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ØJNE
SOM 

TÅRN- 
LYGTER
Emil Elg

Den følgende tekst er en del af et igangværende 
arbejde omhandlende »negeren« i dansk litteratur.
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 igen dette hus, hvor en neger spærrer øjnene 
  op som tårnlygter ætsende luften

 – Inger Christensen
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DEL 1

Der er sne i det første digt i Inger Christensens første bog:

Hvis jeg står
alene i sneen
blir det klart
at jeg er et ur

hvordan skulle evighed
ellers finde rundt (13) 1

Digtet blev udgivet i 1962 i digtsamlingen Lys. Og den 
konstellation, som udgøres af samlingens titel og sneen 
i åbningsteksten, indstifter en visualitet, der – udover at 
være central i debuten – kommer til at spille en afgørende 
rolle i store dele af det følgende forfatterskab.
 Lyset hos Inger Christensen lyser på forskellige 
måder, i forskellige planer. Der er de substantiviske lys, 
der faktisk forekommer i teksterne, fx i den følgende 
passage fra digtsamlingen Brev i april: 

Da vælter lyset
pludselig ind
og skriger
i munden på sig selv,
når vi fødes.
Men mere meningsløst
og smukt
som til et efterbillede
af sorg
lytter øjnene

til lyset,
der er hvidt og flydende
som mælk.
Og mens vi drikker,
hører vi tørsten
der slukkes. (358-359)

Men der er også et mere usynligt og værensmæssigt lys, 
en slags subtekst, der så at sige skriver inde i sproget og 
skriver sproget, gennemsyrer det. 
 I essayet  »Det er ord alt sammen« forklarer Christen-
sen, hvordan forestillingen om sprogets skabende kraft, 
dets virkelighedskonstituerende effekt, dets såkaldte 
performativitet, der særligt i alfabet udfoldes med stor 
tydelighed, for hende er uløseligt knyttet til det kristne 
begreb om inkarnation, ordets bliven kød.2 Og Johannes-
evangeliet fremhæves her (udover skabelsesberetningens 
ultimativt første talehandling: »og Gud sagde, der blive lys, 
og se, der blev lys«) som den centrale tekst. Christensen 
nøjes i sit essay med at citere evangeliets første linje, »I 
begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud«, men jeg vil gerne gengive et lidt længere stykke: 

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og 
Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt 

1 Tallet i parentesen indikerer, hvilken side i Christensens Samlede Digte (Gylden-
dal, 1999/2009) digtet optræder på. For at gøre det muligt for læseren nemt 
og hurtigt at konsultere de citerede og omtalte digte, henviser jeg konsekvent 
i teksten på denne måde, når der er tale om Christensens poesi. Når andre 
tekster af Christensen – såvel som tekster af andre forfattere – omtales, vil 
henvisningen være at finde i noteapparatet. 

2 »Det er ord alt sammen« kan findes i essaysamlingen Hemmelighedstilstanden 
(Gyldendal, 2009).  
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blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, 
som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og 
lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
 Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn 
var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han 
skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til at 
tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle 
vidne om lyset.
 Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menne-
ske, var ved at komme til verden. (…)
 Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi 
så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne 
har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. 

Sammenvævningen af ord, inkarnation eller kødeliggø-
relse og så lys, som den kommer til udtryk i ovenstå-
ende passage fra Johannesevangeliets begyndelse, er 
fuldstændig afgørende for den tænkning af relationen 
mellem sprog, menneske og verden, der løber som en 
rød tråd gennem Inger Christensens værk. Lyset er det 
første, der skabes af sproget, men lyset er også Gud selv, 
og på den måde har det sproget i sin magt. Sprog og lys 
er med andre ord uløseligt forbundet, filtret ind i hinan-
den, samtidige. Sproget skriver/taler lyset, lyset skriver/
taler sproget. Eller som Christensen selv formulerer det 
i første del af titeldigtet i Lys:

Jeg genkender atter
en lysning i sproget
de lukkede ord
som er til for at elskes
og gentages ind til det enkle

En svane som folder sig
sammen om ægget
er endnu et ekko
af skabelse i os
Og svanen som flyver
dit øje mod solen
er endnu engang
profeti om et under

Det lykkes i ordet
at genkende lyset
ufattelig handling
fra manden til kvinden
Et ord som forvandler
dit sind til en svane
har enkelhed nok
til at forme et æg
Og sproget som lukker sig
inde i ægget
har vinger som bærer
fra fødsel til lys
Og solen er til for at elskes (54) 3

3 Lyset i alfabet er selvfølgelig i høj grad også et dødens lys, der – i samme omfang 
som det er skabende – er dræbende: »himlen der lyser, / og lyset der næsten / 
fra dengang har lignet / atombombens ild / lidt« (407). Denne tvetydighed er 
tydeligst tilstede i førnævnte hovedværk, men kan samtidig spores allerede i 
debuten (fx i digtet »Vinger slår op over krigen« og i titeldigtets del III), hvor 
lyset ellers hovedsageligt har med fødsel og skabelse at gøre.
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Sneen – det andet centrale element fra den iscenesæt-
telse, vi møder i starten af Lys – vil også vise sig at være 
et genkommende element i forfatterskabet, og læser 
man Christensens Samlede digte, finder man sne i alle de  
indeholdte bøger med undtagelse af Brev i april og Sommer-
fugledalen. Med andre ord forekommer der sne i Lys, Græs, 
det, alfabet og Digt om døden. Sne og/eller is figurerer i 
alle digtsamlingerne, med Brev i april som den eneste 
undtagelse, og det første digt i Lys sner på den måde ned 
gennem de følgende digtsamlinger.
 Selvfølgelig er der hos Inger Christensen ikke bare 
tale om én sne, ligesom der heller ikke er tale om én is 
eller ét lys, og teksternes sneer må nødvendigvis læses og 
forstås ud fra deres respektive omgivelser og virkemåder. 
Fx er sneen i den følgende passage fra alfabet på mange 
måder en helt anden sne end den, vi læser i Lys’ første 
tekst:

 
sneen
er slet ikke sne
når den sner
midt i juni

sneen er
slet ikke faldet
fra himlen
i juni

sneen er 
selv steget op
og har blomstret
i juni

som æbler
abrikoser
kastanier
i juni

fare vild
i den rigtige sne
som er sneen i juni
med blomster og frø

når man aldrig skal dø (417)

Men selvom sneerne i Christensens digtning altså er 
mangeartede og ofte væsensforskellige, så har de som 
regel for vane at være hvide som sne. Jo, selv sne kan 
variere i farve, og hvidheden kan være kompromitteret, 
som den er det et sted i Græs, hvor vi læser, at sneen »er 
en snavset bræmme« (101), eller som den er det i følgende 
passage i Lys: »Myrer i sne har intet at gøre« (15). Men det 
er undtagelser. Sneen er, selvom den kan blomstre som 
abrikoser og kastanier i juni, hvid hos Inger Christensen. 
Den er hvid som den »hvidmalede sne« (153/156), forfat-
teren skriver frem flere steder i Det. Den er hvid, og som 
hvid er den en betydningsfuld byggeklods i den hvide 
visualitet, der er en dominerende og central instans i hele 
hendes digtning.
 Sneerne bør altså – udover at blive opfattet som sne 
– betragtes som lokale repræsentationer i et mere omfat-
tende lyst hvidhedsfelt; et felt, der er udgjort af en meget 
lang række af mere eller mindre hyppigt genkommende 
hvide ting og fænomener samt diverse lyskilder, herunder 
is, sol, snehvide fjelde, skeletter, bål, en brændende busk, 
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et fyrtårn, stjerner, hukommelsens blegede fingerspids, 
ild, brændende duer, belyst hud, skyer, vinterligt lys, sæd, 
nødblus, engle, svaner, en lysning i sproget, tilfældighe-
dens lygte, hvid substans i hjernen, at hjertet er en lygte 
og det brændende næb, når solfuglen falder – for nu at 
nævne nogle eksempler fra Lys. 4 
 Lys har, ligesom sne kan have det, forskellige farver. Et 
nødblus er eksempelvis rødere end et »hvidkalket, guds-
forladt lys« (399). Og derfor kan det være, at den nivelle-
rende opremsning af forskellige lyskilder overfor hvide 
eller hvidlige ting, jeg lige har foretaget, for nogen vil 
virke søgt, forsimplende eller direkte misvisende. Lys og 
hvidhed er jo ikke det samme, og en lys ting er jo ikke 
nødvendigvis hvid, selvom en hvid ting nok per definition 
må siges at være lys. 5 Men hvis min sammenskrivning af 
lys, det lysende, det lyse og det hvide forekommer arbitrær, 
så er jeg nødt til at understrege, at det er en sammenskriv-
ning, som igen og igen og igen gør sig gældende i Inger 
Christensens eget forfatterskab.
 Her er det nærliggende at vende tilbage til nogle af de 
digte, som allerede er gengivet ovenfor, fx det tidligt cite-
rede uddrag fra Brev i april, hvor lyset, der igen er knyttet 
til fødselsøjeblikket, fremskrives som »hvidt og flydende 
/ som mælk.« Eller titeldigtet i Lys, hvor sprogets lysning 
føres over i »en svane som folder sig / sammen om ægget«; 
og hvor lyset senere genkendes i et ord, som forvandler 
»dit sind til en svane«, et ord som »har enkelhed nok / til at 
forme et æg«, og som »inde i ægget / har vinger som bærer 
/ fra fødsel til lys«. Lys, sprog, svane, æg, æg, fødsel, lys.
 Min pointe er ikke, at lys og hvidhed altid er det samme 
i Inger Christensens digtning, for det er ikke tilfældet, og 
som nævnt er der forskellige lys og forskellige hvidheder 

på spil forskellige steder. Men når det er sagt, er det også 
nødvendigt at påpege, at Christenen aktivt fremskriver 
en høj grad af sammenflydning mellem fænomenerne; en 
ofte homogeniseret cocktail af hvidhed og lys, der både 
ligger i ‘naturlig’ forlængelse af kristendommen og oplys-
ningstiden. 

4 Det er selvfølgelig ikke alle tingene, der i Lys er hvide eller lyse. Eksempelvis 
betjener samlingens andet digt sig både af nætter og rust og fremmaner på 
den måde en til åbningsdigtet kontrasterende visualitet: jeg’et lader stadig til 
at være alene, men det læner sig nu »ømt mod natten / ved hjælp af et rustent 
gelænder« (14). Og i det følgende digt arbejder de myrer, jeg allerede har 
citeret, ihærdigt på at flytte jeg’ets digtkrop bort, »ord efter ord, bort« (15). 
Ordet mørke popper også op her og der, en solsort afstemmer på et tidspunkt 
svanerne og duerne, og et sted er »bugten indlysende blå« (41), mens jeg’ets 
kærlighed andetsteds beskrives som grøn i brun: »I den brune time / er min 
kærlighed grøn / i den hårde lava / lidt kølig tang / Resten er havets / fjerne 
sang« (60). 

  Det er også værd at bemærke digtet »I det indre«, hvor et handlende 
mørke blandt andet både »gurgler gennem lunger og land« samt »går ud og 
ind gennem hovedet« og på den måde i nogen grad forekommer autonomt 
eller løsrevet fra den ofte fastlåste, hierarkiske udveksling med lys og/eller 
hvidhed, som ellers tit gør sig gældende, når mørket figurerer hos Christensen. 
Men også i »I det indre« viser det sig dog afslutningsvis, at mørket er til for at 
bane vejen for lyset: »Mørket samler sig helt om øverste vagtrum / døren til 
hjernen er allerede sprængt / hvad er det vi har hvad er det vi mangler / hvad 
er det hvor er vi hvad er det vi ser / med fyrtårnets angst med fyrtårnets angst 
/ hvad er vi og klamrer os fast / På havet to hjerter med nødblus ombord« (47). 

5 En grundigere udlægning af den intrikate, historiske og diskursive relation 
mellem hvidhed og lys kan findes i Richard Dyers White (Routledge, 1997), og 
særligt kapitlet »The light of the world« er relevant i denne sammenhæng.
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DEL 2

Jeg er interesseret i Inger Christensens »negere«. Det 
korte, indledende citat, som min tekst er navngivet efter, 
stammer fra hendes anden bog, Græs (1963). Linjerne 
er citeret fra del VI af det langdigt, som slutter digtsam-
lingen, og som bærer titlen »Møde«. Hele digtet kan ikke 
gengives her – det består af syv dele og udfoldes henover 
20 mere eller mindre tætskrevne sider – men passagen 
med »negeren«, der spærrer øjnene op som tårnlygter, 
lyder i en lidt længere version:

igen dette hus, hvor en neger spærrer øjnene 
 op som tårnlygter ætsende luften, hvor 
 negrenes blod har gødet de ældede munke- 
 stenslag, hvor en frugtbarhedskvinde fra et 
 hjørne af verden i en krog af et tempel i 
 Mexico fødte sine skrig her (101)

Uddraget ovenfor er det sidste af en række steder i 
Græs, hvor ordet »neger« figurerer, og jeg vender tilbage  
til både dette tekststykke og de tidligere »neger«-passager 
senere. Men først vil jeg gerne knytte en bemærkning  
til forrige afsnits kortfattede forsøg på at cementere 
lys-hvidheds-aksens væsentlighed i Christensens digtning. 
For hvorfor starte med Lys og sne, når nu jeg, som jeg lige 
har proklameret, er særligt interesseret i »negeren« – og 
dermed også i sorthed – i hendes forfatterskab?
 Årsagen til denne vægtning, til denne indgang,  
er den samme som årsagen til, at Toni Morrison (hvil 
i fred) giver sin smukke og vigtige samling af essays 
omhandlende den sortes funktion i amerikansk litteratur, 

Playing in the Dark, undertitlen Whiteness and the Literary 
Imagination. Årsagen er, med andre ord, denne: »negeren« 
hos Inger Christensen er nødvendig, fordi hun/han er 
en helt afgørende forudsætning for, at hvidhed – med alt 
hvad det indebærer af frihed, renhed, åndsliv, fødsel og 
død – kan komme i stand.6

 Græs-uddraget ovenfor er et fint og klart eksempel 
på, hvordan mørk hud effektivt kan bruges som kontra-
sterende bagtæppe med det formål at fremskrive og 
accentuere noget lyst og/eller hvidt. Det er en drama-
tisk scene, »hvor en neger spærrer øjnene op« og som 
et andet fyrtårn udsender stråler af lys, der er så stærke 
og voldsomme, at de simpelthen ætser den luft, der 
gennemlyses. Og antageligvis er lysets uhyrlige styrke 
en konsekvens af kontrasten mellem det hvide i øjnene 
og så den sorte hud, som enhver læser vil få frem i det 
indre synsfelt ved mødet med ordet »neger«. Dette gør sig 
hvert fald gældende andetsteds i Christensens forfatter-
skab, for Græs er ikke den eneste tekst, hvor »neger«-øjne 
tages i brug som vilde lyskilder. I teksten »Nataljas fortæl-
ling om mordet«, der er en del af Christensens bidrag til  

 
6 De læsninger, jeg forsøger at udfolde her, ville ikke have været mulige uden 

Morrisons Playing in the Dark – Whiteness and the Literary Imagination (Vintage, 
1993). En tekstsamling, der, selvom den tager udgangspunkt i US-amerikanske 
litterære værker, må siges at være yderst relevant og aktuel i en dansk såvel 
som en skandinavisk sammenhæng. 

  I en passage fra kapitlet »Romancing the shadow« forklarer Morrison, 
hvorfor hvide (amerikanske) forfattere behøver dét, hun kalder for »the Africa-
nist presence« i deres tekster: »Whiteness, alone, is mute, meaningless, unfat-
homable, pointless, frozen, veiled, curtained, dreaded, senseless, implacable« 
(p. 59). Andetsteds i samme kapitel læser vi: »These images of impenetrable 
whiteness (…) appear almost always in conjunction with representations of 
black or Africanist people who are dead, impotent, or under complete control 
(…)« (p. 33).
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fortællekredsen Septemberfortællingerne, lyser et lignende lys: 

Jeg får mig presset ned ved et bord ud til gaden. En 
pige, der er på vej hjem fra tennis, låner mig sit hånd-
klæde. Det lugter af jord. Det er midt om formidda-
gen, og tusmørket sænker sig omkring os. Det regner 
nu så tæt, at bilerne standser og holder ind til siden. 
Jeg ser en mand kante sig ud, med dokumentmappen 
på hovedet, som en tjener med en bakke uden glas. 
Henne ved disken er den forelskede neger i gang med 
endnu et glas øl, mens han venter på sin veninde. 
Han beholder altid hatten på. Det er en tropehjelm 
af bordeauxfarvet filt, som han tit trækker ned over 
øjnene, så han ligner en betjent, der står op og sover. 
Men lige nu er det hvide i hans øjne det, der lyser 
allermest på hele pladsen. 7

Lysende øjne er, selvom øjne fra et naturvidenskabe-
ligt synspunkt aldrig kan være selvstændige lyskilder, et 
forholdsvist normalt fænomen, både i litteraturen og i 
den daglige tale. Og øjne gøres ofte til lyskilder, når øjne-
nes indehaver befinder sig i en følelsesmæssigt overvæl-
dende situation; fx i forbindelse med lykke eller, som det 
er tilfældet i det følgende eksempel fra en dansk avis, i 
forbindelse med had:

»Han var usædvanlig hadefuld. (…) Jeg kunne se det 
på ham. Han var fuld af had. Det lyste ud af hans øjne. 
Øjnene var fulde af had.« 8 

Personen, der taler, er den såkaldte islamkritiker Lars 
Hedegaard, og personen, der tales om, er den mand, der 

for nogle år siden forsøgte at slå Hedegaard ihjel. Men 
hvem, hvor og hvornår er ikke så væsentligt her; Hede-
gaard-interviewet var Googles første hit i en søgning på 
ordene »hans øjne lyste«, og snarere end at fremhæve 
udsagnets specifikke kontekst er det vigtige her blot at 
understrege, hvor relativt normalt det er, at øjne lyser.
 Øjne kan lyse. De lyser ofte. Og de kan, som vi ser, 
eksempelvis lyse af had. En anden emotionel yderpol, 
der har for vane at generere metaforisk øjenlys, er forel-
skelse. Og det ville ikke være overraskende at læse en 
skønlitterær tekst, hvor forelskede øjne var det, der lyste 
»allermest på hele pladsen«. Sådan er det imidlertid ikke 
i det ovenfor gengivne uddrag fra »Nataljas fortælling om 
mordet«. »Den forelskede neger« er, ja, forelsket, og hans 
øjne er – nu hvor de ikke er tildækkede af den bemær-
kelsesværdige bordeauxfarvede tropehjelm – »det, der 
lyser allermest på hele pladsen«. Men de, øjnene, lyser 
ikke af forelskelse, og deres lys er således ikke en konse-
kvens af dette indre forhold (forelskelsen); lyset er med 
andre ord ikke et lys, der emanerer fra sjælen ud gennem 
sjælens såkaldte vinduer. Nej, lyset, der, som Christen-
sen også skriver, udstråler fra »det hvide i hans øjne«, 
er simpelthen resultatet af et simpelt og overfladisk 
visuelt sammenstød mellem det hvide i øjnene og den 
sorte hud. Et sammenstød, der resulterer i, at hvidheden 

   
7 Septemberfortællingerne, der var en fortællekreds med bidrag fra seks forfattere 

udover Christensen, udkom første gang på Brøndums forlag i 1988. Christen-
sens forskellige bidrag til projektet blev af Gyldendal udgivet som selvstændig 
bog i 2017 under titlen Nataljas fortællinger. Den citerede passage kan findes 
på side 26. 

8 Citatet stammer fra artiklen »Han var fuld af had. Det lyste ud af hans øjne« 
(Berlingske, d. 5/2/2013).
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transformeres til lys for dernæst at blive katapulteret ud 
af øjenhulerne, ud på pladsen, væk fra den sorte krop, 
der lades tilbage som den tomme affyringsrampe, den 
er. »Negeren« er her en projektør, et fyrtårn, der, som det 
nu engang er med fyrtårne, har lyskeglen som sit telos; 9 
han er en kontrast, simpelthen en tekstuel lysmaskine, 
og som så ofte intet andet end et redskab. Havde »nege-
ren« ikke været »neger«, kunne han måske have lyst plad-
sen op med sine forelskede øjne, men denne mulighed 
falder ikke Christensen ind, den kan af gode grunde ikke 
falde hende ind, og øjnene er ikke noget vindue, for der 
er ikke nogen sjæl. 
 Der er i dansk litteratur rig tradition for, at »negere« 
på denne måde tages i brug som kropsliggjort kontrast. 
Det kan, som vi allerede har set det hos Inger Christen-
sen, være noget hvidt på »negerens« egen krop, der lyser 
bemærkelsesværdigt op, oftest øjne og tænder, men i 
visse tilfælde også negle. Og så kan det være ting, der er 
ydre for kroppen, som fremstår endnu hvidere i mødet 
med den sorte hud, fx hvidt stof. Inden jeg vender tilbage 
til Christensens Græs, vil jeg gerne give et par eksempler. 
Det første er fra Herman Bangs erindringsbog Det hvide 
Hus, der, som titlen indikerer, fremstiller erindringen af 
barndommen og særligt moderen med farven hvid som 
grundtone. I det følgende uddrag erindrer moderen, der 
hyppigt på grænsen til det karikerede understreges som 
værende hvid, en postnatal hallucination: 10

 – Husker Du, da jeg fik Morfin. Jeg havde været 
syg, da William var født, og Doktoren havde givet mig 
for meget Morfin. Jeg vaagnede op i en Rus. Aa, jeg 
mindes det godt: i mit spejl, Du véd, saa jeg pludselig 

alle de dejligste Billeder. Alice, der nikkede til mig, 
og Lady Lipton og Moder, de nikkede alle til mig, og 
jeg blev ved og ved med at stirre i spejlet, mens de 
alle smilede til mig.
 – Jeg kunde ikke mere faa mine Øjne fra Spejlet.
 – Men efterhaanden, Du, blev Billederne hæsli-
gere, grufuldere, og jeg saa Ting, som jeg ikke vilde 
hviske i Mørke, men dog blev jeg ved med at stirre.
 Moderen tav lidt, som hun gyste.
 – Men til sidst så jeg en Neger med hvide Tænder, 
han stak sit hoved ud fra Spejlet, frem fra Spejlet og 

– lo med sine tykke Læber. 11

Denne voldsomme psykosebeskrivelse fortjener at blive 
læst grundigere, end den vil blive her, hvor jeg først  
og fremmest gengiver uddraget på grund af den fremto-
nende »negers« hvide tænder i sidste sætning. Disse hvide 

9 Om den sorte krop som lyskilde og navigationsredskab i hvid verdensopbyg-
gelse… I My Dungeon Shook, der er et brev til forfatterens nevø, skriver James 
Baldwin: »Well, the black man has functioned in the white man’s world as a 
fixed star, as an immovable pillar: and as he moves out of his place, heaven 
and earth are shaken to their foundations«. Denne tænkning af den sorte 
som lysende himmellegeme tages til ekstremerne i Gertrude Steins første 
bog, Three Lives, der hyppigt benytter sig af det bemærkelsesværdige billede 
»negro sunshine«: »Rose laughed when she was happy but she had not the 
wide, abandoned laughter that makes the warm broad glow of Negro suns-
hine. Rose was never joyous with the earthborn, boundless joy of Negroes. 
Hers was just ordinary, any sort of woman laughter.«

10 To eksempler på hvordan moderen skrives hvid: 1) »Med Hovedet støttet mod 
sit Lysthus’ Væg, stirrede hun, hvid og stum, ud i sommeraftenens Skønhed«. 
2) »Vi børn lagde Mænd og Koner af brun Dejg, der tilsidst blev ganske skiden. 
Moder var i hvidt Forklæde og Fader gik omkring og var angst for, at hun 
skulle skade sine Hænder. Moderen skulde altid gøre det sidste, hun smurte 
Æggehviden paa Kagerne og hun satte Øjnene i de brune Mænd«.

11 Herman Bang, Det hvide hus, p. 63, Gyldendal, 1997 (1898).
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tænder, der er så bemærkelsesværdige, at de er det første, 
der erindres om det sorte væsen, som har erstattet Lady 
Lipton og Alice og alle de andre »dejligste Billeder«. 12 
Sætningens opbygning er påfaldende og understreger 
hvidhedenes primære position: jeg’et ser i spejlet en 
»neger« med hvide tænder, »negeren« stikker sit hoved 
ud og frem fra spejlet, og til sidst i forløbet ler han med 
sine tykke læber, der nu antageligvis befinder sig i relativ 
nærhed af jeg’ets ansigt. Hvorfor er det påfaldende? Det er 
det, fordi sætningen/erindringen så at sige er indrammet 
i mund, pakket ind i »neger«-mund. Stoffet kunne have 
været arrangeret lineært, sådan at de hvide tænder først 
blev synlige med den tyklæbede latter, men det er ikke 
tilfældet, og munden er, fordi Det hvide Hus har det hvide 
som sit modus, struktureret hierarkisk: de hvide tænder 
er primære, mens læberne og latteren kan vente til efter 
den øvrige handling. Det er næsten, som om tænderne 

– i deres samtidighed med »negeren« – sidder udenpå 
munden. De sidder hvert fald ikke mellem læberne.
 Et andet vigtigt aspekt ved Bang-passagen, som det  
i denne sammenhæng er nødvendigt at nævne, er over-
gangen fra mørke til »neger«. Jeg’et, moderen, vågner op i 
en rus efter at have fået ordineret en for høj dosis morfin 
og kigger i sit spejl. De første billeder, som toner frem, 
er lykkelige billeder, venner og familie, måske vi kan 
tillade os med en alt for magtfuld metafor at kalde dem 
for lyse billeder. Det er billeder, der fikserer jeg’ets blik, 
eller som hun forklarer: »Jeg kunde ikke mere faa mine 
Øjne fra Spejlet«. Men de skønne billeder viser sig hurtigt 
at være sirener, og spejlets fastholdelse af øjnene bliver 
voldsommere i takt med, at billederne skifter karakter og 
bliver »hæsligere« og »grufuldere«; så hæslige og grufulde, 

at de ikke kan benævnes, selvom man så hviskede om 
dem i mørket.
 Det er altså op mod denne grund af potentielt beskyt-
tende, men her utilstrækkeligt, mørke, at »negeren« gør 
sin – måske – uhyggelige entré. »Negeren« træder i tekst-
stykket ud af spejlet, men han træder også ud af mørket, 
der på den måde racialiseres med tilbagevirkende kraft. 
 Jeg vil gerne pege på endnu et værk, der iscenesætter 
»negeren« i kontrasterende udveksling med noget hvidt; 
en hvidhed, der dog ikke denne gang stammer fra den 
sortes egen krop. Det drejer sig om en roman, der er 
udgivet næsten 100 år efter Herman Bangs erindringsbog, 
men som alligevel i allerhøjeste grad må siges at relatere 
sig til både Bangs forfatterskab og hans biografi:

Han kommer ud på gangen. Han må finde en portør 
og bede om at få redt op, hvis det ikke allerede er 
ordnet. Han vil lægge sig i køjen og finde sovemedici-
nen i det fine lakerede skrin, der er fyldt med sminke, 
eau de cologne og mirakelmedicin.
 Toget, denne skærende enerverende metallyd, der 
slider sig ind i hjernen. Han må have det på afstand, 
om ikke andet så med morfin.
 Foran sig ser han en ung neger med en vogn. På 
vognens øverste hylde ligger rent, meget hvidt stivet 
linned, og nederst ligger krøllede snavsede lagner. 
Den unge portør bevæger sig fløjtende, nærmest 

12 Det »men«, som indleder »neger«-sætningen, er bemærkelsesværdigt, fordi  
det gør det svært for læseren at afkode, hvilken kategori af billeder »negeren« 
tilhører. Skal han forstås som endnu en grufuld repræsentation? Eller er han 
snarere et minstrel show-agtigt og humoristisk event, som viser vejen ud af 
psykosens onde dyb? 
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dansende hen ad gangen. Det er ikke en vals. Heller 
ikke en galop, men en varm svingende melodi, der 
giver ham lyst til at danse med trin, han ikke kender. 13

 
Uddraget er citeret fra Dorrit Willumsens Bang – En 
roman om Herman Bang, og tekststykkets protagonist er 
netop Bang selv. Den udmattede, turnerende forfatter 
befinder sig her i et nattog og leder, som vi læser, efter 
en portør, så han kan få redt sin seng. Og hvilket utroligt 
held er det ikke, at portøren, denne unge »neger med en 
vogn«, netop som han er ønsket, dukker op. 
 Det er selvfølgelig – i relation til passagen fra Det  
hvide hus – bemærkelsesværdigt, at »negeren« også 
i Willumsens tekst gør sin entré i kølvandet på morfi-
nen. Og det er selvfølgelig også bemærkelsesværdigt, at 
denne fløjtende og dansende »neger« øverst på sin vogn 
transporterer »rent, meget hvidt stivet linned« og nederst 
»krøllede snavsede lagner«. Det er næsten et skulpturelt 
koordinatsystem, hvor »negeren« som vertikal akse forbin-
der to modstillede og hierarkisk ordnede niveauer: den 
øvre, rene, jomfruelige hvidhed overfor det nedre, brugte 
og beskidte snavs. Lad os læse lidt videre:

Den unge mand vender sig pludselig, som om han 
mærker, han bliver iagttaget, så fortsætter han stille 
og stift med sin vogn.
 Han vil spørge, om der er blevet redt op, bare  
for at sige noget. Men toget kører så ujævnt og 
humpende, som om det ikke orker mere. Og han, 
den kendte danske forfatter, tumler ind mod væggen, 
og to diamantringe falder af hans fingre og ruller hen 
ad gangen.

 Portøren fanger dem og kommer hen til ham. Den 
fine sartrosa håndflade, der et øjeblik lukker sig om 
hans egen hånd, og ringene, der igen bliver skubbet 
på hans tynde fingrer er et chok. 14

I passagens sidste del tydeliggøres det seksuelle motiv, 
som har ligget latent i teksten fra det øjeblik, hvor den 
unge »neger« blev knyttet til både det ubrugte og det 
brugte sengetøj. Hovedpersonen når ikke at stille sit 
spørgsmål om opredningen, inden togets ujævne og 
»humpende« bevægelser vælter ham ind mod vognens 
væg og får ham til at tabe sine ringe. Men portøren, den 
»unge neger«, kommer ham heldigvis hurtigt til undsæt-
ning, han samler ringene op og lukker sin »fine sartrosa 
håndflade« om vores protagonists hånd. Og til sidst, pene-
trationen, chokket: »ringene, der igen bliver skubbet på 
hans tynde fingre«.
 Jeg vil på nuværende tidspunkt ikke sige mere om 
»neger«-stykket i Willumsens Bang, men som en sidste 
station på vejen tilbage mod Græs vil jeg gerne citere en 
overraskende ny tekst, der på eksemplarisk vis sammen-
fatter flere af de uddrag, vi allerede har kigget på. Det 
er voldsom tekst, og jeg har været i tvivl om, hvorvidt 
jeg skulle gengive den her. Men det gør jeg altså. Gengi-
ver. Her følger teksten om Sambo, det midterste af de 
tre elskerportrætter, der åbner Christina Hagens debut, 
Sexdronning:

Og så er der Sambo. Fra han ligger med sin pantersorte 

13 Dorrit Willumsen, Bang, p. 194, Gyldendal, 1996.
14 Dorrit Willumsen, Bang, p. 194, Gyldendal, 1996.
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hud i mit hvide sengetøj, i mine hvide lagener, ved 
jeg, at jeg har fået fat i noget af usædvanlig karakter. 
Det føles, som om han ånder på en anden måde end 
de andre. Som om hans vejtrækning på en måde ikke 
er dansk.
 Jeg bevæger hovedet lidt tættere hen imod det 
sorte ansigt, og det undrer mig, at jeg ikke kan dufte 
eller lugte noget. Så jeg rykker endnu tættere på 
og ligger til sidst krampagtigt mellem lagenerne og 
strækker alle muskler i min krop. Fødderne stritter 
ud over kanten, og min mave er helt stram. Sådan 
ligger jeg, da han pludselig slår øjnene op. Hans store, 
sorte pupiller drukner mit udsyn, og det føles, som 
om han invaderer mig med mørke og dybde. Som om 
det sorte vokser sig større, udvider sig. (…)
 Måske er han sådan en, der kan få mig til at 
glemme regnvejret udenfor på gaden, få mig til at 
glemme, at der er flere forskellige slags vaskepulvere, 
jeg skal tage stilling til, når vi handler. Han kan ringe 
mig op og med amerikansk accent invitere mig ud 
flere dage om ugen og få mig til at føle mig nedlagt og 
forelsket. Morgen, middag, aften og nat kan han tale 
ind i telefonrøret – sige søde ting med sit store, hvide 
tandsæt, sit lyserøde tandkød. Det vil være charme-
rende. Jeg kan se ham som en rigtig mand med velfor-
mede overarme. Høre ham udtale mit navn som ingen 
anden, og når han går i hvidt hørtøj, så kan man ane 
hans dunkle skind inde bagved. Det tænder mig. Han 
er neger.15 

DEL 3

Åbningsdigtet i Græs er samlingens korteste. Det hedder 
»Fred« og lyder:

Duerne gror på marken
Af jord skal du igen opstå (65)

Verdens overflade er – som i det første digt i Lys – hvid; 
hvid ikke af sne, men af duer. Og duerne gror, de gror 
nede i og op fra markjorden, som her udover at være 
markjord også viser sig at være den kristne genopstan-
delsesjord. Ligesom i Lys altså dette aprioriske kryds af 
hvidhed og fødsel, lys og begyndelse.
 Digtets knaphed fungerer som en slags såning og 
understøtter den milde vækst, som løber igennem bogen. 
Her tænker jeg på den forøgning af tekstmassen, som på 
nogle punkter foregriber væksten i alfabet. En forøgning, 
der, selvom den hverken kan siges at være lineær eller 
systematisk, alligevel er et faktum: det første digt er det 
korteste, det sidste det længste. Græsset vokser.
 Samlingen åbnes med 18 kortere digte, hvorefter 
en slags acceleration finder sted. Teksterne bliver nu 
længere, tættere, mere mættede, fabulerende og ener-
giske, og derudover antager de helt konkret en ny form, 
idet hovedparten er indrykket, så kun enkelte sætnin-
ger bryder den ellers massive tekstbloks venstrekant. 
Det første af disse længere digte er betitlet »Kommer 
ingen«, det næste hedder »Anderledes – berørte af lys«, 
dernæst »Andet berørt«, og til sidst »Møde«, der falder i 

15 Christina Hagen, Sexdronning, p. 18, Gyldendal, 2008.



25 26

syv med romertal inddelte sektioner. Som nævnt ovenfor  
er det denne sidste del – »Møde« – der indeholder 
»neger«-passagerne, og som derfor vil være det primære 
fokus for den læsning, som følger.
 Første »neger« optræder i begyndelsen af tekstens  
del II:

jeg husker en negers sang som skrællede al hud 
 som had af vor krop, husker stemmernes 
 guldrust afsindighedspumpen hvor vandet 
 var blødt som børn og luftkniven hård som 
 sol (92)

Umiddelbart forud for den syngende »neger«, der her 
fremtræder i jeg’ets hukommelse, præsenteres vi for en 
morgenscene, hvor telefoner, aviser og politisk uro virker 
som forstyrrende elementer, der dog modsvares af tolv 
måske syge, måske forgyldte »guldrustede asters«. Og 
det er altså i denne søvnige konflikt mellem blomster 
og nyheder (»én [asters] lå med ansigtet nedad / tæt ved 
avisbunken blødte«), at »negeren« pludselig melder sig i 
erindringen (og i forfatterskabet) med gennemskærende 
klarhed.
 Hvad er det for en erindring, der er tale om? Hvad er 
det for en skrællende sang? Det er svært at vurdere, om 
sangen er en åbenbaring eller et angreb, en aggression; 
svært at vurdere, om det er en god ting at få skrællet al 
huden som had af sin krop, eller om det er noget, man 
helst vil være foruden; svært at vurdere, om »neger«-san-
gen rummer kritisk potentiale, eller om den repræsen-
terer en fremmed vold uden muligheder. Begge dele, 
sandsynligvis. Under alle omstændigheder er det værd 

at bemærke, hvordan huden, der, som vi vil se, er et 
genkommende motiv hos Christensen, her knytter sig 
til »negeren«, men også, at den hud, der skrives om, er 
en hud, der skrælles af »vor krop«, skrælles af en krop, 
der antageligvis er hvid. »Negeren«, der altid har huden 
klæbende om sig som uelastisk betydningshylster, og som 
derfor altid per definition i sig selv vil være et udsagn om 
hud, genererer her refleksion i en hvid krop; en reflek-
sion, som resulterer i, at netop det, der gør kroppen hvid 

– huden – skrælles af. Og så alligevel… måske er det upræ-
cist at tale om én krop. For hvad vil det sige, at en krop 
er »vor krop«? Og hvad er det for et vi, der bebor denne 
krop? Det er ikke muligt at besvare disse spørgsmål på 
nogen tilnærmelsesvis endegyldig måde, men det kan 
ikke udelukkes, at »neger«-sangens afskrælning af hud og 
had også er den afskrælning af forskel, som gør det muligt 
for jeg’et at være (i en krop) sammen med »negeren«. Altså 
en slags (muligvis seksuel) identifikation.
 Den talmæssige tvetydighed, som gør sig gældende 
i vendingen »vor krop«, er også på spil i den følgende 
sætning, hvor »neger«-sangen yderligere potenseres, idet 
den omskrives til »stemmernes guldrust afsindighedspum-
pen«, og efter bemærkningen om den lysende »luftkniv«, 
der på en måde indtræffer som et forsinket skrælle-
redskab, vender teksten tilbage til føromtalte morgen- 
scene:

husker at dagen er begyndt, denne dag, hvor 
 kjolen fra i går er låst inde i skabet, telefon- 
 bogen gemt under sengen og kortet over 
 denne millionby ikke behøver at bruges for 
 igen og igen forgæves at få forbindelsen 
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denne dag, der holder den urolige nat i sin 
 hånd som et indskrumpet bær, en sammen- 
 krøllet drejeskive, skal ikke bruge dig mere, 
 dette nul nul fem fem kun for at høre en 
 stemme og hvilken stemme, tiden, illusions- 
 løs forkynderske 1.45.16 dut igen og igen 
 2-3-4 et eller andet dut og søvnen (92-93)

I forlængelse af dette uddrag, hvor natten som et sort, 
indtørret bær (måske et brombær?) ligger i hånden på 
dagen, følger en passage, som både synes at alludere til 
Platons såkaldte hulelignelse (»denne dag tænd faklen 
og ræk den til ham der / er lænket«) og til Bibelen, og 
som derudover også viser tilbage til fredsduen i samlin-
gens første digt (»kast brødet højt op, lad det flyve om / 
jorden og falde som manna på de fremmede«). En passage, 
som jeg ikke gengiver i sin helhed, men som jeg alligevel 
nævner, fordi den er en del af den tekstbro, der fører os 
fra den første »neger« til den næste. Og vi fortsætter:

åh kernevision, giv dem kerner brød brød, åh 
 kommende uro fjern dig mæt dig med brød 
 brød, skræl os for lag efter lag af pelse, af- 
 sindige smykker og bøger, jeg mener papir, 
 denne blanke papirindustri, denne uforme- 
 ligt voksende baby der skriger mere og 
 mere med sine masser af hundreder af år – 
 skræl os for lag efter lag af bevidsthedens 
 vandringer længere og længere ud men i 
 stadig mindre cirkler – skræl dette digt for 
 alt – kværn det mal det, mel, brød, tillid (93)

Fascinationen af papir er et genkommende tema i Inger 
Christensens digtning. Se fx denne passage fra det:

Den sjette dag fandt de på papiret. Da papiret var 
blevet så hvidt som de havde tænkt sig, så de at de 
hverken kunne se sandet eller lyset eller vandet. Til 
sidst kunne de heller ikke se græsset. (273)

Eller disse linjer om duer fra alfabet : 

i dag da det regner
 og altid i regnvejr
  lander de blødt
   på husets gesims

så tæt ved det hvide 
 papir at de nemt
  kan se om jeg digter
   om duer eller regn (449)

Eller disse fra Digt om døden:

ordene dør jo som fluer
 deres lig overalt fejet væk
  fra det hvide papir
   giv snavset lidt plads (466)

Det sidst gengivne tekststykke er relevant af flere forskel-
lige årsager. Det er selvfølgelig relevant på grund af papi-
ret, men det er også i høj grad relevant, fordi det vækker 
mindelser om det allerede omtalte tidlige digt i Lys, hvor 
et lignende semiotisk insekt-drama udspiller sig. I Lys er 
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der myrer i sneen, ovenfor fluer på papiret. Og faktisk er 
der et beslægtet sted i Brev i april, som jeg også bør gøre 
opmærksom på i denne forbindelse:

Af og til en enkelt
verdensløs person
der tænder lys
i sin hule
og fluen der dør
med smeltede
vinger
straks,
kun en knasen,
kun et ekko af frost,
når kroppen fejes væk. (377-378)

Det er centralt og nødvendigt at spørge til, hvad det er 
for noget med disse sorte insekter, der – ikke ofte, men 
heller ikke sjældent – dukker op og dør mod hvide eller 
lysende baggrunde i Christensens digtning. Og det er 
bydende nødvendigt at spørge til, hvilke forbindelser der 
er mellem disse sorte insekter og så de (sorte) »negere«, 
der ligeledes i kontrast til forskelligt hvidt af og til dukker 
op for blandt andet at udsende lys, skrælle/blive skrællet, 
bløde og gøde. Men jeg vil lade det blive ved spørgsmå-
lene og vende tilbage til Græs-digtet.
 Som vi læser, gentages afskrælningen, men denne 
gang er det »lag efter lag af pelse, af- / sindige smyk-
ker og bøger«, der skal skrælles. Og det virker, som om 
ønsket om at blive skrællet her også er et ønske om at 
blive frigjort fra rigdom og en bestemt form for videns-
produktion. I hvert fald bliver bøgerne hurtigt til det 

uhyggelige billede af den »uformeligt voksende baby der 
skriger mere og / mere med sine masser af hundreder 
af år«; et billede, som giver anledning til endnu et skræl-
le-imperativ: »skræl os for lag efter lag af bevidsthedens 
vandringer«. Og passagens sidste bud: »skræl dette digt 
for alt«, lav brød af det, brød til »de fremmede«.
 Men hvad er det så for en vidensproduktion, som 
teksten synes både at angribe og forsøge at undslippe? 
Vi får et hint om det her:

dette digt – hvorfor standser jeg det ikke, du står 
 ved min side besværgende smil, forstår jeg 
 da ikke et kvæk af det hele – mit digt som 
 du aldrig skal se kvæk kvæk – åh europæiske 
 tider af dut dut dut, mens negeren synger, 
 smiler smiler smiler (93)

Jeg’et italesætter her indirekte digtets associative karak-
ter; »dette digt«, der, som en ustyrlig tankerække, ikke 
umiddelbart lader sig tøjle, nu hvor det er sat i bevæ-
gelse. Og efter påtalelsen af foretagendets ustandselige 
modus indtræffer sammenbruddet.16 Jeg’et begynder at 
sige som en frø, de »europæiske tider« er udgjort af dut, og 
»negeren« synger igen. Måske har han (hvorfor skriver jeg 
‘han’?) uden ophør sunget i tekstens periferi siden sidst, vi 
mødte ham. Måske ikke. I hvert fald synger denne »neger« 
nu igen, og samtidig »smiler smiler smiler« han stort 
med sine sandsynligvis overordentligt velholdte, hvide 

16 Det betydningskollaps, som finder sted i det citerede uddrag, får mig til at 
tænke på Ola Juléns racistiske digtsamling Afrikas virkelige historie (Basilisk, 
2019): »Og denne brune hud / som ikke kommer fra mig / som ikke kommer 
fra Europa / over for hvilken / alt det som var falder sammen til sidst« (p. 237).
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tænder. »kvæk kvæk kvæk«, »dut dut dut«, »neger«-smil 
»neger«-smil« »neger«-smil. Det er en bemærkelsesvær-
dig kode. »Negeren« dukker op ved sprogets og ratio-
nalitetens afgrund. Hans sang er soundtracket til dette 
yderste punkt, hvor tegn og tradition mister mening. Og 
han smiler af »kvæk kvæk kvæk« og »dut dut dut«, fordi 
han ikke selv besidder rationalitet. Han kan lyse som et 
fyrtårn, men han kan ikke være oplyst. »kvæk kvæk kvæk« 
og »dut dut dut« er hans væren.

DEL 4

Det er nødvendigt kort at berøre Rimbaud. Hvorfor? Det 
er nødvendigt at nævne Rimbaud, fordi digteren i Chri-
stensens »Møde« optræder som et slags præludium til den 
tredje og sidste »neger«. Han, Rimbaud, fremmanes to 
gange. Første gang i digtets del V, hvor »bøgerne tryk-
ker sig tæt mod hinanden« i »århundreders køkultur« og 
flyder over i:

 (…) det store anonyme
 papir med alt hvad Rimbaud ikke ville 
 skrive
denne store umættelige hvide firkant, som al- 
 drig har været i et billede af Jorn eller jor- 
 den, men pludselig er der og tiltrækker hele 
 dit syns kraft (99)

Anden og sidste gang, Rimbaud figurerer, er i digtets del 
VI, umiddelbart inden den sidste »neger«:

guld, mine venner, som det hang i hans bælte, 
 de glødende ord som brændte sig ind i hans 
 krops midte, da solen og han var på ørkenridt
sådan har jeg tænkt mig Rimbaud med tre 
 store hænder, de to har han brugt for sig 
 selv, den tredje blev brugt af det ukendte
sådan har jeg tænkt mig musikken – åh disse 
 mine to hænder, som gør modstand mod 
 at finde den tredje
igen dette hus, hvor en neger spærrer øjnene 
 op som tårnlygter ætsende luften, hvor 
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 negrenes blod har gødet de ældede munke- 
 stenslag, hvor en frugtbarhedskvinde fra et 
 hjørne af verden i en krog af et tempel i 
 Mexico fødte sine skrig her (101)

Der er to primære grunde til, at det er nødvendigt at pege 
på Rimbaud-passagerne: 

A: Den mest åbenlyse er selvfølgelig den, at franskman-
dens En årstid i helvede har haft enorm indflydelse på, 
hvordan »negeren« i det 20. århundredes europæiske 
litteratur er blevet anvendt som figur og metafor. I en 
kendt passage, der i øvrigt ligger fint i forlængelse af mine 
bemærkninger om »negeren« og oplysningen, læser vi, at:

mine øjne er lukkede for jeres lys. Jeg er et bæst, en 
neger. Men jeg kan frelses. I er falske negre, forrykte, 
glubske, gerrige. Købmand, du er neger; dommer, du 
er neger; general, du er neger; kejser, gamle horebuk, 
du er neger: du har drukket af den drik, der ikke er 
betalt afgift for og som er brygget af Satan. – Dette 
folk er inspireret af feber og kræft. De svage og gamle 
er så respektable at de beder om at blive kogt. – Det 
snildeste er at forlade dette kontinent, hvor galskaben 
strejfer om for at forsyne disse elendige med gidsler. 
Jeg træder ind i Kams sønners ægte kongerige.
 Kender jeg endnu naturen? kender jeg mig  
selv? – Ikke flere ord. Jeg begraver de døde i min 
bug. Skrig, tromme, dans, dans, dans, dans! Jeg ser 
endikke det øjeblik, da de hvide går fra borde, jeg 
styrter ned i intet.
 Sult, tørst, skrig, dans, dans, dans, dans! 17

Kvæk kvæk kvæk, dut dut dut, dans dans dans. Inger 
Christensen er tydeligt inspireret af det citerede tekst-
stykke. Så inspireret, at hun måske følte, Græs ville være 
på grænsen, hvis ikke hun gik planken ud og nævnte 
den store inspirator ved navn. Men det er en inspiration, 
hun bestemt ikke er ene om, og der er en anden dansk 
tekst, som i uden tvivl endnu højere grad end Christen-
sens synes at være en form for hommage til »negeren« hos 
Rimbaud. Det drejer sig om Michael Strunges underlige 
Nigger-bøger, der forekommer krampagtigt besværede og 
derfor næsten søde i deres forsøg på at nå eller sågar overgå 
det franske ikon indenfor det felt, Strunge selv betegner 
som »niggeri« (»Det hele er eet stort niggeri. Nigger, nigger, 
negativt, alle males sorte, fordi de er det indeni«). Vi læser 
fra åbningen af Nigger 2:

Er vi de eneste niggere i universet?

Universet er Satans nigger; mælkevejen er univer-
sets nigger; solsystemet er mælkevejens nigger; solen 
er solsystemets nigger; Merkur er solens nærmeste 
nigger; den mest knugede, svedende lille gale nigger 
af planeterne, en lille kviksølvkugle. Jorden er den 
største nigger for solen, den kravler og kribler af 
niggere; månen er en nigger i sig selv, er den hel, 
bliver drømmene sorte og havet en slave. 18

17 Arthur Rimbaud, En årstid i helvede (oversat af Uffe Harder), p. 14, Forlaget 
Cordelia, 1992.

18 Michael Strunge, Nigger 2 eller Mit nøgne hjerte, p. 7, Borgen, 1983.
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Der er selvfølgelig, når alt kommer til alt, intet sødt ved 
Strunges parasitære forsøg på at fremskrive og indtage 
»nigger«-positionen som et modstandssted (»Ja! / Jeg er 
neger. / Jeg er sort, jeg er udstødt af dagen. Jeg er udenfor 
og nede i lortet, i kælderen, i bevidstheden. / Og jeg er 
lykkelig!« 19), men det er afgørende at nævne »Nigger«-pro-
jektet, fordi der, som hos Christensen, er en klar forbin-
delse mellem »negeren« og Rimbaud, og fordi »negeren«, 
som hos Christensen, også her fungerer som et civilisa-
tions- og rationalitetskritisk instrument. 20

B: Den anden grund til, at jeg finder det væsentligt at 
dvæle lidt ved hidkaldelserne af Rimbaud, er, at én af 
passagerne i Græs, hvor han optræder, på en ret inte-
ressant måde viser hen til et essay, der nok må siges at 
være det tætteste, vi hos Inger Christensen kommer på 
et program for mørket. 
 I et af de uddrag, jeg har gengivet ovenfor, læser vi 
om et stort, anonymt papir »med alt hvad Rimbaud ikke 
ville skrive«; et papir, der kort efter bliver til en umæt-
telig, hvid firkant, »som aldrig har været i et billede af 
Jorn eller jorden«. Det er en kringlet og intellektualistisk 
billeddannelse: et papir med alt det, Rimbaud ikke ville 
skrive, der aldrig har været i et billede af Jorn. 
 Vi møder hos Inger Christensen forholdsvist hyppigt 
henvisninger til og refleksioner over billedkunst – både i 
digtningen og i forfatterskabets andre afdelinger. Somme-
tider popper billedkunstværker op som ting og billeder 
blandt andre ting og billeder, som fx i »Møde«-digtets del I, 
hvor jeg’et »frygter denne tøjhund, billedet på væggen af 
mor og barn, Picassos fredsdue større end / jorden, kalen-
deren der ser os med blanke blade« (89). Andre gange 

tildeles billedkunsten af Christensen en mere grund-
læggende og strukturmæssig funktion, som det eksem-
pelvis er tilfældet i fortællingen Det malede værelse, hvor 
fresker af renæssancemaleren Andrea Mantegna bliver 
hele tekstens udgangspunkt og ramme. 
 Det underlige ikke-billede af Jorn, som omtales i Græs, 
hører til den første kategori, men på trods af det henka-
stede og hypotetiske ved sammenskrivningen af Rimbaud 
og cobra-maleren er der god grund til at spørge lidt ind til 
tekststykket og til den hvide firkant, som godt nok »aldrig 
har været i et billede af Jorn«, men som alligevel ender 
med at blive til et slags negativt maleri i teksten. For Inger 
Christensen kan, som hun ofte lader sine læsere vide, sin 
kunsthistorie. Hun kan sin kunsthistorie, og hun ved godt, 
at andre malere end Jorn faktisk har gjort sig i monokrome 
firkanter. Fx den russiske maler Kazimir Malevitj, der 
er en central figur indenfor det tidlige abstrakte maleri, 
og som Christensen peger på i sit programmatiske essay 
»Nattens skygge« i forbindelse med refleksioner over 

19 Michael Strunge, Nigger 1 eller Mit nøgne hjerte, p. 7, Borgen, 1982.
20 Der er skrevet meget om »negeren« i Rimbauds forfatterskab og mindre om 

»negeren« i Michael Strunges. I forhold til førstnævnte, se fx Christopher L. 
Millers Blank Darkness – Africanist Discourse in French (University of Chicago 
Press, 1986); i forhold til sidstnævnte, se fx Caspar Erics efterord i Strun-
ge-samlingen Min krop er tung af drøm (Gyldendal, 2018). 

  Noget af det, tror jeg, der får Strunges »neger«-projekt til at fremstå 
ekstra manieret, er, at det på parasitær og pervers vis hægter sig på negritu-
de-»bevægelsens« ambitioner om at fremskrive »neger«-positionen som noget 
positivt, som noget kraftfuldt. Det er en parasitation, som jeg ikke tror, Strunge 
selv er opmærksom på, og sandsynligvis har han haft for travlt med at læse 
Rimbaud til at gøre sig bekendt med navne som Léopold Sédar Senghor, Aimé 
Césaire og Frantz Fanon samt disses forfatterskaber. For mere om negritude, 
se fx Mikela Lundahls Vad är en neger? – Negritude, essentialism, strategi (Glänta 
produktion, 2005).
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»Natten, den oprindelige, den sorte, den vi intet ved om, 
og som vi derfor af og til blot peger på, som Malevitj når 
han peger på det sorte som en firkant«.21 
 »Nattens skygge«, der første gang blev publiceret i en 
dansk avis i starten af 90’erne, og som efterfølgende er 
blevet udgivet i essaysamlingen Hemmelighedstilstanden, 
er, kan man vel sige, en filosofisk og poetologisk tekst, 
hvor Christensen – blandt andet med diverse malere som 
afsæt – tænker over fænomener som tid, lys, nat, mørke 
og sorthed. »Det er midnat«, indleder hun, »og vi forlæn-
ger uden videre den ene dag ind i den anden«. Tiden går 
og går, uden ophør, og efter at have bemærket, hvordan 
»vi« – altså mennesket – ikke har mulighed for at træde ud 
af hverken denne uophørlige tid eller af livet, formulerer 
Christensen følgende spørgsmål:

Men hvorfor må vi aldrig se det, der er udenfor? Når 
vi nu er sådan indrettet, at vi tænker på noget, som 
ligger uden for alt det, vi kender. Er det måske fordi 
dagen og lyset aldrig rigtig kan give slip på os? Fordi 
vi er lysets børn, som der uden tvivl står i en salme. 
Fordi simpelthen, mere indlysende end alt, dagen 
begynder midt om natten.

Hun fortsætter:

Eller dagen fortsætter bare igennem natten, ind 
gennem vore drømme, hvor der altid er så meget lys, 
at vi kan se, hvad der foregår. Og når vi vågner, må 
vi konstatere, at dagen har været i gang hele natten, 
og at det hele af sig selv er gået videre. Så natten er 
bare dagens begyndelse. Og hvad enten man er en 

løgplante under sneen eller et barn i sin seng, så kan 
lyset altid trænge ind, så længe vi lever. Og så længe 
vi lever, kan det heller aldrig tænkes væk, lyset.22

»Vi« er lysets børn, lyset, der aldrig kan tænkes væk, selv 
vores nætter er underordnet dagen. Og derfor er vi – 

21 Kazimir Malevitjs Sort kvadrat blev første gang udstillet i Rusland i 1915, og 
værket betragtes fortsat som et hovedværk inden for det moderne maleri, hvil-
ket eksempelvis fremgår af følgende formulering fra The New Yorker-skriben-
ten Peter Schjeldahls artikel »The Prophet« (The New Yorker, 2003): »In 1915 
in Moscow, Kazimir Malevich, painted a black square against a white ground 
on a canvas about two and a half feet square and called it a work of Suprema-
tism. It was an extreme act of art and philosophy that has stayed extreme«. 
 Da et hold af russiske eksperter i 2015 røntgenfotograferede Malevitjs 
sorte monokrom, opdagede de en håndskreven vittighed, der gemte sig i male-
riet. Oversat til dansk lyder vittigheden omtrentligt: »Negerkamp…«. Sandsyn-
ligvis er der tale om en henvisning til den franske satiriker Alphonse Allais, der 
i 1880’erne begyndte at producere monokrome rektangler med små humo-
ristiske linjer nedenunder. Et af rektanglerne var sort og havde denne tekst 
stående under sig: »COMBAT DE NÈGRES DANS UNE CAVE, PENDANT LA 
NUIT« (»NEGERKAMP I EN GROTTE, OM NATTEN«). For en mere dybdegående 
udlægning af problemet, se fx Aleksandra Shatskikhs artikel »Inscribed Vanda-
lism: The Black Square at One Hundred« her: www.e-flux.com/journal/85/155475 
inscribed-vandalism-the-black-square-at-one-hundred/

22 Måske er det også denne tænkning (at lyset altid kan trænge ind), der gør, at 
vi sommetider – fx i følgende passage fra alfabet – hos Christensen støder på 
hvidt mørke: »men mørket / er hvidt, siger børnene, paradismørket er hvidt, 
/ men ikke på den måde hvidt som en kiste / er hvid, hvis kister da findes, 
og ikke / på den måde hvidt, som mælken er hvid, / hvis mælken da findes; 
hvidt det er hvidt, / siger børnene, mørket er hvidt, men ikke / på den måde 
hvidt som det hvide der fandtes, / da frugttræerne fandtes, deres blomstring 
så hvid, / mørket er hvidere, øjnene smelter« (403).

  Som Thomas Grene Helsted har pointeret, synes de overvejelser om 
lys og nat, Christensen gør sig i »Nattens Skygge«, også at være tilstede i 
følgende passage fra Sommerfugledalen: »Jeg spejler mig i frost– og løvfaldsmå-
ler / en aften i novembers egekrat, / de reflekterer månelysets stråler / og 
leger solskin i den mørke nat« (482). Se artiklen »En anden slags nat – Et orfisk 
blik på Sommerfugledalen« (Trappe Tusind, 2009/2019).
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måske desværre, måske heldigvis – forment adgang til 
den egentlige, primære, dybe og virkeligt sorte nat, som 
Christensen reflekterer over i essayets resterende del. Og 
dog… selvom vi ikke har adgang til en nat før eller uden 
det indlysende dagslys, kan vi alligevel nogle gange

have en forestilling om, at vi i tankerne eller under 
søvnen af og til strejfer en anden slags nat. En nat, 
som er hinsides den nat vi kender. En nat hinsides al 
viden, alt det distinkte og forklarlige (…).

Kort efter henviser Christensen til de gamle grækere i 
forsøget på at indkredse, hvad det er for en nat, »vi« ikke 
har adgang til:

Som grækerne så det, var natten datter af kaos og 
moder til himlen og jorden. Den første nat, kaosdatte-
rens oprindelige nat, har derfor meget lidt, og måske 
intet, tilfælles med de almindelige jordiske nætter, vi 
nu kender, og som vi må betragte som civiliserede 
og oplyste børn af en moder, som allerede som barn 
af kaos fik tildelt rollen som Natten, den oprindelige, 
den sorte, den vi intet ved om, og som vi derfor af og 
til blot peger på, som Malevitj når han peger på det 
sorte som en firkant.

Og umiddelbart i forlængelse af denne passage om græsk 
mytologi og Malevitj, introduceres endnu en russisk 
maler:

Dette sorte, denne absolutte nat, er placeret på 
grænsen til og uden for vores sansers rækkevidde. 

Det sorte er ganske vist summen af alle farver, men 
samtidig farvernes fravær. At tale om det nøgne, det 
strenge, det øde, det tomme ville være alt for menne-
skeligt, alt for hvidt og håbefuldt. Det sorte er sortere. 
»Som et intet uden muligheder, som et dødt intet efter 
solens død, som en evig stilhed, uden fremtid, ja uden 
håb om fremtid, sådan er der inde i det sorte,« skriver 
Kandinsky. Og en maler må jo vide det.23

Hvis vi var i tvivl, ved vi det nu: det menneskelige er det 
hvide. Hvorfor? Sandsynligvis fordi »vi« er lysets børn. Det 
sorte er sortere. En digter må jo vide det.
 Efter de ovenstående passager tager Christensen 
fat på en længere malerianalyse omhandlende et værk 
(»Lysenes rige«) af den franske maler René Magritte; en 
analyse, som jeg ikke vil gå ind i her, da essayets centrale 
pointe er forståelig ud fra de allerede anførte tekststykker. 
Men spørgsmålet er så, hvilken relevans denne pointe 
har for læsningen af »neger«-passagerne i Græs. Svaret er, 
håber jeg, åbenlyst (for nu at blive i det lysmetaforiske 
spor), men lad mig alligevel uddybe: den nattetænkning, 
Christensen bedriver i »Nattens Skygge«, er relevant i 
forhold til tekststykkerne fra Græs, fordi det er yderst 
nærliggende at opfatte de »negere«, hun skriver frem i 
digtsamlingen, som en slags agenter eller repræsentanter 
for »dette sorte, denne absolutte nat«, der »er placeret på 
grænsen til og uden for vores sansers rækkevidde«. De 
syngende og smilende, lysende og blødende »negere« i 

23 Dette samt de forudgående uddrag fra »Nattens Skygge« kan findes i Hemme-
lighedstilstanden, p. 112-113, Gyldendal, 2009.
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Græs kommer udefra; de er ikke den »absolutte nat«, men 
de er dens ambassadører, dens repræsentation. De er, 
ligesom alle »negere«, omvandrende metaforer, et forsøg 
på at nærme sig dette »intet uden muligheder«, dette døde 
»intet efter solens død«. 24 

DEL 5

Den sidste »neger« i Græs optræder som nævnt i umiddel-
bar forlængelse af den sidste »Rimbaud«. Jeg har allerede 
kommenteret på de dramatiske øjne, der åbner sig som 
»tårnlygter ætsende luften«, og jeg vil afslutningsvis kun 
knytte få yderligere bemærkninger til passagen.
 Udover øjnene, der som i »Nataljas fortælling om 
mordet« bliver til kraftige lyskilder, er det nødvendigt kort 
at runde tekstens voldsomme fremskrivning af »negre-
nes blod« som gødning for de »ældede munkestenslag«. 
En række spørgsmål melder sig, blandt andre: 1) hvorfor 
bløder »negrene«? 2) hvorfor er »negrenes blod« gødning? 
3) hvordan er »negrenes blod« anderledes end jeg’ets blod? 
4) og hvad er det helt præcist, der gødes med dette særlige 
blod (jo, vi læser, at det er de »ældede munkestenslag«, der 
gødes, men hvad vil det egentlig sige)? 25

 Jeg ved det ikke, og det virker ikke, som om Christen-
sen, da hun skrev Græs, var interesseret i, at jeg skulle 
vide det. Men jeg vil gerne vide det. Jeg vil gerne vide 
det, og det er nok, hvis vi skal nærme os disse besværlige 
spørgsmål, nødvendigt at læse tekststykket én sidste gang 

– denne gang med de efterfølgende og ikke de forudgå-
ende linjer som kontekst:

24 I det posthumt udgivne digt »Lille regnbue«, der kan læses på side 17 i Verden 
ønsker at se sig selv (Gyldendal, 2018), møder vi dette sorteste sorte sovende i 
jeg’ets seng: »det sorte mørke / fra før lysårenes start / sover i min seng«…

25 »Neger«-blodet hos Strunge er – som i Græs – aldeles potent: »Mit blod er sort. 
/ ? / Stik mig med knive og poesien sprøjter, strømmen stødes / ud i vildere, 
vildere pump. / Niggerblod, sort af vrede, sort som bogstaverne, disse / ‘sære 
typer’, der ubønhørligt hamres af maskinen« (p. 7 i Nigger 1).
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igen dette hus, hvor en neger spærrer øjnene 
 op som tårnlygter ætsende luften, hvor 
 negrenes blod har gødet de ældede munke- 
 stenslag, hvor en frugtbarhedskvinde fra et 
 hjørne af verden i en krog af et tempel i 
 Mexico fødte sine skrig her
nede på gaden er sneen en snavset bræmme 
 om et ganske almindeligt nordligt hus med 
 bøger, bad og centralvarme og kun med en 
 ringe foragt til overs for det vi har tabt og 
 hobet op (101-102)

Teksten sejler, på god europæisk og modernistisk facon, 
ubesværet overfladisk rundt i verdens fjerne afkroge, 
men ender – i uddraget ovenfor – med at føre læseren 
tilbage til Norden, eller hvert fald til en nordisk arkitek-
tur; en arkitektur, der synes at være knyttet til en form 
for glemsel.26 Og i det hele taget er det værd at bemærke 
den arkitektoniske ekskursion, som finder sted: først 
»dette hus«, dernæst de »ældede munkestenslag«, dernæst 
et »tempel i Mexico« og til sidst det helt og aldeles almin-
delige nordlige hus.
 Munkestenene, der som ruiner synes at ligge i lag 
i jorden, situeres i teksten ikke med samme geografi-
ske utvetydighed som det mexicanske tempel eller 
det nordlige hus, men når man tager i betragtning, at 
munkestenen siden middelalderen er blevet anvendt som 
mursten i Danmark, er det nærliggende at antage, at de 
»ældede munkestenslag« befinder sig et sted i Nordeuropa.  
Det derpå følgende spørgsmål må så imidlertid være, 
hvordan det er gået til, at disse stenlag er blevet gødet af 
»negrenes blod«? Hvad vil det sige? Måske er dét, forfatte-

ren her forsøger at artikulere, en slags kritik af slaveriet? 
Et forsøg på at italesætte den ekstreme, racistiske vold, 
som Europa i høj grad var og fortsat er? Et forsøg på at 
vise, hvordan europæisk civilisation, fornuft, tænkning, 
digtning, kunst – hvordan hele denne omfattende og 
storladne arkitektur er bygget på et fundament af andres 
blod? Måske. Vi kan ikke vide det. Men én ting ved vi med 
sikkerhed: »negrene« bløder. 
 Noget andet, vi med sikkerhed ved, fordi det i digtet 
fremføres sort på hvidt, er, at en »frugtbarhedskvinde 
fra et / hjørne af verden i en krog af et tempel i / Mexico 
fødte sine skrig her«. 27 Og det er nogle linjer, som jeg 
også her til sidst vil knytte en kort kommentar til, da de 
peger i retning af et perspektiv, som mine analyser har 
forsømt. Jeg tænker her på de feministiske og kønspoli-
tiske læsninger, som Græs – og særligt »Møde«-digtet – i 
høj grad også lægger op til. For fødsel, reproduktion og 
(kvinde)køn dukker flere steder og i forskellige variatio-
ner op i teksten, særligt i digtets del I, hvor der spørges:

hvad vil denne åbning i skødet – hvad vil 
 denne barndommens tøjhund, der altid 
 sidder opret, har arme og kigger (88-89)

26 Arkitektur og arkitektoniske fragmenter er genkommende i »Møde«-digtet, 
der med sin opsætning selv bliver til en søjleagtig konstruktion. Udover 
templet og husene er døren et genkommende motiv, fx her: »denne dør 
som bestandig vinger sig frem mel- / lem ondt og godt« eller her: »Der er en 
lukket dør. Jeg kan se den. Den / er grå. Den har en lille sort hånd til at ruske 
/ goddag og farvel med. Den har en lille sort / stiv hånd, der er helt stille nu« 
(96). 

27 Bemærk, at frugtbarheden her indtræffer i umiddelbar forlængelse af det 
gødende »neger«-blod, der således bliver en slags (så-)sæd.
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og igen, lidt efter:

jeg frygter denne åbning i skødet, prøver at 
 lukke den – alt er som kaktus og sten og 
 rygge og ledninger der ikke kan nå (89)

Det er linjer, der fortjener en opmærksomhed, de ikke 
har fået her. Desuden er det linjer, som bestemt er rele-
vante at tage i betragtning i forhold til det begær, der i 
nogen grad knytter sig til de – på én og samme tid virile 
og døde/døende – »negere«, vi møder i Græs. Men det er 
også linjer, som jeg ikke vil sige noget yderligere om her, 
hvor jeg i stedet vil forsøge at komme med nogle korte, 
afsluttende bemærkninger.
 Det har ikke været denne teksts hensigt at postulere, 
at Inger Christensens digtning i bund og grund handler 
om ‘race’, for det er ikke tilfældet. Og det er også vigtigt 
at understrege, at det sorte og det hvide, det lyse og det 
mørke hos Christensen ikke er statiske kategorier med 
tilhørende fastlåste valoriseringer. Det hvide kan, som vi 
har set, være det menneskelige, men det kan også, som 
det er det i de sidste linjer i Græs, være det ukendte:

lad mig her på randen af det hvide, det ukendte 
 skrive en kort besked: til dig, min elskede, 
 hverken liv eller død, men dette ord som vi 
 bruger så tit, på vort fremmede sprog har 
 vi kaldt det kærlighed (107)  

Når det er sagt, er det dog også nødvendigt at sige noget 
andet: den hvidhed, som gennemsyrer Christensens digt-
ning, er ikke uskyldig. Vi kan takke »negrene« i Græs og 

i »Nataljas fortælling om mordet« for at slå dette fast med 
syvtommersøm, men også uden forekomsten af disse 
utvetydigt raciale åbninger i teksten ville det have været 
nødvendigt at spørge ind til, om ikke denne højfrekvente 
fremmaning af det hvide og det lyse kunne have visse 
raciale implikationer. 
 Ligesom jeg startede ved det hvide, slutter jeg altså 
ved det hvide. Og min tekst har selvfølgelig ikke, som 
jeg ellers sagde tidligere, handlet om sorthed. Hvorfor 
ikke? Fordi »negrene« hos Inger Christensen har det hvide 
som deres formål. De er nødvendige som sætstykker i 
Christensens egen snebeklædte, nordeuropæiske historie. 
Hvordan skulle evighed ellers finde rundt?


