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Tilfældets musik
Poesi. Over ti år efter hendes bortgang, er Inger Christensen
genstand for en ny opmærksomhed, der får frem nye sider ved
hendes tænkning og digtning. Det viser temanummeret til det
svenske tidsskriftet Aiolos.
A C
Skribent.

digter der blev udgivet i fjor høst,1 fortæller Inger Christensen
(1935–2009) at hun i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af
1980’erne befandt sig i en krise. Den kolde krig og livet i skyggen
af stormagternes spil og atombomben, fik hende til at spørge sig
selv, hvad formålet var med at skrive og bedrive kunst, eller at
arbejde overhovedet. Men en dag mens hun sad og kiggede på
sin søn der legede på gulvet, begyndte hun at samle ord sammen,
nder et besøg for et par år siden på fredsmuseet i ord for ting hun spiste, som abrikoser, ord for synlige ting, som
Hiroshima var der især én genstand som alle flokkes om: brintbomben, ord med a, ord med b, ord med c, osv. Indtil videre
en forkullet trehjulet cykel, som en lille dreng havde ret usammenhængende. Så blev det klart for hende, sådan som
stillet fra sig netop som bomben blev sluppet. Som om hun tidligere har skrevet i et essay om sin kunstneriske praksis,
cyklen, nu kun et stykke forkullet stof, et jernhårdt materiale at «indsamlingsfasen i sig selv havde en besværgende karakter,
opvarmet til ukendelighed af bombens stråler, tænker og for- idet det gik op for mig, at jeg samlede på ord for at minde mig
tæller mere end alle de andre billeder og ord til sammen. Mens selv om at de tilsvarende ting eksisterede og for at påkalde håbet
jeg stod og stirrede på den forkullede cykel, slog det mig, hvor om deres fortsatte eksistens».2
nemt vi har det med at glemme. Som om vi
Hun forstod også at styrken ved denne
mennesker er nødt til at blive mindet om
besværgelse ikke beror på sproget alene,
hvordan verden er, at den findes, at tingene
men på gentagelsen, på rytmen, på noget
De enkle ord river sig
findes, i al sin gru, i al sin skønhed.
musikalsk. Og når man siger musik, siger
løs fra jordens tyngde man tal. Der må tælles. Christensens opdaI en samtale med den svenske musikjournalist Birgitta Tollan fra 2008, som nu
gelse af fibonacci-talrækken var et gennemog
får
tingene
og
er genoptrykt af det svenske tidsskriftet
brud for digtets musikalitet. En talserie hvor
smerten til at svæve.
Aiolos i sit temanummer om den danske
hvert nyt tal beror på summen af de to .../
Tilfældighedernes spil er en forudsætning for alt. Men folk glemmer, at det rationelle kun er et system blandt mange andre systemer. De glemmer at verden bevæger sig. De tror den står stille,
mens de sætter sig ned og tænker sig om.
Inger Christensen, Det malede værelse (1976)

U
Inger Christensen i 2008. FOTO: LAURA STAMER, EPA / NTB.
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Da jeg første gang hørte hendes messende stemme læse ordene op fra digtsamlingen Alfabet (1981) i Jytte Rex’ film
Cikaderne findes (1998), gav det mig en
anden forståelse for hvad poesi er og kan.
Christensen genopdager den ældgamle
tradition for poesi som en liturgisk handling der går tilbage til de tidlige naturfolk.
Menneskets opgave som sprogbærende
væsen er, at det med sproget skal lære at
udtrykke det ikke-sproglige. At lade tingene, verden og universet komme til orde,
at lade dem komme til bevidsthed om sig
selv gennem os.
Heraf også titlen på hendes efterladte papirer: Verden ønsker at se sig selv
(2018), en posthum udgivelse af digte,
prosa, og udkast på næsten tusind sider,
redigeret af sønnen Peter Borum og den
svenske digter Marie Silkeberg. Denne
udgivelsen virker også som den direkte
foranledning for Aiolos’ temanummer. I
indledningen gør redaktørerne opmærksom på hvordan Christensen siden sin
første digtsamling Lys (1962), har haft en
særlig «opmærksomhed på naturen, alt
det jordiske». Mange har da også tidligt
udråbt hende som «økologisk poet» og
nu igen, i lyset af de efterladte papirer,
set hendes forfatterskab som et oplagt og
vægtigt bidrag til den forestående vending i kunsten og litteraturen mod naturen
og klimaet. Lægger man hertil sidste års
danske særnummer om Christensen i litteraturtidsskriftet Trappe Tusind (maj 2019),
også med fokus på klima og natur, samt
genudgivelsen af hendes samlede Essays
(2019), kan man tale om et veritabelt
Christensen-boom.
Når man læser Christensen selv, hendes
poesi såvel som hendes essays, oplever
man helt fra starten af hendes forfatterskab en særlig bestræbelse på at ville
forstå menneskets grundlæggende rolle
og tilhørsforhold i verden og naturen,
der med logisk nødvendighed leder frem
til et økologisk livssyn. Som sådan skal
hendes kunst ikke ses som en reaktion på
en akut politisk dagsorden, men som en
fundamental poetisk, filosofisk og naturvidenskabelig bestræbelse.

{

De døde fra Hiroshima
og Nagasaki står nu
side om side med
de levende børn.

Christensens genistreg er at have lykkedes med at give denne indsigt om skabelse og det skabte et udtryk gennem de
mest enkle ord og ordsammensætninger.
Et klarsyn, ville nogen sige, som nok er
grunden til at mange i dag ser hende som
en uomgængelig samtalepartner. «I en
enkelt meter silke findes det uendelige
verdensrum; sproget er en syndflod fra en
lille krog af hjertet», som det lyder i essayet «Silken, rummet, sproget og hjertet»
(1992). Det mest enkle er i sandhed det
mest indviklede. Hos Christensen river de
enkle ord sig løs fra jordens tyngde og får
tingene og smerten til at svæve.
BEGYNDELSEN ER FORBUNDETHEDEN

Hvordan ser begyndelsen ud, før man
skriver et digt, før man skaber noget
nyt? Nok en fase mærket af uro og forvirring, ja, måske også angst foran det
tomme papir, angst før springet. «Men
inderst inde», som hun siger, «ved man,
at begyndelsen er en bro, der er bygget
i forvejen, men det er først, når man går
ud i det tomme rum, at man kan mærke
broen under fødderne.»4 I den forstand
er det at digte et mysterium. «Ikke fordi
der er noget mystisk eller højtideligt ved
det. Eller noget religiøst. Det er så at sige
et neutralt mysterium, givet på forhånd,
fordi man i digtningen er nødt til at bruge
sproget i hele dets uopløselige forbundethed med virkeligheden. Det er denne forbundethed, som er et mysterium. Det er
den poesien må træde ind i.»5 Skabelse er
derfor aldrig en skabelse ud af intet, men
en genskabelse. Det var det de australske
aboriginere gjorde med deres sanglinjer.
Man synger tingene frem for at vandhullerne, træerne og klipperne, direkte skal

VERDEN BLIVER IKKE TIL,
FØR MAN SELV GØR NOGET VED DEN

I sit essay «Genesis kvinde drøm som
begynder» fra 1983, som Aiolos har genoptrykt, gør den danske forfatter Pia Tafdrup
sig nogle overvejelser over Christensens
metode. Hendes afsæt er digtet «Blue
Poles» fra den første digtsamling Lys,
inspireret af maleren Jackson Pollock.
Tafdrup citerer Pollocks egne udtalelser
om at erstatte pensler med pinde og lægge
lærredet på gulvet så han kan gå rundt om
det. Denne metode kaldes action painting,
fordi, som Tafdrup skriver, «mennesket
kan gå midt ind i kunstværket under tilblivelsen, en teknik som faktisk også er

SAHEL

Gullet som
glimrer Side
24–25

LIBANON

Bankerott
Beirut
Side 6–7

GENTEKNO
LOGI

Genmodifise
rte
klasser Side
8–9

IRAK

Opprør mot
Iran
Side 4–5

Internasjon

al avis: 29

utgaver, 18

språk |
69 kroner

| nr. 1 |
JANUAR 2020

EN ÅRSTID
HELVETE I
«Jorda brenner»
er ikke lenger
hvor gigantisk
en metafor
e branner
i Australia
har herjet
ikke bare skogene
,
i
som er i fare. tre måneder. Men det
å tørke ut
er
Rovdrift truer
kontinentet
og legge kysten også med
øde.
SIDE

Verdens beste avis

20–23

Prøv Le Monde diplomatique
gratis i to måneder.
Send LMD til 2030

PARKS, AFP

555007

FILM: DANM
KRISERAMMEARKS SØNNER ✴
PARASITT
T PLANET
✴ BOKESSAY:
✴ TEGNESERIE:
SRI LANKA VILLE PLANER
FOR EN
SOM SLAGM
ARK ✴

FOTO: PETER

771503

/ NTB SCANPIX.

9

2

LMD

{

opstå, fortløbende bringes til eksistens og
ophobe erindring, som Christensen skriver
i en kommentar. Det var det hun selv
gjorde i Alfabet: «abrikostræerne findes,
abrikostræerne findes».
Kun ved at se sproget som en forlængelse af naturen, af sanserne, af det
ikke-menneskelige, kan vi være skabende, eller som Christensen skriver i Verden
ønsker at se sig selv, «tage del i den skabelsesproces, som vi er fælles om i vores
forhold til den omgivende verden. Jeg
kalder det en skabelsesproces for at undgå
udtryk som kreative aktiviteter og kreativ
udvikling. Det kreative er en selvfølge.
Ikke noget der kan skilles ud og gøres
til genstand for en dyrkelse, der er revet
ud af sammenhæng med det livsvigtige i
vores forhold til verden».
Det er sådan det burde være at komme
i skole, skriver Christensen, og går etymologisk tilbage til det græske skholē: «ledighed, ro, fritid, (videnskabelig) beskæftigelse i ledige stunder».6 Fritid som en frigjort tid, et sted for at dvæle og at tænke,
snarere end et sted for genopladning af
batterierne til et forjaget arbejdsliv. Når
vi møder op for at tegne og skrive, da
«møder vi op med rytme, musik og ballade
i kroppen. Alt sammen del af en skabelsesproces». Hvis vi bilder os ind at alt er
sproglige konstruktioner, kan vi aldrig
være med til at omskabe virkeligheden til
en ny fælles erfaring. Alfabet kan læses
som én stor opremsning af hvad der findes, en grundlæggende tvivl om at verden
er til, at måden vi ser, sanser og forstår
verden på, sker ved at tage del i naturens
tilfældige orden, og dermed af nye måder
at navngive tingene på.
DEN NATURSKABTE VERDENS FORRANG

I essaysamlingen Del af labyrinten (1982)
angriber Christensen et livssyn der giver
den menneskeskabte verden forrang. Vi
har endt med at sætte lighedstegn mellem vores realitetssans og realiseringssans, som om det at sætte ting i verden,
realisere dem og profitere på dem, er endt
som vores eneste billede af det virkelige.
Konsekvensen er en «følelse af at leve i
en uvirkelig verden, som vi ikke kan forandre, fordi enhver forandring på forhånd
er overlistet af vores virkelighedsbegreb».
Dermed bliver selvet noget der skal realiseres (noget indre der er på forhånd).
Målet er at blive sig selv, med sig selv
som omdrejningspunkt. Resultatet er et
samfund der forveksler udvikling med
ekspansion.
Vores sans for realiteten er hos Inger
Christensen snarere en mulighedssans,
styret af vores evne til at henvende os
til realiteten som uophørligt finder sted.
Vi kan kun skabe forandring og omskabe virkeligheden gennem modtagelighed
for det ikke-menneskelige. At digte er at
tænke og at tænke er at blive båret hen til
tingene og ind i dem og videre hen til den
næste ting. At være blandt tingene, evnen
til at lade sig bære.
I sin artikel i Aiolos, «Om man stavar
gud baklänges», læser Elisabeth Hjorth
udsagnet «Verden ønsker at se sig selv»
som et bud på en etik: «En etik som
mindre handlar om förmågan att gripa in
än förmågan att låta vara, att vänta eller
lyssna. […] At låta världen få syn på sig
själv genom att avstå från att behärska
är en övning. Jaget som breder ut sig och
hävdar sig på bekostnad av det som inte
är jag utmanas i Christensens texter. Hon
använder sig av ett jag, men i högre grad
som en receptionsyta än som ett dominerande subjekt.»
At skrive handler nemlig ikke om at
udtrykke vores indre, at klædes i ord
(som om det er der på forhånd før vi
skriver, skaber og lytter), men om at rette
vores opmærksomhed mod det ydre. Uden
opmærksomhed på det ydre, er det indre
tomt, som Hjorth skriver med henvisning
til Rainer Maria Rilke og Simone Weil.
Det er denne særlige forbindelse mellem
opmærksomhed, omsorg for det skabte og
skrivningen, der ifølge Hjorth løber som
en rød tråd gennem Christensens digte og
baner vejen for en sådan etik. Det gælder
Brev i april (1979) om moderskabet. Det
gælder opvågningen i Lys; men det gælder

også ødelæggelsen i Alfabet, for «vi dræber mere end vi tror», som Christensen
selv udtrykker det. Disse ordene danner
også rammen om Sofia Robergs fine essay
om det hun kalder «Ødelæggelsens alfabet».
ØDELÆGGELSENS ALFABET

Ødelæggelsens alfabet er navnet på det
«interne alfabet» i Alfabet, der lever som
verdener i verden, både i digtet og udenfor i samfundet. Dette alfabet består af
digtene atombomben findes, brintbomben
findes, cobaltbomben findes og defolianterne findes. Roberg læser digtene som
udtryk for en sekulær apokalypse, det
som blotlægger og åbenbarer vores tid,
og i forlængelse heraf det som påvirker
og forandrer fantasiens rolle. Hvordan
påvirker det vores forestillingsevne at
vi med den fossile brændstofindustri
kan ødelægge miljøet? Hvordan skal vi
forestille os en verden hvor vi er er en
del af et omverdensystem, der udraderer
al agens, hvor intet enkeltindivid kan
holdes ansvarligt?

{

Uden opmærksomhed
på det ydre, er det
indre tomt.

Vi lider i dag under det Roberg med
Derrida kalder en «fabuløs tekstuel bombe».
Kernevåbenkrige eksisterer tilsyneladende kun gennem hvad vi kan sige og forestille os om dem. Heraf også den konstante forhandling mellem stater om at vente
med at affyre bomben. Virkeligheden er
som en fabel, baseret på en hændelse,
der ikke har anden mening end den som
udspringer af fantasien. Men dette er
ingenlunde uden betydning. Der er nemlig tale om en konstant prøvelse, der til
stadighed aftvinger en opmærksomhed på
hvad der styrer vores forestillingsbilleder
og hvordan vi ændrer dem. Pointen er at
poesiens billeder om ødelæggelse og apokalypse gør noget med verden, som igen
gør noget med mig. Digtet forlænger min
forbundethed med verden, der ikke enten
er negativ eller positiv, men ambivalent.
Digtets indledende besværgelse, og dermed affirmative tilgang til alt hvad der
findes, afbrydes flere steder af katastrofescenarier, der i sig selv er en udforskning
af fantasiens rolle.
Atombomben findes
Hiroshima, Nagasaki
Hiroshima den 6
august 1945
Nagasaki den 9
august 1945
140.000 døde og
sårede i Hiroshima
ca 60.000 døde og
sårede i Nagasaki
Denne knusende opremsende virkelighed, træder pludselig frem som en uudholdelig objektivitet, for en person der
står i et køkken og skræller kartofler. De
døde fra Hiroshima og Nagasaki står nu
side om side med de levende børn som
springer omkring i gården foran køkkenet.
børnene råber og
overdøver næsten
fuglene ude i
træerne; fuglene
synger og overdøver
næsten bladenes
hvisken i vinden;
bladene hvisker
og overdøver næsten
med stilhed himlen,
himlen der lyser,
og lyset der næsten
fra dengang har
lignet atombombens ild
lidt

Naturen er blevet forgiftet. Men menneskets indflydelse på naturen har indvirket på vores egen forestilling om selvsamme natur. Og vi kan faktisk forestille os
endnu værre ting. Nogle sider senere skriver hun om cobaltbomben, som ikke findes, men hvis skadelige virkninger kunne
være langt større end atombomben. Men
pointen er ikke bomben i sig selv, men
destruktiviteten som vi ikke ser.
mere er der ikke
at sige; vi dræber
mere end vi tror
mere end vi ved
mere end vi føler
Gentagelsen er nærmest elegisk, for
midt i blandt alverdens lysende ting, findes også menneskets amnesi, glemsel,
destruktivitet.
SANSELIGT KLAVIATUR

Hvad betyder det at verden ønsker at se
sig selv? Hvad vil det sige at bevidstheden og tingene og planterne kommer til
bevidsthed om sig selv gennem mig? Er
dette ikke bare en avanceret antropomorfisme? Eller er det Christensens billede af
hvordan hun mener det burde være? Man
kan også sige at sådanne spørgsmål for
Christensen åbner op for en anden måde
at arbejde og tænke med kunst. Fordi hun
ser kunst som en direkte forlængelse af
naturen, som en rytme der forbinder de
mest elementære elementer, som en organisering af et materiale der frembringer
former og som tilfører materialet et nyt liv,
en sansning, der indvirker på os.
Spørgsmålene og tankerne tages op af
Erik Erlanson i Aiolos, hvor han henviser
til Christensens essay «Tilfældighedens
ordnende virkning», hvor hun beskriver
den poetiske praksis, som det at nå frem
til «det punkt, hvor sproget bliver levende
og selvproducerende, i samme forstand
som solsikkekernen bliver til en solsikke».
Når det at skrive digte kan sammenlignes
med en blomst, da havner mennesket på
samme niveau som naturen. Men, spørger
Erlanson, «hur ska man då veta vad som
kännetecknar en dikt som blivit till som en
blomma? Gäller det alla dikter? Och även
andre litteräre texter?»
Christensen kommer ikke selv med et
svar. I stedet kredser hun i sin poesi om
samspillet mellem tilfældighed og regelbundethed, mellem det ikke-menneskelige
som liv i stadig bevægelse og forandring,
og heroverfor den menneskelige orden og
standsning af liv. Måske er dette samspil
mest tydeligt i digtsamlingen Det (1969),
med den legendariske åbning: «Det. Det
var det. Så er det begyndt. Det er. Det bliver ved.». Få sider senere bremses denne
ikke-menneskelige dynamik og tilblivelse,
fordi mennesket nu tager over, mennesket
med sin distance, sine funktioner, rutiner
og systemer, der «repeterer den bestående
orden». Resultatet er ufrihed, en skjult
regelbundenhed. Mennesket der afbryder
liv, sit liv, livets tilblivelse: «Et bevidst
illusorisk forsøg på at fjerne sig, distancere
sig stort fra sin egen livsfare, overleve og
forblive i det uendelige mellem her og der.
Som om der var noget at komme væk fra.
Som om der eksisterede et ikke-liv der
ikke var død. Som om et menneske ikke
var et menneske».
Erlanson har ret i at Christensen opretholder en forskel mellem den menneskelige og den ikke-menneskelige verden,
også selvom hun opfatter digtningen som
et naturfænomen. Men måske vi sidder
for meget fast i forestillinger om natur
og menneskelig erfaring. Ikke mindst når
det gælder kunst og den skabende proces.
Måske vi får mere ud af at tale om liv og
erfaring, forstået som det at blive til sammen med tingene og verden, forvandling
forstået som en sanselig væremåde gennem mødet med kunstværkets organisering af et sanseligt materiale.
Erlanson diskuterer selv Deleuze og
Guattari, der ophæver enhver skelnen mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige. Hvorved vi i sidste ende ikke
kan sige, at kunst er noget der har sit
ophav i mennesket. I yderste instans er
kunsten blot en hændelse hvorigennem

livet forandres, en åbning af universet der
frembringer nyt liv. Så måske begynder
kunsten med dyret, ikke mennesket, men
dyret der afgrænser et territorium og gennem sin organisering og forførelse skaber
et sanseligt klaviatur og dermed nyt liv.

Q UIZ
F RIDA S KATVIK
Quizmaster (frida@lmd.no).

ET MØDE I LABYRINTER

Et slående eksempel fra dyreverden er
den særlige fugl Scenopoietes dentirostris,
en fugl fra Australiens regnskove, der, i
Deleuze og Guattaris ord, «hver morgen
lader den afskårne blade falde ned fra et
træ, vender dem om så deres indre, blege
side står i kontrast til jorden, idet den
således konstruerer sig en scene som en
ready made, og synger lige ovenover, på
en lian eller en gren, en kompleks sang
sammensat af egne toner og af andre
fugles toner som den med mellemrum
efterligner, samtidig med at den blotter
fjerenes gule rod under dens næb: en
gennemført kunstner».7
Dette syn på kunsten er ikke uforenelig med Christensens, men der er, ifølge
Erlanson, stadig en forskel. Christensens
forhold til kunst og natur er mere praktisk
og ikke rent teoretisk, uanset hvor meget
hun har behov for systemer og fibonacci-kombinationer. Praktisk fordi det at
skabe kunst altid også er et slid og en
kamp med tilfældighedens indvirkning på
den skabende livsproces.
Der er altså noget der overskrider
naturens indbyggede orden og lovbundenhed. Erlansons pointe er vigtig. Den
peger nemlig på en begrænsning ved
megen kunstteori. Og det er også påfaldende at det Christensen selv trækker
frem i sine egne beskrivelser af den
kunstneriske praksis, drejer sig om at
finde adgangen til den hemmelighedstilstand, hun med den tyske digter Novalis
beskriver som «det ydre er et til hemmelighedstilstand opløftet indre».8 Den
kunstneriske praksis handler om at få
denne tilstand til at opstå. Men den
indtræffer netop, som også Christensen
skriver, «på en uventet, ublid måde. Som
det fremgår, viser det sig nemlig, at det
ikke længere er forfatteren, der når frem,
det er tilfældigheden som sådan, den der
også gør forfatteren tilfældig, ja, den der
til syvende og sidst gør det netop afsluttede manuskript tilfældigt».9
Hvor spørgsmålet om hvordan kunst
opstår i menneskets liv, ikke er et vigtigt
spørgsmål for Deleuze og Guattari, gør
det sig stadig gældende som et anliggende for Christensen. De billeder man
skaber og de ting man ønsker at gøre
op med, kulturkampen, er uløseligt forbundet med hvad man er modtagelig for,
det levede livs mærke på kroppen, men
selvfølgelig også hvordan man formår
at overskride sin egen erfaring, sin egen
kærlighed, og forbinde den med andre
erfaringer og åbninger mod en transsubjektiv virkelighed.
Christensen er etisk og filosofisk søgende, men altid med en stræben mod skønheden, livet og musikken der skal løfte os.
Hendes ven og kollega, Birgitta Trotzig,
kalder denne søgen for «ett möte i labyrinter». At finde koden, skønheden, er
også «at bli den, dess kropp». Her hvor
jeget og mennesket trækker sig tilbage,
«gör den formande okänd för sig själv,
naken och leende som marken». Trotzig
citerer Christensens Det malede værelse:
«Af os (kunstnerne) bliver der intet
tilbage, men vore medmennesker vil tale gennem vore billeder.»
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1.
Hva er et oljehyre?

4.
Ordet «skole» kommer fra
gammelgresk. Hva er den
opprinnelige betydningen?

2.
Hva er en kibbutz?
3.
Senit er et usynlig punkt
på himmelen loddrett over
observatøren. Hva heter det
motsatte punktet, som treffer
himmelhvelvingen på den andre
siden av planeten?

5.
Ordet «buss» kommer av
latinske omnibus. Som betyr
hva?

Geografi
6.
Den belgiske kommunen Duffel
er kjent for produksjon av dyffel.
Hva brukes det til?
7.
Hva heter Frankrikes lengste elv?

9.
Hva heter den største øya i Det
karibiske hav?
10.
I hvilket land ligger elven Ebola,
der ebolaviruset først ble påvist?

8.
I hvilken by ligger den spanske
rideskole, verdens største senter
for klassisk ridekunst?

Historie
11.
Under hvilket sommer-OL ble
elleve israelske utøvere drept?
12.
Kong Olav V ble ikke kronet til
konge, men …?
13.
Hvem ble første kvinnelige
statsleder i et muslimsk land i
1988?

14.
Hvilken europeisk storby fikk
alle sine forsyninger med fly i
1948–49?
15.
Hvilken monark ble døpt
Christian Frederik Carl Georg
Valdemar Axel, men gikk under
navnet Carl – til han skiftet
navn?

Natur
16.
Hva heter den største planeten i
vårt solsystem?
17.
Og hvilken planet er minst?
18.
Hva er essensielle aminosyrer?

19.
Hva var det den russiske
kjemiprofessoren Dmitrij
Mendelejev utarbeidet i 1869?
20.
Hva er elektronet det mest kjente
eksempelet på?

Månedens dom
0–5 riktige: Den som lite vet, lite glemmer.
6–15 riktige: Bare de middelmådige er alltid på sitt beste.
16-20 riktige: Den som tror han er ferdig utlært, er ikke
utlært, men ferdig.
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1 Aiolos – Tidskrift för litteratur, teori och estetik, nr. 64–65:
Inger Christensen, red. Daniel Pedersen, Kulturföreningen
Aiolos, Stockholm, 2020.
2 Inger Christensen, Hemmelighedstilstanden, Gyldendal,
København, 2000.
3 Fra den danske originaltekst i Iben Holk, Tegnverden.
En bog om Inger Christensens forfatterskab, Centrum,
København, 1983.
4 Inger Christensen, Hemmelighedstilstanden, se over.
5 Inger Christensen, Hemmelighedstilstanden, se over.
6 Inger Christensen, Verden ønsker at se sig selv, se over.
7 Gilles Deleuze og Félix Guattari, Hvad er filosofi?, overs. af
Carsten Madsen, Gyldendal, København, 1996.
8 Inger Christensen, Hemmelighedstilstanden, se over.
9 Inger Christensen, Hemmelighedstilstanden, se over.
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benyttet i Lys». Pollocks maleri får, ifølge
Tafdrup, «øjet til at flytte sig i ryk, når
det betragter de blå lodrette stave, der
er lagt hen over det strømmende sølv,
der minder om et hav i bevægelse. Det at
opfatte i spring er nøje forbundet med de
grænseoverskridende bevægelser ’frem i
det fremmede’».3
Dette forhold mellem det kendte og
det ukendte, bliver hos Christensen til
et forhold mellem jeg’et og den skabte
verden. Som Tafdrup skriver: «I digtet
’Jeg har altid troet’ ytrer dette jeg, at det
som barn har drømt om, at virkeligheden
skulle indfinde sig, når voksentilværelsen
begyndte. At livet da ville blive mere
meningsfuldt. Digtet handler om den illusion, som jeg’et gennem en hel barndom
har levet i. Imidlertid viser det sig, at man
ikke opnår identitet, før man selv tager del
i en skabelsesproces. At verden slet ikke
bliver til, før man selv gør noget ved den!»

/... foregående. Talrækken bruges til at
beskrive alt lige fra broccolihoveder til
galaksernes spiralformer.

SVAR
SPRÅK: 1. Regntøy beregnet for arbeidsbruk (tidligere laget av
oljelerret). 2. Israelsk kollektivbruk. 3. Nadir. 4. Fritid. 5. «For alle».
GEOGRAFI: 6. Dyffel er et grått kardegarnsstoff som brukes til å
lage tepper og jakker (duffelcoat). 7. Loire. 8. Wien. 9. Cuba. 10. Den
demokratiske republikken Kongo. HISTORIE: 11. München, 1972.
12. Signet i Nidarosdomen. 13. Benazir Bhutto, Pakistan. 14. VestBerlin (på grunn av Berlinblokaden). 15. Haakon VII. NATUR: 16.
Jupiter. 17. Merkur. 18. Aminosyrer som mennesket ikke kan lage
selv, men må skaffe seg gjennom kosten. 19. Det første utkastet til
periodesystemet. 20. En elementærpartikkel.
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