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Lad mig starte med at komme med en indrømmelse, som måske kan virke 
upassende i et tidsskrift, som hylder Inger Christensen. Ligeså let jeg har det 
med at læse Per Højholt, ligeså svært har jeg, og har jeg haft, det med at læse 
Inger Christensen. Det kræver en forklaring og gør samtidigt, at jeg kommer 
lidt bagvendt ind i denne her tekst, som jo egentlig skal handle om Inger 
Christensen, men alligevel.

Med en forfatter som Højholt, som jeg har arbejdet med on and off igennem 
de seneste 10 år sådan cirka, har jeg det indimellem sådan, at jeg bliver 
mistænksom overfor min egen læsning, fordi den går som smurt — analysen 
og fortolkningen kommer helt af sig selv, om man så må sige — og det er 
ikke nødvendigvis et sundt tegn for analysens kvalitet, når kongenialiteten 
bliver for stor. Det ville Højholt med sine forbandelser over for metaforen og 
ligheder af alle mulige slags jo give mig ret i.

Jeg har ofte overvejet, hvad grunden monstro kunne være, og med fare 
for at lyde lidt naiv, og altså ikke sexistisk, så tror jeg simpelthen at det — 
udover at vi deler interesse for en masse andre ting — skyldes det faktum, 
at vi deler køn. Og lad mig bare slå et alt for stort brød op: Visse dele af den 
modernistiske lyrik, de poetikker og den kritik, der følger denne, er i mine 
øjne udstyret med endog lige lovligt overdreven brug af maskuline symboler 
og begrebsapparater. Hvad kunne Freud fx ikke få ud af Hugo Friedrichs idé 
om tom transcendens?

Nu fik Højholt ironisk nok et folkeligt gennembrud via en kvinde, nemlig 
Gitte, men ellers er det bemærkelsesværdigt få kvinder, der finder forfatter-
skabet spændende, sådan for alvor, og sekundærlitteraturen om Højholt er, 
langt hen ad vejen, også en form for teoretisk bodybuilding, hvor den med 
de største (teoretiske) muskler sejrer. I det hele taget kan det at forstå fx et 
modernistisk digt, og helst til bunds, af og til godt føles lidt for penetrerende 
i forhold til min smag, ligesom det ofte beror på en brug af den måske 
foretrukne maskuline sans over dem alle, nemlig synssansen, hvilken Højholt, 
bl.a. garderet med Marcel Duchamp, faktisk forsøger at kritisere. Fx kritiserer 

Højholt jo vores evne til at se ligheder, hvor de ikke findes. Men til trods for 
dette, så er Højholts forfatterskab stadigvæk, og først og fremmest, visuelt 
båret, vil jeg vove at påstå, og en af grundene til, at han er en så fremragende 
lyriker, skyldes hans evne til at danne billeder, men netop fordi det er så let 
for ham, er han dybt mistroisk overfor denne evne nærmest fra starten af hans 
forfatterskab.

Men hvor vil jeg hen med disse betragtninger? Jo, jeg vil pege på det uhørte 
ved Inger Christensens forfatterskab, at det er et forfatterskab, som måske først 
og fremmest er båret af det auditive, og at det auditive måske kræver en helt 
anden forhåndsindstiling fra sin læser, end den jeg og andre mandlige læsere 
af modernistisk lyrik ofte benytter os af. Dvs. jeg er nok bevidst om, at jeg 
overhører noget, men hvad? Min tese er, at det først og fremmest er musikken, 
måske endog en kvindelig musik, og tillige at netop den er en af årsagerne til, 
at Inger Christensen er så god. Noget hun i øvrigt har til fælles med forfattere 
som Ursula Andkjær Olsen og Pia Juul, som jeg ligeledes har svært ved at 
’læse’, men som jeg også bare sådan ’uden videre’ synes er hamrende gode.

Lad mig dog, til trods for min kønnede ubehjælpsomhed, forsøge at forklare 
dette ’uden videre’ i forbindelse med et digt af Inger Christensen, som for mig 
at se til en vis grad er ulæseligt, hvis man ikke tager hensyn til, hvordan det 
lyder. Jeg har udvalgt en smuk tekst fra Alfabet (1981), og her følger en skitse 
til en analyse af det uhørte — altså uhørte fra min side:

livet, luften vi indånder 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 luft

Først og fremmest må man forstå, at digtet i mine øjne består af sekvenser, 
som i digtet moduleres på forskellig vis, men sekvenser, der er vanskelige at 
argumentere for, fordi de hænger rytmisk sammen og ofte på tværs af vers. 



Første vers består i mine øjne af tre sekvenser ”livet, luften”, ”vi indånder” og 
”findes”. At åbne digtet ved at kontrastere de to ord ”livet, luften” er i sig selv 
smukt. Siger man dem for sig selv, bemærker man, hvordan ens mund først 
laver en vertikal og derefter en horisontal bevægelse i hhv. en streng og en 
blød, luftig lyd. Allerede de to ord rummer måske digtet i kim. Digtet som 
en blanding mellem liv og luft. Taler vi mere teknisk, er digtet velsagtens en 
blanding mellem jamber og daktyler, og i mere uformelle termer en række 
optakter, efterfulgt af et melodisk glid og en opstandsning. Imens man i 
det første vers fra livet til luften dels mærker først en vertikal og dernæst en 
horisontal bevægelse, så er der et melodisk glid over ”vi indånder”, der føles 
som én bevægelse. Ordet ”findes” kommer til at stå alene og binder dels digtet 
sammen med de øvrige digte i samlingen, men standser dels også det glid, der 
mærkes i ”vi indånder”.

Resten af digtet følger denne struktur, men udvider undervejs den midterste 
sekvens. Fx udgør ”en lethed i alt, en lighed i alt” igen et anslag, imens ”en ligning, 
et åbent bevægeligt udsagn” udgør et melodisk glid og ”lidenskab, lidenskab / i alt” 
en opstandsning. Rytmen hvirvles derved op som den luft, der i øvrigt omtales. 
Næste sekvens begynder med det kortere anslag ”som fandtes der” og slutter 
med opstandsningen ”en enkel principtegning”. Hvis denne første del af digtet 
består af en rytme, der hvirvles op, tager resten af digtet herfra til en mere fast 
form. Det bygges ligesom op via mere intense modulationer, der alle starter 
med ”enkel som”. Herved sker der også et mere overordnet rytmisk skifte, med 
stor indvirkning på betydningen i digtet, fra ”som…enkel” til ”enkel som”, dvs. 
semantisk set fra noget der samles, til noget samlet, der flyder ud. Skriver man 
det ned og markerer versskifte ved slash og melodi ved understregning, ser 
sekvenserne således ud i min måde at høre digtet på:

livet, luften vi indånder 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 luft

Ordet ”enkel” skaber en variation ved først overhovedet at skabe en fast rytme 
og derefter ved at bryde den ned igen ved at dukke op to gange i samme vers 
og her altså den andensidste sekvens. Igen er disse modulationer bygget op i tre 

sekvenser. De to første af disse sidste fire sekvenser af digtet har en daktylisk 
melodistump (”når lykken / har masser”, ”når længslen / har masser”), imens 
de begge standses af syvstavelsesled, og rytmen afbrydes af ”og”. Det bliver 
imidlertid kompliceret rent rytmisk til sidst. Ved at bryde sekvensopbygningen 
med to gange ”enkel”, der så at sige kommer utidigt i de to sidste sekvenser, 
laves der ligesom nogle snit ind i de regelmæssige modulationer, der ellers er 
ved at blive opbygget. Modulationerne standses, og luften lukkes ud af digtet 
igen nu, hvor det ellers var ved at puste sig op og finde sig til rette i en mere fast 
form. Digtet samler sig om en udsigelse og opløser derefter sig selv igen som 
luft. Man kunne, hvis man havde tid og plads til det, udvide denne skitserede 
analyse på flere kanter, fx forholdet mellem sekvens og enjambement, hvor 
enjambementet både bryder og understøtter sekvensens rytme. Eller forholdet 
mellem det, jeg kalder melodisk glid, og et ord som ”som”.

Hvad fortæller denne tentative analyse os? Jo, at digtet dels er et billede på 
luftens leg, ja nærmest en digterisk brise, et vindpust ind i ordene, dels er et 
forsøg på at finde digtets åndedræt frem for læserens, en simpel principtegning 
på tværs af vers og sætninger. Digtet vil med dets egne ord fange det åbne 
bevægelige udsagn, der findes i alt. At gøre det kræver en lydhørhed, der 
oppebæres af lethed og lighed, ja ynde gud hjælpe mig, og at læse den ynde er 
umådelig vanskeligt for en traditionel mandlig læser af modernistisk lyrik. Der 
skal jo helst være noget bagved digtet, noget vi kan bringe frem ved en læsning, 
et hul vi som læsere kan udfylde. Er der ikke noget sådant, risikerer man rent 
ud sagt at gå i panik. Det er vist nok det, som jeg har forsøgt ikke at gøre i 
denne her tekst, og undskyld mig, at jeg sådan taler på alle mandlige læseres 
vegne. Vi findes ikke på den måde. Det ved vi jo godt, også selvom de fleste af 
os måske er til fals for den samme sirenesang.




