och kritiker i denna tradition har 
tenderat att positionera sig i kontrast mot en postmodernistisk poetik 
som influerats av poststrukturalistisk filosofi, eftersom denna – så lyder 
kritiken – är allt för upptagen med språklekar och av att understryka 
avgrunden mellan språk och värld för att kunna beskriva den ödelägg-
else av den naturliga världen som är på väg att ske till följd av människ-
ans förehavanden. 

Enligt denna fenomenologiska ekopoetik är målet att tysta ”språ-
kets fabrikationer” för att uppnå ett ögonblick av icke-dualistiskt ”be-
boende”, helt enkelt ett möte eller en upplösning mellan det mänskliga 
subjektet och den icke-mänskliga naturen:

Ofta nedtecknar natur- och miljöpoeter ögonblick av icke-dualistiskt 
beboende [inhabitation] av specifika platser, där upplevelsen uppstår 
först när den mänskliga slutledningsförmågans brus, som inkluderar 
språkets fabrikationer, har tystnat, eller frossar i ögonblick av feno-
menologisk delaktighet i Varat där seendets aktivitet tvinnar samman 
mänskliga och icke-mänskliga världar.52

Citatet kommer ur Leonard Scigajs bok Sustainable Poetry: Four Ame-
rican EcoPoets. Han driver där frågan om litteraturens möjlighet att 
representera en ursprunglig upplevelse i språket, en fråga som blivit 
något av en stötesten inom ekopoetiken. Å ena sidan finns det en driv-
kraft att utforska poesins möjlighet att nedteckna det som finns precis 
bortom språkets gräns, att skapa ett utrymme för det mer-än-mänsk-
liga. Men å andra sidan, som kritiker mot denna representionspoetik 
formulerar det: vad fyller egentligen poesin för funktion ifall den en-
dast ska leda oss till en sådan språklös upplevelse? Finns det inte andra 
metoder – meditation, en skogspromenad, en studie i den lokala floran 
och faunan – som bättre uppfyller detta syfte? 

Kate Rigby är liksom Fjørtoft skeptisk mot allt för optimistiska ut-
sagor om poesins helbrägdagörande kraft. För vad hon kallar en ”nega-
tivitetens ekopoesi” är det avgörande att värdera de sätt som poetiskt 
skrivande avslöjar ”sin egen oförmåga som en form av representation 
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eller gensvar, i syfte att motstå substitutionens logik: det vill säga illu-
sionen att texten kan stå för någonting annat, vare sig det rör sig om en 
förkroppsligad upplevelse, empirisk kunskap eller etisk-politisk hand-
ling”.53 I den fåra av ekopoetik som Angela Hume och Gillian Osborne 
presenterar i Ecopoetics, som kan sägas ha sina rötter i Jonathan Skin-
ners tidskrift ecopoetics som publicerades mellan 2001 och 2009, kriti-
seras distinktionen mellan en ”postmodern” eller ”poststrukturalistisk” 
poetik å ena sidan och en miljöorienterad diktning å den andra. Tvärt-
om är det just genom formexperiment som ekologiska relationer kan 
utforskas på ett mer genomgripande sätt.54 Garrards och Lidströms 
andra kategori, miljöorienterad ekopoesi, lägger i sin tur större vikt 
vid att skriva fram en global förbundenhet, där den naturliga världen 
inte kan åtskiljas från historia, kultur, politik, lingvistik och personliga 
minnen.55 Det är i denna fåra som alfabet har kommit att bli en ekopo-
etisk föregångare.

Jag kommer genom avhandlingen att återkomma till det krux som 
jag här kommit in på – det som rör representation och handlingsut-
rymme, den poetiska formens betydelse – och diskutera det från olika 
håll. Frågan om dikten i första hand skapar eller representerar en värld 
aktualiseras i alfabets kosmologiska listande av saker som finns – en 
gest som anknyter till den bibliska skapelseberättelsen. Men också i 
Christensens arbete med system eller mönster som både kan förstås 
som ett sätt att skapa en värld – en slags diktens autopoiesis56 – och ett 
försök att representera någonting bortanför det mänskliga. Frågan om 
språkets natur knyter även an till frågan om människans relation till 
världen – hur kan man egentligen begreppsliggöra denna relation på 
ett ’ekologiskt’ sätt, som tar hänsyn både till de förbindelser och skill-
nader som löper genom världen? I Christensens diktning finner man 
en ingående undersökning av relationen mellan medvetande, språk och 
värld som belyser denna schism inom ekopoetiken. ”Vi är en del av 
naturen,” skriver Christensen i en essä, ”men är samtidigt den särskilda 
del av naturen som kan betrakta naturen, och därigenom betrakta oss 
själva.”57 I alfabet konstateras det i sin tur att ”alfabeterne findes” – i 
plural – i en dikt som sedan mynnar ut i en rad liknelser mellan dikt-
jagets skrivande och naturliga mönster och rytmer: ”jeg skriver som 
vinden/ der skriver med skyernes/ rolige skrift”. Analogin, liknelsen, 
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är central här – den antyder en skillnad samtidigt som den pekar ut en 
likhet. Och denna skillnad är inte absolut utan kan förstås som grun-
dad i en kontinuitet, en djupare förbindelse mellan människans språk 
och naturens språk, vilket jag i min läsning av alfabet diskuterar ur ett 
biosemiotiskt perspektiv, men också i relation till den tidigromantiska 
filosofin. 

Kort sagt kan man tala om en dubbelhet i Christensens diktning, 
då hon å ena sidan betraktar poesin som en livsyttring likställd med 
biologiska processer och å den andra sidan samtidigt betonar dess av-
stånd till naturen, dess fiktivitet. I en essä talar Christensen om möbius-
bandet som en bild för denna relation mellan medvetande och värld, 
där språket utgör ett gränssnitt.58 Möbiusbandet är en konstruktion 
som ger en illusion av en in- och en utsida, men egentligen bara består 
av ett plan. Timothy Morton använder också möbiusbandet som en 
bild för sitt ekologiska tänkande: 

När du för ditt finger längsmed ett möbiusband märker du att du på ett 
mystiskt sätt hoppar över till en annan sida – som visar sig vara sam-
ma sida. Det exakta ögonblicket när det händer kan inte bestämmas. 
Vridningen finns överallt längs med bandet. På samma sätt vrids varel-
ser i grunden in i framträdandet, men vridningen kan inte lokaliseras 
någonstans.59 

Illustration av ”Möbiusbandet”. Källa: Adobe Stock
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Möbiusbandet är ett sätt att tänka uppdelningen mellan insida och ut-
sida, mellan mänskligt medvetande och världens materia, som något 
som samtidigt finns och inte. Just denna samtidighet, sådana till synes 
paradoxala tillstånd, är – det är min övertygelse – poesin särskilt läm-
pad att gestalta.60 Det poetiska språkets möjlighet att uttrycka ambi-
valens, att genom bildspråk och troper arbeta med flera betydelselager 
samtidigt i koncentrerad form, kan kanske till och med fungera som 
en övning i att tänka förbindelser.

Som Hubert Zapf påpekar, har ekokritiken framför allt betonat re-
lationalitet och förbundenhet ”på alla nivåer och studieområden”, och 
den tidiga ekokritikens utveckling på 1980-talet kan på så vis förstås 
som ”en motsatt utveckling i relation till den dominerande tendensen 
hos det föregående paradigmet, postmodernismen, inom vilket före-
ställningar om skillnad, heterogenitet och oförenlighet var axiomatis-
ka antaganden.”61 Detta hänger ihop med en tendens hos ekokritiken 
som Scott Knickerbocker pekar ut i Ecopoetics: The Language of Nature, 
the Nature of Language: strävan efter att minska eller eliminera klyf-
tan mellan språk och värld. Denna strävan att upplösa skillnaden har 
uppstått av etiska skäl – man vill genom poesin hela det sår som mo-
derniteten rivit upp. Men tvärtom, menar Knickerbocker, måste vi av 
just etiska – men också estetiska – skäl bibehålla en distinktion mellan 
språk och värld. För endast genom att iaktta att språket och (resten av) 
naturen verkar enligt olika lagar kan vi studera interaktionen mellan 
språk och natur.62 Detta kan vid första anblick framstå som en mot-
sägelse av min kritik av åtskillnaden mellan kultur och natur, men jag 
förstår – med Christensen – språket såväl som kulturen som en kvalitet 
som växer fram ur naturen, något som uppstått ur den men inte helt 
kan likställas med den. Ett veck, ett autopoetiskt system, som skapar 
sin egen interna logik.

Detta är i linje med Mortons förståelse av den ekologiska tanke-
gången som bärandes på en inre motsägelse: fraser som ”jag är ett med 
kosmos” är ett slags ”lögnarparadox”, där sanningsanspråket motsäger 
den semantiska formen. Han påpekar att ”[ä]ven om ’jag’ kunde vara 
försänkt i naturen [immersed in nature] och fortfarande existera som 
ett Jag, skulle skillnaden kvarstå mellan det jag som berättar detta och 
det jag som är upplöst.”63 Frågan om det mänskliga subjektet, liksom 
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den om språkets materialitet, är alltså värd att dröja vid, för det kom-
mer att vara svårt, om inte omöjligt, att uppnå en ekologi utan ett sub-
jekt. Snarare än att kasta ut barnet – i det här fallet förnuftet – med 
badvattnet, ser Morton behovet av ett förnuft ”utan sadistisk instru-
mentalitet”, just eftersom det är öppet för icke-identitet.64 Det kritiska 
valet är ett osäkert språng, skriver Morton: vi kommer behöva agera för 
att motverka den globala uppvärmningen även om vi inte i strikt me-
ning är ansvariga för den.65 I mina läsningar visar jag hur Christensen 
i alfabet gestaltar komplexiteten i frågan om ansvar, om skyldighet och 
oskyldighet, om individuella och kollektiva möjligheter, om språkets 
förmåga och begräsningar till förändring.

Medan en falang av miljölitteraturen och ekopoetiken främjat en 
realistisk och ”omedelbar” litteratur som mer ekologisk, inkluderar min 
förståelse av ekopoetiken alltså den representationskritik som egentli-
gen upptagit litteraturen sedan modernismens genombrott, om än med 
ett större fokus från och med det som brukar kallas postmodernismen. 
Knickerbocker understryker att poesins framhävande av språkets ma-
terialitet är en viktig aspekt av ekopoetiken, i något han kallar en sinn-
lig poiesis: poesins förmåga att rematerialisera språket specifikt som ett 
svar på en icke-mänsklig natur.66 Knickerbockers ekopoetik synliggör 
bristen i Scigajs ovan citerade resonemang, nämligen oförmågan hos 
en sådan fenomenologisk ekopoetik att ringa in hur språket får något 
att hända – i texten, hos läsaren. En sinnlig poiesis påminner om att 
språket är ett material i sig: det kan aldrig bli ett genomskinligt medi-
um för erfarenhet just för att det är en del av den materiella världen. 
Christensen har en fras hon återkommer till i sina essäer, som hänger 
ihop med idén om möbiusbandet såväl som med labyrinten som figur, 
som jag diskuterar i kapitel tre och fyra – nämligen att ögat inte kan se 
sin egen näthinna. Med detta menar hon att människan är ”infödd” i 
världen, och att hennes förmåga att representera den alltid kommer att 
vara begränsad och formad av språket, denna skärva av världen själv. 

Här närmar vi oss återigen problemet med representation. Cary 
Wolfe vänder sig i sin bok om Wallace Stevens ”ekologiska poesi” till 
samtida teoretisk biologi för att argumentera för en icke-representatio-
nell ekopoetik: ”där finns ingenting att representera eftersom det inte 
finns något ’där’ där, inget på förhand givet ’subjekt’ eller ’objekt’, ’med-
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vetande’ eller ’natur’”, skriver han.67 Den ursprungliga upplevelse som 
Scigaj talar om finns alltså inte, eftersom det inte finns någon Natur 
som står och väntar på att bli representerad – verkligheten skapas och 
omskapas hela tiden av perceptionen, av sinnesorganen i alla varelser, 
som alla uppfattar världen på olika sätt. Raden ”abrikostræerne findes, 
abrikostræerne findes” representerar inte ett poetsubjekts ursprungliga 
upplevelse – åtminstone är detta i så fall endast en aspekt av vad som 
sker i dikten. Orden är grammatiskt konstaterande, men har också en 
performativ aspekt: i ljuset av diktens övergripande tema blir det tyd-
ligt att de uttrycker en önskan, en förhoppning, en rädsla, en besvärjel-
se. Den ekopoetik som jag finner i Christensens poesi har mer att göra 
med ett fokus på vad det poetiska språket får att hända: hur rytmen tar 
sig förbi intellektets labyrint och påverkar oss i våra kroppar, som för-
binder oss med allt annat levande; hur tankeexperiment, till exempel 
om besvärjelsens förmåga att påverka den fysiska världen, kan hjälpa 
oss att tänka framtiden annorlunda; hur mångtydigheter, en oupplöst 
oscillering i utsagan, kan främja ett ekologiskt tänkande där utsida och 
insida samtidigt är två och ett. 

Postmodern och romantisk ekologi

Med filosofihistorikern Pierre Hadot kan man förstå framhävandet av 
det konstnärliga mediet, som den postmoderna konsten visserligen inte 
uppfinner men intensifierar, som ett uttryck för det estetiska natur-
begrepp som växer fram under 1800-talet, hos bland andra Friedrich 
Nietzsche och Hénri Bergson.68 Denna natursyn uppstår ur 1800-talets 
vetenskapliga insikter om människans släktskap med allt levande, men 
också med inflytande från den romantiska panteismen. Ur denna syn-
vinkel är naturen konst och konsten natur. Poängen med konstnärligt 
skapande blir då, som Picasso uttrycker det ”inte att imitera Naturen, 
men att arbeta som henne”.69 Detta kommer också till uttryck i boken 
Kunstformen der Natur (1899–1904), en samling litografier av biologen 
och konstnären Ernst Haeckel som visar på naturens förmåga till att 
skapa intrikata mönster och former. Haeckel är också känd som den 
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som myntade begreppet ekologi. Christensens sätt att uttrycka sig kring 
språket och konsten som en förlängning av naturens kreativitet kan 
förstås mot bakgrund av detta naturbegrepp. 

Knickerbocker formulerar en tradition av ”organisk formalism” för 
att ringa in denna strömning inom poesin, vilket jag diskuterar i av-
handlingens första kapitel. Men man kan alltså se det som att denna 
organiska formalism endast är ett specifikt exempel på en bredare ten-
dens som finns närvarande i konsten i stort under hela modernismen, 
och vars trådar går långt tillbaka till de antika naturfilosoferna. ”Sedan 
den tidiga antiken”, skriver Hadot, ”har poeten hållits för naturens san-
na uttolkare, den som känner till dess hemligheter, i samma utsträck-
ning som man föreställde sig att naturen betedde sig som en poet och 
att det som naturen producerar är en dikt.”70 Detta synsätt var särskilt 
starkt under romantiken. Men från och med systemekologins och mil-
jörörelsens genomslag på 1960-talet får denna estetiska natursyn, men-
ar jag, en ny valör och angelägenhet. Dessutom aktualiseras frågan om 
kreativitet på nytt, som Hubert Zapf påpekar, i ett ekokritiskt tänk-
ande som förstår naturen som kreativ. 71 I Christensens författarskap 
vävs filosofiska frågor om förhållandet mellan medvetande, språk och 
natur och kreativitetens roll i skapandet samman med existentiella och 
miljöpolitiska frågor om människans sätt att vara i världen på civilisa-
torisk såväl som individuell nivå. Den förbundenhet mellan människ-
an och den mer-än-mänskliga världen som genomsyrar Christensens 
poesi tar alltså formen av en poetisk undersökning som har ontologiska 
såväl som epistemologiska och etiska implikationer.

I min studie prövar jag biosemiotiken, ett av de nya perspektiv inom 
den teoretiska biologin som Wolfe diskuterar i sin bok om ekopoetik, 
som ett sätt att förstå den tanke om ett naturens språk som förekom-
mer i alfabet. Men jag har också valt att följa Christensens intresse för 
det tidigromantiska tänkandet och dess försök att formulera relationen 
mellan människans medvetande och naturen. Som Kate Rigby påpe-
kar är den tyska tidigromantiken märkligt förbisedd inom det ekokri-
tiska tänkandet, vilket gör det intressant att se på vilka sätt Christen-
sen aktualiserar det i förhållandet till ekopoetiska frågor. Rigby menar 
att Schellings naturfilosofi har mycket gemensamt med den idé om 
autopoiesis som dominerar den postmoderna, cybernetiska ekologiska 



inledning

34

tankegången.72 Och biosemiotikens förståelse av biologiskt liv som ett 
producerande och tolkande av tecken kan, vill jag tilläga, förstås som 
en ny version av den gamla föreställningen om en ’naturens bok’ som 
även figurerar i tidigromantikern Novalis texter. Kate Soper menar att 
den romantiska poesin är en viktig tillgång för vår tids kritiska tänk-
ande, eftersom den samtidigt betonar naturens existens bortom männ-
iskans koncept och påminner oss om att alla idéer om eller sätt att få 
tillgång till denna annanhet medieras genom kulturen och språket.73 
I min läsning av alfabet undersöker jag därför hur Christensens trade-
ring av romantiker som Novalis, Keats och Blake – och postromanti-
kern Rilke – hänger samman med gestaltningen av relationen mellan 
människan och det mer-än-mänskliga.

Här ser jag en möjlighet att föra vidare forskningsläget när det gäl-
ler studiet av Christensens författarskap, då de större studier om Chris-
tensen som har publicerats de senaste åren antingen har fokuserat på 
förhållandet mellan författarskapet och en samtida naturvetenskaplig 
diskurs, eller ett romantiskt arv. Medan Haugland i sin avhandling Na-
turen i ånden: Naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab såväl som 
i ett flertal artiklar betonar närheten mellan Christensens poetik och 
det som kallas ”de nya vetenskaperna” (däribland biosemiotiken) och 
Fjørtoft gör en ekokritisk läsning som fokuserar på fakticitet och en 
naturvetenskaplig kontextualisering, så visar Silje Ingeborg Harr Svare 
i sin avhandling Det umuliges kunst: tidligromantisk aktualisering i Inger 
Christensens lyrikk på inflytandet från den tyska tidigromantiken och 
särskilt poeten och vetenskapsmannen Novalis på Christensens poetik. 
I min läsning flätas dessa spår samman inom ett ekopoetiskt ramverk, 
eftersom Christensens intresse för romantiken och för de nya veten-
skaperna i min mening har en gemensam grund i hennes poetiska, 
krismedvetna utforskning av förbindelsen mellan människa, språk och 
värld.

På så vis belyser min ekopoetiska läsning även den komplicerade 
relationen mellan romantiken och postmodernismen. Medan post-
modernismen ofta definierat sig emot romantiken, med sin kritik av 
”närvarons metafysik” och tron på konsten som bärare av det bort-
omspråkliga subjektiva och absoluta, menar Kristoffer Arvidsson att 
det finns överenstämmelser mellan romantiken som ett svar på ett 
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kristillstånd och postmodernismen som svar på det postmoderna till-
ståndet. ”Båda framträder”, skriver han, ”i en tid av samhällelig och 
politisk omvälvning, teknologisk utveckling och religiös sekularisering 
mot vilken en återvunnen religiositet svarar.”74 Även Morton belyser 
en romantisk ådra i den postmoderna konsten. Han beskriver i detta 
sammanhang just den postmoderna konstens tendens att använda sig 
av formella begränsningar inspirerade av cybernetiken för att ’komma 
närmare’ naturen. Morton ser här en återfödelse av romantikens or-
ganiska tänkande: ”Miljöorienterad konst som använder sig av exter-
na, mekaniska eller stokastiska (slumpmässiga) kompositionsprocesser 
utgör en ny form av organicism”, skriver han.75 I handboken Lyrikens 
liv kan man läsa att det finns en koppling mellan systemdiktandet 
och en äldre, kultisk-besvärjande förståelse av dikten, som består i ”att 
något över eller utanför poeten räknar och håller ordning och skapar 
sammanhang.”76 Även denna observation pekar mot en punkt där den 
postmoderna poetiken korsar den romantiska, bara det att begreppet 
”genius” nu omformulerats, ofta till att handla om språket som system. 
I en bok om den ’materiella vridningen’ inom litteraturvetenskapen 
skriver Martin Gregersen och Tobias Skiveren kort om alfabet, som de 
menar kan ses som ett exempel på det som Morton kallar ”the Aeoli-
an”: ett verk vars estetik skapar en förnimmelse av att processen fortsät-
ter utan ett subjekt eller en författares kontroll.77

Morton menar att det finns en problematisk tanke invävd i denna 
nya organicism, eftersom den idémässigt ligger nära det nyliberala tän-
kandet som influerats av cybernetikens förståelse av världen som en se-
rie självstyrande processer.78 Om det konstnärliga subjektet plockas ut 
ur ekvationen, vem är det då som styr? Var finns det etiska handlings-
utrymmet? Han syftar på konstverk där algoritmer och slump fungerar 
som verkets centrala agens, men det ligger nära till hands att jämföra 
med systemdiktningen som kan ses som en del av denna strömning.79 
Men som jag diskuterar i avhandlingens analyskapitel, så lämnar 
Christensens bruk av ’system’ fortfarande utrymme för det skrivande 
subjektet – faktum är att systemet inte är så styrande som den tidigare 
receptionen av Christensen ofta gjort gällande. Valet av ord som listas i 
bokstavsdikterna sker inte enligt en algoritm utan enligt en allitterativ 
och rytmisk princip där det diktande subjektet avgör vilka ord som 
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”passar in”, som ger dikten den rätta klangen. I min läsning av alfabet 
visar jag hur den besvärjande rytmen kan förstås som mer central för 
diktens utformning än det system som den är känd för.

Apokalyps och/eller någonting annat 

Som citatet i början av detta inledningskapitel visar, så spelar föreställ-
ningar om en global katastrof en central roll för alfabet som dikt. Un-
dergångsskildringar har också varit ett av de mest frekventa sätt som 
klimatförändringar och ekologiska frågor gestaltas i litteraturen. Eko-
kritikern Lawrence Buell menar att apokalypsen är den mest kraftfulla 
metafor som den ekologiskt orienterade litteraturen har att tillgå, sam-
tidigt som flera ekokritiker pekat ut vanskligheterna med detta sätt att 
strukturera narrativet.80 I ett kapitel i 700-årsflommen: 13 inlegg om kli-
maendringer, poesi og politikk tar Espen Stueland utgångspunkt i föro-
rening som en trop genom vilken han diskuterar några samtida dikter, 
däribland alfabet (samt även Agnar Lirhus och Rune Markhus Hva var 
det hun sa? och Juliana Spahrs this connection of everyone with lungs som 
jag diskuterar i avhandlingens sista kapitel). Stueland påpekar att om 
alfabet hade varit ”ett mindre gripande, musikaliskt och klokt verk, 
skulle litteraturkritiker avfärda författaren som en domedagsprofet 
som spelar på rädsla (som i cli-fi- och klimathorror-genren).”81 Även Bo 
 Hakon Jørgensen menar i en kort artikel att alfabet, under sin vack-
ra yta, uttrycker en eskatologisk vision och därmed inte tar fasta på 
den värld vi skapat och skapar.82 Men att Christensen inte kan avfärdas 
som domedagsprofet beror inte – som Stueland och Jørgensen får det 
att låta – på att hon belagt en undergångsdikt med en patina av musi-
kalitet och kloka tankar, utan på att alfabet är en kritisk genomlysning 
av vad katastrofens hotande närvaro innebär för den enskilda männ-
iskan och för dikten.

Även Peter Stein Larsen betonar de apokalyptiska perspektiven i al-
fabet, som tar ”utgångspunkt i mänskliga uppfinningar som bomber 
och miljögifter.”83 Men han pekar också ut just den ambivalens eller 
splittring mellan det destruktiva och det livgivande som jag är intres-
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serad av i min läsning. Stein Larsens läsning av alfabet skiljer sig dock 
från min då han menar att Christensen i alfabet skriver fram en natur-
syn som ställer människan utanför naturen. I sin översikt av nordisk 
ekopoesi postulerar Stein Larsen tre hållningar till naturen, eller tre 
olika typer av ekokritik som han också kallar dem: 

1) Människan har med sitt instrumentella förnuft placerat sig på fel sida 
i en absolut motsättning mellan natur och kultur. 2) Människan är en 
del av en organisk helhet. Det går förbindelser mellan individen och 
släkten/arten/naturen, som är starkare och mer meningsfulla – estetiskt 
och etiskt sett – än individens tillhörighet till det sociala. 3) Människan 
är inskriven i naturen och kan inte undkomma dess villkor. Det finns 
ingen mening, helhet och sammanhang, utan endast tillfälliga förbin-
delser på tvärs genom tid och rum.84

Stein Larsen diskuterar sedan alfabet som ett exempel på den första 
kategorin, vilket är en läsning som skiljer sig från min. Som jag re-
dan nämnt är ett återkommande ämne hos Christensen en förståelse av 
människan som en del av naturen och språket som en förlängning av 
naturen – och denna avhandling utgör delvis en utforskning av denna 
förståelse av språk som natur och naturen som språk så som den ge-
staltas i alfabet. Stein Larsen påpekar visserligen att kategorierna inte 
är absoluta utan ska förstås som ett kontinuum, och antyder också att 
alfabet befinner sig på gränsen till kategori nummer två, men katego-
riseringen blir fortfarande en förenkling som slätar ut den komplexa 
naturfilosofi och ekopoetik som Christensen skriver fram i alfabet. 

Min läsning rör sig snarare över alla dessa tre former av ekokritik, 
eftersom drag av alla tre sätt att förstå naturen återfinns i alfabet. Även 
om Christensen som sagt gärna betonar människan som en del av na-
turen är frågan om avstånd – om människans särskilda position som 
den som betraktar och reflekterar över universum – samt en kritik av 
det felanvända förnuftet (som resulterat i uppfinnandet av atombom-
ben) också centrala, och på så vis kan man tala om en ekokritik av 
den första typen.85 Men jag ser inte att denna kritik av förnuftet, eller 
föreställningsförmågan som det framför allt handlar om i alfabet, au-
tomatiskt placerar människan i en motsättning till naturen. Snarare 
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kan man förstå det ur den tredje kategorins ekokritiska perspektiv som 
ett uttryck för en drift, en naturdrift, som människan är underkastad. 
Jag ser i alfabet dessutom en oscillering mellan andra kategorins me-
ningsfulla sammankoppling och tredje kategorins slumpmässiga ord-
ning. Eller rättare sagt: jag förstår Christensens författarskap i mångt 
och mycket som en vilja till sammankoppling, mening och helhet, som 
samtidigt bär sin egen negering med sig: en ambivalens, ett erkännan-
de av slumpen som ordnande princip.86 Christine Seedorff ringar i en 
essä in denna motsättning, när hon skriver att Christensens poetik är 
utspänd mellan utopi och dementi, och att det i spänningsfältet mellan 
dessa två punkter uppstår ett poetiskt rum som fylls av en ”omätbart 
stor insikt i vår begränsning som tänkande väsen.”87

Några reflektioner över metod

I denna avhandling sätter jag den poetiska texten, alfabet, i centrum 
för en läsning som både aktiverar hermeneutikens tolkande arbete och 
poetikens analyserande. Snarare än den misstankens hermeneutik som 
varit föremål för kritik under de senaste åren, ägnar jag mig åt en gene-
rös läsning, för att tala med Timothy Bewes: en läsning som uppmärk-
sammar textens singularitet och möter litteraturen inte som en ”repre-
sentation av en tanke”, utan ett tänkande i sig.88 Detta tillvägagångssätt 
går alltså tillbaka till Gadamers beskrivning av den hermeneutiska cir-
keln: jag läser alfabet utifrån mitt perspektiv som är färgat av en teo-
retisk ingångsvinkel – den ekokritiska – så väl som en personlig håll-
ning, men jag möter texten som just ett tänkande i sig och har låtit 
det teoretiska ramverket omformas och undersökningens fokus skifta 
efter vad jag mött i mitt umgänge med alfabet. Medan hermeneutikens 
metod ibland kritiserats från ett posthumanistiskt håll, finner jag stöd 
i Christensens texter för att vidhålla tolkandet som en central aspekt av 
vad det innebär inte bara att vara människa, utan att vara vid liv över 
huvud taget – ett ämne jag utforskar i avhandlingens tredje kapitel. 

Min metod präglas av en syntetiserande och affirmerande hållning: 
jag fokuserar mer på likheter och kontinuiteter än på skillnader och 



inledning

39

brott, vilket präglar min förståelse av den tidigare forskningen och teo-
rin såväl som mina tolkningar av intertextuella förhållanden. Detta har 
delvis en grund i en personlig läggning, men det är också ett medvetet 
grepp: jag har velat utforma en ekopoetisk läsning som uppmärksam-
mar och utforskar förbindelser på alla plan, genom att ta fasta på en 
ekologisk tankegång som länkar samman snarare än skiljer åt. Detta 
betyder inte att jag strävar efter att utjämna skillnader och jämka sam-
man allt. Men jag ser att det finns utrymme för, ja till och med ett 
behov av, att nyansera de schismer som uppstått inom ekopoetiken – 
den mellan ekokritiken och poststrukturalismen och den mellan den 
romantiska och den postmoderna poesin. Det har också varit centralt 
för mig att utgå ifrån den skönlitterära texten som en kunskapsform, 
något man kan tänka tillsammans med, vilket innebär att jag ofta går 
mycket nära texten i mina läsningar, samtidigt som jag också vecklar 
ut en del av de intertextuella resonanser som jag finner invävda i texten. 
Liksom alfabet i sitt listande över saker som finns rör sig mellan det 
mikroskopiska till det planetariska zoomar jag i min läsning in och 
ut, från analyser av metrisk rytm och enskilda rader till intertextuella 
utvikningar som förbinder alfabet med en större väv av mening. Detta 
tillvägagångssätt är influerat av postkritikens ansats att uppfinna eller 
återskapa en mångfald av sätt att närma sig litterära texter.89

Som en bild av eller modell för detta arbete kan man därmed tänka 
sig alfabet som en maska i ”the mesh” – ’väven’ eller ’nätet’ som Morton 
använder för att konceptualisera världens ekologiska relationer. Den-
na väv implicerar förbindelse utan ett definitivt centrum eller utkant, 
en radikal intimitet, en samexistens mellan varelser av alla slag, där 
helheten inte är mer värdefull än delarna.90 Eftersom allt är samman-
flätat kan man inte urskilja en bakgrund eller förgrund (t.ex. naturen 
eller landskapen som en fond för mänsklig aktivitet): ”Alla livsformer 
är väven, och så är även de döda, liksom deras habitat, vilka också be-
står av levande och ickelevande varelser.”91 Denna tanke om en radikal 
sidoställning speglas, menar jag, i alfabets listande av saker som finns i 
världen – en framställningsform där inget har en större ”findeshed” än 
något annat, som Claus Emmeche och Anne Gry Haugland uttrycker 
det.92 Det bör även poängteras att min analys av alfabet, med detta fo-
kus på förbindelser, närmar sig Gérard Genettes förståelse av poetiken 
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som ett undersökande av transtextualitet, det vill säga allt som sätter 
texten i relation med andra texter i vid mening – men jag utforskar 
dessa förbindelser på ett mer horisontellt plan.93 

Jag kan naturligtvis inte fokusera alla de ting och texter som alfa-
bet står i relation till, men jag har valt att följa några av de förbindel-
ser som förefaller intressanta för min ekopoetiska ingång och studiens 
frågeställningar. Det rör sig bland annat om den tidiga romantikens 
 naturfilosofi, biosemiotikens förståelse av liv som ett semiotiskt feno-
men, samt den samtida ekopoesin. Medan alfabets gestaltning av kalla 
krigets globala ekologiska katastrofer och existentiella ångest står i 
centrum för denna avhandling, så drar jag alltså linjer tillbaka till ro-
mantiken och det moderna naturbegreppets födelse, såväl som fram till 
2010-talets förhöjda medvetenhet om de antropogena klimatföränd-
ringarna och denna medvetenhets begreppsliggörande i antropocen.

Förutom den uppenbara begränsningen i avhandlingens omfång, 
begränsar även mina språkkunskaper vilka intertextuella spår jag väljer 
att fokusera på: som läsaren kommer att märka är det främst den tys-
ka, engelska och skandinaviska litteraturen som ställs bredvid alfabet, 
medan Christensen också var influerad av flera franskspråkiga diktare, 
främst bland dessa står kanske Stéphane Mallarmé. En läsning som 
hade tagit fasta på detta spår hade antagligen sett annorlunda ut. Dä-
remot har jag, av skäl som jag tror blir uppenbara, valt att inkludera 
andra texter av Christensen i min undersökning. Jag kommer framför 
allt att närma mig hennes diktcykel Brev i april, då den utkom endast 
ett par år före alfabet och belyser vissa aspekter av alfabet ur ett annat 
perspektiv, genom en helt annan form och en mer lågmäld tematik. 
Dessutom är denna diktcykel ett av hennes mindre omskrivna verk. 
Jag återkommer också till hennes essäer – vilket framgått redan av den-
na inledning – och här krävs kanske ett ord om mitt förhållande till 
Christensens essäistik, som ju ibland utlägger de ämnen som jag un-
dersöker. Jag förstår inte essäerna som svar eller facit på de frågor jag 
ställer till alfabet, utan snarare som texter på samma nivå som hennes 
poesi – det rör sig ofta just om lyriska, bildrika essäer där Christensen 
utforskar sin egen poetik genom andra konstverk eller tänkare. Tex-
terna är olika delar i samma väv, de kan ibland trassla och skava mot 
varandra, men länkar ofta samman i varandra nästan sömlöst, när en 
tankegång eller ett ämne repeteras med mindre variationer. 
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Till sist vill jag kort kommentera det faktum att jag endast studerar 
alfabet som text i denna avhandling, och därmed utelämnar en dis-
kussion av Christensens egna uppläsningar eller inläsningar av dikten. 
Stefan Kjerkegaard betonar att Christensens säregna sätt att läsa – eller 
snarare sjunga – sina dikter spelat en stor roll för de av hennes läsare 
som närvarat vid hennes uppläsningar.94 Det finns beröringspunkter 
mellan mitt resonemang om besvärjelsen och textens effekt på läsaren 
å ena sidan, och Christensens egen vokalisering av dikten å den andra, 
men av praktiska skäl har jag valt att utelämna detta spår i denna stu-
die.

Avhandlingen är prismatiskt strukturerad, på så vis att varje kapitel 
belyser dikten från en ny vinkel. Dispositionen kombinerar en tematisk 
och en kronologisk läsning: det är svårt att göra nedslag i alfabet utan 
att relatera en enskild förekomst av ett motiv eller tema till tidigare 
och senare. alfabet är en dikt som bygger på repetition enligt ett fast-
ställt mönster, samt en utveckling och gradvis ökande frihet från detta 
mönster eller system. Eftersom alfabet i hög grad tematiserar relationen 
mellan helhet och del, och ekopoetiken är ett perspektiv som förhåller 
sig kritiskt till analysens sönderdelande av helheter till frilagda delar, 
prioriterar jag att följa de trådar som alfabet är sammanvävd av och 
hellre repetera en idé i flera kapitel än att försöka konstruera en strikt 
uppdelning, en artificiell gräns mellan de olika aspekter av alfabet som 
kapitlen fokuserar. Liksom fraser och motiv återkommer genom alfa-
bet, gör de det även i avhandlingens olika kapitel.

I en kompromiss mellan läsbarhet och noggrannhet har jag valt 
att översätta sekundärlitteratur och andra prosatexter i brödtexten. I 
de fall då jag använt en publicerad översättning får denna stå på egen 
hand, när jag själv har översatt ges även originalcitat i fotnoten. Poesin, 
däremot, behåller jag i originalspråk, tillsammans med en översättning 
när så behövs. Citaten ur Christensens dikter förutsätter jag att läsaren 
kan uttyda, men när diskrepansen mellan danskan och svenskan är 
stor försöker jag förklara orden i den löpande texten.
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Disposition

I avhandlingens första kapitel diskuterar jag alfabets övergripande form: 
dels hur Christensen använder sig av Fibonaccis talserie och alfabetet 
som kompositionella principer, och dels hur rytmen och den poetiska 
besvärjelsen är helt centrala – men tidigare något förbisedda – aspekter 
av alfabet. Jag argumenterar för att alfabet, snarare än att kategoriseras 
som systemdikt, med fördel kan inrangeras i den tradition av organisk 
formalism som Scott Knickerbocker utmålar som en sorts alternativ 
ekopoetik. Medan den fria versen sedan romantiken ofta konceptua-
liserats som mer organisk, mer i samklang med naturen, argumente-
rar Knickerbocker för att en organisk form snarare beaktar relationen 
mellan slump och ordning. Genom detta ramverk framträder det eko-
poetiska i Christensens diktning med all tydlighet. I detta kapitel drar 
jag också förbindelser mellan poesins performativa möjligheter och ly-
rikens rötter i riten och trollformeln, och argumenterar för att det är 
Christensens uppmärksamhet på dessa sonora, rytmiska kvaliteter i det 
poetiska språket som gör hennes ekopoetik effektiv.

I det andra kapitlet utforskar jag Christensens bruk av en apoka-
lyptisk tematik, med utgångspunkt i en historisk kontextualisering av 
dikten och bland annat Jacques Derridas resonemang kring vad han 
kallar atomkritik.95 Mot bakgrund av att flera ekokritiska och nyma-
terialistiska teoretiker utmålat apokalypsen som en central trop i den 
ekologiska litteraturen och kritiserat det apokalyptiska narrativet för 
att det låser fast föreställningsförmågan i katastrofen, utvecklar jag ett 
resonemang kring föreställningsförmågans betydelse för ekopoetiken 
– innan jag dyker in i Christensens gestaltning av kalla krigets mass-
förstörelsevapen och vad de gör med sinnet och med poesin. Jag ana-
lyserar de fyra dikter som ingår i ’ödeläggelsens alfabet’, ett slags svit 
i dikten som upprepar fibonaccitalen i en destruktiv snarare än fram-
manande form. Till dessa dikter lägger jag ytterligare en, nämligen den 
opublicerade ”olien findes”, som återfinns i manuskriptet till arbetet 
med alfabet. Jag visar här hur Christensen redan i början av 1980-talet 
reflekterade poetiskt över den fossila kapitalismens centrala material.

Det tredje kapitlet behandlar Christensens gestaltning av det po-
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etiska subjektet och vad det är för förhållande mellan subjekt, språk 
och värld som skrivs fram i alfabet. Jag vänder mig här till den tidig-
romantiska filosofin som en kontext för att förstå Christensens oscille-
rande, ironiska förhållningssätt till subjektiviteten, men också till den 
mer samtida biosemiotiken som visar sig vara ett fruktbart perspektiv 
från vilket relationerna mellan mänskligt och mer-än-mänskligt språk 
i alfabet framträder i ett nytt ljus. Dessutom aktualiserar jag Maurice 
Merleau-Pontys fenomenologiska begrepp om kiasmen, vilket också 
fungerar som ett sätt att beskriva det förhållande som målas upp mel-
lan människan och det mer-än-mänskliga i alfabet. I denna kiastiska 
relation visar sig förundran spela en central roll, och dikten blir ett sätt 
att förstärka denna affekt, genom att synliggöra de märkliga förbindel-
ser som löper mellan allt levande.

Det fjärde kapitlet dyker djupare ned i naturfilosofiska såväl som 
etiska aspekter av Christensens poesi genom att utforska ”nattsidan” 
som motiv – den epistemologiska gräns som upprätthålls i alfabet, 
som verkar värna om en ontologisk rest som människan inte helt kan 
greppa och därmed exploatera. Här utforskar jag även den roll nam-
nen spelar i alfabet och i den tidigare diktsviten Brev i april och ställer 
den i relation till namnmagins förmoderna tradition. Jag visar på hur 
benämnandet och besjungandet verkar fungera som en slags omsorg 
– ett bevarande av tingen i språket, som ju också är en del av världen. 
Genom en bild som återfinns i Brev i april utlägger jag en förståelse av 
diktarens roll som den som får världens förbindelser att framträda och 
glänsa, i likhet med hur daggen får spindelns nät att gnistra.

I det femte kapitlet sätter jag alfabet i förbindelse med den samtida 
ekopoetiken och undersöker hur Christensens dikt använts och trans-
formerats av tre samtida poeter: Juliana Spahr, Ida Börjel och Agnar 
Lirhus. I detta kapitel visar jag på Christensens betydelse för den samti-
da ekopoesin – inte bara, om än främst, i det skandinaviska litteratur-
fältet – men också hur 2000-talets ekopoetiska diktning påverkar hur 
alfabet läses i dag.
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1 .
E N  B E S VÄ R J A N D E  F O R M

och ännu i dag, efter årtusenden av arbete på bekämpandet 
av sådan vidskepelse, blir också den visaste av oss emellanåt 
en narr under rytmen, låt vara bara i den meningen att han 
upplever en tanke som sannare om den har en metrisk form 
och rullar fram med ett gudomligt trallala.

Friedrich Nietzsche, Den glada vetenskapen96

alfabets första avsnitt utgörs av en ensam rad som etablerar verkets 
grundläggande formel: ”abrikostræerne findes, abrikostræerne fin-
des”.97  Det är början på ett kosmologiskt framsjungande av världen, 
som i det följande avsnittet frammanar björnbär, ormbunkar och de 
två grundämnena brom och väte:

bregnerne findes; og brombær, brombær
og brom findes; og brinten, brinten98 

Här har vi att göra med en poetisk lista som med en påtaglig rytm 
och allitterativ princip sammanställer disparata fenomen, vars enda ge-
mensamma nämnare verkar vara att de har samma begynnelsebokstav. 
Även om dikten inleds med ett potentiellt pastoralt aprikosträd ver-
kar vi befinna oss långt ifrån den naturlyriska, fenomenologiskt för-
ankrade traditionen. Här finns inget synligt subjekt som förnimmer 
de olika tingen och därmed kan fungera som ett självklart centrum 
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för meningsproduktion. Och snarare än att utgöra delar av ett gestaltat 
ekosystem växer aprikosträd, ormbunkar (eller bergsbräken, som det 
heter i den senaste svenska översättningen) och björnbär förmodligen 
på olika platser, som inte nödvändigtvis är samma plats som cikadorna 
(i tredje dikten) spelar på – och grundämnena brom och väte befinner 
sig därtill på en helt annan skala än de övriga fenomenen. Samtidigt 
pekar sidoställningen av ”brombær” och ”brom” mot att grundämnena 
trots allt är en del av, ingår i, de andra fenomen som listas i dikten – ett 
faktum som synliggörs i språkets system istället för kemins. 

Medan den sammanbindande principen verkar vara den encyklo-
pediska listan, kan man alltså redan i den andra dikten ana att här inte 
bara pågår ett listande av separata ting utan även en undersökning av 
de mer eller mindre dolda förbindelser som knyter tingen samman, i en 
väv av ord såväl som materia. Och medan det centrala ordet ”findes” 
först och främst denoterar att tingen existerar, bär det samtidigt på 
möjligheten att det är någon som finner tingen, en betydelse som inte 
är helt utsuddad men inte heller lika tydlig på svenska som i det danska 
originalet. alfabets centrala formel understryker på så vis diktandets, 
för att inte säga språkets, dubbla kraft av utpekande och skapande. 
Men också detta: att tingen finns antyder att de har en självständig ex-
istens, medan det att tingen finnes/återfinns betonar fenomenen snarare 
än tingen-i-sig, och därmed en mer aktiv relation mellan subjekt och 
objekt – ett ämne som jag utvecklar i kapitel tre.

I detta kapitel undersöker och diskuterar jag övergripande frågor 
kring alfabets poetiska form och argumenterar för rytmens centrala be-
tydelse, inte bara i alfabet utan i ekopoetiken som teori och praktik. 
Min förståelse av alfabets poetiska form skiljer sig från tidigare läsning-
ar, som framför allt lagt fokus på att blottlägga ett system över vilket 
dikten är komponerad, och därmed förbisett en kraft som är styrande 
i dikten: rytmen och diktens musikaliska kvalitet.99 Till att börja med 
ger jag en beskrivning av hur dikten tolkats i termer av system, och dis-
kuterar listan eller den poetiska katalogen som strukturerande princip, 
för att sedan gå närmare texten och genom analyser av de första dikter-
na visa hur Christensen arbetar med poetisk rytm. 

Men innan jag närmar mig dikten vill jag ge en teoretisk inramning 
av min läsning, som sätter alfabet i en alternativ tradition till system-
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diktningen: den organiska formalismen. Samtidigt utvecklar jag även 
detta begrepp, som jag hämtat från Scott Knickerbocker, i linje med 
min förståelse av alfabet som ett ”magiskt försök”, en besvärjelse.100 När 
jag talar om en ’formel’ som går igen (”x findes”) och att Christensen 
”frammanar” världen genom den, är denna konnotation av magiskt 
tänkande något jag vill dröja vid snarare än omedelbart driva ut ur 
mitt resonemang. Inom ekokritiken, och inte minst inom ekopoeti-
kens domäner, är frågan om vad litteraturen kan göra för att förändra 
världen ständigt närvarande på ett sätt som ibland tangerar ett magiskt 
tänkande gällande det poetiska språkets förmåga. I min läsning av al-
fabet vill jag försöka att ta detta magiska tänkande på allvar, och den-
na metod är inspirerad av Christensens ambivalenta eller oscillerande 
hållning, det ”tänk om” och ”tänk som” som återkommer genom hen-
nes diktning.101 Hur kan man egentligen förstå den besvärjande form 
som Christensen försökte finna till sin kalla kriget-dikt? Hur kan man 
besvärja världen – i meningen hålla den kvar, få den att fortsätta att 
existera – genom en dikt? Detta är frågor som kanske är omöjliga att 
besvara, men som jag likväl bär med mig genom min läsning.

Organisk formalism och den fria versens problem

Eftersom ekokritiken samtidigt har ”ett öga på boksidan och ett öga på 
den fysiska världen” så måste den fördjupa tänkandet kring relationen 
mellan språk och natur – det skriver Scott Knickerbocker i Ecopoetics.102 
Poetisk artefaktion, det vill säga figurativt språk och poetisk form, är 
eller borde därför vara en central aspekt av ekopoetiken, menar han. 
Knickerbocker hämtar begreppet organisk formalism från poeten John 
Witte, som upplever arbetet med sträng form som befriande för fanta-
sin, och beskriver det som att de formbundna dikterna faktiskt uppstår 
”organiskt” i skrivandet.103 Genom att understryka poetisk  artefaktion 
som en manifestation av vår relation med resten av naturen, skriver 
Knickerbocker, kan den organiska formalismen (men också i viss mån 
nyformalismen och L=A=N=G=U=A=G=E-poesin) förena vad som an-
nars framstår som disparata impulser i samtidspoesin.104 
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Detta framhävande av en organisk formalism måste förstås i pole-
mik mot den uppfattning av förhållandet mellan natur och form som 
präglat 1900-talets miljöorienterade diktning (såväl som den tidiga 
ekokritiken). Den fria versen har, sedan modernismens början, förståtts 
som mer organisk än den bundna: 

En organisk dikt är, enligt dessa tankebanor, inte konstruerad utifrån 
formella riktlinjer som ligger utanför dikten (såsom ett specifikt vers-
mått eller rytmschema); istället växer en organisk dikt enligt sina egna 
självständiga krav, sina egna unika ”spasmer”, som Lawrence formu-
lerade det. Pound liknar tillblivelsen av en dikt skriven på fri vers vid 
hur ett träd växer, medan han jämför dikter skrivna i traditionella eller 
symmetriska former med mänskliga konstföremål: ”vatten som hälls i 
en vas”.105

Denna schism går dock längre bak i litteraturhistorien än modernis-
men: Lawrences och Pounds bildspråk vittnar om ett arv från roman-
tikens poetik som, påverkad av ett organismtänkande, gärna använde 
växten som en modell för dikten. Erik Erlanson påpekar att Christen-
sen traderar detta romantiska topos när hon, exempelvis, skriver i en 
essä att poetens problem är att få ”form och innehåll att leva och växa 
fram, i och ur varandra, som är fallet med till exempel växter i natu-
ren”.106 Han jämför med den romantiska poeten John Keats som skrev 
i ett brev att om poesi inte kommer ”as naturally as the Leaves to a tree, 
it had not better come at all” och den tyska poeten Hölderlins ”Nun, 
nun müssen dafür Worte, wie Blumen, enstehen”.107 Men det finns en 
avgörande skillnad mellan Christensens förståelse av diktandets orga-
niska form och den Keats (och i viss mån även Lawrence och Pound) 
uttrycker: upplevelsen av spontanitet inträffar hos Christensen först 
i efterhand, efter ett mödosamt arbete med dikten. Dikten är färdig, 
menar Christensen, först när hon har läst och skrivit om sin egen dikt 
så många gånger att det verkar som att den stirrar tillbaka på henne, 
som om det vid den punkten är världen som diktar sig själv.108 Man 
kan, med Knickerbocker, säga att Christensen insett att om dikten ska 
växa fram ”som en växt” måste detta innebära en genomlysning och 
kritik av det mänskliga, skrivande subjektet och dess förhållande till 
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sitt verktyg, språket, såväl som den värld som ska komma till uttryck 
i dikten. Och det verkar som om detta, för Christensen, inte kan ske 
genom den fria versen, utan genom ett mödosamt arbete med poetis-
ka system eller mönster som sätter upp parametrar för hur dikten ska 
skrivas.109 Detta eftersom en ostrukturerad spontanitet stödjer sig på 
vanan, och vanan är konventionell.110

Här stöter vi alltså på den schism som Knickerbocker diskuterar i 
Ecopoetics, den gällande de olika förståelserna av ’organisk’ diktning. 
Lawrence och Pound ingår i en bred modernistisk tradition i vilken 
den fria versen lyfts fram som en mer ”organisk” form än den metriska 
vers som tidigare utgjort normen.111 En av de viktigaste poetikerna i 
denna fåra är Charles Olsons ”projective verse” eller ”composition by 
field” där han använder sig av organiska metaforer för att karaktärisera 
sin syn på den fria versen.112 Men – och detta är Knickerbockers poäng 
– den starka motsättning mellan formella restriktioner och organisk 
form som målas upp i uttalanden som Pounds och Olsons stödjer sig 
på en ”onaturlig” förståelse av naturen: ”dessa associationer förbiser att 
naturen i stor utsträckning verkar enligt formella restriktioner, att den 
följer mönster med en hög grad av regelbundenhet (som samtida ka-
osteoretiker lär oss).”113 Naturen formerar sig, understryker Knicker-
bocker, enligt mer eller mindre symmetriska mönster snarare än i ”fri 
form”.114 Timothy Steele kritiserar Olsons poetik just utifrån detta per-
spektiv, och skriver att 

Ett äppelträd tenderar att ha en särskild storlek och form, och dess 
frukter är ganska lika. Om poeten är som ett träd vars frukter är dikter 
(eller en trädgårdsmästare vars tomater, salladshuvuden och morötter 
är dikter), så liknar han förmodligen mer [Thomas] Wyatt som skriver 
sonetter, epigram och sånger, än Olson som komponerar The Maximus 
Poems.115

Liksom Wyatt skriver Christensen en – åtminstone delvis – formbun-
den poesi för att närma sig naturens formeringsprocesser. Som Erlan-
son skriver sätter hon romantikens organiska tänkande i förbindelse 
med samtida vetenskapliga rön116 – man kan säga att hon stödjer sig på 
en enligt samtida vetenskapliga teorier ”naturlig” förståelse av naturen, 
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där den omdiskuterade motsättningen mellan frihet och determinism 
blir en central aspekt av form så väl som innehåll. Lika viktigt är det 
naturfilosofiska antagandet att människan inte är en ordnande kraft i 
en oordnad värld: hon skriver i en essä att 

[d]en ordning vi försöker ordna oss till, finns redan på förhand. Den 
motsättning vi ställer upp mellan kaos och ordning är självuppfunnen. 
Vi uppfinner ett särskilt sätt att se, som ordnar tingen för oss, men utan 
att förstå att detta sätt att se redan är en ordning.117

Hennes bruk av system kan och har förståtts som ett sätt att ”lyssna 
av” den ordningen, att representera världen inte i första hand genom 
innehållet, men genom en isomorfi i formen.118

Som Fjørtoft visar pendlar Christensen, i de uttalanden hon själv 
gjort angående sitt bruk av system i diktandet, mellan systemet som 
skrivtekniskt hjälpmedel och något som skapar en besvärjande form i 
dikten. I en intervju säger hon att

Systemet är vanvettigt besvärligt, men det får en att tänka på ett sätt 
som man inte hade tänkt sig på förhand, att skriva mot en plats som 
av slumpmässiga skäl ligger fast. Det är väl det som i praktiken är så 
fint med system, att de tvingar dig att göra något annat än det som är 
lättast att göra.119

Hon beskriver även hur utbudet av ting att skriva om ökar dramatiskt 
om hon ser sig omkring efter alla ting som exempelvis börjar med bok-
staven d. Hon blir då ”överraskad över, vad som överhuvudtaget finns 
i världen – som erbjudan till den stackars diktaren,” och fortsätter, 
”[m]an behöver inte hela tiden skriva om sitt eget slumpartade liv.”120 
I denna beskrivning är systemen alltså främst en sorts självteknik eller 
metod för att avautomatisera tänkandet, att utmana sin invanda upp-
fattning av världen. Erlanson kopplar Christensens bruk av system i sin 
diktning till vad hon skriver i essän ”Avrealisering” där hon beskriver 
en motrörelse mot det dekret om självförverkligande som verkar inne-
boende i det kapitalistiska samhället. Att avrealisera sig skulle då inne-
bära att motstå den kapitalistiska logiken att omsätta allt i kontanter, 
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i utbytbar valuta, genom arbetet – att låta bli att göra världen mindre 
mänsklig, mindre lik sig själv.121 

Sett i ljuset av Christensens val att lämna den modernistiska fria 
versen för en mer regelstyrd diktning, menar jag att man här kan läsa 
in en indirekt kritik av den fria versen: att den producerar mer av sam-
ma, som en del i ett självförverkligande projekt. Christensens bruk av 
matematiska system – och senare sonettkransen – i sin diktning kan 
på så vis förstås som en del av ett anti- antropocentriskt projekt att lyfta 
fram naturens inneboende kreativitet och frihet såväl som det faktum 
att människans kreativitet och frihet betingas av grundläggande natur-
lagar.

Som Fjørtoft påpekar i sin gedigna genomgång av begreppet sys-
temdiktning och dess relation till Christensens författarskap, så menar 
flera kritiker – men också Christensen själv – att systemdiktningen, så 
som den kommit att definieras i den danska litteraturhistorieskrivning-
en, passar dåligt in som en beskrivning av Christensens poesi.122 Tue 
Andersen Nexø försöker lösa detta genom att dela in systemdiktningen 
i fyra underkategorier, varav en definieras av ett naturfilosofiskt bruk 
av system – i denna kategori återfinner man då Christensens verk.123 
Anne Gry Haugland utforskar istället Gregory Batesons mönsterbe-
grepp som ett sätt att förstå Christensens kompositionsprincip, vilket 
jag kommer att återkomma till längre fram. Fjørtoft, i sin tur, förstår 
alfabet och Christensens andra så kallade systemdikter som ”långa dik-
ter”, i släktskap med andra modernistiska verk som Harry Martinsons 
Aniara, William Carlos Williams Paterson och T.S. Eliots The Waste 
Land. Långdikten förstår han som en genreöverskridande diktform 
som präglas av en överlappning av olika diskurser och lyriska modus 
och former.124 Christensen tar själv i en essä upp Lars Gustafssons 
essä ”Den långa diktens problem”, som eftersöker en dikt som ”i sin 
mångtydighet kan absorbera både fakticitet och självbespegling”,125 vil-
ket Fjørtoft tar fasta på. Men den långa dikten är ett mycket brett och 
diffust begrepp, vilket minskar dess användbarhet. 

Jag sätter istället alfabet i ekopoesins sammanhang. Mer specifikt 
menar jag att man kan placera alfabet i den organiska formalismens 
tradition, vilken ringar in ett sätt att arbeta med en poetisk form som 
svarar mot en naturfilosofisk idé om naturen som kreativ och konsten 
som mer-än-mänsklig.
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Alfabetets uppbyggnad

Det är lika dödligt för anden att ha ett system som att inte 
ha något. Man måste alltså bestämma sig för att förena de 
båda.

– Fragment ur Athenaeum126

Innan jag går in i mina läsningar av själva dikten vill jag ge en ut-
förlig – men förhoppningsvis inte allt för långrandig – beskrivning av 
diktens komposition, eftersom denna är central för alfabets menings-
produktion. Det har ofta sagts att alfabet är uppbyggd kring två hu-
vudsakliga principer, varav den mest iögonfallande är den alfabetiska 
ordning som i de inledande avsnitten är uppenbar i listandet över saker 
som finns i världen: aprikosträden, bergsbräken och cikadorna upp-
träder i den ordningen i alfabets tre första avsnitt. Men vid sidan av 
alfabetet använder sig Christensen av en matematisk princip, Fibonac-
cis talserie, som bestämmer antalet rader i varje avsnitt.127 I Fibonac-
cis talserie består varje tal av summan av de två föregående talen, i en 
potentiellt oändlig räcka: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 … . Medan alfabetet 
”bestämmer” diktens kvalitativa innehåll ”styr” talserien över kvantite-
ten. Jag sätter ”bestämmer” och ”styr” inom cittattecken här eftersom 
min poäng, som jag formulerar längre fram i kapitlet, är att det finns 
andra krafter i dikten som har minst lika stor – om inte större – bety-
delse för diktens utformning än systemet, nämligen rytmen. Det är 
trots allt inte en algoritm som producerat alfabet, utan urvalsprincipen 
är uppenbart baserad på klanger och allitterationer samt det skrivande 
subjektets  associationssfär. 

Vi har alltså att göra med två system, där det ena – alfabetet – är 
människoskapat och ändligt medan det andra kan sägas vara oändligt 
och naturligt: fibonaccitalen återfinns i spiralstrukturer i naturen, som 
exempelvis i placeringen av solrosens kärnor, i kottar och i vissa fossi-
ler (som ammoniten på framsidan av den senaste svenska utgåvan av 
alfabet). Matematikern Gudrun Brattström påpekar att fibonaccitalen 
länge har varit lika mytomspunna som populära inom arkitektur och 
konst eftersom de närmar sig det gyllene snittet.128 Det är alltså upplagt 
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för att tolka Christensens bruk av just fibonaccitalen som ett sätt att få 
dikten att mima naturliga strukturer, att genom en isomorfi få dikten 
att lägga sig i förlängning av världen snarare än som något som ’hand-
lar’ om den. Det bör dock påpekas att det är det frambesvärjande lis-
tandet av ord som inleder arbetet med alfabet, snarare än den systemis-
ka kompositionen: Christensen säger själv att hon hittade Fibonaccis 
talserie av en slump i arbetet med alfabet, och i de utkast från arbetet 
med alfabet som 2018 publicerades i en samlingsvolym med arkivma-
terial framgår det tydligt att systemet inte var fastlagt från början.129

På ett plan utgör alfabet en enda lång dikt. Men denna långa dikt är 
samtidigt indelad i 14 numrerade avsnitt, som i sin tur kan innehålla 
flera dikter. Det samlade antalet rader i varje avsnitt har sin motsva-
righet i Fibonaccis talserie, vilket innebär att det sjätte avsnittet har 
13 rader medan det trettonde avsnittet har 377 rader. Därmed växer de 
enskilda avsnitten sig större och större i en progressiv, om än inte ex-
ponentiell takt, och ifall Christensen hade fullföljt sitt system till al-
fabetets sista bokstav hade dikten tagit över 60 000 sidor i anspråk.130 
Men Christensen satte sig endast för att fortsätta med dikten så länge 
som hon kände för det, och alfabet slutar tvärt mitt i det fjortonde av-

Illustration av ”Fibonacci-spiralen”. Källa: Wikimedia Commons



k a pitel 1

54

snittet, det vill säga på bokstaven N. Inom matematiken betecknar ’N’ 
mängden av de naturliga talen, dvs. icke-negativa heltal, och pekar där-
med mot en potentiellt oändlig uppräkning av heltal. Vare sig det är 
en slump eller inte att Christensen avslutade alfabet på bokstaven N, 
är det onekligen passande att dikten avslutas med en hänvisning till 
oändligheten – ett eko av den romantiska idén om fragmentet som en 
del som pekar mot helheten.131

När de enskilda dikterna börjar bli allt längre genomgår dikten 
förändringar. I sin noggranna analys av alfabets system beskriver Tue 
Andersen Nexø denna förändring som att en ytterligare ”regel” sätts 
i verket: varje avsnitt som har mer än 13 rader delas in i mindre delar. 
Denna regel har dock, vilket Andersen Nexø påpekar, några undantag, 
då ett par dikter i alfabet saknar strofindelning (”følger nu søvngænger-
ruten” och ”her står jeg så ved Barentshavet”). Man kan diskutera vär-
det i att över huvud taget postulera en ”regel” ur sin läsning av alfabet 
så som Andersen Nexø gör: nog är det en del av systemet att dikter med 
fler än 13 rader (oftast) delas in i flera strofer, men att hänföra det till en 
regel innebär att man betonar systemens makt på den poetiska kreati-
vitetens bekostnad – något som är en genomgående tendens i läsningar 
av alfabet. Båda instanserna har en viktig roll i skrivandet av alfabet: 
systemet är, som sagt, inte en algoritm utan en form som Christensen 
bänder på och förändrar för den poetiska effektens skull.132

Det sjunde avsnittet, som har 21 rader, är alltså det första att delas 
in i strofer, och även denna strofindelning följer Fibonacciserien om än 
på ett mindre direkt vis: dikten har 7 strofer med längderna 1, 2, 2, 3, 
3, 5 och 5 rader. Förutom det första talet i räckan upprepas alltså varje 
fibonaccital två gånger i strofindelningen. Andersen Nexø formulerar 
det som att denna uppdelning placerar Fibonaccis talserie ”inuti” sig 
själv, samtidigt som de principer som delar in alfabets samlade text i 
avsnitt, dikter och strofer börjat förändra sig.133 Lis Wedell Pape formu-
lerar detta som att systemet ”re-evolutionerar sig”.134 Systemet under-
går alltså en förändring och utveckling mot en tilltagande komplexitet. 
De följande avsnitten delas också de in i sju strofer enligt en liknande 
princip, men strofernas längd förskjuts hela tiden ett steg upp på talse-
rien för varje avsnitt. När dikten så når avsnitt 10, ”juninatten”, borde 
denna dikt, om den skulle fortsätta det utlagda mönstret, bestå av två 
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21-radiga strofer. Men återigen sker en förändring, ett brott i systemet. 
Avsnitt tio delas in i två separata dikter, och i brottet mellan dessa två 
dikter sker också en avgörande händelse på diktens semantiska plan: 
det är i tionde avsnittets andra dikt som atombomben såväl som dikt-
jaget träder in i dikten. Jag utvecklar min analys av dessa fenomen i 
kapitel två respektive tre, och tillåter mig här att rusa vidare genom 
diktens system.

Från och med avsnitt 10 har alltså alfabet fler än en dikt per av-
snitt. Samtidigt ordnas fortfarande rad- och strofantal i varje avsnitt 
så att det på ett övergripande plan motsvarar fibonaccitalen samtidigt 
som den redan i sig självt rekursiva talserien upprepas inuti dikternas 
strofindelning. Medan den första dikten i varje bokstavsavsnitt förhål-
ler sig relativt troget till den alfabetiska principen och fibonaccitalen, 
är de följande dikterna relativt fria från systemet och inte bundna att 
lista ting som börjar på motsvarande bokstav i alfabetet. Lis Wedell 
Pape menar att alfabet innehåller tre kategorier av dikter: Den första 
kategorin utgörs av de 14 dikter som inleder varje avsnitt – ”begynnel-
ser” kallar hon dem – som berör kosmiska förhållanden och anger att 
”något (ska) finn(a)s” samtidigt som hotet om undergången finns in-
skrivet i skapelseförsöket. Den andra kategorin kallar Wedell Pape för 
de relativa brotten, eller ”nya begynnelser”, och de berör globala förhål-
landen och anger att ”något är uppfunnet och indikerar förstörelse”. I 
denna kategori ingår de ’bombdikter’ som jag analyserar i nästföljande 
kapitel. Den tredje kategorin utgörs av de ”egentliga brotten”, dikter 
som behandlar samhälleliga och sociala förhållanden och tematiserar 
den enskilda människans existens.135 Det intressanta här är att Wedell 
Pape visar på hur dessa skiften i tematik hänger ihop med i vilken grad 
dikterna följer systemet. Hon talar även om hur en del av dikterna – de 
”egentliga brotten” – underminerar systemet genom att skjuta in sig 
som en dementi mellan de övriga. De blir som grus i maskineriet – och 
enligt Wedell Pape är det dessa dikter, deras bortfall från systemet, som 
till slut bringar alfabetet till stillastående och får världen att fallera.136 

Jag är tveksam till denna tolkning, dels för att jag har svårt att se en 
så stark koppling mellan tematiseringen av den enskilda människans 
existens och undergången – men också för att det är en inkonsekvent 
tolkning av systemen. Senare i artikeln skriver Wedell Pape nämligen 
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att Fibonacci-räckan utgör en explosiv växtkurva som gör diktens pro-
jekt omöjligt redan från början.137 Däremot kan jag hålla med om vad 
hon sedan skriver om att den ”blinda – destruktiva – påhittighet” som 
tematiseras i de ”relativa brotten” växer världen över huvudet.138 Men 
detta tema återkommer jag till i nästa kapitel.

För att återgå till hur systemet utvecklas i de tidiga dikterna: syste-
mets allt mer invecklade form speglas även i diktens innehåll. Från de 
inledande dikternas enkla listande av saker som finns – aprikoser, bergs-
bräken, cikador – blir även bokstavsdikterna mer invecklade. Medan 
första avsnittet endast innehåller den enkla frasen ”abrikostræerne fin-
des” upprepad, sätts i följande avsnitt konjunktionen ”og” in mellan de 
listade substantiven. Från och med det sjätte avsnittet börjar den ency-
klopediska formen luckras upp. Fraser och satser vecklar ut sig ur de 
enskilda substantiven, vilket ger en närmare bestämning av fenomen, 
och börjar placera dem i ett sammanhang:

fiskehejren findes, med sin gråblå hvælvede
ryg findes den, med sin fjertop sort
og sine halefjer lyse findes den; i kolonier
findes den; i den såkaldt Gamle Verden;139

Det är en enkel och relativt abstrakt beskrivning av en fågelart – en 
gråhäger med ljusa stjärtfjädrar – och dess habitat, men redan här dras 
uppmärksamheten mot en komplex relationalitet både i världen och i 
språket: det faktum att hägern häckar i kolonier leder genom ordets 
alternativa betydelse vidare till uttrycket ”Gamle verden” som å ena 
sidan faktiskt betecknar den geografiska yta där hägerkolonierna finns, 
men också är ett uttryck som endast kan existera i relation till koloni-
alismens ”nya värld”. Dikten rör sig vidare genom att låta frasen ”i den 
såkaldt Gamle verden” samtidigt avsluta meningen om gråhägern och 
fungera som en inledning till den första satsen i den följande raden, 
”findes også fiskene”. Från att ha börjat med ett enkelt aprikosträd be-
finner vi oss redan i ett komplext nätverk av relationer på syntaktisk 
såväl som semantisk nivå. Nästa avsnitt inleds med frasen ”grænser-
ne findes”, och det är betecknande nog här som strofindelningen – en 
sorts gräns – introduceras i dikten.
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Som Andersen Nexø visar, katalyseras denna uppluckring av den 
ursprungliga, strängt allitterativa knittelversen i själva verket av ytter-
ligare en rekursiv inskrivning av systemet i sig självt: den första raden 
i varje avsnitts första dikt upprepas senare i samlingen och denna upp-
repning sker enligt en procedur som Andersen Nexø beskriver så här: 
”Räknar man samman versraderna i alla bokstavsdikter, så upprepas för-
sta avsnittets första rad som vers 30, andra avsnittets första rad som vers 
60, tredje avsnittets som rad 90 – osv”.140 Därför upprepas alfabets första 
rad – ”abrikostræerne findes, abrikostræerne findes” – i slutet av ”fiske-
hejren”:

fejlene findes, de grove, de systematiske,
de tilfældige; fjernstyringen findes og fuglene;
og frugttræerne findes og frugterne i frugthaven hvor
abrikostræerne findes, abrikostræerne findes,
i lande hvor varmen vil frembringe netop den
farve i kødet abrikosfrugter har141

Fibonacci-serien fungerar alltså i alfabet som en rekursiv struktur som 
triggar igång ytterligare invecklingar av dikten, där del och helhet hela 
tiden går i dialog med varandra. Språket är en del av människan som 
är en del av världen, men också något i sig självt. Liksom cellen är en 
del av hjärtat som är en del av människan, men också något i sig självt, 
och ”atombomben findes” är en del av det tionde avsnittet som är en 
del av alfabet men också något i sig självt. I alfabets form kan man alltså 
se en form av organicism, en tanke om att helheten och delarna speglar 
och upprepas i varandra. Dikten växer fram och veckar sig, skapar or-
gan inuti organismen. Det handlar alltså inte om en explosiv växtkur-
va, som Wedell Pape påstår, utan snarare om en kvalitativ växtprincip, 
som Andersen Nexø formulerar det: till skillnad från en kvantitativ 
sådan ger den inte ger mer av samma, utan presenterar istället efter-
hand läsaren för syntaktiska och strukturella nyheter,142 som vi såg i 
”fiskehejren”. 

Sett på det sättet har rörelsen i alfabet mer gemensamt med evolu-
tionen än med tillväxten i kaninpopulationer (som Leonardo Fibonacci 
använde talserien för att beskriva): utveckling, men också inveckling, 
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snarare än linjär tillväxt. Nya former uppstår och förändras över tid. 
Christensen själv förknippar Fibonaccis talserie med big bang-teorins 
bild av universums födelse i en explosion och expansion.143 Systemen 
verkar alltså snarast genom att skapa en riktning i texten, inte från en 
punkt till en annan men mot en expansion och en allt högre grad av 
komplexitet. När systemet är satt i verket blir det slumpmässiga be-
stämt, ”världen kommer att finnas”, som Wedell Pape uttrycker det.144 
Systemet har alltså en besvärjande eller frammanande kvalitet. Ander-
sen Nexø beskriver det som att Christensens bruk av talen skapar ett 
”vektoriserat nu” i dikten, en känsla av att diktens rörelse framåt är 
nödvändig snarare än godtycklig: det ’avrealiserar’ ”läsarens (det mo-
derna, rationella subjektets) traditionella, tolkande tillgång till texten 
för att låta honom uppleva de processer som enligt alfabet styr världens 
framåtskridande.” 145 Han sammanfattar systemens betydelse i alfabet 
som att de etablerar

en särskild erfarenhet hos läsaren (det vektoriserade nuet), som styrs av 
en särskild figur (den kvalitativa tillväxten). De utgör således en form av 
taktil strategi, som texten påverkar sin läsare genom. Strategi, eftersom 
systemens effekt riktar sig mot att påverka läsaren på ett särskilt sätt. 
Och taktil eftersom läsaren följer och blir berörd av texten snarare än 
tolkar och förhåller sig till den, när hon läser alfabet.146

Andersen Nexøs beskrivning av systemens funktion som en form av 
taktil strategi som berör läsaren väcker frågor som knyter an till Rita 
Felskis försök att formulera en postkritisk eller posthermeneutisk me-
tod grundad i affektteori.147 Förtrollning är en inneboende aspekt av 
den estetiska upplevelsen – inte minst närläsningen – som, enligt Fel-
ski, inte tillräckligt har beaktats inom akademin.148 Men jag menar att 
det inte räcker med att analysera systemen och bruken av matematiska 
tal för att förstå hur alfabet uppnår en besvärjande eller förtrollande 
effekt. Längre fram i kapitlet fördjupar jag mig därför i hur Christen-
sen arbetar med poetisk rytm på ett sätt som tar fasta på lyrikens his-
toriska koppling till riten och trollformeln. Men först ska jag utforska 
den  naturfilosofiska betydelsen av Christensens bruk av system i sin 
diktning.
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Skalor och förbindande mönster

Istället för att försöka tolka alfabet utifrån systemdiktningens begrepp 
föreslår Anne Gry Haugland i en artikel att Christensens diktning kan 
förstås utifrån begreppet mönster, närmare bestämt ett specifikt möns-
terbegrepp hämtat från en naturvetenskaplig kontext. Mönstret förstås 
här som en vidare kategori än systemet: systemet är en sorts mönster 
som verkar i alfabet, menar Haugland, men Christensen arbetar sam-
tidigt med mönster på flera olika nivåer.149 Mönstret är ”en form av 
ordning eller regelmässighet i ett stoff eller en mängd”, och i ett mer 
specifikt litterärt sammanhang ”en ordning på en given nivå i texten, 
vare sig det gäller textens grammatiska eller semantiska nivå.”150 

Anledningen till att Haugland vill närma sig Christensens poesi ge-
nom detta mönsterbegrepp är att det täcker in biologiska strukturer 
såväl som medvetandets kategorisering och sortering av världen som 
en form av mönster. Haugland, som i flera publikationer undersökt det 
naturfilosofiska i Christensens författarskap, tar stöd i Christensens 
återkommande reflektioner över hur människans uttrycksformer, där-
ibland språket, kan ses som en av naturens många former. Haugland 
hämtar också resonemang från biosemiotiken och framför allt från 
proto-biosemiotikern Gregory Bateson. Bateson använder mönsterbe-
greppet både i förbindelse med homologier mellan organismer, och i 
förbindelse med återkommande strukturer i kulturella och menta-
la processer. Från Bateson hämtar Haugland också idén om en lång 
räcka eller hierarki av mönster, som befinner sig på olika nivåer men 
interagerar med varandra och därigenom skapar nya mönster. Bateson 
beskriver i närmast kosmologiska termer hur dessa interaktioner fung-
erar: över alla mönster finns ett meta-mönster, ”mönstret som förbin-
der”, som inte ska uppfattas som något statiskt utan snarare som en 
dans mellan de interagerande delarna.151

Haugland menar till och med att denna syn på mönster leder till 
att människa och natur kedjas samman ”på ett sätt, som går helt in 
i naturens och andens innersta kärna.”152 I en läsning av alfabet kan 
man med fördel förstå systemen – eller ”reglerna” som Andersen Nexø 
talar om – som en ordning av mönster som existerar på olika nivå-
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er. Varje bokstavsavsnitt är en nivå, liksom de enskilda dikterna, såväl 
som stroferna. Sedan tillkommer de olika nivåerna Christensen arbetar 
med på ett innehållsmässigt plan och som skär igenom varandra: de 
globala och lokala, de politiska och personliga, de mänskliga och de 
mer-än-mänskliga. Samtidigt tematiserar dikten analogier mellan olika 
former av organismer och kommunikationsmönster, som jag kommer 
att diskutera ingående längre fram. Genom att förstå alfabets form som 
mönster på olika nivåer kan man även integrera en analys av Chris-
tensens bruk av matematiska och alfabetiska system med en analys av 
rytm. Inom metriken talar man förutom den primära rytmen, som lig-
ger i betoningar på versnivå, om en sekundär rytm i form av klanglik-
heter, samt en semantisk rytm som ordnar innehållet.153 De skiften i 
skala som sker i alfabet kan från denna synvinkel förstås som en seman-
tisk rytm som utgör en av diktens mönsternivåer. 

Genom detta mönsterbegrepp pekar Haugland alltså ut en egen-
skap hos alfabet som blir särskilt intressant ur ett ekopoetiskt perspek-
tiv: det sätt på vilket dikten rör sig mellan och för samman fenomen 
som existerar på olika skalor. Timothy Morton uppfann begreppet 
 hyperobjekt för att understryka hur klimatförändringar – såväl som ra-
dioaktiv strålning – är fenomen som existerar samtidigt på olika skalor, 
ting som har en annan utsträckning i tid och rum än människan och 
därför är svåra att greppa.154 Som Timothy Clark skriver så har eko-
kritiken under de senaste åren i hög grad ägnat sig åt den problematik 
som dessa globala företeelser innebär för litterär gestaltning – det är 
helt enkelt en utmaning för litteraturen att åstadkomma sinnliga repre-
sentationer av skalor i tid och rum som vida överskrider den mänskliga 
perceptionen.155 

I alfabet uppstår redan i andra dikten en hisnande effekt på grund 
av just skifte i skala, när ”brombær” blir till ”brom”. Här går rörelsen 
från det påtagliga och sammansatta till de rena grundämnena – från 
en vardaglig vokabulär till en vetenskaplig. Sedan fortsätter grundäm-
nen sippra in i dikten – ”brint” (väte), ”chrom” (krom) och ”ilt” (syre) 
– och i tredje dikten läggs även ett organ till listan som dittills övervä-
gande innehållit djur och växter. Om grundämnena antyder en objek-
tiv verklighet – samtidigt som de uppenbarar sig som grundämnen först 
i och med upplysningstidens vetenskapliga upptäckter – konnoterar 



en besvä rja nde for m

61

”cerebellum” snarare en subjektivitet, en insida. Men cerebellum,  eller 
lillhjärnan, återfinns hos alla ryggradsdjur och är därmed inte, som Jo-
hannes Møllehave hävdar, en föreskuggning om människans inträde i 
dikten utan snarare något som visar på en kontinuitet mellan männ-
iska och natur.156 Däremot implicerar ”cerebellum” introduktionen av 
en ny nivå och en ökad komplexitet i dikten, som inte är begränsad till 
ett mänskligt subjekt. 

Som vi sett blir listornas innehåll allt mer diversifierat och komplext 
när subjektiva fenomen som drömmar och mänskliga fenomen som 
”dræberne” och ”digtene” inträder i dikten. Snarare än systemet menar 
Bo Hakon Jørgensen – och han har en poäng – att listan är alfabets vik-
tigaste metod: listan över det som finns men därmed också listan över 
saker som en gång inte kommer att finnas längre.157 De saker som listas 
har naturligtvis olika grader av förgänglighet – aprikosträden försvin-
ner långt före syret (men om alla träd försvinner, kommer  atmosfärens 
syrehalt minska). Kanske är grundämnena till och med eviga. Till sin 
natur skiljer inte listan mellan olika nivåer utan sidoställer ord eller 
fenomen som annars inte existerar bredvid varandra. Genom Chris-
tensens sätt att hela tiden sidoställa det globala och det lokala, det po-
litiska och det personliga, det mänskliga och det mer-än-mänskliga, 
det organiska och det oorganiska i en form som i sig belyser rörelsen 
mellan olika skalor, närmar sig alfabet en sinnlig framställning av vad 
man i dag kallar antropocen. 

Fjørtoft konceptualiserar denna rörlighet mellan olika nivåer 
 genom den långa dikten som genre: han återger Smaro Kambourelis 
argument för att den långa dikten lämpar sig särskilt väl för att gestal-
ta vad Ursula K. Heise kallar ”eko-kosmopolitanism”: formens inrym-
mande av många perspektiv motverkar den totaliserande effekt som 
en utsikt över ett landskap kan ha, och i den kan platser vara både 
geografiskt konkreta och imaginära rum.158 Jag menar dock att det blir 
mer precist att tala om hur Christensen i den organiska formalismens 
tradition skapar en komplex poetisk struktur som speglar eller återska-
par naturens komplexitet: bruket av fibonaccital och den alfabetiska 
ordningen framkallar en hisnande mise en abyme- effekt när dikten rör 
sig som genom en evolutionär utveckling från en enkel kärna till mer 
invecklade former. Men också hur hennes bruk av besvärjelsen är ett 
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effektivt grepp för att gestalta läsarens förbundenhet med alla delar i 
den väv – ”mesh” – som planetens ekologiska relationer utgör.

Ett annat begrepp från naturvetenskapen som man kan sätta i för-
bindelse med alfabets struktur är fraktalen. Begreppet fördes in i mate-
matiken av Benoit Mandelbrot i mitten av 1970-talet, och fraktalgeo-
metrin är enligt Haugland ett av de naturvetenskapliga fält som bildar 
kontext för Christensens senare poesi, med sin betoning på helheter 
och universella former.159 Haugland påpekar i sin avhandling att själv-
likheten – det vill säga likheten mellan olika nivåer i samma entitet – 
bygger på en likhet mellan del och helhet, till skillnad från metaforen 
som baserar sig på likhet mellan delar.160 I alfabet såväl som i Som-
merfugledalen skriver Christensen, genom verkens komposition, fram 
likhetsrelationer som inte är begränsade till metaforen, utan som in-
begriper just en relation mellan del och helhet. Knickerbocker tar upp 
fraktalen som ett exempel på indikationer som pekar mot att naturen 
är ”formalistisk” snarare än oordnad. Han skriver att samtida kaosteori 
använder sig av fraktalgeometri för att visa att vad som förefaller vara 
slumpartade förekomster och former i naturen i själva verket innehåller 
distinkta mönster och förvånande symmetrier. Han konstaterar sedan 
att strukturer som kustlinjer och träd, som inspirerat de poeter som 
yrkat för den fria versen som en mer organisk form än den formbund-
na poesins rätlinjighet, i själva verket opererar enligt liknande princi-
per som de hos den formella poesin – såsom tendensen till upprepning 
med skillnad.161 Knickerbocker argumenterar, i relation till detta, för 
att arbetet med traditionell formell vers är mer ”organiskt” än fri vers, 
då komponerandet sker i en växelverkan, en kombination av slump och 
ordning.162 En sådan tanke verkar också finnas hos Christensen; men 
hos henne har slumpen karaktären av mönstret som förbinder, en över-
ordnande sammanbindande struktur som människan dock är oförmö-
gen att se eftersom hon endast är en liten del av helheten.

Timothy Morton riktar kritik mot vad han kallar ”new organi-
cism”, en strömning inom konsten och litteraturen med startpunkt i 
det sena 60-talet. Han förstår detta som en ”uppdaterad”, postmodern 
version av romantikens organiska tänkande, där genius (som från bör-
jan syftade på genius loci, en platsens ande) återigen placeras utanför 
konstnären: ”I den nya organicismen förflyttas genius från konstnä-
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rens insida till en plats utanför konstnären, som istället blir assisten-
ten, dirigenten. Konstnären fastställer vissa parametrar, och observerar 
sedan för att se vad som händer.”163 Enligt Morton kan man dra en 
poetisk genealogi från den romantiska perioden till postmodernismen 
och L=A=N=G=U=A=G=E-poesin: i båda fallen värderas spontan gene-
ration, där en dikt ”kan växa som en gurka, givet de rätta förhållande-
na.” Han menar dock att detta försök att överbrygga klyftan mellan 
subjekt och objekt, mellan människa och natur, är ett önsketänkande 
som leder in i en återvändsgränd. När man använder algoritmer för att 
få sin konst att likna naturen innebär det ett antagande om att natu-
ren är helt igenom automatiserad, mekanisk och repetitiv.164 Dessutom 
utesluter denna metod aktiva, etiska val, och bär med sig en implicit 
libertariansk ideologi.165 

Medan Morton har en poäng i sin kritik av en estetik som helt för-
söker radera den mänskliga kreativiteten och urskiljningen, menar jag 
att den inte kan överföras helt på den organiska formalismen – även 
om det finns likheter, inte minst i hur Christensen uttrycker viljan att 
dikten ska växa fram som en växt. Den viktiga skillnaden är att det 
varken hos Christensen eller hos de poeter Knickerbocker skriver om 
handlar om algoritmiska eller automatiserade processer. Dessa poeter 
arbetar med en kombination av slump och ordning, som Knickerbock-
er skriver, och ett syfte med denna poetik är att erkänna att det finns 
en ordning i naturen som föregår människan – sedan kan människan 
använda sig av algoritmer och fraktalgeometri som modeller för att när-
ma sig denna ordning. Det leder inte till en mekanistisk syn på natu-
ren. 

Christensen är dessutom, menar jag, medveten om den problematik 
som uppstår när man laborerar med ”omänskliga” system som textpro-
ducenter. Dikten reflekterar vid upprepade tillfällen över sitt tillblivan-
de, och den subjektiva dimensionen lyfts fram vid sidan av den mer 
kosmologiskt siktande ekopoetiken. Det blir också tydligt när man har 
manuskriptet till arbetet bakom alfabet framför sig att dikten är ett 
resultat av prövning och omprövning, och att systemet i sin färdiga, 
matematiska form, har tillkommit i efterhand, i dialog med diktens 
innehåll.166 Däremot tenderar vissa läsningar av Christensens system-
diktning att överbetona systemens roll och underminera diktarens kre-
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ativa arbete (en viss sådan tendens finns hos både Andersen Nexø och 
Wedell Pape). Det är måhända en del av lockelsen: en illusion av ett 
frambesvärjande som drar sin kraft ur något mer-än-mänskligt.

Frågan är om man inte kan tala om ett visst sanningsanspråk – ett 
försök att representera världen mer sant, att i en något högre grad nå 
tingen i sig – på botten av Christensens arbete med poetiska system 
eller kompositionsprinciper. Det hävdar Philipp-Sebastian Schmidt är 
fallet. I en artikel skriver han att Christensen använder matematiska 
system som ett sätt att få dikten att uttrycka en mer pålitlig sanning 
än det mänskliga språket kan: ”Denna naturliga ordning lyfter dik-
ten samtidigt till en kreativ-naturlig produkt som motsvarar de ’sanna’ 
världsimmanenta matematiska lagarna […] Språket, som är opålitligt 
eftersom det är mänskligt, förlänas här genom den matematiska, dvs. 
naturliga, strukturen en bas för att uttrycka sanning.”167 Detta påstå-
ende har kanske sin basis i att Christensen i sina essäer uttrycker en syn 
på matematiken, eller siffrorna, som ”en universell uppenbarelse”.168 
Men jag tror att man behöver nyansera Schmidts stränga uppdelning 
mellan ”språk = opålitligt” och ”matematik = uttryck för sanning”. 
Snarare handlar det om att matematiken, genom fibonaccitalen, blir en 
metafor för de mer-än-mänskliga och delvis osynliga naturprocesserna, 
medan alfabetet står för den mer begränsade mänskliga subjektiviteten. 
Samtidigt luckras även denna dikotomi upp när Christensen i alfabet 
skriver om ’alfabet’ i ett mer-än-mänskligt plural.169 Även Christine 
Seedorff skriver i en kort artikel att hon tror att Christensen ”söker ef-
ter sanningen” även om hon själv säger att hon inte gör det, men att det 
är ett sökande som är uppspänt mellan utopi och dementi.170 I den av-
realiseringsprocess som Christensen försöker sätta i verket genom bru-
ket av system synliggörs i sin tur den dialektik mellan det obegripliga 
och försöket att begripa ur vilken människans identitet uppstår, skriver 
Seedorf.171 

I sitt försök att typologisera systemdiktningen snuddar Tue Ander-
sen Nexø vid frågan om sanningsanspråket. Medan Steffen Hejlskovs 
klassiska definition av systemdiktningen kan beskrivas som ideologi-
kritisk, identifierar Andersen Nexø även ett fenomenologiskt bruk av 
systemen – med L=A=N=G=U=A=G=E-poeten Lyn Hejinians My Life 
som ett exempel –, en ludisk systemdiktning som kan representeras av 
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Italo Calvino, samt ett naturfilosofiskt bruk av systemen som då bäst 
beskriver Christensens projekt, där systemen först och främst ska ge-
stalta eller mima naturens processer.172 Men dessa olika typer av sys-
temdiktning har, menar jag, också något gemensamt: ett sanningsan-
språk, ett försök att beskriva eller snarare skriva fram världen på ett sätt 
som är ”mer sant” än den fria versen. Att använda system är att försö-
ka – kanske snarast att leka att man kan – ställa sig utanför språket, 
utanför sin subjektiva utsägelseposition, och, som Schmidt säger: att 
genom matematiska system uttrycka en pålitligare sanning än språket 
i sig kan. Oavsett om det är språket, jaget eller den mer-än-mänskliga 
naturen som dikten vill undersöka och synliggöra.

Detta tangerar en central aspekt av Christensens författarskap som 
jag kommer att återkomma till i mina analyser av alfabet – nämligen 
vad jag vill kalla en grundläggande ambivalens, en oscillerande rörelse 
i Christensens diktning: en spänning mellan en poststrukturalistiskt 
färgad skepticism och en utopisk, kosmologisk och religiös dimensi-
on.173 Jag menar att man i relation till detta kan förstå leken och före-
ställningen som centrala begrepp om man vill närma sig Christensens 
projekt utifrån en sympatisk hållning. I slutet av det finns en i sam-
manhanget intressant passage, där Christensen listar olika försök att ta 
sig ut ur den rådande hegemonin och finna andra sätt att vara i värl-
den: ”Excentriske forsøg/ at flytte sit centrum/ ud af sig selv”, ”magiska 
forsøg/ stole på sproget/ som en del af biologien” och ”erotiske forsøg/ 
det eneste der forener os/ er det/ der adskiller os”.174 Men minst lika 
viktiga som systemen är, för dessa magiska försök, Christensens arbete 
med besvärjelsen och den poetiska rytmen.

Rytm, rim och besvärjelse

Det är flera, inklusive Christensen själv, som talat om möjligheten att 
läsa alfabet som en slags besvärjelse. Ilma Rakusa skriver om alfabet 
i essän Listen, Litanien, Loops – zwischen poetischer Anrufung und In-
ventur, att Christensen i en ”magiskt besvärjande stil” sidoställer ting 
som skaver mot varandra ”och har så gott som inget med varandra att 
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göra”.175 I handboken Lyrikens liv kan man läsa, angående alfabet, att 
systemdiktaren överlåter åt systemet att styra dikten, och att det i detta 
ligger ”ett slags överlämnande åt det automatiserade språket, till språ-
ket som ritual och besvärjelse” vilket uppvisar ett arv från kristen mys-
tik: ”mystiken och det kultiskt-besvärjande i systemdikten består i att 
något över eller utanför poeten räknar och håller ordning och skapar 
sammanhang.”176 Deleuze och Guattari beskriver i Tusen platåer den 
rytmiska sången som ett sätt att hålla ”kaoskrafterna utanför”, att rita 
upp en magisk cirkel som i sin rytm motsvarar ”de inre skapelsekraf-
terna”. De skriver:

Ett barn som om natten grips av fruktan lugnar ned sig genom att nyn-
na för sig själv. Barnet går och stannar upp till takten av sin sång. När 
det gått vilse använder det sin lilla sång för att skydda eller orientera 
sig så gott det förmår. Sången är som en skiss över ett stabilt och lugnt 
centrum, stabiliserande och lugnande, mitt i kaoset.177

Det finns i alfabet något av en sådan tröstande, lugnande och ordnande 
rytm – det finns åtskilliga vittnesmål om att dikten, med sin enkla for-
mel och ihärdiga rytm, för enskilda läsare fungerat som tröst och som 
en väg ut ur sorg och rädsla. Stefan Kjerkegaard menar att denna ”litte-
rära lindring”, som han kallar det, ligger i att Christensens dikter alltid 
börjar ”som från ingenstans, men med en självklarhet och en sång som 
inte kan efterliknas, bara igenkännas”.178 Denna affektiva dimension av 
alfabet kommer man inte åt endast genom en analys av systemen, utan 
här har vi med lyrikens uråldriga grepp att göra.

Jonathan Culler diskuterar i Theory of the Lyric lyrikens rituella di-
mension som en distinkt aspekt, kontrasterad mot den fiktiva dimen-
sion som dominerar andra former av litteratur men som kan vara mer 
eller mindre underordnad det rituella i lyriken.179 Lyrikens rituella di-
mension kommer framför allt till uttryck i rytm, repetition och rim – 
aspekter som kan kopplas till lyrikens ursprung i trollformler och riten 
som sådan. Det är rytmen som mer än något annat gör lyriken attrak-
tiv, förförisk och minnesvärd, skriver Culler; det är rytm och organise-
ring av ljud som lockar oss till lyriken och får oss att minnas den. Den 
ger lyriken en somatisk kvalitet som visserligen kan finnas i men inte 
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är lika utpräglad i andra litteraturformer.180 Andersen Nexø talar, som 
jag tidigare nämnt, om en taktil strategi i alfabet, med vilket han men-
ar att de budskap eller argument som finns i alfabet förs fram genom 
en sinnlig och affektiv påverkan på läsaren snarare än logiskt stringen-
ta resonemang. Det Andersen Nexø endast snuddar vid borde kunna 
undersökas närmare genom ett fokus på lyrikens rituella dimension. 
Dessutom kan en sådan undersökning hjälpa till att vidga förståelsen 
av vad en sinnlig poiesis innebär, ett centralt begrepp i Knickerbockers 
ekopoetiska teori. Han betonar den språkliga artefaktionens roll som 
en form av förfrämligande av den fysiska världen: sinnlig poiesis inne-
bär ”processen att återmaterialisera språket specifikt som ett svar på den 
ickemänskliga naturen” och ”utgår från antagandet att människor (och 
deras verktyg, inklusive språket) är både distinkta och oskiljbara från 
resten av naturen.”181 Knickerbocker lyfter fram poeter som, snarare än 
att försöka representera naturen genom ett så ”transparent” språk som 
möjligt, omfamnar poetisk artefaktion – men inte för sin egen skull, 
utan som ett sätt att relatera till världen på ett meningsfullt sätt efter-
som de förstår artefaktionen som naturlig: ”artefaktion är naturligt.”182 
I det följande visar jag hur Christensen effektuerar en sinnlig poiesis i 
alfabet. 

I den första diktens upprepning av en enkel fras – ”abrikostræer-
ne findes, abrikostræerne findes” ser vi följande rytm: ooOooo Oo 
ooOooo Oo.183 De två betonade stavelserna omges av relativt många 
obetonade stavelser, vilket bidrar till en entonig, mässande rytm. Detta 
förstärks av den utdragna diftongen i ”træerne”. Kraften i ordet ”fin-
des” kommer delvis ur den föregående raden av svaga, entoniga sta-
velser – en stark kontrast i rytmen. Att denna första dikt består av en 
fras som upprepas bidrar till att etablera den besvärjande formeln: be-
svärjelsens viktigaste element är just upprepningen och den rytm som 
upprepningen hjälper till att etablera. 

Och – frågan är om det inte går att utvinna ytterligare mening ur 
dessa rader. Den kraftiga betoningen på aprikosens mittersta stavelse, 
vars vokalljud är ett O, för i sammanhanget tankarna till en kärna. 
Kärnan existerar nämligen som en dubbeltydig och underliggande te-
matik i alfabet: som vi har sett fungerar Fibonacci-talen i alfabets kom-
position som ett sätt att få dikten att till synes växa fram ur ett frö 
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eller en kärna. Samtidigt tematiserar alfabet kärnvapen, och som jag 
kommer att diskutera mer ingående i kapitel 2 är den samtidigt positiva 
och negativa laddningen i ordet kärna inte något som går Christensen 
förbi – skaparkraften och förstörelseförmågan går hand i hand i alfa-
bet. Liksom aprikosens kärna faktiskt innehåller höga halter av cyanid.

Nästa dikt har två rader, men präglas även den av upprepning och 
inte minst av allitterationer – en form av sekundär rytm – vilket är en 
genomgående aspekt av alla ”bokstavsdikter” i alfabet:

   O   o   o O  o     o   O     o      O     o
bregnerne findes; og brombær, brombær
 o     O    O  o    o   O   o     O   o  
og brom findes; og brinten, brinten184

Här ligger betoningen istället på substantivens första stavelse, vilket 
skapar en starkt framåtdrivande rytm som tillsammans med upprep-
ningarna bidrar till den kosmogoniska, världsskapande gesten – ett 
frammanande av världen själv genom tingen. Den första frasen, ”breg-
nerne findes” är en adonika, en versfot som Eva Lilja karaktäriserar 
som dansant – hon påpekar att de ofta används i reklamspråk på grund 
av sitt ”schvung”.185 Vidare så knyter ”bregnernes” e-ljud an till förra 
diktens ”abrikostræerne”, och faktum är att denna typ av vokalasso-
nans över diktgränserna förekommer konsekvent i de första dikterna 
– fram till och med sjunde dikten som inleds ”grænserne findes”. De 
olika avsnitten i alfabet vävs således samman genom de upprepade vo-
kalljuden, samtidigt som de skiljs åt av systemets avsnittsindelning så-
väl som skifte i konsonanter. De är både tydligt åtskilda och samman-
hängande, som organismer i ett ekosystem. 

Vid sidan av kontinuiteten finns alltså brotten. Semikolonets avvi-
kande placering före en konjunktion verkar ha som sin främsta funk-
tion att markera en paus i rytmen, efter vilken ”brombær” etablerar 
en ny associationskedja som introducerar den mikronivå som sedan 
återkommer genom diktverket – grundämnenas nivå. Den andra ra-
dens första halvvers liknar den i första raden förutom att det helt enkelt 
försvinner två obetonade stavelser – den förväntade rytmen bryts just 
där ”brom” inte följs av ”bær”. Skanderar man dikten uppstår gärna 
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en paus, ett tomrum efter ”brom”, eftersom den trisyllabiska rytmen 
bryts – istället för två obetonade stavelser kommer en betonad direkt, 
i en spondé. På så vis markeras skiftet från det påtagligas skala (växter 
och frukter) till det abstrakta eller det osynligas skala. I den första dik-
ten, som etablerade ”kärnan”, såg vi en stabil repetition medan andra 
dikten innehåller repetition med en skillnad, på ett rytmiskt såväl som 
semantiskt plan. Detta öppnar upp för något nytt, för en mångfald, 
som genomgående i alfabet betonas genom konjunktionen ”og”. Detta 
finns, och detta, och detta…

Den tredje dikten lyder i sin helhet:

 o O o  o  O  o    o Ooo      O 
cikaderne findes; cikorie, chrom
o    o  O   oo   O  o    o O o o   O  o
og citrontræer findes; cikaderne findes;
 o O o  o   O  o   o   O    o  o O o 
cikaderne, ceder, cypres, cerebellum186

Även i denna dikt finns en tydlig och regelbunden rytm som hålls fast 
av de fyrstaviga ”cikaderne”, ”cikorie” och ”citrontræer”. Här blir det 
tydligt att rytmen, tillsammans med den alliterativa principen samt 
assonansen, är det starkaste urvalskriteriet. För medan första diktens 
aprikosträd stod i bestämd form plural, står här citronträd i obestämd 
form plural – rytmen går alltså före grammatisk konsekvens. De i-ljud 
som förra dikten avslutades med återkommer i denna diktens början. 
Förekomsten av cikador, cikoria och citronträd är på så vis både slump-
mässiga och nödvändiga: slumpmässiga sett från det betecknades di-
mension, men mer eller mindre nödvändiga ur ett formmässigt per-
spektiv.

Här börjar även ett mönster framträda som ska komma att genom-
syra alfabet. För det första att alfabet till stor del är skriven på trisyl-
labisk vers – det vill säga: rytmen präglas av daktyler och anapester 
där det går två obetonade stavelser på varje betonad. Detta är relativt 
ovanligt: enligt en översikt över dansk vers från 1600-talet till och med 
1900-talet är endast 10% skriven på trisyllabisk vers.187 Nu skriver vis-
serligen inte Christensen, förutom i dikten ”cikaderne”, en strikt tri-
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syllabisk vers – men daktyler och anapester är så starkt förekommande 
att de i många dikter dominerar rytmen på ett sätt som gör att andra 
versfötter uppfattas som ett avbrott från eller upptakt till den etablera-
de rytmen. Enligt den affektlära som utövade ett starkt inflytande på 
metriken mellan 1600- och 1800-talet ansågs trisyllabisk vers vara mest 
lämpad till att uttrycka livligare och våldsammare sinnesrörelser. ”Tre-
takten var inte endast en avspegling av passionerad rörelse […] men 
också fritt strömmande glädje”, skriver Fafner.188 Daktylen passar inte 
alls för sorgliga, tragiska ämnen enligt denna lära, vars inflytande vis-
serligen avtog med romantiken. Man skulle kunna läsa in en ironisk 
dimension i Christensens bruk av den här typen av rytm – men man 
kan också förstå det som att det är denna ”muntra” rytm som bär upp 
den affirmativa, världsskapande impuls som i alfabet står sida vid sida 
med den apokalyptiska tematiken. Eva Lilja påpekar dessutom att tri-
syllabisk och blandad vers tenderar att läsas mer taktfast, och kan bidra 
till att skapa en hypnotisk kvalitet i rytmen – vilket jag menar är precis 
vad bokstavsdikterna i alfabet har.189

 För det andra så har dessa tre dikter det gemensamt att de är skriv-
na i en form som påminner om knittelvers.190 Knittelversen är ett 
medeltida germanskt versmått i vilken varje versrad kan delas in i två 
segment med två betonade och fritt antal obetonade stavelser vardera 
– det vill säga, ett relativt fritt versmått (det styr alltså inte växlingen 
mellan betonade och obetonade stavelser på samma sätt som grekiska 
versfötter gör). Knitteln eller fyrslagsräckan är också vanligt förekom-
mande i engelsk diktning, där den enligt Culler gärna associeras med 
en utsägelseposition som inte markeras som tillhörande ett individuellt 
subjekt; den används i ramsor och bär ofta med sig ett drag av oper-
sonlighet som kan associeras till ett kollektivt mässande (Blakes ”The 
Tyger” används bland annat som exempel).191 Detta stämmer bra in på 
hur Christensen använder den knittelversaktiga formen i alfabet, där 
de dikter som frammanar ting som ”findes”, och som saknar ett synligt 
subjekt, är skrivna i denna form medan de andra dikterna – de som 
ofta innehåller ett subjekt och ibland till och med ett drag av dagboks-
text – oftast har en annan form.
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Kroppslig och poetisk rytm

Här kan det vara på sin plats att fördjupa diskussionen om rytm ur ett 
teoretiskt perspektiv, när vi nu har fått en inblick i hur den fungerar i 
alfabets tre första dikter. Derek Attridge definierar begreppet som

energi som formas i mönster som samtidigt produceras och uppfattas; en 
serie växlingar av anhopning och frigörelse, rörelse och motrörelse, som 
tenderar till regelbundenhet men kompliceras av ständiga variationer och 
lokala böjningar.192

Rytm beskrivs här i generella termer som en alternering i intensitet, 
som något som förekommer inte bara i dikten utan även i den fysiska 
världen i stort. Denna syn på rytm har varit i bruk sedan 1800-talet, 
då begreppet övertogs av naturvetenskaperna för att beskriva perio-
dicitet och mönster hos olika naturfenomen.193 Från början användes 
”rhythm” utbytbart med engelskans ”rhyme”, och först under 1700- talet 
användes begreppet konsekvent för att beskriva tidsliga kvaliteter i po-
esi och musik.194 Det moderna rytmbegreppet är alltså från början 
specifikt för lyriken, men kan numera förstås som en formmässig länk 
mellan dikten och världen – vilket bland annat är fallet i Deleuze och 
Guattaris filosofi, vilket jag kommer att återkomma till strax.195 

När man talar om poetisk rytm måste man särskilja begreppen 
rytm och metrik. Men det är inte en helt enkel uppgift att hålla dessa 
åtskilda i praktiken: Ben Glaser beskriver i inledningen till antologin 
Critical Rhythm: Poetics of a Literary Life Form relationen mellan de 
två termerna som glidande (”slippery”).196 Enligt Derek Attridge pro-
ducerar metriska system en intensifiering och regularisering av språkets 
normala rytm. Medan naturliga rytmer i och utanför språket har en 
föränderlig karaktär – gångtakten hålls sällan jämn en längre tid, och 
den fria versen flyter på olika sätt – fungerar metriken som en orga-
niserande princip som förvandlar ”den generella tendensen mot regel-
bundenhet i rytm till en strikt mönsterbunden regelbundenhet, som 
kan räknas och namnges.”197 Deleuze och Guattari belyser frågan i Tu-
sen platåer, där de ställer metrik och rytm mot varandra och menar att 
den förra är dogmatisk medan den senare är kritisk.198 Rytm präglas 
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för Deleuze och Guattari av en skillnad, en kommunikation mellan 
två skilda miljöer, snarare än en enhetlig repetition som i ett versmått. 
Liksom Attridge förstår de alltså rytmen som något ständigt föränder-
ligt – den vänder sig hela tiden i nya riktningar, medan metriken i viss 
mån är en stelnad eller reproducerad rörelse. Även om jag använder 
mig av metriska begrepp, som när jag talar om knitteln och trisyllabisk 
vers, så kan rytmen i alfabet snarare förstås som kritisk än dogmatisk: 
dikterna lämpar sig att läsas rytmiskt, att skanderas, men med få un-
dantag behåller de aldrig exakt samma rytm dikten igenom – precis 
som systemet i stort är föränderligt, skiftar även rytmen.

Även Eva Lilja, författare till standardverket Svensk metrik, betonar 
en överskridande syn på rytm: ”[k]onsten och naturen är fulla av ryt-
miska förlopp, såsom musik och dikt, havets vågor och hjärtats slag, 
men till rytm blir dessa impulser först när de uppfattas av ett mänsk-
ligt subjekt som ordnar dem.”199 Jag kommer strax att återkomma till 
hennes avslutande kommentar om rytmens behov av ett mänskligt 
subjekt, men först vill jag peka ut den likhet mellan Liljas uppradning 
av fenomen och den som sker i alfabet, närmare bestämt i dikten ”al-
fabeterne”, där en analogi dras mellan diktjagets skrivande och olika 
naturfenomen:

jeg skriver som strandkanten
skriver en bræmme
af skaldyr og tang

[…]

jeg skriver som hjertet
der banker skriver
lungernes musklernes
ansigtets hjernens
og nervernes lyde200

Diktjagets skrivande vävs samman med ett ”naturens språk” via lik-
nelsen, men också genom rytmen. Alla de fenomen Christensen listar i 
”alfabeterne” har inte en lika uppenbar koppling till rytm som vågorna 
vid strandkanten och hjärtats slag, men särskilt i de sista stroferna där 
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hjärtats bankande upprepas blir ändå kopplingen mellan kroppens och 
språkets rytm tydligt. Det är på sätt och vis förvånande att verserna i 
dessa strofer mestadels – liksom resten av alfabet – består av daktyler 
snarare än trokéns jämna, hjärtslagsliknande rytm. Men, liksom i stora 
delar av alfabet märker rytmen i dikten ut sig genom att ligga långt 
ifrån det talade språkets rytm. Kanske är det också just detta, att den 
trisyllabiska rytmen ligger längre ifrån det talade språket, som gör att 
den enligt affektläran ämnar sig för att uttrycka starka och flödande 
känslor.

Lilja använder sig av ett kognitionsvetenskapligt ramverk för att visa 
på rytmens förankring i en kroppslig upplevelse av världen – exempel-
vis hänvisar hon till ett experiment som visat att människor verkar ha 
lättast att hålla en regelbunden takt om den motsvarar pulsen, hjärtats 
slag.201 Medan jag är enig med Lilja i att rytm är en kroppslig och sub-
jektiv upplevelse, är jag tveksam till det nödvändiga i att förstå den 
upplevda rytmen som ett strikt mänskligt fenomen – inte minst som 
hon genomgående visar på att den är så tätt kopplad till en kroppslig 
upplevelse av världen, som ju människan inte är ensam om. Att rytmen 
kräver ett subjekt för att uppfattas som rytm är en sak – men måste 
detta subjekt verkligen vara mänskligt?

Deleuze och Guattari menar tvärt om att rytmen – och konsten – 
föregår det mänskliga. Även filosofen Elizabeth Grosz förstår rytmens 
primat i den sinnliga upplevelsen av världen som något som förbinder 
människan och de andra djuren. I Becoming Undone: Darwinian Reflec-
tions on Life, Politics, Art formulerar hon en teori om konsten som ett 
mer-än-mänskligt fenomen, med basis i Darwins teori om det sexuella 
urvalet och konstens grund i en sinnlig upplevelse: enligt Darwin har 
språkets primära funktion med attraktion att göra.202 Hon menar att 
konstformerna – där arkitekturen är den ”första”, mest ursprungliga – 
utgör en särskild förbindelse mellan levande kroppar och jordens kraf-
ter, som framför allt skapas genom rytm.203 Darwin menade i sin tur 
att det var sannolikt att rytmisk repetition, resonans, har en tilltalande 
effekt på alla levande varelser, eftersom den har förmågan att beröra, 
exaltera och samla individer.204 Det står därmed klart att rytm som 
poetisk kategori borde vara en helt central aspekt av sinnlig poiesis, 
då den utgör en självklar länk mellan dikten och den mer-än-mänsk-
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liga världen – något som Knickerbocker inte tillräckligt betonar. Det 
finns även en bredare naturfilosofisk poäng att göra här: rytmens upp-
repning med en skillnad är, med Deleuze/Guattari och Grosz, evolu-
tionens grundläggande princip. Jag hävdar därmed att alfabets över-
gripande form på så vis kan förstås i termer av en rytm (snarare än 
system eller mönster): genom återkommande fraser och upprepningar 
på formell såväl som semantisk nivå skapas en spiralformad rörelse. 
Detta producerar i sin tur autopoetiska system med sina egna interna 
logiker, när dikter uppstår inuti dikten – i likhet med hur det sexuella 
och naturliga urvalet ”skapar” arter över tid i en process av urskiljning 
–  genom en kritisk rytm.

Även Cullers resonemang i Theory of the Lyric pekar mot en post-
humanistiskt färgad förståelse av lyrikens rytm och troper som sätt att 
sätta sig i förbindelse med en mer-än-mänsklig värld – en syn på lyri-
ken som något som talar till människan som förkroppsligad snarare än 
som förnuftsvarelse, och som därmed berör de sinnliga och affektiva 
aspekter av människan som hon delar med andra djur. Northrop Frye, 
som citeras i Culler, menar i en liknande anda att poesins kärna inte 
utgörs av beskrivande mening eller bekännelse utan ”ett subtilt och 
svårfångat språkligt mönster” (”a subtle and elusive verbal patterning”) 
som kan delas in i två dimensioner – en ljudlig och en bildlig, som han 
kallar ”melos” och ”opsis”. Rötterna till dessa språkliga mönster finns, 
menar han, i trollformeln (den ljudliga, melos) och gåtan (den bildliga, 
opsis).205 Om trollformeln (eng. ”charm”) skriver han:

Trollformelns retorik är dissociativ och besvärjande: den installerar ett 
ljudmönster så komplext och repetitivt att vanliga svarsprocesser kort-
sluts. Refräng, rytm, alliteration, assonans, ordvitsar, antiteser: varje 
verktyg för repetition som retoriken känner till kommer till använd-
ning. Sådana repetitiva formler bryter ned och förvirrar den medvetna 
viljan, hypnotiserar och tvingar till vissa handlingar.206

Poesins materialitet, dess strukturerande av innehållet genom rytm och 
repetition av olika slag har alltså – när den är dragen till sin ljudliga 
spets i trollformeln – en inhiberande påverkan på den medvetna vil-
jan: poesin kan då till och med hypnotisera läsaren och påverka hennes 
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handlingar. Alfred Corn hävdar på ett liknande sätt att poesin aldrig 
helt har separerat sig från sin koppling till shamanism; poeten liksom 
shamanen har bemästrat ”särskilda tekniker – rytmiska, performativa, 
imagistiska, metaforiska – som kallar på den omedvetna delen av sin-
net så att vi, i detta drömliknande tillstånd mellan vakenhet och sömn, 
kan upptäcka mer om våra tankar och känslor än vi annars gör.”207 Det 
är naturligtvis lätt att invända mot detta påstående: det är en starkt 
romantisk föreställning om poeten som genius, och långt ifrån alla 
poeter arbetar på detta sätt. Och Fryes beskrivning gäller en specifik 
”urform” av poesi, vars drag är urvattnade – om än potentiellt närva-
rande – i modern lyrik. Som Andersen Nexø påpekar, apropå alfabets 
taktila effekt, så är det upp till läsaren att låta sig hypnotiseras av dik-
tens världsbild eller inte. Modern poesi är inte samma sak som en troll-
formel eller en shamanistisk ritual, men samtidigt kan vissa drag hos 
de senare formerna utnyttjas i en poesi som försöker att blicka bortom 
(vilket inbegriper, men utan att stanna vid, en kritik av) modernitetens 
logocentriska paradigm och föreställningen om ett rationellt och auto-
nomt subjekt.

 Dessa beskrivningar av lyrikens rötter i trollformeln ringar alltså in 
poesins möjlighet att tala till eller genom kroppen snarare än till förnuf-
tet. Jag menar att ekopoetiken behöver fokusera mer på dessa aspekter 
om den vill vara relevant: det är i denna förmåga att kommunicera 
med läsaren genom känslan, den sinnliga upplevelsen, som ekopoesins 
aktivistiska potential ligger – i en sinnlig poiesis som sammanflätar 
materia och mening. I den poetiska rytmen finns dessutom en kopp-
ling till den naturliga världens evolutionära rörelse av upprepning och 
förändring: rytmen då förstådd som kritisk snarare än metrisk. 

Genom att placera alfabet inom den organiska formalismens tra-
dition inringar man de utmärkande dragen i hennes arbete med poe-
tisk form samtidigt som hennes diktning sätts i ett litteraturhistoriskt 
sammanhang. Snarare än en systemdikt förstår jag alltså alfabet som 
en dikt som utforskar och utnyttjar språkets rytmiska kapacitet på fle-
ra nivåer. Dels för att utöva en lockelse på läsaren, men också för att 
framhäva förbindelsen mellan språk och natur genom diktens form. I 
alfabet besvärjer Christensen världen för att skydda den mot kärnva-
penhotet, men hon besvärjer också läsaren, hypnotiserar henne med 
diktens dansanta rytm.
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2 . 
Ö D E L ÄG G E L S E N S  A B C

I slutet av alfabet, i den sista diktens sista rader, möter läsaren en flock 
barn som söker skydd i en håla:

som om de var børn i barndommens
eventyr hører de vinden fortælle

om de afbrændte marker
men børn er de ikke

der er ingen der bærer dem mere208

Vi befinner oss långt från de inledande dikternas extatiska och rytmis-
ka frammanande av världen: här framträder ett postapokalyptiskt land-
skap där några få överlevande barn för en djurisk tillvaro, utan hopp 
om att vare sig bli omhändertagna eller själva kunna fortplanta sig. 
Dessa rader frammanar en apokalyptisk vision som är karaktäristisk 
för sin tid – ett 1980-tal präglat av kalla krigets oro och föreställningar 
om ett kärnvapenkrig följt av en atomvinter. Men som litteraturvetaren 
Eva Horn påpekar har katastrofen gjort sin återkomst i kulturen under 
2000-talets första decennier. I boken Zukunft als Katastrophe skriver 
hon att ”vi ser framtiden som ett radikalt brott i relation till nuet, som 
en ren avvikelse, något som vi utifrån vår samtid vare sig kan förutse 
eller förhindra.”209 Detta visar sig även i den samtida poesin, och då i 
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synnerhet i den långa dikten, som enligt Louise Mønster verkar lämpa 
sig särskilt bra för apokalyptiska skildringar.210 Hon nämner alfabet, 
tillsammans med bland andra T.S. Eliots The Waste Land och Harry 
Martinsons Aniara, som exempel på föregångare till denna apokalyp-
tiska krismedvetenhet i samtidspoesin.211

Katastrofskildringar är en oundviklig men omdebatterad aspekt av 
den ekokritiska diskursen: ”Apokalypsen är den enskilt mest kraftful-
la övergripande metafor som samtida fantasier och föreställningar om 
miljön har att tillgå”, skriver Lawrence Buell i The Environmental Ima-
gination (1995).212 Men hur kraftfull är den egentligen, och vad är det 
den åstadkommer? I det här kapitlet kommer jag att, genom en omväg 
via Jacques Derridas föreläsning om atomåldern och en diskussion om 
fantasins roll i det apokalyptiska narrativet såväl som i Christensens 
poesi, diskutera de delar av alfabet som uppehåller sig vid katastrofen – 
för att se hur Christensen navigerar mellan den apokalyptiska tropens 
fallgropar och förtjänster.

Som jag tidigare nämnt förebådas kärnvapnens inträde i alfabet 
redan i de första dikterna, i aprikosens giftiga kärna och i ”brinten”, 
vätet, som sedan återkommer i ”brintbomben”, vätebomben. Men när 
bomberna som fallit i världen även faller i diktens system är det, som 
Mikkel Krause Frantzen uttrycker det, en chock ”eftersom det så länge 
har talats vackert och hypnotiskt, och nu dyker kalla fakta upp.”213 I 
ljuset av dessa kalla fakta inser läsaren att bomberna hela tiden varit 
närvarande, tickande i bakgrunden. För i alfabets tionde, elfte och 
tolfte avsnitt släpps tre bomber efter varandra: ”atombomben”, ”brint-
bomben” och ”cobaltbomben”, och bildar vad andra har kallat ett öde-
läggelsens ABC.214 Här framträder alltså ett alfabet i alfabetet, en egen 
struktur som samtidigt speglar den större struktur den uppträder inom 
– det mest iögonfallande exemplet på den rekursivitet som är en del av 
Christensens organiska formalism.215

 Men detta alfabet i alfabetet är inte endast ett exempel på Christen-
sens virtuosa lek med poetiska strukturer: det har en konkret referent 
i samtidshistorien. I de utkast till en utopisk ordbok som Christensen 
författade under 1970-talet skriver hon kort om ett fenomen från kalla 
kriget som kallades ABC-krigföring:
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ABC-krigföring: ursprungligen amerikansk men nu global och all-
mänt fruktad samlingsbeteckning för atomkrigföring, biologisk och 
kemisk krigföring.216 

Detta begrepp, och denna idé om ett alfabet som består av förstörelse-
mekanismer snarare än byggstenar, har Christensen sedan vävt in i al-
fabet. Som jag diskuterade i föregående kapitel, har alfabet en rekursiv, 
fraktal-liknande struktur då Fibonacci-serien såväl som alfabetsprin-
cipen upprepas i mindre skala inuti dikten. Det mest framträdande 
av dessa ’mindre alfabet’ utgörs alltså av de tre bombdikterna, ”atom-
bomben”, ”brintbomben” och ”cobaltbomben” – och liksom Fjørtoft 
räknar jag även in ”defolianterne” i detta ödeläggelsens alfabet.217 Det 
finns, som Fjørtoft påpekar, goda skäl att läsa dessa dikter som en egen 
svit även om dikterna inte följer direkt på varandra. Det är inte endast 
bokstäverna och tematiken som binder dem samman: Fjørtoft visar att 
radantalen i dikterna i tur och ordning är baserade på de första Fibo-
nacci-talen, vilket han synliggör i en tabell:

atombomben:   11 2222 3333 5555
brintbomben:  22 3333 5555 8888
cobaltbomben:  33 5555 8888 13131313
defolianterne:   55 8888 13131313218

Det kan tyckas som att det i själva formen finns en obönhörlighet ned-
lagd – har man sagt A får man säga B, och så vidare genom ett helt 
alfabet av ödeläggelse (ända till Ø-delæggelsen). Katastrofen är en pro-
fetia som väntar på att uppfyllas, enligt en apokalyptisk logik.

Apokalyptiska fantasier

Apokalyps, från grekiskans ’apokalypsis’, innebär i sin bokstavliga be-
tydelse ett avslöjande: att slöjan dras bort från världen och visar hem-
ligheter om historiens slut. Först på artonhundratalet började begreppet 
föras från sin primärt bibliska kontext och användas för att beteckna 
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världens eller mänsklighetens undergång i en sekulär bemärkelse – som 
skildrad exempelvis i Mary Shelleys The Last Man (1826) och H.G. 
Wells The War of the Worlds (1898). Med kärnvapensprängningarna i 
mitten av nittonhundratalet stod det klart att mänskligheten var i be-
sittning av vapen som kunde utplåna inte bara mänskligheten utan det 
mesta av livet på planeten, vilket kom att påverka allmänhetens före-
ställningar om undergången.219 Dessa detonationer, vars konsekvenser 
verkade befinna sig på en annan skala än något mänskligheten tidigare 
åstadkommit, gav en konkret bild av hur en gudlös, sekulär apokalyps 
kan se ut. 

I ”Ingen apokalyps, inte nu”, en text som först hölls som ett före-
drag på ett kollokvium om atomkritik 1984, skriver Jacques Derrida att 
litteraturens enda egentliga referent är litteraturens och arkivens förstö-
relse, och han ser i den hotande kärnvapenkatastrofen verkställandet 
av detta:

Det enda ”ämnet” för all möjlig litteratur, all möjlig kritik, dess enda, 
yttersta, a-symboliska och icke-symboliserbara, till och med icke be-
teckningsbara referens, är om inte den nukleära tidsåldern, den nukle-
ära katastrofen, så åtminstone det mot vilket den nukleära diskursen 
och symboliken fortfarande pekar: den restlösa och a-symboliska för-
störelsen av litteraturen.220

Derrida menar att kärnvapnen är ett ”fabulöst textuellt” fenomen i det 
att de är beroende av informationsstrukturer och koder, men också ”i 
så måtto att ett kärnvapenkrig för stunden inte har ägt rum: man kan 
endast tala och skriva om det.”221 Det totala kärnvapenkriget existerar 
alltså endast genom vad som sägs om det. Men denna fabel, menar 
Derrida, triggar igång den ”fabulösa upprustningen” och den brådska 
som präglar det senmoderna samhället och kulturen, en brådska som 
även inkluderar ett uppskjutande, en konstant förhandling mellan sta-
ter om att vänta med att avfyra bomben. Verkligheten, skriver han, 
konstrueras av fabeln, baserad på en händelse som aldrig hänt – förut-
om i fantasin, och den är inte ingenting alls. 222

Delvis liknande tankegångar står att finna hos den tyske filosofen 
Günther Anders, som redan på 1950-talet talade om en ny epok defi-



ödel äggelsens a bc

81

nierad av kärnvapnen, och hotet om alltings utplåning som något som 
förändrar allt: om allt förstörs kommer ingenting ha funnits – civili-
sationen, kärleken, kampen, smärtan, hoppet, allt kommer att ha va-
rit förgäves.223 Även hos honom är fantasin ett centralt begrepp, men 
på ett annat sätt än hos Derrida: han menar att samtidens människor 
präglas av en oerhörd diskrepans mellan sin förmåga till handling och 
sin förmåga att föreställa sig och förstå handlingarnas mening. Aldrig 
har den förra varit så stor och den senare så liten.224 Anders diskuterar 
Förintelsen som ett första storskaligt exempel på hur denna diskrepans 
blir synlig som ett utplånande av agens genom en kompartmentalise-
ring av subjektet: han kallar det en infernalisk oskyldighet, detta att 
Förintelsens ingenjörer och kärnvapenerans knapptryckare inte kan 
ses som moraliskt skyldiga eftersom systemet de verkar inom utraderat 
all agens.225 När Christensen i en senare essä återger hur hon i början 
av 1980-talet drabbades av en kris framkallad av atomvapen och andra 
”mer eller mindre närvarade hot”, och att hon började skriva alfabet 
som ett svar på frågan varför man överhuvudtaget skulle skriva dikter, 
är det alltså mot bakgrund av ett hot om inte bara människans, utan 
även livets och litteraturens förintelse.226 Men också mot bakgrund av 
ett utbrett ifrågasättande av den enskilda människans agens i ett sys-
tem som föregår henne. 

Enligt ekokritikern Greg Garrard fungerar apokalypsen som en 
känslomässigt laddad referensram inom vilken komplexa, långsiktiga 
problem reduceras till kriser igångsatta av en tydlig orsak, och förvand-
lar dem till konflikter mellan synligt motsatta grupper.227 Han påpe-
kar, liksom Derrida, att eftersom apokalyptiken behandlar något som 
ännu inte inträffat är den av nödvändighet bunden till fantasin. Apo-
kalypsen är, som Buell påpekat, en vanlig och kraftfull trop i den eko-
logiskt orienterade litteraturen och i miljörörelsens retorik, men Gar-
rard menar att det finns problem med den utbredda användningen av 
denna trop. 228 För även om miljörörelsens bruk av apokalyptiken – till 
skillnad från de bibliska skrifternas – inte syftar till att förutse jordens 
undergång utan tvärtom att förhindra den, så är apokalyps narrativet 
en retorik som genom fantasier om världens eller civilisationens slut 
tenderar att förstärka eller till och med producera den kris den beskri-
ver.229 
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Garrard gör inget försök att närmare beskriva hur en sådan kopp-
ling mellan fantasier och manifestationer i verkligheten ser ut, men 
han verkar mena ungefär samma sak som Derrida: fabeln medskapar 
verkligheten. Om man vänder sig till den materiella ekokritiken och 
biosemiotikens förståelse av materia och mening finner man ett ram-
verk för att bättre förstå denna relation. Iovino och Oppermann talar 
till exempel om en komplex sammanflätning av diskurs och materia,230 
influerade av – bland andra – Karen Barad och hennes agentiella re-
alism, enligt vilken ”vetande, tänkande, mätande, teoretiserande och 
betraktande är materiella sätt att intra-agera inom, och som en del av, 
världen”.231 Till denna lista av praktiker kan man lägga fantiserandet 
och diktandet. Wendy Wheeler är mer konkret med vad detta innebär. 
Att förvänta sig något är att stå i relation till det, skriver hon – inte till 
en substans men till en idé som (ännu) inte har en materiell existens.232 
Enligt Wheeler, som menar att relationer har en existens på samma 
sätt som substanser, har denna förväntan en stor orsakskraft då den 
formar vad en organism gör, hur den utvecklas och förändrar världen 
organismen bebor.233 Utifrån denna synvinkel kan apokalyptiken ha 
en negativ såväl som positiv påverkan på individen, beroende på hur 
den agerar på denna förväntning om katastrofen. Men många menar 
att effekten av att ständigt matas med hot om domedagen riskerar att 
skapa en apokalypsutmattning (”apocalypse fatigue”) hos individen.234

Även Timothy Morton är kritisk mot apokalyptiska skildringar av 
världens undergång: han menar att de kan vara skadliga och försvåra 
seriöst tänkande kring global uppvärmning och ekologisk kollaps 
eftersom problemet är att världen kanske redan gått under, men att det 
är en undergång som är så finfördelad i svårtydd statistik att vi inte 
kan upptäcka den förrän långt efteråt.235 Med Eva Horn kan man säga 
att katastrofen har förvandlats från händelse till process.236 Detta mar-
kerar då också en skillnad mellan kalla krigets rädsla för bomben och 
samtidens rädsla för klimatförändringarnas och den ekologiska kollap-
sens effekter. Matthew Griffiths kommer med en annan poäng, i linje 
med det fenomen som kallas apokalypsutmattning: när man skildrar 
klimatförändringar genom apokalyptiska troper så situerar man krisen 
i en tradition av förväntade katastrofer som aldrig inträffar – vilket gör 
oss mindre benägna att ta den på allvar.237 En liknande förståelse av 
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apokalypsen, som går tillbaka till dess ursprungliga betydelse av ’av-
täckande’, präglar Derridas diskussion av tropen. För Derrida handlar 
det inte om en ”slutets diskurs” utan lika mycket om vad som är konti-
nuerligt, vad som finns kvar efter att en viss ordning går under.238 

Liknande tankegångar men annorlunda formulerade finns hos fe-
ministiska teoretiker som Donna Haraway och Rosi Braidotti. Hara-
way kritiserar apokalyptikens inställning till globala kriser när hon i 
Staying With the Trouble: Making Kin in the Chtulucene betonar att det 
är av stor betydelse vilka idéer vi tänker andra idéer genom.239 Apoka-
lypsen är, menar hon, ”ett steriliserande narrativ om en totalrengöring 
av världen”, och hon förordar att vi istället för att fantisera om en värld 
bortom den nuvarande ska ”stanna hos bekymren” och ärva och erkän-
na den värld vi befinner oss i, med alla dess problem.240 Rosi Braidotti 
kopplar i Posthuman Knowledge samman en panikartad apokalyptisk 
retorik med en eurocentrisk hållning. Hon menar att den nekrofila be-
satthet vid sin egen död som bland annat återfinns i Roy Scrantons 
essäbok Att lära sig dö i antropocen: Reflektioner över en civilisations slut 
är kortsiktig eftersom den förnekar det virtuellas kraft och skapar en 
oförmåga till handling och reproducerar eurocentriska tankemöns-
ter.241 

Föreställningsförmågans kristallrum

I alfabet, som tillkom i en atmosfär av ”atomvapen och andra mer eller 
mindre närvarande hot”242 är apokalyptikens problematik central.243 
Samtidigt som Christensen använder sig av apokalypsen som trop i al-
fabet, problematiserar dikterna sitt eget förhållande till detta narrativ, 
inte minst genom en kritisk genomlysning av fantasin, eller som det 
heter i dikten, ”föreställningsförmågan”. I en dikt i I-avsnittet kan man 
läsa att föreställningsförmågan omsluter döden: 

sådan har jeg tænkt mig
           forestillingsevnen
                     som et klart krystalrum
                                der omslutter dødslejet244 
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Frågan är hur man ska förstå denna relation mellan föreställningsför-
mågan och döden – skyddar den förra oss mot den senare, eller är det 
snarare så att föreställningsförmågan innefattar döden? 

Detta är en fråga vi har anledning att återvända till, men innan vi 
går vidare behöver vi dröja vid några begrepp som kommer att figure-
ra i detta kapitel: ’föreställningsförmåga’ och ’fantasi’. Som jag redan 
antytt genom Garrard har dessa begrepp stor betydelse för apokalyp-
sen som trop, men också, för att tala med Haraway, för sökandet efter 
alternativa idéer att tänka globala kriser med. ’Fantasi’ kommer från 
grekiskans ’phantasia’ vilket kan översättas med ’föreställning’, och 
medan ’föreställning’ och ’fantasi’ i dag kan ha vissa betydelseskillna-
der, så kan de också användas synonymt – i Nationalencyklopedin kan 
man läsa att ’fantasi’ bland annat kan beteckna ’förmågan att ha före-
ställningar.’ 245 Det är huvudsakligen i denna bemärkelse jag använder 
begreppet ’fantasi’ i det följande: som en synonym till ’föreställnings-
förmåga’.

Vårt moderna fantasibegrepp är huvudsakligen en produkt av ro-
mantiken och de upplysningsfilosofer som föregick epoken.246 Fantasin 
var i det tidigmoderna Europa en potentiellt negativ kraft, förknippad 
med oönskade och magiska effekter, och dessutom en reproducerande 
snarare än en skapande kraft. Det var exempelvis under lång tid en 
vanlig åsikt att den gravida kvinnans fantasier var orsaken till födelse-
märken men också deformiteter och ’monstruösa’ drag hos den nyföd-
de, eftersom fantasins kraft hade med begärets drivkraft att göra.247 
Från Michel de Montaignes essä om inbillningens kraft framgår att 
det i det tidigmoderna Europa var vanligt att tillskriva föreställnings-
förmågan alla möjliga effekter såsom spontant könsbyte, erektionspro-
blem och den i dag erkända placeboeffekten.248 

Det är först i slutet av 1700-talet som fantasin får den positiva och 
konstruktiva betydelse som den har i dag, och de filosofer som av-
handlade fantasin delade ofta in den i olika nivåer, från en rudimentär 
perceptionsförmåga, över en förmåga att ordna och kombinera sinne-
sintryck, till en högsta nivå som främst tillskrevs diktare och konstnä-
rer, en förmåga att skapa något nytt. Terminologin varierade, men vissa 
kallade denna högsta form av föreställningsförmåga för ”Dichtungs-
vermögen”, där ’Dichtung’ betyder både ’förtätning’ och ’diktning’.249 
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Percy Bysshe Shelley skriver i sin essä ”Ett försvar för poesin” att före-
ställningsförmågan är det moraliskt godas främsta instrument, och 
att poesin förstärker denna förmåga ”på samma sätt som fysisk övning 
stärker kroppens organ.”250 Men medan de engelska tänkarna, liksom 
Shelley, tenderade att lyfta fram det konstruktiva med föreställnings-
förmågan, behöll de tyska romantiska tänkarna en förståelse av den 
potentiella fara som fanns i fantasins överväldigande styrka.251

Det är just en sådan ambivalent hållning till fantasin som framträ-
der i alfabet. I en tid då människan är upptagen med att föreställa sig 
undergången och har använt sin fantasi för att skapa domedags vapen, 
framstår föreställningsförmågan som en kraftfull men moraliskt tvety-
dig kraft. I en recension av den engelska översättningen av alfabet skri-
ver Niels Ingwersen att dikten är som starkast när Christensen över-
tygar läsarna om att världens förstörelse redan har skett i deras sinnen 
– även om den människoskapade apokalypsen aldrig inträffar, så har 
den blivit en efterhängsen och plågande del av hur vi uppfattar livet.252 

Isak Winkel Holm diskuterar i sin artikel ”Et hvidkalket, gudsfor-
ladt lys. Inger Christensens alfabet og katastrofen” den profetiska rös-
ten i alfabet samt hur dikten förhåller sig till katastrofen. Han börjar 
med att analysera G-dikten, ”grænserne findes”, och framför allt de tre 
sista raderna där det beskrivs hur en gärningsplats lyses upp: ”gernings-
stedet, døsigt, normalt og abstrakt,/ badet i et hvidkalket, gudsforladt 
lys,/ dette giftige, hvide, forvitrende digt”.253 Winkel-Holm menar att 
det är upplagt för att tolka ljuset som atombombens ljus: den vitkalka-
de och gudsförgätna karaktären antyder att det är ett skapat ljus (”fiat 
lux”), men inte skapat av Gud utan av människor. Dessutom minner 
detta vitkalkade, gudsförgätna ljus – förutom om de danska vitkal-
kade kyrkorna – om de atomskuggor som explosionerna i Hiroshima 
och Nagasaki lämnade efter sig: när bomberna exploderade blekte de 
omgivningen (så att säga ’kalkade den vit’), och lämnade skuggor där 
människor, djur och föremål befunnit sig.

Winkel-Holm menar att den ”dikt” som omnämns i den sista ra-
den, ”dette giftige, hvide, forvitrende digt,” kan tolkas på tre sätt. Dik-
ten kan för det första förstås som en metafor för bomben – atombom-
ben och vätebomben är verk som uppstått genom människors fantasi 
och skaparkraft. För det andra kan denna ”digt” läsas som en meta-
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for för själva föreställningen om bomben, och enligt denna tolkning 
handlar raden ”inte om atomforskarnas vetenskapliga fantasi, men om 
vanliga människors kalla kriget-fantasier om den kommande atomära 
apokalypsen.”254 Den tredje tolkningen är den helt bokstavliga: denna 
”digt” är helt enkelt dikten själv: ”Dikten är giftig eftersom den gör 
något med världen, på samma sätt som atombomben gör något med 
världen.”255 

Medan Winkel-Holm nöjer sig med att konstatera denna insikt om 
att även dikten är potentiellt giftig, vill jag närmare utforska hur Chris-
tensen hanterar detta problem. De tre tolkningar som Winkel-Holm 
föreslår kan kanske vara fruktbara var och en för sig, men mer intres-
sant är det om man antar att alla tre bär en samtidig giltighet. Sät-
tet Christensen låter satserna följa på varandra utan hierarki skapar en 

Fotografi från Nagasaki efter kärnvapenexplosionen. 
Källa: Getty Images
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ambivalens – är det gärningsplatsen som badar i ljuset, eller dikten? 
Är dikten likställd med gärningsplatsen, eller med ljuset (från atom-
bomben)? Raderna aktualiserar samtidigt alla dessa, och kanske fler, 
tolkningar av den ”förvittrande” dikten, och öppnar upp för frågan: 
hur kan vi förstå relationen mellan atombomben, fantasin om atom-
bomben, och dikten (om atombomben)? 

Denna fråga kommer att diskuteras i den följande analysen av de 
dikter som ingår i ’Ödeläggelsens abc’. Jag kommer även att diskutera 
hur alfabet förhåller sig till (och avviker ifrån) det apokalyptiska narra-
tivet. För att besvara dessa frågor krävs en närmare undersökning av re-
lationen mellan subjektet och katastrofen, inte minst som det är i sam-
band med kärnvapnens inträde i dikten som diktjaget först visar sig.

A: Himlen som liknar atombombens eld

I början av alfabets tionde avsnitt beskrivs hur ”Jorden i sit omløb/ om 
Solen findes,” i en starkt rytmisk dikt som besjunger sommarens beru-
sande nu och sedan zoomar ut för att beskriva Jorden som en farkost 
i kosmos, med ”sin last af jasminer, med jaspis og jern”. Dikten slutar 
med en uppradning av städer och större geologiska fenomen. Vid den 
här punkten i alfabet har Fibonacci-talen blivit så pass stora att bok-
staven J delas upp i två separata dikter. Enligt Lis Wedell Pape träder 
en avgörande oro in i verkets helhet, i detta första av diktens ”relativa” 
brott.256 Just när systemets storheter (alfabetsordningen och Fibonacci -
-talen) plötsligt klyvs, träder också kärnvapnen fram till diktens yta, 
och en stark kontrast bildas mellan J-avsnittets första dikt och den dikt 
som följer. 

Planetens helhet framstår nu som fragil och hotad, och den hög-
stämda lyriska tonen vittrar bort i stapplande rader:

atombomben findes

Hiroshima, Nagasaki
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Hiroshima den 6.
august 1945

Nagasaki den 9.
august 1945

140.000 døde og
sårede i Hiroshima

ca. 60.000 døde og
sårede i Nagasaki257

Medan den första raden, ”atombomben findes”, utlovar den vid det här 
laget igenkännliga trisyllabiska rytmen, visar sig de följande raderna 
bryta mot detta mönster med en klang som ligger långt ifrån det hym-
niska eller melodiska – inte minst när bokstäverna delvis ersätts av siff-
ror. Man skulle kunna säga att atombombens inträde utlöser en kris i 
den lyriska diskursen: dikten kollapsar i korthuggna rader av ohyggliga 
fakta. Dikten tar sin början som ett iskallt vittnande om ett brott och 
en ödeläggelse som inte får eller inte kan poetiseras. 

Frantzen beskriver det som att den rörelse, den ”kinetiska konst” 
som dikten hela tiden frambringar och upprätthåller, plötsligt upphör 
när bomberna faller i världen och i systemet.258 I dessa tio första rader 
förekommer inga adjektiv eller andra utsmyckningar, och dikten bry-
ter mot den anaforiska formeln som styrt de tidigare dikterna med sitt 
”findes”. Det är som om inget annat än siffror duger till att vittna om 
den förstörelsepotential som människan, genom tämjandet av atomen, 
besitter. Gärningsplatsen blir ”abstrakt”, som det heter i ”grænserne”. 
Samtidigt knyter ”atombomben findes” an till den föregående dikten 
genom uppradningen av städer, och i efterhand framstår dessutom ele-
ment i den tidigare dikten som hotfulla – såsom ”juli/ så tung som en 
bombe”.259 Vad gör egentligen en metaforisk bomb mitt i hyllningen 
till jorden? Den rytmiska, hymniska framställningen tenderar att släta 
över de oroande elementen i dikten, tills de belyses i efterhand.

Men denna dikt inleds alltså med strofer där det rytmiska schvung-
et har avtagit. De består av rena fakta, av orts- och datumangivelser 
samt tal som på samma gång är helt konkreta och oöverskådliga, lik-
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som Fibonacci-serien snabbt växer till tal för stora för det mänskliga 
medvetandet att greppa. Den följande strofen verkar snarast referera till 
dikten själv, till

tal der står stille
et sted i en fjern
almindelig sommer 260

Den avlägsna sommaren är 1945, men kanske också den närvarande 
sommaren som genom åkallandet av kärnvapensprängningarnas döds-
siffror framstår som avlägsen. Om bomberna föll en vanlig sommar, 
kan det innebära att de kan falla vilken sommar som helst. 

Den trisyllabiska rytmen återkommer här från och med ”tal der 
står stille” – om än med ett litet men kännbart brott i överklivningen 
”fjern/ almindelig sommer” – innan dikten fortsätter med att behand-
la den dödscykel som är karaktäristisk för strålningsrelaterade skador: 
först dör många på en gång, sedan dör drabbade efter hand som de 
insjuknar i cancer och liknande sjukdomar, och till sist blir skador-
na synliga på den generation som inte ens var född när olyckan eller 
bombnedslaget inträffade: barn dödföds eller föds med missbildningar 
och sjukdomar. Även dessa strofer har ett distanserat, eller snarare ’ut-
zoomat’ förhållningssätt till det de beskriver: 

siden da er de sårede
døde, først mange, de
fleste, så færre, men

alle; til sidst
de såredes børn,
dødfødte, døende,261 

Men efter att denna ofattbara mängd dödsfall behandlas på några få 
rader, utan detaljer eller poetiska modifieringar (men med en melodisk 
rytm), är det som om den distanserade diskursen slår knut på sig själv, 
liksom stapplar fram mellan allitterationer på d och f, i ett försök att 
täcka in hela förloppet i några rader. Och i nästa strof sker en vänd-
ning:
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mange, til stadighed
nogle, omsider de
sidste; jeg står i

mit køkken og skræller
kartofler; vandhanen
løber og overdøver
næsten børnene
ude i gården;262

Det är här, som en reaktion på den absoluta objektifiering som atom-
bomben står för, som ett lyriskt jeg träder in i dikten för första gången. 
Men diktjagets inträde drivs även av en annan nödvändighet, nämli-
gen formens: vad vore J-avsnittet utan ett jeg? Dikten introducerar först 
jorden, helheten, sedan jaget, det partikulära. 

Vi möts så av ett subjekt som står i ett kök och gör något så vardag-
ligt och nästan symboliskt jordbundet som att skala potatis. Jag läser 
det som en emblematisk bild för det reproduktiva arbetet – omsorgen 
–, vilket skapar en kontrast mot det ”produktiva” arbete som kärnfysi-
kerna utför, det arbete vars konsekvenser är att de människor som po-
tatisen skalas till nu lever i hot om en omedelbar död.263 De dödfödda 
barnen i en tidigare strof parallelliseras med levande barn som springer 
omkring på gården, deras rop ”overdøver næsten/ fuglene ude i/ træer-
ne”, och fåglarna i sin tur ”synger og overdøver// næsten bladenes/ hvis-
ken i vinden”. Det är en på ytan idyllisk scen, men upprepningen av 
”overdøver” klingar hotfullt i bakgrunden, inte minst som ordets rytm 
(OoOo) bryter mot det trisyllabiska schemat. 

Denna ljudets rörelse fortsätter i ytterligare ett steg, och då sker 
plötsligt en återgång till bomben som dikten började med:

bladene hvisker
og overdøver næsten
med stilhed himlen,

himlen der lyser,
og lyset der næsten
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fra dengang har lignet
atombombens ild
lidt 264

Dikten gestaltar här hur kärnvapenexplosionerna lagt sig som ett dis-
kursivt filter över världen, eller snarare: hur den materiella strålningen 
har en motsvarande semiotisk strålning som påverkar jagets percep-
tion. Liknelsen mellan himlens ljus och atombombens eld förminskas 
visserligen genom ord som ’nästan’ och ’lite’, och dikten slutar med ett 
diminutiv snarare än elden. Men samtidigt finns elden i det lilla, på 
en bokstavlig nivå: ”ild” – ”lidt” är nästan anagram för varandra.265 
Fantasin om bomben har, som Derrida påpekar, en påverkan på värl-
den, även om den i detta fall begränsar sig till subjektets uppfattning 
av världen (men som, kan man föreställa sig, i förlängningen påverkar 
dess handlande i världen). Det är intressant hur dikten här i de sista 
raderna faller tillbaka in i den karaktäristiska trisyllabiska rytmen igen, 
även om raderna fortfarande är kortare än vanligt, för att sedan avbry-
tas igen av överklivningen till ”lidt”.

När subjektet väl inträtt kan man förstå skeendet i dikten som om 
jaget hela tiden varit närvarande, perforerad av rädslan för bomben 
medan hon på rutin utför sina kökssysslor, återkallad till nuet av ljuden 
i omgivningen. Dikten glider över i ett naturlyriskt modus med klas-
siska motiv som fåglar, vind i träd och himlens ljus. Men den sinnliga 
närvaron infiltreras av diktjagets oro: himlens ljus är inte längre en sig-
nifikant för transcendens, utan minner återigen om bilder och berät-
telser från explosionerna i Hiroshima och Nagasaki. Det som började 
som abstrakta siffror har manifesterat sig i verkligheten genom dikt-
jagets perception. Här ser vi hur fantasin om atombomben förändrar 
verkligheten, även på de ställen där den (ännu) inte exploderat. Dikt-
jaget har, med Wheeler, ställt sig i relation till katastrofen. Men med-
an konventionella apokalyptiska narrativ inte inbegriper en reflektion 
över sin egen roll i skeendet som beskrivs, visar Christensen i alfabet att 
förhållandet mellan bomben, fantasin om bomben, och dikten, är en 
komplicerad härva.

En text som kan hjälpa oss ge ett perspektiv på denna härva är 
Christa Wolfs kortroman Störfall (på svenska: Hotets dag).266 Wolfs 
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roman, som publicerades 1987, utspelar sig under den dag då reak-
torolyckan i Tjernobyl offentliggjordes och skildrar hur protagonisten, 
en ensamstående kvinna som bor på landsbygden i nordöstra Tyskland, 
sköter sina dagliga sysslor medan hon lyssnar på radion och tänker på 
sin bror som genomgår en hjärnkirurgisk operation. Precis som dikt-
jaget i alfabet ställs Wolfs protagonist inför en mängd fakta och siff-
ror som hon saknar förmåga att ta till sig – hennes kulturella kontext, 
skriver Ursula K. Heise, förser henne inte med koncept, kategorier eller 
känslor som låter henne hantera riskerna med en katastrof som sker på 
en sådan skala som en reaktorolycka.267 

I romanen gestaltas på ett intrikat vis hur olyckans effekter samti-
digt är materiella och semiotiska: medan protagonistens squashplantor 
riskerar att vara förgiftade av radioaktivt nedfall, uppfattar hon samti-
digt en förorening av språket och litteraturen. Metaforer som tidiga-
re var brukliga är nu kontaminerade, man kan exempelvis inte längre 
tänka att körsbärsträden exploderat i blom,268 och inte ens Schuberts 
lied ”Die Forelle” kan hon nynna på utan att komma av sig och kon-
statera att forellen är en ”lagringsfisk för radioaktiva sönderfallspro-
dukter”.269 Medan hon rör sig runt i den vårprunkande lantliga miljön 
dyker fler fragment ur den tyska lyriken upp – ”O himmel, strålande 
azur” (Brecht) och ”Så skönt naturen mot mig lyser” (Goethe) – och 
protagonisten konstaterar till slut att strålningen tagit sig in i littera-
turhistorien: ”Kanske är det inte den mest angelägna frågan, vad vi 
gör med alla bibliotek fulla av naturdikter. Men en fråga är det, tänkte 
jag.”270 Man skulle kunna säga att samma fråga ställs indirekt i alfa-
bet, där det naturlyriska inventariet gång på gång visar sig bära spår av 
bombernas strålning. Liksom hos Wolf är himlens ljus tvetydigt, ef-
tersom det påminner om kärnvapnets ”hvidkalkede, gudsforladne lys”.

Heise understryker att den radioaktiva strålningen är ”det mest up-
penbara tecknet på att det naturliga och det domesticerade inte läng-
re kan frikopplas från det teknologiska och transnationella.”271 Hon 
argumenterar också emot tidigare kritikers uppfattning att romanen 
tecknar en dikotomi mellan vetenskapens och teknologins manliga sfär 
och det naturligas sfär, där kvinnligt kodifierade hushållssysslor och 
trädgårdsarbete ingår – det reproduktiva arbetet. Protagonisten gör en 
lista över aktiviteter som vetenskapsmännen – ”utövarna av den sorts 
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teknik, vars helvetiska farlighet ligger i dess väsen”272 – antagligen upp-
fattar som slöseri med tid: byta blöjor, laga mat, handla med ett barn 
på armen, tvätta, hänga upp tvätten, städa, virka, diska och så vidare. 
I slutet av denna lista reflekterar protagonisten så ”Och hur många av 
dessa sysslor betraktar jag själv som slöseri med tiden?”.273 

Denna reflektion om inte tillintetgör så förmildrar den distinktion 
mellan ’manlig’ teknologi och ’kvinnlig’ natur som står på spel i ro-
manen. Heise menar att det antyder att distans till det vardagliga inte 
alltid är destruktivt, liksom att en total försjunkenhet i den inte alltid 
är av godo.274 Men kan man inte också förstå det som att Wolf konsta-
terar att protagonistens yrke, hennes skrivande, också är en teknologi, 
och att hennes besatthet av denna aktivitet är besläktad med veten-
skapsmännens? För att återvända till dikten för handen, alfabet: finns 
det en risk att dikten har något av samma ’helvetiska farlighet’ som lig-
ger i kärnkraftens väsen? Eller från en annan vinkel: finns det likheter 
mellan vetenskapsmännens arbetslust och diktarens begär att skriva? 
Om kärnkraften och kärnvapnen är produkter av människans fantasi, 
innebär det då att fantasin, föreställningsförmågan, inte längre kan ses 
som något i sig själv gott?

B: En bön om att livet ska fortsätta

Efter dikten om atombomben följer avsnitt elva, som inleds med en 
frammaning av kärleken: ”kærligheden findes, kærligheden findes”.275 
Fram till ett sent stadium i arbetet med alfabet började detta avsnitt 
istället med existensen av ett helt annat fenomen: katastrofen.276 Ma-
rie Silkeberg noterar i efterordet till den bok med material från Ing-
er Christensen-arkivet som publicerades 2018, att det för henne var en 
chock att i utkasten till alfabet läsa ”katastroferne findes, katastroferne 
findes.” Hon frågar sig hur det kommer sig att dikten till slut, efter ett 
antal utkast, landar i just kärleken, och konstaterar att: ”Ett svar skulle 
kunna vara, att det system som långsamt blev skrivet och uppbyggt 
[…], till sist i sitt nästan färdiga tillstånd redan uttryckte det – att 
katastroferna finns. Men inte kärlekens existens.”277 Det sätt som for-
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men skriver in bomberna i dikten på, så att det nästan förefaller ödes-
bestämt, bekräftar denna teoris validitet. Men det är kanske också en 
fråga om balans och symmetri: hade katastrofen betonats ytterligare 
hade dikten riskerat att bli outhärdlig och läsaren avtrubbad. Måhända 
är det just i balansen mellan katastrofens och kärlekens samtidiga när-
varo som alfabets effektfullhet ligger.278 

Katastrofen är alltså redan närvarande och behöver inte benäm-
nas, kärleken däremot, behöver åkallas som en motkraft som får en att 
glömma hur lätt ett liv kan utsläckas:

kærligheden findes, kærligheden findes 
så glemsomt din hånd puttet ind som en unge
i min, og døden umulig at huske,
umuligt at huske hvordan et umisteligt
liv, så let som med en kemisk bevægelse
hen over kamgræs og klippeduer, alt,
mistes forsvinder, umuligt at huske at
flokke der hist og her findes af rodløse

mennesker, husdyr og hunde forsvinder;279

Dikten gestaltar en motsättning hos poeten/diktjaget: ömhetsbety-
gelser och kärleksfull närhet (som med ordet ”unge”, vilket på danska 
främst betecknar djurs avkommor, indikerar att ömheten är mer-än-
mänsklig) håller omvärldens orosmoln borta, men i benämnandet av 
detta framkallas ändå minnet av allt det som glömts bort. Dikten ut-
trycker en motsättning som kanske finns i språket självt: genom att 
benämna någots frånvaro framkallar man det. I gestens ögonblick är 
det ”umuligt at huske,” men i nedskrivandets och läsandets ögonblick 
framkallas det som inte gick att minnas. 

Dikten övergår sedan från den befästa formeln ”x findes” till ”x 
forsvinder”:

tomater, oliven forsvinder, de brunlige
koner, der høster dem, visner forsvinder,
mens jordbunden støver af kvalme, et pulver
af blade og bær, og kapersbuskens blomsterknopper
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aldrig bliver indsamlet, syltet med salt
og spist; men før de forsvinder, før vi
forsvinder, en aften vi sidder til bords med
lidt brød, et par fisk uden bylder og vand
der med kløgt er forvandlet til vand,280

Det som är på väg att försvinna fastnålas i dikten, i en besvärjande 
gest, liksom utrotade djur ibland bevaras på zoo ett litet tag. I den 
föregående dikten gjorde jag-instansen sitt inträde i dikten, och här 
framträder plötsligt ett ’du’ som även bildar ett ’vi’ tillsammans med 
diktjaget. Fjørtoft noterar att middagen som beskrivs framstår som en 
sekulariserad version av en bibelberättelse.281 Grödorna och måltiden 
framstår här som centrala motiv, vilket minner om potatisen som ska-
lades och kokades i ”atombomben findes”. Men grödorna försvinner, 
liksom de solbrända kvinnor som skördar dem. Det kretslopp som in-
begriper både organiska växter och ekonomiska system för produktion 
och transport är hotat.

Den första dikten i ödeläggelsens abc gav en abstrakt bild av atom-
bombens offer i siffror, och en distanserad redogörelse för strålningsdö-
dens förlopp. Och strålningen följer med in i denna dikt, om än som 
ett hot snarare än en realitet: de äter fisk utan bölder – vilket antyder 
att bölderna lika gärna kunde varit där – och duet ”tænker på ord som 
kromosomer, kimærer/ og på kærlighedsfrugternes fejlslagne vækst.”282 
Som Fjørtoft konstaterar, framstår ”kærlighedsfrugterne” som en poe-
tisk omskrivning för barnet, samtidigt som det också är ett annat ord 
för den asiatiska frukten litchi och på så vis knyter an till listandet 
av grödor på väg att försvinna.283 Tillsammans med de andra k-orden 
”kromosomer” och ”kimærer” så målas en bild av strålningens påver-
kan på reproduktionen upp, som för tankarna till de missbildningar 
som dokumenterats hos barn födda av föräldrar utsatta för strålning. 
Människobarnet och frukten drabbas båda av strålningen; dikten ver-
kar handla om hur allt liv, hur själva fruktbarheten hotas av bomben, 
men också av de bekämpningsmedel som nämns på andra ställen i al-
fabet.284 Den kemiska rörelse som omtalades i den första strofen rör sig 
nu genom resten av alfabet, då strålningen blir ett genomgående motiv.

I elfte avsnittets fjärde dikt framträder den andra bomben:
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brintbomben findes
en bøn om at dø

som man plejer at dø
en dag i almindeligt

vejr, hvad enten man
ved man skal dø eller
ingenting ved, en dag

man måske som sædvanlig
har glemt man skal dø,285

Dessa första strofer knyter an till ”kærligheden findes”, där kärleken 
gjorde att döden glömdes bort. Men här börjar den långa mening som 
utgör resten av dikten med en bön om att dö på det ’vanliga’ sättet, det 
vill säga, en död som inte orsakas av massförstörelsevapen. Första stro-
fen är kryptisk: hur förhåller sig den andra raden till den första? Sättet 
som satserna följer på varandra gör att man vill likställa bönen med vä-
tebomben, att den är en bön om att dö – det är inte entydigt huruvida 
bönen om att dö en vanlig dag när man har glömt att man ska dö är en 
bön för att frammana bomben eller att avvärja den.

Precis som i dikten om atombomben kontrasteras massförstörelse-
vapnet sedan med matlagning, det är fortfarande potatis som kokas 
och diktens/diktjagets fokus skiftar mellan potatisen – doften av jord 
och den helt vardagliga frågan om hon saltat vattnet innan hon la på 
locket – och en ny bön, en

almindelig bøn, en

almindelig dag, om at
livet må fortsætte
ganske almindeligt
uden at nogensinde
nogen af alle

de grusomme forsøg,
som arbejdsgruppen
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Teller har gjort
ved Eniwetok-atollen,
hvor Stillehavets
bølger har raset i
vrede,286 

Dikten fortsätter med en uppräkning av olika utförda och planerade 
experiment med massförstörelsevapen, och bönen visar sig handla om 
att inget av dessa experiment 

virkelig virkelig-
gøres her hvor vi
stadigvæk bor i en
virkelig virkelig
verden i forhold
til Novaja Semljas
og Eniwetok-atollens

uvirkelighed;287

Vid detta semikolon tar den fem strofer långa meningskonstruktion 
som utgjort bönen slut. Denna bön står delvis i motsats till den tidigare 
bönen: den uttrycker en önskan om att livet ska fortsätta, gå vidare, i 
motsats till det hot om utradering av framtiden som massförstörelse-
vapnen utgör. Efter detta semikolon följer resten av diktens sista strof, 
och då är vi tillbaka i det konkreta, som markeras av ett ’här’ i kontrast 
till det kusliga ’där’ som dikten försökt besvärja:

her går
jeg ned til det stille,
det aftenligt blanke
Øresunds blå, kaster
en sten ud i vandet,
ser hvordan ringene
breder sig, når selv
de fjerneste kyster288
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Från de avlägsna platser som diktjaget besökt i tanken, landar hon i 
en promenad ner till kustlinjen, där hon kastar en sten vars ringar ger 
utslag långt borta. Denna konkreta gest framstår närmast som en ritu-
ell handling som ska förstärka bönens effekt, som ett ’Amen’. Det som 
tecknas är också en föreställning om att allting hänger samman, att 
alla handlingar har oanade konsekvenser som är otillgängliga för den 
som handlar. Frågan väcks: hur förhåller sig det skrivande subjektet till 
de ringar som dikten frammanar på semiosfärens vatten?

C: Vi säkrar att allt kan förvandlas till intet

”Nothing” is the force
That renovates the World –

Emily Dickinson289

I det tolfte avsnittets fjärde dikt släpps – i enlighet med det utlagda 
mönstret – den sista ABC-bomben. Liksom i de tidigare bombdikterna 
bryts den taktfasta trisyllabiska rytmen i rader som ger specifika veten-
skapliga eller historiska fakta – här kring bomben i sig:

cobaltbomben findes
svøbt i sin kappe
af cobalt-60-isotoper

hvis halveringstid
sikrer den ekstremt
skadelige virkning290

Medan atombomben och vätebomben är faktiska massförstörelsevapen 
som utvecklades och testades bland annat i de experiment som nämn-
des i ”brintbomben findes”, så är koboltbomben ett hypotetiskt vapen 
vars isotoper har en halveringstid på över fem år, vilket gör den till 
ett potentiellt domedagsvapen. Sprängningen av ett sådant vapen skul-
le vara ödeläggande under så lång tid att inte heller skyddsrum skul-
le kunna bevara någon levande. Men vad innebär det egentligen att 
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dikten uttrycker att koboltbomben ’finns’, på samma sätt som atom-
bomben och aprikosträdet? Som jag tidigare diskuterat möjliggör lis-
tan som poetisk form att saker som egentligen existerar på olika nivåer 
ställs bredvid varandra. Bland annat innebär det att ett abstrakt feno-
men som ”eftertanken” existerar bredvid ”elsdyret” (’älgen’) och ”eng-
lerne”. Vare sig något har en materiell form eller inte, så existerar det så 
länge det finns en idé om det, ett ord för det. Och genom sin existens 
har allting, även idéer – så läser jag det, i linje med Barads agentiel-
la realism – en agens, en påverkan på världen. Detta innebär att när 
Christensen traderar idén om domedagen och om koboltbomben, så 
växer på sätt och vis dessa fenomen. Denna problematik – diktens gif-
tiga, förvittrande kvalitet – reflekteras också, som vi kommer att se, i 
”cobaltbomben”. 

Dikten fortsätter med att uttrycka en sorg och förfäran över denna 
bombs existens och konsekvenser, i strofer med korta rader vars rytm 
är ryckig och ojämn: 

mere er der ikke at 
sige; vi sikrer at
skaden bliver størst
mulig; mere er der
ikke at sige; vi

sikrer os alt eller
intet; mere er der
ikke at sige; ved
at sikre at alt
kan forvandles

til intet, mister
vi evnen til at
tænke på intet,291

I koboltbomben har vi alltså domedagsvapnet, den ultimata fantasin 
om världens undergång. Dikten präglas av en förtvivlan inför den 
mänskliga fantasi som tänkt ihop dessa bomber: ”mere er der ikke att 
sige” upprepas om och om igen. Fjørtoft menar att den besjungande 
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anaforen ”x findes” har bytts ut mot ett ”tysthetstopos”,292 men det är 
inte en träffande beskrivning då frasens rytmiska upprepande snarare 
liknar besvärjelsen eller bönen, och dikten fortsätter med ord snarare 
än tomrum och tystnad. Däremot saknar många av verserna den tyd-
liga och regelbundna rytm som annars förekommer i alfabet, och de är 
väldigt korta – i ett fall endast ett ord på två stavelser. 

Genom att ”sikre at alt/ kan forvandles// til intet” förlorar männ-
iskorna förmågan att tänka på ingenting alls. Detta ingenting alls be-
skrivs sedan som ett första och ”altafgørende” intet, som inte får lov 
”til at digte som vinden kan digte/ i luft eller vand”. Kort sagt: allting 
är uppkommet ur intet, som är ett slags varats centrala punkt. Men 
när människan nu har tillverkat, eller åtminstone skapat ritningar till, 
en bomb med förmågan att förinta allt, så är det inte längre möjligt 
att uppehålla sig vid denna skapelsens tomma mittpunkt. Det verkar 
alltså finnas en relation mellan skapandet och förstörandet, mellan det 
ingenting som är en förutsättning för det första och det ingenting som 
är en konsekvens av det andra, som kanske kan ge oss en ledtråd till 
varför alfabet inkorporerar både skapelseberättelsen och apokalypsen 
som aktiva troper i dikten.293

Medan det i ”atombomben” och ”brintbomben” rör sig om ett dikt-
jags oro, uppträder i ”cobaltbomben” ett kollektivt ”vi” som beskrivs 
som medskyldigt till förstörandet av planeten. Man skulle kunna förstå 
detta ”vi” som det universella ”antropos” som antyds i ”antropocen.” 
Diktaren och läsaren inkluderas alltså i ansvaret för den rådande si-
tuationen – genom att de tillsammans har en vision om en bomb som 
aldrig tillverkats. Garrard menar, som tidigare nämnt, att apokalypsen 
är ett narrativ som förenklar problem till att handla om enkla kon-
flikter, men här gör Christensen på sätt och vis det motsatta. Dikten 
är inte moraliskt ren utan toxisk, på något sätt delaktig i eller förbun-
den med den krigsindustri och det samhälle som uppfinner nya sätt 
att förstöra planeten. Även i skildringen av en måltid i ”kærligheden 
findes” går en ”af de tusind historiske krigsstier” tvärs genom rummet, 
och till och med aprikosen framstår som metonymiskt förbunden med 
 atomkärnans klyvning. För att tala med Christa Wolfs roman, så ver-
kar Christensen undvika att göra en definitiv skillnad mellan författa-
rens kreativa fantasi och kärnfysikernas dito. 



ödel äggelsens a bc

101

Detta är naturligtvis inte en oproblematisk vinkling, för visst finns 
det en skillnad mellan dikten och bomben, och mellan fantasin om 
 koboltbomben, och bomben i sig? Vad innebär det egentligen att 
dikten, som Winkel-Holm uttrycker det, gör något med världen ”på 
samma sätt” som atombomben gör något med världen?294 Man skulle 
kunna hävda att det visst finns en apokalyptisk tendens i alfabet, där 
Christensen målar upp en enkel konflikt – den mellan mänskligheten 
och resten av världen. Samma kritik som riktats mot begreppet antro-
pocen – att det suddar ut skillnaden mellan de människor som står för 
den största användningen av fossila bränslen, och de människor som 
knappt bidrar alls till den globala uppvärmningen – kan riktas mot 
denna tendens att beskylla en slags mänsklig essens, fantasin, för den 
fossila kapitalismens konsekvenser. Men alfabet i sin helhet ger en mer 
komplex bild av problemet än så. Dels bär merparten av dikten inte 
den misantropiska ton som följer med en sådan enkel konfliktlinje – 
alfabet präglas snarare av ömhet om allt liv, inte minst den mänskliga 
samvaron, som vi exempelvis såg i ”brintbomben findes”. Dels fram-
kommer här, och på andra ställen i alfabet, en förståelse av språket, 
och dikten, som något som gör något i världen snarare än något som 
speglar världen, och en förståelse av människans fantasi som varken 
god eller ond i sig, men en kraft som kan framkalla alla möjliga ting. 
Diktaren har därmed ett ansvar för sin dikt, för vad den förmedlar 
för fantasier. I alfabet tar Christensen detta ansvar, menar jag, genom 
att hela tiden låta livsbejakande, meditativa eller besjungande passager 
växla med och skapa en motbalans mot de apokalyptiska avsnitten.

I diktens åttonde strof, som utgör dess kulmen, konstateras det att

mere er der ikke
at sige; vi dræber
mere end vi tror
mere end vi ved
mere end vi føler;
mere er der ikke
at sige; vi hader;
mere er der ikke;295 
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Fjørtoft påpekar att Christensen här alluderar på Hans Adolph Bror-
sons psalm ”Op, al den ting, som Gud har gjort” från 1734.296 I psal-
men, som lovsjunger skapelsen, förekommer anaforen ”Hvad skal jeg 
sige” som inledning i verserna. Läst vid sidan av psalmens betoning av 
den naturliga världens visdom och härlighet – ”Det mindste græs jeg 
undrer på/ i skove og i dale,/ hvor skulle jeg den visdom få/ om det kun 
ret at tale?” – framstår ”cobaltbomben findes” som ett sorgset konsta-
terande att människan förlorat förundran och respekten för både Gud 
och skapelsen, för att istället tillbe sin egen destruktiva skaparkraft. 
Christensen återkommer på flera ställen i sitt författarskap till förund-
ran som ett idealt sätt att relatera till världen; i essän ”Terningens syv-
tal” läggs det fram som en motsats till existentialismens antagande att 
människan är utkastad i en absurd och meningslös värld, så att säga 
”dömd till frihet”. ”Jag är satt i förundringsstolen”, skriver Christensen, 
”[d]är sitter jag som ett litet barn och säger: jag är en sten, eller jag är 
en fisk som simmar sida vid sida med tusentals andra fiskar.”297 I dikt-
cykeln Brev i april adresserar diktjaget sin egen ”forsvundne undren”, 
och konstaterar att hon måste skapa sin egen undran för att inte dö en 
slags död i språket, ”Uden at forstå/ og uden at sammenligne.”298 

Sammanlikningen är i båda textställena central, och det handlar 
om en förmåga att föreställa sig att saker, inklusive en själv, är något 
helt annat, ett slags utopisk impuls. I ”Terningens syvtal” ger Chris-
tensen en metafysisk förklaring, med inslag av naturvetenskapliga 
argument, till varför sammanlikningen inte bara är en fantasi, utan 
en fantasi som visar på en djupare sanning: det är, ”med vårt vetan-
de om universums kemi och elektriska spänningar”, en ren slump att 
jaget är en människa och inte till exempel en sten eller en makrill.299 
Vår undran är ett sätt att relatera till möjligheten att man lika gärna 
hade kunnat vara något annat, ett sätt att utvidga sin tolkning av vår 
bundenhet till den andra, vilket i förlängningen innebär att alla bär ett 
ansvar för alla. Christensen erkänner själv att det är en utvidgning som 
tangerar det absurda, men det är en intressant etisk ståndpunkt som 
ekar i alfabet, som skrevs ett fåtal år efter essän.300

Koboltbomben blir en metonymi för den oerhörda, destruktiva po-
tentialen i människans fantasi. Utsagan om att ’vi dödar mer än vi tror, 
mer än vi vet’ kan förstås i en vidare kontext av oron inför människ-
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ans antropocentriska tendenser och bristen på förundran i modernite-
ten, något som har negativa konsekvenser på andra varelser, mänskliga 
som ickemänskliga. Handlingar såväl som utsagor har konsekvenser 
vi inte kan greppa: se ringarna på vattnet i slutet av ”brintbomben”. 
Dessa rader uttrycker en visshet om ovissheten och en förståelse för 
de ekologiska nätverkens oerhörda komplexitet som gör det lockande 
att läsa dem som profetiska, då kunskapen om den globala uppvärm-
ningen och vidden av dess konsekvenser var begränsade vid denna 
tidpunkt. I ”Terningens syvtal” uttrycker Christensen oron över vad 
modernitetens sönderdelande blick på världen gör med en natur som 
definieras av ekologiska sammanhang: ”Vi har länge slitit tingen ur 
sina sammanhang, och förvanskat naturens enskilda delar i en tillfäl-
lig ordningsföljd, och förvanskar nu för tiden en sådan mängd varje 
dag att vi slutligen kan se att det är helheten vi förvanskar.”301 Det är 
alltså inte specifika handlingar som Christensen riktar sin kritik mot, 
utan en mer generell blick på världen – som snarast kan beskrivas som 
avsaknad av ett intresse för världen – vilket påminner om hur Christa 
Wolfs protagonist resonerar kring kärnfysikernas allt för fokuserade, 
skygglappade perspektiv.

Christensen generaliserar alltså orsaken, och i linje med detta be-
skrivs hatet och dödandet inte som något ”de” gör, till exempel den 
amerikanska krigsindustrin, utan som något ”vi” gör. Hatet och det 
okontrollerade dödandet är en del av en problematik som har med sät-
tet ”vi” moderna människor ser på världen som något som går att sön-
derdela, ett perspektiv som gör att vi förlorar förmågan att se helheten 
och att känna undran. Claire Colebrook menar att ett problem med 
antropocenbegreppet är att det skapar en serie av självanklagelser där 
”[d]en antropocena mannen blir den kapitalistiska mannen, den patri-
arkala mannen, företagsmannen, den kolonialiserande mannen, eller 
atomålderns man” och att denna ”industri av självanklagelser” ger ut-
rymme för en annan mänsklighet, utanför dessa epitet, som förtjänar 
att räddas.302 Colebrook ser varje form att upprättande av en mänsk-
lighet avskild från resten av världen som problematisk. I alfabet åbe-
ropas inte en utopisk mänsklighet som ska segra över den nuvarande, 
fallerande mänskligheten. Men i kritiken ryms ändå ett svagt hopp: 
om perspektivet är problemet, eller åtminstone en del av det, går det då 
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att ändra perspektiv? Resten av ”cobaltbomben” undersöker just dessa 
möjligheter.

Från och med den nionde strofen tar dikten nämligen en annan 
vändning, i det att diktjaget söker efter ett sätt att leva med vetskapen 
om den förstörelse som människan orsakar och kan komma att orsaka 
i världen:

som en kongelig fugl
i sin kiste af slam,
i søle som en orm,
som en musvåge
stormen har knækket,
som en indslæbt grå
papegøje på en vatbåd
fra nogens plantage

vil jeg leve fra idag;303

Diktjaget träder hypotetiskt ut ur sin mänskliga form och prövar ett 
antal olika existensformer, men här finns inga spår av den extatiska 
frihet som ofta kopplas till djurblivanden: det rör sig om knäckta och 
drunknade fåglar, en orm i leran,304 och inte minst en papegoja utan 
färger, fast i människans slavhandel. Denna sorgliga uppradning fort-
sätter: ”halvkvalt og nedpakket/ hvem som helst blandt/ alle de tra-
fiktrætte/ duer” vill diktjaget leva som, och i dessa duvors ”siste hold 
fjer” (”sista knippe fjädrar”) nedstörtar ”fredens/ fortvivlede gråvejr” 
människans öga. Fredssymbolen är på utdöende och utför en sista kri-
gisk handling mot människans främsta urskiljningsorgan, ögat. 

Dikten fortsätter i en hopskrivning av diktjaget och atombomben:

sådan vil jeg leve;
med min egen lille fine
halveringstid inderst i
hjertet; sådan vil jeg dø;
jeg har lært jeg skal dø,
jeg har sagt til mig selv
jeg skal dø, sagt det og
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takket for sorgen, for
glemseln, færdig;305

 
Trots sitt morbida innehåll präglas dessa rader främst av en ömhet: den 
”lille fine” halveringstiden bor i hjärtat, och diktjaget verkar här bear-
beta sin dödsångest genom acceptans och tacksamhet. Det är lockande 
att tolka dessa rader av dödsacceptans som ett exempel på ekologiskt 
tänkande: döden är en nödvändig del av livet; döda kroppar ger näring 
åt nytt liv. Den ”almindelige” döden är helt enkelt förutsättningen för 
att allt som alfabetet besvärjer ska kunna fortsätta existera. I ljuset av 
detta framstår bönen om att dö och bönen om att livet ska fortsätta i 
”brintbomben findes” inte som motsatta varandra. Istället för att foku-
sera på världens undergång (Garrard) eller en ny mänsklighet som ska 
rädda jorden (Colebrook), uppehåller sig dikten vid det som människ-
an delar med alla varelser på jorden: sin dödlighet.

 Även om hotet från atombomben finns kvar, verkar denna accep-
tans av döden ha en frigivande och lugnande effekt. I diktens följande 
strofer utövar diktjaget en slags meditation där det uppmanar till att 
tänka som ”en fugl der bygger rede,/ tænk som en sky, som/ dværg-
birkens rødder.”306 Man kan förstå detta som ett sätt att rikta om upp-
märksamheten från den förstörelse som fantasin om koboltbomben 
lockar fram. Tankeexperimentet hindrar dikten från att glida in i det 
apokalyptiska narrativets hjulspår, och därmed bli en del av en diskurs 
som bidrar till att framkalla den katastrof den beskriver, för att tala 
med Garrard.

Diktjaget fortsätter med sina tankeexperiment i ytterligare en strof: 

tænk som et blad på et træ 
tænker, som skygge og lys
som lysende bark tænker,
som pupperne inde under
barkhuden tænker, som lav
på en sten og lidt trøske
tænker, 307
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’Tänkandet’ som åberopas här bör inte förstås som en antropomorfi-
sering av naturfenomenen, men möjligtvis som en subtil pan psykism, 
och framför allt som en metod att rikta sitt medvetande bort från 
mänskliga katastroftankar till en konkret närvaro av ljus, skugga, och 
andra förhållanden som är relevanta för de olika fenomen som radas 
upp. Stämningen i dikten skiftar när fantasier om ödeläggelsen byts ut 
mot fantasier om den ”disede skovsletten” och vad den skulle tänka om 
den kunde tänka.

Den upprepade uppmaningen att tänka som olika saker avslutas 
med regndroppar och ”et spejl// så livsvigtigt” sedan följer en ny upp-
maning:

se på
sin trone af intet
sandstormens hvirvel;
se hvor banalt i det
mindste lille sandskorn
indesluttet et sindrigt
fossilt liv hviler ud
efter rejsen;308

Här återkommer det ”intet” som inte gick att tänka, som om vi genom 
att tänka genom sandstormen får tillgång till det igen. Och här blir 
världen full av betydelse och berättelse, i motsats till den utsläckning 
av mening som atomkatastrofen hotar med: i varje litet sandkorn som 
virvlar runt intets tron finns en historia om ett uråldrigt liv som ”bæ-
rer/ urhavets sværm af/ begyndelser.” Bilden kan förstås rent konkret, 
då sandkorn faktiskt innehåller mikroskopiska fossiler.309 Men bilden 
har flera lager; den bär också en tydlig allusion på William Blakes dikt 
”Auguries of Innocence” från tidigt 1800-tal, vars första rader lyder ”To 
see a world in a grain of sand/ And a heaven in a wild flower.”310 Lik-
som alfabet är Blakes dikt skriven mot bakgrund av ett pågående krig 
och behandlar människors destruktiva handlingar gentemot naturen, 
andra djur och varandra. Men mot denna destruktivitet sätter dikten, 
i en fast och obändig rytm, världens mångfald. Att se hur hela världen 
speglar sig i varje liten till synes obetydlig detalj framställs som en mot-
handling mot krigets försummelse av den fysiska världen. Christensen 
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vidareför detta romantiska projekt, att se sammankopplingar mellan 
del och helhet, mellan det lilla jordliga och det stora kosmiska – men 
grundar det samtidigt i nya naturvetenskapliga rön, såsom sandkornet 
som innehåller fossila liv och fraktalgeometrin som visar hur naturliga 
strukturer upprepas på olika skalor. Båda dikterna betonar att hand-
lingar har oförutsägbara konsekvenser; ”A horse misused upon the 
road/ Calls to heaven for human blood” heter det exempelvis i Blakes 
dikt.

Uppmaningen som Christensens dikt uttrycker fortsätter:

se kun
hvor enkelt et tegn
hvori som et væsen

sandheden spejler
sig; se kun hvor
sandt, nådigt;311

Genom en komplex meningskonstruktion beskrivs här sandkornet 
som ett enkelt tecken i vilket sanningen speglar sig som ett väsen. På 
ett språkligt plan är speglingen tydlig: det danska ordet för ’sanning’ – 
’sandhed’ – innefattar ordet ’sand’. Men bilden är mer komplex än så. 
Förutom att innehålla fossiler, består sand främst av kiseldioxid, vilket 
är beståndsdelen i världens äldsta former av glas. Tecknet är alltså inte 
opakt. Vad händer då när sanningen speglar sig i detta, åtminstone 
delvis genomskinliga tecken? Detta är en fråga om språkets förhållande 
till världen, som även är central i resten av denna sista strof vilken ut-
görs av en rytmisk besvärjelse om att låta tingen vara:

lad 
tingene ligge; læg
ordene til, men lad
tingene ligge; se
med hvilken lethed
de selv finder læ
bag en sten; se med
hvilken lethed de
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lister sig ind i
dit øre og hvisker
til døden om at gå312

I den mån dikten svarar på frågan, skulle man kunna formulera svaret 
som att sanningen ligger i tingen och inte i språket, men att språket har 
en viss genomskinlighet som gör det möjligt för oss att genom orden 
komma i kontakt med tingen. Dessa rader speglar dessutom alfabets 
uppbyggnad av encyklopedisk uppramsning: det enda diktaren behö-
ver göra för att besvärja döden är att sätta ord på alla de små sakerna 
i världen som i sig själva bär helheten. Orden finner själva sin plats, 
skyddade från fantasin om explosionen. 

I essän ”Vores fortælling om verden” från 1989 skriver Christensen 
att orden som, medan de sedda utifrån i exempelvis en ordbok liknar 
kaos, egentligen alltid är ”i ordning, så att säga hemma hos sina feno-
men. Vi tror emellertid att det är upp till oss att ordna orden i satser 
och motsatser, innan det blir någon ordning.”313 I alfabet tillåts orden 
till en början själva hitta sina ting, men efter hand uppstår syntaktisk 
ordning. Det finns alltså en viss motsägelse här: för att ens uttrycka att 
sanningen ligger hos tingen själva behöver poeten ordna orden i sat-
ser. Detta bekräftar vad jag redan diskuterat angående balansen mellan 
vad man kanske skulle kunna kalla destruktiva och konstruktiva kraf-
ter i alfabet. 

Det påminner också om den relation mellan tingen och diktandet 
som återfinns hos Rainer Maria Rilke. I en av hans sonetter till Or-
feus heter det att ”Alles will schweben. Da gehen wir umher wie Be-
schwerer,/ legen auf alles uns selbst, vom Gewichte entzückt” (”Allt vill 
sväva. Men vi vill tynga och tära,/ lägger oss själva på allt och gläds åt 
vår vikt;”).314 Hos Rilke svävar tingen (medan människan tynger ner 
dem), hos Christensen finner de med lätthet sin plats. Hos båda läggs 
orden till tingen, och detta besjungande av världen är betydelsefullt. 
Det ger tröst till den som diktar och läser, men gör det kanske mer än 
så? I den nionde av Rilkes Duinoelegier frågar sig diktaren

 Sind wir vielleicht hier, um zu sagen: Haus,
Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, –
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höchstens: Säule, Turm…. aber zu sagen, verstehs,
oh zu sagen so, wie selber die Dinge niemals
innig meinten zu sein.

Månne vi vistas här för att säga:
hus, bro, brunn, port, krus, fruktträd, fönster –
allra högst: pelare, torn…. men säga, märk väl,
o säga det så, innerligt, som tingen själva
aldrig trodde sig vara. 315

Att människans syfte är att benämna, besjunga tingen – visst kan man 
ana ett släktskap mellan denna syn och den idé om människan som 
världens eller kosmos sätt att se eller reflektera över sig själv som Chris-
tensen uttrycker på flera ställen. Även Rilke tar ju här fasta på uppräk-
ningen av enkla substantiv – och i likhet med alfabet uppstod merpar-
ten av Duinoelegierna efter en diktarkris förbunden med en global kris 
(i Rilkes fall första världskriget). 

Benämnandet och besjungandet ger uttryck för en sinnlig och in-
gående uppmärksamhet gentemot världen. Men som jag diskuterat fin-
ner man inte en entydigt optimistisk syn på diktandet hos Christen-
sen. Att benämnandet och besjungandet skulle spela en så viktig roll 
som Rilke antyder riskerar också att bli en antropocentrisk position. 
I Christensens dikt ligger betoningen framför allt på att låta tingen 
ligga, i andra hand på benämnandet. I slutet av ”cobaltbomben findes” 
finner så tingen lä – från explosionen? Eller från fantasin om massför-
störelsen? Kanske är det så att vändandet till tingen, till den sinnliga 
världen, driver bort fantasierna om katastrofen, att det är däri trösten 
ligger. Men det är genom språket, viskningen, som trösten förmedlas.

D: En blomsterlös jord

Men det öde som finns nedlagt i diktens struktur driver på en fort-
sättning av förstörelsens abc. Efter den drömlika dikten ”følger nu 
søvngængerruten,” som slutar med att diktjagets mor värmer kött på 
”Nordstjernens bål,” och i vilken diktjaget reflekterar över den otroliga 
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slump som det individuella livet är, är övergången till den följande dik-
ten lika abrupt som den mellan ”juninatten findes” och ”atombomben 
findes.” Här slås en ton an som liknar de faktaorienterade delarna i 
föregående bomb-dikter: rytmen kommer av sig och raderna är korta 
med endast två betonade stavelser:

defolianterne findes
for eksempel dioxin 
der afløver træer og
buske og ødelægger
mennesker og dyr

ved besprøjtning
af afgrøder, skove
opnår man løvfald
og død midt i den
frodigste sommer;316

Här återkommer dioxinet från D-katalogen i fjärde dikten, och nu 
beskrivs den miljöfarliga effekt som tidigare endast fanns latent i or-
dets konnotationer. Kemisk besprutning var en av de stora frågorna för 
miljö rörelsen från och med 1960-talet, men det är inte endast jordbru-
kets användning av defolianter som dikten åberopar: detta ”løvfald/ og 
død” för även tankarna till Vietnamkriget och den amerikanska mili-
tärens användande av gasen Agent Orange som innehöll bland annat 
dioxin.317 Precis som i kärnvapen-dikterna handlar det alltså om hur 
människan använder sina kunskaper om kemins och fysikens lagar för 
att skapa massförstörelsevapen, samtidigt som dioxinet, vilket används 
som insektsmedel i jordbruket, också pekar mot de oönskade bieffekter 
– framför allt massutdöendet av insekter – som i dag är ett minst lika 
angeläget hot som det från kärnvapen. Återigen: ”vi dræber/ mere end 
vi tror/ mere end vi ved/ mere end vi føler.”

I den andra strofen börjar tonen skifta från saklig till mer poetiskt 
laddad i och med det beskrivande adjektivet ”frodigste”, och i den tred-
je strofen tar en tydlig rytm vid. Från och med tredje strofen är dikten 
dessutom organiserad i form av åttaradiga strofer med det symmetriska 
rimschemat AABCCBDD, där A- och C-rimmen är flerstaviga, medan 
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B- och D-rimmen är enstaviga. Denna regelbundna form, med en takt-
fast och mestades trisyllabisk rytm, bildar tillsammans med anaforen 
i strofens två sista rader ett musikaliskt driv i dikten, en taktil kvalitet 
som manifesteras i en förväntan att rytmen ska fortsätta. Detta är ett 
av de starkaste exemplen på när rytmen överskuggar innehållet, när 
dikten får en besvärjande eller trollbindande kvalitet. Den närmar sig, 
kan man säga, barnramsans form:

denne ændring i sorgen
denne lysfyldte morgen
der ellers var lykkelig fin
nu er græsset forsvundet
og luften har spundet
sin trådløse giftbaldakin
over skov over strand
over mus over mand318

Dikten beskriver med den profetiska stämman ett ”nu” som befinner 
sig i framtiden, en postapokalyptisk värld där pastoralens inventarium 
inverteras, blir skadligt.319 På grund av dioxinet är himlen inte längre en 
frihetens plats utan en ”hule” från vilken fåglarna faller ned som rutten 
frukt – vilket minner om hur himlens ljus i ”atombomben findes” blev 
förknippad med explosionen – och människans själva existens verkar 
hotad, först i den pregnanta bilden

selv de slimede snegle
er porøse som spejle
hvis menneskebillede gik tabt
kun en stilk af en nælde
vil bladløs fortælle
hvordan vi fortvivlet har skabt
en blomsterløs jord
så kønsløs som klor320

Sniglarna liknas vid speglar vars människobild försvunnit, och kan lä-
sas som en intertext till dikten ”Sorg” i Christensens första samling, 
där skogssnigeln beskrivs som ”det koncise/ udtryk for sorg”.321 Den 
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bladlösa nässelstjälken alluderar återigen på Brorsons psalm, i vilken 
den enkla nässlan illustrerar begränsningen för människans makt: 

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde, 
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.322 

Den blomsterlösa jorden som dikten talar om framstår således som ett 
resultat av människans högmod och begränsning. Människan kan ska-
pa en gas som avlövar nässlan, men inte den mäktigaste människa kan 
sätta dit bladen igen.

I denna blomsterlösa, infertila värld uppmanar diktjaget till att ”se 
en morgenbleg stjerne” som ”glimter frem som en hjerne/ der næsten 
er udbrændt og brugt.” Stjärnor är brinnande klot, och när de är ut-
brända betyder det slutet på deras existens och även alla de världar som 
potentiellt är beroende av dem. I en liknelse som har en inåtvänd, ned-
åtgående riktning och som tar sin kraft från ordens rim, liknas stjär-
nan vid en hjärna, närmare bestämt en utbränd hjärna, vilket i sig är en 
metafor för ett psykosomatiskt tillstånd som kan förstås som en analog 
till den utarmade, brända världen. Inre och yttre, kosmiska samman-
hang och ekologiska sammanhang här på jorden binds på så vis sam-
man i rimmet ”stjerne”-”hjerne”.323

Även de följande stroferna inleds med uppmaningen att se:

se den vandklare kilde
er størknet og lille
på vej op ad bjerget igen
og de bundløse roser
har skjult sig i moser
umisteligt pollen lagt hen
i uendelighed
der skrives de rent med den samme slags skrift
som den der bliver skrevet af skyernes drift
som den Archæopteryx skrev med i sten
på tværs af en svimlende himmelblå ren
uendelighed
uendelighed324
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Den rytmiska beskrivningen av ett ödelagt land fortsätter, men nå-
gonting kommer in och rubbar strofens utformning – oändligheten. 
De sju första raderna följer det beskrivna rimschemat men den sjunde 
radens ”i uendelighed” – som är samma i dessa fyra strofer – följs av 
fyra rader som bryter sig ut ur den typografiska formen genom att vara 
betydligt längre än de övriga raderna med fyra betonade stavelser, och 
de har rimschemat eeff. Här ser vi den vidgning av skriftbegreppet som 
sedan utvecklas i den följande dikten ”alfabeterne” – det är en slags 
geologisk skrift, ett utzoomat perspektiv på hur all organisk materia 
blir till lager i sedimenten.325

Dessa fyra rader följs så av två upprepningar av ordet ”uendelig-
hed”. Dikten försöker här beskriva det som människan inte kan tänka: 
en oändlig tid i vilken människan inte finns. Här kan man notera att 
Christensen alluderar på ytterligare en dansk psalm, Thomas Kingos 
”Far, verden, far vel”, en relation som delvis upprättas av den fyrfotade 
anapestiska rytmen. Psalmen gestaltar hur en person avsäger sig det 
jordliga livet och dess fåfänglighet:

Far, verden, far vel!
Jeg kedes nu længer at være din træl,
de byrder, som du mig har byltet oppå,
dem hvister jeg fra mig og vil dem forsmå,
jeg river mig løs, og jeg kedes nu ved
forfængelighed,
forfængelighed.326

Christensens transformation av psalmens ”forfængelighed” till det i 
viss mening motsatta ”uendelighed” ger en fingervisning om att dikten 
går i kritisk dialog med Kingos psalm. Hos Christensen handlar det 
inte om att ta avstånd från den materiella världen till förmån för en 
tänkt evighet, utan om att den materiella världen gjort sig av med oss 
(människor) i en reell oändlighet. Och om patoset i psalmen är en kri-
tik av det värdsliga, handlar alfabet snarare om en omsorg om världen. 
Frågan är vad vi ska göra med bekymret – överge det, eller dröja kvar 
vid det?

Dikten fortsätter i samma form, och beskriver hur spåren av jord-
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brukssamhället är på väg att försvinna (”se den vindstille hvede/ i den 
disede hede/ på vej ned i roden igen”327) medan giftiga vindar far över 
jorden. I de fyra inskjutna raderna återkommer dikten till frågan om 
döden, närmare bestämt skillnaden mellan att dö ”en almindelig død” 
och att dö en annan slags död:

selv døden bliver aldrig den samme som før
den jordiske død som de jordiske dør
nu tælles de ned nu tikker de løs
mens jordbunden rasler præcis som den frøs
i uendelighed
uendelighed328

Men vad innebär det att själva dödens väsen förändras? Det ligger nära 
till hands att jämföra med Roy Scrantons resonemang i Att lära sig 
dö i antropocen: när temperaturen stiger, och med den havsytan, dör 
vi inte längre som individer, utan som civilisation. Det är detta, att 
dö som civilisation, som Scranton menar att vi måste lära oss, genom 
att ställa frågor om vad den mänskliga existensen betyder i ljuset av 
hundratusen år av klimatförändringar, och hur vi gör meningsfulla val 
i skuggan av ett oundvikligt slut. Att lära sig dö som individ innebär 
att ge upp våra givna tendenser och rädslor, medan att lära sig dö 
som civilisation innebär att släppa taget om den fossila kapitalismens 
särskilda levnadssätt, och de idéer om identitet, frihet, framgång och 
utveckling som kommer med det.329 Scranton vänder sig till den väster-
ländska filosofihistorien och den humanistiska traditionen i sitt försök 
att skriva sig igenom dessa frågor, men han citerar också dikter i kapit-
lens epigrafer. Faktum är att ett av dessa citat är från alfabet – närmare 
bestämd d-dikten, där dagarna och döden ställs bredvid varandra.330 I 
”defolianterne findes” är det just frågan om civilisationens försvinnan-
de som står på spel, när den kalla oändligheten står och stirrar tillbaka 
på en mänsklighet som ser sig själv försvinna.

Men det är inte en oundviklig apokalyps som ”defolianterne fin-
des” manar fram. I den sista strofen återkommer diktjaget, som tar en 
promenad i en allé, för att sedan svänga in ”bag en kirkegårds mure/ 
hvor kun de forstenede due går ture,” och här smyger duvorna runt ”til 
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de finder et sted/ hvor stenhjertet siger dem freden slår ned”. Återigen 
dyker duvan upp i sin mänskliga betydelse av fredssymbol, men också 
som den symbol för den helige ande som är så vanlig på gravstenar. 
Den förödelse som beskrivits – visats fram – i de föregående strofer-
na, verkar vara ytterligare ett exempel på hur diktjaget far i väg i sina 
apokalyptiska fantasier. Men i diktjagets fysiska verklighet verkar det 
fortfarande kunna röra sig utan att duka under för giftiga vindar. Om-
givningen beskrivs i mörka termer där döden är närvarande – ”det er 
mørkt som når sneen/ en aften er frosset til blod”, och platsen är en 
kyrkogård. Men det är den ’vanliga’ döden som är närvarande, och 
genom att söka sig till kyrkogården och se hur freden vilar där, i duvor-
nas stenhjärtan (som förstärker tolkningen att duvorna som beskrivs i 
första hand ska tolkas som gravstensdekorationer snarare än levande 
fåglar), så infinner sig återigen ett lugn i dikten. Dikten avslutas sedan 
med en sista repetition av ”i uendelighed/ uendelighed”, som syntak-
tiskt hänger ihop med de föregående raderna så att det antyds att du-
vorna vandrar runt tills de finner ett ställe där freden slår ner i oändlig-
het. På så vis avslutas dikten, den sista i förstörelsens ABC, med freden. 

Men frågan kvarstår: vad är det för slags fred? Är det en fred bort-
om människan, en fred som förutsätter antingen människans utplå-
ning, eller hennes radikala självförvandling? Det förtäljer inte dikten, 
och dubbeltydigheten i verbfrasen ”slå ned” – som kan ha en bomb 
som subjekt såväl som en duva – bidrar ytterligare till osäkerheten. 
Men Christensens dialog med Kingos psalm visar tydligt att det vi be-
höver nu inte är att söka oss bort från världen till en fantasi om evig-
heten, utan att dröja vid den värld vi har medan vi har den – att stanna 
kvar vid det som är svårt, för att tala med Haraway.

En omväg till slutet

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en av de dikter som återfinns i manus-
kriptet från arbetet med alfabet, men som – antagligen på grund av in-
tegrerandet av Fibonacci-talen som strukturerande princip – inte kom 
med i den slutgiltiga versionen.331 Denna dikt kan nämligen hjälpa till 
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att belysa den relation mellan skapande och destruktivitet, mellan dikt 
och bomb, som är central i de ovan analyserade dikterna. Det rör sig 
om en O-katalog som kretsar kring orden ”olja”, ”omväg” och ”orna-
ment”:

Olien findes, ornamenterna, orglerne,
olien findes; orkideerne findes;
jorden og dens omveje findes; orkideernes
omveje, orglernes omveje, oliens
og ornamenternes sammenslyngede omveje –332

Denna dikt tjänar på att läsas i ljuset av en radioessä som Christensen 
skrev 1979, i vilken hon försöker rama in människans liv och kultur 
i ett slags vetenskapligt inspirerad kosmologi, en heliocentrisk världs-
bild,333 där livets funktion är att uppskjuta solens död:

Jag föreställer mig […] att människan är en del av det jordiska livets 
försök att mildra chockvågen från solen, att vi visserligen inte har väx-
ternas omedelbara ämnesomsättning med ljuset, men att vi med alla 
våra rörelser, även de i medvetandet, differentierar den entydiga ned-
brytningen av solljuset, ett slags rumslig uppskjutning av solens död, 
som är det vi kallar liv. Vårt begär efter framtid, vår fortplantning och 
vårt arbete, hela vår utopiska funktion, är vår förmåga att transponera 
energi och att förmildra, kanske rakt av försköna nedbrytningen med 
vår existens. Jag föreställer mig alltså, att det vi måste satsa allt på, är de 
vackraste, de omständligaste och mest lärorika omvägarna till målet.334

Diktens ”ornament” – människoskapade orglar, naturliga orkidéer och 
”algernes mønstre i kul” kan således tolkas som olika sätt att uppskjuta 
solens död, som jordens ”omvägar”. Detta som en motsats till kärnvap-
nens rusande mot slutet: dikten är i sig en omväg mot slutet medan 
vätebomben är en teknologi som, så att säga går direkt till kärnan och 
härmar den död som det jordliga livet är menat att skjuta upp. Oljan, 
de fossila bränslena, är enligt detta sätt att se på saken långa omvägar 
då de består av solljus uppfångat i fotosyntetiserande växter och annat 
organiskt material som sedan sammanpressats under marken, under 
havet, i miljontals år: ”rester/ af smådyr, skeletter og planter, der ikke/ 
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kan ses, kun brænde, kun lyse”.335 Dikten tar fasta på denna oljans ma-
terialitet och beskriver helt konkret hur den materiella grunden till vårt 
moderna levnadssätt består i att förinta den ”omväg” som oljegömmor-
na utgör:

Nu tænder vi lyset. Bruger et sted
noget sammenstuvet plankton. Forbruger
som mennesker millioner af somre i døgnet336

Detta för att kunna övervintra på vår ”eneste/ kære oase” där ”okseøjen 
blomstrer med sine hundrede/ arter eller mere, sine tusindsvis af farver/ 
eller mere […]”. 

Mot denna myllrande mångfald, som kopplas ihop med sommaren, 
sätter dikten (atom)vintern, men också en världsekonomi driven av kri-
get, som i sin tur hänger ihop med oljan:

Opruster. Opkøber somre. Overvåger
somre. Fastsætter prisen på somre.
Truer med at lukke for somrene
én gang for alle. Oplagrer somre,
så priserne stiger. Afbrænder somre.337

Dikten alluderar på 1970-talets oljekriser (som Jameson pekar ut som 
en av de faktorer som markerar postmodernitetens början) och oljan 
som en global politisk konfliktyta.338 Enligt Mikkel Krause Frantzen 
skriver Christensen här fram en förbindelse mellan klimat, kapitalism 
och krig, och beskriver konsekvenserna av den ”petropolitiska verklig-
het” som hon lever i – en ”pyroman kapitallogik”, som han formulerar 
det, där allt ska brännas.339 I dikten ser vi att Christensen låter ”som-
maren” stå för ”oljan” i en metonymisk omskrivning som beskriver det 
fossildrivna levnadssättet som en genväg till döden. Brännandet av ol-
jan innebär att den solenergi som under forna somrar samlats i växter 
och sedan lagrats till olja nu släpps ut igen; vecken och mångfalden 
slätas därmed ut. I avhandlingen Fossil Capital: The Rise of Steam Power 
and the Roots of Global Warming skriver Andreas Malm att klimatför-
ändringarna innebär ”ett lyftande av slöjan från två århundranden av 
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fossilt kapital”, det vill säga; de innebär apokalypsen för det samhälls-
system vi levt i sedan industrialiseringen.340 Malm påpekar att i bio-
fysikaliska termer kan ingen tillväxt nära sig själv, utan bygger alltid 
på att naturresurser exploateras och upplöses. I ljuset av detta framstår 
diktjagets acceptans av döendet och upplösandet i alfabet inte endast 
som ett sätt att kortsluta apokalypsens logik, utan även som en kritik 
mot ett ekonomiskt system som drivs av idén om evig tillväxt. Att helt 
och hållet acceptera sin egen död och upplösning är nämligen ett sätt 
att vägra systemets outtalade längtan efter evigt liv, en längtan som 
leder till en för stor och för tidig död. 

Christensens dikt visar dessutom hur ”vi” alla är medskyldiga till 
att förbruka dessa sparade somrar genom vårt beroende av elektricitet, 
men dikten registrerar även skillnaden, och benämner vad det egentli-
gen handlar om: stater krigar om oljan och bränner det som kan brän-
nas

For at opvarme den korte industrisommer
For at opvarme den hektiske banksommer
For at opvarme hele denne vestlige sommer,
hele denne hellige militærsommer. Der er
krig. Det er derfor der er krig.341

Det system vi lever i beskrivs som en kort sommar, en västlig sommar, 
som implicit måste övergå i en höst, en vinter, en nedgång för den in-
tensiva aktivitet som brännandet av solens omvägar innebär. Dikten 
slutar med en reflektion över de miljoner människor som aldrig blivit 
tillfrågade om sin ”kærlighed til jorden, som så længe/ har opbevaret 
olien, forsinket det/ strålende sollys fra paradisets sommer.”342 Chris-
tensen varken målar upp ett tydligt ’vi och dem’ eller en odifferentierad 
bild av Människan, ett universellt ’antropos’ ansvarigt för antropocen. 
Istället antyds en skiljelinje som har att göra med omhändertagande, 
en omsorg om jorden, som står i kontrast mot ett överanvändande av 
och krigande om resurser i kapitalismens namn.343 Och här skiljer sig 
O-dikten från den publicerade versionen av alfabet. Andersen Nexø på-
pekar i en essä att det i utkasten till alfabet finns en tydligare politisk 
och ekonomisk kritik och en argare ton, och han illustrerar detta bland 
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annat med O-dikten och den tidigare nämnda ”katastroferne findes”. 
Han argumenterar för att man kan urskilja två olika spår: i den färdiga 
dikten betonas kontinuiteten mellan människa och natur – i en mer 
melankolisk ton ”låter den slutgiltiga versionen ett ensamt du sjunka 
tillbaka in i en döende natur.”344 I det andra spåret, som har tonats 
ned i slutprodukten, skrivs en skarp samhällskritik fram, och en ”rent 
mänsklig utopi som riktar sig mot det ännu icke existerande”.345 I den 
färdiga dikten får den kosmologiska visionen om livet som ett kvardrö-
jande av solenergi en mer central roll, vilket också passar bättre ihop 
med diktens utformning kring fibonaccitalen.346 Andersen Nexøs reso-
nemang utifrån diktutkasten är belysande för de spänningar som finns 
i alfabet mellan en miljömedveten samhällskritik och en kosmologisk 
vision om en mer-än-mänsklig gemenskap, mellan det konkreta och 
det som närmar sig en totaliserande ansats.347

I ”Olien findes” tecknas en bro mellan uråldrigt liv och samtidens 
fossila ekonomi på ett sätt som förebådar den samtida ekopoesins ut-
forskande av oljans materialitet. Den norske poeten Øyvind Rimbereid 
återkommer i sitt författarskap ofta till hur oljeindustrin påverkat hans 
hembygd, Stavangerregionen. Science fiction-dikten Solaris korrigiert 
(2004) utspelar sig i en framtid då samhället format sig helt efter olje-
industrin, medan dikt-eposet Jimmen (2011) handlar om en arbetshäst 
och dess körkarl som tillsammans arbetar som sophämtare i 1970-talets 
Stavanger. Här förekommer en skildring av oljans materialitet som på-
minner om Christensens, om än med en annan vokabulär:

For condeepen ska ud te der syddrå boble.
Han ska ud te der kor alt gammalt
har låge og surna

sidå lenge før vår tid 348 

Hos Rimbereid beskrivs oljan som miljontals år gammalt avfall (”syd-
drå”), och sätts på så vis på samma nivå som det vardagliga avfall som 
körkarlen och hästen samlar upp. Den ekologiska tematiken förstärks 
på så vis när individens avfall speglas i detta naturens avfall som i sin 
tur leder till nedsmutsning när det bränns. 

Christensens dikt om oljan har legat gömd i en tidsficka i nästan 
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fyrtio år men framstår nu när den publicerats som kusligt aktuell. Dik-
ten är apokalyptisk och samtidigt vänd mot den västerländska civilisa-
tionens efteråt: den antyder att vi, för att bekanta oss med de bekym-
mer vi kommer att bli kvar med, först måste dra bort slöjan och se 
denna ”västliga sommar” – den västerländska civilisationen – för vad 
den är: en överanvändning av energi som sänder oss alla på en gen-
väg till döden. Och detta genom att den raderar ornamenten. Som en 
motsats till atombombens sönderbrännande står alltså konsten, litte-
raturen, men också naturen med all sin evolutionära mångfald. Att 
Christensen i ”cobaltbomben” insisterar på att lägga orden till tingen 
kan därmed förstås som en mothandling mot ödeläggelsen: att låta or-
dens ornament breda ut sig, att dikta om tingen för att på något plan 
förhala slutet: ”læg/ ordene til, men lad/ tingene ligge”. Denna syn på 
språket som ornament, som ett alstrande av nya former, ställer sig på 
sätt och vis emot den syn på språket som bevarande, som omsorg som 
finns i mina resonemang om alfabet som en rödlista över världen. Här 
visar sig alltså en spänning som löper genom dikten, mellan språk som 
ornament och språk som omsorg, som jag kommer att ha anledning att 
återvända till.

Dessutom komplicerar den globala uppvärmningen den heliocent-
riska världsbild som jag här ringat in. För vad är växthuseffekten om 
inte just ett kvardröjande av solenergi? Detta kvarhållande av solen-
ergin genom atmosfären är en förutsättning för liv på planeten, men 
när för mycket av solens strålning stannar värms planeten upp, med 
förödande konsekvenser. Om atombomben var för lik solen, ett slags 
härmande av solens död, så innebär brännandet av oljan inte bara att 
solenergin frigörs från de organiska material som inhyst den, utan 
också att gaserna som bildas lägger sig i atmosfären och hindrar den 
ständigt inströmmande solenergin att stråla ut i universum igen. För 
mycket av solenergin dröjer kvar under himlen, som ett spöke som inte 
kan gå vidare. Kanske är det så den fossila kapitalismens genväg ser ut: 
den leder till en återvändsgränd. Inte en plötslig smäll, inte en hastig 
och fruktansvärd död som den atombomben utlovar. Utan istället en 
långsam insikt om att vi behöver bemöta våra spöken innan de kväver 
vår planet.
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3 . 
S U B J E K T E T  O C H 

VÄ R L D E N S  S E M I O S I S

Tecknet är självt ett slags bropelare som förenar två kuster, 
”någon” med ”något”. Separationen är förutsättningen för 
att man ska kunna helas. Men längtan har kommit för att 
stanna.

Jesper Hoffmeyer349

I samma dikt som atombomben träder in i alfabet, gör också jaget det. 
Någon står i ett kök och skalar potatis. Men strax efter att jaget intro-
ducerats i texten försvinner det ur fokus, för att sedan återkomma i se-
nare avsnitt. Medan alfabet börjar med ett kosmogoniskt framsägande 
av tingens existens, och är skriven i en form som skapar ett intryck av 
att dikten växt fram, så är den illusion av objektivitet som formen och 
rytmen i viss mån genererar endast en sida av dikten. Det finns även 
en subjektiv dimension i alfabet: ett diktjag som minns, drömmer och 
reser, och ibland situeras med konkreta plats- och tidsangivelser. 

Frågan om det mänskliga subjektets status, såväl som det mänskli-
ga språkets, är som bekant posthumanismens centrala problem. ”Det 
posthumana tillståndet”, skriver Rosi Braidotti, ”manar oss att tänka 
kritiskt och kreativt kring vem och vad vi verkligen är i blivandets 
process”.350 Detta som ett led i den kritik hon, och andra feministiska 
teoretiker, riktat mot tendensen inom posthumanistisk teoribildning 
att ”göra sig av” med subjektet. Även Timothy Mortons ekokritiska te-
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ori lyfter ett varningens finger mot tendenser inom miljölitteraturen 
att försöka överbrygga klyftan mellan subjekt och objekt, att låta jaget 
smälta samman med världen, eftersom det gärna sker på mångfaldens 
bekostnad.351 Han beskriver istället ett slags ’dans’ mellan subjekt och 
objekt som central för den mörka ekologin.352 I försöken att definiera 
den svenska ekopoesin har ett komplext och poröst diktjag lyfts fram 
som den gemensamma nämnaren för en i övrigt brokig strömning:

Det är ett subjekt som kan påminna om det postmoderna, intertextuel-
la utspridda och endast i utsägelsen närvarande diktjaget, men den här 
gången inte en plats genomkorsad av språk utan av skilda materialiteter, 
en plats bland många andra platser i de ekologiska systemen, en kropp 
bland andra kroppar.353

I Christensens fall verkar dock subjektet samtidigt vara genomkorsat av 
språket och av världen. 

För att utforska det lyriska subjektets framträdelseform och funk-
tion i alfabet, behöver jag därmed också ta ett grepp om språkets natur 
i Christensens poetik. Detta kommer att innebära en naturfilosofisk 
exkurs, där jag aktualiserar den tidigromantiska såväl som den postmo-
derna naturfilosofin (närmare bestämt det biosemiotiska fältet), samt 
Maurice Merleau-Pontys kroppsliga fenomenologi. Att Novalis spelar 
en viktig roll för Christensens poetik framgår inte minst av det faktum 
att titeln på hennes andra essäsamling, Hemmelighedstilstanden, är ett 
begrepp hon lånat från honom, och även Merleau-Pontys namn dyker 
upp ett par gånger i hennes författarskap.354 Dessa tre perspektiv har 
dessutom starka kopplingar till det ekokritiska fältet – romantikstudiet 
som själva ursprunget för den ekokritiska teoribildningen, biosemio-
tiken och ekofenomenologin som växande spår inom det ekokritiska 
tänkandet.355 Med hjälp av dessa perspektiv ringar jag så in den sam-
mantvinnade relationen mellan subjekt, språk och värld i alfabet.

I den tidigare receptionen av alfabet framträder en splittrad bild 
av subjektivitetens roll i dikten. Som jag tidigare nämnt brukar den 
danska systemdiktningen kopplas till en subjektkritisk och språkmate-
riellt orienterad tendens i den modernistiska (eller postmodernistiska) 
poesin, och Christensens verk har i linje med detta ofta lästs som en 



subjek tet och vä r ldens semiosis

123

upplösning av subjektet till förmån för världen som får komma till tals. 
Lis Wedell Pape menar exempelvis att organismens komplexitet och 
rytm i slutet av alfabet avlöses av maskinens seriella mekanik.356 Lili-
an Munk Rösing, däremot, anlägger ett psykoanalytiskt perspektiv på 
Sommerfugledalen och menar att även om dikten leker med tanken på 
en sammansmältning av språk och värld, människa och natur, så visar 
en närläsning av sonettkransen att detta är ett misslyckat försök – sna-
rare uppenbaras det mänskliga subjektets specifika och unika karaktär 
som något annat än natur.357 

Även Peter Stein Larsen betonar en dualism mellan det mänskliga 
subjektet och världen, denna gång i alfabet. Han postulerar tre katego-
rier vars natursyn, enligt honom, överensstämmer med ekokritikens tre 
faser: ”Människan har med sitt instrumentella förnuft placerat sig på 
fel sida i en absolut motsättning mellan natur och kultur”, ”Människan 
är en del av en organisk helhet” och ”Människan är inskriven i naturen 
och kan inte undslippa dess villkor”.358 Han placerar alfabet i den första 
kategorin, som han menar präglas av en reaktion på den främmande-
görande splittring mellan människa och natur som den moderna tek-
niska utvecklingen skapat.359 Claus Engstrøm menar i sin tur att det 
inte är tal om ett traditionellt lyriskt jag i alfabet – jaget kan inte urskil-
jas som en individ utan har en allmän karaktär och är överalltvaran-
de,360 medan Keld Zeruneith menar att det erfarande och kännande 
subjektet i alfabet uppträder i två olika framträdelseformer: dels i re-
flektioner kring diktandets problematik, dels som ”köksjaget”. Mot ett 
reflekterande och cerebralt subjekt ställs, enligt honom, ett upplevan-
de, handlande subjekt, samtidigt som dessa korsbefruktar varandra.361

Man kan säga att tolkningarna av vilken sorts relation mellan det 
mänskliga subjektet och (resten av) naturen som skrivs fram i Chris-
tensens poesi spänner mellan en absolut motsättning och en absolut 
gränsupplösning. Silje Ingeborg Harr Svare har en poäng när hon i 
sin avhandling skriver att det finns en tendens att sätta det ”objektiva” 
(systemet) mot det ”subjektiva” (som förknippas med romantikens arv) 
i Christensen-receptionen. Hon går i polemik mot den del av Christen-
sen-receptionen som gör svepande påståenden om subjektsupplösning 
och formens objektivitet, och exemplifierar med Maja Lucas och Eric 
Skyum-Nielsen som hon menar sätter Christensens diktning från och 
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med det i ett motsatsförhållande till romantikens (Lucas) eller moder-
nismens (Skyum-Nielsen) gränslösa subjektivitet, där jaget gör om allt 
till sig självt.362 

Harr Svare kritiserar, med rätta, denna uppdelning, och tar den-
na kritik som utgångspunkt för en modernismteoretisk diskussion där 
hon genom att analysera den tidigromantiska filosofins inflytande på 
Christensens författarskap visar på hur historieskrivningen ofta fel-
aktigt tecknar en bild av romantiken som postmodernismens Andra. 
Hon antyder dessutom att kritiker som uttrycker en sådan position 
låter Christensens poetik – som den kommer till uttryck i Hemmelig-
hedstilstanden – diktera deras förståelse av själva dikterna. 363 Medan 
Christensen i det bibehåller en romantisk-ironisk distans där individen 
med sin oro och rädsla utgör en röd tråd genom det mångfacetterade 
verket, innehåller essäerna i Hemmelighedstilstanden många formule-
ringar som antyder en nivellering av skillnaden mellan människa och 
natur, menar Harr Svare.364 

Medan jag håller med henne om att det inte är fruktbart att tala 
om en total subjektsupplösning i någon av Christensens långdikter, 
vill jag invända mot hennes tolkning av den natursyn som Christen-
sen formulerar i Hemmelighedstilstanden. Harr Svare menar att Chris-
tensen ger uttryck för ett ”utjämnande, biologiskt” och ”individlöst 
biomekaniskt” perspektiv när hon beskriver språket som en av natu-
rens uttrycksformer, och tolkar sedan detta ”biologiska” perspektiv 
som nihilistiskt, i motsättning till det tidigromantiska tänkandets 
icke-nihilistiska position.365 Denna uppfattning är dock baserad på en 
feltolkning av vad för slags ontologi Christensen antyder i sina essäer 
(och dikter). I essän ”Den naive læser” skriver Christensen att hon 

är tvungen att finna mening i världen, inte för att det är något jag 
bestämt mig för, kanske inte ens för att det är något jag önskar, utan 
för att jag som en annan infödd, på samma sätt som ett träd är infött, 
ja faktiskt som en djupt rotad del av världen, inte kan undgå att skapa 
mening, den mening som finns där från början, och som oavbrutet 
förvaltar sin egen förvandling, det som vi menar med att överleva.366 
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Medan Harr Svare bland annat ser detta och Christensens följande på-
stående att ”[b]iologins självproducerande, självreglerande system är i 
grunden desamma, oavsett om det rör sig om träd eller människor” 
som biomekanistiska och nihilistiska, framstår de hos Christensen 
tvärtom som försök att se meningsproduktionen som en grundläggan-
de process i naturen.367 Endast om Christensens förståelse av naturen 
är mekanistisk innebär det att synen på människan och hennes konst-
närliga uttryck också blir det genom en ’utjämning’. Jag menar att så 
inte är fallet. 

Jag kommer att återkomma till Harr Svare och hennes diskussion 
om den tyska tidigromantikens – och framför allt poeten, vetenskaps-
mannen och filosofen Novalis – inflytande på Christensen. Men först 
en öppning mot en mer samtida kontext.

Världens bok och naturens teckenlära

Medan Harr Svare läser Christensens ’utjämning’ som nihilistisk, 
närmar sig Haugland Christensens naturfilosofi från ett annat håll. 
Haugland har, bland annat i sin avhandling, visat att Christensens 
natursyn – framför allt hennes förståelse av en semiotisk gemenskap 
mellan naturen och människan – ligger nära den som uttrycks i det 
som kallas ’de nya vetenskaperna’, inte minst biosemiotiken, och med 
fördel kan jämföras med den. Detta inte minst som Christensens för-
fattarskap ligger nära det biosemiotiska fältets utveckling i både tid 
och rum – den danska biokemisten Jesper Hoffmeyer är en av fältets 
grundare, och Haugland antyder att Christensens poesi kanske till och 
med inspirerade vetenskapen.368 Biosemiotikens grundantagande är, 
enligt Claus Emmeche, att grunden för allt liv är semiosis – det vill säga 
produktionen och tolkandet av tecken. Biosemiotiken studerar tecken-
processer överallt i naturen, bland annat teckenproduktionens (semio-
sis) uppkomst i naturen, tecknens naturhistoria, teckenproduktionens 
horisontella aspekt, växters och djurs kommunikation såväl som inre 
teckenfunktioner i immun- och nervsystem, samt kognitionens och 
språkets semiotik. Man vänder sig således emot idén om att tecken- 
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och meningsprocesser skulle kunna tas som kriterier för att skilja mel-
lan kulturens och naturens domäner.369 

Detta tvär- eller snarare metavetenskapliga forskningsfält har sin 
grund i semiotiken – en del av språkvetenskapen som från 1960- talet 
och framåt hade stort inflytande i den danska intellektuella miljön, 
inte minst på Christensens författarskap där frågor om teckenrela-
tioner och betydelseproduktion är centrala. Ferdinand de Saussures 
strukturella semiotik (även kallad semiologi) fokuserar på den arbiträra 
relationen mellan tecknet och det betecknade där språket förstås som 
ett formellt system av differentiella element. Under samma period som 
Saussure, men utan inbördes påverkan, utvecklade Charles Sanders 
Peirce en pragmatisk semiotik, som till skillnad från Saussures inte in-
skränker sig till det verbala utan ser allting som potentiella tecken. Den 
pragmatiska semiotiken är dessutom triadisk: teckenrelationen består 
av de tre delarna tecken, objekt och uttolkare. Hos Peirce är därmed 
själva tolkningsprocessen en del av teckenrelationen: en örfil (tecknet) 
pekar mot ett objekt (ilska), medan tolkningsmekanismen är processen 
varigenom dessa kopplas samman – en process som ofta är omedveten 
och som ger utrymme för feltolkningar.370 Med utgångspunkt i Peirces 
semiotik argumenterar Hoffmeyer för att subjektet har en central roll 
i naturens livsprocesser – redan på DNA-nivå är det någon/något som 
tolkar. En annan av de teoretiker som influerat biosemiotiken är den 
teoretiska biologen Jakob von Uexküll, vars begrepp Umwelt (’miljö’ 
eller bokstavligen ’omvärld’) blivit centralt inte minst inom den eko-
logiskt orienterade filosofin och ekokritiken eftersom den har en icke- 
antropocentrisk utgångspunkt: varje organism är ett subjekt vars värld 
är unik, formad efter de gränssnitt mot världen som är organismens 
perceptionsorgan.371 Även Gregory Bateson, vars mönsterbegrepp jag 
refererade till i ett tidigare kapitel, brukar ses som en föregångare till 
fältet.

Biosemiotiken erbjuder ett alternativ till den mekanistiska natur-
syn och reduktionism som länge präglat naturvetenskaperna men som 
i ljuset av nya rön inom fysiken såväl som biologin framstår som en 
bristfällig modell. Jesper Hoffmeyer understryker att biosemiotiken 
inte heller sällar sig till vitalistiska föreställningar om en särskild livs-
kraft som ingjuter materian med liv – istället plockar biosemiotiken 
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upp den informationsmetafor som redan använts inom biologin under 
lång tid och menar att det är mer fruktbart att, istället för att avskriva 
den ständigt brukade metaforen som ett nödvändigt ont i framställ-
ningen, erkänna metaforens verklighet och se informationsutbytet som 
centralt för biologiska processer. 372 Detta ger således en ontologi som 
förstår människan och hennes språk och uttrycksformer som en del 
av naturen, utan att vara nihilistisk: tvärtom går biosemiotiken i den 
motsatta riktningen mot vad Harr Svare antydde ovan. Istället för att 
likställa människan med en lagbunden natur, erkänner biosemiotiken 
en form av subjektivitet som en grundläggande del av allt liv. Detta 
är också anledningen till att biosemiotiken inkorporerats som ett per-
spektiv inom ekokritiken, eftersom det ger ett teoretiskt ramverk för att 
studera relationen mellan människan och den mer-än-mänskliga värl-
den som tar språkets väsen i beaktande utan att använda det som ett 
medel att skilja människan från andra varelser.373 

I Wendy Wheelers framställning framstår biosemiotiken – en sorts 
animistisk naturalism, som hon kallar det – som en väg för att återin-
föra föreställningar om mening och värde i det västerländska tänkan-
det.374 Hoffmeyer påpekar att så länge man accepterar evolutionsteorin 
kan man egentligen inte skilja på en mänsklig domän och en naturlig 
domän i vilka olika lagar gäller rörande till exempel vilja och frihet. 
Medan den vanligaste reaktionen på detta i moderniteten varit att göra 
allt till res extensa i Descartes mening, och således förstå människan 
som lika mekaniskt styrd som resten av naturen, vill biosemiotiken 
ifrågasätta denna operation och istället tillerkänna ett mått av frihet 
och kreativitet till världen som helhet, en värld där människan utmär-
ker sig genom sin höga grad av semiotisk frihet, men inte i essens. 375 
Det människan vinner med sin höga grad av semiotisk komplexitet 
är en större uttrycksmässig frihet, medan baksidan av denna frihet är 
en minskad exakthet, en högre grad av mångtydighet, och därmed en 
större risk för missförstånd. Enligt biosemiotiken är det samma semi-
otiska process som ligger bakom en blommas evolutionära utveckling 
till en färgglad bi-magnet, ett träd som tar upp solljus genom sina löv, 
och en människa som skapar ett konstverk, skriver en dikt. Dessa fe-
nomen är inte samma sak, de befinner sig kanske inte ens på samma 
nivå och har definitivt olika betydelser, men det är samma strukturella 
process som verkar. 
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Haugland drar en skarp skiljelinje mellan samtidens naturfilosofi 
och romantikens dito.376 Men finns det kopplingar dem emellan, och 
jag menar att det är just i detta överlappande fält som Christensens po-
etiska naturfilosofi uppstår.377 Centralt för denna är idén om ett natu-
rens språk, en läsbarhet eller en skrift som löper genom allt. Christen-
sen tar i en essä upp denna ”föreställning om världsboken, boken som 
uttrycker allt och därmed gör människan till ett med Gud” som exis-
terat lika länge som de första heliga skrifterna.378 Hon skriver vidare: ”I 
språket måste världens läsbarhet förbli en metafor. Men i gengäld har 
denna metafor sin upprinnelse i såväl vår vardagliga som vetenskapliga 
erfarenhet av att världens läsbarhet existerar. Den existerar bara inte i 
en bok.”379 Ernst Robert Curtius beskriver hur föreställningen om en 
naturens bok skriven av Gud uppstod under den latinska medeltiden 
och omhuldades främst av kristna mystiker fram till att den populari-
serades under renässansen. Under 1500- och 1600-talen blev metaforen 
ett allmängods i diktningen, samtidigt som den moderna vetenskapens 
framväxt gav den en ny dimension: Galilei talade om en universums 
bok som är ständigt synlig men som människan ändå inte kan läsa 
eftersom man inte fullt ut lärt sig språket på vilket den är skriven, ma-
tematiken.380 

Haugland nämner också denna trop; hon förstår föreställningen 
om naturens bok som ett sätt på vilket Christensen förenar religion, 
vetenskap och poesi – det dessa kunskapsfält har gemensamt är, men-
ar Haugland, tolkningsprocessen som kunskapen uppstår ur.381 Sett på 
detta vis blir det, menar jag, tydligt att det inte är fruktbart att dra en 
skarp gräns mellan samtidens naturvetenskaper och tidigromantikens 
filosofi när det gäller deras betydelse för och funktion i Christensens 
poetik. Den springande punkten är att Christensen verkar söka efter 
ett alternativ till nihilistiska modeller av världen, och i detta vänder 
hon sig mot tidigare poeter och filosofer som ett komplement till sam-
tida kaosteori – och utvecklar en tankegång som har gemensamma 
drag med biosemiotiken. 
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Chifferskriften

Föreställningen om mer-än-mänskliga språk återfinns också hos Nova-
lis, en av de centrala figurerna i den tyska tidigromantiken, som Chris-
tensen ofta citerar både i sin poesi och essäistik.382 I hans försök till en 
romantisk encyklopedi, Das allgemeine Brouillon, kan man läsa att ”[i]
nte endast människan talar – även universum talar – allt talar – oänd-
liga språk”.383 I fragmentromanen Lärjungarna i Saïs talas det om 

den stora chifferskrift som man varseblir överallt; på vingar, äggskal, 
i moln, i snön, i kristaller och i stenbildningar, på tillfrysande vatten, 
i det inre och yttre av bergarter, växter, djur, människor, i himlens 
ljus, på berörda och bestrukna skivor av beck och glas, i filspånen runt 
magneten och i slumpens egendomliga förbindelser. I dem anar man 
nyckeln till denna mirakelskrift, dess språklära; men aningen vill inte 
foga sig själv i några fasta former, och tycks inte vilja bli någon högre 
nyckel.384

Här framträder en bild som liknar de passager i alfabet där ting listas i 
en analog räcka av språk och gemenskap – vilka jag kommer att ägna 
mig åt i en närläsning lite längre fram i kapitlet. Franziska Struzek- 
Krähenbühl menar att Lärjungarna i Saïs i första hand både handlar 
om och gestaltas i form av förbindelser, vilket påminner om Kizaja- 
Mogensens understrykande av att det är just Christensens gestaltande 
av förbundenheten som framstår som den mest inflytelserika och intres-
santa aspekten för samtida diktare och läsare.385

Den tyska tidigromantiken, eller Jenaromantiken som rörel-
sen ibland kallas, uppstod i slutet av 1700-talet som en reaktion på 
 Immanuel Kants filosofiska kritik – eller närmare bestämt, som en kri-
tik av Johann Gottlieb Fichtes försök att bygga vidare på Kants insikter 
genom en idealistisk filosofi. För medan Fichte postulerar jaget som 
vetandets grund (i en ansats att överbrygga den klyfta som Kants idé 
om tinget i sig öppnade mellan subjekt och objekt), utgår tidigromanti-
kerna från att filosofin saknar stabil grund och istället utgör en rörelse 
mot det absoluta, mot det obetingade.386 Som i det ovan citerade styck-
et: man anar ett sammanhang, men den ’högre nyckeln’ uteblir. 
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Som Harr Svare påpekar kan den tyska tidigromantiken därmed ses 
som en reaktion mot den tyska idealismen, vilken den annars ofta kom-
mit att identifieras med i den anglofona historieskrivningen. Novalis, 
tillsammans med bland andra Friedrich Schlegel och Hölderlin, avvi-
sade de idealistiska filosofernas försök att nå en ”säkerhet för kunska-
pen och upphäva det medierade och betingade”.387 Varat föregår jaget, 
och vi – människan – känner det men varken producerar eller konsti-
tuerar det. Känslan (”empfindung”) är sättet som vi upplever varat på.

Harr Svare understryker att poststrukturalismens och tidigroman-
tikens tänkare delar ett intresse för den språkliga och förståelsemässiga 
obestämbarheten, som de båda närmar sig utifrån en förståelse av språ-
ket som ett internt differentierat system – vilket innebär ett avstånd till 
fenomenen snarare sammansmältning med den.388 Men medan post-
strukturalismen tenderar att fastna i språkets obestämbarhet, frågar 
sig tidigromantikerna hur man likväl lyckas sätta ord på världen och 
igenkänner verkligheten i språket.389 Harr Svare påpekar även att i det 
tidigromantiska tänkandet betraktas problematiken kring förbindelsen 
mellan subjekt och språk i sammanhang med frågan om självmedve-
tenhet, ett viktigt begrepp hos Kant och den tyska idealismen. Hur 
kan jaget gripa eller känna igen sig självt? Självidentiteten verkar förut-
sätta något annat än reflektionen, en slags förtrolighet eller ursprunglig 
grund i medvetandet. Denna medvetandets grund får status som nå-
got okänt eller ”uerkjennbart” i det tidigromantiska tänkandet, och i 
detta består en förbindelse mellan självet, språket och konsten.390 Man 
kan formulera det som så att för tidigromantikerna kommer varat före 
den subjektiva blicken på Varat: människan kan omöjligt uttömma sin 
tillgång till verkligheten genom tanken.391 Världen är mer än människ-
ans medvetande: naturen ges alltså en fristående existens. 

Det tidigromantiska tänkandet öppnar därmed upp för en  ödmjuk 
hållning inför den mer-än-mänskliga naturen, som på många sätt 
 föregriper biosemiotikens idé om en semiotisk gemenskap. Medan 
Kate Rigby i Topographies of the Sacred menar att den tyska tidigro-
mantikens kritiska potential är relativt förbisedd inom ekokritiken, 
påpekar hon även en antropocentrisk tendens hos Novalis: det finns 
en riktning i hans romantiska projekt där filosofi, litteratur och kritik 
vävs samman, mot ett slags ’bildning’ av naturen. Skillnaden mellan 
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konsten och naturen ska upphävas, så att naturen blir konst och kon-
sten en andra natur.392 Men man skulle också kunna säga att Novalis 
föregriper den situation vi nu befinner oss i, i antropocen, där mänsk-
ligheten påverkar ekosystemen överallt på jorden vare sig vi vill eller 
inte. Det finns de som menar att vår enda chans att rädda en spillra av 
artrikedomen och säkra mänsklighetens överlevnad är att öka männ-
iskans ingrepp i klimatet, så kallat geoengineering.393 

I vilket fall är Novalis naturfilosofi, som hänger tätt samman med 
hans språkfilosofi, komplex och långt ifrån programmatisk: man kan 
där i finna både antropocentriska och radikalt anti-antropocentriska 
tendenser.394 Och som Klaus Müller-Wille visar i en artikel, är Chris-
tensens tradering av Novalis selektiv: när hon i det använder ett stycke 
ur Lärjungarna i Saïs som epigraf, utesluter hon meningens avslut-
ning. I svensk översättning lyder citatet: ”Vi behöver inte leta länge, 
en lätt jämförelse, redan få drag i sanden är nog för att få oss att förstå 
varandra. Så är allt för oss en stor skrift […]”.395 Meningens slut, som 
Christensen alltså utelämnar, ger en betydligt mer antropocentrisk, 
mekanistisk och idealistisk (i filosofisk mening) inramning, ”[…] som 
vi har nyckeln till, och ingenting kommer oväntat för oss, emedan vi 
på förhand känner till det stora urverkets gång.” Detta utsägs av ”som-
liga”, och motsägs av andra röster i romanen som har en mer ödmjuk 
inställning till relationen mellan människa och natur, vilket framgår 
av stycket om chifferskriften som just saknar en högre nyckel. Mül-
ler-Wille understryker att Christensen, genom att utelämna denna sis-
ta del, betonar textens dialogiska gest.396 Man kan också säga att hon 
betonar en organisk, levande värld framför den mekanistiska idén om 
ett urverk, samt låter världens läsbarhet framstå som ett oöverblickbart 
myller snarare än ett lösligt chiffer. Denna fråga om en begränsning av 
människans kunskap återkommer jag till i nästa kapitel. 

Den konflikt mellan det romantiska och det postmoderna som 
Harr Svare tar upp återspeglas i ekokritiken, och i synnerhet inom det 
ekopoetiska fältet. Som tidigare nämnt, så har ekopoetiken inlemmat 
den kritik av det humanistiska, liberala subjektet som varit en del av 
den postmodernistiska teoribildningen. En oreflekterad antropocent-
rism går emot det ekopoetiska idealet om en ekocentrisk världsbild, 
och detta får formmässiga konsekvenser: det lyriska jaget blir ett pro-
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blem. Den romantisk-modernistiska subjektsposition där jaget ”gör om 
allt till sig självt” – som Harr Svare talar om i relation till Lucas och 
Skyum-Nielsens Christensen-läsningar – kan inte omfamnas av en po-
etik som söker förbindelser mellan det mänskliga och det icke-mänsk-
liga eller vill gestalta en mer-än-mänsklig värld. Därför har flera ekopo-
eter och -kritiker velat distansera sig från den romantiska naturlyrikens 
tradition och istället vänt sig mot den postmodernistiska poetiken 
– som den tar sig uttryck i konkretism, L=A=N=G=U=A=G=E, post-
L=A=N=G=U=A=G=E, språkmaterialism etc. – för dess formmässiga 
innovationer som ofta utmanar förståelsen av det mänskliga subjektet 
eller individen som självstyrande, och som utforskat mer ekologiska – 
relationella – sätt att organisera dikten.397 Ibland upprepas i denna dis-
kussion den bild av romantiken som Harr-Svare kritiserar: romantiken 
framställs som postmodernismens och den experimentella poetikens 
Andra, som centrerar ett lyriskt subjekt som projicerar sig själv på värl-
den.398 

Men den romantik som Christensen traderar kan fungera som ett 
korrektiv till denna framställning. Novalis textproduktion är spretig 
och rör sig mer eller mindre sömlöst mellan vetenskapliga betraktelser, 
poetologiska utläggningar, poetisk besjungande språk- och naturfiloso-
fi och den historiska romanen. Det är ett mångperspektiviskt försök att 
förstå relationen mellan människa, språk och natur. Harr Svare pekar 
på att poststrukturalismens och tidigromantikens tänkare delar ett in-
tresse för den språkliga och förståelsemässiga obestämbarheten, som de 
båda närmar sig utifrån en förståelse av språket som ett internt diffe-
rentierat system – vilket innebär ett avstånd till fenomenen snarare än 
en sammansmältning med dem.399 Det är också denna typ av ironisk, 
ambivalent romantik som Morton tar stöd i när han formulerar sin 
mörka ekologi – men då genom dess engelska instanser i exempelvis 
Wordsworth och Mary Shelley.400
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Att skriva som vinden

I alfabet beskrivs diktandet som analogt med olika naturprocesser, nå-
got som framträder särskilt tydligt i dikten ”alfabeterne findes”. Klaus 
Mortensen förstår denna dikt som alfabets ”programdikt”, som i sina 
metaforer för samman språk och natur så att universum blir synligt 
som ”en anad lagmässig överensstämmelse, en struktur”.401 Dikten in-
leds:

alfabeterne findes

alfabeternes regn

regnen der siler

nåden lyset

stjernernes stenenes
mellemrum og former

flodernes løb
og sindets bevægelser402 

Denna bild av alfabetens regn har sin utgångspunkt i ljudlikheten – 
rimmet – mellan danskans ord för tecken (tegn) och regn. Således blir 
alfabetets tecken – bokstäverna – likställda med vattendroppar som 
strilar (siler) ned över tingen. Orden, tillsammans med nåden och 
ljuset pekar mot Johannesevangeliets skapelseberättelse där Ordet är 
identiskt med Gud, och ”[i] Ordet var liv, och livet var människornas 
ljus”.403 Mortensen ser i dikten inte bara en allusion på utan även ett 
”världsligt alternativ” till Johannesevangeliets skapelseberättelse, och i 
hans tolkning gestaltar de första raderna medvetandet och dess bun-
denhet till språket, medan fenomenen sedan tillåts framträda i detta 
ljus – från mer ospecificerade former, över djuren, till det mänskliga 
medvetandet som markeras av en tröskel, ”husenes dørtrin”. 

Dikten når, enligt Mortensen, en punkt då den blir medveten om 
sig själv som den skrivandes bruk av alfabetet:
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Dikten handlar således om sig själv, om skrivprocessen som en rörelse 
som tar sin början – har sin upprinnelse – i den kosmiskt givna naturen 
och slutar med det mänskliga talet, det mänskliga språket, som i denna 
mening är ett språk i naturens stora allomfattande språk.404

Mortensen formulerar här, med stöd i Christensens essäer såväl som 
alfabet, en språksyn som ligger mycket nära biosemiotikens föreställ-
ning om en kosmisk semiotisk process som grunden för allt liv. Även 
allusionen på Johannesevangeliet pekar mot idén om en naturens bok, 
där materian och tecknen ingår i en samvaro, oskiljaktiga från varan-
dra. I det följande kommer vi se hur den närhet till biosemiotiken som 
Mortensens resonemang öppnar för kan göras produktiv i en tolkning 
av ”alfabeterne findes”. 

Dikten fortsätter att rytmiskt lista saker som ”dagslys i luften/ 
musvågens tegn// solens og øjets/ samvær i farven”. I den senare strofen 
gestaltar dikten i en kondenserad bild hur två disparata fenomen i uni-
versum möts i färgen, och faktiskt skapar varandra i detta möte: det är 
först genom ögats tolkningsprocess som solens ljus blir till färger. I sin 
Bedeutungslehre (Betydelselära) citerar Uexküll några rader från Goethe 
för att illustrera sin teori om naturen som en symfoni där de olika feno-
menen står i kontrapunktiskt förhållande till varandra:

Wär’ nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt’ es nie erblicken.

Vore ögat inte solaktigt,
Kunde det aldrig skåda solen.

Och skriver sedan själv vidare på dikten: ”Wär’ nicht die Sonne au-
genhaft,/ An keinem Himmel könnte sie erstrahlen.” (”Vore solen inte 
ögonaktig,/ Kunde den på ingen himmel stråla”).405 Uexküll tar detta, 
tillsammans med samspelet mellan biet och blomman, som en illustra-
tion av vad han kallar för ”naturteknikens fundamentalsats”. Man kan 
även tala om en triadisk teckenrelation som visas fram i dikten: solen 
är objektet och ögat tolkningsmekanismen, som möts i färgens tecken. 
Här antyds att tolkandet av tecken innebär en samvaro av kosmiska 
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mått. Huruvida denna världens teckenkaraktär har sitt ursprung i en 
guds ord eller i en inneboende semiotisk kvalitet hos materian är i prin-
cip en tolkningsfråga som dikten inte utlägger, men som Mortensen 
påpekar lutar dikten åt en världslig immanens.406

I ”alfabeterne findes” följande del får sambandet mellan människ-
ans språk och andra former av expressivitet i naturen sitt starkaste ut-
tryck i alfabet.407 I linje med Mortensens resonemang om en medve-
tandets tröskel, skiftar dikten till en högre grad av självreflexivitet när 
det skrivande jaget träder fram och genom anaforen ”jeg skriver som” 
insisterar på en homologi mellan diktarens process och olika fenomen 
i naturen:

jeg skriver som vinden
der skriver med skyernes
rolige skrift

eller hurtigt over himlen 
i forsvindende strøg
som med svaler

jeg skriver som vinden
der skriver i vandet
stiliseret monotont

eller ruller med bølgernes
tunge alfabet
deres skumtråde

skriver i luften
som planterne skriver
med stilke og blade408

Liksom vi i föregående kapitel såg hur kognitionen genom ”tænk 
som”-strukturen i dikten ”cobaltbomben findes” vidgades från en strikt 
mänsklig till en vidare form av tänkande, vidgas här språket och skri-
vandet till en mer-än-mänsklig aktivitet som diktjaget har en del i. I 
den mån naturen här är en bok, är det en polyfon sådan, där ting-
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en och fenomenen skriver sig själva och läser varandra. Dikten tar sin 
utgångspunkt i alfabeten vars tecken regnar över världen, men detta 
språkets överalltvarande antyder inte en instängdhet i en mänsklig sfär 
eftersom naturen är full av olika former av ’alfabet’, av tecken som pro-
duceras och tolkas av och för andra än människor. Våren skriver exem-
pelvis ”anemonernes bøgens/ violens og skovsyrens/ fælles alfabet”.409 
Det är naturligtvis en vidgning av begreppet ’alfabet’, som sträcker sig 
till att betyda en ordning av element som dessa organismer delar ge-
nom sin samvaro i tid och rum. I ljuset av att alfabet refererar till flera 
olika grundämnen kan man exempelvis tänka sig det periodiska sys-
temet som ett sorts alfabet.410 Att ”alfabeterne” står i plural i diktens 
början är således betydelsebärande: dikten verkar antyda att världen i 
sig är genomsyrad av tecken och tolkningar, av mindre språk i ett stör-
re kosmiskt språk. 

Här kan man se en likhet mellan det ovan citerade stycket ur Nova-
lis Lärjungarna i Saïs, om en chifferskrift som illustreras genom en lista 
över vitt skilda fenomen. I ”alfabeterne”, framställs alltså diktjaget som 
en av många deltagare i ett kosmiskt läsande och skrivande i naturens 
bok. Det vi ser i dikten är inte en upplösning av subjektet, utan snarare 
ett erkännande av att världen är full av potentiell subjektivitet. Man 
behöver således inte se det som att Christensen försöker undkomma det 
mänskliga perspektivet – det ges här trots allt en tydligt mänsklig blick 
på den vårliga bokskogen, och på hösten som är ”dødsmærket” och 
”skriver/ som rastløse håb”. Det mänskliga alfabetet formar uttrycken, 
som i sin tur blir intryck på sitt specifika sätt.411 Men medan de alfabe-
tiska dikterna som inleder varje avsnitt framhäver språkets materiella 
sida, där ljudlikheter och allitterationer verkar styra urvalsprincipen, är 
det språket som medium snarare än objekt som gestaltas här: det finns 
en värld utanför dikten som skriver sina egna ordlösa ’dikter’, och flera 
av stroferna präglas av koncisa, ömsinta naturbetraktelser. Språket är 
som en fönsterruta genom vilken människan och naturen blickar på 
varandra – en bild som återfinns i dikten ”det er noget serligt”, som jag 
kommer att återkomma till strax.

Det är naturligtvis signifikant att jaget är närvarande i de dikter 
som förhåller sig mer löst till alfabets system – de dikter som Wedell 
Pape talar om som ”relativa” och ”egentliga brott mot systemet”. Bety-
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der detta att man ska tolka subjektet som förbundet med en viss frihet? 
Wedell Pape verkar inte läsa i de banorna, hon menar att jaget är en-
dimensionellt och stelnat, och inte kan förstås som ett utsägelsesubjekt 
annat än som ”sub-jected”, det vill säga underkastat.412 Och hon har 
en poäng: jag kommer att återkomma till denna förståelse av subjek-
tet som underkastat. Men jag tror samtidigt att det finns en aspekt av 
frihet här, som kan kopplas till den semiotiska friheten som biosemio-
tiken talar om, men också till det tidigromantiska arvets hoppfullhet 
och individualitet trots allt, trots att vi bor i ett språksystem som före-
går oss. Denna hoppfullhet har inte endast med individens möjlighet 
att göra, utan framför allt med förbindelsen mellan språk och värld. På 
något sätt kan vi ändå beskriva och känna igen världen i språket, även 
om vi aldrig fullt ut kan representera tingen så som de är i sig själva.413 

Det är i sammanhanget även relevant att Christensen i ”alfabeter-
ne findes” på flera plan laborerar med en fraktalstruktur, där helheten 
upprepar sig i delarna. Dels anger diktens första fras att det är frågan 
om en alfabetdikt i alfabetdikten, dels är dikten i sig själv strukturerad 
efter Fibonacci-talen: stroferna är först enradiga, består sedan av 2, 3 
och till slut 5 rader. Också på en innehållslig nivå kan man säga att det 
är en fraktal språksyn som skrivs fram, där naturen i sin helhet är språk 
– gudsordet eller naturens bok – men i sin tur fylld med mindre språk. 

I de sista fyra stroferna rör sig dikten in i kroppen, och det är som 
om det skrivande jaget till slut landar i sin egen kropp:

jeg skriver som hjertet
der banker skriver
lungernes musklernes
ansigtets hjernens
og nervernes lyde

jeg skriver som hjertet
der banker skriver
blodets og cellernes
synernes grådens
og tungens råb414 
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Diktens regelbundna, täta rytm låter här språket och fenomenet närma 
sig varandra en aning just i den rytm som är hjärtats och kroppens, 
och som dikten härmar. Hjärtat som den drivande muskeln skriver 
blodets, cellernas, synernas och gråtens och tungans rop. Det är som 
om livet självt, på alla nivåer, är ett rop ut i världen, liksom dikten är 
det. Inom biosemiotiken förstår man även livets minsta rörelser (till 
exempel cellens proteintillverkning) som driven av semiotiska relatio-
ner, och dikten kan läsas i linje med detta som en poetisk gestaltning 
av en värld som drivs av ett behov av och försök till kommunikation. 
Medan dessa rop sker på olika nivåer, så samlas de inom en kropp, 
en individ, nämligen den mänskliga poeten som ser och nedtecknar 
de här sambanden och homologierna, en individ som med sitt självre-
flexiva språk kan skriva om det överalltvarande, kosmiska språket i en 
värld som – om man lånar en fras från Christensens essäer – kanske 
behöver människan för att få syn på sig själv.415 Från det perspektivet är 
människans reflexiva medvetande immanent i världen, men samtidigt 
någonting särskilt. Detta särskilda är den semiotiska frihet som ger oss 
språklig ambivalens och mångtydighet – och därmed poesin.

Denna alfabetdikt i alfabetet gestaltar i miniatyr en problematik 
som är genomgående i diktverket, nämligen den om subjektet, mer 
specifikt det skrivande subjektet, och dess förhållande till världen. 
Språket är en oundviklig del av denna triangulära relation, men som 
vi sett innebär det inte nödvändigtvis en solipsistisk position varifrån 
världen är totalt onåbar. I L-dikten som börjar ”livet, luften vi indån-
der findes” heter det att det finns en ”lighed i alt,/ en ligning, et åbent 
bevægligt udsagn/ i alt”.416 Raderna säger, med denna öppna rörliga 
utsaga, att det finns en expressivitet i allt, och samtidigt en likhet mel-
lan allt, som kanske är just denna expressivitet, denna vilja att uttrycka 
sig. Om utsagorna inte är stängda och stationära, innebär det att de är 
öppna för tolkningar och omtolkningar, för att bäras med och använ-
das i nya sammanhang. Liknelsen är ett genomgående grepp i alfabet, 
inte minst i ”alfabeterne findes” med den centrala anaforen ”Jeg skri-
ver som”. Liknelsens som indikerar samtidig identitet och icke-identitet 
och har en signifikant betydelse för subjektiviteten i alfabet, som jag 
kommer att återkomma till. Med ett biosemiotiskt perspektiv kan vi se 
hur människans språk, såväl som hennes bruk av det i konstnärligt syf-
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te, inte går att separera från den värld som det försöker beskriva, men 
har en reflexiv kvalitet som möjliggör att det kan få syn på just denna 
likhetsrelation och den teckengivande funktion som ligger bakom den. 
Det är således en språksyn som varken raderar subjektet eller gör det 
till alltings mittpunkt. 

Jag ska nu fortsätta med att undersöka subjektiviteten i alfabet, hur 
diktjaget ’föds’ i dikten, och hur det ingår i relationer med andra.

Någonstans föds jag plötsligt

I alfabets första dikter är det i hög grad språket och de enskilda orden 
som står i förgrunden, språket som en performativ kraft (Gudsordet), 
språket som reflekterar sig självt genom en intrikat och flerdimensionell 
rytm, men också språket som formulerar en litterär rödlista över saker 
som finns i en värld under hot om förintelse (såväl som de saker som bi-
drar till denna förintelse). Som tidigare nämnt är det först i det tionde 
avsnittets andra dikt som ett ”jeg” träder fram i dikten. Detta framträ-
dande verkar ske av dubbel nödvändighet: den poetiska formens nöd-
vändighet då alfabetet nått bokstaven J samtidigt som diktens växande 
i enlighet Fibonacci-talen nått en punkt då en högre grad av komplexi-
tet introduceras och varje avsnitt delas in i två eller flera dikter.417 På så 
vis verkar jagets ankomst i dikten ha att göra med en struktur som inte 
direkt är omänsklig, men mer-än-mänsklig: ett system som härmar 
den tilltagande komplexiteten hos biologiska system, och som antyder 
att subjektiviteten eller medvetandet är något som uppkommer gradvis 
snarare än något som innebär ett brott eller språng. 

Men detta är bara en sida av saken, för jagets inträdande i dikten 
verkar också ha en annan orsak, ett slags emotionell nödvändighet 
som har med diktens innehåll och mening att göra. Som jag tidigare 
konstaterat i min analys av ”atombomberne” glider dikten över från 
ett strikt objektivt mässande i vilket kärnvapensprängningarna i Hiro-
shima och Nagasaki och deras konsekvenser sägs fram, till ett jag som 
står i sitt kök och skalar potatis.418 Kalla krigets hyperobjekt är ett 
ogripbart, abstrakt fenomen som genom det potatisskalande subjektet 
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görs en aning mer handgripligt, så att dikten kan gestalta dess inne-
börd. Den individuella subjektiviteten är dessutom helt nödvändig för 
att man ska kunna närma sig en förståelse av vad krigets massmord i 
grunden innebär: förintandet av individer. Utan ett subjekt som tol-
kar siffrorna förblir de stumma. Timothy Morton påpekar ironin i att 
den romantiska miljölitterära traditionen menar sig lösa upp subjekt- 
objekt-dualismen, medan ett sådant upplösande är precis vad, med Ul-
rich Becks ord, ”högutvecklad kärnkraft och kemiska krafter” gör: de 
förintar de fundament och kategorier som vi hitintills tänkt och agerat 
utifrån och genom.419 Man kan således se en liknande insikt hos Chris-
tensen och hennes version av systemdiktningen som handlar mindre 
om att utplåna subjektet än om att låta det reflektera sig själv i sin till-
blivelse.

När diktjaget väl blivit synligt, ungefär halvvägs in i dikten, händer 
också något med diktens början och det blir möjligt att läsa dikten 
som om subjektet hela tiden varit där, som en enande kraft i dikten, 
och som om början av ”atombomberne findes” utgörs av jagets tan-
kar kring kärnvapenhotet. Om man fullföljer en sådan läsning kan 
det vara frestande att tolka alfabet som om det vore detta potatisska-
lande ”jeg” som uttalar diktens inledande besvärjelser, men en sådan 
läsning riskerar att släta ut de skillnader och mångfalder som ryms i 
alfabet. Som Fjørtoft påpekar innebär långdikten som form att Chris-
tensen kan laborera med en mängd olika genrer, modus och lyriska for-
mer.420 Därmed uppkommer svårigheter med att ringa in det poetiska 
subjektet eftersom de olika formerna har olika förutsättningar, olika 
framställningsformer, olika typer av subjekt. Ett annat sätt att närma 
sig en förståelse för den ambivalenta subjektivitet vi möter i alfabet är 
den romantiska ironin, som Manfred Frank beskriver som ett ständigt 
växlande mellan självskapande och självförstörande, som en puls och 
alternering mellan universalitet och individualitet.421 Man kan ana en 
sådan puls i alfabet, där det globala och utspridda ständigt stöts mot 
det individuella och lokaliserade. Med tanke på den genomgående ten-
densen i alfabet att röra sig mellan mikro och makro, mellan del och 
helhet, inte minst i de fraktala strukturer där delarna härmar helhet-
en, så skulle man kunna förstå alfabet som ett fragment i romantisk 
mening: en del som pekar mot helheten. För Novalis är språket ett 
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differentiellt system – som hos (post)strukturalismen där ord får me-
ning genom skillnad och negation – samtidigt som alla dessa ord delar 
en grund i det absoluta, i Varat som är dolt för människans intellekt. 
Genom språket kan vi därför närma oss det absoluta, eftersom varje del 
av språket bär en del av helheten i sig: språket är metonymiskt. 

Christensen ger själv sin syn på fragmentet i en essä: fragment 
är ”återanvända delar av en tidigare helhet” som pekar på möjlighe-
ten att även den nuvarande helheten som fragmentet ingår i kan rasa 
samman.422 Fragmentet pekar, för Christensen, mot en ständig rörel-
se även i det till synes fasta, men hon understryker också människ-
ans impuls att just inte betrakta fragmenten som lösryckta utan att 
låta dem peka vidare mot ”delar av en helhet som vi inte heller själva 
kan lösgöra oss ifrån”. Och till slut kopplar hon ihop fragmentet med 
människans tolkande natur: ”Är vi med andra ord funtade så att vi 
helt enkelt är dömda att finna en mening, också där det inte finns nå-
gon?”.423 Både Novalis och biosemiotiken skulle nog, på sinsemellan 
olika sätt, hävda att mening finns eller skapas just i tolkandet, men det 
är symptomatiskt för Christensens poetik och naturfilosofi att förhålla 
sig öppen, oscillerande, mellan ett bejakande och ett ifrågasättande av 
ett kosmiskt-biologiskt sammanhang.

 alfabet kan förstås som ett försök till att skriva en världsbok som 
bär på medvetenheten om sin egen omöjlighet, omöjligheten att repre-
sentera helheten. Morton skriver i The Ecological Thought att Naturens 
bok mer liknar en dikt av Mallarmé än ett linjärt, syntaktiskt välorga-
niserat, enhetligt verk. Med detta menar han att vad naturvetenska-
pens teorier om världen från Darwin och framåt antyder inte är en hel-
het som är så välordnad och linjär som den kommit att framställas.424 
Men redan innan Darwin och Mallarmé laborerade alltså de tyska ro-
mantikerna med en världsbild som var betydligt mer fragmenterad än 
den som exempelvis David Hume uttrycker i ”Of Simplicity and Refi-
nement in Writing” publicerad 1758, där föreställningen om mimesis, 
det vill säga representation av världen i skrift, är intakt och varje verk 
som misslyckas med att representera eller kopiera verkligheten är en 
chimär.425 Christensen kommenterar själv Mallarmés såväl som Nova-
lis senkomna och självmedvetna försök att skriva en världsbok som en 
typ av projekt som suger näring ur sin egen omöjlighet.426 
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Om vi återgår till frågan om den mänskliga närvaron och ett slags 
subjektiv interioritet i alfabet, så vill jag poängtera att denna tidigt 
börjar sippra in i dikten. Detta faktum har inte ägnats lika mycket 
uppmärksamhet som jagets plötsliga inträde i J-avsnittet.427 De första 
bokstavsdikterna listar naturliga fenomen, vars existens kan sägas vara 
oberoende av människan – aprikosträd, bräken, cikador, brom och 
väte. Men när grundämnena träder in i dikten, och sedan organet cere-
bellum, går det samtidigt hål i den ”naturliga”, pastorala bild som må-
lats upp: dessa fenomen är inte synliga för det nakna ögat, utan kräver 
en abstrakt nivå som implicerar en vetenskaplig praktik: experimentet, 
dissektionen. I och med detta synliggörs att även aprikosträden och 
bräken framträder för någon som kan benämna dem. Dikten lägger så 
grunden för en reflektion över den mänskliga blicken samt benämnan-
dets och ordnandets praktik, samtidigt som dikten också ifrågasätter 
att betraktandet, benämnandet och ordnandet skulle vara unikt för 
människan.

 I D-dikten blir den mänskliga närvaron tydligare i form av dockor, 
dioxin och dråpare (dræbere), sedan kommer subjektiva förnimmelser 
som ”eftersmagen og eftertanken” och fler mänskliga skapelser såsom 
fissionsprodukter, trädgårdar och gråterskor. Det är dock först i den ni-
onde dikten, ”istiderne findes”, som personliga pronomen introduceras 
i dikten, först i form av ett vi:

den chromgule sol, ilten
især; vist vil den findes, vist
vil vi findes, ilten vi indånder findes,428

Detta kollektiva ”vi” dyker upp just när alfabets vid det här laget eta-
blerade formel ”x findes” börjat erodera – ”isfuglens ministyrt ned i 
de blåfrosne/ martsbække findes, hvis bækkene findes” heter det i den 
föregående strofen, i ett plötsligt inflikande av betingelser: kungsfiska-
rens liv är beroende av att bäckarna finns, att syret (”ilten”) i bäckar-
na finns. Detta plötsliga införande av villkor för existensen föranleder 
betoningen ”vist vil vi findes” (min kursiv); medan existensen tidigare 
verkade garanterad av orden, osäkras den från denna punkt i dikten 
allt mer. Strofen fortsätter:
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ildøje ildkrone findes, og indsøens
himmelske indre; en indhegnet vig
med lidt siv vil findes; en ibisfugl findes,
og sindets bevægelser indblæst i skyerne
findes, som ilthvirvler inderst i Styx

Den besvärjande presensformen luckras upp vid mötet med en osäker 
framtid som även den måste besvärjas. Strofen där viet introduceras är 
flertydig: ett vackert landskap tecknas med en spegelblank sjö, blom-
mor och en ibisfågel, men det slutar med att bäcken genom en för-
skjutning förvandlas till Styx, floden som markerar gränsen mellan de 
levandes och de dödas rike. Ibisfågeln är den egyptiska guden Thots 
attribut, en komplex mytologisk figur som bland annat fungerade som 
en psykopomp som vägde den dödes hjärta. Samtidigt är Thot skriv- 
och räknekonstens gud, förknippad med vishet och magi, som kom att 
identifieras med den grekiska guden Hermes Trismegistos som angavs 
som författare till de hermetiska skrifterna. 

I den följande strofen leds läsaren så, enligt den associativa princi-
pen, in i ”visdommens landskab” där ”islyset” finns:

og inderst i visdommens landskab islyset,
isen identisk med lyset, og inderst
i islyset intet, livagtigt, intenst,
som dit blik gennem regn; denne silende
livsstiliserende finregn, hvori som en gestus
de fjorten krystalgitre findes, de syv
krystallinske systemer, dit blik som i mit,
og Ikaros, Ikaros hjælpeløs findes;429

Här introduceras ett ”du” och faktiskt också implicit ett ”jag”, i frasen 
”dit blik som i mit”. Vi finner även en bild som är besläktad med den 
av alfabetens regn i den senare dikten ”alfabeterne findes”: i ljuset av 
den senare dikten kan man tolka det regn som ligger mellan duets och 
jagets blick som alfabetens. Även här verkar tecknen och teckentolk-
ningen som ett gränssnitt i vilket fenomenen, såväl som individerna, 
möts. Dessutom är det som om detta ”finregn” lägger sig över tingen 
så att deras former framträder tydligare, blir stiliserade. Språket verkar 
således inte dölja världen utan snarare få den att framträda tydligare. 
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Även om ett mänskligt subjekt antyds i strofen står det inte direkt 
i centrum. Det gör snarare de vassa i-ljuden, ”cikadernes/i-lyde”,430 
som genom dikten i sin helhet bildar en kontrast mellan isen, som i  
”visdommens landskab” å ena sidan, och elden (”ilden”) och Ikaros 
med sina brända vingar å den andra. Den mänskliga kunskapen (enligt 
myten given av Tot/Hermes) verkar endast leda till en tom punkt, ett 
intet som dock karaktäriseras som livaktigt och intensivt och genom 
dessa attribut liknas vid ett du:s blick som stirrar tillbaka på jaget ge-
nom språkets regn. 

Denna rörelse mot ett visdomens landskap som leder fram till en 
blickväxling påminner om parabeln om Hyacint och Rosenknopp i 
Novalis Lärjungarna i Saïs. I denna berättelse blir ynglingen Hyacint 
besatt av lärdom och måste ge sig av från sin hembygd och sin älska-
de Rosenknopp för att finna Isis – ”den beslöjade Jungfrun”, ”tingens 
moder” som hon kallas. Som Pierre Hadot visar blev bilden av den be-
slöjade Isis en populär symbol för naturens hemligheter under 1700-ta-
let.431 Men om man under upplysningstiden gärna drog undan slöjan, 
var förromantikerna och romantikens författare mer ambivalenta. I 
Novalis berättelse kan Hyacint inte nå fram till Isis i vaket tillstånd 
– ”endast drömmen kunde föra honom till det allra heligaste.”432 Och 
bakom slöjan döljer sig Rosenknopp, hans älskade. I visdomens inre 
landskap – hos Novalis representerat av Isis, hos Christensen av is – 
stirrar duet tillbaka på det sökande jaget. Istället för att nå det absoluta, 
grunden för all kunskap, sker alltså en sorts spegling. 

Man kan därmed läsa dessa rader mot fonden av tidigromantiker-
nas uppfattning om att det endast är genom konstens reflexivitet som 
man kan få en glimt av det absoluta.433 Och som Harr Svare påpekar 
innebär denna tidigromantiska position inte en uppgivenhet rörande 
språkets förmåga att representera världen, utan tvärt om en viss öppen-
het. För Christensen är denna öppenhet, menar jag, grundad i en idé 
om språket som en del av den värld som det beskriver – vilket samtidigt 
som det omöjliggör ett objektivt perspektiv, istället möjliggör språkets 
faktiska förbindelse med tingen det beskriver eller frammanar.434 Det 
livsstiliserande regn som är språket innehåller grundläggande biologis-
ka strukturer, såväl som ett möte mellan duets och jagets blick och den 
mytologiska figuren Ikaros. Språket representerar inte tingen i sig själ-
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va, men genom ett avlägset släktskap kan orden ändå bära en sanning 
om tingen i sig. Men detta ämne – förhållandet mellan ord och ting 
– kommer jag att återvända till i nästa kapitel. 

Med Ikarosmyten vävs föreställningen om hybris och fall in i dik-
ten, och i linje med den kritik av kärnkraften som jag diskuterade i 
förra kapitlet, kan vi här ana en vidare förmaning om att vägen till vis-
domens islandskap medför en risk: människan har i sitt sökande efter 
kunskapens grund liksom Ikaros en tendens att närma sig den punkt 
där tillvaron smälter.435 I nästa strof framställs sedan människan just 
som Ikaros barn:

Ikarosbørnene hvide som lam
gennem grålyset, vist vil de findes, vist
vil vi findes, og ilten på iltens krucifiks;436

I dessa rader sker en glidning från ”de” till ”vi” som sedan mynnar ut 
i ett profetiskt modus i stil med det där viet först framträdde: ”som 
rim vil vi findes, som vind vil vi findes/ som regnbuens iris i isplantens 
glitrende/ udvækster”. Redan det första ”vist vil vi findes” väckte frågor 
om vad denna kollektiva identitet innefattar, vad det är för existens 
som dikten besvärjer, och när det nu beskrivs hur detta ”vi” kommer 
att finnas som en mängd olika fenomen blir det ännu svårare att tala 
om en absolut avgränsning. Fjørtoft talar om ”en inkludering av självet 
och resten av världen i en pronominal gemenskap” som också innefatt-
ar den talande och den lyssnande instansen i dikten.437 Men kan ett ’vi’ 
ens finnas utan ett, åtminstone implicit, ’dem’? I dikten finns ju fak-
tiskt ett ’de’ som syftar på människorna, vilket gör det hela ännu mer 
komplext. Det är som om diktens subjekt svävade någonstans i utkan-
ten av det mänskliga, gled från ett ’de’ till ett ’vi’ som en hågkomst om 
att dikten inte kan ställa sig utanför människans cirkel – men däremot 
tänja på den. För det vi som sedan tar plats i dikten är ett subjekt som 
perforerar och perforeras av naturen, en instans som snarare verkar 
syfta på en sorts generell livskraft än ett avgränsat kollektiv, där viets 
gemenskap bibehålls genom livscykler: ”som små// vil vi findes, så små 
som lidt pollen tørv,/ som lidt virus i knogler, som vandpest måske”. 
Detta ’vi’ föregår ju också det individuella subjektet i alfabet, liksom 
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pollen och virus föregår människan och kommer att överleva henne.
Lästa i sitt sammanhang kan dessa rader förstås som att hotet om 

utplåning av inte endast individen utan även hennes samhälle och en 
stor del av hennes livsvärld gör att framtiden finns att söka i en existens 
som övergår det individuella, det mänskliga, till och med det organis-
ka. Exakt vari identiteten mellan detta ’vi’ och till exempel ”lidt pollen 
i tørv” finns är osagt, och Fjørtoft förstår detta skifte i utsägandet som 
ett uttryck för osäkerhet.438 Med tanke på diktens tematik är detta en 
rimlig, om än till synes banal, slutsats: innerst i visdomens isljus finns 
bara ett Intet som stirrar tillbaka – men ett Intet som påminner om 
duet. 

I diktens sista strof är det som om detta isljus läckte ut över värl-
den i en apokalyptisk scen där världen drabbas av ett mördande vitt 
sken som samtidigt är solens och kärnvapensprängningarnas, kanske 
till och med ljuset från solen som ett kärnkraftverk, men också den 
oskrivna sidans bländande vithet: ”Varför skriva när det vita pappret 
bakom orden bara blir vitare och vitare […] Varför skriva om ingen 
längre längtar efter dikter, utan bara efter det vita allt utsläckande in-
tet” som Christensen skriver i en essä om att skriva dikt i kärnvapnens 
tid.439 Diktens sista ord är de ohyggliga ”øjnene smelter”. Om det i Ika-
ros fall är vingarna som smälter är det här ögonen, människans främsta 
redskap för att inhämta kunskap om världen.440

Blicken, kiasmen

Några sidor längre fram, efter diktjagets inträde i ”atombomben fin-
des” (som jag diskuterade mer ingående i föregående kapitel), inleds det 
elfte avsnittets andra dikt:

et sted bliver jeg pludselig født
i et udtryksløst hus; når man
skriger, giver væggene efter og

haven, hvori man forsvinder, er
blankslidt af snegle;441
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Dikten är ganska kort, sju strofer med tre jämnlånga rader vardera, 
men presenterar en slags kondenserad och drömlik kedja av scener som 
rör sig från huset, genom trädgården, ut i stadens gator och till sist ut 
på högslätten som breder ut sig ”tvær og almægtig og nærmest/ usyn-
lig”. På slätten står ett vilt aprikosträd och blommar med ”et ganske/ 
tyndt slør om de udbredte grene”, ett ögonblick står det stilla innan det 
”alligevel fortsætter”. Som vi ser i citatet ovan förvandlas det ”jeg” som 
föds omedelbart till ett generellt ”man”, som till slut försvinner även 
det när staden ger vika för slätten. 

Det är många saker som händer i denna dikt, och man kan se lik-
heter med hur Christensen i början av det – i avsnittet som heter ”Pro-
logos” – sammanpressar livets uppkomst och utveckling i en allegorisk 
gestaltning. Men om det i ”Prologos” är en rörelse från det oformade 
”det” till den urbana människovärlden, är rörelsen här snarast i mot-
satt riktning. Man kan säga att jaget som föds i dikten skiftar mel-
lan individualitet och ett universellt ’man’, för att sedan försvinna i en 
trädgård där sniglarna verkar vara den främsta agenten, där det badar 
”i ryk som en fugl” och äter jord. Aprikosträdet som dikten tidigare 
manat fram framträder här som en beslöjad annanhet som man kan få 
en kort glimt av innan den försvinner: 

et sted står et vildt
abrikostræ et øjeblik stille og

blomstrer, men kund med et ganske 
tyndt slør om de udbredte grene,442 

Trädet kan läsas i samband med dess nästa återkomst i dikten, i av-
snitt tolv, där diktjaget i en dröm får ”et granskende blik/ fra et hvidt 
abrikostræ der vendte/ sig om, før det pludselig gik”. Blommandet, 
det plötsliga i skeendet, och kontrasten mellan stillhet och rörelse, vä-
ver samman bilderna så att de kan ses som permuterade versioner av 
varandra. Skillnaden är blickens riktning: i den senare bilden är det 
aprikos trädet som granskar jaget. Måhända kan man läsa trädets slöja 
och blick som allusioner på myten om Isis slöja: aprikosträdet som en 
metonymi för Naturen, som först är dold under en tunn slöja, för att 
sedan stirra tillbaka på jaget – och gå i väg!
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Denna blickvändning – som vi ju också såg i i-dikten – är ett åter-
kommande fenomen i alfabet. Jag menar att den är central för att förstå 
hur subjektiviteten formas och omformas genom dikten, och inte minst 
för att förstå vad för sorts relation som skildras mellan män niskan och 
den mer-än-mänskliga världen. I Brev i april, som utkom endast ett par 
år före alfabet, finns en liknande scen:

Jeg ser anemonerne.
Jeg forestiller mig ikke
at anemonerne
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 synlig443

Här tittar naturen – i form av en vitsippa – tillbaka på subjektet 
med en blick som diktjaget först förnekar men sedan ändå erkänner. 
 Jaget blir synligt, eller mer synligt, i vitsippornas närvaro, liksom ja-
get i alfabet känner sig granskad av ett aprikosträd. Relationen mellan 
diktjaget och vitsippan är delvis fysisk, materiell: den har att göra med 
blommornas syresättning av luften och är således en ekologisk relation 
som människan och vitsippan ingår i. Men det som händer sedan 
är inte något som kan förklaras endast i naturvetenskapliga termer: 
effekten av blommornas vita färg beskrivs i termer av brinnande 
magnesium – en kemisk reaktion som ger ett starkt bländande vitt ljus 
– och lämnar diktjaget med en grynig efterbild av vitsipporna. Snarare 
än en direkt blick – diktjaget värjer sig för att föreställa sig en sådan – 
är det upplevelsen av ett starkt ljus, som en fotoblixt, som exponerar 
jaget. 

Även i alfabet är vita blommor sammankopplade med blicken/syn-
liggörandet, och överhuvudtaget ett vitt ljus, som isljuset i visdomens 
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landskap. Samtidigt är vitheten även kopplad till atomvapenspräng-
ningar, och de atomskuggor jag talade om i föregående kapitel, en ut-
plånandets och tomhetens färg såväl som färgen på det vita pappret, 
skrivprocessens utgångspunkt. Christensen ansluter sig här på sätt och 
vis till den samtida systemdiktningen: enligt Hejlskov Larsen var intet, 
tomheten och den vita sidan vanligt förekommande motiv, inspirerade 
av Mallarmés ’tömda’ estetik.444 Men hos Christensen förbinds alltså 
denna intets vithet med en yttre referens, litteraturens enda sanna refe-
rens enligt Derrida: kärnvapensprängningen. Christensen stannar inte 
vid den negativa syn på språket som Mallarmé-traditionen ofta trade-
rar, utan utforskar istället förbindelserna mellan språk och värld – just 
som ett svar på detta faktiska hot om en ’tömning’ av världen. Kanske 
kan man förstå den återkommande vitheten i alfabet som en form av 
exponering, ett synliggörande som i sig varken är ont eller gott men 
som i ljuset av bilderna från atomvapensprängningarna framstår som 
potentiellt hotfullt.

Denna exponering, att se och bli sedd, visar sig alltså vara en cen-
tral aspekt av jagets tillblivelse i alfabet. Vad innebär det att se och bli 
sedd? Jo, bland annat innebär det ett subjekt, som också är ett objekt, 
och ett objekt, som också är ett subjekt. Jaget ser vitsipporna, och blir 
mer synligt (för dem, men också potentiellt för andra). Det rör sig om 
en kiastisk relation.445 Novalis skriver i sitt försök till en romantisk en-
cyklopedi att man enklast förstår saker genom att representera dem, 
och således förstår man Jaget endast i den mån det representeras av 
Icke-jaget. Han formulerar sedan detta förhållande som en kiasm: 
på samma sätt som man förstår jaget genom icke-jaget, förstår man 
icke-jaget  genom jaget – icke-jaget och jaget är symboler för varan-
dra.446 I det finns en snarlik formulering som mycket väl skulle kunna 
vara en medveten förvanskning av Novalis fras: ”vi er alle metaforer for 
hinanden”.447 Denna formulering är i sig ett kondenserat uttryck för 
den frekventa förekomsten av kiastiska vändningar i det.448 

Hos Timothy Morton finns, infälld i en längre utläggning om sub-
jektupplösningens problematik i den miljölitterära diskursen, en kort 
men intressant diskussion av kiasmen och dess funktion. Med hjälp av 
Maurice Merleau-Ponty, som förstår kiasmen som en sammantvinning 
av det som förnims med den som förnimmer, konstaterar Morton att
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[s]ådana idéer är mycket suggestiva för en ekologisk poetik, eftersom de 
erbjuder ett sätt att fastställa att jaget och dess värld är sammanflätade. 
Kiasmen löser inte (upp) någonting, eftersom dess funktion förutsätter 
att båda termerna bibehålls, samtidigt som de upphävs på en annan 
nivå.449

Kiasmen innebär alltså inte en nivellering, utan uttrycker en relation 
där subjekt och objekt är beroende av varandra men fortfarande bibe-
håller sina separata existenser. I essän ”Sammanflätningen – kiasmen” 
tecknar Merleau-Ponty en bild av relationen mellan den som ser och 
det som ses som betonar en fundamental sammanflätning, där jaget 
speglar sig i objektet samtidigt som objektet speglar sig i jaget – där den 
som ser hela tiden också är betraktad. I Merleau-Pontys gestaltning av 
förnimmandets process visar sig subjektets och objektets ordningar ha 
oväntade relationer till varandra. Kroppen och världen (hans begrepp-
spar, som i viss mån är liktydiga med subjektet och objektet) är delar 
av varandra i en kiastisk relation: ”vart och ett av dessa bägge varan-
den är en urtyp för det andra, för att kroppen tillhör tingens ordning 
liksom världen är universellt kött.”450 Här ser vi ytterligare en variant 
av den relation som Novalis och Christensen uttryckt med symbolen 
respektive metaforen – här är det alltså urtypen, eller arketypen som 
står som den medlande termen. Den gemensamma slutsatsen är att den 
som ser (subjektet) och det som ses (objektet) har sina ursprung i varan-
dra. Merleau-Ponty påpekar dessutom att detta inte är en människans 
paradox, utan ett varats paradox, vilket öppnar upp för en ekopoetisk 
förståelse av detta blivande-med-världen.451

Kiasmen kan således fungera som en figuration för subjekts- 
objekts-relationen på ett sätt som utgör en tredje väg mellan en anti-
humantistisk upplösning av subjektet i den materiella världen och en 
idealistisk eller högromantisk upplösning av världen i jaget. Även om 
begreppsapparaten skiljer sig, pekar Merleau-Ponty på en liknande me-
kanism eller struktur som biosemiotiken: att varat och förnimmandet 
innebär ständiga speglingar och tolkningar i alla riktningar. Det är en 
sådan ’lösning’, som inte är en lösning (i kemisk mening) utan just 
ett bibehållande av de två termerna (med språket som en tredje term 
som kanske inte endast är ett gränssnitt utan även ett slags vara i sig 
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självt) som vi ser i alfabet och i Christensens diktning i stort. Jaget är 
föränderligt och poröst, ibland till synes uppslukat av språket, ibland 
av tingen, ibland av sitt eget skrivande, ibland betraktat och speglat av 
andra. Mötet med den andre, med ett du, är fundamentalt för konsti-
tueringen av jaget. 

Lilian Munk Rösing konstaterar i sin lacanska läsning av Sommer-
fugledalen att diktens fjäril med ögon på vingarna framstår som en per-
fekt symbol för Merleau-Pontys kiasm.452 Hon går sedan vidare med 
att kritisera denna idé om ett kiastiskt förhållande mellan subjekt och 
värld, som för Lacan är lika med ett narcissistiskt förhållande. Istäl-
let blir fjärilen i hennes läsning ett emblem för ”den avgörande hän-
delsen (den symboliska kastrationen) som sätter de skillnader (döden 
och könets) som enligt psykoanalysen konstituerar subjektet”.453 Munk 
Rösing poängterar flera gånger i artikeln att människan och hennes 
språk inte är en del av naturen, en utgångspunkt som skiljer sig från 
min.454 Medan Munk Rösing har rätt i att det inte är en oproblema-
tisk upplösning av skillnaden mellan jag och värld, subjekt och objekt, 
som sker i Sommerfugledalen, motsätter jag mig hennes förståelse av 
kiasmen. Som Morton påpekar är kiasmen egentligen inte ett (lyckat) 
uttryck för en fantasi om en harmonisk sammansmältning, utan un-
derstryker tvärtom en relationalitet där subjekt och objekt är beroende 
av och formar varandra utan att vara eller bli helt identiska. Kiasmen är 
uppspänd mellan kontinuitet och skillnad – detta spänningsfält som är 
så centralt för den ekokritiska teorin. En annan bild som förekommer 
hos Morton för att beskriva denna ’ironiska’ subjekt/objekt-relation är 
möbiusbandet. Detta begrepp tar även Christensen upp i en av sina 
essäer, och jag kommer att återkomma till det i nästa kapitel. 

Man skulle också kunna beskriva det som händer i dikten för on-
topoiesis, vilket betecknar en kommunikativ och meningsfull interak-
tion mellan jaget och världen som inte är reducerbar till ett orsak-ver-
kan-förhållande.455 Enligt det ontopoetiska synsättet är världen i någon 
mening intelligent och benägen att kommunicera med människan, 
men som Freya Mathews påpekar kan denna kommunikation kon-
ceptualiseras på olika sätt. Biosemiotiken kan på så vis förstås som ett 
sätt att begreppsliggöra något som genom historien formulerats inom 
mytologiska, religiösa eller filosofiska ramverk. Men Mathews påpe-
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kar – och jag tror att det ligger något i detta – att gudar, andar och 
naturlagar inte ska förstås enkom som ”kulturella linser genom vilka 
olika samhällen har betraktat världen, vilket är kulturteoretikernas 
standardsvar, utan som sätt på vilka världen faktiskt visade sig för olika 
samhällen som en respons på hur samhället formulerar sin ’åkallan’.”456 
Alltså: som man frågar får man svar. Och kiasmen skapar ett utrym-
me för en förtrogen dialog genom att samtidigt betona kontinuitet och 
skillnad.

Att skriva (s)om duvor i regn

Den dikt i alfabet som tydligast gestaltar kiasmens roll för subjekts-
blivandet är ”det er noget serligt”, som i sin beskrivning av ett möte 
mellan en människa och några duvor blottlägger den kiastiska rela-
tionen mellan det skrivande/seende subjektet och det omskrivna/sedda 
objektet.457 Dikten är alfabets näst sista, och bildar en kontrast till den 
sista diktens apokalyptiska, mörka värld. Dessutom utmärker den sig 
med sin särskilda typografiska struktur: i de tjugotvå fyrradiga stro-
ferna förskjuts varje följande rad ett steg åt höger, så att dikten rör sig 
som i ett sicksack-mönster över sidan, kanske i ett försök att härma 
duvornas flykt.458 

Dikten tar sin början i ett kryptiskt konstaterande: 

der er noget særligt
 ved duernes måde

at leve mit liv
som en selvfølge på

i dag da det regner
og altid i regnvejr

lander de blødt
på husets gesims459
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Redan diktens första strof, där ett ”mit” skjutits in där man hade för-
väntat sig ett ”sit”, låter ana att relationen mellan jaget och duvorna är 
föremål för en undersökning som kommer lämna dem båda föränd-
rade. En scen tecknas av ett jag som sitter vid ett fönster och skriver 
dikter (kanske just den dikt vi läser), och på fönsterblecket, alldeles 
nära men ändå utanför, kurar duvor ihop sig, tätt intill det skrivande 
subjektet:

så tæt ved det hvide
papir at de nemt

kan se om jeg digter
om duer eller regn460

 
Duvorna befinner sig alldeles intill diktjaget, ändå finns en gräns mel-
lan dem. Det är fönsterrutan som avgränsar jagets interioritet mot du-
vornas exterioritet, men också ord och symboler som lägger sig mellan 
diktjaget och vad det beskriver – fönsterrutan är helt enkelt språket.461 
Att duvan i vår kultur blivit en symbol för olika saker – fred, den he-
lige ande – gör det svårt för diktjaget att skriva om duvor; den gamla, 
vedertagna symboliken ställer sig i vägen och riskerar att sudda ut fåg-
larnas egenheter:

det kan føles forkert 
at det aldrig er duerne

selv der med sindsro
digter om duer

om regnen måske
eller ruden de kun

med et rundt lille øje
ser mig så sløret igennem

de ved ikke selv
at især deres flugt

deres vinger forbindes
med blidhed og fred
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et forhold der snart
gør det næsten umuligt

at omtale duer som duer
i et digt for eksempel

eller duer i regn som
de pjuskede drivvåde

duer i regn de er
i dag da det regner 462

Denna reflektion över språkets och kulturens mediering av duvorna 
öppnar mot en diskussion som förts inom kulturella djurstudier-fältet, 
där flera påpekat att djuren i litteraturen ofta fungerar som projek-
tionsytor för mänskliga idéer eller behållare för en mänsklig mening.463 
Just duvorna har en särskilt motsägelsefull och eklektisk kulturhistoria, 
som Donna Haraway sammanfattar:

De är högt aktade familjemedlemmar och avskydd ohyra, de är värda 
att rädda och de förtjänar skymford, de innehar rättigheter och är djur-
maskiner, de är mat och grannar, föremål för utrotning och för biotek-
nologiska avelsprojekt, arbets- och lekkamrater och sjukdoms bärare, 
ifrågasatta subjekt och objekt för ”moderna framsteg” och ”bakåtsträ-
vande tradition.”464

Dessutom är duvan en ofta använd symbol för fred, oskuld och kär-
lek, och ses i kristendomen som den helige andes uppenbarelseform. I 
sin andra diktsamling, Græs, återkommer Christensen flera gånger till 
duvan som fredssymbol, och nämner en av de mest kända gestaltning-
arna av fredsduvan, Picassos emblematiska ”Dove of Peace”.465 I ”det er 
noget særligt” ställs denna tendens att låta djuren stå för mänskliga be-
grepp under luppen, i och med att diktjaget reflekterar över svårigheten 
i att skriva om duvor som duvor. 

Detta kastar ett nytt ljus över de tidigare förekomsterna av duvor i 
alfabet. Första gången de framträder är i D-dikten, som inleds:

duerne findes; drømmerne, dukkerne
dræberne findes; duerne, duerne;466
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Detta är den första dikten där negativt konnoterade ord såsom död 
och dråpare förs in i dikten, och duvorna verkar i andra raden fungera 
som en rytmisk såväl som symbolisk motvikt mot dråparnas skuld. Att 
läsa denna D-dikt i ljuset av ”det er noget særligt” får själva tendensen 
att läsa duvorna symboliskt att bli synlig – den symboliska läsning-
en blir medveten om sig själv. Som vi såg i ett tidigare kapitel så åter-
kommer duvorna, liksom dioxinet som också nämns i D-dikten, i den 
post apokalyptiskt färgade dikten ”defolianterne findes”. Där oscillerar 
duvorna mellan att vara förstenade symboler på gravstenar och verkli-
ga duvor, ett slags mellanväsen som smyger runt ”til de finder et sted/ 
hvor stenhjertet siger dem freden slår ned”.467 Duvorna är fredsduvor, 
är symboler på gravstenar, men man kan samtidigt ana ett försök att 
luckra upp och reflektera över symboliken – inte minst i ”cobaltbom-
ben” där duvan – som jag visat i min läsning av dikten – gör en sista 
våldsam fredshandling i det att hon nedstörtar människans öga.

I ”det er noget serligt” går Christensen ett steg längre för att skala 
av symboliken och försöka – även om det är ”næsten umuligt” – att 
skriva duvorna som inget annat än de rufsiga dyblöta varelser som be-
folkar nordiska torg och landar på husens fönsterbleck. Vilket faktiskt 
är en annan sort än den vita duva som man brukar använda som freds-
symbol. Jagets fantiserande om att duvorna skulle kunna skriva om sig 
själva, om rutan-språket och den människa de ser genom den, gestaltar 
en idé som Christensen ofta återkommer till såväl i dikter som i essäer: 
en strävan efter att få tingen att skriva eller namnge sig själva. Vid en 
första anblick kan detta verka som en diktarens projektion på duvan, 
men det rör sig snarare, som vi kommer att se, om en blick på duvan 
som försöker rensa det språkliga filter som genom historien ackumule-
rat avlagringar av symbolism och därför fördunklar subjektets blick på 
duvan. Om man dessutom anlägger ett biosemiotiskt perspektiv behö-
ver tanken att duvorna skulle skriva om sig själva inte nödvändigtvis 
vara en antropomorfisering, utan snarare ett erkännande av duvornas 
semiotiska potential. Och som flera inom det ekokritiska och nyma-
terialistiska fältet påpekat är antropomorfisering inte alltid negativt i 
sig – i uppenbarandet av likheter mellan olika kategorier och belysan-
det av paralleller mellan naturliga och kulturella former kan isomorfier 
blottläggas, skriver Jane Bennett, medan Jeffrey Jerome Cohen nyan-
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serar den absoluta skillnaden mellan människans tillgång till och det 
icke-mänskligas brist på intentionalitet och agens.468

Men hur går dikten då till väga för att närma sig en punkt där ja-
get och duvorna kan mötas? Efter exponeringen av svårigheten att se 
duvan, fortsätter dikten med att gestalta hur det skrivande subjektet 
först kom att se duvorna med något som diktjaget beskriver som en 
vardaglig öppenhet:

det var egentlig først
i Berlevågs havn

hvor mågerne raser
i kulden i juni

at duernes fravær
deres udeblevne

grundløse pludren
slog mig med noget

   
der ikke var undren

men ganske almindelig
dagligdags åbenhed

næsten med fromhed

som lå der i verden
et storslået soleklart felt

af centimetersmå skridt
på vinrøde fødder

en altid forelsket
og indviklet sporing

af mad og begær
i dagslysets hule

en mumlen af lyst
til sekund for sekund

at undgå sin død
og meddele nærvær 469
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Berlevågs hamn är en av de nordligaste platserna i Norge och till synes 
slutpunkten på den resa genom Sverige och Norge som antytts genom 
dikterna. På denna plats finns måsar men inga duvor, och diktjaget slås 
av en öppenhet, av upplevelsen av ett ”soleklart felt” där duvorna på 
något sätt alltid trippar omkring på sina vinröda fötter. Här ser vi bör-
jan på en annan gestaltning av duvor än den symboliska: det handlar 
nu om duvor som levande varelser, drivna av begär efter att äta, älska 
och överleva, men också att meddela närvaro. Dessa begär och behov 
är i grunden samma som diktjagets – faktum är att genom dikterna i 
alfabet tenderar den annalkande katastrofen att synliggöra de grund-
läggande aspekterna av livet, det som människan har gemensamt med 
alla djur – ätandet, gemenskapen, sinnligheten, viljan att uttrycka sig. 

Det skrivande subjektet slås sedan av tanken att ”digte/ om duer 
om regn/ må begynde i et æg/ i en svimlende dråbe”, och här ser vi 
återigen den uppmärksamhet på likheter som är så genomgående i 
alfabet. Först ser diktjaget det som hon och duvorna har gemensamt, 
sedan det som duvorna och regnet har gemensamt: äggformen, drop-
pen. Dikten fortsätter samla på dessa sammanbindande attribut: dun 
och regndroppar, fjädrarna och deras färger i gråa, bruna och ”hvidlige 
blålige/ uberørte farver” som också framkallar en mulen, regnig dags 
färgschema. Och sedan:

med et hjerte et sted
med lunger så fine

som bregner af ilt
og med skyernes spind470

Både bräken och syret är återkommande fenomen i alfabet, och här 
kombineras de till en bild av formkorrespondenser i naturen: bronker-
na i lungan påminner om ormbunkarnas fraktala struktur, och blir så 
i dikten ormbunkar av syre. Och i nästa rad är det molnen som är en 
spindelväv: också här rör det sig om två fraktalt organiserade struktu-
rer. Återigen ser man en hänvisning till sammanliknandets biologiska 
grund.

Isak Winkel Holm läser duvornas gemenskap som en symbol för 
den basala pakt eller gemenskap som är grunden för det politiskt ord-
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nade samhället. I viss mån har han rätt i det, att duvorna återigen blir 
en symbol, men denna gång genom en skarp estetisk uppmärksamhet 
hos det skrivande subjektet för duvornas faktiska liv, som ser de grund-
läggande likheterna mellan människan och duvan. Faktum är att ra-
derna om ett solklart fält och vinröda fötter som spårar mat och begär 
har starka likheter med vad Christensen i en essä från 70-talet säger om 
Merleau-Ponty

[han] skriver så omsorgsfullt om de obeskrivliga rörelser som måste 
vara den svindlande grund under det vi de senaste hundra åren allt 
mer tvekande fortsatt att kalla gud, för att vi ”måste föreställa oss en 
labyrint av spontana steg, som fortsätter; ibland skär, ibland bekräftar 
varandra, men efter en oändlighet av sidosprång, genom oceaner av 
oordning – och att hela förehavandet vilar i sig självt.”471 

I flocken av duvor ser Christensen en bild av dessa obeskrivliga rörel-
ser – eller rättare sagt: i duvornas frånvaro framträder gemenskapens 
nödvändighet.

Winkel Holm gör även en poäng av att duvorna sägs ”medde-
le nærvær”, vilket han menar kan förstås som ”att dela närvaro med 
varandra”.472 Men att meddela närvaro, vill jag tillägga, är också mer 
specifikt vad diktaren, det skrivande subjektet gör när det skriver om 
duvorna. På så sätt ser vi hur duvorna redan är involverade i den grund-
läggande semiotiska gemenskapen; att de kanske redan diktar om sig 
själva genom sitt ”grundløse pludren”, som kanske inte är så olikt po-
esins självreflexiva uttrycksform. Eller som Novalis uttrycker det: ”det 
föraktliga pladdret är språkets oändligt allvarliga sida.”473 Istället för att 
– rent bokstavligt – bära på mänsklig mening i rollen som brevduva, 
meddelar dessa duvor sin egen närvaro. 

Det heter sedan att den hypotetiska duvdikten börjar med en från-
varo och ”en samtidig tørst/ efter menneskers lykke/ med samtlige mu-
lige// ord gjort umulige/ uden betydning”. Här vänds så dikten från 
människans blick på duvan till en duvans blick på människan. Om det 
tidigare var diktjaget som kände en öppenhet och fromhet inför duvor-
nas enkla liv, är det nu duvan som törstar efter människors lycka – ur 
ett biosemiotiskt perspektiv är det frestande att tolka detta som en törst 
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efter människans semiotiska frihet. Det märkliga är att det i dikten är 
oklart om det är diktaren eller duvorna som känner detta begär; sna-
rast är det som om de förenas i detta begär, som sammanfaller med att 
orden gjorts omöjliga, förlorat sin betydelse. 

Dikten om duvor och regn slutar med att duvorna landar 

så blødt på det hvide
papir at jeg nemt

kan se om de digter
om mig eller dig

om regnen måske
eller freden de kun

med et rundt lille øje
ser os så sløret igennem

morgen den 26. juni 474

Hela denna dikt kan således läsas som en kiastisk vändning, där 
människan skriver om duvor som duvor skriver om människor. Grän-
sen mellan det mänskliga subjektet och djuret/objektet tunnas ut, ritas 
om, men istället för att upplösas sker en omkastning, där duvan blir ett 
åtminstone potentiellt subjekt och diktjaget ett potentiellt objekt. 

Om det först var det skrivande subjektet som såg duvan genom 
fredssymbolikens lins, är det nu duvan som ser människan genom fre-
den. Hela tiden är det något emellan, ett semiotiskt filter varigenom 
perceptionen silas, och som påverkar hur vi blir till i varandras blickar. 
Men vi ser varandra, och blir mer synliga. Jag läser på så vis denna dikt 
som en ytterligare utvidgning av den subjektivitetsproblematik som vi 
sett är tätt sammantvinnad med relationen mellan ett jag och ett du, 
där språket – eller kanske snarare det semiotiska fältet – alltid står som 
en medlande part. Med risk för att återigen göra duvan till en symbol, 
är det viktigt att poängtera att duet, rent bokstavligt, finns i ”duerne”. 
Duvorna – duerne – är på så vis plural för duet, Den Andre, men ett 
plural som inte buntar ihop dessa andra till en massa så som exem-
pelvis dödssiffrorna från Hiroshima och Nagasaki gör. Den öppenhet 
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som diktjaget plötsligt upplever, den vardagliga, fromma, är själva kär-
nan i den gemenskap som gestaltas, som samtidigt är både duvornas 
och människornas – och så har begreppet fred återuppstått, rensat från 
automatiserade föreställningar.475

Förundran och en helt vardaglig öppenhet

Denna öppenhet inför annanheten förstår jag som en (ekopo)etisk håll-
ning som Christensen upprättar genom dikterna. I sitt sökande efter 
alternativa sätt att tänka kring förhållandet att vara subjekt och objekt 
i världen (som hon uttrycker det i en intervju476) närmar sig Christen-
sen den tidigromantiska synen på subjektets osäkra men sökande för-
hållande till kunskap såväl som Merleau-Pontys kiastiska relation där 
subjektet och objektet tvinnas samman utan att objektet löses upp i 
subjektet, men också biosemiotiken, som tillskriver allt levande en för-
måga att ’meddela sig’ som duvorna i alfabet. 

I denna ekopoetiska etik är förundran ett centralt element, som den 
känsla som bildar starka relationer mellan subjekt och objekt. Sokrates 
menade att förundran var filosofins början,477 medan René Descartes 
beskrev förundran som själens första passion, en känsla utan motsats 
eftersom den är själva upphovet till rörelser i själen. I mötet med nå-
gonting som antingen är nytt för oss eller skiljer sig från vad vi antar att 
det borde vara, uppstår undran; vi blir överraskade. I kraftig förundran 
– vilket Descartes kallar häpnad – stelnar kroppen till som en staty, 
som satt i trans av det objekt som framkallar häpnaden. För Descartes 
är måttlig förundran bra då den är till nytta vid kunskapsinhämtning, 
men att allt för frekvent och allt för kraftigt förundras är snarast ett 
sjukdomstillstånd.478 Luce Irigaray förstår denna förundran som det 
glapp mellan rörelse och vila som uppstår när människan stannar upp 
och lämnar ett avstånd mellan sig själv och den andre. Det är en akt 
som samtidigt är passiv och aktiv, en separation utan ett sår.479 Gabriel 
Itkes-Sznap betonar att det i förundran finns en kiastisk gest, och han 
menar att det i Brev i april tecknas en begreppslig skiljelinje mellan 
rädsla och förundran: i båda ter sig världen otrygg, men medan rädslan 
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förstärker känslan av isolation, ”tycks förundran, enligt dikten, hänga 
ihop med en vilja till delande och samvaro.”480 I ”atombomben”-dikten 
lever jaget, skriver Itkes-Sznap, ”i nuet och det närvarande – förund-
rat.”481

I The Ecology of Wonder in Romantic and Postmodern Literature men-
ar Louise Economides att förundran är en känsla som ofta förekommer 
i romantikens diktning, men som forskningen förbisett eller nedvärde-
rat till förmån för en annan känslostruktur: det sublima. Men medan 
det sublima är en upplevelse som involverar bävan inför det storslagna 
Andra och en dialektisk rörelse där subjektet genom sitt intellekt måste 
övervinna gapet som öppnar sig i mötet med det obegripliga, har för-
undran med nyfikenhet och ett öppet frågande att göra.482 Economides 
skriver: ”Till skillnad från det sublima, vars dialektiska maktstruktur 
enkelt har anpassats till den moderna kapitalismens herravälde över 
naturen, så är förundran mer av ett tillstånd av radikal obestämbar-
het än ett tydligt projekt.”483 Förundran är vidare ett ”estetiskt gensvar 
som hyllar skillnad, välkomnar det oförutsedda, och öppnar upp ett 
utrymme för undersökande snarare än att värdera fastställd mening”, 
som enligt Economides är grundläggande för ett postmodernt ekolo-
giskt tänkande.484 Och faktum är att Christensen i en intervju nämner 
att alfabet kan uppfattas som en rehabilitering (”genoptræning”) av ens 
förundran: ”poesin kan göra en uppmärksam, den kan få en att för-
undras, öva sig i det på nytt eller berätta för andra att det åtminstone 
finns något, att något (åter)finns – låt oss säga det så, så kan det vara, 
det existerar ett stycke tid ännu.”485 Detta tror jag är en central aspekt 
av varför alfabet fått ett så stort genomslag och influerat så många av 
de poeter som skriver om människans relation till världen. alfabet är en 
dikt som har en förmåga att göra läsaren uppmärksam på världen, som 
får en att vilja undersöka och berätta om allt som existerar. Förundran 
kan vara en kraftfull affekt som bryter det destruktiva mönster som 
annars styr människans exploaterande förhållande till naturen, en sorts 
avtrubbning eller blindhet inför den mer-än-mänskliga världen.486

Om vi återgår till dikten om duvorna, så skriver Winkel Holm att 
det är tack vare sin förundran som diktjaget kan se ”de små kroppsliga 
ingripanden” som varit nödvändiga för att ”konstituera detta solkla-
ra fält”, denna duvornas gemenskap.487 Men diktjaget gör faktiskt en 
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explicit distinktion mellan förundran och sin upplevelse av duvornas 
frånvaro. Kanske för att förundran är ett för stort ord, ett för innehålls-
rikt begrepp som slukar det singulära i den upplevelse som beskrivs, 
kanske för att det inte går att känna förundran inför en frånvaro av nå-
got. Diktjaget menar istället att duvornas frånvaro slog henne med en 
vardaglig öppenhet, kanske till och med fromhet, alltså ett allvar som 
har en religiös grund. Jag tror att distinktionen är betydelsebärande, 
inte minst som Christensen på annat håll, i Brev i april, låter förundran 
spela en viktig roll när diktjaget apostroferar den: 

Kære forsvundne undren,
jeg må skabe min egen undren 
eller være underlagt 
samme forsvinden
i sproget
som senere i døden.
Uden at forstå
og uden at sammenligne.488 

Här är förundran förknippad med barnets förmåga att koppla samman 
världen genom sin fantasi; att förläna tingen betydelse och agens. Utan 
undran kan diktarsubjektet inte längre uttrycka sig, utan riskerar att 
försvinna i språket, eftersom förundran är den drivkraft som gör sam-
manlikningar möjliga – och utan sammanlikningar, ingen dikt. 

I sina essäer tar Christensen flera gånger upp förundran som en 
viktig känsla. I ”Terningens syvtal” skriver hon att hon ”är satt i för-
undringsstolen”, en upplevelse som uppstår från ”vårt vetande om uni-
versums kemi”, men som i förlängningen är grunden för hennes poetis-
ka skrivande.489 I den senare essän ”Realiteternas mysterium” tecknar 
hon en liknande bild av hur fakta om såväl makro- som mikrokosmos 
väcker förundran.490 Men i ”det er noget serligt” handlar det alltså om 
något som liknar men inte riktigt är förundran. Om man följer Winkel 
Holms tolkningar av duvorna som en gemenskapens pakt, kan man 
säga att det rör sig om något ännu mer basalt än i Brev i april, eller 
för den sakens skull än den fascination Christensen beskriver på andra 
ställen – något förspråkligt och vardagligt, om en närhet snarare än ett 
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avstånd, en gemenskap som inte kräver fascination för att upprättas 
utan bara en helt enkel öppenhet, och kanske en viss fromhet, inte in-
för gud men inför gemenskapens större kraft. På så vis kommer duvor-
na att betyda fred, trots allt.

Att vara underkastad världen

Som vi sett är frågan om subjektet och dess förhållande till språket och 
objektet eller världen ett komplext problemfält i alfabet som överskrider 
gränsen mellan form och innehåll. Dikterna ger efterhand utrymme åt 
ett diktjag, som till och med har vissa biografiska likheter med Chris-
tensen, som själv gjorde en resa till Berlevåg i likhet med resan som an-
tyds i dikterna.491 Men detta jag på resa genomkorsas av drömmar som 
inte är dess egna, av drömmar så främmande att de måste vara drömda 
av insekter, eller kanske maskiner: 

det er som i drømme
          der hverken er drømt
                    af mennesker, dyr
                               eller fugle, måske af insekter492 

alfabets sista dikt berör liksom ”det er noget serligt” själva skrivakten, 
men det skrivande jaget försvinner i en apokalyptisk vision där per-
spektivet snarast framstår som datorns, där infraröd strålning ”er ir-
relevant” och ingen finns kvar att bära barnen som söker skydd i en 
håla.493 En annan av alfabets sista dikter tar sin början med att jaget 
står vid Berlevågs hamn och tittar ut över havet:

her står jeg så ved      Barentshavet
der ligger altså           Barentshavet
det ser ud som om     Barentshavet
altid er alene med      Barentshavet494

Bilden som tecknas har en likhet med det romantiska måleriets ge-
staltningar av den ensamma människan som står inför den sublima 
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ödsligheten. Men sedan rör sig dikten vidare och visar på hur varje hav 
knyter an till en kontinent som knyter an till ett annat hav, tills det att 
dikten till slut har rest ett varv runt jordklotet och är tillbaka vid ut-
gångspunkten och så att säga smyger sig på diktjaget bakifrån:

og lige bag ved            Finnmark
der ligger altså            Barentshavet
plant og forchromet
under lyskuplen
her står jeg så ved        Barentshavet
helt alene ved              Barentshavet
aften den 24. juni495

Dikten har en besvärjande, närmast trollbindande rytm när jaget lik-
som projiceras ut ur sin kropp och dokumenterar kontinenternas och 
världshavens förbindelser, motbevisar deras ensamhet genom att peka 
på hur de hänger ihop – som i en poetisk version av en jordglob eller 
en bild av jordklotet från rymden. Subjektiviteten som skrivs fram i al-
fabet är inte bara självspeglande, utan även en som ständigt ses utifrån, 
från ett omänskligt eller snarare mer-än-mänskligt perspektiv. Det är 
ett perspektiv som, i bästa fall, kan ha en ödmjukande funktion. 

Subjektet i alfabet förstås bäst utifrån ordets bokstavliga eller 
etymologiska betydelse: som underkastat. Närmare bestämt, under-
kastat objektet – man skulle kunna säga, underkastat världen. 
Christensen diskuterar själv subjektsbegreppet med utgångspunkt i 
denna etymologi, liksom betydelsen av ’objekt’ som ’framkastad’.496 
Att Christensen vänder sig till en sådan förståelse av den mänskliga 
subjektiviteten är en del i en kritik av den industriella människans för-
nekande av sina grundläggande livsvillkor. Ur en ekologisk synvinkel 
är vi alla underkastade planetära villkor, men genom att bortse från 
detta faktum har delar av mänskligheten skapat kulturer som riskerar 
att förstöra dessa betingelser. 

Wendy Wheeler citerar i Expecting the Earth: Life, Culture, Biosemi-
otics Gregory Bateson som menar att Darwin var färgad av sin vikto-
rianska samtid när han föreslog en teori om det naturliga urvalet där 
”överlevnadsenheten” var antingen arternas familjelinje eller underar-
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ter. Idag, menar Bateson (i en text från 1970-talet), är det uppenbart 
att detta inte stämmer överens med den biologiska världen: ”Överlev-
nadsenheten är organism plus miljö. Vi lär oss nu av bitter erfarenhet 
att organismen som förstör sin miljö förstör sig själv.”497 Subjektet är 
underkastat objektet eftersom det genom den kapitalistiska ordningens 
krav på att förverkliga sig själv innebär ett förtingligande av jaget, som 
Christensen beskriver i den tidigare diskuterade texten ”Avförverk-
ling”. Men subjektet är också i en annan mening underkastat världen 
eftersom den är en konstituerande del av dess överlevnad. En liknan-
de insikt färgar subjektiviteten i alfabet, vilket inte minst blir synligt i 
de dikter som ingår i det ’ödeläggelsens alfabet’ som jag diskuterade 
i föregående kapitel. Men det blir också tydligt i dikten ”det lagdelte 
lys”, en av de mer ’drömaktiga’ dikterna, där dikt jagets tankar genom 
en lång liknelse blir bofinkar som sätter sig i en björk, och det avslöjas 
”hvorfor vi lever”:

da birken kom til Lakselv
og grundlagde byen tog den
græstotter med til lidt får

så andre end bladene selv
kunne lytte till bladenes
raslen og se hvordan de

omdanner sollyset næsten
som til klart grønt vand;498

Här skrivs en ekologisk grund till subjektets existens fram: först kom 
björken (som historiskt vandrade norrut efter istiden), sedan omskapar 
träden ekosystemet och med det friska gräset kommer fåren, som i sin 
tur sprider björkens pollen. Om subjektet i denna dikt är en fågel eller 
människa är inte helt klart – den förlängda liknelsen gör att termerna 
oscillerar mellan varandra. Dikten är en vision om hur arter och var-
elser påverkar varandra på ett biologiskt såväl som ett föreställnings-
mässigt plan. Och även här beskrivs produktionen och tolkandet av 
tecken som en central aspekt av livet: björken tar med sig grästuvorna 
för att någon annan än björkarna själva ska lyssna till vindens viskande 
i löven.
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Bateson drar sitt argument om den evolutionära överlevnadsenhe-
ten ett steg längre och menar att relationaliteten innebär att ”den evo-
lutionära överlevnadsenheten visar sig vara identisk med sinnet”. Enligt 
Wheeler innebär detta att sinnet bör förstås som en teckenrelation, som 
i sin tur genomsyrar allt liv. Mening är inte inneboende i världen, men 
inte heller något som människan applicerar på världen: den uppstår 
och utvecklas genom levande varelsers kodning, genom relationer.499 
Med ett sådant perspektiv behöver man inte, som Harr Svare, sätta 
språk och individualitet i motsats till objektivitet och naturvetenskap i 
läsningen av Christensens dikter. Faktum är att man skulle kunna tala 
om en ontopoetik: När Christensen i ”det er noget serligt” driver dik-
ten till en punkt där man kan föreställa sig att duvorna skriver tillbaka, 
handlar det varken om en tro på det poetiska språkets unika kvalitet 
eller en övertygelse om att språk och värld kan fås att smälta samman, 
utan ett framhävande av de semiotiska kvaliteter som genomsyrar värl-
den, och som ibland kommer till uttryck i en genomkomponerad sys-
temdikt, ibland som duvors grundlösa pladdrande.
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4 . 
N AT T S I DA N  O C H  N A M N E N 

Älska: hålla vid liv, benämna
     – Hélène Cixous500 

  For all that lives is holy
   – William Blake501

I essän ”Sanningens skugga” skriver Christensen om William Blakes 
porträtt av Isaac Newton, och låter läsaren följa hennes egen upptäckt 
av bildens innebörd. Först ser hon något som påminner om en klas-
sisk hjältebild, en grekisk löpare, en hjälte på väg med ett livsviktigt 
budskap.502 När hon sedan läser målningens titel, ”Newton”, söker hon 
genom denna symboliska dimension få svar på sina frågor om varför 
marken under skriftrullen ser ut som en havsbotten, varför klippan är 
så märkligt undervattenslik. Hon menar att Blake har dubbelexponerat 
Newton med en grekisk atlet, och konstaterar att ”[v]i vet ju alla att 
Newton, vid något som kan liknas vid en paus i löpningen, förändrade 
hela vår världsbild.”503 

Men Blakes gestaltning av Newton som en hjälte är ironisk, kom-
mer hon fram till. I en annan bild av Blake med ett liknande motiv 
hittar hon en bildtext som ger en ledtråd: ”Tillämpning. Den som ser 
det oändliga i alla ting ser Gud. Den som endast ser proportioner, ser 
endast sig själv.”504 På Blakes målning sitter vetenskapsmannen med 
ryggen mot en sten som är allt annat än grå – täckt av färgade lavar 
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och koraller – men märker inte denna då han är helt uppslukad av sina 
egna geometriska figurer och mätningar.505 Han representerar den me-
kanistiska världsbildens fader, men också mer generellt människan som 
tappat förmågan att se världen utanför sina egna sinneskonstruktioner. 

Christensen jämför Newton med en Prometheusfigur som är ”ut-
satt inte på hjärtats berg, utan på hjärnans berg”, i en allusion på Rai-
ner Maria Rilkes dikt ”Utsatt på hjärtats berg” (”Ausgesetzt auf den 
Bergen des Herzens”) som hon också alluderar på i alfabets åttonde 
del.506 Dag efter dag ägnar sig denne Newtons Prometheus åt ”samma 
rörande försök att pina sanningen ur livet och med förnuftets hjälp 
avslöja Guds uppehållsort.”507 Newtons misstag är, skriver hon, ”vad 
man skulle kunna kalla sanningens skugga. Ju mer sanningen växer i 
omfång, desto mer växer sanningens skugga.”508 Detta påminner om 
vad den tidigromantiska naturfilosofen Schelling sa om upplysningen: 
snarare än att befria människan från rädslan för det okända har den 
gjort det okända ännu mer skrämmande än det var förut.509 Ju krafti-
gare sanningssökarens ljusstråle lyser, desto mörkare framstår skuggan.

Newton, monotyp av William Blake. Källa: Wikimedia Commons
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Enligt Pierre Hadot kan man se två spår i den västerländska idéhis-
torien vad gäller förhållandet till fysiken och kunskapen om den na-
turliga världen – två olika sätt att tala om och förhålla sig till sökandet 
efter naturens ”hemligheter”.510 Den applicerade fysiken strävar efter 
att slita naturens hemligheter från henne för praktiska syften, medan 
den kontemplerande fysiken – som ligger till grund för den romantiska 
naturfilosofin – begränsar sig till den ”naiva perceptionen” och vänder 
sig till resonemang, fantasi och konstnärliga diskurser och aktiviteter 
för att kontemplera naturen, snarare än den experimentella metoden. 
Dessa två attityder kan i sin tur kopplas till två figurer ur den grekiska 
mytologin: Prometheus och Orfeus. Den prometeiska natursynen är 
just den som Christensen ovan kopplar samman med Newton: en be-
satthet av att blottlägga naturens inre hemligheter till varje pris. Den 
orfiska natursynen går tillbaka till de orfiska hymnerna som återger 
gudarnas och världens genealogi, men också den mytologiska figuren 
Orfeus förmåga att trollbinda naturen med sin sång och musik: ”Or-
feus tränger således in i naturens hemligheter inte genom våld utan 
genom melodi, rytm, och harmoni”.511 

Denna schism mellan en ’kallsinnig’ vetenskaplig undersökning 
av naturen och en konstnärlig utforskning gestaltas i ett parti i Nova-
lis Lärjungarna i Saïs, där naturforskarens laboratorium beskrivs som 
naturens ”sjukstuga, dess benhus” medan naturen för skalden öppet 
”utgjuter sitt förunderliga hjärta”.512 Man kan även dra en förbindelse 
till hur Freya Mathews ontopoetiska teori menar att världen fungerar: 
beroende på hur man bemöter naturen och vilka frågor man ställer, får 
man svar som passar modellen. Detta går enligt Mathews utöver truis-
men att ens förkunskap och föreställningar formar det man förnimmer 
– hon talar om det som en slags invokation: man åkallar en särskild 
aspekt av verkligheten, och därmed visar sig just denna aspekt.513 Det 
ligger inte långt ifrån Karen Barads agentiella realism – hon skriver: 
”Vi måste möta universum halvvägs, måste röra oss mot det som kan 
komma att bli på sätt som tar ansvar för vår egen roll i världens diffe-
rentiella blivande. Att leva på riktigt innebär att mötas.”514 

Under den tidigmoderna eran illustrerades ofta den orfiska natur-
synen med en förmanande bild ur en annan myt, den om Ikaros som 
tillverkade vingar och flög för nära solen; vingarna smälte och han stör-
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tade ned till sin död.515 Som jag visat tidigare i avhandlingen förekom-
mer Ikaros i alfabet, sammankopplad med atombombens bländande 
ljus som i dikten smälter ögonen – människans främsta redskap för 
kunskapsinhämtning – istället för vingarna. Jag menar att man i alfa-
bet kan se ett utforskande av vad det orfiska förhållningssättet till na-
turen innebär, såväl som en kritik av kärnfysikens prometeiska projekt. 
I Max Webers kända resonemang om världens avförtrollning, skriver 
han att avförtrollningen har att göra med den moderna människans 
tro att hon har en potentiell – om än inte aktuell – tillgång till na-
turens sanningar, att det inte finns några makter eller mysterier som 
förblir okända utan att man i princip kan beräkna och behärska allt. 
Tekniken och matematiken har därmed tagit den magiska besvärjel-
sens plats – de är nu medlen med vilka vi bevekar andarna.516

 I detta kapitel kommer jag att följa det naturfilosofiska spår som jag 
slog in på i förra avsnittet, men nu med fokus på frågan om hur Chris-
tensen utforskar våra föreställningar om naturen och vilka konsekven-
ser de får för vårt handlande. Detta hänger ihop med mina tidigare 
resonemang om föreställningsförmågan – som Donna Haraway skriver 
så spelar det roll vilka metaforer, vilka bildspråk man använder för att 
gestalta viktiga frågor. I sin undersökning av den västerländska natur-
synen genom historien betonar även ekofeministen Carolyn Merchant 
relationen mellan världsbild och etisk hållning: Hur ett samhälle ser 
på naturen påverkar hur det behandlar den.517 Men även det vi tror oss 
kunna veta om naturen påverkar hur vi ser på den och hur vi beter oss. 
Och som Merchant betonar spelar de materiella villkoren i ett sam-
hälle en central roll för vilken världsbild som blir dominerande.518 Jag 
menar att Christensen utforskar den begränsade men ändå existerande 
utopiska möjlighet litteraturen har att påverka just läsarens världsbild. 
Detta kapitel tar avstamp i dessa frågor, för att genom en diskussion 
av benämnandets och namnens magiska funktion, samt spänningen 
mellan besjungande och klagosång, utforska språklig omsorg som en 
ekopoetisk strategi.
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Läsbarhetens gräns 

Med Erik Erlansons formulering använder Haugland i sin avhandling 
Christensens poesi som ett sätt att tänka igenom de ontologiska och 
epistemologiska konsekvenserna av det sena 1900-talets naturveten-
skap. Men Erlanson argumenterar, i polemik mot Haugland, för att 
detta studium inte är ett självändamål i sig, och tar som exempel hur 
Christensen fogar en etisk dimension till sin framställning av princi-
perna för alltings uppkomst i ”Prologos”, dets inledande del.519 Liksom 
Erlanson menar jag att det i Christensens poesi finns en etisk dimensi-
on, men att denna är tätt sammanvävd med ontologiska och epistemo-
logiska frågeställningar. 

Haugland diskuterar hur Christensen förhåller sig till världens läs-
barhet, och pekar på att det finns just en läsbarhetens gräns, en prin-
cipiell oläsbarhet, som till skillnad från en praktisk oläsbarhet inte kan 
överkommas genom förbättrade instrument och metoder.520 Christen-
sen använder själv begreppet principiell oläsbarhet i en essä om Dante 
Alighieri, som hon tillskriver en ”medvetenhet om världen som princi-
piellt oläsbar.”521 I denna essä skriver hon även att hos Dante är ’Helve-
te’ och ’sanning’ synonymer, liksom ’Paradis’ och ’des-alienation’, och 
antyder att Marx omedvetet låtit sig inspireras av Dante.522 Tanken att 
sanning och helvete (och implicit även alienation) kan vara synonymer 
är iögonfallande då den går emot en vedertagen syn på sanningen som 
något absolut gott, men blir begriplig om man ser det som att Chris-
tensen traderar en romantisk, dialektisk förståelse av kunskap och upp-
lysning, som i essän om Blakes porträtt av Newton.523

Som jag redan antytt i min diskussion av Christensens essä om 
Newton, så förstår jag den etiska dimensionen som tätt sammantvin-
nad med frågan om kunskap, men också med den ontologiska dimen-
sionen. Här finner jag stöd i de posthumanistiska teorier som utgår 
ifrån en komplex förståelse av etiken som intrasslad i vårt kroppsliga 
vara såväl som i vår förståelse av världen. Karen Barad talar om en 
”etisk-onto-epistemologi” (”ethico-onto-epistem-ology”), och med det-
ta – något klumpiga men samtidigt transparenta – begrepp pekar hon 
på omöjligheten att skilja dessa inom filosofin separerade fält åt i prak-
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tiken: i kunskapsproduktion och vetenskapliga praktiker såväl som i 
det vardagliga umgänget med världen och dess invånare är etiska, on-
tologiska och epistemologiska aspekter ständigt närvarande och sam-
mantvinnade.524 Ens föreställningar om vad som är ett gott och rätt-
färdigt liv kan inte hållas separerade från ens föreställningar om vilka 
saker som existerar, som inte kan skiljas från hur man tror att kunskap 
uppstår och vad som är möjligt att veta. Dessa tre begrepp eller fält – 
epistemologi, ontologi och etik – är centrala inom den västerländska 
filosofin och har således långa historier som jag här endast kommer 
beröra i den mån de är relevanta för Christensens poesi. Istället lutar 
jag mig på de feministiska filosofer som likt Barad argumenterat för att 
dessa tre fält i praktiken inte kan skiljas åt, och som istället föreslår vad 
man skulle kunna kalla en mer jordnära eller ekologisk – i meningen 
relationell och sammantvinnande – förståelse för människans förhål-
lande till sin omvärld. 

I The Incorporeal: Ontology, Ethics and the Limits of Materialism for-
mulerar Elizabeth Grosz en ’ontoetik’ som innefattar ”en etik som inte 
endast adresserar mänskligt liv i mellanmänskliga relationer, utan även 
relationer mellan människan och hela världen, organiska såväl som oor-
ganiska.”525 Ontoetiken är ett sätt att tänka inte bara kring hur världen 
är men också hur den skulle kunna vara, på vilka sätt den är öppen för 
förändring och vilka blivanden den kan genomgå. Medan 1900-talets 
teori och filosofi tenderat att fokusera på epistemologi, menar Grosz att 
inte minst upptäckterna inom den subatomära fysiken illustrerar fak-
tumet att det alltid finns en återstod, en rest ”orörd av epistemologi”: 

Vi vet att det finns saker vi inte vet. Dessa saker vi inte vet bekräftar 
ontologins självständiga räckvidd utanför och bortanför det som våra 
nuvarande epistemologier tillåter oss att förstå – de är i själva verket 
det bestående villkoret för en ständigt föränderlig och mer och mer 
förfinad epistemologi.526 

Hon menar att eftersom ontologier har etiska och politiska – men ock-
så estetiska och kulturella – ekon, så erbjuder de en gräns och ett hin-
der, en utsida, till epistemologiska ramverk.527 Kort sagt: de innebär 
en gräns för världens läsbarhet, eftersom den är mer än vad vi vet.528 
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Denna position intas ju även, som vi såg i föregående kapitel, av den 
tidigromantiska filosofin, som betonar att varat föregår subjektet och 
inte kan uttömmas av tanken. Deleuze och Guattari förstår i sin tur 
denna epistemologins utsida som en förutsättning för kreativitet och 
skapande: vetenskapen, filosofin och konsten inkluderar, skriver de, 
ett positivt och kreativt ”jag vet inte” som utgör skapandets själva vill-
kor.529 Detta ”jag vet inte” har alltså en produktiv funktion, då det 
pekar ut riktningen för alla former av kunskapssökande. Men i tanken 
om den principiella oläsbarheten finns det även en dimension av etiskt 
motiverad restriktion: en respekt för naturens hemligheter, en ödmjuk 
inställning till människans vetenskapliga och teknologiska förmåga att 
nå sanningen om varat. 

I Christensens diktning finns återkommande referenser till en on-
tologisk utsida, eller med hennes egna ord: nattsida, som bär på pro-
duktiva såväl som restriktiva funktioner. Ögat kan inte se sin egen nät-
hinna, konstaterar hon i en essä, och pekar därmed på den objektiva 
betraktelsens omöjlighet – allting betraktas ur ett perspektiv, och varje 
perspektiv har sina blinda fläckar.530 I det följande kommer jag att sätta 
denna nattsida i samband med idén om en ekopoetisk etik. 

Kunskapens nattsida 

I dikten ”nætterne findes”, som är alfabets sista katalogdikt, introduce-
ras vad man kan kalla kunskapens nattsida. Enligt Tue Andersen Nexø 
uttrycker diktens sista strof – liksom den tidigare dikten ”alfabeterne 
findes” som jag analyserade i föregående kapitel – att språket uppstår 
som en organisk vidareutveckling av de formdanande processer som 
också verkar i världen. Men sedan visar han hur denna läsning under-
mineras när man synar diktens komplexa struktur: en central strof i 
”nætterne” skapar genom negationer ett tvivel om huruvida det som 
sägs i resten av dikten är sant eller inte. Andersen Nexø menar att ”næt-
terne findes” därmed underminerar alfabets egna poetiska premisser, 
det vill säga att språk och värld formar sig analogt med varandra.531 
Medan hans analys på ett tydligt sätt visar hur ”nætterne findes” öpp-
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nar för två olika läsningar – en horisontell som följer listans upprad-
ningar, och en hierarkisk som följer syntaxen – menar jag att hans slut-
sats missar poängen med ”nætterne” och dess position i alfabet, som i 
själva verket har centrala etiko-onto-epistemologiska resonanser. I det 
följande ska jag undersöka denna dimension av dikten. 

Den katalog som utgör ”nætterne” präglas framför allt av två fe-
nomen och saker associerade med dem: natten och namnen. Dikten 
inleds: 

 
nætterne findes, natskyggen findes 
natsiden, navnløshedens kåbe findes 
 
bevidsthedens nordgrænse findes, dér 
hvor det drømte åbner og lukker sin 
nordlige krone i nastiske drejninger532 
 

Här framträder natten som en övergripande bildsfär som med sitt mör-
ker och sin kyla präglar dikten med skuggor, namnlöshet och det nord-
liga. Namnlösheten blir en metaforisk kåpa: ett stort tygstycke dras 
över tingen så att deras konturer blir osynliga.533 Denna bild antyder 
att namnen är något som gör tingen synliga, eller rättare sagt: får deras 
konturer att framträda, det vill säga – avgränsar dem från varandra. 
Namnen verkar höra till ordnandet och synliggörandet, till nattsidans 
motsas, till upplysningen med dess encyklopediska projekt och syste-
matisering av naturen. Namn, namnlöshet och benämnande är cen-
trala motiv som jag kommer att återkomma till längre fram. Men nu, 
i diktens början, rör vi oss alltså i den skugga som upplysningens ljus 
kastar. 

Även metaforen ”medvetandets nordgräns” pekar mot att det finns 
något bortom den kända, upplysta världen. Det drömda, som befinner 
sig på medvetandets gräns, gestaltas på ett sätt som inte riktigt kan 
kallas en personifikation utan snarare en biomorfism: den öppnande 
och slutande rörelsen beskrivs som ”nastisk”, en adjektivform av ”nasti” 
som åsyftar rörelse hos växtorgan. I en av noterna som följer på alfabet 
förklaras ordet ”nastisk”: det rör sig om en blomma som öppnar sig om 
morgonen och sluter sig om kvällen.534 Den nastiska rörelsen bär alltså 
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på konnotationer till en cyklisk, cirkadisk rytm. Rytmen i de sista ra-
derna, från ”åbner”, märker ut sig genom att vara helt igenom dakty-
lisk, det vill säga att en betonad stavelse följs av två obetonade (Ooo), 
och har därmed en starkt melodisk karaktär som kan uppfattas som 
liknande en vågrörelse – den bidrar därmed till en förstärkt känsla av 
öppnandets och slutandets rytm som dikten beskriver. 

Henning Fjørtoft påpekar att nastiska rörelser hos växter, till skill-
nad från tropismer, inte rör sig mot det som framkallar stimulus (tem-
peratur, ljus, beröring) utan drivs inifrån växten själv. Därför, menar 
han, kan man förstå denna nastiska rörelse hos det drömda som ett 
försök att skriva fram en position där poesin är relativt autonom i för-
hållande till sin omgivning, sin kontext: 

Dikten blir därmed en reaktion på en yttre stimulus (den verkliga värl-
dens geografiska, kulturella och biologiska mångfald), men har själv 
kraften att avgöra vilken riktning den ska växa i.535 
 

Han verkar således likställa det drömda inte endast med växten utan 
även med dikten, det diktade, vilket nog är en korrekt iakttagelse – åt-
minstone verkar diktandet ha sin upprinning i det drömdas sfär. Dik-
tens daktyliska rytm pekar mot en förståelse av detta öppnande och 
slutande av det drömda som sammanhängande med just diktens ryt-
miska rörelser. Men vad är det då för riktning som denna dikt tar, om 
den bestämmer sin riktning själv? 

Till att börja med leder dikten läsaren in i det obestämbarhetens 
område som är ”bevidsthedens nordgræns” (”medvetandets nord-
gräns”): 

 
uden at dagen og natten bestemt er
placeret, uden at nadir og zenit er 
lodret under eller over og uden at 
 
naos, det inderste rum som er cellens 
vil røbe om frøet i en invendig himmel 
samler bevidsthedens grænser i et punkt
et blomstrende punkt hvori som lidt solskin 
istiderne findes, istiderne findes536 
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Detta ”uden att” kommer att prägla resten av diktens syntax, och man 
kan på så vis säga att ’negationen’ utgör ett onämnt ord i N-katalogen, 
ett ord som närvarar i sin frånvaro. Men av avgörande betydelse är att 
det inte är de listade tingen som negeras, utan deras bestämning. Dik-
ten målar upp en pregnant och komplex bild som skriver samman det 
organiska och det människoskapade: naos – det innersta rummet i ett 
grekiskt tempel, en helig plats – likställs med cellen, som kan läsas på 
minst två olika sätt: cella är det romerska namnet på naos och de två 
orden i dikten kan på så vis förstås som synonymer. Men cellen deno-
terar också – framför allt, vill jag säga – den biologiska cellen, det vill 
säga grundenheten för allt organiskt liv. Man kan till och med säga att 
cellen här benämns naos, och på så vis görs helig. I språket finns redan 
denna koppling mellan tempelrum och den minsta levande enheten, 
det Christensen gör är att lyfta fram en latent idé om att cellen är något 
heligt, sakralt. Om kroppen är ett tempel, är cellen den innersta kam-
maren.537 

Dikten rör sig på två nivåer samtidigt: den spatiala sfär som intro-
ducerades med ”medvetandets nordgräns” blir en plats där det drömda 
öppnar och sluter sig, men där koordinater saknas, där nadir och zenit 
inte kan bestämmas. Bestämmas kan inte heller innehållet i det sakrala 
rum som samtidigt är ett faktiskt rum och en biologisk enhet – den 
minsta levande enheten i en organism – och som man kan läsa som en 
metonymi för livet som sådant. I ljuset av alfabets övergripande tematik 
är det svårt att inte koppla samman denna bild av den heliga cellen 
med atomen, som grekerna ansåg odelbar men vars odelbarhet så att 
säga kränktes i och med kärnfysiken och atomklyvningens tekniker.538 
Kärnvapnen är, med sin radioaktiva strålning, ”den demoniska inver-
sionen av religionens heliga substans”, skriver Morton.539 

Redan här kan vi således se att det inte endast finns en ontoepis-
temologisk dimension i dikten – vilket är den dimension Andersen 
Nexøs analys rör sig i – utan även en etisk. Den centrala metaforen 
om cellens innersta rum, som inte uppfinns i dikten utan redan finns 
i språket, vibrerar av den etisk-epistemologiska grundsats som Chris-
tensen formulerar om en principiell oläsbarhet: det finns en gräns för 
hur långt vi kan träda i vårt kunskapssökande, det innersta rummet är 
skyddat för vår blick och det bör också vara det. Inne i naos befinner 
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sig den ontologiska rest som Grosz talar om, den utsida som människ-
ans kunskapssökande inte kan nå.

Denna epistemologiska gräns har alltså även en etisk funktion: den 
medvetandegör det meningslösa och potentiellt destruktiva i att stän-
digt reducera saker till mindre beståndsdelar. Genom positioneringen 
av naos/cellen i diktens centrum formuleras i ”nætterne” en kritik av 
den vetenskapliga reduktionismen: cellen, det biologiska livets minsta 
enhet, som jag läser som en metonymi för livet i större och abstraktare 
mening, är helig, och det är ett vanskligt projekt att ständigt reducera 
den till mindre beståndsdelar. Att betrakta delar av naturen eller na-
turen i sin helhet som sakral och okränkbar är ju en vanlig hållning i 
många kulturer, vilken medför etiska begränsningar för människans 
exploatering av sin omvärld. Medan mycket annat i dikten – som jag 
strax kommer att visa – är betingat av en osäkerhet, är just denna sats 
”naos, det inderste rum som er cellens” inte uttryckt som en ovisshet 
utan som ett konstaterande: det är från naos/cellen som ovissheten ut-
går. 

Men om detta är ett ”skyddande” bildspråk för att tala med Mer-
chant, är det inte endast livets okränkbarhet det värnar om, utan även 
fantasin, skapandekraften, som behöver den ontologiska resten som sin 
källa – ett kreativt, produktivt ”jag vet inte”. Kanske kan man förstå 
detta ”jag vet inte” som förbundet med det kreativa ”intet” som före-
kommer i ”cobaltbomben findes”.540 Haugland menar att Christensens 
kritik av reduktionismen hänger ihop med den i hennes författarskap 
grundläggande frågan om huruvida naturen i sig själv rymmer skapan-
de potential, och hur man ska karaktärisera denna skapandekraft.541 
Det finns, tror jag, ett eko av big bang-teorin i den utveckling som 
präglar alfabet både i form och innehåll – att allting utvecklas från en 
”blomstrande punkt”, först i en växande katalog av saker, som allt ef-
tersom formerar sig i mer eller mindre slutna system, dikter i dikten, 
som egna berättelser i naturens stora bok.

När Christensen broderar ut bilden av naos/cellen genom att loka-
lisera ett frö i den invändiga himlen vilket – för att parafrasera dikten 
– samlar medvetandets gränser i en blomstrande punkt i vilket språket 
uppstår, så sker det med en betingning. Som Andersen Nexø påpekar 
i sin analys av ”nætterne”, erbjuder dikten från denna punkt två läs-
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ningar: en som läser den som sidoordnade uppradningar, och en som 
läser den syntaktiskt. Läser man dikten syntaktiskt, säger den att cel-
lens innersta rum inte avslöjar om det finns en blomstrande punkt där 
medvetandets gränser samlas, en punkt där istiderna finns ”som” lite 
solsken och ”hvori som lidt ild insekternes vingeløse/ Nike findes, og 
der hverken er sejr/ eller nederlag til, kun ingentings trøst”.542 Denna 
hypotetiska punkt verkar på samma gång innehålla allt och ingenting, 
och man bör nog förstå den i ljuset av ”cobaltbomben findes” där det 
talas om ”det altafgørende/ intet” som på grund av människans förstö-
relseförmåga inte får chansen att ”digte som vinden kan digte/ i luft 
eller vand”.543 Den blomstrande punkten är tomrummet, intet, som 
möjliggör diktandet, skapandet, liknandet. Vad de märkliga liknelser-
na i ovanstående rader (”som lidt solskin” och ”som lidt ild”) innebär 
kommer jag att återkomma till lite längre fram. Men med denna cen-
trala osäkerhet förmedlar dikten en etisk-onto-epistemologi som men-
ar att varats innersta är ett sakralt rum som utgör skapandets källa, 
samtidigt som den säger att just på grund av att det innersta därmed 
är onåbart kan vi inte veta om denna världsbild är sann. Enligt en mot-
sägelsefull logik lyckas dikten på så vis vara mer övertygande om sin 
position genom att erkänna den som overifierbar. 

När dikten fortsätter med att lista saker som finns i naos återkom-
mer namnen och benämnandet som motiv, i strofer där Christensen 
använder sig av allitteration och assonanser för att styra rytmen: 

navnenes trøst, at ingenting kaldes ved 
navn, at navnløshed kaldes ved navn 

at navnene findes, navne som narhvalen
nælden, navne som nelliken, natuglen
navne som natravnen, nattergalen, nymånen 
navne som natlys, najader, og de anderledes 
navne hvor et ord når det nævnes er en duft544 

Fjørtoft pekar på att övergången mellan raderna ”eller nederlag til, kun 
ingentings trøst;/ navnenes trøst, at ingenting kaldes ved” markeras av 
ett semikolon, liksom övergången mellan kärnvapnens sfär och jagets i 
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”atombomben”. Han påpekar också att raderna är rytmiskt spegelvän-
da (ooOooOoOooO/ OooOoOooOoo)545 – det rör sig alltså om yt-
terligare en kiastisk vändning. Jag menar att denna spegling kan läsas 
just som språkets spegling av den natur – den obestämbara punkt, den 
nollpunkt – det uppstår ur. Och det är signifikant att det är i rytmen 
som denna reflektion blir tydlig. Men namnen och benämnandet har 
här en ambivalent konnotation, som föranleder en längre diskussion – 
jag kommer att återkomma till det strax.

Först vill jag följa idén om en läsbarhetens gräns, genom några in-
tertextuella kopplingar i dikten. Näktergalen, som i dikten har sitt eget 
”navne for det at/ være jordsanger skjult i de fugtige krat”, är liksom 
duvan en fågel som har en lång historia av att förknippas med symbo-
lisk mening. I Ovidius berättelse om Philomena, som blir våldtagen av 
sin systers man och får tungan avklippt, förvandlas hon i slutet till en 
näktergal och får därmed förmågan att sjunga ut sin sorg och smär-
ta. Under romantiken blev näktergalen en populär symbol för poesins 
kraft att förtrolla och trösta. I A Defence of Poetry skriver Shelley att ”en 
poet är en näktergal, som sitter i mörkret och sjunger för att med sköna 
ljud glädja sin egen ensamhet”546 medan Wordsworth och Coleridge 
såg den som en naturens röst, en musa att inspireras av.547 

Enligt Fjørtoft är John Keats dikt ”Ode to a Nightingale” en cen-
tral intertext till ”nætterne” – hos Christensen blir Keats dryader naja-
der, ”the  Queen-Moon” nymånen.548 Han påpekar att liksom i Chris-
tensens dikt lokaliseras sångfågeln till en position dold i vegetationen, 
om än i mer högstämd ton: 

That thou, light-winged dryad of the trees, 
  In some melodious plot 
Of beechen green, and shadows numberless
  Singest of summer in full-throated ease.549 
 

Fjørtoft läser raderna om näktergalen som ett poetologiskt uttryck 
för den lyriska utsägelsens plats: ”Ordet ’jordsanger’ framhäver själva 
den poetiska subjektiviteten och dess relation till jorden i dikten”.550 
Han kontrasterar romantikens ”ensamma och överhörda sångare” mot 
Christensens bruk av näktergalen, där den snarare pekar mot en dik-
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tarposition som inte är upphöjd eller framträdande.551 Jag vill tillägga: 
att vara immanent, att sjunga från det fuktiga snåret, innebär att man 
inte kan få en överblick över den värld man besjunger eller beskriver – 
på så vis knyter det an till den problematik kring diktens synekdokiska 
förhållande till världen som Christensen återkommer till i sin essäistik, 
och till benämnandet som något som kommer inifrån naturen snarare 
än utifrån. En förståelse av människan och hennes språk som imma-
nent i den fysiska världen medför att man måste acceptera att kunska-
pen, även diktens kunskap, kommer med en skugga, en nattsida, som 
kunskapens lampa eller sol inte belyser. 

Denna position motsätter sig det vetenskapliga idealet om objek-
tivitet som innefattar en tänkt objektiv och osituerad ”gudsposition” 
varifrån allt kan bli synligt, såväl som ett lyriskt subjekt som har över-
blick över den framdiktade världen.552 Med begreppet ’negativ förmå-
ga’ försökte Keats ringa in en hållning till kunskap som liknar den som 
genljuder i ”nætterne”. Denna förmåga betecknar ”när en människa är 
förmögen att befinna sig i osäkerhet, mysterier, tvivel, utan att snar-
stucket söka efter fakta och logik”.553 Detta formulerade han som ett 
poetiskt ideal som han tillskrev Shakespeare men också själv eftersträ-
vade, inte minst i ”Ode to a Nightingale”: dikten präglas av skiftningar 
mellan mörker och ljus, av förgänglighet och skönhet, och dikten slutar 
frågande, trevande, utan att fakta fastslås: ”Was it a vision, or a waking 
dream?/ Fled is that music: – do I wake or sleep?”554 Dröm-motivet 
återfinns i alfabet, inte minst i ”nætterne”: det är i det porösa gränslan-
det mellan dröm och icke-dröm som diktandet verkar uppstå.555 

Denna nattsida förknippas med kreativitet, med diktandet, men 
också med döden och ett melankoliskt tillstånd. Bredvid Keats dikt 
finns det ytterligare en viktig intertext till ”nætterne” som utvecklar 
denna aspekt av natten. I Novalis diktsvit Hymnen an die Nacht (Hym-
ner till natten) lyfts natten fram som en motsats till ”det glädjebring-
ande ljuset” (”das allerfreuliche Licht”) som stjärnor, stenar och växter 
andas.556 Men det är inte en motsats präglad av negativitet, det rör sig 
snarare om en komplementär relation. ”Nedåt vänder jag mig till den 
heliga outsägliga hemlighetsfulla natten” (”Abwärts wend ich mich 
zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht”), står det 
i den första hymnen, och här ser vi alltså det motiv av helighet och 
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hemlighet som står i ”nætterne findes” centrum.557 Och när diktjaget 
stiger ned i natten, fylld av vemod och melankoli, uppfylls han snart 
av ett större behag, en ”skräckfylld glädje” (”froh erschrocken”) när en 
modersgestalt uppenbarar sig som får ljuset att framstå som ”fattigt 
och barnsligt” (”arm und kindisch”).558 Liksom en mantel läggs över 
tingen i början av ”nætterne findes” beskrivs här hur natten slänger 
ett tygstycke över tingen: ”Vad är det du döljer under din mantel som 
med osynlig kraft tränger in i min själ?” (”Was hältst du unter deinem 
Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht?”)559 Om jag hit-
tills talat om natten och mörkret som en gräns för kunskapen, verkar 
det åtminstone enligt Novalis finnas en annan sorts kunskap där: nat-
ten öppnar ”oändliga ögon” (”unendlichen Augen”) i de som vistas i 
den, och bildspråket pekar mot en upplösning av gränser och konturer 
– inte minst förruttnelseprocessens upplösande av skillnad.560 Det rör 
sig om en mystisk eller snarast extatisk kunskap, som uppstår först när 
jaget inte längre kan separeras från omgivningen.561 

Den tidigromantiska fascinationen för natten, mörkret och melan-
kolin genljuder inte bara hos Christensen, utan även i vissa grenar av 
den ekokritiska teorin. Timothy Morton lyfter fram melankolin som 
en central affekt för den mörka ekologi som han föreslår som ett alter-
nativ till den gröna ekologi som tenderar att alltför snabbt smälta sam-
man subjekt och objekt. Han menar, med Freud, att melankoli är en 
vägran att smälta (digest) objektet, och att den är en irreducibel kom-
ponent av subjektiviteten: den är punkten där jaget samtidigt är separe-
rat från och för alltid förbundet med modern.562 Morton definierar på 
ett ställe sin mörka ekologi som en ’melankolisk etik’ där subjektet är 
’fångat’ av objektet, oförmöget att helt inkorporera det i sig, och vänder 
således Freuds uppfattning om melankoli som en patologisk reaktion 
till sin motsats: melankolin blir det mest produktiva sättet att förhålla 
sig till världen, ett nödvändigt svar på förlusten.563 För Morton innebär 
den melankoliska etiken att vi kontinuerligt sörjer världen, men den 
öppnar också upp för en omsorg om det mer-än-mänskliga i ljuset av 
de ekologiska relationernas bräcklighet. Melankolin innebär en tvekan, 
en apori, i förhållandet till de omänskliga Andra: vi vet inte om de 
är medvetna, om de förnimmer. Vi kan inte förutsätta att objekten är 
stumma och livlösa bara för att de befinner sig utanför vår kunskaps 
upplysta marker. 
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Även Levi R. Bryant använder sig av mörkret, eller mer specifikt 
färgen svart, för att kritisera ett naivt ekologiskt tänkande som ser na-
turen som det förlorade paradiset, en plats präglad av harmoni före 
människans syndafall.564 Genom den svarta färgen konceptualiserar 
han en ekologi som konnoterar förtvivlan och övergivenhet, i kontrast 
till den gröna ekologins upphöjande av Naturen till en slags Gud. Svart 
är icke-reflekterande i människans färgspektrum, vilket ger saker en 
förmåga att överraska när omständigheterna förändras.565 Människans 
tendens, skriver han, är att tänka att ”en entitets natur ges vid en första 
anblick, att dess vara uttöms av hur den framstår här och nu”, och vi 
behandlar allting som om det har en essens som vi kan avläsa från dess 
synliga kvaliteter.566 Men om objekt är svarta objekt, innebär det att 
tingen karaktäriseras av en ”sorts hemlighetsfullhet som hyser dolda 
krafter som drar sig tillbaka” och bidar sin tid tills rätt tillfälle för in-
teraktion uppstår.567 Bryant kritiserar alltså den gröna ekologins and-
liga eller religiösa dimension, men lämnar utrymme åt en mystisk di-
mension, ett mysterium inneboende i tingen, som är förbundet med 
det ontologiska överskott som utgör epistemologins utsida. I en essä ta-
lar Christensen på ett besläktat vis om diktskrivandet som ett neutralt 
mysterium, ”eftersom man i poesin är tvungen att använda språket i 
hela dess oupplösliga förbundenhet med verkligheten. Det är denna 
förbundenhet, som är ett mysterium. Det är den poesin måste träda 
in i.”568 

Både Morton och Bryant är anhängare av den objektorienterade 
filosofin, som menar att objekt föregår relationer på ett ontologiskt 
plan569 – vilket skiljer sig från hur jag ser på saken (på saker). Jag menar 
att rörelsen och relationen är central i alfabet, där något som liknar en 
evolutionär utveckling ligger bakom de enskilda tingen som nämns i 
dikten, liksom inskrivet i diktens form. Och om Morton talar om me-
lankoli, och Bryant om förtvivlan, menar jag att förundran – som jag 
diskuterade i föregående kapitel – är en mer intressant affekt att utfors-
ka i relation till Christensens ekopoetik. Liksom melankolin innebär 
den ett glapp, en distans, men bär inte på de konnotationer av ältande 
och handlingsförlamning som melankolin gör. Itkes-Sznap skriver om 
hur förundran i alfabet bildar en motvikt till rädslan, och ”[s]narare 
än att verka isolerande blir otryggheten och osäkerheten föremål för 
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gemenskap”.570 En liknande tanke utvecklade jag i min läsning av ”co-
baltbomben” i ett tidigare kapitel. Denna betoning på gemenskapen är, 
menar jag, central för Christensens ekopoetik.

Benämnandet

I ”nætterne” gestaltas mysteriet, den förbundenhet som poesin måste 
ge sig i kast med, genom att tingen får makt att benämna sig själva 
och världen. För dikten fortsätter med att den blomstrande punkten 
(kanske) innefattar namnen på tingen som finns i världen, ett slags 
namnens tröst, och att dessa namn inte emanerar från människan utan 
finns hos tingen själva: näktergalen har sitt namn för att vara jordsång-
are, nymånen har sitt namn för Jorden och Solen, och najaderna sina 
namn för att ”være vandaks/ og hviske najadernes navne i vinden”.571 

Här framträder en tematik som egentligen är central för alfabet i 
sin helhet: benämnandets kraft. När Christensen ”frammanar” ting 
som finns i världen anspelar hon på en gammal poetisk tradition, be-
sjungandet, där poetens uppgift – eller åtminstone dess verktyg – är att 
nämna tingen vid namn. Denna poetiska tradition är sammantvinnad 
med en förmodern idé om att namn och benämnande är kopplat till 
kunskap och makt, att språket (eller ett särskilt, heligt språk) refererar 
till sakers ’sanna namn’. I Kroppens fenomenologi skriver Merleau-Ponty 
att ”namnet är föremålets väsen och ligger i det på samma sätt som dess 
färg och form.”572 Han fortsätter: ”Att namnge ett föremål innebär för 
det förvetenskapliga tänkandet att få det att existera eller att förändra 
det: Gud skapar varelserna genom att namnge dem, och magin inver-
kar på dem genom att tala om dem.”573 I den judisk-kristna mytolo-
gin delegerar Gud namngivandets makt till människan, eller närmare 
bestämt mannen, när han i Första Mosebok ger Adam uppgiften att 
härska över djuren och att namnge dem.574 Det finns således en pa-
triarkal urberättelse om namngivandet som ett bemäktigande.575 Även 
ur ett ekokritiskt perspektiv kan benämnandet ses som problematiskt 
ifall det utgår ifrån en antropocentrisk förståelse av språket som något 
poeten använder för att bemäktiga sig den naturliga världen. Här berör 
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vi alltså den dubbelhet i besvärjelsen som jag tog upp i inledningen: 
att det är en magisk handling som kan gå i två motsatta riktningar, 
antingen mot en sorts underkastelse eller mot ett maktutövande.

Men som framgår i ”nætterne” komplicerar Christensen frågan om 
benämnandet genom att föreställa sig att människan inte har monopol 
på det, och därmed inte heller på kunskapen om världen.576 Som jag 
redan visat förstår Christensen språket som en del av naturen, och i 
den ovan citerade strofen finns namnen i världen (om än betingat av en 
osäkerhet huruvida detta är sant eller inte). Men samtidigt kan männ-
iskan använda kunskapen om tingens namn till att få makt över dem, 
på gott och ont. Haugland diskuterar benämnandet hos Christensen, 
och förstår det i kontrast till Maurice Blanchots språksyn där Eurydi-
kes – det åtrådda objektet i myten om diktarguden Orfeus – död är en 
förutsättning för det poetiska språket. Detta skapar en bildmässig mot-
sats, skriver hon, till ”Alfabets bön om att låta språket existera i fredlig 
samexistens med det som det benämner: ’læg / ordene til, men lad / 
tingene ligge’”.577 

Jag uppmärksammade i kapitel två en förbindelse mellan denna 
dikt och den nionde av Rilkes Duinoelegier, och även Haugland förbin-
der Christensens förståelse av poesins namngivning med Rilkes, men 
hon citerar istället hans tidigare dikt ”Orpheus. Eurydike. Hermes” 
och föreslår att den nästan kan läsas som en poetik för alfabet. Raderna 
lyder:

Den så-högt-älskade, att ur en lyra
mer klagan kom än gråterskor kan klaga;
så att det skapades en värld av klagan,
där allt fanns än en gång: skog och dal
och väg och by och fält och flod och djur;
och så att det kring klagovärlden gick
en sol precis som kring den andra jorden,
och gick en stjärnbeströdd och stilla himmel,
en klagohimmel med förvridna stjärnor – 
den så-högt-älskade.

Die So-geliebte, dass aus einer Leier
mehr Klage kam als je aus Klagefrauen;
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dass eine Welt aus Klage ward, in der
alles noch einmal da war: Wald und Tal
und Weg und Ortschaft, Feld und Fluß und Tier;
und dass um diese Klage-Welt, ganz so
wie um die andre Erde, eine Sonne
und ein gestirnter stiller Himmel ging,
ein Klagehimmel mit enstellten Sternen –:
Diese So-geliebte.578

Denna dikt besjunger en förlorad värld (eller en värld som riskerar att 
gå förlorad), och skapar i detta besjungande en värld där ”allt fanns än 
en gång”, skriver Haugland – ”en parallellvärld vars förutsättning är 
kärlek till det förlorade.”579 Om man återvänder till den idé om orna-
mentet som livsbejakande som jag fann i Christensens texter från tiden 
när hon skrev alfabet, så kan man genom denna lins se Rilkes ”värld av 
klagan” som just ett sådant ornament som utgör en omväg till solens 
död – i detta fall genom en sång om den ”vanliga döden”, för att pa-
rafrasera alfabet. Haugland skriver att hos Rilke förs Eurydike-figuren 
samman med döden, men inte döden som frånvaro utan som fullhet 
– det som befinner sig utanför språkets gränser framstår hos Rilke inte 
som en rungande tomhet men som ett potentiellt varande.580 Liksom 
det ”altafgørende intet” i alfabet fungerar som kreativitetens ursprung, 
liksom det ontologiska överskott Grosz talar om.

Det finns här en spänning mellan besjungande och klagosång – 
mellan ”Rühmen” och ”Klagen” som det heter hos Rilke.581 Lovsången 
lägger sig kring tingen, skapar ett ytterligare lager till deras existens 
(som vi såg i ”cobaltbomben”), medan klagosången frammanar en 
värld som redan gått förlorad. Haugland har påpekat att alfabet kan 
läsas som en poetisk rödlista, vilket är en intressant genre i samman-
hanget.582 I volymen Danmarks truede arter: Den danske rødliste från 
2014 publicerades resultatet av en värdering av vilka arter som räknas 
som hotade i Danmark tillsammans med fördjupande texter om olika 
arter och deras livsmiljö. I bokens sista kapitel reflekterar Haugland 
tillsammans med biosemiotikern Claus Emmeche över listan som fe-
nomen med hjälp av just alfabet, som de menar kan förstås som en un-
dersökning av listans väsen: genom att ge något ett namn ger vi det en 
existens i språket och samtidigt även i vårt medvetande.583 Att namnge 
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något, skriver de vidare, är att insistera på att det finns: en icke namn-
given art kommer att dö i det tysta medan en namngiven alltid kom-
mer att ha ett liv i språket (liksom Rilkes/Orfeus sång skapar en värld 
av klagan, vill jag tillägga). Detta kopplar de till hur upprepningen av 
raden ”abrikostræerne findes” samtidigt är en påminnelse om och ett 
insisterande på att de finns, och en antydan om risken för deras fram-
tida frånvaro.584 I ljuset av kärnvapnens och de kemiska bekämpnings-
medlens existens är allt, på sätt och vis, utrotningshotat. Man skulle 
även kunna påpeka att det finns en dimension av besvärjande, ett hopp 
om att diktens rytmiska benämnande ska kunna kvarhålla tingen, 
skydda världen mot de kaoskrafter som hotar att förgöra den – även 
om det visar sig att de destruktiva krafterna redan fanns närvarande i 
den ordning som besvärjelsen ville skydda. 

Haugland och Emmeche talar om hur allt som nämns har en ”fin-
deshed” som visserligen existerar på olika plan, men som inte kan ord-
nas hierarkiskt, ingen ”findeshed” är större än någon annan.585 Sam-
tidigt ifrågasätts ju fenomenens existens genom deras upprepande i 
språket. Jag kommer att ha anledning att återkomma till förbindelsen 
mellan rödlistan som form och den litterära elegin i nästa kapitel, när 
jag diskuterar den samtida poeten Juliana Spahr. Här vill jag tilläg-
ga en ytterligare – hittills obeaktad – intertext till alfabet, nämligen 
klagovisorna i Gamla Testamentet som har vissa likheter med Chris-
tensens dikt – fyra av dessa fem visor är nämligen strukturerade som 
alfabetiska akrostikon med 22 rader (förutom den tredje som har 3x22 
rader) där första bokstaven i varje rad korresponderar med de 22 bok-
stäverna i det hebreiska alfabetet. Klagovisorna skildrar Jerusalems fall 
587 f.kr. ur flera olika perspektiv, och ger en nyanserad bild av kata-
strofen, utan en entydig lösning. David Clines menar att de kan förstås 
som ”nedteckningen av en hebreisk poets krishantering, ett djupsinnigt 
reflekterande förslag på hur man kan hantera sorg.”586 Clines menar 
att man kan förstå akrostikonformens självbegränsning som ett sätt att 
innesluta sorgen som skildras och hindra den från att bli helt gräns-
lös.587 I Bibel 2000 kan vi å andra sidan i den korta introduktionen 
till klagovisorna läsa, att den alfabetiska formen är ett sätt att gestalta 
fullständighet: ”Lika fullständig som förstörelsen är, lika helhjärtad är 
förtvivlans bön.”588 Detta ordnande av sorgen har klagovisorna gemen-
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samt med alfabet, men också med flera av de dikter som jag diskuterar 
i nästa kapitel.

Klagovisan och elegin är poetiska uttryck för sorg. Klagosången 
kan skapa en värld, där det förlorade återskapas. Men vissa typer av ele-
gier verkar snarare handla om det som är på väg att försvinna, det som 
riskerar att gå förlorat. I alfabet besjungs världens mångfald, men inte 
utan en oro över tingens fortsatta existens. Snarare än sorg rör det sig 
kanske här om omsorg. Benämnandet och besjungandet av tingen blir 
ett sätt att visa omsorg om världen: ett bevarande av tingen i språket, 
som också är en del av världen – en praktik som möjliggörs av dikta-
rens förmåga att förundras över världen. 

Tingen talar 

Och vad händer när namngivandet inte längre är en uteslutande 
mänsklig handling, vad händer när tingen talar tillbaka? Detta är nå-
got Haugland inte berör när hon talar om språket som kärleksförkla-
ring. Precis som Christensen i ”det er noget serligt” låter duvan dikta 
om diktaren, vänder hon i ”nætterne” på perspektivet och leker med 
tanken på att ting och väsen har sina egna namn för saker: 

og de anderledes
navne hvor et ord når det nævnes er en duft
som narhvalens navn for de arktiske have,
om nældernes navne for feber589 

Dessa ’annorlunda’ namn som kan vara dofter blir inte bara ett sätt att 
ifrågasätta människans monopol på namngivandet, utan också ytter-
ligare ett uttryck för den läsbarhetens gräns som natten och mörkret 
står för. 

Möjligheten att tingen har sina egna namn utvecklar Christensen 
mer utförligt i Brev i april som publicerades två år före alfabet. I dikt-
cykeln återkommer ett granatäpple som diktjaget betraktar, och allt 
eftersom dikten utvecklar sig förändras diktjagets blick på frukten.590 
Till en början heter det: 
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Ellers vinter og sommer
og vinter igen
tilbragt i selskab  
med noget så enkelt
som et fuldkommen
verdensløst
granatæble  
der ingenting 
siger.591 

Granatäpplet beskrivs här som något stumt och i avsaknad av värld, 
samtidigt som första meningen antyder en allusion på den grekiska 
myten om Persefone, Demeters dotter, som blev lurad av Hades att äta 
sex granatäppelkärnor och därmed tvungen att tillbringa halva året i 
underjorden – en myt som sägs förklara årstidernas uppkomst. Några 
rader senare skär diktjaget granatäpplet i tu och konstaterar att ”det 
ligner/ en anden slags hjerne/ end vores”. Ett halverat granatäpple har 
verkligen ett utseende som kan föra tankarna till en hjärna, om än en 
annan slags, med semitransparenta kärnkapslar som påminner om mo-
nader, celler slutna i sig själv utan förbindelser. 

Genom liknelsen förlänas nu granatäpplet en åtminstone möj-
lig åtkomst till det som den nyss så bestämt förnekades, åtminstone 
om man förstår hjärnan som ett organ förknippat med medvetandet, 
och världs-havandet i en fenomenologisk mening som ett medvetan-
de-om-världen. Granatäpplet blir inte riktigt antropomorfiserat, men 
diktjagets sinne för likhet öppnar upp för möjligheten att granatäpplet 
”har en värld”, och därmed ett språk. I de följande raderna fortsätter 
utvecklingen av granatäpplets möjliga värld: 

Hvem ved
om granatæblet
ved med sig selv,
at det hedder
noget andet.
Hvem ved
om jeg selv
måske hedder
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noget andet
end mig selv.592

 
I likhet med ”nætterne” rör sig denna dikt i ett spekulativt, mångtydigt 
modus. Dikten lägger fram ett möjligt sätt att se på världen: vad skulle 
det innebära om granatäpplet hade ett namn för sig själv, ett annat 
namn? Detta innebär att det finns en självreflektion hos tingen – något 
som Novalis ofta yrkade på. Enligt Walter Benjamin hävdade Novalis 
”outtröttligt att all kunskap om objekt är betingad av objektets själv-
kunskap.”593 Samtidigt sätter diktjaget sig själv i objektposition och 
ifrågasätter sin identitet med sig själv: vem vet om jag kanske heter nå-
got annat än mig själv? När Christensen i Brev i april såväl som senare 
i alfabet öppnar upp för möjligheten att tingen namnger sig själva och 
andra fenomen i världen ifrågasätts människans monopol på namn-
givandet, vare sig man uppfattar det som gudagivet eller som en del 
av upplysningens projekt att klassificera världen. Namnen verkar alltså 
vara en del av den naturliga världen, delvis oberoende av människans 
existens. Men framför allt öppnar det upp för en slags panpsykism, 
där hela naturen har en förmåga till självreflektion, som tar sig olika 
uttryck. Medan det finns likheter med Mortons objektorienterade 
ontologi så betonar Novalis förståelse av tingens självkunskap relatio-
naliteten: alla enheter i det verkliga (förutom det absoluta) är relativa 
– genom en ”stegring av sin reflexion” kan de allt mer ”införliva an-
dra väsen, andra reflexionscentra i sin egen självkunskap” (vilket inte 
endast gäller människorna utan även ’naturtingen’).594

I de ovan citerade raderna ur Brev i april återkommer alltså den 
kiastiska figur som jag diskuterade i föregående kapitel, och som hos 
Christensen ofta får illustrera den relationella sammanbundenhet som 
präglar varat. Att titta på och beröra saker är att själv bli sedd och be-
rörd, som Merleau-Ponty skriver.595 Eller med Novalis: ”Förnimbarhe-
ten en uppmärksamhet.”596 Akten att namnge saker kan därmed även 
innebära att man själv blir namngiven. Denna naturens språklighet, 
ett tingens språk, går utöver biosemiotikens föreställning om organis-
mer som skapare och tolkare av tecken, för medan ’tingen’ delvis syftar 
på ickemänskliga varelser och växter, som granatäpplet, innefattar det 
också inorganiska ting. ”Sig mig/ at tingene/ taler/ deres eget/ tydelige/ 
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sprog” heter det på ett ställe i Brev i april.597 Detta tingens språk kan 
därmed förstås som en symbol för människans kunskaps begränsning, 
för den mystiska dimension hos tingen som Bryant talar om. För om 
tingen har sina egna namn, besitter de även en sorts kunskap om värl-
den: människans perspektiv, hennes språk, hennes namn, är inte A och 
O, utan det finns något utanför hennes möjliga blickfång. Snarare än 
en idé om tingets sanna namn, i bemärkelsen essens, är det en föreställ-
ning om en multiplicitet av namn som skrivs fram i Brev i april och 
alfabet. 

Denna perspektivism uttrycks även i diktsvitens form som är inspi-
rerad av Olivier Messiaens bruk av permutationer i sina musikstycken 
– det är en cyklisk eller snarare spiralformad struktur där fraser åter-
kommer i förändrad form. Allting omtas, från olika perspektiv, med 
olika stämningar.598 Brev i april avslutas med raderna:

Hvem ved
om ikke tingene
ved med sig selv
at vi hedder
noget andet.599 

Med Morton skulle man kunna säga att diktjaget här undviker att 
smälta/inkorporera tingen, för att istället bibehålla ett melankoliskt 
avstånd där osäkerheten råder. Kiasmen smälter inte samman subjekt 
och objekt, men visar att de är förbundna med varandra, och i en be-
märkelse utbytbara: subjektet är också objekt, objektet kan även vara 
subjekt. Eller för att tala med Bryant: tingen är ’svarta objekt’ som i sin 
mystiska bortvändhet bär på en potentiell makt över ’oss’. 

Precis som i ”nætterne” undviker Christensen att göra några säkra 
ontologiska påståenden – föreställningen om ett tingens språk är just 
en föreställning, ett tankeexperiment, en önskan om att det vore så: 
”hvem vet” och ”sig mig att”. Det som är av betydelse är att Christen-
sen öppnar upp ett rum av möjlighet och osäkerhet, där människans 
kunskap om världen omkring henne osäkras samtidigt som möjlighe-
ten att världen skulle kunna vara eller bli annorlunda än den är eller 
verkar vara träder in. Med Keats kan man säga att Christensen i dikten 
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arbetar med den negativa förmågan, då osäkerheten görs till en pro-
duktiv förutsättning för dikten. Samtidigt kan man med Morton förstå 
detta förhållningssätt som etiskt grundat: dikten skriver fram en värld 
där man varken reducerar tingen till deras minsta beståndsdelar eller 
assimilerar dem i det egna subjektet som en falsk enhet utan  istället 
öppnar upp för möjligheten att överraskas av och förundras över dem, 
men också samtidigt sörja de ting som besjungs.

Liknelsens trollstav, jämförelsens rum 

Med tanke på att Christensen här närmar sig en förvetenskaplig för-
ståelse av namnen, skulle man kunna säga att denna idé om tingens 
språk är ett sätt att förtrolla världen, eller motverka dess avförtrollning. 
Christensen gestaltar dock inte nödvändigtvis en de facto magisk eller 
besjälad värld. I både Brev i april och alfabet visar hon snarare på dik-
tandet som en akt som kan ’trolla fram’ eller synliggöra relationer. I 
Brev i april gestaltas detta i en komplex bild: 

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.600 

Daggen, som lägger sig runt spindelnätet med en underlig mjukhet, lär 
diktjaget vad arbete – som jag läser som diktandet – är: liksom daggen 
lägger det sig längs med varats trådar och får således relationerna att 
framträda i ljuset. Men liknelsen gäller faktiskt inte daggen i sig, utan 
ordet dagg – vilket pekar mot den referentialitetens problematik som 
framträder i alfabets uppradande av ting genom deras namn. Men det 
finns något av daggens funktion som synliggörare i ordet, samtidigt 
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som ordet skapar en ytterligare relation: ordet dagg på danska stavar 
”gud” baklänges, eller spegelvänt, och bildar således ytterligare en ki-
asm. 

Arbetet/diktandet liknas alltså vid ordet dagg och vid gud, eller 
rättare sagt: vid en spegelvändning av gud. Vad innebär denna bild? 
Att det knappast kan röra sig om en helt vanlig förståelse av begrep-
pet ’Gud’ står klart – ett antagande som förstärks av att initialboksta-
ven är gemen. Jag menar att en nyckel till att förstå vad ”gud” betyder 
här finns i essän ”Terningens syvtal”. Där skriver Christensen att om 
gud existerade skulle kapitalismens utarmning av människors livskva-
litet inte vara tillåten – ”Inte gud satt i system som religion, utan gud 
som människors omsorg om allt levande, inbegripet luften, havet och 
jorden.”601 Gud är i denna bemärkelse snarast en etisk dimension hos 
människan, en omsorg om en mer-än-mänsklig värld. Genom denna 
komprimerade kiasm – dug/gud – föreslår Christensen således en för-
ståelse av diktande som synliggörande och omsorg. 

Mer precist kan man säga att diktandet innebär att synliggöra sam-
band, likheter, analogier, vilket raderna om spindelnätets dagg samti-
digt utsäger och gestaltar. I detta finns en dimension av återförtroll-
ning. Novalis uppfinner begreppet ”analogins trollstav” för att tala om 
liknelsens ”magiska” sida. Novalis förstår analogin, eller liknelsen, som 
ett verktyg som har en specifik funktion: den rör vid det okända, vid 
det obevisbaras rymd – vid det absoluta. Novalis hämtar sin idé från 
hur analogin används inom matematiken, där storleks- och funktions-
förhållanden tar sig uttryck i aritmetik och geometri. Exempelvis är 
proportionerna 2:6 och 3:9 analoga då de båda speglar förhållandet 1:3. 
Analogin speglar här inte likheten mellan två godtyckliga egenskaper 
hos två olika fenomen jämförda med varandra, istället speglar den hur 
förhållandet inom två system överensstämmer trots att de i sin kon-
kreta realiserade form inte behöver ha någon särskild likhet alls. Det 
handlar således om en relationens likhet.602 

Att likhetsrelationer och jämförelser är centrala i Christensens po-
etik framgår tydligt. I en essä talar Christensen om ett ”jämförelsens 
rum” som vi till vardags lever i, där allt hela tiden hänvisar till något 
annat än sig själv.603 Hon beskriver jämförelserna som omvägar – som 
en ständig rörelse, vilken människor tenderar att vilja sakta ned till det 
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stillestånd som är sanningen. Men det hela beskrivs som en dans kring 
en tom punkt, ett naos, som förblir omvägarnas ouppnådda mål – ana-
logins okända andra. Om man drar en parallell mellan hur Christen-
sen använder omvägen som begrepp här och i de texter från 70-talet 
som jag diskuterade i min läsning av ”olien findes” i ett tidigare kapitel, 
framträder en etisk aspekt av begreppet. Där menar hon att det jordis-
ka livet i allmänhet och människans kulturella uttryck i synnerhet är 
en rumslig uppskjutning av solens död, och att vi därför borde satsa allt 
på ”de vackraste, de omständligaste och mest lärorika omvägarna till 
målet.”604 Omvägarna – jämförelserna – är både nödvändiga och önsk-
värda, eftersom omvägen är livet och målet döden. När Christensen 
skriver att i den blomstrande punkten som är medvetandets gräns finns 
istiderna ”som lidt solskin”, och insekternas vinglösa Nike ”som lidt ild” 
(mina kursiveringar), ska man nog förstå det mot bakgrund av den-
na syn på liknelsen, jämförelsen, som en liv givande impuls. Liknandet 
finns där som en struktur i medvetandet, och det diktaren gör är att 
bruka denna struktur på kreativa sätt. 

L-dikten handlar också just om likhetsrelationer, och är kanske den 
enda i hela alfabet som är otvetydigt ljus och positiv: det är en dikt om 
förbundenheten, om luften vi delar med alla andra, en varats lätthet i 
försommarens explosiva skönhet, då manna faller från himlen som i 
Bibeln:

livet, luften vi inånder findes
en lethed i alt, en lighed i alt,
en ligning, et åbent bevægeligt udsagn
i alt, og mens træ efter træ bruser op i 
den tidlige sommer, en lidenskab, lidenskab
i alt, som fandtes der til luftens leg med
den faldende manna en enkel principtegning,
enkel som når lykken har masser af mad
og ulykken ingen, enkel som når længslen
har masser af veje og lidelsen ingen,
enkel som den hellige lotus er enkel
fordi den kan spises, en tegning så enkel
som når latteren tegner dit ansigt i luft605
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Dikten är en utopisk oas i en mörk diktvärld, den är livets dikt.606 Som 
jag diskuterade i föregående kapitel så har den öppna rörliga utsagan en 
viktig roll i detta besjungande av livet, men också den likhet som finns 
i allt, som kan knytas till en evolutionär förståelseram likaväl som en 
metafysisk enhet i mångfalden. Stefan Kjerkegaard visar i en kort men 
ingående analys av dikten att den dels kan ses som en bild av luftens 
lek, dels som ett försök att finna diktens andedräkt snarare än läsarens. 
Dikten vill, skriver Kjerkegaard, ”med dess egna ord fånga den öpp-
na rörliga utsagan som finns i allt.”607 Christensen benämner inte bara 
utan härmar även luftens rörelse genom att samla sig om en utsägelse 
för att sedan lösa upp sig igen, skriver Kjerkegaard angående hur upp-
repningen av ”enkel som” i rad åtta och nio vänds till ”som enkel” i rad 
tolv och därmed låter det samlande greppet flyta ut.608 I dikten spelar 
även ätbarheten en viktig roll: lotusen är en helig blomma, men den är 
också enkel för att den kan ätas, ett konstaterande som markerar ett 
skifte från de högstämda liknelserna i föregående rader och samtidigt 
knyter an till de ätliga saker som förekommer i andra delar av alfa-
bet.609 Det finns i dikten en rörelse mellan det heliga och det jordbund-
na, eller rättare sagt: den visar på att det jordbundna, det som växer 
och lever, är det heliga. Allt delar en likhet i detta, i en grundläggande, 
djupt rotad förbindelse mellan allt levande – vilket kan synliggöras ge-
nom analogins trollstav.

 Även i Brev i april spelar liknelsen en viktig roll, man skulle kan-
ske kunna säga att Christensen där gestaltar liknelsens rum. I dikten 
reser en mamma och ett barn till Paris och tillsammans upptäcker de 
världen i vad som beskrivits som ”en besvärjelse av det enkla, dagli-
ga livet”.610 Relationen mellan modern och barnet står i centrum, men 
också skrivandet i sig, och på så sätt binds omsorgen samman med 
diktandet redan från början. Diktjaget upptäcker efter hand ett ansvar 
inför världens förbindelser: att likna saker vid varandra blir ett viktigt 
arbete, som dug-gud-kiasmen visar. 

I diktens början gestaltas hur diktjaget försöker att skriva medan 
barnet leker på golvet i rummet: 

Og mens du tegner
og kortlægger
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hele kontinenter
mellem sengen
og bordet,
drejer labyrinten
i sin ophængning,
og tråden
der aldrig fører ud
er et øjeblik
ude.611

 
Labyrinten är en form av omväg, och ett begrepp som Christensen ut-
vecklar i en essä från ungefär samma tid som Brev i aprils tillkomst. 
Essän har titeln ”Jeg tænker, altså er jeg en del af labyrinten” ett citat 
ur texten där hon skevar Descartes grundsats ”Jag tänker, alltså är jag” 
genom att, som hon skriver, göra den ”mer barock”.612 Under barock-
en var föreställningen om världen som en förvirrad labyrint ett vanligt 
topos.613 Men den christensenska labyrinten ekar specifikt av en annan 
1600-talsfilosof: Gottfried Wilhelm von Leibniz, som ofta återkom till 
en särskild bild av världen och tänkandet: bilden av Labyrinten och 
Ariadnetråden som en analogi till förnuftet.614 Christensen förstår i 
linje med Leibniz labyrinten som något som relaterar till tänkandet, 
närmare bestämt som ”en slags gemensam tankebana, ett möbiusband 
mellan människor och värld”.615 Christine Seedorff påpekar att insida 
och utsida smälter samman i möbiusbandet, och att denna bild därför 
berättar att vi inte skapar avstånd till världen genom vårt medvetande 
och språk, utan tvärtemot bekräftar vår inrättadhet i den.616 Jag vill 
dock modifiera denna syn en aning: det handlar inte om ett samman-
smältande så mycket som ett både och, ett oscillerande och skiftan-
de mellan inre och yttre. När Christensen i en senare essä lyfter fram 
Novalis begrepp ’hemlighetstillståndet’ som det ställe eller tillstånd där 
det inre upphöjs till ett yttre, kan man se att ett släktskap finns: la-
byrinten, möbiusbandet och hemlighetstillståndet är alla termer som 
försöker beskriva relationen mellan subjekt och omvärld på ett sätt 
som varken är dualistiskt eller löser upp den ena termen i den andra. 
I Novalis utläggning om hemlighetstillståndet framstår det att han i 
högsta grad föreställer sig det som en kiastisk relation: ”Det yttre är det 
inre upplyft i ett hemlighetstillstånd –/ (Kanske också omvänt)” heter 
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det, men också ”(Utan åtskillnad ingen förbindelse/ beröring är åtskill-
nad och förbindelse samtidigt)”.617 Även hos Rilke, vars förbindelse till 
alfabet jag visat på, är relationen mellan inre och yttre en central aspekt 
av hans poetiska projekt – genom dikten ville han upprätta ett tredje 
rum, ett ”Weltinnenraum” som skulle fungera som en passage mellan 
dessa till synes skilda sfärer.618 

Christensen skriver att det egentligen endast är barnet som färdas 
hemtamt i dessa labyrinter, eftersom de häver ”förtrollningen genom 
att göra den till verklighet.”619 Även i alfabet figurerar barnet som nå-
gon som har en särskild förmåga att genom liknelser förändra världen: 
”[…] et barn i sin seng får/ det trykte tapet til at ligne en / himmel der 
snart må klare op” heter det i ”kanalen i Gävle”.620 Förtrollningen, fan-
tasins förmåga, skiljs alltså inte från den yttre verkligheten utan smäl-
ter samman med den i ett ’hemlighetstillstånd’. I dikten, som ju rör 
sig i hemlighetstillståndets marker, där yttre och inre smälter samman, 
görs denna inre labyrint till en yttre labyrint, en slags mobil som häng-
er i taket och vars Ariadnetråd ”för ett ögonblick” – lekens ögonblick, 
som också är konstens, poesins – för ut i världen. Även om möbiusban-
det/labyrinten går mellan människa och värld och därmed motsäger 
en total åtskillnad, är termerna inte upplösta. Förbindelsen bör snarast 
förstås som att människan uppfattar världen genom sina begrepp, sitt 
språk, som samtidigt är en del av naturen. När tråden i lekens/krea-
tivitetens ögonblick för ut i världen, är det en idé om att det finns en 
möjlighet att uppfatta världen i sig, från ett perspektiv som inte längre 
är mänskligt. En sådan glimt av det absoluta som tidigromantikerna 
menade att konsten var det enda sättet att nå, om alls. 

Liknelsen är det favoriserade greppet hos Christensen: snarare än 
metaforens grammatiska identitet mellan de två termerna bibehåller 
liknelsen i högre grad ett avstånd. Man kan säga att liknelsen såväl som 
kiasmen är former som uttrycker samtidig enhet och mångfald, som 
ger utrymme för individuell existens samtidigt som de bejakar de eko-
logiska relationerna och biologiska likheterna mellan allt liv. För det 
mesta sitter vi fast i jämförelsernas rum, men liknelsens trollstav kan 
låta oss ana det som är utanför vår radar, och det är just därigenom 
som möjligheten uppstår att medvetandets ariadnetråd för ett ögon-
blick låter oss ana en värld utanför vår subjektiva bubbla. 
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En omsorg som upprepar världen

Enligt ett traditionellt synsätt är etik och moral specifikt mänskliga 
kvaliteter, eftersom de förutsätter en frihet som endast människan be-
sitter. Kant menar exempelvis att etikens vetenskap är underkastad fri-
hetens lagar, i motsats till fysiken, som är underkastad naturens.621 Som 
jag diskuterade i ett tidigare kapitel, invände Harr Svare mot det hon 
kallar ”biologisering” i Christensens senare essäer, att de ger en ”bio-
mekanisk” syn på människan som tar bort friheten och därmed rade-
rar varje möjlighet till etiskt handlande. Men som jag visat i både detta 
och föregående kapitel, går Christensen i både dikt och essä i polemik 
mot en mekanistisk, reduktionistisk världsbild och skriver fram något 
annat – där ’frihet’ i en metafysisk mening inte är ett nödvändigt be-
grepp för ansvaret, för det etiska handlandet. Tvärtom är ansvaret för 
sin nästa något som genomsyrar allt i en värld där allt är förbundet ge-
nom evolutionens slumpmässiga skapelseakt: ”när slumpen råder, och 
jag lika gärna kunde ha varit en sten, en fisk eller någon annan, är det 
egentligen denna andra som jag lika gärna kunde ha varit som jag inte 
kan fly ifrån”, skriver Christensen i en essä. Denna bundenhet innebär 
”i sin yttersta konsekvens” att alla bär ett personligt ansvar för allt.622 

Det är kanske en omöjlig etisk hållning (Christensen påpekar att 
den tangerar det absurda), men ett försök att tänka igenom vad ansvar 
kan innebära även om man tar evolutionsteorin och slumpen på allvar 
och därmed inte kan tillskriva människan en frihet som står utanför 
naturen. Christensens diktning är naturligtvis mer mångtydig och 
komplicerad i förhållande till dessa frågor, och kanske därför mer an-
vändbar att tänka vidare med. Till exempel kan man i den natursyn 
som skrivs fram i alfabet tala om en livets semiotiska frihet, men kan-
ske också om en slags frihet som är kreativitetens förutsättning, och 
som döljer sig i nattsidans skugga, i den ontologiska rest som människ-
an inte kan omfamna med sitt intellekt. 

På en mer konkret nivå är omsorg om världen ett genomgående drag 
i Christensens poesi, och detta tar sig särskilt starka uttryck i alfabet 
och Brev i april.623 I Verden ønsker at se sig selv kan man läsa manu-
skripten bakom arbetet med alfabet och se att K-dikten under lång tid 
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inleddes med ”katastroferne findes”624 – för att till slut bytas ut mot ra-
derna ”kærligheden findes, kærligheden findes/ så glemsomt din hånd 
puttet ind som en unge/ i min”.625 Dessa rader är betecknande för den 
ton som, trots den ofta tunga och sorgliga tematiken, präglar alfabet. 
Och diktandet – som innefattar benämnandet och liknandet – är en 
omsorg eftersom det vårdar relationen mellan språket och verkligheten 
– den ”förbundenhet, som är ett mysterium” som poesin måste träda 
in i. I sitt åkallande av tingen genom deras namn, som sedan vänds till 
en uppmärksamhet mot tingens egna, dolda namn, sörjer alfabet för 
tingens fortsatta existens, samtidigt som det sörjer deras möjliga för-
svinnande. Att besjunga är kanske att beröra tingen med sång, att visa 
omsorg om tingen innebär att låta dem upprepas i språket och därmed 
också i verkligheten (eftersom språket inte är åtskilt från verkligheten): 
”En omsorg/ som den der skal til/ for att gentage verden” heter det i 
Brev i april. 

I samma dikt finns en allusion på Frankensteins monster: 

Uhyrets
yndefulde drøm
om at færdes
blandt menneskers
kærtegn.626

I Mary Shelleys roman Frankenstein; or, the Modern Prometheus gestal-
tas monstret som den mest humana av alla karaktärer genom sin för-
måga till empati för människor och djur: han/det är till och med vege-
tarian med hänsyn till djurens lidande.627 När monstret här träder in i 
Christensens dikt är det i en liknande läsning som den Morton gör av 
Shelleys roman: ”Romanens fokus är utmaningen som Varelsen ställer 
människorna inför. Så du tror att du är etisk? Så du tror att du är den 
visaste, smartaste varelsen på Jorden? Kan du älska och behandla med 
ömsinthet en varelse så ful som mig, så osäker i sin status som person 
som mig?”628 Monstrets ”graciösa” (”yndefulde”) längtan efter männ-
iskornas ömhetsbetygelser besvaras inte i romanen, det är en pågående 
dröm som väntar på att besannas. Det ”yndefulde” signalerar att det 
rör sig om en nåd som monstret söker hos människan, samtidigt som 
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ordet ”kærtegn” väver samman kärlek och språklig gemenskap. Att se 
ting som språkliga varelser, att beakta monstrets längtan efter inklude-
ring i människans gemenskap, att utvidga ansvaret till att gälla om inte 
allt, så mer och mer – det verkar vara saker som karaktäriserar Chris-
tensens ekopoetiska etik, åtminstone som den kommer till uttryck i 
Brev i april. 

Man kan förstå det som ett alternativt förhållningssätt till världen, i 
kontrast till den uppdelning, avskärmning och atomära individualism 
som moderniteten präglas av. Omsorgen är ett centralt begrepp i Hei-
deggers fenomenologi, som en del i hans kritik mot den traditionella 
filosofins tendens att försöka förklara världen genom begrepp som hö-
jer sig över det vardagliga. Men det är också ett centralt begrepp inom 
ekofeminismen och den feministiska omsorgsetiken, som först utveck-
lades av psykologen Carol Gilligan. Hennes studie av kvinnlig subjek-
tivitet utförd i början av 1980-talet visade sig att den skiljer sig från den 
västerländska subjektivitet som modellerats efter mannen, där indivi-
dualitet och separation betonas. Den kvinnligt kodade erfarenheten 
baseras snarare på kontinuitet, på en insikt av att vara en del med andra 
delar i en helhet. Mannen (som inte nödvändigtvis behöver tolkas es-
sentialistiskt) upplever sig antingen som fri eller som bunden, medan 
den kvinnliga erfarenheten, som i högre grad är relationell, öppnar upp 
mot en större ambivalens.629 I Mortons ekokritik finner man ett infly-
tande från denna typ av omsorgsetik, om än utan Gilligans fokus på 
kön. I The Ecological Thought skriver han att den ekologiska tankens 
långsiktiga problem är frågan om hur man tar hand om sin granne, om 
den främmande främlingen, om hyperobjektet.630

I detta kapitel har jag ganska sömlöst rört mig mellan alfabet och 
Brev i april, som om dessa två verk uttrycker samma sak, men det finns 
också väsentliga skillnader mellan diktböckerna. Medan det i Brev i 
april är moder-barn-relationen och det vardagliga, reproduktiva arbe-
tet som fokuseras, tillsammans med barnets kreativitet och dess sätt 
att förbinda saker som en inspiration för diktaren, så är barnet och 
omsorgsrelationen endast en aspekt av många i alfabet. Här utforskar 
Christensen i högre grad det poetiska språkets förmåga att frambesvär-
ja en värld, och globala relationer och fenomen vävs samman med ja-
gets vardag, gestaltad i det jordbundna potatisskalandet. Kanske finns 
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det till och med en motsättning mellan den ornamentala synen på po-
esin – där dess främsta uppgift är att skapa något nytt, att lägga till 
– och en omsorgens poetik, som snarare går ut på att bevara. Detta 
blir till en fråga om den ekopoetiska diktens funktion – är den en ska-
pande kraft som ligger i förlängningen av naturens skapande kraft, el-
ler är den en bevararande kraft, som genom att skapa uppmärksamhet 
gentemot tingen förhöjer deras chanser att fortsätta existera, genom en 
ordens omsorg?

Jag menar att alfabet är ett komplext och mångtydigt verk som 
rymmer motstridiga impulser, oscillerar mellan olika positioner, mel-
lan ljus och mörker, mellan hopp och förtvivlan, mellan impulsen att 
skapa (som även kan leda ’fel’, till exempel till atombombens uppfin-
ning) och impulsen att bevara, att sjunka in i det reproduktiva arbe-
tet, där även språkhandlingen att lista saker som finns kan räknas in 
(men inte entydigt så, att lägga ord till saker kan lika gärna ses som 
en ’ornamental’ handling). Som jag diskuterat i detta kapitel framstår 
just osäkerheten, en ödmjukhet inför ens kunskaps begränsning, som 
en viktig, anti-totaliserande aspekt av Christensens poetik och natur-
filosofi – och här är det tydligt att Christensen inspirerats av de tyska 
tidigromantikerna, samtidigt som hon är mer radikal i sin anti-antro-
pocentrism. Detta hänger också ihop med den betoning av förundran 
som görs explicit i Brev i april, men som jag även menar är en central 
affekt i alfabet. Att stanna upp inför det okända, att betrakta det med 
en icke-dömande nyfikenhet, att vara varsam med orden man iklär sa-
ker eftersom orden kan synliggöra såväl som dölja – allt detta är en del i 
ett mer ’ekologiskt’ förhållningssätt till den mer-än-mänskliga världen.
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5. 
H Y M N E N  O M  S I N  T I D  – 

A L F A B E T S  E KO P O E T I S K A 
E F T E RV E R K N I N G A R

Många tror att de rörliga drivisformationerna vid Nordpo-
len kommer att smälta bort, liksom diktsamlingsformen. 
Den postmoderna epokens diktsamlingskris är inte Nord-
polens kris, men vissa symptom sammanfaller.

Gunnar D. Hansson631

När den svenska nyöversättningen av alfabet publicerades 2014 kallades 
dikten för ett ”ekologiskt manifest” och Christensen för en profet i för-
hållande till samtidens strömningar av ekopoesi och nymaterialistiskt 
tänkande.632 När en iscensatt läsning av alfabet några år senare sattes 
upp på Malmö stadsteaters scen Hipp skrev en av Sydsvenskans litte-
raturkritiker att alfabet i dag framstår som ”en helig skrift för en ohelig 
tid” och ”[e]n besvärjelse som frammanar allt det som finns och ska 
tas ifrån oss, eller snarare allt det som vi själva föröder”.633 Hade dikten 
publicerats i dag hade den ”säkerligen etiketterats som ekopoesi”, kon-
staterar kritikern.634 Även Christensens amerikanska översättare Susan-
ne Nied konstaterar i en intervju från 2013 att alfabet definitivt kan 
klassificeras som ekopoesi, såväl som politisk poesi eller naturlyrik.635 

Förändringar som skett i världen, innanför och utanför poesins 
fält, har onekligen återverkningar på alfabet och hur dikten läses i dag. 
alfabets förnyade aktualitet märks inte minst i den nyare poesin, som 
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gärna återvänder till och återanvänder delar från Christensens dikt. 
Och när en artikel om ekopoesi rubrikssätts ”ekokritiken finns – i po-
esin” kan det nog förstås som en blinkning till alfabet, även om dikten 
inte nämns i texten.636 I detta kapitel riktar jag blicken mot  alfabets 
efterverkningar i litteraturen, för att samtidigt också undersöka hur 
2000-talets ekopoesi kastar nytt ljus över vissa aspekter av dikten och 
möjliggör nya läsningar av den som ekopoetisk klassiker.

Att Inger Christensen har haft ett stort inflytande på den skandi-
naviska litteraturen i årtionden är knappast en överdrift. Men under 
det senaste årtiondet har detta inflytande tagit en särskild, ekopoetisk, 
form. Som jag nämnde i inledningskapitlet så menar Kizaja Ulrikke 
Routhe-Mogensen att Christensens stora inflytande på en yngre gene-
ration författare har blivit ännu tydligare i och med framväxten av ”den 
ny såkaldte økokritiske digtning” under 2010-talet.637 Hon menar att 
precis som hos Christensen handlar det hos dessa unga författare om 
mer än ”natur”, nämligen om ”den dér forbundethed og om at gentæn-
ke hele det omverdsforhold, den indebærer.”638 alfabet framstår som en 
föregångare till den samtida vågen av ekopoesi, eller närmare bestämt 
till den särskilda fåra inom ekopoetiken vars fokus ligger på att skriva 
fram och undersöka komplexa och globala relationer, och som i högre 
grad intresserar sig för förbindelser och omvärldsförhållanden snarare 
än naturbetraktelser och en platsbaserad poetik.639 Med Gérard Ge-
nettes begrepp skulle man kunna förstå alfabet som en hypotext som 
genererat en mängd hypertexter som transformerar och i vissa fall imi-
terar Christensens dikt.640 Men jag är snarare intresserad av att utforska 
förbindelser som går kors och tvärs, en horisontell intertextualitet där 
”the mesh”, den ekologiska väven, fungerar som en metafor för min 
förståelse av dessa relationer. Den del av väven jag studerar har alfabet 
som sin centrala nod. Och för att föra kopplingen mellan textsystem 
och ekosystem ett steg vidare: kanske kan man förstå alfabet som en 
nyckelart i det ekopoetiska fältet i Skandinavien? Karaktäristiskt för 
nyckelarten är att dess närvaro är helt betydande för ett ekosystem – 
utan den skulle det se helt annorlunda ut, eller inte finnas över huvud 
taget. Men den påverkas såklart samtidigt av sin omgivning, av de or-
ganismer/texter som den delar ekosystem med.

Ett exempel som talar för validiteten i en sådan metafor är att den 
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svenska poet som mer än någon annan kommit att förknippas med 
beteckningen ekopoesi, Jonas Gren, förklarat att den enda diktsamling 
han alltid bär med sig i väskan är alfabet.641 I sin bok Antropocen: Dikt 
för en ny epok traderar han det Ikarosmotiv som Christensen använder 
sig av i alfabet, men fortsätter också hennes utopiska försök att tänka 
bortom det mänskliga:

Landskapet

med luften och sången   Tänker

I takt med stenarna   Tänker

som andning i tallbacken tänker   Tänker

med rötter och damm   Skriver

i isarnas spår   Skriver

i vandringens dagg   Lyssnar

när mullret går in i ett skede

Lyssnar där jag står642

Om man sätter denna dikt bredvid alfabets ”cobaltbomben findes”, 
där frasen ”tænk som” blir ledande i diktens rörelse från apokalyptiska 
fantasier till en försiktig förhoppning om att tingen lever sina egna liv 
– ”tænk som et blad på et træ/ tænker, som skygge og lys/ som lysende 
bark tænker”643 – blir det uppenbart att Gren lånat både rytmiska och 
tematiska grepp från alfabet. Gren traderar föreställningen om ett mer-
än-mänsklig tänkande – men medan det hos Christensen rör sig om en 
syntaktiskt tydlig liknelse i uppmaningsform, är det lilla ordet ”som” 
frånvarande här. Är det landskapet eller det jag som dyker upp i sista 
raden som tänker, skriver och lyssnar – ett jag som hörsammat uppma-
ningen i Christensens dikt? I linje med en nymaterialistiskt influerad 
ekopoetik suddar Gren medvetet ut gränserna mellan människa och 
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landskap, samtidigt som han i sagda diktsamling även använder sig av 
ett klassiskt modernistiskt diktsubjekt, expanderat men för det mesta 
ändå tydligt urskiljbart. 

Även hos Gunnar D. Hansson, som av en kritiker kallats ”den 
svenska ekopoesins fader”, kan man se ett tydligt inflytande från 
Christensen.644 I dikten ”(Strandförskjutningar)” i Tapeshavet (2017) 
förekommer två källförtecknade citat från Christensen – ett från det 
och ett från alfabet – och därtill en mängd allusioner på och omformu-
leringar av hennes poetiska såväl som essäistiska texter.645 Routhe-Mo-
gensen nämner i sin tur en rad danskspråkiga diktare ur den yngre 
generationen som influerats av Christensen: Amalie Smith, Morten 
Chemnitz, Theis Ørntoft (som alla tre finns översatta till svenska) så-
väl som Nanna Storr-Hansen, Liv Serjbo Lidegaard, Jonas Rolsted och 
Jens Settergren.646 I tidigare generationer kan man nämna Pia Juul, 
Morten Søndergaard, Ursula Andkjær Olsen och Lars Skinnebach.

I detta kapitel har jag valt att närmare undersöka dikter av tre poe-
ter som etablerar en explicit relation till alfabet.647 Norska Agnar Lirhus 
och svenska Ida Börjel blev båda en del av 2010-talets ekopoetiska våg 
i Skandinavien med långdikterna Hva var det hun sa? (2014) respektive 
Ma (2014) som båda är skrivna som ett slags svar på alfabet medan 
 Juliana Spahr varit en central figur inom den amerikanska ekopoesin 
sedan början av 2000-talet. Få poeter har i samma utsträckning som 
hon kopplats ihop med Christensens författarskap, och som jag kom-
mer att visa längre fram så kan hennes diktsamling this connection of 
everyone with lungs (2005) ses som en länk mellan alfabet och den sam-
tida skandinaviska ekopoesin. 

I det följande kommer jag att undersöka hur Lirhus, Börjel och 
Spahr transformerar Christensens dikt i sin egen poesi, och vad för 
sorts ekopoetik man kan se hos de respektive poeterna. Hur använder 
de alfabet, och vad för effekt får denna tradering för den äldre såväl 
som den nyare dikten?
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Vädret finns. Lirhus och Markhus ABC-bok

Hva var det hun sa? är, enligt baksidestexten, en tecknad dikt som 
bygger på Inger Christensens alfabet.648 För texten står den norske 
författaren Agnar Lirhus (f. 1978), och illustratören Rune Markhus (f. 
1972) har gjort bilderna. Lirhus debuterade 2006 med romanen Sko-
gen er grønn, som översattes till svenska, och hans författarskap består 
framför allt av romaner (varav en ungdomsbok), med Hva var det hun 
sa? och ytterligare en diktsamling som undantag. Framsidan av Hva 
var det hun sa? föreställer en tecknad trädstam som huggits av. Mellan 
stubben och stammen (som stigit uppåt snarare än fallit ned) står titeln 
i smala tecknade versaler. Trädets årsringar framträder med tydlighet i 
snittytan. Eftersom det framgår från bokens paratexter att hun syftar 
på Christensen kan framsidan tolkas som en illustration över tidsskill-
naden mellan alfabet och boken för handen. Vad var det egentligen 
Christensen sa, på 1980-talet? Lyssnade vi? Och vad händer när alfabet 
inte bara överförs till en samtida kontext utan även remedieras till bil-
derbokens medium?

Ungefär i mitten av boken apostroferas Christensen: ”du finnes, 
Inger, og hymnen om din tid, grensen/ mellom sant og søppel”.649 
Medan personen Inger Christensen är död, finns hon fortfarande, till-
sammans med ”hymnen om din tid”, som vi får anta är alfabet – en 
hymn som innefattar både sanning och avfall (”sant og søppel”). Om 
alfabet var hymnen om sin tid – 1980-tales kalla krig och hotande mil-
jögifter – är Hva var det hun sa? ett försök att uppdatera denna hymn 
till 2010-talet. Författaren och litteraturkritikern Espen Stueland skri-
ver att Lirhus dikt återspeglar de globala och storpolitiska förändringar 
som skett sedan alfabet skrevs: i perioden mellan de två böckerna upp-
rättades FN:s klimatpanel (IPCC), världen blev varmare, internationella 
försök att förhandla fram förpliktande neddragningar i CO2-utsläppen 
kollapsade, arter utrotades, regnskog försvann, öknen spred sig och po-
lerna smälte.650 I Hva var det hun sa? tar klimatförändringarna den cen-
trala roll som kärnvapnen spelade i alfabet. Men dikten vilar tätt an på 
föregångaren och är helt beroende av alfabet för sin egen tillkomst.651 

Lirhus efterord till dikten, ”Ord setter spor. Spor setter ord” hand-
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lar om klimatkrisen och hur starkt påverkad han blivit av Christensens 
dikt: ”Hvem kan tenke på Hiroshima uten å tenke på Inger Christen-
sen? Hvem kan se for sig røyksoppen uten å huske den messene tonen?” 
frågar han retoriskt.652 Här sker en märklig återspegling av vad jag i 
min läsning av ”atombomben” beskrev som en läckande effekt mellan 
mediala bilder av katastrofer, och poetiska beskrivningar av den var-
dagliga världen – när himlens ljus liknar ”atombombens ild/ lidt”.653 
Om det i alfabet gestaltas hur katastrofen och ödeläggelsen sipprar in 
i språket så har dikten samtidigt, åtminstone för Lirhus, lyckats skapa 
en motsatt effekt – dikten har sipprat ut i verkligheten och påverkar 
hur vi uppfattar vissa fenomen. Detta illustrerar det som inom ekokri-
tiken begreppsliggörs som en materiell-semiotisk relation mellan text 
och värld, men också Derridas resonemang om kärnvapenkrigets fa-
bulösa textlighet som jag återgav i kapitel två.654 Men det pekar också 
mot något mer specifikt som jag försöker ringa in, nämligen just denna 
specifika dikts – alfabets – starka påverkan på sin läsare genom en kom-
bination av rytmisk framställning och starka bilder.

Lirhus dikt är skriven helt i samma form som alfabet, även de rekur-
siva element där rader från föregående dikter återkommer med jämna 
mellanrum (rad 30, rad 60, rad 90 osv) är inkluderade.655 Han följer 
sättet på vilket Christensens dikt rör sig från ett strikt till ett allt lösare 
förhållande till listandets princip, och har till och med behållit en del 
av de centrala orden även om de flesta ord bytts ut för att föra över 
dikten till en samtida kontext. Lirhus har även lagt till en ytterligare 
princip till systemet: dikten innehåller en uppradning av utrotningsho-
tade arter. Man skulle kunna säga att han aktualiserar en latent aspekt 
hos alfabet, som ju – framför allt i ”hviskningerne” och ”defolianter-
ne” – antyder artutrotning genom kemisk och nukleär förorening. Till 
skillnad från alfabet slutar Hva var det hun sa? redan med J-dikten, 
som utgör en kulmen i båda verken. Medan Christensen fortsätter ef-
ter J-diktens bombnedslag, ända till bokstaven N, låter Lirhus dikten 
klinga ut just där. 

Även den framåtdrivande rörelse som jag diskuterat som karaktä-
ristisk för alfabet har Lirhus och Markhus tagit fasta på och till och 
med förstärkt i illustrationerna. På varje uppslag finns det en mer eller 
mindre tydlig rörelse eller utveckling från den vänstra sidan till den 



h y mnen om sin t id

207

högra.656 Det första uppslaget utgörs av en ljusblå bakgrund med sti-
liserade encelliga organismer och havsanemoner. Texten längst upp på 
vänstra sidan lyder: ”anemonerne finnes, anemonerne finnes”. Liksom 
med alfabets inledande rader verkar ordet ”anemonerne” motiverat i 
första hand av sin ljudliga kvalitet. Lirhus har valt ett ord som, förutom 
att det börjar på ”a”, har (ungefär) samma betoningsschema som ”abri-
kostræerne”, och som hör till en naturlig ordning. Men till skillnad 
från ”abrikostræerne” är det ett ord med en något instabil beteckning, 
åtminstone om man läser dikten ”mellan” norskan och danskan. På 
danska heter vitsippa anemon, och även på norska kan vitsippa – hvit-
veis – kallas för treanemone.657 Men med tanke på illustrationen som 
frammanar bilden av ett urhav där några havsanemoner vajar längst 
ner i högra hörnet av uppslaget, är det i första hand just havsanemo-
ner som läsaren leds att tänka på. Bokens första uppslag förstärker den 
upplevelse av ’begynnelse’ i kosmologisk mening som alfabets första rad 
frammanar, genom att referera till livets ursprung i havet. Markhus har 
tagit fasta på den evolutionära impuls som finns i alfabets form, men 
också den natursyn som skrivs fram, som betonar ett släktskap mellan 
allt som existerar.

Illustration ur Hva var det hun sa?
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På nästa sida fortsätter illustrationen att gestalta havet, nu med 
en rad organismer – från eukaryoter till en manet och en bläckfisk – 
som verkar färdas framåt och uppåt på sidan. Texten lyder ”berggylte 
finnes, og brønnbor, brønnbor/ og bor finnes; og butanet, butanet”. 
Även här lägger sig Lirhus nära alfabets rytm, och överför även den för 
b-dikten så centrala manövern: dikten låter grundämnet existera både 
i sig självt och som en del av något större. Hos Lirhus är det istället 
för brom ’bor’, som ingår i ”brønnbor”. Redan här blir diktens ärende 
synligt på ett något tydligare sätt än i alfabet, där strålningens och de 
kemiska substansernas tidiga insipprande i dikten egentligen blir syn-
liga först vid en omläsning: brunnborren för med sig konnotationer 
till oljan, till oljeplattformarna utanför Norges kust, som också gestal-
tas i illustrationen några sidor senare. Havet som dikten befinner sig i 
bär på livets begynnelse, men döljer också de fossiliserade organismer 
som pressats samman till olja under havsbotten. ”Bor” har dessutom 
ytterligare en betydelse: det är namnet på en gud i den norröna myto-
login, som sägs vara Odens far – någon som fanns redan innan världen 
skapades. Livets början och dess prekära nuvarande situation inryms i 
detta enstaviga ord.

Illustrationen till den tredje dikten bekräftar att rörelsen uppåt fak-
tiskt åsyftar en evolutionsprocess, då havsytan blir synlig och amfibier 
krälar upp ur vattnet. Här finns cellerna och cytosol (cellvätska), och 
dikten avslutas liksom alfabets c-dikt med ”cerebellum”. Men här finns 
också ord som pekar mot de mänskliga konsterna – cesur och c-moll – 
liksom ord som återigen för tillbaka dikten till oljeindustrin: ”casinger” 
syftar förmodlingen på de casingrör med kontrollventiler som styr ol-
jeströmmen från en oljebrunn. I den fjärde dikten har illustrationernas 
utveckling tagit oss till staden – från enkla små hus i uppslagets vänstra 
nederkant till enorma skyskrapor på högra sidan. Här känner vi igen 
dagarna, duvorna, dioxin och döden från Christensens D-katalog, 
men också ord som pekar mot politisk administration (”direktorat”) 
och kunskap (”disputas”). 

På nästa sida utgör illustrationen ett formmässigt negativ till det fö-
regående uppslaget: medan staden förut växte sig större, framträder här 
en skog som på högra sidan övergår i ett kalhygge. Här listas många 
djur- och växtarter som bland annat finns på ”engen” och i ”elven”: 



h y mnen om sin t id

209

”engsoleie”, ”eikebladspinner”, ”edelkreps”, ”alke”. Lirhus har tagit fasta 
på och utvecklat idén om alfabet som en poetisk rödlista när han i sin 
dikt faktiskt väver in rödlistade arter. Samtidigt uppstår frågor kring 
relationen mellan dessa rödlistade arter och de andra fenomen som 
uppträder i dikten. Poängen med alfabets listande är ju, som Emmeche 
och Haugland påpekar, att det understryker faktumet att allt liv på jor-
den i någon mening – på lång sikt – är utrotningshotat.658 Men medan 
kärnvapenhotet på Christensens tid framkallade en känsla av att allt 
kan ta slut helt plötsligt, översätter Lirhus alfabet till en tid då väldigt 
många arter är på väg att dö ut. Ett långsamt faktum, en pågående si-
tuation, snarare än ett plötsligt kanske.659

Långsamt bygger Hva var det hun sa? upp sitt crescendo mot en 
höjdpunkt – den sista dikten, som i alfabet motsvaras av ”atombomben 
findes”. I Lirhus dikt har kalla krigets kärnvapenhot bytts ut mot kli-
matförändringarna, och dess konkreta instans av extremväder: ”været 
finnes” står skrivet långt ned på högra sidan, ovanför en liten kuststad, 
medan en enorm tsunami välver sig över staden. På nästa sida slår vå-
gen ned och precis där den träffar står skrivet: 

Illustration ur Hva vad det hun sa?
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Pakistan, Tacloban

Pakistan i
juli 2010

Tacloban den 8.
november 2013660

Lirhus låter här översvämningar på södra halvklotet ta den plats som i 
alfabet ges åt kärnvapensprängningarna över Hiroshima och Nagasaki. 
Förödelsen på andra sidan jorden står som ett hot om att katastrofen 
kan inträffa även här, i Skandinavien, där vi ännu är trygga. På näs-
ta sida ser man ett nästan monokromt ödelagt landskap och de kalla 
siffrorna: ”over 1700 døde etter/ flommen, 4 millioner hjemløse/ over 
6300 døde etter/ tyfonen, 4 millioner hjemløse”. Uppslaget efter dessa 
rader är tomt på text och verkar föreställa ödeläggelsen efter tyfonen: 
en mörk himmel, svarta streck som kan vara rök eller stormvindar, vita 
flagor som faller eller stiger i luften. I nästa uppslag blir dessa flagor 
markerade, som snö över en solig sommardag på stranden. 

Illustration ur Hva vad det hun sa?
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I alfabet heter det i en dikt att ”sneen/ er slet ikke sne/ når den sner/ 
midt i juni”.661 Det som inte är snö är, enligt Christensens dikt, blom-
mande träd: 

sneen er
selv steget op
og har blomstret
i juni

som æbler
abrikoser
kastanier
i juni.662 

Men diktens många negationer och mångtydiga formuleringar låter 
inte detta vara en enkel, vacker bild av våren. I sammanhanget fram-
kallar denna märkliga snö som stiger upp associationer till atomvinter 
och aska som regnar ned efter explosioner. Även i Hva var det hun sa? 
är det inte helt klart vad denna tecknade ”snö” faktiskt föreställer, men 
mot bakgrund av diktens fokus på extremväder – och med de senas-
te årens storbränder i Sverige såväl som i Australien, Kalifornien och 
Kanada i färskt minne – läser jag dessa vita flagor som aska från en 
skogsbrand. Bilden med människor som spelar boll och underhåller sig 
på stranden medan dessa tecken faller över himlen framstår som en fö-
regångare till det virala fotografi från 2017, på vilket människor spelar 
golf medan en skogbeklädd kulle står i brand i bakgrunden.663 Medan 
de vuxna i Markhus illustration är upptagna av sin aktivitet märker 
barnet att någonting är fel och pekar upp mot skyn.

Precis som i alfabet kontrasteras och förankras de globala katastrof-
händelserna mot ett diktjag som står och lagar mat medan vardagen 
pågår utanför fönstret. Medan den motsvarande dikten i alfabet glider 
tillbaka från jaget till himlen som liknar ”atombombens eld/ lidt”, gli-
der Lirhus dikt ned i havet igen. Och här slutar Lirhus dikt, på boksta-
ven J, men liksom alfabets avslutande dikt antyder de sista raderna här 
en värld efter katastrofen:
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ja, glemselens lyse mørke
når alt som er borte finnes
i frøhvelv
litt664

Det ljusa mörkret – en oxymoron som förekommer i olika versioner 
även i alfabet – syftar här på havet, som dikten både slutar och börjar 
i. Här finns också en allusion på det av den norska staten ägda frövalv 
som är uppfört i en nedlagd kolgruva på Svalbard. Där förvaras miljon-
tals fröprover i en miljö säkrad för extrema omvälvningar som naturka-
tastrofer, kärnvapenkrig och jordbävningar. I media brukar valvet kall-
las ”Domedagsvalvet” eller ”domedagsbunkern”, och har även liknats 
vid en ”backup-hårddisk” för mänskligheten.665 Dessa rader i Lirhus 
dikt kastar ett nytt ljus på en passage i alfabet som jag tidigare diskute-
rat i kapitel två: slutet av I-dikten då ett mer-än-mänskligt ”vi” träder 
in i dikten, eller rättare sagt ett ”vi” vars gränser totalt upplöses och 
antyder en värld efter människan: 

som små

vil vi findes, så små som lidt pollen i tørv,
som lidt virus i knogler, som vandpest måske,
måske som lidt hvidkløver, vikke, lidt skivekamille
forvist til det gentabte paradis; men mørket
er hvidt, siger børnene, paradismørket er hvidt,666

Den dubbelhet av närvaro och frånvaro som är implicit i Christensens 
dikt – ett efteråt som egentligen inte inkluderar oss, men som i dikten 
ändå måste föreställa sig ett slags ”oss” – görs helt explicit i Lirhus dikt, 
där det ”som er borte finnes”. Vad försvinner, vad kommer att finnas 
kvar, under vilka förutsättningar? Både alfabet och Hva var det hun sa? 
ställer dessa frågor, utifrån olika utsiktspunkter. Kärnvapnens snabba 
och obönhörliga utsläckning av allt levande, eller snarare all mänsklig 
civilisation, konnoterar det utraderande av arkiven som omöjliggör lit-
teraturen, för att tala med Derrida.667 En katastrof framdriven av kli-
matförändringar är mycket långsammare och drabbar i första hand De 
andra – andra arter, men också de människor som lever i fattigdom på 
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södra halvklotet. Arkiven och den välbärgade delen av mänskligheten 
har större möjlighet att överleva; frövalvets själva existens är en fantasi 
inte om apokalypsen utan om världen efter undergången – en fantasi 
om de som överlever den biologiska mångfaldens utplåning och havs-
nivåernas stigande, till exempel den välbeställda norska medelklassen 
vars höga levnadsstandard ironiskt nog är byggd på pengar från olje-
industrin. 

Den dröm om att (över)leva som lite vitklöver, vilken fungerar som 
en tröst i alfabet, verkar på sätt och vis svårare att upprätthålla när den 
katastrof man förutser är klimatförändringar och det sjätte massutdö-
endet. Detta understryker också Lirhus dikt. Om alfabet antyder att 
det är samma mänskliga mekanism – föreställningsförmågan – som 
ligger bakom dikten och atomforskningen, handlar Hva var det hun 
sa? mer om att väva samman det senkapitalistiska samhällets bestånds-
delar med dess konsekvenser. Det är kanske inte riktigt lika effektfullt 
som den manöver Christensen gör i alfabet, då människans egen ska-
pelse används emot henne själv. Men genom att använda havet som en 
synekdoke för klimatförändringarna gestaltar Lirhus och Markhus pre-
cis som Christensen en komplex relation mellan skapelse och förstörel-
se. Livets ursprung och källan till Norges rikedomar kan också vända 
sig emot människan, som en konsekvens av hennes uppfinningar och 
handlingar. Och ingen är oskyldig: ”gjerningsstedet finnes; gjernings-
stedet i deg, i alle”.668 Medan Christensen utmålar dikten som giftig, 
vit och förvittrande, tar här denotationen diktens roll: ”den svarte sola, 
forlatt av oss,/ den giftige, hvite, forvitrede denotasjonen”.669 Det är de-
notationen, mängden av de ting som refereras till, som förvittrar så att 
orden inte längre träffar: ”ord uten treff, liv/ uten verden”. ”Det som 
förvittrar verkar alltså vara språkets refererande funktion”, skriver Stu-
eland.670 Mer specifikt, vill jag tillägga, för att de ting som orden deno-
terade inte längre finns. Istället upprättar elegin en värld av klagan, en 
ersättningsvärld i språket. 

Samma dikt belyser dessutom den gudsfrånvaro som präglar alfa-
bets G-dikt. Gud finns inte i Christensens dikt, utan nämns endast i 
ordet ”gudsforladt”. Men i Lirhus dikt finns gud: ”midt i den oplyste/ 
kjemiske gettoen finnes gud,/ med sin gammeldagse, fredelige presis-
jon […]”. alfabets gevär är utbytta mot gud och ”gudsforladt” är utbytt 
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mot ”forlatt av oss”. I en essä likställer Christensen gud med en omsorg 
om allt levande, och det är just denna omsorg som viet i Lirhus dikt 
förnekat den mer-än-mänskliga världen.671 För Lirhus verkar vilja un-
derstryka att det är vi, människorna, som är skyldiga och att även om 
Gud finns – som ett fenomen bland andra – kan vi inte skylla eller 
förlita oss på högre makter.

Hva var det hun sa? använder alfabet för att tala om klimatföränd-
ringarna utifrån en samtida, norsk kontext. Oljeindustrin utgör en 
bakgrund i både text och bild, och det är uppenbart att dikten har ett 
didaktiskt syfte. I efterordet skriver Lirhus:

Det är en bok för alla, också barn, för i den komplicerade ekvationen 
över framtidens bördor och fördelar är barnen den mest självklara fak-
torn. Och kanske kan de svepande bilderna ge dem en aning om vad 
vi vuxna är i färd med att göra mot dem? Eller kanske kan det lilla 
huvudet mot din arm, den varma andedräkten mot din hud, påminna 
dig om vad som står på spel? Eller ska tonåringen äntligen explodera i 
berättigat raseri?672

Barnet har varit en central figur i den miljöorienterade diskursen sedan 
den moderna miljörörelsens födelse. Det är barnen som ska ’ärva jor-
den’, och medan barnet får en symbolisk betydelse i vuxenlitteraturen 
finns det en rik flora av barnlitteratur med ekodidaktisk vinkel.673 I 
Hva var det hun sa? heter det att ”våre forfedre døde for oss/ som også 
våre barn skal dø for oss”.674 Här adresseras hur livets naturliga cykel 
har rubbats: barnen kommer att dö för sina föräldrar i den mening 
att föräldrarna exploaterar de resurser, den värld, som barnen skulle 
leva av och i. Även i alfabet figurerar barnet just som arvinge till en 
förstörd värld i bokens sista dikt där de sista människorna i ett post-
apokalyptiskt landskap verkar vara barn som tar skydd i en håla, ”men 
børn er de ikke/ der er ingen der bærer dem mere”. Detta är bokens 
allra sista rader, effektfulla i sin förtvivlan. Den dubbla betydelsen i 
”bærer” pekar både mot bristen på omsorg från vuxna och på det som i 
en tidigare dikt beskrivs som ”kærlighedsfrugternes fejlslagne vækst” – 
strålningens förverkande av fruktbarheten. 

Här uppenbarar sig också en aspekt av alfabets form som jag hit-
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tills inte kommenterat i avhandlingen, nämligen dess anspelning på 
ABC-boken. Stefan Kjerkegaard skriver att en dansk läsare av alfabet 
oundvikligen tänker på Halfdan Rasmussens Halfdans ABC (1967), 
och han pekar även på den engelska boken Apricot ABC (1969) som var 
en klassiker i början av 1970-talet, samtidigt som han påpekar att det 
är ovisst i vilken grad Christensen tänkte på eller ens kände till dessa 
verk.675 Men mot bakgrund av barnet som en viktig figur inom miljö-
diskursen aktualiseras ändå ABC-boken och dess didaktiska såväl som 
utopiska potential. Under tidigt 1900-tal plockades ABC-boken ur sitt 
pedagogiska sammanhang, till vilken den hört sedan 1600-talet, av det 
litterära avantgardet som släppte orden lösa från sina betecknande ge-
nom att leka med dem på barnens sätt. Som Georges Didi-Hubermann 
skriver, så finns en spänning i ABC-bokens form mellan vad han kallar 
”lärdomens kedjor och lekens lössläppanden”.676 Genom den barnsliga/
poetiska leken med språkets byggstenar frigörs en slags utopisk poten-
tial – ABC-boken kan betraktas ”som en språklek för den som vill bör-
ja från början med allting”.677 Med utgångspunkt i Didi-Hubermans 
resonemang frågar sig Evelina Stenbeck i en artikel om Ma, som jag 
kommer att återkomma till i nästa avsnitt, om inte Christensens (och 
sedan Börjels) lån av denna form har att göra med en önskan om att 
börja om med allting, att ”avsäga sig minnet av världens sammansätt-
ning”.678 Man kan också tänka sig att det i Hva var det hun sa? har att 
göra med en didaktisk gest att lära sig leva i en värld i omvandling, en 
värld där ordens referenter – som vi sett – vittrar bort.

Det är i sammanhanget intressant att det litteraturdidaktiska forsk-
ningsprojektet ”Natur i barnlitteraturen” undersökte högstadieelevers 
reaktioner på just Hva var det hun sa? Syftet med studien var att un-
dersöka hur eleverna formulerade sig om natur och klimat i möte med 
litteratur som på estetiskt utmanande sätt reflekterar över klimatför-
ändringar och klimatutmaningar.679 Hypotesen eller snarare förhopp-
ningen var att Lirhus lyrik, baserad som den är på Christensens alfabet, 
kunde erbjuda ungdomarna ett ”språkligt uttryck som bryter upp från 
vardagsspråket och utforskar språkets gränser” snarare än att göra kli-
matförändringarna till en form av underhållning som en del romaner 
gör.680 Denna hypotes kunde dock inte bevisas utifrån det empiriska 
materialet: eleverna uppvisade inte en fördjupad förståelse för eller 
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ett starkare engagemang i klimatfrågan efter att ha diskuterat boken. 
Man landade snarare i slutsatsen att barnen saknar ord för att tala om 
dessa frågor och att det kräver större insatser än läsandet av en enstaka 
bok.681 Projektets formulering visar på en vilja att utforska eller snarare 
överbrygga den spänning mellan estetik och aktivism som enligt Peter 
Degerman karaktäriserar den ekokritiska forskningen. 682 Frågan om 
litteraturstudiets funktion när det gäller att hantera miljöproblemen – 
varför behandla miljöfrågorna i poetisk form? – ligger nära till hands 
när det handlar om en dikt som så tydligt som Lirhus har ett didak-
tiskt anslag.

När jaget i dikten steker lax istället för att, som i alfabet, koka 
potatis, indikerar det hur individens matvanor i dag blivit tätt sam-
mankopplade med miljöfrågan – laxen, som antagligen kommer från 
norska odlingar, har helt andra och mer komplicerade konnotationer 
än potatisen. Men jagets funktion i dikten är densamma som i alfa-
bet: Lirhus försöker inte uppfinna nya sätt att gestalta relationen mellan 
människa och natur och transponerar endast Christensens form till en 
samtida kontext. Som vi kommer att se i de följande avsnitten utfors-
kar Börjel och Spahr 2000-talets subjektivitet på mer nydanande sätt. 

Illustration ur Hva var det hun sa?
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Lirhus och Markhus har däremot fördjupat sig i den apokalyptiska och 
kosmogoniska tematiken. Illustrationerna i Hva var det hun sa? plockar 
upp den utveckling som är inneboende i alfabets system och alluderar 
i början på evolutionen. Men utvecklingen sluts i en cirkel när dikten 
i slutet glider ner i havet igen. Människan och hennes påverkan på kli-
matet hamnar ur sikte och verkar vid en första anblick irrelevant sett ur 
djuphavets perspektiv. Havsbottnens glömska är dock ’förrädisk’, och 
de vita flingor som gestaltar den oroväckande ’snö’ jag tidigare talade 
om sipprar även ned i den sista sidans i övrigt tomma hav (och att havet 
annars är tomt är naturligtvis oroväckande i sig). 

Men sista sidan och första sidan speglar varandra. Jag talade tidi-
gare om hur illustrationen till första dikten uppvisar en utveckling av 
encelliga organismer – och de allra första instanserna av det som åt-
minstone sedan blir liv, är identiska med dessa vita flingor. I likhet med 
alfabet verkar Hva var det hun sa? behålla en viss ambivalens inför mö-
tet med katastrofen. Ljuset och mörkret verkar vara två sidor av samma 
mynt, och dikten kan frammana både hopp och förtvivlan, även om 
den senare affekten är den mest uppenbara.

Förutom den besvärjande formen har Lirhus och Markhus tagit 
över den växlande rörelsen mellan det kosmologiska och det vardagliga, 
det globala och det individuella, det apokalyptiska och det världsska-
pande som präglar alfabet, som uppstår i bruket av listan som ett sätt 
att föra samman alla typer av fenomen på samma nivå. Den anti-antro-
pocentriska hållningen är tydlig: i illustrationerna syns människor en-
dast på en minoritet av uppslagen, och endast vid det tillfälle då jaget 
träder in i dikten figurerar de i en närbild. Men inte heller där centreras 
egentligen människan: ångan från kastrullen tar över blickfånget och 
för läsaren vidare, ut mot fåglarna i trädkronorna. Samtidigt är dikten 
såväl som bilderna högst medvetna om mänskligt ansvar. I kommenta-
ren till dikten skriver Lirhus till och med att klimatkrisen är skapad av 
vetenskapen och därför måste lösas av vetenskapen.683 En sådan håll-
ning framgår dock varken tydligt i Hva var det hun sa? eller i alfabet. 
I alfabet menar jag att Christensen ingår i en kritisk reflektion över 
vetenskapen som verksamhet såväl som den ideologi av objektivitet och 
läsbarhet som ofta förknippas med om inte helt dominerar den – och 
själva formen, influerad som den är av cybernetikens systemtänkande, 
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bär i sig en reflektion över ekologins paradox, att den är en vetenskap 
som möjliggjorts av en teknologisk utveckling som också utgör ett eko-
logiskt hot. Och i Hva var det hun sa? framstår frövalvet – domedags-
valvet – som en sorglig bön, ett svagt hopp om att med hjälp av veten-
skapen säkerställa mänsklighetens (eller snarar en priviligierad del av 
den) överlevnad även efter en total ekologisk kollaps.

Moderjorden fanns. Börjels ekopoetiska montage

Ida Börjel skrev in sig som en av de främsta poeterna inom det svenska 
00-talets konceptuella poesi med sin debut Sond. I de följande böck-
erna Skåneradio, där hon transkriberat och redigerat röster från en 
lokalradiostation, och Konsumentköplagen: juris lyrik, som iscensätter 
ett samtal mellan köpare och säljare i lagtextens form, fortsätter hon 
att med sin undersökande poetiska metod blottlägga och luckra upp 
samhälleliga diskurser. Så är även fallet i Ma, hennes fjärde bok, som 
har ett ännu tydligare civilisationskritiskt drag än de föregående men 
också en mörkare och mindre humoristisk ton. Den långa dikten är en 
katalog som rör sig genom alfabetet från A till Ö, och den tar sin bör-
jan med ett vidvinkelperspektiv över planeten i geologisk tid: 

Jorden; moderjorden
fanns, Pangaea

fanns och Gondwana
bröts ur Pangaea

ur Pangaea   Laurasien 684

Redan i diktens första rad ser man en tydlig allusion på alfabet, när-
mare bestämt det tionde avsnittets rader om jorden: ”i jorden; Jorden; 
Jorden i sit omløb/ om Solen findes; Jorden på sin rute/ gennem Mæl-
kevejen findes”. Dessa rader (i svensk översättning) citeras dessutom 
som epigraf till boken. Ma står alltså, liksom Hva var det hun sa?, i en 
explicit relation till alfabet – man kan tala om en tydlig hypertext i Ge-
nettes mening.685 Men medan Lirhus dikt kan förstås som en översätt-
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ning i tid av Christensens dikt, har relationen mellan Ma och alfabet en 
annorlunda karaktär.

Gondwana och Laurasien, som nämns i den första dikten, syftar 
på förhistoriska kontinenter, som motsvarar ungefär södra respektive 
norra halvklotet, medan Pangaea var en superkontinent som under en 
period förenade dessa landmassor som sedan skulle separeras. Ma tar 
alltså sin början med en planetarisk reflektion över enhet och splitt-
ring som bär resten av den långa dikten i sig: den är ett vittnesmål 
över mänskliga grymheter och konflikter, men förmedlar i två centrala 
sekvenser också en mer personlig dimension där ett förlorat barn och 
moderskap utgör själva smärtpunkten. I likhet med alfabet väver alltså 
Ma samman fenomen på olika skalor och i olika modus, men utgångs-
punkten såväl som resultatet skiljer, som vi kommer att se, sig åt från 
Christensens dikt.

Något som flera pekat ut som ett särskilt effektfullt grepp i Ma är 
hur Börjel i överföringen av alfabets centrala formel, ”x findes”, skiftar 
tempus till preteritum, förfluten tid.686 Åsa Arping menar att Börjel, 
genom tempusskiftet ”från nuets och livsviljans presens, till historiens, 
sorgens och förlustens imperfekt”, transponerar ner tonläget i förhål-
lande till förlagan.687 Medan detta fångar in en viktig aspekt av Ma, 
nämligen sorgen som den centrala axel runt vilken dikten vrider sig, 
så ger det en något skev blick på alfabet – Christensens frammanan-
de av tingen präglas ju av en ambivalens, en spänning mellan utopisk 
kosmogoni och en förtvivlad apokalyps och man kan, som jag tidigare 
diskuterat, förstå dikten som en rödlista över en värld vars existens är 
hotad. Christensens presens är alltså lika fyllt av oro som av ”livsvilja”. 

Arpings artikel kan därmed ses som ett exempel på en tendens som 
Elisabeth Friis pekar ut i en artikel om samtida svensk poesi läst ur ett 
danskt perspektiv, nämligen den att uppfatta alfabet som ett ”livsbe-
jakande” verk.688 Friis konstaterar att det är en märklig läsning av en 
diktsamling ”vars kulmen (’atombomben finns’) är minnet av Hiroshi-
ma och Nagasaki i kontrast till aprikosträdets existens.”689 De texter 
hon citerar som belägg är alla just recensioner av Ma, och jag tror det 
finns visst fog att säga att det är just jämförelsen mellan alfabet och Ma 
som får den förra att framstå som livsbejakande för flera recensenter, 
såväl som för Arping – när alfabet kom i en nyöversättning senare sam-
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ma år förbisåg kritikerna inte det dystopiska.690 Men medan det hos 
Christensen finns en impuls som hela tiden löper i motsatt riktning 
från det apokalyptiska – naturens skönhet och människans kärlek står 
sida vid sida med defolianter och bomber – så möter man i Ma en mer 
ensidigt ’mörk’ lista inte bara på grund av diktens tempus, utan fram-
för allt på grund av dess kartläggande av den våldsamma och sorgliga 
aspekten av mänsklighetens historia. Krig, grymheter, ekonomisk och 
politisk orättvisa i alla former och färger – det är vad som ges mest ut-
rymme i dikten. Här kan man dra sig till minnes Marie Silkebergs re-
flektion över varför Christensen i ett mycket sent skede av arbetet med 
alfabet beslutade sig att ändra ”katastroferne findes” till ”kærligheden 
findes”: kanske var det på grund av att kärlekens existens framstod 
som mer prekär och därför viktigare att frammana i en dikt som vitt-
nar om kärnvapensprängningar och miljöförstörelse.691 När kärleken 
förekommer i Ma är det snarare som en våldsam, ursinnig kraft, vilket 
jag kommer att återkomma till strax.

Ma får alltså alfabet att framstå som livsbejakande genom att enbart 
ta över diktens mörka sida. Det är dessutom iögonfallande när en re-
censent, som Friis observerar, skriver att alfabet ”kretsar kring naturly-
rik” till skillnad från Börjels poesi som tar ”med oss till krig, svält, död 
och hemskheter.”692 I min läsning framstår alfabet snarare som ett brott 
mot den naturlyriska traditionen – men inte genom att förneka den 
utan genom att gå i en kritisk dialog med den. Christensen visar i alfa-
bet att en pastoral förståelse av naturen som en tillflyktsort från civilisa-
tionens mödor numera är omöjlig, att förbindelserna går kors och tvärs 
mellan medvetande, kreativitet, teknologi och natur. Att alfabet i jäm-
förelse med Ma framstår som en naturlyrisk dikt kan kanske tas som 
en indikation på att det skett ytterligare en förskjutning i synen på na-
turen, och i poesins förhållande till naturen, mellan 1981 och 2014. När 
Ma recenseras är det mot bakgrund av den konceptuella poesins starka 
ställning i det tidiga 2000-talets svenska litteratur, där det naturlyriska 
inte stod högt i kurs.693 Men 2014 kan samtidigt sägas vara året då den 
ekopoetiska strömningen tog fart i den skandinaviska litteraturen, och 
sedan dess har naturen som motiv och ämne blivit vanligare igen, men 
då just med fokus på de förbindelser som framträder i nytt ljus på grund 
av klimatkrisen, snarare än på närvarobundna naturbetraktelser. 
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Man kan här, i jämförelsen mellan hur alfabet och Ma gestaltar 
planetens förbindelser, se ett tecken på den ökande denaturalisering av 
ekologibegreppet som till exempel Erich Hörl och Timothy Morton 
diskuterat. Även om det ekologiska tänkandet hos Christensen i för-
sta hand handlar om just förbindelser, är det ändå möjligt att se en 
uppdelning av ett mänskligt och ett naturligt rum, och det ekologis-
ka har där fortfarande någonting att göra med det Erich Hörl kallar 
teknikens och sinnets andra sida.694 Under 2000-talet har vi i högre 
grad trätt in i den generella ekologins paradigm där emfasen läggs på 
relationer snarare än individer och där den väsentliga skiljelinjen inte 
längre går mellan naturligt och onaturligt.695 Ett annat historiskt skif-
te som synliggörs är introduktionen av begreppet antropocen. Medan 
alfabet kan sägas vara antropocen-diktning i epoken men före be-
greppet, är Ma en självreflexiv inventering av antropocens grymheter 
– ”tiden, människoeran    antropocen” heter det i a-avsnittets andra 
dikt, där den geologiska rörelsen vi såg ovan kommer till sitt ’slut’.696 
När naturfenomen nämns i dikten är det oftast som indikationer på 
klimatförändringar, som i den femte i-dikten, där isbergsmetaforen 
lyfts fram i olika former (”det fanns isberg/ det ekonomiska isberget/ 
det nukleära isberget det/ ekologiska; isbergsteknik fanns”) och ”en 
ensam isbjörn på ett flak” fanns.697 

Jesper Olsson har i en artikel diskuterat montage, kollage och in-
dex som poetiska metoder i den konceptuella poesin, bland annat i 
förhållande till en av Börjels tidigare diktböcker. Han beskriver den 
kollage-metod som Börjel använder sig av som ett sätt att minnas, att 
arkivera, i en tid som präglas av digitala mediers överflöd och brus:

I en period där digitala medier utgör basen för kommunikation och in-
formationshantering, blir indexet en möjlighet, bortom den mimetiskt 
orienterade realismen, att närma sig någon form av fysisk och materiell 
”verklighet” eller ”liv” i de estetiska praktikerna.698

Även i Ma kan man tala om just en indexikalitetens poetik, i det att 
Börjel, som Evelina Stenbeck skriver i en artikel, uppenbarar sakförhål-
landena istället för att reproducera dem.699 Det rör sig alltså om en po-
esi som förhåller sig kritisk till mimesis och representationens illusion, 
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men som samtidigt vill just öppna sig mot världen. Som Mary Ann 
Doane skriver om indexikalitet:

Medan realismen menar sig bygga en mimetisk kopia, en illusion av en 
beboelig värld, ger sig indexet endast ut för att peka, att förbinda, att 
vidröra, att få språk och representation att tangera världen – att referera 
till en verklighet utan realism.700 

Ma pekar mot världens sorger och grymheter, men tar aldrig på sig den 
omöjliga uppgiften att skildra alla dessa händelser. Att läsa Ma kräver 
därför en hel del av läsaren. För medan den kontextuella förståelsen 
varierar från läsare till läsare, finns det knappast någon för vem alla de 
händelser och fenomen som nämns har självklara referenter. Ma speg-
lar, menar jag, hur en sorts digital epistemologi infiltrerat poesin, där 
sökmotorer och Wikipedia-sidor blir en integrerad del av såväl skri-
vandet som läsandet av poesin. Läsaren drivs att söka sig vidare, och 
själv införliva indexets kunskap i sig. På så vis kan man tala om en 
pedagogisk aspekt av Börjels dikt, som innebär ett aktivt samarbete 
med läsaren.

Ma är alltså ett index eller ett montage utan ett samlande subjekt. 
Men – precis som i alfabet dyker ett jag upp till slut, här i M-avsnittet 
och sedan igen i X-avsnittet. Evelina Stenbeck gör en intressant läsning 
av Börjels poetiska metod som ett ”dialektiskt montage” vilket består 
av ”olika tidsplan och temporala skärningspunkter mellan den senka-
pitalistiska samtiden och det historiska avant-gardet.”701 Börjel skriver 
i en konceptuell strömning influerad av 60-talets neo-avant-garde, den 
amerikanska L=A=N=G=U=A=G=E-poesin och dess idéer om anti-
originalitet. När ett lyriskt jag – den typ av ’autobiografiskt jag’ som 
L=A=N=G=U=A=G=E-skolan kritiserade702 – ändå dyker upp, är det 
alltså ett brott mot denna ’avantgardeistiska tradition’.703 I Stenbecks 
läsning av Ma kan diktaren – Börjel – liknas vid ett slags historiker 
som visar på motsättningar i samtidens ogenomträngliga ideologiska 
teckenmassa genom sitt sammanställande inte bara av olika historiska 
och samtida händelser utan även olika litteraturhistoriska former.704 

Att Börjel vänder sig till alfabet i ett sådant projekt är knappast för-
vånande. Christensen kombinerar, som jag tidigare visat, neo-avant-
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gardets systemdiktning med en lyrisk subjektivitet som pekar bakåt 
mot romantiken. Jag kommer att återkomma till detta längre fram när 
jag diskuterar Juliana Spahrs poesi, eftersom hon explicit vänder sig till 
lyriken – på tvärs emot hennes tillhörighet till den lyrikkritiska post-
L=A=N=G=U=A=G=E-skolan – som ett sätt att skriva om de globala 
och personliga förbindelser som 9/11 på samma gång synliggjorde och 
trasade sönder. Det är som om vissa händelser framkallar behovet av 
ett lyriskt subjekt som kan stå som en länk i det fragila nät av förbin-
delser som världen utgör. I Börjels fall tog skrivandet av Ma sin ut-
gångspunkt i en sådan händelse, eller rättare sagt i läsandet av alfabet 
efteråt. I en intervju berättar Börjel att alfabet var den första boken hon 
kunde läsa efter en period av språklig tystnad framkallad av traumat 
att förlora ett barn. Hon började skriva Ma i förtvivlan, och alfabetet 
framstod då som den logiska ordning som hon var tvungen att accepte-
ra som en början på en ny världssyn, en som rymde barnet som dog.705 

Börjels beskrivning har anmärkningsvärda likheter med hur en 
annan författare, Naja Marie Aidt, i sin sorgebok Har døden taget no-
get fra dig så giv det tilbage. Carls bog (Har döden tagit något ifrån dig 
så ge det tillbaka: Carls bok) skriver att det första hon kunde tänka på 
efter sin sons plötsliga och våldsamma död var alfabet: ”Jag kunde höra 
dikterna, de kom inifrån min kropp, som om Inger stod inuti mig och 
läste dem högt. Hennes röst”.706 Det verkar vara något med det enkla 
listandet av orden, av saker som finns, som fungerar som en krishan-
tering för författaren, både som läsare och som diktare.707 I båda fallen 
blir alfabets rytmiska uppräknande av saker som finns vägen tillbaka 
till skrivandet, en möjlighet att fortsätta skriva trots sorgens och smär-
tans tendens till tystnad. Enligt Börjel är Ma skriven som ett svar på 
alfabet, och detta är också en anledning till varför texten är satt på 
uppslagens högra sida, med högerjusterad marginal: som negativa av-
tryck av Christensens dikter, men också negationer av de traditionella 
dikter som var omöjliga att skriva på de vänstra sidorna.708

Men i två av avsnitten uppträder plötsligt texten på vänstersidorna. 
I M-avsnittet aktualiseras titelns mångbottnade betydelse. Ma som i 
mamma, som i den anatoliska moders- och krigsgudinnan Ma, men 
också som i det japanska begreppet för tomrum, vars skrifttecken kan 
läsas som en port (間). Japanskans ’ma’ är inte tomrum som brist utan 
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en tomhet full av möjligheter, en ”negativ rymd”, en kreativ tomhet.709 
I dikten omedelbart före M-avsnittet (här citerad i sin helhet) heter det:

levd tid, levd plats
som minnet tvingar in i presens

tecknad i månljuset genom porten
i soldiset genom portarna

en mor fanns, en mors eko
universum utvidgar sig
universum utvidgar sig

prövande, tvingande, ordande
genom portarna i det japanska tecknet

för passivt brukad yta, negativ rymd
att den villkorade tomheten

inte är tömd; att något, att genom
soldimman bokstavera         Ma710

Den tomma ytan refererar då, bland annat, till de tomma vänstersidor-
na, som i sin tur talar om omöjligheten att skriva dikter om en särskild 
erfarenhet. Och med de två olika betydelserna av begreppet närvaran-
de i dikten – å ena sidan modern, som både kan syfta på den konkreta 
modersrollen men också modern i en mer kosmologisk mening, mo-
dersgudinnan Ma eller till och med Moder Jord, och å andra sidan ma 
som negativ rymd – är det svårt att inte dra en förbindelse mellan fost-
rets skapelse i livmodern och en annan form av skapande, diktandet. 

Börjel skriver fram en mångbottnad bild som kretsar kring skapan-
dets förutsättning, tomrummet: livmodern som livets ursprung, tom-
heten före big bang som möjliggör universums utvidgande. Denna bild 
av det ’skapande intet’ förekommer ju, som vi sett, också i alfabet. Där 
skrivs atombomben fram som ett hot inte bara mot tingen men mot 
vår förmåga att ”tænke på intet” och mot skapandets själva princip – 

mere er
der ikke at 
sige; vi
sikrer
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at vi udsletter
alt, tilintetgør
alt, så det første
det altafgørende
intet ikke får lov
til at digte som
vinden kan digte
i luft eller vand:711 

Både i Ma och i alfabet kan man ana en allusion på big bang-teorin 
– det första alltavgörande intet för onekligen tankarna till detta allra 
första skapelseögonblick medan Börjel upprepar raden om universums 
expansion.

På nästa sida följer konsekvenserna av att ”minnet tvingar” den lev-
da tiden och platsen in i presens. För i M-avsnittet skrivs de ’omöjliga’ 
dikterna, på vänster sida, i presens, med ett diktjag som talar om just 
omöjligheten i att skriva denna erfarenhet:

Ma – 
jag ser
genom den öppna porten
jag trösklar
nej det går inte att skriva
det kan inte skrivas
jag kan inte
jag kan inte
det ska inte gå att skriva
hur kan jag vara där dikten är712

Om jagets inträde i Christensens dikt bildar en kontrast till de före-
gående strofernas index över fruktansvärda händelser – händelser som 
inte går att beskriva i ett lyriskt modus – så fungerar jaget i Börjels 
dikt annorlunda: det utgör snarare själva smärtpunkten. Samtidigt är 
M-avsnittet en metapoetisk reflektion över resten av dikten: ”varje ord-
ning blir ett ordnande av död/ men här finns ingen ordning” heter 
det exempelvis, och senare ”jag äcklas inför ordnandet/ en våldshand-
ling ordnandet/ av döden till ro”.713 Detta är inte bara en kommentar 
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till den personliga erfarenheten av förlust, utan bör nog – i linje med 
den representationskritik som jag diskuterade tidigare – förstås som en 
motvilja mot att ordna även historiskt lidande i en vacker poetisk form, 
vilket knyter an till hur Christensen väljer att representera det lidande 
som kärnvapensprängningarna i Japan innebar i siffror i ett försök att 
undvika, eller åtminstone uppskjuta, ordnandet. 

Men att skriva är att ordna, så hur skriva utan att ordna döden? I 
Börjels fall är det ju just en ordnad dikt som är svaret, även om syste-
met inte är lika matematiskt exakt ordnat som i alfabet. Men M-dikten 
utgör också ett brott mot resten av diktens ordnande, en ”motstånds-
handling” som Stenbeck kallar det, ”mot allt ordnande, även det som 
inordnar dikten i en poetisk tradition, eller en avantgardistisk tradition 
av traditionsbrott.”714 Om systemdiktningen när den uppstod i slutet av 
1960-talet kunde uppfattas som ett brott mot det estetiska paradigmet, 
mot det lyriska jagets hegemoni, blottar både Christensen och Börjel 
behovet av att upprätthålla sprickor och öppningar i dikten där även 
det lyriska jaget får plats. Christensens system innehåller avvikelser och 
transformeras med jagets inträdande – och dessutom har dikten ett öp-
pet slut. Börjels dikt däremot sluter sig om sig själv genom att fullfölja 
systemet till bokstaven Ö, men bär sitt eget motstånd inom sig ändå. 
Samtidigt innebär den strikta, även rent grafiska, uppdelningen mellan 
det personliga och det politiska eller globala att dessa sprickor tätas. 
Detta bidrar också till diktens mörka ton, dess slutenhet. 

Det finns dock en dikt som komplicerar denna uppdelning: X-dik-
ten. X står här för den okända variablen: ”kända okända okända kän-
da/ okända okända svärmar” heter det, i en allusion på USA:s dåvarande 
försvarsminister Donald Rumsfelds uttalande om bristen på bevis för 
Iraks inblandning i terrorism. Men X:et verkar också syfta på den apo-
ri som boken rör sig kring, det döda barnet: medan X-avsnittet börjar 
med en högerställd dikt i ett listande, ”objektivt” modus är nästa dikt 
tryckt på vänstersidan och här uppträder återigen ett diktjag. Denna 
gång har M-diktens stammande sorg övergått i en ursinnig (om)sorg 
som spänner över perfekt, presens och futurum: ”jag bar dig genom 
snön/ jag ska bära dig i mörkret”. Diktjaget ”tänker på kvinnan/ som 
lyfte en bil för att få loss/ sitt barn som fastnat därunder”, för att senare 
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fantisera om vem som stulit de föremål hon placerat på sitt barns grav – 
och vad hon skulle göra om hon mötte denna person: 

jag kunde döda honom
jag skulle kunna döda honom
och om hunden kommer
vrider jag nacken av den
trycker in ögonen
sliter av halsådern med
tänderna genom pälsen
jag är beredd att göra det
vemhelst på gatan, närsomhelst
vemhelst som ger sig på mig
som mor715 

Sanningen är enkel, konstateras det, ”att bli förälder är att kunna 
döda/ för sitt barn”. Det är en förtvivlad dikt om en person som förlo-
rat civilisationens fernissa; det är en djurisk instinkt, som å ena sidan är 
det beräknande, strategiska våldets motsats och å andra sidan just ett 
annat slags våld. Våldet som i resten av dikten verkar så avlägset, som 
pekas ut utan att skildras, blir här en del av diktjaget självt.

Den anatoliska gudinnan Ma, som jämförts med Cybele, Semele 
och Athena, är inte bara en moder- och fertilitetsgudinna – hon har 
också tillbetts som en krigsgudinna. Om modern som figur i det väs-
terländska tänkandet brukar stå för liv och omsorg, blir gränsen mel-
lan omsorg och sorg, mellan liv och död, mellan kärlek och våld här 
utsuddad. Dikten skildrar den explosiva kraften i förälderns kärlek till 
ett barn, och utmanar samtidigt den bild av Moder Jord som trade-
rats inom miljörörelsen som en givmild, fredlig figur som utsätts för 
människans/mannens våld.716 Från ett ekopoetiskt perspektiv framträ-
der med tydlighet denna förbindelse mellan förlusten av barnet och 
moderskapet som skildras i M- och X-avsnitten å ena sidan, och den 
skadade planet som människan genom historien sett som sin moder 
men nu allt mer börjar se som ett försummat barn som måste tas om 
hand, styras och regleras av människan för att överleva, å den andra.

Det ligger nära till hands att jämföra med en annan dikt från sam-
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ma år, den första ur Theis Ørntofts Digte 2014: ”I nat, i år/ et sted imel-
lem alle sine atomer/ døde det man kaldte min mor.”717 I Ørntofts dikt 
klargörs det aldrig om det rör sig om en individs mor eller om plane-
ten – bilderna genomgår hela tiden metamorfoser och avvisar varje be-
stämning. Raden ”Det siges at olien dryppede fra hendes lever” skapar 
en juxtaposion av en kropp – kanske av en sjöfågel som drabbats av en 
oljeläcka snarare än en mänsklig – och av Moder Jord i vars innanmäte 
oljan gömmer sig.718 Även i Ma antyds en moders död, men jag tolkar 
det snarare som att det är just moderskapet som förlorats – och mo-
dern blir också i X-avsnittet ett subjekt som skriker ut sin vrede. Även 
om de planetära/politiska och det individuella/personliga spåren hålls 
åtskilda från varandra genom formen skapar Ma-figuren, modern/
krigsgudinnan, en förbindande länk mellan den enskildas sorg och den 
weltschmerz som löper genom de andra dikterna. I alfabet förekommer 
modern som figur endast implicit, som i raden ”så glemsomt din hånd 
puttet ind som en unge/ i min” och genom den omsorgstematik som 
jag diskuterat tidigare. Däremot är, som jag nämnde ovan, barnet en 
central figur i alfabets sista dikt där barnen är de sista överlevande i 
en mer eller mindre ödelagd, sönderstrålad värld. I alfabet dör modern 
och barnen lever vidare (men barn är de inte, som det heter i dikten, 
eftersom ingen längre bär dem) medan det i Ma är tvärtom. 

I Ma skrivs alltså ett förtvivlat men också ursinnigt diktjag fram 
som visar på hur kärlek och våld kan ligga mycket nära varandra, men 
samtidigt är dikten också en inventering av den västerländska civilisa-
tionens skuld. I en dikt adresseras exempelvis Carl Bildts inblandning 
i Lundin Oil, oljebolaget som misstänks ha medverkat i folkrättsbrott i 
Sudan, såväl som den svenska statens export av järnmalm till Tyskland 
under andra världskriget, i en metonymisk rörelse från aktuella till 
gamla försyndelser: ”presskonferensens vattentäta skott mot/ utrikes-
departementets oljefiffel/ järnmalmen, profiten, skenbilderna”.719 Hon 
namnger här vad som binder samman de två händelserna: profiten, 
som kan läsas som en synekdoke för kapitalismen. En återkommande 
fras i Börjels dikt är ”natt och år”, skriven i kursivt i början av flera 
dikter. Natt och år är en äldre juridisk term för ett kalenderår, räknat 
från dagen efter utfärdat beslut eller dom. Om det i den personliga 
sorgens fall inte finns någon skyldig, någon man kan rikta sin sorg 
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och ilska mot, finns det i alla de uppräknade historiska händelserna ett 
ansvar, någon eller åtminstone något som skulle kunna hållas skyldig. 
Det finns kanske inte ett enkelt svar på frågan vem/vad, men den glo-
bala kapitalismens profithunger är definitivt en del av svaret.  

Den ovan citerade dikten fortsätter med raderna: 

skenbilden att det som var
var den enda möjliga vägen genom
skogsavverkningen, järnmalmen
vapenfabriken och slugheten720

Här parafraserar Börjel ett berömt citat, en fras som tillskrivits både 
Fredric Jameson och Slavoj Žižek, att det ”är lättare att föreställa sig 
världens undergång än kapitalismens slut”.721 Börjel försöker göra upp 
med denna skenbild genom en noggrann utgrävning av lidandets arkiv. 
Medan Hva var det hun sa? tematiserar klimatförändringarna är Ma 
därmed en annan typ av ekopoesi – kanske en mer ’generaliserad’ eko-
poesi? – där det som står i centrum är de komplexa förbindelser som 
löper kors och tvärs över planeten, mellan det personliga och politiska, 
mellan individens handlingar och globala utfall. 

Livet, luften vi inandas finns. Spahrs ekopoetik

”Juliana Spahr skrev ekopoesi långt innan många andra”, skriver Athe-
na Farrokhzad i efterordet till sin översättning av this connection of eve-
ryone with lungs. Hon fortsätter: ”Denna förbindelse mellan alla med 
lungor är ett kärleksbrev till biomassan, där människan spårar sina 
ekologiska fotavtryck, kartlägger biotopens utveckling och mäter upp 
avståndet mellan stad och strand.”722 Som Farrokhzad vidare nämner, 
så finns det ett släktskap mellan Spahrs och Christensens bruk av upp-
räkning och upprepning; de ägnar sig båda åt ett poetiskt listande över 
saker som finns, i ljuset av en apokalyptisk stämning som har olika or-
saker men delvis liknande mekanismer på 1980-talet och på 2000-talet. 
Till skillnad från Christensen och de andra poeter jag studerat i denna 
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avhandling, finns det dessutom en ansenlig och växande sekundärlit-
teratur kring Spahrs författarskap som utgår ifrån ett ekokritiskt eller 
ekopoetiskt ramverk, med begrepp från Morton såväl som från Deleu-
ze och Guattari.723

Farrokhzads översättning publicerades 2020, men Spahrs inflytan-
de på den svenska och danska ekopoesin går betydligt längre tillbaka 
än så, och samlingen översattes till nynorsk redan 2008.724 När den 
svenska nyöversättningen av alfabet publicerades 2014 nämndes Spahr 
som exempel på Christensens inflytande i USA, och Christensens över-
sättare till engelska, Susanna Nied, tar också upp just Spahrs bok this 
connection of everyone with lungs som bevis på det inflytande alfabet 
haft på den amerikanska poesin.725 Tidskriften Trappe tusinds special-
nummer om Inger Christensen innehåller dessutom en dikt av Julia-
na Spahr. Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen, som var redaktör för det 
tidigare specialnummer om Christensen som tidskriften gjorde 2009 
med anledning av Christensens bortgång, återger hur de då ville invol-
vera Juliana Spahr som de trodde hade översatt Christensen till engel-
ska. Routhe-Mogensen konstaterar i upplagan från 2019 att så inte var 
fallet, men att många av de som var involverade i numret var intresse-
rade av Spahrs författarskap på samma grunder som de var intresserade 
av Christensens.726 

Titeln på Spahrs dikt i Trappe tusind är ett citat från en intervju 
med Christensen som berör skrivandet av alfabet: ”The Cold War ne-
ver seemed to end and I thought, ’why write poetry; why not write 
something useful?’” Spahr utgår ifrån detta citat och från alfabet i en 
dikt som samtidigt också återvänder till Adornos påstående om att det 
är barbariskt att skriva dikter efter Auschwitz: 

To write poetry after Castle Bravo.
Then to write poetry after 1500 feet.
After high quality steel frame buildings
not completely collapsed,
except all panels and roofs were blown in.727 

Dikten binder samman kalla krigets upprustning med den upprust-
ning som sker i terrorbekämpningens namn under 2000-talet, och det 
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är tydligt att Spahr traderar Christensens metodiska sammantvinnan-
de av fenomen som existerar i olika skalor: ”To write the Cold War and 
doves./ The Cold War and tapeworms […] To write in a world with 
few nutrients,/ one that rocks back and forth.”728

När Routhe-Mogensen ser förbundenheten – mångfalden av för-
bindelser på kors och tvärs av natur och teknik, det lokala och det 
globala – som den centrala byggstenen i Christensens poesi, är det 
en läsning som sker i ljuset av Spahrs diktning. Spahr renodlar och 
bygger vidare denna aspekt av alfabet, och både alfabet och Spahrs 
diktsamling this connection of everyone with lungs har haft ett starkt in-
flytande på den samtida skandinaviska ekopoesin. Detta, att Spahrs 
poesi får alfabet att framträda i ett nytt ljus, är någonting som Mikkel 
Krause Frantzen antyder i samma tidskriftsnummer när han skriver 
att ”Bombe alfabetet” – det jag i den här avhandlingen kallar ödelägg-
elsens alfabet – ”minder om Juliana Spahrs seneste digtsamlinger”. 729 
Notera den anakronistiska rörelsen i förbindelsen – att läsa Christen-
sen 2009 innebär, för honom, att läsa henne genom Spahr.730 Elisabeth 
Friis utforskar detta anakronistiska inflytande i artikeln ”Livet, luften 
vi indånder findes. Om Juliana Spahr og Inger Christensen” där hon 
utgår ifrån T.S. Eliots påstående om att ”det som händer när ett nytt 
konstverk skapas händer samtidigt med alla de konstverk som föregår 
det.”731 Till detta vill jag tillägga Matthew Griffiths korrektiv till Eliots 
påstående – Griffiths vidgar traditionsbegreppet så att även ”antropo-
gena klimatförändringar kan ses som en sådan transformativ artefakt 
skapad av mänsklig strävan”.732 alfabet förändras, inte bara på grund 
av senare litterära texter, och inte bara på grund av förändringar i den 
fysiska världen, utan i samverkan mellan klimatförändringarna och lit-
teraturens svar på dem.

Redan i Spahrs första publicerade dikt ”Nuclear” från 1991 finner 
man förbindelser till alfabet, trots att Christensens dikt då ännu inte 
publicerats på engelska.733 Där utforskar Spahr atomens idéhistoria och 
dess klyvande; ensamma på en rad står orden ”Hiroshima Nagasaki”, 
en upprepning av andra raden i Christensens dikt om atombomben 
sånär som på ett kommatecken.734 Medan denna förbindelse inte är 
kausal utan istället kan tillskrivas Spahrs och Christensens gemen-
samma intresse för att gestalta globala frågor i poetisk form, är this 
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connection of everyone with lungs explicit inspirerad av alfabet.735 Dikt-
samlingen är Spahrs svar på terrorattacken mot World Trade Center 
den 11 september 2001 och dess efterspel, det så kallade kriget mot ter-
rorismen – och precis som Christensen gör i sitt svar på kalla krigets 
rädslor, länkar Spahr samman människors krig med varandra med det 
pågående ’kriget’ mot planeten. I diktsamlingen Well Then There Now 
(2011) uppfinner Spahr nya sätt att skriva om förbindelsen mellan allt 
levande, som samtidigt tar fasta på platsers historia och den pågående 
utrotningen av arter. I båda dessa samlingar knyter hon an till Chris-
tensens bruk av listor, upprepningar och rytmiska ramsor såväl som 
förbindelsen mellan allt som en central tematik.736 Jag kommer i det 
följande att göra nedslag i dessa två diktsamlingar och diskutera hur 
Spahr utvecklar sin egen ekopoetik, och på vilka sätt denna står i för-
bindelse med alfabet.737 

this connection of everyone with lungs består av två långa dikter vars 
titlar innehåller datumbestämmelser: ”Poem Written after September 
11, 2001” och ”Poem Written from November 30, 2002, to March 27, 
2003”. Som titlarna anger adresserar dikterna terrordådet mot World 
Trade Center 2001, eller rättare sagt: de är skrivna om världen efteråt, 
om början på vad som skulle bli känt som ”The War on Terror” och 
upptrappningen till USA:s invasion av Afghanistan och Irak. Den för-
sta dikten tar sin utgångspunkt i en konkret kroppslig förbindelse, och 
börjar med ett listande av saker som finns som ekar av alfabets framma-
nande formel:

There are these things:

cells, the movement of cells and the division of cells

and then the general beating of circulation

and hands, and body, and feet

and skin that surrounds hands, body, feet.738

Tingen listas i rader som följer på varandra med en blankrad som in-
dikerar paus; de olika kroppsliga nivåerna binds samman av det ana-



h y mnen om sin t id

233

foriska ”and” samtidigt som de skiljs åt av detta utrymme. Tingen 
bildar slutligen en enhetlig form, ”a shape of blood beating and cells 
dividing.”739 Dikten tecknar sedan en uppdelning mellan kroppens 
auto poetiska system och dess miljö, mellan inre och yttre: ”But outside 
of this shape is space”. Detta ord, ”space”, rymd, blir sedan centralt i 
resten av dikten. Här tecknas en samtidigt rytmisk och expanderande 
rörelse som utgår från utrymmet mellan händerna och till slut sträcker 
sig ut till stratosfären. De första stroferna lyder:

as everyone with lungs breathes the space between the hands and the 
space around the hands in and out

as everyone with lungs breathes the space between the hands and the 
space around the hands and the space of the room in and out.740

Den sista av dessa expanderande strofer är betydligt längre:

as everyone with lungs breathes the space between the hands and the 
space around the hands and the space of the room and the space of the 
building that surrounds the room and the space of the neighborhoods 
nearby and the space of the cities and the space of the regions and the 
space of the nations and the space of the continents and islands and the 
space of the oceans and the space of the troposphere and the space of 
the stratosphere and the space of the mesosphere in and out741

Rörelsen från utrymmet mellan de egna händerna och stratosfärens 
rymd sker genom ett slags kumulativ anafor, en parataktisk lista där 
varje ny strof upprepar den föregående innan den lägger till ytterliga-
re ett fenomen. Här ser vi alltså en poetisk struktur som samtidigt är 
kumulativ och rekursiv, i likhet med den talserie som ligger till grund 
för alfabets uppbyggnad. Jag har i ett tidigare kapitel diskuterat hur 
den skapar en rytm på diktens makronivå som tillsammans med andra 
grepp framkallar en hypnotiserande rytm i dikten, vilket jag ser som 
en ekopoetisk strategi som knyter an till lyrikens rötter i ritualen och 
trollformeln. Spahr arbetar explicit med just sådana hypnotiska medel 
som en poetisk strategi. Hon säger i en intervju att hon valt att arbeta 
med det väldigt vida och det väldigt snäva perspektivet eftersom det 
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har en psykologiskt tröstande effekt, att det är en del av hur hjärnan 
fungerar:

För att vara ärlig så började jag experimentera med att röra mig mellan 
dessa två perspektiv eftersom manipulation av perspektiv är ett av de 
sätt som man framkallar trancetillstånd på. ”Poem Written after Sep-
tember 11, 2001” i this connection skrevs avsiktligt på ett sätt som skulle 
härma tranceframkallandets struktur. Jag gick vid den tidpunkten en 
kurs i ericksonsk hypnos, och var intresserad av hur mycket överlapp-
ning det finns mellan poetiska grepp och tranceframkallande grepp, 
hur båda har en förkärlek för metafor och analogi.742

”Poem Written after September 11, 2001” skrevs som ett försök att an-
vända just sådana tranceframkallande medel för att suggerera för läsa-
ren hur han kan uppleva en förbindelse med andra platser – ”sätt att ta 
in andra platser i sig själv” – i en tid då terrorattacken mot World Trade 
Center gjort människorna i New York oförmögna att lyfta blicken från 
den egna platsen.743 Spahr använder alltså några av de grepp som jag 
menar gör alfabet till ett affektivt effektivt verk, i syfte att skriva en 
förbindelsens poesi – som i den senare samlingen Well Then There Now 
utvecklas till en utforskande ekopoetik.744

Diktens effekt är också hypnotiserande, särskilt när den läses högt. 
I början faller det sig naturligt att läsa varje strof i ett andetag, men 
allteftersom de blir längre påverkar detta ens andning, för att inte tala 
om läsningens rytm, allt mer – tills man blir tvungen att bryta denna 
rytm och tillåta sig fler andetag per strof. Andningen blir alltså en del 
av läsningen på flera sätt. Och detta motiv, luften och andningen, är 
också något som förbinder dikten med alfabet. Elisabeth Friis pekar 
ut hur denna dikt belyser alfabets L-katalog, dikten som börjar med 
raden ”livet, luften vi indånder findes”. Spahr har, enligt Friis, skrivit 
en tröstedikt om 9/11 i vilken hon lånar sitt grundmotiv från den enda 
dikt i alfabet som inte innehåller några referenser till död och krig: 

Den yngre dikten svarar på sin egen tids största oro genom att ta sin 
utgångspunkt i den äldre diktens enda absolut affirmativa utsaga, ett 
lån, som inte minst pekar på, att det mitt i den äldre diktens uppenbart 
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hopplösa dystopi står ett otvetydigt liv, en luft, en lätthet i allt – ett du, 
som ler mot ett jag.745 

Man skulle också kunna dra en andningens förbindelse tillbaka till en 
dikt av Rainer Maria Rilke, närmare bestämt den sonett som inleder 
andra delen av Sonetterna till Orfeus. Sonett II:I handlar just om ande-
taget, hur det förbinder inre och yttre och kopplar samman individen 
med alla andra tider och platser.746 För alla tre poeter fungerar ande-
taget som en symbol, eller snarare synekdoke, för förbindelsen mellan 
allt levande, och har en mer eller mindre metapoetisk funktion – men 
om andetaget är föremål för ett extatiskt hyllande i Rilkes sonetter, och 
utgör en glädjens ö i mörkret hos Christensen, så fokuseras dess fragi-
litet i Spahrs dikt. För om denna förbindelse mellan alla med lungor 
först kan verka oskyldig, visar det sig i diktens avslutande strofer att 
luften är förorenad, och dikten avslutas med de ödesmättade rader-
na ”How lovely and how doomed this connection of everyone with 
lungs.”747

Samlingens andra dikt är betydligt längre än den första och uppde-
lad i sekvenser med datummarkeringar, som ger dikterna en dagboks-
liknande form. I en av dessa använder sig Spahr av alfabets centrala 
formel i vad hon själv kallat en hommage till Christensen: 748 

U2 spy planes exist flying over the Koreas.

Supermodel Gisele Bundchen’s plan to eradicate hunger in Brazil exists.

Heart disease in women exists. 749

Dikten listar disparata fenomen som existerar, men tonen skiljer sig 
från alfabet såväl som Hva var det hun sa? och Ma. Medan Lirhus 
anammade både Fibonacci-serien och den alfabetiska principen, och 
Börjel endast det alfabetiska, är Spahrs ”hommage” till alfabet mer löst 
hållen. Som vi kommer att se längre fram finns den alfabetiska princi-
pen i en annan av hennes dikter, men här är listandet snarare styrt av 
nyhetsflödet; hennes dikter innehåller dessutom versaler och punkter 
vilket saknas i alfabet såväl som i de två andra dikterna. Men Spahrs 
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dikt ligger nära den svarta humor eller mörka ironi som ofta uppträder 
i Börjels dystra listor, vilket har att göra med att de båda utnyttjar lis-
tans sammanförande av disparata fenomen på ett mer radikalt sätt än 
Christensen. ”U2 spy planes exist flying over the Koreas”, och ”Heart 
disease in women” finns bredvid ”Renée Zellweger and Richard Gere, 
lead actors in Chicago”.750 Spahr låter flödet av nyheter välla in i dikten 
relativt ofiltrerat, och går så ett steg längre än Börjel i att transforme-
ra Christensens poetiska lista till ett sammelsurium av nyhetsrubriker: 
”Yesterday the UN report on weapons inspections was released.// To-
day Israel votes and the death toll rises.// Four have died in clashes in 
the West Bank town of Jenin” heter det tidigare i samma avsnitt. Hon 
sätter här fingret på hur den samtida människan möter dessa olika for-
mer av nyheter på samma sätt, och tvingas sålla mellan vad som är 
relevant och inte.751 

Några rader längre ner har dikten skiftat från ett listande till ett 
subjektivt uttryck: 

Nothing makes any sense today beloveds.

I wake up to a beautiful, clear day. 

A slight breeze blows off the Pacific.

It is morning and it is amazing in its simple morningness.752 

Här visar sig den kontrast som är central för denna dikt: den mellan ja-
gets omedelbara omgivning, ett idylliskt Hawaii, och den upprustning 
som pågår i världen utanför – som samtidigt är sammankopplat med 
jagets plats eftersom en av USA:s största militärbaser är lokaliserad just 
på Hawaii. Det är en sorts vittneslitteratur, men en där vittnet befinner 
sig på stort fysiskt avstånd från händelserna – de bevittnas genom skär-
mar, med den mediala karaktären redan betonad. Dikten navigerar en 
liknande problematik som den Spahr beskrev att hon bemötte i den 
förra dikten: att försöka koppla samman den påtagliga verkligheten, 
sängen man delar med sina älskare, med allt som pågår i världen utan-
för sovrummet.
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Som vi ser pendlar dikten mellan ett avsubjektifierat språk där dis-
parata företeelser sammanställs i listans form, och ett lyriskt-narrativt 
anslag med ett självbiografiskt subjekt. Liksom Börjel vänder sig Spahr 
till en lyrisk tradition i sitt svar på denna kris, som kanske i något min-
dre grad än både Börjels, Lirhus och Christensens är personlig. Vare sig 
terrorattacken eller krigen i mellanöstern hotar Spahr själv, utan det 
rör sig framför allt om vad hon benämner som en ofrivillig ”complici-
ty”, delaktighet eller medskyldighet, i den amerikanska krigsindustrin 
som gör att hon ser behovet av att återvända till den lyriska traditionen 
som ett sätt att situera diktjaget. Som Lynn Keller skriver är det fram-
för allt en äldre lyrisk tradition Spahr vänder sig till, särskilt Sapfos 
erotiska hyllningsdiktning, för att finna en kontrast till den krigsin-
dustri (”the military-industrial complex” som hon kallar det) som är 
central i dikten och för att komplicera den fråga om delaktighet som av 
nödvändighet väcks när en amerikansk medborgare skriver om USA:s 
krigsföring.753 

I en anteckning som föregår dikten ”Poem written from november 
30, 2002 to march 27, 2003” skriver Spahr att hon kände sig tvungen 
att tänka igenom vad hon var förbunden med, vad hon var delaktig i 
eller medskyldig till, som amerikansk medborgare bosatt på Hawaii. 
Hon skriver:

Jag var tvungen att tänka på min intimitet med saker jag helst inte skulle 
vilja vara intim med, trots (eller på grund av) att jag geografiskt sett befann 
mig långt bort från dessa saker. Denna känsla gjorde lyriken – med dess 
upptagenhet vid förbindelse, dess sätt att dröja vid den älskade och den av-
lägsna – plötsligt mer intensiv, mer träffande, till och med mer användbar, 
än jag vanligtvis brukar tycka.754

I dikten vänder sig Spahr därmed till den älskade – eller rättare sagt till 
de älskade, i plural: ”Beloveds, we wake up in the morning to darkness 
and watch it turn into lightness with hope.”755 Farrokhzad talar om ett 
”metonymiskt begär” med ett växlande och växande objekt, där de plu-
rala älskade är horisontellt sammankopplade.756 För att markera detta 
plural böjer Spahr pronomenet ”you” på ett ovanligt, dialektalt sätt, 
och talar om ”yous”: ”When I speak of the green of the parrots I speak 
of yous and me, beloveds”.757 
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Papegojan blir här ett av många exempel i dikten på någon som – 
liksom diktens vi – kom till ön någon annanstans ifrån. I Spahrs dikt 
är papegojan en mer glädjefylld och färgstark figur än den som figure-
rar i alfabet, men i båda fallen fungerar de som bilder för kolonialismen 
och de förbindelser som den har skapat, till vissas gagn och på andras 
bekostnad. Här kan man se att Spahr aktualiserar den latenta post-
kolonialismen i alfabet. Ekopoesin premierar en poetik som betonar 
förbundenheten mellan allt levande; Spahr visar på hur vissa av dessa 
förbindelser är oönskade och kommer med en mörk historia. Den eko-
logiska medvetenhet vi har i dag är beroende inte bara av den teknolo-
giska utvecklingen men också av kolonialismens politik, av ’upptäck-
andet’ och erövrandet av kontinenter, dess kartläggande av världen.

 I Well Then There Now situeras varje dikt till en plats med hjälp av 
koordinater och en karta, och den amerikanska kontinentens koloni-
ala historia adresseras och sätts kontinuerligt i förbindelse med jaget. 
Som i dikten ”Some of We and the Land That Was Never Ours” som 
börjar med en okritisk hyllning av förbindelser – ”We are all. We of 
all the small ones are. We are all. We of all the small ones are. We are 
in this world. We are in this world. We are together. We are togeth-
er.”758 – för att lite längre fram återkomma till och problematisera detta 
påstående om förbundenhet: ”What it means to settle. What means it 
arrangement. To we are all in this world together”759 Den skeva gram-
matik som man möter här liksom i flera av samlingens dikter beror 
på att Spahr, som en del i sitt sökande efter andra sätt att skriva om 
naturen än en vit, objektifierande naturlyrisk tradition som applicerar 
nybyggarens eller turistens blick på Hawaii, förde in sina första utkast 
av dikterna i ett översättningsprogram och översatte texten mellan de 
olika språk som kom till kontinenten från Europa – för att sedan väva 
samman de olika versionerna som översatts tillbaka till engelska.760 

I ”Things of Each Possible Relation Hashing Against One Another” 
går analogins problem som en röd tråd genom dikten, vars mening är 
undanglidande på grund av att den översatts mellan olika språk: 

what we know is like and unalike
as it is kept in different shaped containers
it is as the problems of analogy
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it is as the view from the sea
it is as the introduction of plants and animals, others, exotically
yet it is also as the way of the wood borer
and the opinion of the sea
as it is as the occidental concepts of government, commerce,

money and imposing
what we know is like and unalike761

Dikten skriver fram analogins problem genom en serie analogier, lik-
nelser. Den lätthet och likhet, den ”åbent bevægeligt udsagn/ i alt”762 
som vi finner i alfabet problematiseras här. I dikten finns spänningen 
mellan kolonisatörens dubbla tendens att exotisera den andra, göra den 
främmande, och samtidigt tvinga på kolonin sin egen kulturs koncept 
och arter och över tid göra kolonin mer lik Europa. Vad som står på 
spel här är ett ekologiskt tänkande som samtidigt kan begrunda kon-
tinuitet och skillnad. Spahr är högst medveten om de politiska impli-
kationerna av ett alltför utslätande hyllande av enhet och likheter, och 
försiktigare än Christensen när det kommer till att använda ”Der Zau-
berstaub der Analogie”, liknelsens trollstav, eller snarare: hon gör det 
med reservationer, med en ständig blick på dess begränsningar.763 

När hon skriver ”we are thus/ fly-catcher, turnstone, à u, à o, plover, 
snipe/ therefore we are/ dragonfly, ant, moth, caterpillar, woodborer”764 
påminner det om vad Christensen skriver i essän ”Terningens syvtal”, 
om att det är en ren slump att hon är en människa och inte en sten eller 
en fisk.765 Men, som Isabelle Galleymore påpekar, ska detta inte läsas 
som en ren hyllning av en intim närhet, en biologisk kontinuitet mel-
lan alla varelser. För detta ”we are thus” pekar också mot att nybyggar-
kolonisatören kommer och tar de listade arternas plats, tränger ut dem 
ur sitt ekosystem.766 Tue Andersen Nexø skriver om ett outforskat spår 
i manuskripten till alfabet, en mer politisk version av dikten, som hade 
varit mer ”utåtriktad i sin vrede och mer direkt i sina benämningar av 
politik och ekonomi”: här benämns ”kapitalets bevægelser”, och även 
oljedikten – som jag skrev om i ett tidigare kapitel – hade med sin tyd-
liga kritik av det ekonomiska systemet ingått i denna aldrig realiserade 
version.767 Hos Juliana Spahr lyfts den politiska kritiken fram, blir allt 
tydligare – i That Winter The Wolf Came beskrivs exempelvis hur dikt-
jaget deltar i protester mot oljeindustrin.
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Spahr praktiserar en platsens politik, menar Welch, vilket ock-
så innebär ett praktiserande av ansvar: ”Erkännandet av hennes för-
kroppsligade och infällda position […] leder Spahr till att kritisera och 
skapa medvetenhet kring differentiella maktförhållanden”.768 Som en 
del i denna postkoloniala dimension av Spahrs ekopoetik, blir en ge-
nomlysning av jaget viktig. Här skiljer sig Spahrs dikter både från al-
fabet och de två andra diktböcker jag diskuterat i detta kapitel: medan 
det i dem alla finns ett jag som framträder, tar det aldrig eller åtminsto-
ne sällan den förkroppsligade och autofiktiva karaktär som hos Spahr. 
Spahr utforskar samtidigt olika former av poetisk subjektivitet, inte 
minst möjligheten till mer kollektiva subjektsformer, ett ”we”. Men 
Spahrs ekopoesi är noga med att betona skillnaderna såväl som förbin-
delserna: ”And we were the ground because we eat and the ground 
let some among us eat. And yet the land was never some of ours.”769 
Landet tillhör inte alla, eller: landet tillhör inte någon, eftersom det 
inte är en ägodel. 

Spahr återkommer till frågan om ansvar, ”complicity”, ett tema som 
återfinns även i de andra texterna. Som jag visat tidigare så friskrivs det 
diktande jaget i alfabet inte från de mörka krafter som verkar under 
kalla kriget. Istället framträder en bild av människans föreställnings-
förmåga som ett tveeggat svärd som lika gärna kan leda till klyvandet 
av atomen och bruket av denna kunskap till massförstörelse, som till 
skapandet av dikter som hyllar jorden. I Hva var det hun sa? vävs ol-
jeindustrin in i dikten på ett sätt som gör att åtminstone varje norsk 
läsare manas att syna sin egen roll i koldioxidutsläppen, sitt eget be-
roende av en ekonomi som bidrar till att ödelägga atmosfären. Och i 
Ma upprättas ett montage över människans lidande och grymhet, i en 
dikt som ställer krav på ansvar – och i viss mån riktas även detta krav 
till läsaren, då hen manas att, genom en enkel sökning på internet, ta 
reda på mer om alla de händelser och fenomen som nämns i dikten. 
Dikten är ett index över lidandets arkiv, och det är upp till läsaren att 
undersöka denotationerna. Man kan också se det som att både Ma och 
flera av Spahrs dikter utgör en typ av vittneslitteratur i den digitala 
åldern, där erkända och upplevda brott mot mänskligheten såväl som 
den mer-än-mänskliga planeten nedtecknas och förs vidare till en lä-
sare vars splittrade uppmärksamhet – kanske – kan riktas om genom 
poesin.
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I sin nedteckning av de pågående brotten mot planetens integri-
tet, använder sig Spahr precis som Lirhus av rödlistan som ett sätt att 
uppmärksamma den pågående utrotningen av arter. Detta görs till ett 
grepp i prosadikten ”Unnamed dragonfly species”, där ett narrativ om 
en grupp människor som blir besatta av smältande glaciärer störs och 
avbryts av återkommande referenser till rödlistade arter. Dikten gestal-
tar svårigheten i att skriva om klimatförändringarna; detta hyperob-
jekt som alltid verkar existera någon annanstans men som samtidigt är 
intimt förbundet med oss: ”They were anxious and they were paraly-
zed by the largeness and the connectedness of systems, a largeness of 
relation that they liked to think about and often celebrated but now 
seemed unbearably tragic.”770 Den förbundenhet som är central för 
det ekologiska tänkandet är inte endast en källa till glädje, utan också 
till oro. Känslan av intimitet och avstånd kortsluter handlingskraften, 
”And so they just went on living while talking loudly. Worm Snake 
Living and watching on a screen things far away from them melting. 
Yellow-breasted Chat”.771 

I detta citerade stycke, som avslutar dikten, framträder två ano-
malier: de fetstilade orden är artsnamn hämtade från en lista på New 
York State Department of Environmental Conservations hemsida, som 
Spahr inkorporerat i sin helhet, i alfabetisk ordning, i prosadikten.772 
Mellan varje mening i texten finns ett sådant fetstilat artsnamn, vil-
ket innebär att textens form i viss mån bestäms av denna lista. Den 
störning i narrativet som dessa artsnamn utgör har en intressant effekt 
på läsningen, en effekt som speglar en vanlig tendens i hur människor 
relaterar till de pågående miljökatastroferna: i början uppmärksammar 
man de enskilda arterna som nämns, de utgör hinder i texten som, 
enligt Tana Jean Welch, stör ”de människocentrerade tankarna hos ett 
diktjag som fokuserar på ett mänskligt ’de’ och påminner läsaren om 
att klimatförändringarna även påverkar jordens ickemänskliga invåna-
re.”773 Men allt eftersom man sugs in i det mänskliga narrativet som 
vecklar ut sig i texten blir namnen mer och mer genomskinliga, man 
hoppar gärna över att uttala dem ens tyst för sig själv – vilket Welch 
också observerar:
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I erkännandet av att dikten är enklare att läsa om man helt enkelt 
hoppar över arterna, skapar läsaren (och Spahr) en utsaga om, eller en 
modell av, det i alla omständigheter ”enklare” förhållningssättet till 
miljöfrågor – att låtsas som om de inte finns.774

Rödlistans funktion är att namnge det som är hotat, i en performativ 
gest att förhindra att de benämnda arterna faktiskt försvinner. Men 
listan är lätt att bortse ifrån, namnen måste också betyda något för den 
som läser dem för att affekter ska uppstå. Namnen må ha en kraft, som 
jag varit inne på i tidigare kapitel, men deras kraft verkar trots allt inte 
obetingad. Den ”navnens trøst” som Christensen skriver om är en klen 
tröst om namnen inte betyder någonting, om denotationen saknar me-
ning för den som hör eller läser namnet. 

Om det däremot är så att namnen har betydelse men fenomenen de 
pekar mot har försvunnit, närmar vi oss det elegiska. Som jag nämnt 
tidigare har alfabet elegiska drag, i den moderna bemärkelsen av kla-
gosång. Spahrs poesi, och särskilt dikten ”Gentle now, don’t add to 
heartache”, har också lästs som ett exempel på hur den samtida elegin 
vidgat sitt innehåll till att behandla sociala och kollektiva sorger såväl 
som individuella.775 Spahr arbetar i denna dikt medvetet med den ele-
giska traditionen som bakgrund, men som Margaret Ronda visar i sin 
bok Remainders: American Poetry at Nature’s End, så pekar hon också 
ut elegins begränsade möjligheter att skildra den förlust som miljöför-
störelsen innebär. Ronda menar att elegin är en problematisk genre ur 
ett ekopoetiskt perspektiv, eftersom dess konventionaliserade strategier 
– idealisering, ersättning och återintegrering av det sörjda objektet i 
naturen – omöjliggörs när själva källan till elegins imaginära bilder, 
den sfär som sorgen projiceras på, numera utgör själva det sörjda ob-
jektet.776 Även elegin är hotad, i en värld där naturen försvinner. Ron-
das analys tar avstamp i Timothy Mortons diskussion av förhållandet 
mellan elegin och ekologin i artikeln ”The Dark Ecology of Elegy”, där 
han föreslår den melankoliska elegin som ekopoetisk form: den tra-
ditionella elegin tenderar att vara för apokalyptisk, för totaliserande, 
medan melankolin fokuserar på det pågående – ingenting är bestämt, 
och därmed öppnas möjligheten upp för nya former av förtrollning.777 

”Gentle Now, Don’t Add to Heartache” tar sin början i ett hym-
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niskt besjungande av enhet mellan subjekt och objekt – ”We come into 
the world./ We come into the world and there it is.” Solen och floden 
finns redan där, och subjektet, som här står i plural, kommer ”into the 
world without and we breathe it in”.778 I diktens andra del har tem-
pus skiftat till imperfekt, och dikten blir mer konkret benämnande: 
viet kom in i världen ”at the edge of a stream” vars flöde mynnar ut i 
Ohio-floden, som i sin tur flödar ut i Missisippi, som i sin tur flödar ut 
i mexikanska golfen. Den elegiska dimensionen avslöjar sig i tempuset 
när viet konstaterar att ”The stream was a part of us and we were a part 
of the stream and we were thus part of the rivers and thus part of the 
gulfs and the oceans.”779 Som Ronda skriver kan man se dikten som en 
utvecklingsberättelse, en poetisk bildningsroman – men en som oscil-
lerar mellan det personliga och det allmänna, som samtidigt skildrar 
en individuell och en kollektiv utveckling. Och Ronda påpekar att det 
gradvis blir tydligt att det rör sig om en efterhandskonstruktion: de 
första sektionernas idealiserade tillstånd är just det, en idyll projicerad 
från ett senare tillstånd av förlorad oskuld.780 Man kan också ana en 
allusion på berättelsen om syndafallet, i det att kunskapen om bäcken 
endast är ett led i utvecklingen mot subjektets försummelse av densam-
ma. 

I andra och tredje sektionen skildras ett barns nyfikna och under-
sökande förhållande till naturen, en idyllisk gestaltning som redan bär 
i sig en separation mellan viet och världen som inte fanns där i första 
delen. Här gestaltas den kiastiska relationens samtidiga enhet och skill-
nad:

And we couldn’t help this love because we arrived at the bank of the 
stream and began breathing and the stream was various and full of 
information and it changed our bodies with its rotten with its cold with 
its clean with its mucky781

Kärleken förutsätter en åtskillnad mellan subjektet och det älskade ob-
jektet – ”This is where we learned love and where we learned depth and 
where we learned layers and where we learned connections between 
layers”782 heter det i början av tredje avsnittet. Härnäst följer en lång 
lista över arter, men insprängd i denna fauna finns även några kulturel-
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la fenomen som en bibliskt brinnande buske, ett glasögonfodral och ett 
fiskeflöte. Det rör sig om en, åtminstone delvis, kulturellt konstruerad 
ekologi. I fjärde avsnittet ifrågasätts sedan den idyll som målats upp: 
”It was not all long lines of connection of utopia”, skriver Spahr, och 
beskriver hur förhållandet mellan människorna och bäcken inte var så 
oskyldigt och kärleksfullt som det först utmålades. I det förra avsnittet 
beskrevs hur viet ”let leaves and algae into our hearts”, men här sker ett 
subtilt skifte som innebär att viet inte bara släpper in bäcken i hjärtat, 
utan även släpper ut skräp i dess strömmande vatten: ”We let in soda 
cans and we let in cigarette butts and we let in pink tampon applicators 
and we let in six pack of beer connectors […]”.783 Vi:et är dessutom 
delaktigt i de utsläpp av kemikalier som kommer från jordbruk, bygg-
platser, vägar och andra utsläppsproducerande platser. Bäcken har nu 
blivit toxisk, och därmed har viet också förorenats: ”We let chloride, 
magnesium, sulfate, manganese, iron, nitrite/nitrate, aluminium […] 
and lead go through our skin and into our tissues.”784 De ekologiska 
förbindelserna går bokstavligen under huden och tränger in i subjektets 
blodsystem, men också i diktens grammatik som gör det svårt att rik-
tigt skilja på yttre och inre. Att släppa ut skräp i bäcken är lika med att 
släppa in skräp i hjärtat, tycks dikten säga.

Dikten rör sig här i det skrivande subjektets barndom, ett 1970-tal 
då man fortfarande ”noticed enough to sing lament”. Listandet av arter 
som förekom i ett tidigare avsnitt upprepas, men nu ligger fokus sna-
rare på den sörjande människan: ”To sing in lament for whoever lost 
her elephant ear lost her mountain madtom”. Detta förebådar avsnitt 
fem, där barnets nyfikenhet inför den naturliga världen glidit över i 
tonåringens och den vuxnas erotiska besatthet: förälskelsen i och in-
tresset för andra människor tränger undan kärleken och förbindelsen 
till naturen, som försvinner utan att de märker det, samtidigt som ”we” 
övergår i ett ”I”. Spahr återkommer genom samlingen, Well Then There 
Now, till den upptagenhet av och uppslukadhet i den mänskliga värl-
den som hindrar individerna från att uppmärksamma den vibrerande, 
färggranna men också förändrade och utsatta naturliga världen om-
kring dem. Vissa av det ”vi” som förekommer i ”Unnamed dragonfly 
species” beskrivs som så upptagna med att göra sig fria från sina ”drunk 
boyfriends” att ”there was little room for thinking about other things 
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like the warmth or beaches”785 medan viet i ”Gentle now” ersätter det 
intima umgänget med bäcken med Amazon-produkter som innehåller 
”stream” i sina namn, namn som framstår som parodier på konsum-
tionssamhället men som liksom artnamnen är hämtade ur verklighe-
ten: ”I replaced what I knew of the stream with Lifestream Total Cho-
lesterol Test Packets, with Snuggle Emerald Stream Fabric Softener 
Dryer Sheets, with Tisserand Aromatherapy Aroma-Stream Cartridges 
[…]”.786 Dikten gestaltar hur kontakten med den mer-än-mänskliga 
naturen lever kvar som rester i språket: verkligheten har ersatts av ett 
simulacrum och bäcken har blivit ersatt med förbrukningsartiklar och 
av ett mänskligt förälskelseobjekt vars kroppsdelar ”suddenly glowed 
with the beauty and detail that I had found in the stream”.787 

Den grammatiska avvikelsen i nästa mening är talande för den iso-
lering som skett, där en förbundenhet mellan allt levande övergått till 
ett jag som är så isolerat att det inte ens kan uppgå i ett vi med sin äls-
kade: ”I put my head together on a narrow pillow and talked with each 
other all night long.” Dikten avslutas med en dubblerad sorgesång, en 
elegi över elegin:

And I did not sing.
I did not sing otototoi; dark, all merged together, oi.
I did not sing groaning words.
I did not sing otototoi; dark, all merged together, oi.
I did not sing groaning words.
I did not sing o wo, wo, wo!
I did not sing I see, I see.
I did not sing wo, wo!788

Dessa klagande utrop, hämtade från grekiska tragedier, existerar här i 
sin negation. Jaget sjunger inte, men dikten utsäger likväl orden. Den 
ekologiska elegin, klagosången över försvunna ekosystem, är, eller 
borde vara – verkar Spahr säga – diktning om människans bristande 
uppmärksamhet på det mer-än-mänskliga. Enligt Ronda motarbetar 
Spahr här den återförtrollning som Morton ser som en möjlighet i det 
anti-apokalyptiska, melankoliska perspektivet: Spahrs upptagenhet vid 
frågan om medskyldighet och ansvar dröjer kvar vid ett pessimistiskt 
sörjande snarare än det utopiska som Morton hoppas på.789 
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Om man tar Spahrs senare texter i beaktande, så bekräftas detta 
påstående: i #Misanthropocene: 24 theses benämner Spahr, tillsammans 
med Joshua Clover, ”västerländsk melankoli” (”west melancholy”) som 
en del av problemet: den är besläktad med, men inte samma sak som, 
antropocen.790 Jag har tidigare tagit upp Itkes-Sznaps iakttagelse att 
förundran fungerar som ett alternativ till den isolerande och förlaman-
de rädslan, en affekt som istället möjliggör förbindelse och gemenskap. 
Hos Spahr verkar valet snarare stå mellan en melankoli – som hon, till 
skillnad från Morton, dömer ut som en del av problemet – och en poli-
tiskt driven ilska, som fungerar som grunden för en gemenskap: ”fuck 
your west melancholy”.791

Ett ömsesidigt beroende – en sammanfattning

Alfabet skrevs som ett svar på de globala problem och hot som världen 
stod inför i början av 1980-talet: kalla krigets hot om ett kärnvapenkrig 
som riskerade en förintelse på en skala som tidigare endast förebådats 
av bombningarna av Hiroshima och Nagasaki 1945. Men också de mer 
lågmälda hoten om ekologisk kollaps till följd av bekämpningsmedel 
och monokultur. I Agnar Lirhus dikt heter det att ”du finnes, Inger, og 
hymnen om din tid, grensen/ mellom sant og søppel;” – men är alfabet 
en hymn, eller är den snarare en elegi? 

När samtida poeter lånar från alfabet för sina egna ekopoetiska pro-
jekt, är det olika aspekter av dikten som belyses. Inte bara genom vad 
som lånas, utan hur det används och vilket sammanhang det sätts i. 
Hos Agnar Lirhus och Rune Markhus ser vi en betoning på listandet, 
där inslag från den ’verkliga’ rödlistan letar sig in dikten. Men man 
ser även en betoning på barnets roll i den ekologiska krisen: barnet 
som ska ärva jorden, och som därför måste göras uppmärksamt på den 
rådande situationen, vad det egentligen är som håller på att hända med 
vår planet. Om det didaktiska anspråket är tydligt i Hva var det hun 
sa? är det mindre uppenbart, men ändå närvarande, i Ida Börjels Ma. 
Dikten lägger sig inte lika nära originalet, men är ett explicit svar på 
Christensens dikt – men också en reaktion på en personlig förlust av 



h y mnen om sin t id

247

ett barn. Här tar sig relationen mellan den hotade världen och indi-
viden ett annat uttryck: en värld är redan förlorad, och sörjs här, med 
känslor som inte bara fastnar i melankoli utan även blossar upp som ett 
våldsamt raseri. Ma är ännu mindre av en naturdikt än alfabet och Hva 
var det hun sa?, det ekologiska ligger här i den förbindande formen, i 
listorna som försöker fånga in det samlade lidandet i världen. Dikten 
försöker greppa planeten både i tid och rum, i likhet med hur alfabet 
reser ett varv runt jorden i ”Barentshavet” och utforskar utsträckta tids-
perspektiv i exempelvis ”det lagdelte lys” eller ”defolianterne findes”. I 
förhållande till Börjels dikt tenderar alfabet att framstå som ljus och 
hymnisk. Men att Börjel vänder sig till alfabet beror just på att det är en 
dikt som mötte henne i sorgen, som visade en väg tillbaka till skrivan-
det trots allt. ABC-bokens löfte om att börja om på nytt med världen 
innefattar också en utopisk gnista. I sin ekopoetik lånar Juliana Spahr 
från många håll i litteraturhistorien såväl som från samtida, nydanande 
poetiska grepp. alfabet är en av flera maskor i denna väv av mening, 
men jag har försökt ringa in hur Christensens lika osentinemntala som 
hymniska listande fungerat som en inspirationskälla för Spahr, och hur 
hon vidareutvecklat det globala miljöperspektiv som finns i alfabet till 
en postkolonial, självreflexiv poesi. Dessutom använder Spahr sig av 
rytm på ett explicit sätt för att snärja läsaren, i ett försök att frammana 
en känsla av samhörighet i en splittrad tid. Detta påminner om hur al-
fabet, i min läsning, till stor del bärs av sin intensiva och böljande rytm, 
som verkar säga att livet fortsätter att pågå trots allt.

Sina inbördes skillnader till trots kan de verk jag analyserat här ses 
som exempel på en strömning av globalt orienterad ekopoesi, en ekopo-
esi som betonar förbindelser och sammanflätningar på en vidare skala 
och som inte framställer eller framhäver den naturliga världen som en 
kontrast till det mänskliga samhället utan snarare visar på ett ömse-
sidigt beroende mellan allt levande – en strömning som har Christen-
sen som en av sina poetiska urmödrar.
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F Ö R T R O L L A N D E  F Ö R B I N D E L S E R–
AV S L U T N I N G

I samma stund som den intima relationen mellan människa och natur 
försvinner, framträder naturen istället som idé och objekt i diktning-
en – det menade Friedrich Schiller i Über naive und sentimentalische 
Dichtung (1795).792 Denna tankegång har på tjugohundratalet uppre-
pats av ekokritiker som pekar på hur det romantiska projektet att kon-
struera och upphöja naturen bottnar i industrialiseringens omvälvande 
förändring av landskapet.793 Om de romantiska naturdiktarnas svar på 
sin samtids miljökris tenderade att vända upp och ned på den rådande 
hierarkin och sätta den tidigare nedvärderade naturen på piedestal, har 
den samtida ekopoetiken snarare tagit som sin uppgift att plocka isär 
den romantiska konstruktionen av naturen och försöka finna en väg ut 
ur dikotomin genom nya sätt att tänka kring relationen mellan männ-
iska, samhälle och natur. 

Inger Christensen är en av de poeter som sedan mitten av förra 
seklet har återuppfunnit naturdiktningen, i en radikalt annorlunda 
form. I denna avhandling har jag studerat hennes långa dikt alfabet 
i syfte att undersöka hur Christensen skriver fram ett poetiskt svar på 
sin tids globala kriser, samt vad detta svar har för poetologiska impli-
kationer. Jag har i mina läsningar lagt fokus på hur Christensen genom 
sitt arbete med poetisk form skriver fram förbindelser mellan allt le-
vande, i en globalt orienterad ekopoetik där den naturliga världen inte 
kan åtskiljas från kulturen och historien. Det har också varit mitt syfte 
att utforska hur en läsning av Christensens dikt kan bidra till den eko-
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poetiska teorins utveckling – vilka nya insikter eller begrepp som en 
ekopoetisk läsning av alfabet kan producera. Detta genom att låta mina 
läsningar röra sig över några särskilda problemområden inom ekopoe-
tiken: poetisk form, det mänskliga subjektets och språkets relation till 
den mer-än-mänskliga världen samt apokalypsen som narrativ struk-
tur. Men eftersom alfabet inte bara har lämnat ett bidrag till den eko-
poetiska teorin utan även till dess praktik, har en del av avhandlingens 
syfte därför varit att undersöka alfabets inflytande på den samtida eko-
poesin.

Jag har visat att alfabet snarare än att kategoriseras som systemdikt-
ning bör läsas som uttryck för den organiska formalismens tradition. 
Sedan romantikens uppluckring av poetiska regler och den fria ver-
sens intåg med modernismen har det funnits en tendens att uppfatta 
bunden vers som mer artificiell och fri vers som mer i enlighet med 
naturen. Denna uppfattning baserar sig dock på en felaktig förståelse 
av naturen som går stick i stäv med vad samtida naturvetenskap säger 
om naturens formerande krafter – saker och ting växer och utbreder 
sig inte alls helt fritt och slumpmässigt i naturen. Snarare finns det 
mönster som man vid noggrannare undersökning kan få syn på, såsom 
fraktalens självliknande struktur som man kan finna i allt från kust-
remsors struktur till trädens sätt att växa. En organisk diktning bör 
därmed utforska just denna relation mellan slump och ordning som 
– enligt samtida kaosteori – verkar styra naturen. Christensen har ett 
explicit intresse för just ”Slumpens ordnande inverkan”, som titeln på 
en av hennes essäer lyder, och hennes bruk av system som en ordnande 
princip för sina dikter har en naturfilosofisk grund. Hennes arbete med 
form kan alltså begreppsliggöras som organisk formalism: det rör sig 
om försök att låta språket ’växa fram’ i enlighet med vissa bestämda 
mönster, som i alfabet representeras av det människoskapade alfabetet 
tillsammans med Fibonacci-serien – en talserie som beskriver spiral-
strukturer i naturen. Även när det gäller hennes andra långa dikter, 
i synnerhet det och Brev i april, vore den organiska formalismen en 
bättre etikett än systemdiktning. 

Men det är inte så att dikten växer fram som ur en på förhand be-
stämd algoritm – tvärt om kan man i manuskriptet till arbetet bakom 
dikten se att alfabets form långsamt utvecklades ur den ursprungliga 
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impulsen att lista saker som finns i världen, en ambition att benäm-
na det som existerar. Med Christensens egna ord handlade det om 
att finna en besvärjande form till denna besvärjelse av världen. Med 
utgångpunkt i detta har jag utforskat besvärjelsen och trollformelns 
ekopoetiska potential. Tillvändningen mot ett magiskt språkbruk kan 
förstås som en modernitetskritisk gest, en kritik mot en mekanistisk, 
reduktionistisk världsbild som på många sätt är en del av miljökrisens 
grundläggande problem såväl som det för alfabet så aktuella kärnva-
penhotet. Att behandla språket och världen som magisk(t) innebär att 
fördela agensen och att erkänna en begränsning för det mänskliga för-
nuftet och den vetenskapliga metoden, att erkänna att det finns andra 
krafter i världen än de vi kan mäta och ordna. Som nymaterialistiska 
teoretiker pekar på – ofta med hänvisning till modern kvantfysik – är 
förbindelserna mellan diskurs och materia betydligt mer intima och 
intrasslade än vad den hegemoniska västerländska världsbilden vill er-
känna. En nymaterialistisk position omöjliggör dessutom en represen-
tationslogik och en föreställning om objektivitet och kontextlös san-
ning. Dessa teoretiska spår öppnar upp glipor i vår moderna världsbild 
för ett äldre, magiskt tänkande att sippra in igenom. Därför menar jag 
att besvärjelsen, och i bredare mening en uppmärksamhet på lyrikens 
rötter i trollformeln, kan fungera som ekopoetiska grepp. 

Med detta perspektiv på alfabet får vi syn på den genomgripande 
och helt centrala roll som Christensens arbete med poetisk rytm spelar 
för diktens effekt på läsaren. Rytmen är också, som jag har visat, en 
central aspekt av vad Knickerbocker kallar sinnlig poiesis, som har att 
göra med poesins förmåga att rematerialisera språket som ett svar på en 
icke-mänsklig natur. Rytm är, som bland annat Elizabeth Grosz har 
pekat på, något som binder samman människan och hennes språk med 
andra djur och kommunikationssystem genom den kroppsliga upple-
velsen. Rytmen blir alltså ett sätt att förbinda språket – det fenomen 
som så ofta använts för att avskilja människan från resten av naturen 
– med en mer-än-mänsklig, materiell-semiotisk värld genomkorsad av 
komplexa förbindelser.

Frågan om språkets förhållande till världen, såväl som det mänsk-
liga subjektets ställning, är centrala stötestenar inom ekokritiken såväl 
som närliggande fält som posthumanismen och nymaterialismen. Jag 



avslutning

252

har i denna avhandling undersökt vad det är för typ av subjekt som 
skrivs fram i alfabet, och hur Christensen gestaltar relationen mellan 
språket och den mer-än-mänskliga världen. I Christensens författar-
skap finner jag en nyanserad och filosofiskt förankrad framställning av 
subjekt-objekt-problematiken, som undviker att hamna i de dualistiska 
antingen-eller-positioner som är så vanliga i det västerländska tänkan-
det. Man kan inte ur Christensens diktning utläsa ett tydligt svar el-
ler credo, men vart och ett av hennes längre diktverk är ett försök att 
utforska relationen mellan människa, språk och värld. I alfabet ligger 
kanske i högre grad än i hennes andra dikter fokus på kontinuiteten, 
på en närmast kosmisk förbindelse mellan allt, som samtidigt hotas av 
människans teknologiska fantasiprodukter – av defolianter och kärn-
vapen och de sönderslitande krafter som ligger bakom utvecklingen av 
dessa. 

Jag följer den tråd som Anne Gry Haugland tidigare lagt ut, men 
då i sin läsning av Sommerfugledalen: det finns en närhet mellan Chris-
tensens sätt att skriva fram jaget som ingående i en semiotisk relation 
med världen och det perspektiv man finner hos biosemiotiken, en gren 
av den moderna teoretiska biologin som förstår produktionen och tol-
kandet av tecken som grundläggande för allt liv. Detta perspektiv har 
vissa likheter med den medeltida föreställningen om naturen som en 
bok skriven av Gud – en idé som Christensen traderar och kommente-
rar med hänvisning till Novalis och Mallarmé. Men varken hos dessa 
poeter eller i alfabet rör det sig om en bok med en tydlig författare. I 
alfabet ligger fokus snarare på mångfalden av alfabet, av texter, som ge-
nomsyrar världen. Genom att sätta semiotiska relationer i centrum för 
ett utbyte mellan människan och en mer-än-mänsklig värld undviker 
Christensen att upprepa den nihilistiska antihumanismens perspektiv 
på människan-som-natur, även om ingen tydlig auktoritet för värde 
och mening skrivs in. Tvärtom öppnar diktens biosemiotiska tendenser 
upp för en mer-än-mänsklig gemenskap som grundar sig i produktio-
nen och tolkandet av tecken – eller något annorlunda formulerat: ska-
pandet av och sökandet efter mening.

 alfabet kan alltså ses som Christensens eget försök att skriva en 
världsbok, som på sätt och viss ’börjar om från början’ med allt, från 
bokstaven a – men ett försök som, med Christensens egen formule-
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ring, drar näring från sin egen omöjlighet. Dikten kan inte bli mer 
än ett fragment, i romantisk mening: en del som pekar mot helheten. 
Men som Timothy Morton påpekar liknar naturens bok mer en expe-
rimentell dikt än ett linjärt och enhetligt verk, eftersom naturen inte 
är linjärt ordnad. I alfabets fragmentariska struktur finns också en när-
het till fraktalens självlika struktur som är ett av den organiska forma-
lismens grepp. Christensen arbetar med ’alfabet i alfabetet’ – mindre 
 alfabeträckor förekommer inuti det större – och dikten ställer därige-
nom frågor om relationen mellan del och helhet, den skapar en illusion 
av en fraktalstruktur där mönster upprepar sig på olika nivåer. Det är, 
kort sagt, en bild av ett universum där allting är förbundet genom en 
strukturlikhet. Även språket är en del av denna ordning, vilket framgår 
i dikten ”alfabeterna findes” där det exempelvis heter att ”jeg skriver 
som vinden/ der skriver med skyernes/ rolige skrift”.794 Men alfabet ut-
säger inte denna absoluta förbundenhet med säkerhet. I dikten ”næt-
terne findes” osäkras denna föreställning när förbundenheten mellan 
språk och värld lokaliseras till ”naos, det inderste rum som er cellens” 
– en lokalisering som samtidigt kan läsas som ett tempels innersta rum 
och den biologiska cellen, det vill säga den minsta levande enheten. 
Detta heliga rum avslöjar inte naturens innersta hemlighet. 

I min läsning lyfter jag fram just denna epistemologiska osäkerhet 
som en del av Christensens ekopoetik: det är en ödmjuk hållning, som 
kan förstås mot bakgrund av den ’orfiska’ natursyn som idéhistorikern 
Pierre Hadot tecknar i motsats mot en ’prometeisk’ dito. Den orfis-
ka hållningen gentemot naturen avhåller sig ifrån att avtvinga naturen 
dess hemligheter, men besjunger naturen och låter den framträda i sitt 
”rätta lynne”, för att tala med Novalis. Man möter naturen i förund-
ran – en affekt som spelar en stor roll i alfabet. Christensen väver också 
in Ikarosmyten i dikten, den myt som ofta illustrerat den orfiska na-
tursynens försiktighetspåbud. I alfabet är det inte endast Ikaros vingar 
som smälter, utan även ögonen: ”mørkret er hvidere, øjnene smelter”.795 
Raden alluderar på kärnvapensprängningens bländande ljus, men det 
är också av vikt att det är just ögonen som smälter – inte minst ef-
tersom ögonen även förekommer i en senare dikt då fredsduvan ”ned-
styrter menneskets/ øje”.796 Sedan den moderna vetenskapens intåg är 
ögat människans främsta och högst värderade redskap för kunskapsin-
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hämtning. Jag läser därmed denna ögonens nedstörtning som en subtil 
efterfrågan om en uppvärdering av andra former av kunskap – en bild 
som är emblematisk för den nyanserade modernitetskritik som genom-
syrar Christensens ekopoetik. 

Men alfabet ger inga klara svar, dikten är aldrig tvärsäker i sitt ut-
tryck. Den bör förstås som ett experiment, ett försök att tänka och 
känna förbindelsen, i kontrast till och i gensvar mot det sönderslitande 
som kärnvapen och miljögifter – och i slutändan kanske den moderna 
världsbilden som helhet – står för. Christensen uttrycker själv att det 
inte finns någon sanning, bara ett bättre liv med varandra: ”Men san-
ning finns inte. Det finns bara en rörelse mot… nej, inte mot en san-
ning, kanske mot en bättre människa, ett bättre liv med varandra.”797 
Denna omdirigering av fokus, från sanning till gemenskap och en etisk 
hållning, påminner om Bruno Latours kritik av kritiken som akade-
misk praktik, att den genom sitt fokus på att avslöja de strukturer som 
skapar sanningar tenderar att röra sig bort från den empiriska världen, 
och därmed försvårar tänkandet och agerandet när det gäller livsvikti-
ga frågor som den globala uppvärmningen. Istället borde vi skifta fo-
kus från ”matters of facts” till ”matters of concern”, och – här hänvisar 
han till Donna Haraway – skydda och vårda snarare än att avslöja.798 

Det är belysande, menar jag, att två av de artiklar i Trappe tusinds 
specialnummer om Christensen från 2019, i vilka skribenter reflekterar 
över de texter de skrev till tidskriftens förra specialnummer publice-
rat strax efter diktarens död 2009, beskriver ett skifte i sina läsningar 
av Christensen från en kritisk, ’avslöjande’ läsning till en mer affirma-
tiv, bejakande läsning. Stefan Kjerkegaard skriver explicit att det är 
2000-talets postkritiska strömning som fått honom att skifta sitt sätt 
att läsa litteratur i allmänhet, och inte minst Christensens diktning.799 
Lilian Munk Rösing konstaterar att medan hennes yngre jag inte kun-
de se ”ett försök till en syntes/harmoni/symmetri utan att vilja dekon-
struera det”800 tror hon i dag att litteraturen också kan vara en ”hyllning 
av skapelsen”. Postkritiken försöker att tackla – och värdesätta – vad 
litteraturen och dess estetiska komplexitet gör med oss som läsare, skri-
ver Kjerkegaard,801 och jag menar att den berikning av sätten vi läser, 
analyserar och bedömer litteratur på som denna strömning öppnat upp 
för också möjliggör eller åtminstone underlättar en rikare förståelse av 
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alfabet. Många författare har intygat hur starkt alfabet drabbat dem, 
ofta i stunder av sorg – att det är en dikt som går att läsa när inga andra 
litterära texter ger någon mening. Kanske har det att göra med det som 
Christensen själv uttrycker som en vilja att gå tillbaka till den äldsta 
formen av dikter: grottmänniskornas mässande i mörkret. 

Men Munk Rösing ger också, i förbifarten, en specifik bakgrund 
till sin insikt om att skapelsen är värd att hylla (och att vissa diktare 
därmed är stora diktare just för att de behärskar besjungandets konst): 
människans ”vanvård av den skapade världen”.802 Detta går i linje med 
bakgrunden till Latours kritik av kritiken, samtidigt som det ytterliga-
re underbygger mitt resonemang om hur 2000-talets globala ekologiska 
kriser förändrat receptionen av alfabet. För en yngre generation diktare 
verkar alfabet nämligen ha en effekt som övergår det privata mörkret: 
alfabet blir en samtalspartner i deras försök att adressera de komplexa, 
globala relationer som klimatkrisen utgör. Agnar Lirhus är ett tydligt 
exempel på detta. I Hva var det hun sa? gör Lirhus, tillsammans med 
illustratören Rune Markhus, en översättning i tid och kontext av alfa-
bet där texten är närmast identisk med originalet till formen och liknar 
den i innehållet. Lirhus har kopierat Christensens formella system och 
har – med varierat resultat – försökt att härma alfabets särskilda rytm. 
Den avgörande skillnaden är att Lirhus och Markhus bok handlar om 
klimatkrisen: det är en bok med ett explicit didaktiskt syfte, som lyfter 
fram barnets roll i den ekologiska katastrof vi befinner oss i. Boken 
talar direkt till en samtida (norsk) läsare – oljeindustrin blir en central 
bov i dramat – och ställer frågor om ansvar, inte minst ur ett globalt 
rättviseperspektiv då de som i nuläget drabbas av katastrofen främst är 
fattiga invånare på södra halvklotet.803 

I Ida Börjels diktbok Ma är det inte klimatkrisen som står i cen-
trum, men däremot de globala förbindelser som knyter samman allt 
levande, ofta i mörka och våldsamma relationer. Frågor om skuld och 
orättvisa lyfts i den alfabetiskt ordnade katalogen, som till skillnad 
från alfabets balanserade – harmoniska – urval framför allt listar mörka 
exempel ur mänsklighetens historia. Men diktens smärtpunkt är mer 
personlig, den berör ett förlorat barn och omöjligheten att skriva den 
förlusten. alfabet fungerar som en ingång till skrivandet, genom sin 
form: abc-boken blir ett sätt att börja om med världen, på sätt och vis, 



avslutning

256

och texten i Ma är huvudsakligen satt på uppslagets högra sida, då dik-
terna enligt Börjel är ett svar på Christensens dikt. Men Mas värld är 
mörk – så mörk att den får alfabet att framstå som en hymnisk och ljus 
naturdikt, en jämförelse som receptionen av Börjels dikt ofta återkom 
till. 

Till skillnad från de andra poeter jag läst i denna avhandling (med 
undantag för min korta utvikning om Jonas Gren) har Juliana Spahr 
ett uttalat ekopoetiskt ramverk – åtminstone från och med samlingen 
Well Then There Now. Liksom Börjel och Lirhus lånar hon Christen-
sens planetariska katalog som grepp, men på ett mer abstrakt och själv-
ständigt sätt. Det som framförallt binder samman alfabet och Spahrs 
diktning är att båda poeterna framställer en förbindelsens poetik, där 
det lokala och globala vävs samman genom hisnande skiften i skala. I 
likhet med Christensen vänder sig även Spahr till språkets besvärjande 
dimensioner, genom en utforskning av närheten mellan poetiska grepp 
och hypnosens transframkallande grepp. Men hos Spahr finns också 
en viss kritik av analogin och likheten – som betonas i alfabet – och 
detta hänger ihop med hennes framhävande av det postkoloniala spår 
som finns latent i Christensens dikt. Alla relationer och förbindelser 
är inte jämlika och frivilliga – de kan också vara påtvingade, sköra, 
korrumperade.

Det står klart att alla dessa verk tar vara på och belyser vissa aspek-
ter av alfabet, vilket innebär att Christensens dikt därmed framstår i 
ett nytt ljus. Lirhus och Börjels fokus på barnet aktualiserar de delar 
av alfabet där barn förekommer – men också det subtilt närvarande 
föräldraskapets omsorg som när jaget skalar potatis i ”atombomberne 
findes”. Genom mina läsningar av dessa verk får jag anledning att dis-
kutera ABC-bokens tradition och de didaktiska såväl som utopiska ele-
menten i alfabet. 

En sak som blivit tydligt i jämförelsen med Börjels dikt är att alfa-
bet trots sitt inneboende mörker kan framstå som en närmast lättsam 
dikt. Det hymniska anslaget, den skönhet och strävan efter harmoni 
som Munk Rösing talar om, spelar en viktig roll för det intryck alfabet 
gör på sina läsare. Spahrs diktning innebär i sin tur en förstärkning av 
förbundenheten inte bara som tematik utan också som poetisk form-
princip. Det framgår att flera danska och svenska kritiker läser Spahr 
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genom Christensen och tvärtom, och projiceringen av Spahr på alfa-
bet får den ekopoetiska potentialen i denna äldre dikt att framträda 
med klarhet. Det handlar om just den typ av global ekopoetik ’efter 
naturen’ som Spahr försöker skriva, och som flera samtida ekokritiker 
försöker att teoretisera.

I detta slags ekopoetik är det en utmaning hur man kan omforma 
och omkonceptualisera det poetiska subjektet, i polemik mot den äld-
re naturdiktningens tendens att centrera ett (manligt) jag. Hur skriva 
fram ett subjekt som samtidigt kan hålla den särskilda erfarenhet som 
det är att vara en språklig och självreflekterande varelse, och betona 
kontinuiteten mellan människa och natur? Medan tidigare läsningar 
fokuserat på jaget som inträder i alfabets tionde avsnitt, i ”atombom-
ben findes”, visar jag på hur subjektiviteten snarare växer fram gradvis 
i dikten. Redan i ”i”-dikten finns personliga pronomen: ditt, mitt, vi. 
Subjektiviteten framstår alltså gradvis i naturens utveckling mot mer 
komplexa former. När jaget sedan framträder tydligt, framstår det som 
en dubbel nödvändighet: formens nödvändighet – det sker i J-avsnittet 
– men också en emotionell nödvändighet. Kalla krigets hyperobjekt är 
ett abstrakt fenomen som genom det potatisskalande subjektet görs en 
aning mer handgripligt, så att dikten kan gestalta dess innebörd. 

Timothy Morton har pekat på det ironiska i den miljölitterära 
diskursens tendens att ’lösa upp’ subjektet – då en sådan upplösning 
frammanas på ett annat plan av den moderna teknologins kärnvapen 
och kemiska medel. Den individuella subjektiviteten är nödvändig för 
att man ska kunna närma sig en förståelse av vad krigets massmord 
i grunden innebär: förintandet av individer. Därför argumenterar jag 
emot tidigare läsningar av alfabet som i för hög grad betonar systemet 
och den ’objektiva’ aspekten av dikten. Att Christensen i dikten vill 
’låta världen komma till tals’ är en sak, men detta kan inte genom-
föras utan att ett subjekt, en interioritet introduceras. Det finns något 
av en evolutionär utveckling över alfabets form, där enkla former efter 
hand blir invecklade, i konkret mening: det skapas veck, och därmed 
en insida – som i möbiusbandet, en bild som jag återfinner både hos 
Christensen och Morton som sätt att beskriva relationen mellan inre 
och yttre värld. En annan figur som uttrycker en sammanflätad – men 
inte upplöst – relation mellan subjekt och objekt är kiasmen, en stilfi-
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gur som återkommer i Christensens författarskap. Kiasmen pekar mot 
den biosemiotiskt färgade insikten om att varje objekt också kan vara 
ett subjekt, att relationen åtminstone i teorin kan kastas om – så att du-
vorna kan dikta om människan liksom människan diktar om duvorna.

Christensen tecknar, i den O-dikt som uteslöts ur den slutgiltiga 
versionen av alfabet, en heliocentrisk världsbild, där livet på jorden ses 
ur ett solärt perspektiv. Hon utlägger även denna kosmologiska vision 
i ett par essäistiska texter från slutet av 1970-talet, där hon beskriver 
jordelivet som en uppskjutning av solens död. Det är en världsbild som 
ger en upphöjd plats åt konst och kultur eftersom de utgör extra långa 
omvägar för solenergin: ”ornamenterne findes”, som det heter i O-dik-
ten, och dessa ornament är något gott i sig självt. Det som är så in-
tressant med denna världsbild är att den visar på ett alternativ till en 
dominant tendens i miljöfilosofin och -retoriken där man, inspirerat 
av ett ekosystemtänkande, pläderar för en enkelhet, för ett mer avska-
lat och energieffektivt liv. I förhållande till vår samtids närmast hedo-
nistiska konsumtionssamhälle är detta en begriplig och på många sätt 
rimlig hållning – nog behöver den mänskliga civilisationen på djupet 
begrunda och återuppfinna sitt förhållande till ’naturresurser’ och sluta 
förbruka material som om de vore oändliga. Men problemet är att en 
sådan hållning riskerar att glida över i en asketism som gör konsten 
och litteraturen överflödig i det ideala, energieffektiva samhället. 

Christensens heliocentriska världsbild utgår också ifrån energibe-
greppet, men snarare än att döma ut överflödet gör hon det till själva 
meningen med allt. I diktens kontext handlar det om kärnvapenspräng-
ningar och brännandet av oljan som allt för raka vägar mot solens död. 
Kärnvapnen för att de härmar de kemiska reaktionerna i solen, brän-
nandet av oljan eftersom den förintar de omvägar som oljan är: solljus 
som lagrats i alger som under årtusenden pressats samman under ha-
vet. I en tid då politiken mest verkar handla om att underlätta för fö-
retag att stärka sina positioner och att till varje pris försvara en fortsatt 
ekonomisk tillväxt, medan konst och humaniora tenderar att framstå 
som just överflödiga uttryck, är denna fråga kanske den viktigaste man 
kan ställa: vad är egentligen meningen med allt, med det här livet på 
jorden? Är det ”kapitalets bevægelser hen over kamgræs og/ klippe-
duer”804 eller är det ornamenten, överflödet, bejakandet av nyttolösa 
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kreativa uttryck? Vare sig en mening finns eller inte, är vi människor 
dömda att finna den, som Christensen skriver. 

Frågan är om denna förståelse av konsten och litteraturen som or-
nament, som jag extrapolerar från Christensens texter, står i motsätt-
ning till den tanke om dikten som ett slags omsorg som jag berör i 
avhandlingen. I Brev i april är omsorgstematiken central, och genom 
en jämförelse mellan den dikten och alfabet menar jag att det i alfabets 
benämnande finns en omsorg, ett försök att värna om det som finns. 
Men om ornamenten handlar om att lägga något till världen – ”lad/ 
tingene ligge; læg/ ordene til”, som det står i dikten om koboltbomben 
– finns det då inte en motsättning mellan detta och en omsorgens po-
etik, som ju på sätt och vis handlar om att bevara? Skulle man kunna 
tala om två olika former av ekopoetik: omsorgens och ornamentets? 
Att tillföra världen något genom diktandet innebär, enligt ornamentets 
ekopoetik, att bidra till den biologisk-kulturella mångfalden – och en 
sådan mångfald har ett värde i sig. Samtidigt är det i dag svårare än i 
den tid då alfabet tillkom att inte förbinda produktion av ornament 
och överflöd med kapitalistisk produktion och överkonsumtion. Om-
sorgens bevarande gest kan å andra sidan te sig mer statisk i jämförelse: 
det handlar om att vårda och sköta om det som redan existerar. Men 
jag tror att det reproduktiva arbetet – som i alfabet exemplifieras ge-
nom det potatisskalande jaget men också genom den iskalla frånvaron 
av omsorg i den avslutande dikten – också har sin inneboende dyna-
mik. Jag tror det skulle innebära en falsk dikotomi att ställa omsor-
gens gest mot skapandets. Snarare kan man tänka sig en rörelse dem 
emellan som kan beskrivas som en spiralstruktur: spiralen präglas av 
en samtidig rörelse framåt/uppåt och en cirkulär återkomst. Både det 
nyskapande och det bevarande behövs, det är två krafter som är bero-
ende av varandra.805 Den springande punkten är vad vi skapar och vad 
vi väljer att bevara. 

En sak som blivit tydlig i min studie är föreställningsförmågans 
centrala roll inom den ekokritiska och nymaterialistiska diskursen. 
Apokalyptiska narrativ framställs som destruktiva sätt att fantisera 
som betonar undergången framför en omsorg om världen – katastrofen 
framför kärleken, för att tala med alfabet, vars K-dikt fram till ett sent 
skede i arbetsprocessen inleddes med ”katastroferne findes” snarare än 
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det färdiga verkets ”kærligheden findes”. I alfabet ekar den apokalyp-
tiska trop som återfinns i mycket av 1980-talskulturen, påverkad av 
kalla krigets rädslor. Men snarare än att reproducera tropen reflekterar 
Christensen över den, och genomlyser dess mekanismer – som alltså 
grundar sig i fantasin. I alfabet finner jag en ’neutral’ syn på fantasin: 
den kan användas till ont såväl som till gott. Att skriva om katastro-
fen kan bidra till den kollektiva föreställningen om världens undergång 
som nära förestående, vilket i sig gör den lite mer verklig – åtminstone 
om man, i likhet med nymaterialistiska tänkare som Barad och Ha-
raway – utgår ifrån att föreställningar har en agens, att fantasier, idéer, 
och så vidare kan påverka den materiella världen. 

Detta innebär att dikten – litteraturen – inte per automatik är god, 
vilket är en viktig poäng för en ekokritik som ibland överbetonar litte-
raturens goda kraft. Men det visar också ekokritikens relevans: fanta-
sin är trots allt litteraturens domän. Christensen reflekterar över detta, 
som när hon i G-dikten skriver ”denne giftige, hvide, forvitrede digt” 
och samtidigt syftar på dikten för handen och på atombomben. Atom-
bomben är en mänsklig fantasi som omsatts i verklighet, liksom dik-
ten. Det är en till synes absurd likhet, men Christensen zoomar i alfa-
bet ut perspektivet och sätter mänsklighetens teknologiska och kreativa 
iver under lupp. Christensens önskan om att skriva dikter på samma 
sätt som ett träd vecklar ut sina löv framstår som ett försök att differen-
tiera sig från vetenskapsmännens destruktiva form av fantasi, en fantasi 
som abstraherar världen. Om man utgår ifrån en mekanistisk syn på 
naturen finns det en risk att man också ser saken från motsatt håll 
och konstaterar att det finns en fatalism inskriven i alfabet, att bomben 
också är en produkt av fantasin, av kreativiteten, som är helt naturlig. 
Att människan inte kan låta bli att uppfinna bomben, lika lite som 
hon kan låta bli att skriva dikter. Men med det ramverk som jag pre-
senterar i kapitel tre, biosemiotiken, motverkas en sådan determinism. 
Det finns ett visst semiotiskt utrymme, det finns virtualiteter – som 
Rosi Braidotti uttrycker det – som kan förverkligas eller inte. Detta är 
inte något unikt för människan utan gäller för hela naturen, ett system 
präglat av en oöverblickbar relation mellan slump och mönster.

Även om jag velat undvika den allt för krävande frågeställningen 
om huruvida poesin kan ’rädda planeten’ som har yttrats många gång-
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er i relation till ekopoesin, tycker jag mig i min studie av alfabet ha 
kommit fram till ett svar – inte på vad som kan ’rädda planeten’ per 
se, men på vart man bör rikta sitt fokus om man är intresserad av po-
esins roll i den existentiella kris som vår civilisation står inför. För det 
första handlar det om rytmen, en aspekt av poesin som knyter an till 
förmoderna praktiker där språk används för att besvärja och förtrolla 
såväl som till en djurisk, kroppslig upplevelse av världen – samtidigt 
som den kan användas för att betona diktens organiska framväxt. För 
det andra gäller det besvärjelsen som en praktik som möjliggör en an-
nan typ av relationer mellan människa och natur och som rymmer en 
inneboende spänning – å ena sidan kan besvärjelsen innebära att man 
underkastar sig och åkallar någonting bortom förnuftet, å andra sidan 
kan den användas för att försöka kontrollera någonting. Besvärjelsens 
dynamik ringar på så vis in människans belägenhet i antropocen, där 
valet verkar stå mellan att ge upp civilisationens ’herravälde’ eller att 
helt ta kontroll över planetens ekosystem. För det tredje handlar det 
om hur det poetiska språkets mångtydighet kan fungera som ett sätt 
att träna upp vår förmåga att befinna oss i och bejaka osäkerheten, att 
inte ständigt hasta vidare efter ett svar. Att kunna stillna i förundran 
inför det man inte riktigt begriper. 

Denna förmåga tror jag kommer vara helt central för individers så-
väl som samhällens överlevnad och välmående i en värld som genom 
klimatförändringar och kollapsande ekosystem blir allt mer olik sig 
själv, allt mer föränderlig och oigenkännlig. Men det är inte endast där-
för som denna förmåga att härbärgera osäkerheten är viktig, utan också 
för att den lägger grunden för en ödmjukhet inför den mer-än-mänsk-
liga naturen som den västerländska kulturen lidit brist på. Vi kan inte 
veta vad det innebär att tänka som bladen på ett träd tänker, som skug-
ga och ljus, som lysande bark tänker. Men vi kan försöka ändå.
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S U M M A R Y

Invoking the world. An ecopoetic study of Inger Christensen’s alphabet

This study is an investigation into the ecopoetics of the Danish poet 
Inger Christensen. More precisely, it centers on Christensen’s 1981 
poem alfabet (alphabet, 2001, translated by Susanna Nied), which was 
written against the backdrop of cold-war threats of nuclear disaster and 
chemical contamination. As Christensen later reflected in an essay, the 
poem began with a question: why write poetry when the human race 
seemed occupied with imagining new ways of obliterating itself? Whi-
le alfabet has repeatedly been described as a forerunner to the ‘boom’ 
of ecopoetry in the Scandinavian literature of the 2010s, no study has 
hitherto investigated thoroughly what it means to label alfabet as a 
work of ecopoetry, nor precisely what contemporary ecopoetry inherits 
and transmits from Christensen’s poem.

It is the aim of this study to investigate how and with what means 
Christensen conjures an ecopoetic response to global crisis, as well as 
how the ecopoetry of the 21st century responds to alfabet. By framing 
alfabet as ecopoetry, I interpret and discuss the poem from an eco-
critical point of view, while at the same time posing the question of 
what contributions the poem can make to the development of ecocriti-
cal theory and the subfield of ecopoetics. From this interplay between 
theory and poetic praxis, the key questions of the thesis emerge: How 
can Christensen’s work with poetic form illuminate ecocritical issues 
regarding the relation between language and world? Can incantation 
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be understood as an ecopoetic strategy? What kind of subject is con-
jured in alfabet, and in what relation does it stand to the more than 
human world? How does Christensen deal with the pervasive trope of 
apocalyptism as a way of representing global crisis? In what ways do 
some of the ecopoetic texts of the 2000s reinterpret alfabet, and do the-
se poems in turn shed new light upon Christensen’s poem?

By discussing alfabet as a work of ecopoetry, one inevitably makes 
a connection between the ‘atomic age’ and the age of global warming. 
The threat of nuclear disaster differs in nature from the threat – or 
rather the ongoing process – of climate change and environmental 
destruction. Today, the hypothetical threat of nuclear disaster and 
the sudden erasure of the world has been substituted by a disturbing 
awareness of the already ongoing extinction of species, destruction of 
ecosystems and warming of the planet. In this thesis I explore what 
this difference – which can be conceptualized in terms of the diffe-
rence between event and process – means for reading alfabet as a work 
of ecopoetry, but I also consider the interconnections and similarities 
between the environmental concerns of the 1980s and the 2010s. More-
over, I explore the connections between early romantic philosophy and 
the life sciences and biosemiotics theories of the late 20th century, as 
Christensen’s poetry involves influences and ideas from both contexts. 
While contemporary ecocritical thinkers such as Timothy Morton 
tend to bridge the gap between an ecocritical thinking with its roots in 
romantic studies on the one hand and poststructuralism on the other – 
a schism that was productive in the genesis of the field of ecocriticism 
– I show that Christensen’s poetry already explores these interconnec-
tions. 

As I detail in the methodology section, the style of thinking and 
writing in this dissertation prioritizes interconnections and similarities 
rather than gaps and differences, as a way of rendering what Timot-
hy Morton calls the ecological thought – that is, the thinking of inter-
connectedness – not only part of the subject matter, but also of the 
method. This does not mean that differences are erased – as Morton 
has pointed out, the ecological thought needs to be able to encompass 
heterogeneity as well as continuity.

In the first chapter of the dissertation, “Enchanting Form”, I dis-
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cuss overarching questions regarding poetic form. alfabet begins with 
an alphabetical list of things that exist – from apricot trees to bromine 
and cerebellum. As the poem continues, the number of lines of each 
poem grows according to the Fibonacci sequence, and the content and 
syntax become more and more complex. In the first part of the chapter, 
I examine Christensen’s use of the Fibonacci sequence and the alphabet 
as principles of composition, and how this poetic form can be read as 
mimicking natural processes of growth but also as pointing to a con-
trast between closed and open-ended systems. 

While critics and scholars have previously labeled alfabet as “sys-
temdiktning” (systemic poetry), questions have also been raised as to 
whether this categorization is truly relevant to Christensen’s poetry. 
Drawing on Scott Knickerbocker’s ecopoetic theory, I argue that it 
would be more fruitful to view alfabet as an example of organic forma-
lism. Knickerbocker employs this term in relation to a type of ecopo-
etry which, through its form, reflects upon the interplay between order 
and disorder in nature. While there has been a tendency in the poetics 
of the 20th century to conceptualize free verse as more in tune with 
nature – as more ‘organic’ – than metric verse, Knickerbocker makes a 
counterargument based on a more ‘natural’ conception of nature, na-
mely one that is grounded in contemporary natural science. He argues 
that what distinguishes organic form in poetry is the attention to the 
relation between order and chance – as forms in nature tend not to 
develop in a completely ‘free form’ but according to certain patterns. 
This resonates with Christensen’s descriptions of her work with poetic 
systems or patterns: she discusses it in terms of an interplay between 
chance and order, which allows the poet to reach beyond the ingrained 
patterns of his/her ordinary consciousness. By placing alfabet within 
the tradition of organic formalism, I underscore the distinguishing fea-
tures of her work with poetic form while, at the same time, her poetry 
is related to other works of poetry where formal play is intertwined 
with a view of nature as creative and self-organizing.

In the second section, I discuss the connections between the perfor-
mative possibilities of poetry on the one hand, and the roots of the lyric 
in ritual, charm and incantation on the other. I argue that it is precisely 
Christensen’s attention to the sonic, rhythmical qualities of poetic lan-
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guage that renders her ecopoetics effective, in terms of its impact on 
individuals as well as on contemporary literature in general. Through 
Elizabeth Grosz’s reading of Darwin I argue for rhythm as a central 
concept in ecopoetics, not only because of this enchanting effect of 
incantation, but also because rhythm is the most bodily function of 
language: it is what connects bodies to each other, the human body 
to more than human bodies. While previous readings of alfabet have 
tended to focus on the system or pattern over which alfabet is com-
posed, I emphasize the role of alliteration, rhythm and repetition on all 
levels of the text, and how this incantatory quality is central to an un-
derstanding of alfabet. Rather than a systemic poem, I understand al-
fabet as a poem which explores and uses the rhythmical capacity of lan-
guage on multiple levels – in order to enchant and entrance the reader, 
but also in order to accentuate the connection between language and 
nature through poetic form.

In the second chapter of this book, “The ABC of Destruction”, I 
turn to a more thematic reading, focusing on the topic of apocalypse 
and catastrophe. I analyze the cycle of poems within alfabet that has 
been called an ‘alphabet of destruction’ (ödeläggelsens alfabet). These 
poems introduce, in their respective first lines, different types of nu-
clear weapons: the atomic bomb (“atombomben findes”), the hydrogen 
bomb (“brintbomben findes”), and the cobalt bomb (“cobaltbomben 
findes”), and a fourth poem centers on defoliants (“defolianterne find-
es”), that is, chemicals that render plants leafless. 

Taking as my point of departure a historical contextualization of 
the poem and Jacques Derrida’s discussion on nuclear criticism, I first 
turn to a discussion on contemporary posthuman and ecocritical thin-
kers’ views on the trope of apocalypticism. This leads to a brief discus-
sion of the faculty of imagination and its significance for the apoca-
lyptic narrative, where I conclude that apocalypse invites the mind to 
imagine a disaster that has not yet come to pass. I stress the risks of 
apocalyptic narrative, which include making the ‘end of the world’ 
more real, since imagination cannot be completely severed from rea-
lity: as Derrida writes, reality is constructed from a fable based on an 
event which has never occurred, except in the imagination. The idea 
that our imaginations contribute to creating and recreating the world, 
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which has been stressed not least by Donna Haraway, is also present in 
Christensen’s poetry and essays. My analysis begins with a discussion 
of the final lines of the G poem, which in an ambiguous way equates 
the poem with the nuclear bomb. I follow the multiple potential mea-
nings of this statement, which include the idea that both the poem at 
hand – and poetry in general – and nuclear weapons are products of 
the human imagination. In that sense, imagination cannot be viewed 
as something univocally positive, as the English romantics such as Per-
cy Bysshe Shelley tended to represent it, but rather as something ambi-
valent, multivalent, potentially destructive or constructive.

With this in mind, I read the four poems of the ‘alphabet of de-
struction’ chronologically, to see how Christensen deals with apoca-
lyptism. I find that Christensen performs a critical examination of the 
trope, and that each of the “bomb poems” offers a counterargument 
against catastrophic thinking: as outlined chiefly in my reading of 
“cobaltbomben findes”, I find an alternative way of approaching the 
unknown, which encompasses acceptance and interconnection with all 
living things. 

The chapter ends with an analysis of a poem which was never 
published in the final version of alfabet, but was part of the manuscript 
up until late stages in the writing process. This poem begins by naming 
one the central materials of our current ecological crisis, oil: “oil ex-
ists” (“olien findes”). I explore Christensen’s heliocentric cosmology as 
presented in this poem and in other texts by Christensen from around 
the same time, and find in Christensen’s contrasting of ornament and 
the combustion of oil a possible figuration for contemporary ecological 
thinking, in which the importance of art and culture is emphasized as 
a way of survival rather than as excess: the combustion of oil and the 
use of nuclear weapons are short cuts to death, while the complex sys-
tems of biology and culture are ways of delaying the death of the sun.

In the third chapter, “The Subject and the Semiosis of the World”, 
I turn my attention to the lyrical ‘I’ and the relation between (human) 
subject, language and the world as represented in alfabet. While previo-
us writings on Christensen’s poetry have tended to either overemphas-
ize the dissolution of the subject by the poetic form or failed to under-
stand the complex ontological statements Christensen makes regarding 
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the relation between the human, language and world, I attempt to con-
tain both of these aspects in my reading. In the works of Christensen, 
I find a nuanced and philosophically grounded exploration into the na-
ture and meaning of the subject-object divide, a version of this relation 
which steers clear of every dualistic position of either-or. 

I turn to German early romanticism as a context important for the 
understanding of the oscillating, ironic subjectivity of alfabet, but also 
to the contemporary transdisciplinary theory of biosemiotics. Through 
this perspective, the motif of writing as nature, or a “book of nature”, 
that reoccurs in alfabet as well as in Christensen’s oeuvre in general, 
is rendered in a new light. In addition, I discuss the relation between 
self and world in terms of the chiasmus, grounding the discussion in 
Timothy Morton’s ecocriticism as well as in the carnal phenomenology 
of Maurice Merleau-Ponty. 

Starting from a biosemiotically inflected reading of the poem “alfa-
beterne findes”, I then go on to explore how a sense of interiority, a pos-
sible subjectivity, is slowly introduced in alfabet before the abrupt ente-
ring of the lyrical ‘I’ in the tenth section. The chapter ends with a close 
reading of the poem “duerne findes” in which Christensen performs a 
complex operation: she tries to write about doves ‘as they are’, that is, 
to let go of the heavy load of symbolism that they are associated with. 
But this fantasy of how the doves, in the end, are able to write them-
selves – and even write about the poet sitting by the window trying to 
write about doves – also results in the doves becoming symbols once 
more: but this time they symbolize the Other, the you, that is present 
in the Danish word for doves: “duer”. Here I find an ecopoetical ethics 
that emphasizes interconnection as well as the experience of wonder as 
a way of connecting to the world without judgment, of being present 
with the Other.

The fourth chapter, “The Nightside and the Names”, delves deeper 
into the topic of natural philosophy, as well as the ethical dimension 
of Christensen’s poetry, by exploring the “nightside” or “shadow side” 
as a motif. The chapter centers on the last “catalog poem” of alfabet, 
that is, the N-poem, where night and names are two of the most cen-
tral words and concepts. I frame my analysis with a brief discussion 
on the new-materialist view on ontology, epistemology and ethics as 
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entangled. In my reading, the nightside becomes an indication of the 
ontological excess which the human is unable to grasp, and therefore, 
unable to exploit. I also explore the significance ascribed to names and 
the act of naming, both in alfabet and in the preceding book of poetry 
by Christensen, Brev i april (Letters in April), and point to the premo-
dern tradition of the True name, that is a belief that the true name of a 
thing expresses its nature and therefore can be used for magical means. 
Furthermore, I show how the act of naming and singing praise seems 
to work as a form of care – a preserving of things in language, which 
is indeed a part of the world. By way of an image from Brev i april, 
I explicate an understanding of the role of the poet as someone who 
lets the interconnections of the world shine forth, similarly to how the 
morning dew enables the spiderweb to shine.

The fifth chapter, “The hymn of its time: Continuations of alfa-
bet” deals with the aftermath of Christensen’s poem: the influence the 
poem has had on contemporary currents of ecopoetry. A central idea of 
my discussion is that influence moves both ways: not only is alfabet se-
minal to contemporary ecopoetics, but the ecopoetics of today also af-
fects contemporary readings of alfabet. The chapter begins with a brief 
overview of Christensen’s legacy, before I turn to a closer study of a few 
poems by three poets, which all have explicit connections to alfabet. In 
the first section, I discuss the Norwegian picture poem Hva var det hun 
sa? written by Agnar Lirhus and illustrated by Runar Markhus. The 
“she” (“hun”) of the title explicitly refers to Christensen, and the poem 
is in essence an adaption or translation of alfabet into the medium of 
the picture book, and into the context of Norway in the 2010s. The 
form and rhythm of the poem mimics alfabet, changing some of the 
words and reusing others. The threat of natural disasters such as floods 
and wildfire is substituted for the threat of nuclear disaster, and the iss-
ue of the Norwegian oil industry is central to the poem and its images, 
but the poem relies heavily on its predecessor for its poetic effect. 

My readings of Hva var det hun sa? and the book dealt with in the 
following section prompt a discussion on the central role of children 
and didactics in the environmental movement and how this plays out 
in in alfabet. In the rhetoric of environmentalism, it is often pointed 
out that the children are going to inherit the world, and that our in-
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ertia in relation to the climate crisis is a betrayal of the young as well 
as of future generations. In the last poem of alfabet this idea is overtly 
present, as a group of children are portrayed in a postapocalyptic en-
vironment, the last lines stating that they are not really children since 
no one carries or bears them anymore – both meanings present in the 
Danish word “bærer”. This ambiguous final phrase, then, suggests that 
loss of care and loss of fertility are the ultimate consequences of envi-
ronmental disaster.

In the next section, I discuss the poetry book Ma (2014) by Swedish 
poet Ida Börjel. Like the previously discussed poem, Ma explicitly ta-
kes as its point of departure Christensen’s poem: according to Börjel, 
the poems, printed on the right side of each spread, are written as an 
answer to alfabet. The crisis depicted in Ma concerns the loss of a child, 
but the poem, which similarly to alfabet is structured according to an 
alphabetic order, expands to become a catalog of suffering and human 
violence. Here, it is not the climate crisis that is central to the poem, 
but rather the interconnections between all living beings, in a globally 
oriented ecopoetics. The discussion on Ma makes visible how the ABC 
book is used as a form of utopian striving, as a way of starting over 
with the world. But when Ma and alfabet have been compared to each 
other by literary critics, the darkness of Ma renders alfabet a lighthear-
ted and hymnic nature poem next to the one-sided grimness of Börjel’s 
text. This sheds light on the development of ecocritical thinking and 
ecopoetic methods since the 1980s: nature is even more removed from 
our everyday lives, and the global network of the World Wide Web 
has, in a sense, made the interconnections that Christensen’s poetry 
stressed ubiquitous.

The last section deals with the poetry of Juliana Spahr, an Ameri-
can poet and scholar, who, in contrast to the other poets discussed at 
length in this chapter, has been working – at least in her later books 
– within an explicit ecopoetic framework. The relation between the 
works of poetry discussed here – this connection of everyone with lungs 
(2005) and Well Then There Now (2011) – and alfabet is not as overt as 
in the aforementioned works, but Spahr does acknowledge that one 
of the poems in this connection of everyone with lungs is a homage to 
Christensen’s poem. Similarly to Börjel and Lirhus, she borrows Chris-
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tensen’s planetary catalog as a method, but recreates it in a version far 
more independent from its predecessor. What really connects alfabet 
and Spahr’s poetry is the way both poets invent a poetics of intercon-
nectivity, where the local and the global are intertwined through dras-
tic shifts in scale. Like Christensen, Spahr turns to the conjuring and 
ritual dimensions of language, through an exploration of the overlap 
between poetic and trance-inducing devices. However, Spahr is more 
politically oriented, and her poetry also contains a self-reflective criti-
que of the use of analogy and simile – devices that in previous chapters 
I have emphasized as central to alfabet. All relations and connections 
are not equal or optional – they can also be inflicted, fragile, corrupt. 

It becomes clear that each of these works of poetry focuses on, and 
transmits, different aspects of alfabet. As a result, alfabet is read in new 
ways by critics and scholars – not only because of the external factors 
of climate change and mass extinction of species, but also as a respon-
se to how contemporary poets interprets and use Christensen’s poem. 
Furthermore, I argue that the Scandinavian reception of the poetry of 
Juliana Spahr has been central to the recent re-evaluation of Christen-
sen as an ecopoet.

The dissertation closes with a short, concluding chapter, “Enchan-
ting entanglements”. I conclude that Christensen is one of the poets 
who, since the mid 1900s, have been reinventing nature poetry as a 
response to a global and ecological crisis and the rise of the environme-
ntal movement. I underline the subtle but persistent criticism toward – 
and attempts at imagining something different from – the monolithic 
Western paradigm of rationalism, which can be found in her poetry as 
well as her essays. 

In addition to underlining the findings of this thesis, I briefly dis-
cuss the overlapping of and connections between ecocriticism and 
postcritical thinking, especially as voiced by Bruno Latour. In an essay, 
Christensen writes that there is no truth, only a movement toward a 
better human, a better life together. This redirection of focus, from tr-
uth to community and an ethic stance, resonates strongly with Latour’s 
critique of criticism as academic practice: that its focus on revealing 
the structures that create truths tends to distance it from the empiri-
cal world and thus obstructs the possibility of responding to a global 
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ecological crisis. alfabet is, more than anything, a poem that points the 
reader toward a practice of protecting and caring for the world, while 
at the same time inducing humility regarding the power and potentia-
lity of human actions. In alfabet, Christensen invokes and conjures the 
world in order to protect it against the threat of nuclear disaster, but 
she also enthralls the reader with the dancing rhythm of poetry.
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