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LEDER
Nå åpner vi skuffen og gjemmer nøkkelen. 
Opp av skuffen titter øynene hans,
en tekst vi glemte å trykke i forrige nummer, 
et stormvær som ikke kjenner grenser,
en hel hval
og sannheten bak låta.
Vi finner en gammel bok og en laptoplader,
Dag Solstads dårligste roman
ved siden av en konkylie,
en neglklipper og SCUM Manifest.
Der ligger også Norges kulturarv på minnepinne 
og et dikt uten tittel. 
Ut kommer en kompis.
Ut siver Tomas Espedals privatliv og 
blå træpaneler. en seng. gardinerne på hver side af rudener som en 
ekstra ramme.

Vi finner skammen i et hjørne.
Den gjemmer seg bak et par ubrukte muligheter.
En flod av stemmer renner ut i dialog,
og flyter over kanten av drammeglasset.
Skål, sier Bakthin. 
Vi finner igjen helt vanlige ord
og forelskede metaforer. 
Opp av skuffen klatrer et par forlagte hender,
Steinar Lone,
og to amerikanere.
En chipspose med litteratur
og et eksemplar av Lasso. 

God fornøyelse!

Julia Wiedlocha og Ola Mile Bruland
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TIL OPPBEVARING
Hva skal du gjøre med øynene hans? De er så pene å se på. De er så blanke 
når de møter blikket ditt. Men hva skal du gjøre med dem? De er grønne 
som druer, fine og glatte med sorte pupiller som glinser. Men hvor skal du 
gjøre av dem? Ikke kan du ta dem ut og putte dem i  munnen. Ikke kan du ha 
dem i hånden eller i trusene. Ikke kan du legge dem i skrinet sammen med 
øredobbene dine, hvis du vil beholde dem. Du kan ikke ha dem  liggende 
i kommoden, du kan ikke lukke dem inne bak en skapdør. På badet kan 
du ikke ha dem, og du kan ikke puste dem inn eller sy dem inn i kjolen. 
Så hvordan skal du håndtere dem? Du kan ikke gå opp på taket, og slippe 
øynene hans i bakken som små bomber over Gaza, for eksempel. Du kan 
ikke sjonglere med dem, eller ha dem i suppen eller teen. Ikke kan du holde 
dem som små fugleunger mot brystet, eller putte dem i ørene. Du kan ikke 
engang kysse dem, eller ta på dem, med mindre du tvinger øyelokkene hans 
åpne, eller spør om lov. Så hva skal du gjøre?

Silje O. Ulstein
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Fem minutter
inn i framtida. Det er alt bykartet viser meg:
urskogen som kryper i dagens retning.
Men solen skjuler seg 
allerede bak grener, tak, butikkvinduer.

Busskuret,
et lysende akvarium, trer fram
i mørket: gresset bak
drar av gårde
i reklamenes neon. Å være lysfølsom
betyr å tumle gjennom en dyp
film som arkiverer
havets sus.Å

 G
Å
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V

E
R
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TERSKEL
Å gå over en terskel
er som å være innestengt i seg selv:
for lite kraft, for mye vilje
å skride, å krysse.
Synet synker,
forsvinner helt som en tvskjerms blå glimt.

Matthias Friedrich
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UVÆR
TVbildet flimret foran øynene på oss. Den høyre armen min lå rundt Hwaryong. Jeg spekulerte i om han sov, om jeg hadde ventet lenge nok. Jeg 
strakk hånden etter den lyseblå Camelpakken, skjøv Hwaryong vekk og satte meg opp. Jeg famlet i mørket, stakk en røyk i munnen og tente den.  
Jeg inhalerte dypt og blåste røyken ut med et stønn. Oslo skinte i speilbildet mitt på vindusruten. Det flombelyste sykehuset lenger nede. Et helikopter 
gled ned over hustakene. Det siste av mange denne dagen. 
Hele tiden gikk lysblaff over himmelen — utløst av høyspentledningene som kom i berøring med hverandre. Kronene på de store trærne utenfor ble 
bøyd som vannplanter i strøm. Det tørre mørket i hybelen drev sakte inn i mørket der ute — det kunne like gjerne regnet her inne.
Hwaryong famlet etter hånden min, dro meg ned i sengen igjen. Så tente han den lille nattbordslampen. Ansiktet hans var opphovnet, det mørke håret 
lå pistret om ansiktet. Jeg lo og dasket ham i hodet som jeg hadde gjort mange ganger før, når jeg lekte med ham, eller når han ergret meg. Men da jeg 
rørte ved ham, hendte det noe i ham, og i meg, som gjorde denne berøringen forskjellig fra enhver annen berøring noen av oss tidligere hadde kjent. 
Han gjorde ikke motstand, som han vanligvis gjorde, men ble liggende mot brystet mitt. Jeg oppdaget at hjertet mitt banket hardt, Hwaryong lå og 
skalv imot meg. Jeg begynte å røre på meg. Han mumlet et eller annet. Jeg bøyde hodet for å høre hva han sa. Hwaryong løftet hodet idet jeg bøyde 
mitt, vi kysset hverandre. Vi lå med armene rundt hverandre. Det var som om jeg holdt i hendene, en eller annen sjelden, utmattet, nesten død fugl, som 
jeg ved et uhell hadde funnet. Jeg var redd. Jeg tror Hwaryong var redd, han også. 
Verden kunne brent ned rundt oss, men vi ville blitt her i hybelen vår og stelt med vårt. Da vi hørte tordenskrall ganske nær, begynte Hwaryong å 
skjelve over hele kroppen. Jeg kjente det godt, han klamret seg til meg. Boret hodet inn mot skulderen min. Jeg trykket ham tett inntil meg, jeg hørte 
hjertet hans slå. Brystet hans la seg til ro. Munnen hans åpnet seg, og han gråt mot skulderen min. Det føltes så uvirkelig at vi kunne leve så trygt 
her inne i hybelen vår. Det var som om det ikke stemte, at det skulle være så fredelig her inne, når det var uvær overalt ellers — på TVen, i radioen, 
på nettet. Som om det var selve stormen — overskriftene som slo mot oss, de opprørte stemmene, den virvlende strømmen av kaotiske bilder, hele 
 informasjonsflommen, dødstallene som steg. Hvis jeg kom ut i det ordentlige regnværet utenfor vinduet, ville det føles nesten som å bli reddet, som om 
jeg endelig kom i ly for uværet.

Ole Kristian H. Heiseldal
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Om eg var ein kval,
kvit og majestetisk under havet,
ville du 
besøkt meg då?
Der eg sumde,
langt nede 
i djupet,
mellom uer og korall,
og berre var.
Når eg, ein gong i blant,

kom opp etter luft,
ville du
sett etter meg?
Ville auga dine
vandre over bølgjene?
Leita mellom skjæra
som duppa opp
i eit landskap av vatn og ingenting
til du fann meg,
der eg braut gjennom

overflata
og kom opp i di verd
som eit kvitt gjenskin i sola.
Ville du visst då
at det er her eg høyrer heime? 
Om eg song til deg
ville du høyrd
alt eg sa?

Kristina Aurore Kvåle

KVAL
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«Du skriver låter, ja?»
«Stemmer.»
«Norsk eller engelsk?»
«Engelsk.»
«Hvorfor det? Har du tenkt på å skrive på norsk?»

Denne samtalen har jeg hatt mange — mange — ganger. Ja, jeg skriver på engelsk selv om jeg er norsk. Hvorfor? Fordi det er lett å skylde på flere  nyanser 
i språket. Det er jo tross alt lettere å fargelegge når du har flere farger å fargelegge med. Jeg kan også si at det er for å treffe et større publikum. Jeg mener, 
så klart kommer jeg til å slå igjennom internasjonalt mens jeg sitter på sengekanten med en gitar på fanget og noen engelske fraser i skriveboka. Klart 
det. Og så er det jo kulere, da. Det er jo på engelsk alle de store stjernene synger, norske som utenlandske. Alle de vi ser opp til. Når jeg ramser opp 
disse forklaringene her, så hender det seg at folk oppfatter dem som unnskyldninger. Nei, sier jeg da. Det er fargene, det internasjonale publikummet og 
inspirasjonen som gjør det. Løgn, tenker de. Hvit løgn, tenker jeg. 

Altså, det er jo delvis sant. Likevel, så mangler det en vesentlig del; det er rett og slett enklere å skrive om noe personlig på et språk som ikke er så 
 personlig. Av og til er det for tøft å skrive på norsk. Det blir for ekte. Samtidig må man skille mellom det personlige og det private. I en artikkel på 
ballade.no skriver Audun Molde: «Det er forskjell på privat og personlig, det er sjangerforskjell på brev, blogg, småprat, og sangtekst. » Alt jeg skriver 
trenger ikke å handle om meg, men det er kanskje mye lettere for publikum å tenke at det gjør det hvis jeg skriver på norsk, i hvert fall hvis jeg er god 
nok til å skrive troverdige tekster. Kanskje. 

HVORFOR ENGELSK? 
EN SAMTALE MED ASKIL HOLM
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En onsdag ettermiddag i oktober satt jeg på Parkteateret med en kopp kaffe og Askil Holm. Planen var å høre 
hva han hadde å si om saken, altså  låtskriving på norsk vs. engelsk, når du har norsk som morsmål. Dette viste 
seg å være en god plan. Han har jo tross alt prøvd begge deler, og hadde mange gode poenger å komme med. Det 
første han hadde å si, var at språk er kanskje den viktigste identitetsmarkøren vi har. Musikk påvirker språket 
vårt, altså identitetsmarkøren vår. Når du skriver, så har du gjerne noen du ser opp til, noen idoler, noen helter. 
Du skulle ønske du var like god som dem. Dette gjør det lett å plukke opp biter her og der fra deres språk, og 

flette det inn i ditt eget. Og så kommer et veldig viktig aspekt inn i bildet: vi har ikke like mange norske forbilder og låtskriverhelter å se opp til som 
engelske, og det blir dermed vanskeligere å plukke opp biter her og der og bruke dem på norsk. Dette var også grunnen til at Askil begynte med å skrive 
engelske tekster da han bevegde seg inn i låtskriververdenen: engelskspråklige forbilder. I tillegg ville han distansere seg fra det han kom fra. Er du 
trønder og skriver på norsk, er det utrolig lett å bli satt i trønderrockbåsen. Som Askil, så er jeg også trønder, og skal jeg skrive låter på norsk, så blir 
det på trøndersk, og da blir det assosiert med trønderrock. Det vil jeg helt ærlig helst unngå. Jeg spiller ikke rock engang. Ikke misforstå, jeg har ikke 
noe veldig imot trønderrock, men jeg vil ikke være en trønderrocker. Når det er sagt, så er kanskje trøndersk den dialekten i Norge som er størst når det 
kommer til låter, som har blitt mest spilt på radio, og som har de største hittene og så videre. Her trekker Holm fram et poeng: trøndersk har mange 
flere diftonger enn andre dialekter, noe som gjør at det høres mer engelsk ut. Så er da problemet at norsk høres «feil» ut? Må det høres engelsk ut for 
at vi skal like det? Kanskje. 

Det er for så vidt ikke bare trønderske låter som har gjort det bra blant norske låter. I følge Askil er det rim som skiller de gode norske tekstene, ikke 
bare dialekten: de gode norske tekstforfatterne finner opp setninger som ikke høres norske ut — de er nye, noe vi ikke har hørt før, nesten fremmede, 
akkurat som engelsk. Her dukker det opp navn som Åge Aleksandersen og Lars Lillo Stenberg. Gjør du det riktig, så er det også enklere å overraske på 
norsk, og å skape humor. Ta Knudsen og Ludvigsen for eksempel. Det handler altså ikke bare om dialekt.

Så har du den andre siden av saken, skyggesiden av humoren om du vil: de tunge, seriøse tekstene. Det blir kanskje for rart på norsk, sier Holm, og 
mener at all god tekst må ha en viss distanse. Mange unge skriver tekster i dagbokform, noe som fort kan bli litt for nært — man må plassere det ut, 
sier han. Denne dagbokformen er nok enklere på engelsk, noe som gjør at nettopp engelsk blir språket man begynner å skrive på når man er ung og 
vil utforske låtskriverfaget. Det handler kanskje om selvtillit også, sier han. Dårlig selvtillit. Her er vi tilbake til forbildene — man trenger noe, noen, å 
støtte seg på, å ha tillitt til. 

Av og til er det for tøft å 
skrive på norsk. Det blir 
for ekte.
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Etter hvert blir man nok mer trygg på seg selv, både som låtskriver og ikke minst som person. Det er kanskje da det er lettest å ta skrittet ut av de 
engelske tekstene, og inn i de norske. Askil Holm klarte å ta dette steget for noen år tilbake. Hvorfor? Han ville gjøre låtene mindre filmatiske, og gikk 
i tillegg fra å skrive i tredjeperson til førsteperson. Låtene ble mer personlige. Ikke private, men personlige. Hvordan? Porten til norske tekster gikk 
gjennom å oversette mange låter fra engelsk til norsk. Og hvordan opplevdes denne overgangen? Det vanskeligste var nok å innse at man forlater et 
publikum, men åpner opp for et annet, sier han. Man må på en måte finne opp det man gjorde på nytt. Og så stilles det nok større krav når du skriver på 
morsmålet ditt. Det må være mer troverdig. Det er lettere å lyve og lage fiksjon på engelsk, legger han til, og sier at engelsk blir drømmespråket, mens 
norsk blir det hverdagslige. P1 og P3 er gode eksempler på dette: P1 gir hverdagsfølelsen, mens P3 gir unge mennesker drømmefølelsen, mener han.

Mange interessante tanker og poenger å hente over kaffekoppen på Parkteateret, altså. Så da sitter jeg igjen med spørsmålet: kommer jeg til å begynne å 
skrive på norsk? Godt spørsmål. Jeg vet ikke. Kanskje. Jeg beundrer de som gjør det. Samtidig så føles engelsk veldig riktig for meg, i hvert fall akkurat 
nå. Det omgir meg hele tiden. Jeg har flere engelskspråklige venner, jeg hører på engelskspråklig musikk, og ser engelskspråklige TVserier og filmer. 
Det hender seg til og med — faktisk ganske ofte — at jeg tenker på engelsk også. Så jeg holder meg nok til det, i hvert fall en stund fremover. Allikevel, 
så fikk samtalen med Askil tankene til å rulle, om kanskje å prøve litt norsk. Kanskje begynne å oversette litt. Kanskje prøve å skrive ei låt. Vi får se. 

Anne Mette Leite
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This book down from the shelf
crinkles as its deformed pages turn,
warped from water years ago —  
A rainstorm colonizing
these verses in a pithy critique 
of art’s autonomy.
I coax the crackling leaves 
to bend, floating between
the poems themselves and fair
first readings frozen 
in marginalia’s
undergraduate sediment. 

9/20/96: the date I read aloud in class 
Lowell’s «Eye and Tooth»
followed by, 
«I had to shake it of.» (sic)
It was simple then:
trade a pencil, one book
and dreaming sunshine
for leaden hours inside 
fluorescentlit 
Chemistry labs.
Coded in my notes a reverence  
for your wise presence,
whitehaired and smiling,
guiding zenlike readings of Simpson, 
Kumin, Rich, Bly. Jorie Graham.
You unearthed traces of Whitman 
in James Wright’s «Lying in a Hammock 
on William Duffy‘s Farm in Pine Island, 

Minnesota»;
Levertov you filtered through Derrida, 
lucidly referencing George Herbert.
Your degrees from Princeton, MIT
and Yale sparkling charms
against the unknowing world
around us.
Years later, running into you outside
the Apple Store in the Mall of America,
reconnection impossible; no spark
of recognition. Only the hurried glance
of a man who needs a new laptop charger.

Kevin Steinman

CONTEMPORARY

AMERICAN

POETRY
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ET FORGLEMMELIG LIV
I ettertid ser Dag Solstads handlinger ut til å være nesten fullstendig meningsløse. Bakgrunnen, slik han fortalte det, var at han en kveld leste 
 dødsannonsene, og at Henrik Sves lille kolonne, av grunner han ikke kunne forklare i ettertid, gjorde spesielt inntrykk på han. «Hvorfor dette grep meg 
så sterkt vet jeg ikke helt,» sa Solstad i et intervju med Dag og Tid, «men det må skyldes en visjon av hvor kort livet er, hvor tilfeldig det er — og så 
bare forsvinner vi.»

Henrik Sves nitriste liv slo Solstad som «perfekt blankt […] Han gjorde aldri noe som helst, og døde av middelmådighet». Solstad gjorde det til sitt 
oppdrag å finne ut alt han kunne om gutten, og oppsøkte derfor hans foreldre og venner. Etter veldig kort tid visste han alt det var å vite om Henrik 
Sve. «Én ting fikk meg til å svette under skrivingen: at boken kunne gå helt ad undas ved at Henrik på noen måte speilet samtiden. Hvis han hadde vært 
politisk aktiv, for eksempel, eller hatt sterke meninger, ville boken fort kunne virke som samfunnskritikk.»

Solstad publiserte «romanen» sin via Aschehoug, og den endte opp hos bokhandlere i form av en førti sider lang essaylignende tekst om Henrik Sves 
forglemmelige liv, og guttens ambisjoner om én dag å bli en ung mann.

Kritikere slaktet verket, delvis fordi de antok det var skjønnlitterært, og kritiserte spesielt hovedpersonen, som ble beskrevet som «umulig å sympatisere 
med» og «en kjedelig nøyaktig parodi på ‚Generasjon Y‘». Samme kritiker mente at verkets eneste lyspunkt var «[Henriks] fryktelige og velskrevne død», 
som han «tross alt fortjente».

Boken ble fort bare en fotnote i Solstads bibliografi, da den var for dårlig til å oppnå suksess, uten å være elendig nok til å kunne oppnå kultstatus.

Henrik Andersson Sve
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DE INNERSTE DETALJENE
Sånn som da du fikk glassmaling til bursdagen din; rommet ditt var innsida 
av en grønn og lilla konkylie. Vi hadde gått tur i regnet den natta, klokka 
var tolv og gatene var oransje av gatelys. Silhuetten din der på  asfalten, 
 silhuetten din nå på senga, gyllen, glødende, fokusert, pensel i de  lange 
 fingrene dine, de som natta i forveien hadde holdt rundt en kaffekopp  
da vi omsider hadde kommet hjem igjen. Den natta gikk vi til brua og døste 
i regnet, en konsert i bakgrunnen, et industribygg like ved. Og jeg sa: «skal 
vi bade?» og så gjorde vi det ikke, men vi delte en sigarett; tente den med 
fyrstikker og holdt rundt hverandre.

Kristine O. Gustavsen
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Hun spør hvorfor jeg er nervøs. Jeg forsøker å se forbauset ut. Du biter 
negler, sier hun. Neglerester ligger i hånden. Hun rekker hånden mot 
meg, heller neglene over på salongbordet. Du vet jeg blir kvalm av at du 
biter negler, sier hun. 
 Det vet jeg. Hun gjentar spørsmålet. Jeg svarer ikke, men ser 
på neglene. Hun sier navnet mitt langsomt, spør om det er behandlin
gen som gjør meg nervøs. 
 Jeg skjønner ikke hvordan hun har fått tak i dem. Jeg er nøye 
med å plukke opp restene. Kanskje jeg har glemt å lukke skuffen, og 
hun har vært inne på kontoret. 
 Det er stille. Jeg sitter i sofaen, hun står ved siden av. Vi stirrer 
på neglene. Jeg forsøker å identifisere hvilke av fingrene neglerestene 
stammer fra. Hun sier jeg må si ifra om hva som plager meg. Jeg tar på 
skallen. Glattheten er fortsatt fremmed. 
 Så sier jeg at jeg kan bli nervøs de gangene hun sier navnet 
mitt langsomt og forventer et svar, eller de gangene jeg tar sjansen på 
ikke å svare henne. Hun ser forbauset ut. 
 Jeg fortsetter og sier at jeg også blir nervøs når hun lar SCUM 
manifest ligge fremme på nattbordet. Etter det går hun. Jeg roper etter 
henne. Hun svarer ikke.

 Jeg går inn på kontoret, lukker skuffen. 
 Hun kommer hjem på kvelden, setter seg ved meg i sofaen, 
forteller at hun har vært hos en venninne. Hun har ikke tatt av seg 
 yttertøyet, jeg ser at hun har drukket vin, hun lukter røyk. Hun sier 
at hvis dette skal fungere, så må jeg fortelle hva jeg blir nervøs av. Jeg 
skjønner ikke hva hun mener med dette. Dette forholdet, sier hun. 
 Jeg blir fortsatt nervøs når hun forventer et svar. Jeg blir også 
nervøs hvis jeg drikker øl eller rødvin eller whisky og rusen ennå ikke 
har satt seg, eller når jeg kommer hjem etter å ha drukket øl eller rødvin 
eller whisky og hun sier navnet mitt, eller de gangene hun sier navnet 
mitt for fort og høyt, eller hver gang hun ikke sier noe når hun kommer 
hjem. Dette sier jeg ikke. 
 I stedet spør jeg om hun har lyst på mer rødvin. Jeg åpner en 
flaske, skjenker i et glass. Hun spør om ikke jeg også skal ha. Nei, sier 
jeg. Så sier jeg at jeg kanskje blir litt nervøs av behandlingen eller av at 
den ikke skal virke, men at jeg egentlig er mest redd for å miste henne. 
Hun tar av seg ytterjakken, stryker meg over hodet, og jeg lurer på om 
hun har blitt vant til glattheten. 

Eskil Kjos Fjell

HUN REKKER HÅNDEN MOT MEG
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OPP AV SKUFFEN OG UT TIL FOLKET
Ein skuff kan ha så mykje i seg. Gamle bursdagskort du aldri ser på, men ikkje kan kaste, den greia du fekk til jul som du ikkje heilt veit kva er, gamle 
skolestilar du fekk seks på, men som fy søren er flaue å lese no, ein nøkkel du har gløymt kva er til og som gir deg litt angst når du tenkjer for mykje på 
han, i tillegg til dei to obligatoriske pennane som ikkje har blekk att, men som du av ein eller annan grunn alltid gløymer å kaste. Skuffen blir til eit arkiv 
for alt vi legg bort, men som kan bli nyttig att, ein gong i framtida. Den mest organiserte skuffen i Noreg av dette slaget er Nasjonalbiblioteket. Dei tek 
i mot alt av det som blir utgitt i Noreg kvart år, og lagrar det for framtida. Oppgåva deira er å forvalte kulturarven vår, før vi er heilt sikre på kva som 
faktisk kjem til å bli rekna som kultur. For ikkje så lenge sidan bestemte dei seg for å tre inn i den digitale tidsalderen og like gjerne digitalisere heile 
samlinga si. Den norske kulturarven kjem til å ligge lagra, petabyte på petabyte, og mykje kjem til å vere tilgjengeleg på nettet.
Det Nasjonalbiblioteket no gjer, har stor innverknad på kva litteratur forsking blir i framtida. Dersom filologar i dag skal utforske  tekstar som er  
skrivne før digitaliseringa, så er det allereie blitt gjort ein stor  utveljingsprosess. 
Opp gjennom tida har det kosta å trykke opp bøker som ingen kjem til å kjøpe 
likevel, så då lèt ein det vere med dei gamle  utgåvene. Munkar har berre skrive av 
akkurat dei tekstane som er geistlege nok til å vere verdt noko (eller grove nok til å 
vere morosame, det kjem litt an på munken), mens det andre får ligge. Nokre per
gament har blitt bevart i katakombar og grottar, andre har  forsvunne i nedbrente 
bibliotek. Veldig mykje har rett og slett rotna bort. Så det vi sit att med i dag, er det 
som har vore mest populært, og difor hatt flest kopiar, og det som har blitt rekna 
som betre litteratur av lærde og velståande. Ein filolog kan irritere seg over å ikkje 
ha fullstendige kopiar av skodespel Aristoteles nemner, men dei blir ikkje meir 
tilgjengelege på grunn av det.
Framtidas forskarar som ønskjer å studere norsk litteratur frå det tjue første 
hundreår og framover, vil ha eit heilt enormt utval. Dei tretti åra Nasjonal
biblioteket seier det vil ta å digitalisere heile arkivet sitt, gjeld alt som dei har til 
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dags dato. Men kva med alt som kjem til å kome dei neste tre, fire, fem hundre åra? Det kjem til å vere både digitale filer frå forlag av absolutt alle norske 
utgivingar, og landets aviser med originale bilete og alle pikslar intakt, utan å måtte skanne noko som helst. No som dei fleste forfattarar arbeider på 
PC, og aviser og tidsskrift sett opp det grafiske formatet med forskjellige program, så er det ikkje lenger prat om å finne førsteopplaget av noko. Ein kan 
forske direkte på den digitale originalen. Poenget er at arbeidet med å leite fram og tolke fragment ikkje blir ei aktuell problemstilling. Det første store 
arbeidet blir heller katalogisering. Sjølv om nokre tekstar vil falle seg meir naturleg å studere enn andre, vil det likevel stå på forskaren sjølv å verkeleg 
gjere ei utveljing av kva som bør studerast, og kva som berre kan få ligge. Kva som reknast som viktig litteratur, er det første store arbeidet som må tas 
fatt i, før ein kan byrje å sjå på sjølve teksten.
Men det fantastiske med dette er at sjølv om forskaren feiar vekk resten av tekstane, kan ein likevel få tilgang til alt det bortgløymte seinare. For i løpet 
av dei neste hundre åra vil nye forskarar synes at heilt andre ting er interessante å forske på, og filane vil framleis vere der, utan å få fuktskader eller bli 
spist opp av skadedyr. Dei vil ikkje ha blitt gøymt i ein skuff berre fordi ingen leser dei, men vere like tilgjengeleg som den tidas svar på Harry Hole
bøkene. Det er her Nasjonalbiblioteket i Noreg skil seg ut. Mange andre bibliotek digitaliserer og katalogiserar for framtida, men til dags dato er det 
berre i Noreg Nasjonalbiblioteket har sagt at dei vil digitalisere absolutt alt. Grunnen til at dei kan gjere dette, er at Noreg er ein relativt ung nasjon, 
og arkivet dei har kan ikkje samanliknast med, for eksempel, Nasjonalbiblioteket i Frankrike, som 
har ei av dei største samlingane av litteratur i verda. Digitaliseringsprosjektet i Noreg er massivt, men 
overkommeleg. Det er også ein lovnad. For ved å digitalisere heile arkivet seier dei også at dei kjem 
til å fortsette å digitalisere alt som kjem i framtida. Då kan ein berre førestille seg dei mengdene med 
informasjon som kjem til å vere lagra i år 2514. Kanskje det er arrogant å tenkje at Noreg vil stå som 
ein nasjon fleire hundre år fram i tid, når vi nett no feirar to hundre år, og vi på nokre måtar ikkje er 
meir enn hundre og ni. (Sei kva du vil om Harald Hårfagre, men det er vanskeleg å påstå at Noreg er 
eit over tusen år gammalt land dersom du bur på austlandet eller i NordNoreg.) Men med mindre 
det skjer noko heilt spesielt, så vil ikkje filane bli borte frå serveren til Nasjonalbiblioteket, og med 
mindre heile verdas samfunnsstruktur kollapsar og vi går inn i ei ny, postapokalyptisk tid, så vil ein del 
også vere tilgjengeleg på nettet.
Det er ikkje berre utvalet som kjem til å endre seg innan litteraturforsking, men også metodane ein 

Sjølv om nokre tekstar vil  falle 
seg meir naturleg å  studere 
enn  andre, vil det likevel stå 
på forskaren sjølv å verkeleg  
gjere ei utveljing av kva som bør 
 studerast, og kva som berre kan få 
ligge.
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bruker. Førestill deg du sit med eit pdfdokument som inneheld heile pensum. Det er ikkje skanna boksider, men skikkelege tekstfiler du kan gjere det 
du vil med. Du har nokre stikkord frå forskjellige førelesningar, og lurar på kva som er viktigast å kome seg gjennom. Eit par trykk på Ctrl og F seinare 
veit du at fem stikkord dukkar opp fleire gonger enn dei andre. Då har du i det minste ei prioriteringsrekkjefølgje av kva du bør studere. Førestill deg at 
du som forskar kan gjere akkurat det same  med alle relevante dokument, men med eit meir avansert program som kan kartleggje alle ord, sjå på vanlege 
fraser, kryssreferere med andre dokument som ligg tilgjengeleg, og finne informasjon du ikkje skjønte eksisterte før no. Det er vanskeleg å få med seg 
alt som plutseleg har blitt mogleg, og Nasjonalbiblioteket opnar opp for dei ved å gjere seg så lett tilgjengeleg.
Når det gjeld meg, deg og alle vi kjenner, så er det ikkje sikkert forskingsarbeidet er det som fasinerer mest. Det er meir praktiske konsekvensar av 
digitaliseringa, og for fattige studentar er det kanskje først og fremst pensumlitteraturen som interesserer. Kvar student kan spare fleire tusen kroner 
ved å lese det den digitale bokhylla har å by på. Det går riktig nok an å bruke den gamaldagse (der gamal tyder eit par år) metoden og låne bøker fysisk 
på biblioteket, men det er avgrensa kor mange kopiar som er tilgjengelege når heile klassa forsøker å kome seg à jour den siste veka før eksamen. Då 
er det enklare å setje seg ned med eit nettbrett, ein PC, eller du kan rett og slett berre dra fram mobilen din, så har du heile pensumlista i lomma utan 
ein einaste kostnad.
Det er rart å tenkje på. Vi har all verdas informasjon i lomma, enten du er forskar eller student, og kunnskapen er alltid der. Men dersom nettilgang er 
vårt eige Yggdrasil som knyt verda saman, så kan Nasjonalbiblioteket si digitalisering kanskje vere ein Mimes brønn for oss nordmenn, og vi kan bli litt 
visare ved å ta eit djupdykk nedi. Som det seiast så flott i Håvamål:
Betre byrdi
du ber kje i bakken
enn mannevit mykje.
D’er betre enn gull
i framand gard;
vit er vesalmanns trøyst.
Sitatet slo eg sjølvsagt opp i den digitale bokhylla.

Åshild Slåen
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I dine fjer har jeg bundet så meget af min tid 
at du har mistet evnen til at flyve 

trukket ud til et punkt, hvor der ikke er flere genveje 
prøver bare at fokusere på et roterende ansigt 
med fornemmelsen af, at fortiden er over mig 

Men nutiden er jo nydelig 
så hvorfor ikke drikke ud 

og tage et dybt hvæs inden vi 
i morgen må fortælle vores historier igen 

Men forhåbentlig kommer det hele an på hvor tæt vi ligger 
og at vi er i det værelse hvor jeg har inhaleret utallige mængder af

min egen ånde 
hvor opdragelsen drypper af væggene 

hvor jeg har kørt den linje jeg altid har kendt 
I et værelse jeg er kørt død i 

hvor jeg er blevet vandet så meget ud 
at jeg ønskede mig et par drømme  

så jeg ikke skulle ligge og sejle min egen sø

Alle mine sommerdage kommer fra et kick 
hvad enten det er fra dig 

eller dem 
så lig lidt tættere, så væggene flyder over i strømme  

men du kan være sikker på at jeg går mange hak ned i mol 
hvis du kniber mig gennem dine vener  

Fabian Ryom 
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det er et skrik som er verden / du våkner rykkvis og vet først ikke hvor du 
er / når grålysningen kommer, er det akkurat som om det er aller første 
gangen, du snur deg over på siden, myser / det er et kvast, mørkt skrik 
som er verden og som skjærer over himmelen

du blir sittende på biblioteket lenge  /  det blåser gjennom deg, en 
 bevegelse som går forover og bakover i tiden

et eller annet sted mellom Dragvoll og Moholt kjenner du for første 
gang høstdraget i luften / gatelyktene i Herman Krags vei er tente, de 
 leder deg nesten hele veien hjem / på felleskjøkkenet i tredje etasje lukter 
det alltid slik, det er en lun lukt, en lukt av bruksliv, et par ølbokser og 
 gammelt bestikk

uten at du vet det er du som refrenget på «Hjärta» og teksten på «Yet 
another movie» / du er som lyden av noen som puster ut, som synet av 
søkelys mot himmelen

det plasker av vann rundt føttene, på asfalten, du smiler litt  /  regnet 

 ligger tett rundt hus og gatelykter / du krysser Jonsvannsveien og følger 
Frode Rinnans vei langs Karinenlund / etterhvert tar du til venstre mot 
kirkegården / metallporten er kald mot hendene og grusveien mellom 
alle gravstøttene knaser under føttene / det er et mildt og kjølig nedfall 
over en verden som ennå ikke har bestemt seg, ingenting er ferdig, du er 
så vidt begynt / du kjenner at vannet begynner å spre seg nedover halsen 
din på innsiden av jakken

du må ikke være redd, for egentlig står kloden nesten helt stille i verdens
rommet midt blant alle stjernene / du står på toppen av Blusuvollbakken 
og ser ned på Trondheim, ned på spiret på Domen, utover fjorden mot 
Munkholmen / det gyser i deg når du ser opp på den vide, dødsstille 
himmelen som velter seg over deg og bare venter på ditt utspill

du sitter på en benk på baksiden av Dragvoll, du har en bok i fanget, men 
leser ikke / noen går forbi deg, du senker blikket og spiller lesende / du 
venter  / du venter til kulden kryper inn i jakken og genseren din, du 
venter på at stjernene skal komme frem over Dragvolltakene og Esten
stadmarka, venter på at gatelyktene skal slå seg på

TITTELLØSE KRITTNOTATER
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verden er begynt å bli grå når du gir opp å sove og blir sittende under et pledd på skrivepulten med en kopp kaffe mellom hendene / mens  sennatten 
liksom tetner og materialiserer seg i Moholtblokker, benker og veier, er verden tom og stille og du et tomt trau / det finnes ingen gud eller djevel, ingen 
dommedag eller himmel, det finnes ingen skjebne eller store planer, det er bare deg her

plutselig midt i natten hører du musikk fra etasjen over / det er nesten ikke merkbart, knapt hørbart, du klarer ikke å høre hvilket band det er / noen 
går over gulvet / det er fem skritt, ett tungt og fire lette, og så blir det stille bortsett fra musikken / du legger deg over på rygg / de krafsende krypene 
smelter ned i gulvet og forsvinner, de blir borte uten en lyd / det går lang tid

stjernene over Moholttakene / du er et søkk i tiden

Håvard J. Nilsen 
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EVIGHETSSTUDENTEN
EN SAMTALE MED TOMAS ESPEDAL

Tomas: Har det begynt?

Ola: Da har vi begynt. Vi har lyst til å spørre deg om ditt forhold til akademia – det snakket du litt om på lanseringen av Mitt Privatliv. 

Tomas: Ja, viktigheten av å være i kontakt med litteraturkritikken! 

Ola: Stemmer. Og ellers litt om skriveprosessen.

Tomas: Kunne vi begynt med akademia? For det opptar meg faktisk en del. Det heldige med Bergen — det at universitetet ligger i sentrum og ikke er 
adskilt fra byen — har ført til at veldig mange av lærerne sitter i byen og drikker med både studenter og forfattere. Det har ikke blitt et skille mellom 
forfattermiljøet og universitetsmiljøet. På Skrivekunstakademiet har en forsøkt å få kontakt med universitetet for å bryte ned skillene, at den ene ute
lukker den andre. På en annen side er det viktig med et godt litteraturvitenskapelig miljø, for det virker inn på kvaliteten på forfatteren. Det som har 
skjedd i Bergen, siden det er en liten by; siden det er så tett, er at i noen perioder har det vært så heftige diskusjoner, krangling og slakting at det har 
skjerpet begge miljøene. Det har skjerpet forfatterne og det har helt opplagt spisset de som gikk på litteraturvitenskap. Og da må man også tenke på 
tradisjonen, ikke sant, i de franske miljøene: Blanchot og alle disse — de var jo tett innvevd i forfattermiljøene. Det glemmer ofte forfattere. De lager 
en kunstig avstand til litteraturvitenskapen. De sier «jeg interesserer meg ikke for kritikk». Det er altså et av de mest idiotiske standpunktene man kan 
ta, for hvis en får en god litteraturkritikk, får man i beste fall en skjerpet litteratur. 

Signe Lill: Kritikken utvikler seg vel også etter litteraturen, etter det som blir skrevet?
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Tomas: Ja, i en viss forstand. Vagant (under Erik Vassenden), sa at kritikken skulle komme først og bryte ned forfatterrollen for den har fått så stor 
autoritet. Vi vil ikke finne oss i skyggen av det! Det var Vassenden, Pedro, Olaug Nilsen, Inger Bråtveit og Knausgård som lagde disse Kraftnumrene, 
hvor de sa at litteraturkritikken er viktigere, nå i dag, enn litteraturen, for den er så dårlig. Og da hadde vi et sånt seminar på Café Opera, med littera
turkritikerne og forfatterne. Der sier Frode Helmlich: «Etter at jeg har studert litteratur i åtte år og skrevet min doktorgrad om Vergils Død av Broch, 
og debutanten skriver en eller annen uleselig dårlig bok – hvordan skal vedkommende forvente at jeg i det hele tatt skal gidde å anmelde den boken?» 
Og da eksploderte det. Litteraturvitenskapen er på høyt nivå, debutanten skriver for dårlig, det var det han sa. Da får du de diskusjonene: om hva som 
er god litteratur — og hva som er god samtidslitteratur. Hvis de på litteraturvitenskap bare holder på med Joyce og Woolf og sånn — og det skal en 
holde på med, men man skal også møte samtidslitteraturen. Blanchot hadde aldri vært den viktige kritikeren hvis han ikke hadde gått løs på Sartre, 
Battaile, Duras og… 

Mikael: Men, setter det et krav til debutanten, at de også er nødt til å orientere seg i litteraturen på en annen måte?

Tomas: Ikke et krav, men en utfordring!

Julia: Jeg opplever ikke vi har et slikt miljø, hvor litteraturvitenskapen har nære bånd til den litteraturen som blir skrevet.  

Tomas: Det har jeg sett i Oslo. Det er sikkert rett og slett bare avstanden fra universitetet til byen. Noen ganger er det en fordel med mindre byer — man 
har kontakt. De sitter her og de andre der — og imens sitter vi og krangler. Sånn er det. Da Vagant var i Bergen så vi en glidende overgang mellom de 
som jobbet rent akademisk og de som skrev, på grunn av Vagant. 

Ola: Det er jo en debatt også i akademia. Hva skal litteraturvitenskapen være? Skal den være deskriptiv eller normativ? Ut ifra det du sa nå virker det 
som om du synes at den skal være normativ i en forstand, at den skal piske forfatterne litt.

Tomas: Den kan i beste fall bryne seg på litteraturen. Først skal grunnlaget legges. En skal lese klassikerne, det som er pensum, men på et tidspunkt 
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bør feltet møte den skarpeste litteraturen i dag. Hvis en litteraturkritiker begynner å anmelde alt mulig av bøker, utvikler ikke vedkommende sitt språk. 
Det er jo sånn at når litteraturkrikken skal utvikles, må den møte den beste og den vanskeligste litteraturen. Det er et ideal for meg. Og hvorfor er det 
ingen som klarer å lese for eksempel lyrikk? Det er i norsk offentlighet at det ikke finnes kritikere som klarer å følge med på samtidslyrikken. Samtidig 
vet mange at det er der det mest spennende skjer i norsk litteratur i dag. Det er kanskje en av de beste periodene i norsk lyrikk på veldig lenge. Og som 
det ikke er én kritiker som kan lese. Og derfor tror jeg at de beste litteraturviterne ikke blir bedre enn bøkene de går løs på. Hvis du gjør som Blanchot: 
møter de vanskeligste tekstene, de vanskeligste uttrykkene, og prøver å finne ut av hva i all verden det er som skjer i samtidslyrikken — da får du også 
en jævlig spennende litteraturkritikk.

Ola: Men da er litteraturkritikk et viktig begrep. 

Tomas: For jeg kan ikke si så mye om litteraturvitenskap, sant — 
altså det er ikke mitt felt. Det jeg møter av litteraturvitenskap, er at 
noen blir kritikere. 

Julia: For noe vi synes er vanskelig, er å si noe om verkets kvalitet 
eller hva som kan forbedres. Vi må bare forholde oss til det som 
foreligger. En må nesten skrive selv eller være innforstått med en 
skriveprosess for å kunne uttale seg kritisk. 

SigneLill: Men i Oslo mangler det også fag som tar for seg 
 samtiden. Jeg har bodd i Danmark og der er de mye mer opptatt av 
samtidslyrikken – også på universitetet.

Ola: Så det er altså klart, at når du snakker om akademia, så har du 
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et syn på hva akademia skal være. Litteraturen skal utvikles i samarbeid 
med forfattere, grovt sagt —

Tomas: Ikke nødvendigvis i samarbeid, men at to tankemåter og skri
vemåter møter hverandre.

Ola: En syntese?

Tomas: Ja, og det ser ut til at tekstene som Blanchot skrev, den radikale litteraturvitenskapen i Frankrike, produserte en hel annen type tekster: Roland 
Barthes, Julia Kristeva — hvorfor er det ingen som klarer å skrive egne selvstendige akademiske tekster på det nivået? Som Foucault. Da må man anta
geligvis bryne seg på de beste tekstene som er skrevet i samtiden, så kan vi få en spennende litteraturkritikk. Ellers får det bare en sånn man kan plassere 
i Aftenposten: «nå har vi anmeldt Anne B. Ragde». Litteratur vitenskapen må på et tidspunkt møte litteraturen. Men hvordan? Det har ikke noe med 
patriotisme å gjøre, men Bergen er så liten at her får du den  møtearenaen: folk skriker til hverandre, brøler, skriver og slakter hverandre. Preben Jordal 
slakter den og den, og folk skjerper seg.

Julia: Er studenter også med i den debatten? 

Tomas: Ja, det er en festival som heter Audiatur, en internasjonal poesifestival. I år var temaet  revolusjon — det å være en revolusjonær forfatter. Da 
våknet studentene, det kom en masse kritikk, både mot forfatterne og arrangørene: festivalen var for konservativ, utelukkende og elitær. Vi hadde altså 
revolusjon på agendaen og studentene sier: «dere er jo en gjeng konservative, elitære, arrogante…» Da var Audiatur nødt til å høre på det som ble sagt. 
Det får konsekvenser. Det er en enorm dynamikk i det møtet der. 

Mikael: Men hvordan forholder du deg til behovet for å være skjerpa? 
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Tomas: Jeg elsker jo gode litterære tekster. Altså litteraturvitenskapelige tekster, litteraturkritikk. På et tidspunkt i Bergen hadde vi Bernhard Ellefsen, 
Susanne Christensen, Audun Lindholm — alle var i skjæringspunktet mellom akademia og litteratur, alle skrev tekster. Og vi leser hverandre. Jeg leser 
Prosopopeia, jeg leser Vagant, kritikken. Så det har vært heldig. Du kan for så vidt lage litteratur i en boble, men det er jo i møtet med lesning at du blir 
utfordret. Og jo bedre lesningen er, jo skarpere lesningen er, og jo hardere lesningen er — desto mer utfordret blir du. Også tar du den utfordringen. 
Jeg skriver jo ikke alene og upåvirket. Jeg er en del av det miljøet, et produkt av det miljøet. Et produkt av at folk er skjerpet rundt meg, og som regel 
at folk er yngre enn meg. Hvis jeg ikke hadde hatt det, hadde jeg helt sikket vært mye slappere, det vet jeg. Den kollektive skrivingen: jeg var med i en 
skrivegruppe i Bergen som utelukkende besto av poeter, og siden jeg er prosaforfatter var det en enorm utfordring å være med der. Jeg lærte enormt 
mye. Også har du disse møtene på Cafe Opera én gang i uken, og Kritisk kvartett på litteraturhuset med Carina Bedari, Elisabeth Frøysen Pedersen og 
Frode Helmlich. Der sitter de og diskuterer og krangler. 

Mikael: Krangling er viktig?

Tomas:  Ja, i kollektivet. Den kollektive kranglingen, at en faktisk skriver i dialog. Det er for meg kjernen i litteraturen. Jeg skriver bøkene mine ofte over 
andre tekster, over andre bøker — en samtale med andre bøker, andre sjangre som poesi. Også er det en samtale som foregår med litteraturkritikken. 
Hva er poetikk, hva er litteratur, hva er feminisme, hva er det og det? Det er også en samtale jeg fører når jeg skriver.

SigneLill: Vi tenkte å spørre deg om nettopp skriveprosessen. På lanseringen i går snakket du om utvelgelsesprosessen. Du fortalte at du var veldig 
inspirert av din mor, som klippet til fotografier, og at du kanskje gjør det samme med språket: klipper det til, eller konstruerer…

Tomas:  Det var litt sånn. Jeg liker å si sånne ting. Det var akkurat med tanke på den boken at teknikken var helt konkret den samme som min mor 
brukte. Men skrivingen er nok mer preget av andre ting, hvis du tenker på selve skriveprosessen. 

Du kan for så vidt lage litteratur i en boble, men det er jo i møtet med lesning at du blir  utfordret.
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SigneLill: Ja, for eksempel: former det du beskriver språket eller tar språket over det du beskriver? Skjer det en fordreining, eller forflyttning? 

Tomas: Veldig vanskelig å være helt nøyaktig, for en vet ikke alltid. Jeg vet ikke om jeg sa det i går, men som regel har jeg sittet ved et vindu og skrevet. 
Og jeg har egentlig bare skrevet det som har foregått rundt meg og utenfor vinduet. Det har preget noen av bøkene mine. Jeg prøver å beskrive natur, har 
prøvd å beskrive blomstring, vår og årstidene. Nå kommer snøen, nå kommer postbudet, nå kommer kjæresten. Så da er det klart at det rundt påvirker. 
Nå sitter jeg i en kjeller, nå ser jeg ingenting, så hva skriver jeg om nå? Skriveprosessen forandrer seg helt etter livsforholdet. Siden jeg har holdt på så 
lenge har skriveprosessen min forandret seg, men det som er konstant er at skrivingen min er et arbeid. Jeg har alltid tenkt på det som et arbeid, jeg har 
aldri tenkt på det som kunst. Jeg har alltid tenkt på meg selv som arbeider. Og det er det viktigste, at jeg faktisk har arbeidsrutiner: skriver til faste tider 
hver dag. Har valgt å leve av å skrive. Når jeg reiser, tar jeg skrivingen med meg og prøver å skrive ulike steder, skrive overalt. Skriveprosessen er på en 
måte helt uadskillelig fra leveprosessen — det er både jobben min og alt jeg gjør. Det er ikke så mange som får det privilegiet. Det var et valg jeg tok 
ganske tidlig og var forberedt på dårlig økonomi. Jeg har vært fattig i tjue år. Bøkene mine solgte ikke, men jeg tok ett valg: jeg skal skrive.

Ola: Når du sier arbeid, snakker du da om en konkret teknikk i skrivingen også. Prøver du, for eksempel, ut én setning, litt tilfeldig etter hva som faller 
deg inn, og så stryker den fordi den ikke passer? 

Tomas: Det er mange lag i skriveprosessen, men hvis du begynner med det som er arbeid, må jeg først definere at jeg vil ha et arbeid, jeg vil ha et yrke, 
jeg vil ha et levebrød, og da må jeg ha noen arbeidsrutiner. Det er det som har gjort at jeg har blitt forfatter. Jeg arbeider, så og så mange timer om dagen 
og arbeidet mitt er skriving. Jeg kommer fra en arbeiderfamilie hvor foreldre og alle ville sagt at å skrive ikke er et arbeid. Og jeg sa jo, det er et arbeid. 
Så hvordan er dette arbeidet? Hva er skriveprosessen? Og da er du inne i et område det er vanskelig å si noe helt eksakt om. Jeg studerer ofte andre 
forfattere. Hvordan er Margurite Duras’ skriveprosess, når skriver hun, hva skriver hun om, hvordan oppstod språket hennes? Jeg skriver for hånd. Det 
er veldig viktig at jeg har notisboksystemet mitt hvor jeg alltid noterer. Hver dag må jeg skrive noen ting uansett om det er godt eller dårlig, og det er 
faktisk en frihet. For hvis du skal begynne å skrive en roman må du begrense skrivingen inn mot en bok. Men jeg har alltid skrevet fritt, noterer frag
mentarisk, og så når jeg overfører det til skrivemaskinen begynner en annen type prosess. Da må jeg begynne å bearbeide setningene, som du sier. Jeg 
må arbeide med språket: hva er en setning, hva er en god setning, hva er rytme i en setning? Alle de tingene må jeg ta inn og tenke over.
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Mikael: Jeg vet at Rune Christiansen har sagt at han aldri noterer. Han bruker ikke notatbøker, han setter seg ned foran pcen og den setningen som 
kommer der skal være det ferdige produktet. Hvis han kommer på noe som ikke holder seg til det blir skrevet ned, er det ikke verdt det. Er det viktig å 
skrive det ned for frykten av å glemme det, at det skal bli borte? Hva er viktigheten med notatbøkene?

Tomas: Viktigheten med notatbøkene er at en skriver hele tiden. Hvis det er en ting som er helt hundre prosent sikkert, så er det at jo mer en skriver, 
jo bedre blir en til å skrive. Han er jo en mye mer selektiv mann i og med at han er poet. Det er mange forskjellige måter å jobbe på, men jeg liker å 
skrive, og skrive hele tiden, så det er helt naturlig for meg å notere, hver kveld, når jeg har vært ute, når noe har blitt sagt. Så ser jeg hva som skjer med 
språket. Noen ganger blir jeg overrasket. På en måte er hans teknikk helt fremmed for meg. Hvis du skulle utforme en setning perfekt i hodet, og skrive 
den ned og der står den — hva får du tilbake av språket da? Hvis jeg setter meg helt fri og klarer å sitte og skrive i vilden sky, får jeg noe tilbake fra 
språket, ikke som jeg har laget og som jeg har stemplet inn, men som faktisk kommer tilbake fra språket. Dette må en skrive mye for å vite, men man 
får faktisk mye fra språket. 

Ola: Språket jobber med deg også?

Tomas: Ja, og dette er mystisk ikke sant, eller ikke mystisk, men det er de største øyeblikkene når 
en jobber, at en på en måte overgår seg selv. Du får noe virkelig tilbake av bare å skrive. Plutselig 
har du en setning som du aldri hadde klart å tenke, som du aldri hadde klart å utforme i hodet, 
men som kommer fra det du har skrevet. 

Ola: Sånn er det jo med de fleste musikkomponister eller låtskrivere. Noen ganger legger man 
bare en akkord og — oi — den akkorden ville jeg aldri ha prøvd å finne, den sitter ikke intuitivt, 
men den var veldig fin. Den passer. 

Julia: Det er så mye som kan komme, men det er hva du faktisk velger å ta med til slutt som er viktig. Det er der mye av kunsten ligger.

Du får noe virkelig tilbake av bare 
å skrive. Plutselig har du en setning 
som du aldri hadde klart å tenke, 
som du aldri hadde klart å utforme i 
 hodet, men som kommer fra det du har 
 skrevet.
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Tomas: Ja, en av mine yndlingspoeter, Claude RoyetJournoud, kaller det «texte de merde», altså dritteksten, det han skriver først. Så skriver han sikkert 
utrolig fort, og utrolig mye. Så kommer selve utvelgelsen, at den setningen kan brukes til noe, og så skriver han over den, og da begynner arbeidet. Det 
er dette som er interessant, ikke hva man tenkte i hodet, men hva som kom fra papiret og teksten og språket. For språket har noen ting, noen veldig 
gamle strukturer. Lacan sier at underbevisstheten er strukturert som språk. Hvis du får opp den, så har du ikke kontroll over de setningene du eventuelt 
kommer til å skrive. 

Mikael: RoyetJournoud bruker jo veldig mange år på å skrive. Det er veldig lite tekst, men det er mange års arbeid som ligger bak det. Hvordan er det 
for deg? Hvor lang tid tar det? Hva er en god arbeidsdag?

Tomas: Det er arbeidsperioder, der jeg prøver å organiserer arbeidet mitt i uker og måneder, og i år, for én god arbeidsdag finnes ikke. Jeg må vite at jeg 
kan jobbe i morgen og i over i morgen — og dagen etter der. Det finnes gode arbeidsstrukturer hvor én dag kan være en del av det. Jeg begynner alltid 
med å tenke på dette året og neste året. Nå vet jeg at jeg skal skrive i to år og da setter jeg opp hver måned: arbeid, arbeid, arbeid, ferie, pause — ellers 
blir du gal. Alle bøkene mine inneholder på en måte et år: vår, sommer, høst, vinter som jeg må organisere etter…

Mikael: Men er det et konkret mål om en bestemt bok eller er det bare et mål om en tekst?

Tomas: Om en tekst! Og så skrives boken frem. Jeg tenker aldri bøker — eller, jeg skal ikke si jeg aldri tenker det, men jeg tenker skriving og så må jeg 
da skrive frem…

Julia: Så ikke bare selve teksten, men et slags rom hvor den teksten skal skapes, og alt som er i det rommet vil da være —

Tomas: — Kan risikere å bli en del av det, og alt som skjer i det rommet og rommene rundt.

Ola: For du virker veldig idérettet i hver eneste utgivelse. Her er det private, og så har du naturen, og så det å gå…
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Tomas: Det er et prosjekt. 

Mikael: Du sier at du tar inn dagboken, brevet og fotoet i romanen for å se hva det tåler. Skal du ha dikt og essay også? Hvordan kommer diktene inn 
i arbeidsprosessen? Hvor i rommet finnes de? 

Tomas: Når jeg sitter og jobber med en bok, oppstår ofte den neste. For det oppstår noen problemer i den jeg jobber med nå som jeg ikke kan løse 
innenfor denne boken. Når du skriver én bok holder du allerede på å skrive den neste, for problemene skal løses der. Når en blir privilegert som meg, og 
kan skrive hele tiden, kommer den neste boken alltid av det arbeidet jeg holder på med. Når jeg skrev Imot Kunsten, kom Imot Naturen. Når jeg holdt 
på med Imot Naturen kom den boken som jeg holder på med nå. Man løser problemer som skrivingen selv skaper.

Mikael: Arbeid som en forutsetning for arbeid, arbeid avler arbeid…

Tomas: Jeg blir inspirert av arbeid. Kino, musikk, aner jeg ingenting om. Men så er det, som du sier, at det er et prosjekt bak det her også — at jeg skal 
trekke inn alle sjangrene. Når jeg jobbet med brevsjangeren, holdt jeg på i nesten to år med å lese brev. Nå har jeg holdt på i to år med å lese Petrarca, 
lese meg opp på sonetter og dikt. En veldig stor del av arbeidet mitt er lesning. Helt konkret lesning. Nå leser jeg Petrarca, og det har jeg holdt på med 
i to år, for at jeg skal få diktningen inn i min egen tenkning. Og så må jeg prøve, ikke sant, det er det jeg holder på med nå, prøver på dikt. 

Mikael: Skriver du sonetter da? 

Tomas: Jeg skriver en form for sonetter, men jeg holder ikke rimskjemaene og sånn. Det er konsentrasjonen i sonetten skriver jeg meg inn i. Da jeg skrev 
Dagbok leste jeg bare dagbøker: Anais Nïn , Sylvia Plath — for det er en egen sjanger. Så leste jeg bare brev. Og så har jeg holdt på med foto nå, for å 
se hva fotoet er. For meg er det en forskning. Tenk om jeg bare skulle gjøre det jeg kunne — jeg kunne tjent masse penger på å bare skrive den samme 
boken om igjen og om igjen, Gå 1, 2, 3, 4 og Gå 5… Jeg kunne tjent masse penger og bare sittet og røyket sigaretter. Men jeg er drevet av nysgjerrighet. 
Nå vil jeg vite hva et essay er, det er det neste. Hvis jeg overlever dette med diktene, må jeg undersøke essayet og ta det inn i min skriving.
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Mikael: Apropos det akademiske, du har studert filosofi, ikke sant? Har studiet av filosofi hjulpet deg å finne essensen av essayet, eller essensen av diktet?

Tomas: På filosofi hadde jeg lærere som lærte meg hvordan man skulle leve, ikke så mye hvordan man skulle lese. Det hadde noe med Bergen å gjøre 
også, den skolen, den var veldig rettet mot at du skal leve livet ditt på den og den måten. Jeg leste så mange dårlige tekster. Nietzsche er den verste 
forfatteren som finnes. Så jeg lærte ingenting på filosofi rent tekstmessig, nei.

Julia: Men siden du sier at det ene verket avler det andre, kan det være interessant å lese verkene dine på en linje, som deler av et overordnet verk, allverk.

Tomas: Sånn tenker jeg selv, at det vil blir synlig når det blir ferdig. Det var klart for meg etter at jeg skrev en bok som heter Blond. Det er den første 
delen av forfatterskapet mitt, som jeg synes er helt uinteressant, men en slags skrivelæring hvor jeg lærer meg håndverket. Men fra Biografi og utover så 
er det ett prosjekt. Jeg har en sånn drøm om at en skal legge alle disse bøkene sammen, og så er det en stor lang roman som skal inneholde essay, dikt, 
fotografi. Og den fotoboken her. Nå skal jeg komprimere den ned i en liten pocketbok og så skal den inn i den serien med de andre pocketbøkene. 

Signe Lill: Jeg leste et intervju med en dansk dikter som heter Theis Ørntoft. Han snakket om at han måtte ta en pause etter å skrevet sin første dikt
samling. Han måtte finne et helt nytt språk, ta helt avstand og avslutte det. Har du det aldri på den måten? Det bare fortsetter?

Tomas: Ja, det fortsetter. Veldig fin lyriker han. Jeg har undervist i København, på Forfatterskolen. Der er det en enorm energi. Du har det kollektive, 
ikke sant. Det er helt umulig å isolere dem. De har gått på Forfatterskolen, de kjenner hverandre, de leser hverandre, de kommenterer hverandre og de 
gjør hverandre bedre. De er et kollektiv. Det har du i dansk lyrikk nå, den enorme kraften. Aldri undervurder den kollektive skrivingen. 

Signe Lill: Ja, for de skriver også mye til hverandre.

Tomas: De skriver tekster til hverandre, det gjør jeg også i Bergen. Jeg skriver til Klougart og de andre forfatterne som på en måte betyr noe for meg 
som forfatter. Så den del av skrivingen er arrogant, på den måten at du gir faen i leser og alt det der — du skriver til andre forfattere. Det må en ha lov 
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til. Hvis jeg liker en tekst av den og den forfatteren, har jeg lyst til å svare på den teksten. Den teksten reiste noen problemer. De beste tekstene reiser 
noen problemer om språk som nesten er en utfordring, og de utfordringene har jeg lyst til å ta over og gå løs på.

Julia: I denne boken har du bilder av noen notatbøker som er for deg selv og noen som er ment for oss lesere. Hvordan vil du definere de to? 

Tomas: Det er et helt rigid system. Jeg må ha notatbøker som skal brukes til skriving og så må jeg ha notatbøker som ikke skal brukes til skriving. Og 
så må jeg ha et lag til med notatbøker som er veldig hemmelige. For det går mot en sånn drøm om å skrive dine innerste, innerste hemmelige tanker. 
Helt umulig! Baudelaire skriver det i Det Nakne Hjertet, dagbøkene hans. Han skriver at han hele tiden har et behov for å bekjenne seg, å si hvem han 
er, men det er helt umulig. Du skal skrive alle hemmelighetene dine, ikke sant — du klarer ikke gjøre det. Du må alltid lyve litt og sensurere deg litt og 
gjøre deg litt bedre enn det du egentlig er. Så jeg har ett nivå hvor skrivingen skal være helt ærlig — og det er helt umulig, det er helt umulig. Du klarer 
ikke være ærlig overfor deg selv, selv om det er ingen som skal lese det. Du har vært et rævhøl, du har vært en drittsekk, skriv det ned — Nei, jeg pynter 
litt på det her og der. 

Julia: Det er alltid en mottaker tilstede, selv om det ikke er en leser.

Tomas: Det er en eller annen sperre. Det er Baudelaire som slår det fast: Hvis vi hadde klart å vise vårt innerste, hadde det blitt revolusjon. Våre mødre 
hadde fått sjokk, samfunnet hadde fått sjokk — jeg selv hadde fått sjokk. Men han klarer det ikke. Det er en sensur eller en stengsel mot —

Signe Lill: Mot å være helt ærlig. 

Julia: Det er jo det som er litt interessant, at den er der. Kunst ville ikke vært til hvis ikke det var noe motstand å jobbe mot.

Signe Lill: Man merker det litt i Knausgård når han skriver sine romancer. Prøver han ikke å komme ut av den sperren?
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Tomas: Jeg tror det. 

Signe Lill: Men klarer han det?

Tomas: Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. For det vil i så fall være en Knausgård som ikke vi kjenner. Og som bare han vet om. Det må være noen flere nivåer. 
Men han har virkelig flyttet noen grenser. 

Ola: Men tror du at det er et viktig mål å ha? Å kunne skrive rett fra hjertet, bokstavelig talt?

Tomas: Det er ett av mange mål litteraturen har. For meg er det ganske annerledes. Jeg er en som dekker meg bak setninger. Jeg skjuler meg jo bak.

Ola: Og du liker det?

Tomas: Og jeg liker det. Jeg dekker meg bak språk. Jeg kler meg i språk. Men jeg tror at det alltid vil være ett av litteraturens mål, sant, å komme inn 
til en kjerne av noe som er menneskets innerste tanker. Så bekjennelseslitteraturen, med Augustin, er jo en del av litteraturen. Og så har du de andre 
tingene, politiske forandringer, undersøkelser og reiser, beskrivelser, land og politikk —

Ola: Du er selektiv når du fremstiller ditt privatliv. Likevel har du sagt flere ganger at ingenting er privat. Vi eier ingenting. 

Tomas: Ingenting er privat. Alle bøkene er en slags undersøkelse som jeg må ha, akkurat som filosofiske undersøkelser. Hva er privatliv? Og det var det 
som trigget meg med fotografier, fordi det her knyttes til et privatalbum. Dette må jo være privat. Og jeg har undersøkt og kommet frem til at privatliv 
er en borgerlig konstruksjon. I ØstEuropa bor du i en blokk og du er overvåket av Stasi. De vet alt hva du gjør: elskerinna, jobben, hvor mye du tjener. 

Jeg dekker meg bak språk. Jeg kler meg i språk. 
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I den kommunistiske idealismen finnes ikke privatliv – hvis du hadde en tanke om noe privat så var du småborgerlig. Og det er helt rett. Det er en 
 borgerlig konstruksjon. Og dette var en av de store oppdagelsene: hvorfor trenger noen å kalle noe privat eller hemmelig eller eiendom? Det er fantastisk 
interessant. Jeg måtte tilbake igjen til Rousseau – hvorfor eier han den marken og de fuglene og trærne, privat eiendom, hva er det for noe? Det er også 
en konstruksjon. Hvorfor eier folk det de eier? Og hvorfor sier de at dette er mitt og dette er min privatsfære? 

Ola: Men er dette noe du ønsker at leserne skal oppdage når de leser Mitt privatliv? At de skal være med i den undersøkelsen?

Tomas: Ja. Det står: «Du eier ingenting». I vår materialistiske tid, hvor folk tror at de eier — jeg kan ta det ifra dem når som helst. Det er bare en kons
truksjon. Og det viser fotografier. Det var det fotografiet hjalp meg med å oppdage. Du eier ikke den du elsker, de forsvinner. Du eier ikke dine foreldre, 
de kommer til å dø. Du eier ikke huset du bor i, møblene, du eier ikke dine barn – du eier faen ikke deg selv heller. Den erkjennelsen. Det samme som 
gjelder skrivingen i kollektiv. Det er ikke én individuell forfatter som sitter og finner opp stor litteratur i en boble. Det finnes ingen sånn individuell 
forfatter, et geni — i en boble eller en kjeller. Han og hun skriver i et felleskap. Og sånn er det med resten av livet vårt òg. 

Julia: Men kan man si da at det prosjektet om å skrive sitt innerste blir da meningsløst, for da er det kanskje ikke noe «innerste» som er. Da forsvinner 
ideen om det «innerste». 

Tomas: Den forsvinner. Jeg skriver i Bergeners at de gangene jeg reiser til Berlin, tenker jeg at jeg ville bodd i ØstBerlin i en sånn Stasileilighet, jeg 
hadde antakeligvis vært en angiver – det er jeg sikker på. Jeg hadde trodd på kommunismen og jeg er helt sikker på at jeg hadde angitt folk. Og det er 
kanskje fordi jeg har vokst opp i blokk. Da hører du opp igjennom radiatorene når de elsker i leiligheten under, og når de krangler i leiligheten over. 
Og du har heis, postkasse, alt er felles. Hvor var mitt private – hvor var det? Inni her. Og når man undersøker det som er inni her, så er jo ikke det ditt 

 Jeg skriver i Bergeners at de gangene jeg reiser til Berlin, tenker jeg at jeg ville bodd i Øst-Berlin i en sånn 
Stasi-leilighet, jeg hadde antakeligvis vært en angiver – det er jeg sikker på.
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heller, ditt tankegods. Og så går det hele i oppløsning. 

Ola: Når du klipper og limer så mye som du gjør, og når det er helt tydelig, 
er det jo klart at du iverksetter en leser som danner sin egen konstruksjon 
av ditt privatliv. Så på en måte er det jo mange privatliv vi snakker om her. 
Mange av ditt privatliv som du danner hos leserne dine. Men ditt egentlige 
privatliv, i hvert fall deler av det, blir jo igjen hos deg. 

Tomas: Eller ikke. Eller så finnes det ikke noe privatliv. Min verden er ikke 
kommunistisk, men litteraturen min er det. Den skal åpne for at en viser 
seg, viser til en del av et felleskap. Og så kan det være at den skjuler seg i en 
viss forstand, og denne må jo analyseres. Jeg har ikke oversikt over det selv. 

Signe Lill: Man kan tenke seg at det originale ikke finnes, at det ikke finnes 
noen ting som «en selv».

Tomas: Jo, det tror jeg. Dette er vanskelige ting. Min far var arbeider og min 
mor var sekretær. Min søster er sekretær — hele familien min er arbeidere 
— hvorfor skriver jeg? Det kan en fundere på. Du har en annen familie, 
som har det samme og så får de en datter som spiller piano når hun er fire 
år og blir internasjonalt anerkjent pianist. Hvor kommer det fra? Det lurer 
jeg på — hvor kommer sånne ting fra? Så kan det hende du kommer over 
en romantikk som sier at det er begavelse, men — ja, det må jo komme et 
sted fra? 
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Julia: Man er jo ikke alene, det er jo påvirkning fra alle kanter. 

Tomas: Når du er tre år? Men et sted fra kommer en slags form for begavelse som noen får. Det er veldig 
tydelig i musikk. Og sånn var det med meg og språk. Det begynte veldig tidlig, som om du har fått en eller 
annen språklig forbindelse. 

Ola: Du tenker ikke at den kan ha vært noe som du har arbeidet frem? 

Tomas: Den må arbeides frem, akkurat som musikaliteten.

Ola: Romantisk begavelse — og at den arbeides frem? Jeg tenker at selve denne forbindelsen, ikke hva du gjør etter forbindelsen, altså utviklingen etter 
at du har blitt bundet sammen med språket, i ditt tilfelle, men selve forbindelsen når den skjedde — er det også noe som kan arbeides frem?

Tomas: Ja, det mener jeg. 

Signe Lill: Du kan ha et talent og ikke utnytte det. 

Tomas: Å ja, i alle høyeste grad og det er jo dessverre det vanlige. Alle har et talent som de ikke utvikler. 

Ola: Men kan man ikke ha et talent og arbeide frem talentet?
Tomas: Det er jo også mulig. 

Mikael: Jeg tenker at det har vært avgjørende for deg å ha den arbeidermentaliteten for å få fram talentet 
ditt. Og den arven og tradisjonen du har vært i har vært avgjørende. 

Det er en sterk vilje til å ar-
beide og til å identifisere seg 
med det å arbeide. Mye mer 
enn kunst. Jeg har aldri tenkt 
på meg selv som kunstner. 

Jeg kan skrive, men jeg er 
ikke så jævlig god på å se — 
men jeg har begynt å bli det. 
Og ja — der — falt det første 
bladet fra treet.
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Tomas: Veldig. Det er en sterk vilje til å arbeide og til å identifisere seg med det å arbeide. Mye mer enn kunst. Jeg har aldri tenkt på meg selv som 
kunstner. 

Mikael: Så hvis du hadde blitt født inn i en annen familie, tror du at du hadde blitt forfatter da? 

Tomas: Jeg tror nok jeg hadde blitt forfatter uansett, men hvis foreldrene mine hadde vært antroposofer og jeg gikk på Steinerskolen, kan det jo hende 
at jeg hadde blitt ødelagt. For jeg har fått en stor motstand i forhold til det jeg har hatt lyst til å gjøre, og den motstanden har jeg trengt. Hvis min far 
var billedkunstner og min mor var forfatterinne, kan det hende det ville tatt knekken på meg. Det tør jeg ikke å tenke på. Det er helt forferdelig. 

Julia: Over til noe litt annet. I boken din sier du at når du ikke klarer å skrive, tar du fotografier. Hva er ditt syn på forholdet mellom tekst og foto, 
hvordan føler du at de kan utfylle hverandre? 

Tomas: Det med fotografiet handler om å lære å se. Jeg tok kunsthistorie og litteraturvitenskap og filosofi – alle de ubrukelige fagene — og der lærte 
jeg at jeg måtte kunne se. Noe av det mest utrolige jeg har sett noen gang er detaljbeskrivelsene til Knausgård, altså observasjonsevnen. De fleste av oss, 
meg selv inkludert, ville ikke ha sett alt det han ser i løpet av en beskrivelse hvor han går ned en rulletrapp. Det er en evne, en egenskap, akkurat som 
musikalitet. Den har ikke jeg hatt. Jeg har hatt en språklig evne, så der må jeg lære. Når jeg kjøpte kamera var det helt bevisst for å lære meg å se. Det 
som mange andre tar bilde av, det tar ikke jeg bilde av, etter mange års trening. Og hvis jeg så klarer å trekke det inn i skrivingen, utfyller de hverandre. 
Å lære å se er noe av det mest spennende. Det har tatt lang tid. Jeg kan skrive, men jeg er ikke så jævlig god på å se — men jeg har begynt å bli det. Og 
ja — der — falt det første bladet fra treet. Når jeg ikke sitter i kjelleren, sitter jeg og ser på når det første bladet faller fra greinen. Det må jo være ett blad 
som faller først. Og så enda verre – hvorfor falt akkurat det bladet, og når? Alle sånne detaljer sitter jeg nå og fotograferer, og ser. 

Ola: Vi har snakket mye om håndtverk nå, rett og slett om hvordan håndtverket foregår. Så har vi vært litt inne på ideene som ligger utenom håndt
verket. Det virker som om disse ideene opparbeides av håndtverket, at du på en måte lar håndtverket bestemme en del av hva som gjør romanen til en 
roman. Men hvordan forholder du deg til ideene? Hender det at ideene kommer før håndverket? At de former håndverket på et vis? Er det et samspill? 
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Tomas: Ja, det kan en si. Men det er en del av skrivejobben, altså yrket, det er å være nysgjerrig. Så jeg går på forelesninger på meteorologisk institutt 
— jeg må også kunne vite hvorfor skyene beveger seg sånn, og ser sånn og sånn ut. Så det har jeg drevet på med nå, studert meteorologi. Og så må en 
studere botanikk. Det må en kunne, du må kunne alle plantene og trærne. Det er et pågående studie. Og så kommer ideene. Når jeg holder på med 
botanikk så får jeg ideer til å skrive om blomster, og så må jeg studere… Kanskje dette skal være det siste ordet? Jeg er en evighetsstudent. Skal vi si det 
var slutten? Er ikke det et godt ord – evighetsstudent? For meg er det et ideal. At en aldri slutter å studere. 

Mikael Lien, Signe-Lill Valkvæ, Ola Mile Bruland og Julia Wiedlocha. 

17. oktober, 2014
når månen kommer frem bliver vi bange. en gul
stribe lys uden varme. om morgenen er tågen så 
tæt det ligner et lærred bag skovbrynet. hvor 
fjeldet tidligere stod er en hvid himmel faldet ned. 
som om en dybde i udsigten er forsvundet. det 
regner nu. striber udenfor vinduet. ensom oktober 
som den ensomme september. det er hvad efteråret 
gør. selv kastanjetræet smider alt fra sig, giver op og 
lader kulden trænge ind. jorden udsender de 

sidste varmestrømme, bliver hård. dine øjne ligger 
dernede et sted. ingenting kan åbne. det eneste vi 
kan er at vente. i vindueskarmen, en lilla flue uden 
tanke på liv. dantes okse af paalhelge haugen på 
skrivebordet. et gult omslag. sort skrift. 
mellemrum.

18. oktober, 2014
det man skulle var at bo i en by uden træer. træerne 
skriger når der er vind. det lyd er som rødt jern der 
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sænkes ned i en balje med vand. det blæser altid der jeg
er fra. de smågrønne strå forsøger at holde klitterne på
plads. landet forrykkes hvert år. en smule forsvinder 
ud i havet. nu, fra ruden. nederst i venstre hjørne. en
glødepære oplyser en husfacade. himlen er mørkeblå og 
udtværer grænsen mellem skov og nat. et ansigt er 
synlig i vinduets glas. mit eget. døren bag er åben. 
mørket er solidt. blå træpaneler. en seng. gardinerne på
hver side af rudener som en ekstra ramme.

19. oktober, 2014
en kop med kaffe på skrivebordet. det er morgen igen. 
stadig intet svar. mit ansigt i vinduet er forsvundet 
med natten. gårdspladsen med husfacaden er synlig 
nu. en campingvogn. en traktor. slanger, jern. 
marguerite duras’ moderato cantabile ligger foldet ud. det 
er uklart om det regner. et tyndt lag dug på den lille 
høj til højre i udsigten. hvidt flimmer på kronbladene. 
bukket indover sig selv hænger de brune blade og 
venter på at give slip. solen må stadig være der et sted 
bag det tætte lag af hvidt. en edderkop forsøger at 
tråde verden sammen. jeg ville ønske du også tænkte 
på mig. en sort bil kører ind på gårdspladsen. de røde 
baglygter.

20. oktober, 2014.
den samme scene. fraværet. taget på bygningerne
rundt om gårdspladsen er hvide af nattens rim. som 
forelskelse efterlader et mærke på kroppen. et ømt
sted man ikke kan lade være med at prikke i. på
skrivebordet; kong ødipus, en grøn kop med kaffe, 
blanke stykker papir. tågen er tyk igen i dag. falder 
over de gule blade der endnu holder fast. jeg tænker på 
havet. jeg tænker på dig hver morgen. hvad laver du 
nu. overalt jeg kigger, spor af tomhed. det er mit blik 
der forråder mig. for et træ består verden af vind og 
vand. solen, lidt rødt igen gennem tågen. gårdspladsen 
er næsten forsvundet. men jeg ved den er derude. 
sammen med din mund. den grå himmel. hvidner. et
blændende lys spreder sig på lærredet. det er ikke tegn
på noget.

Karl Emil Rosenbæk
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jeg tænker på hvor lidt konflikten
mellem Israel og Palæstina
egentlig fylder i mit hoved
jeg interesser mig
meget mere for
Medina
hendes ansigt
og al den pels
og al den hud
under pelsen
jeg ser på billeder
af ofre efter
bilbomber
hvordan alt der nogensinde
har lignet et ansigt
ikke er det
det er skræmmende
hvordan afstanden
mellem os
børnene
og volden
får alt til at ligne
en performance
noget vi bare kan kigge på

uden at behøve arme
eller andre kropsdele
at elske med
så bliver ord
som kunst
lige pludselig
fucked
men seriøst

Medina er lækker
når hun står
der på scenen og synger
jeg tænker på konflikten
imens jeg hører Jalousi
jeg vil gerne
give a shit about it
jeg vil gerne
stoppe med at være
hvid mand
og undskylde mig selv
jeg vil gerne
tage et ansvar
det virker bare så
tomt

som da jeg brækkede
mig oppe
på Lille Vegas toiletter
og græd
og satte mig
udenfor salen
helt udtømt
og hørte bandet spille
jeg hader alt den afstand
der vokser imellem os
nu bliver alle mine
bræktårer
pinlige

Levi Ekberg
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TEKSTFRAGMENTER
# 1
På den tiden, da jeg ikke ennå hadde ligget med noen, var kroppen min et rastløst nett av forventning, ladet med høysensitive nerver som utålmodig 
ventet på berøring og la seg som et beskyttende lag over den ømme huden, transformerte den til glitrende mosaikk. På avstand stakk jeg meg ut av 
folkemengder med min naive glød, slik en storby sett fra verdensrommet pulserer funklende mot et mørklagt hav eller en falmende ødemark. Jeg lå ofte 
våken om nettene og håpet at taket skulle sprekke opp, at effekten ville være omtrent som på et fly og at jeg ville suges ut i atmosfæren. Der kunne jeg 
leve resten av mitt liv, bekymringsløs og pliktoppfyllende. Men soverommet sprakk aldri opp, og nettene ble til dager, og dager går i ett, og nå står jeg 
bare opp om jeg finner en god nok grunn.

# 2
Elskerinner lever lenger, sier hun, og forteller meg at dette er noe hun vet fordi hun selv pleide å være en elskerinne. Nå har hun avsluttet forholdet, for 
det gjorde henne så lykkelig.

# 3
Jeg skammer meg ofte over hvor unnskyldende jeg er. En gang jeg skulle ta en kaffe med en venninne hadde hun forsovet seg. Jeg måtte vente i en 
halvtime før hun dukket opp og da hun endelig kom sa jeg: Unnskyld for at du måtte skynde deg, jeg skulle ikke ha dratt så tidlig. 

# 4
Jeg skulle ønske det var noe uerstattelig ved meg. Jeg vil være et fremmedlegeme, jeg vil være en uvurderlig gjenstand, og når jeg mistes vil jeg være tapt 
for alltid.

# 5
Min fortid er en serie halvåpne dører. De står på gløtt, jeg åpnet dem aldri helt, derfor undrer jeg også fremdeles over hvorvidt det befant seg noe bak 
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dem. Jeg kjenner mennesker jeg skulle ønske jeg hadde utnyttet. Jeg kjenner mennesker jeg skulle ønske jeg 
hadde løyet til.

# 6
Jeg tar Leibowitztesten og scorer 89 poeng. Jeg tørr ikke ringe noen og fortelle det. Jeg tar Leibowitztesten 
igjen og scorer 81 poeng. Jeg tørr ikke ringe noen og fortelle om det denne gangen heller.

# 7
Jeg forteller vennene mine at jeg spiser knekkebrød uten pålegg til middag fordi jeg drikker bort studielånet 
mitt. Dette er ikke sant. Jeg spiser knekkebrød uten pålegg til middag fordi jeg er redd for å møte de andre jeg 
bor med ute på felleskjøkkenet. 

# 8
Hun har lilla merker på halsen. Et felt i hodebunnen hans er skallet, håret der har blitt revet ut. Jeg gjør hva 
som helst, jeg gjør knærne blå for deg. Alle skader i vårt hus er ungdommelige. Vi kjenner ennå ingen grenser.

# 9
Mine venninner drikker kaffe og spontanaborterer. Selv drikker jeg bare kaffe og nikker anerkjennende når 
det føles passende. Jeg er flink til å lytte, men dårlig til å gi råd.

Caroline Ugelstad Elnæs 
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28. oktober til 7. november huset GalleriNeuf utstillingen «Gentle Steps and Smiles». Lasso-redaktører Julia og Ola tok turen og pratet med arrangør 
Sindre Dagsland i etterkant. Sindre er musiker i bandet Bakhtinians, som er initiativtakere til en utstillingsturné som er på vei rundt om i Norge. 
Konseptet er et samarbeid mellom bandet og et utvalg visuelle kunstnere som har tolket låtene fra Bakhtinians’ debutalbum Gentle Steps and Smiles og 
laget videoer til alle låtene. I tillegg til at bandet er oppkalt etter Mikhail M. Bakhtin, står det i utstillingsbrosjyren at konseptet er inspirert av «den 
russiske språkfilosofen Bakhtins begreper heteroglossia og polyfoni». 

Ola: Noe av det spennende ved prosjektet deres er at det ikke dreier seg om litteratur, men likevel er knyttet til et litterært grep eller et fenomen i litteraturen. 

Julia: Hva er det som skjer med disse begrepene når de blir overført til en annen kunstform? Hva er det som skjer 
der som ikke kan skje i litteraturen?

Sindre: Ja, Bakhtin skriver om romanen, men grepet vi gjør gjennom utstillingskonseptet er å tolke begre
pene slik at de også kan gjelde visuelt språk — og musikk. Heteroglossia er gresk og betyr «ulike tunger» 
eller «ulike språk», mens polyfoni dreier seg om «flerstemmighet». Og de er jo litt ulike fra hverandre. Bakhtin bruker romanen som et eksempel på en 
hetero glossisk og flerstemmig sammensetning av stemmer og språk, der det ikke finnes én autoritativ stemme. Han forklarer dette faktisk ved hjelp 
av en  musikkmetafor — orkestrering. Bakhtin sammenligner romanen med en symfoni, en estetisk helhet som består av lag på lag med ulike språk og 
 stemmer. Instrumentene er forskjellige fra hverandre, spiller ulikt og snakker ulike språk. De har ulike og unike uttrykksmåter. Hadde man for eks
empel bare hørt trillene til klarinetten sammen med oboen, hadde det utgjort en annen estetisk helhet enn hvis også paukene drønnet i bakgrunnen, 
eller hvis alle var med. Det vil si at alle stemmene på en eller annen måte samvirker, eller motvirker, og har innvirkning på tolkningen til den som lytter 

Fra et bakhtinsk ståsted kan vi kanskje 
snu om på spørsmålet, og  påpeke at 
«det som skjer» i littera turen også kan 
skje i andre kunstformer.

GENTLE STEPS AND SMILES — 
MELLOM FLERSTEMMIGHET OG AUTORITET
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eller leser. Slik tenker jeg om albumet vårt også. I tillegg synger vokalisten i bandet en tekst. Der har vi annen en uttrykksmåte, et annet språk enn det 
 instrumentale, som igjen er annerledes fra de ulike visuelle uttrykkene som kunstnernes videoer representerer. Jeg synes at polyfoni og heteroglossia – 
flerstemmighet og flerspråkethet – er passende konsepter for den helheten albumet og videoene utgjør. 

Ola: Polyfoni i musikken kan lett bli knyttet til flerstemmighet. Samtidig kan flerstemmighet være veldig mye i musikk. Polyfoni som en type flerstemmighet 
handler ikke bare om ulike frekvenser, men bør også forstås som ulike overtonesammensetninger. Som obo og klarinett – to forskjellige  karakterer. Hvis obostemmen 
blir erstattet av en klarinett blir det en forandring i språket som ytringen baserer seg på. På samme måte utgjør enhver sammensetning av karakterene en egen 
dialog i et unikt språk. Låta deres «The Trial» låter for eksempel som en melodimasse. Man hører melodimasser ganske ofte ellers i musikken deres. Har det gitt dere 
muligheten til å gi lytterne forskjellige perspektiver på hva som utgjør melodiene?

Sindre: Vi liker nok at det ikke bare er én stemme, at det ikke bare er én melodi eller ett element som blir autoritært i musikken, men at det er flere 
ting som skjer samtidig, og som gjerne motvirker hverandre. Når det gjelder Bakhtin har han en østlig måte å tenke på — han er mye mer opptatt av 
relasjoner enn av entiteter. Det er ikke ytringen eller stemmene i seg selv som er interessante, eller romanen i seg selv, men relasjonene mellom ulike 
stemmer og ulike ytringer. Nå har vi jo snakket litt om én av låtene våre, «The Trial», som en ytring med ulike stemmer. Men et album kan også tolkes 
som en flerstemmig ytring: «The Trial» kommer etter «Prologue» og før «Melanie» på albumet vårt, altså inngår «The Trial» som ett element i en større 
estetisk helhet. Du kan også si at det visuelle albumcoveret, ikke minst tittelen på albumet, ofte spiller en rolle i tolkningen av det. I dette prosjektet 
kommer enda flere elementer i tillegg. Det at låtene blir tolket av ulike kunstnere gjennom ulike visuelle uttrykk, utgjør enda flere relasjoner mellom 
ulike stemmer, språk og uttrykksmåter. Og når videoene blir stilt ut sammen i en gallerikontekst, da utgjør det enda en større helhet igjen, selv om det 
også innebærer motvirkende stemmer.

Julia: For det er jo to ulike kunstformer til stede på utstillingen. Er det viktig å trekke frem at disse også påvirker hverandre? Er det en type polyfoni eller hetero-
glossia der også, i spillet mellom de to kunstformene, annet enn at de bare hver for seg selv er et uttrykk for det? 



46 47

LASSO SKUFF

Sindre: Når jeg snakker om «videoene», mener jeg musikken og det visuelle som helhet, og at det foregår et 
spill med ulike stemmer og språk i og mellom disse videoene. Det er også interessant at når man hører på 
sangene senere, uten videoene, så får man kanskje bilder i hodet som stammer fra dem. Det var en kamerat 
av meg som sa at etter å ha sett videoene, så mistet musikken litt av sin bærende kraft når han hørte låtene 
alene fordi det visuelle var såpass sterkt og gjorde så mye inntrykk. Når han hørte musikken alene, føltes 
den «mindre» enn i gallerisettingen. 

Julia: Men tenker du at det er sånn? At det visuelle er mer ladet enn det musikalske?

Sindre: Det er veldig direkte i alle fall. 

Ola: Det er nærmere mening enn det musikk er. Musikk inviterer til et veldig bredt spekter av  meninger.

Sindre: Det gjør for så vidt visuelle uttrykk også, men det har jo også noe å gjøre med hvordan videoene er utformet. Nicolai Krogh, for eksempel, har 
ekstremt mye som skjer i videoen sin — mange klipp hele tiden. Videoen, som ytring, går i veldig mange forskjellige retninger, eller sagt med bakhtinsk 
terminologi: den står i dialogiske relasjoner til mye. I Andreas Schille sin video bruker han gammelt arkivmateriale — når dette ble filmet ble det jo 
filmetfor et helt annet formål enn det som det nå brukes for — det vil si at han plukker ut utdrag fra andre ytringer og setter det sammen til sin egen. 
Videoen som er laget av Ilja Badulin, Anja Malec og 15 studenter ved animasjonslinja ved Høgskolen i Volda, er også interessant med hensyn til det 
flerstemmige, nettopp fordi de er 17 stykker som har samarbeidet om å lage én video. Det er det som er det bakhtinsk spennende med dette, hvordan 
disse videoene står i relasjon til forskjellige ytringer og meningsuniverser i både fortid og fremtid. I tillegg til at de enkelte videoene, med tilhørende 
låt, i seg selv utgjør ytringer, står også videoene i relasjon til hverandre siden de er stilt ut sammen. Videoene har også en del like elementer, synes i alle 
fall jeg som kjenner musikken inn og ut. For eksempel er det mange som har valgt en form eller ekspressivitet som handler om at det ikke skal være én 
spesiell historie som blir fortalt gjennom det visuelle, enda det er mange bilder som kommer underveis. Dette er noe som mange av kunstnerne har valgt 
uten å ha snakket sammen. Kanskje ligger det noe i musikken som gjør at de har gjort det på akkurat denne måten. 
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Ola: Tenker du samtidig at det ikke er så viktig hva det er i musikken eller det visuelle som gjør det? 

Sindre: Det vanskelig for meg å si akkurat hva i musikken de har tatt utgangspunkt i. Det interessante og 
litt filosofiske ved det er at alle som har laget disse videoene, og videoene i seg selv, står i relasjon til ytringer 
og kontekster som jeg aldri vil få innblikk i. Kunstnerne har kanskje hentet inspirasjon fra flere steder, og 
bruker sin kunstneriske habitus for å lage videoen. Og så kan jeg jo selvfølgelig tolke hva jeg tror dette inne
bærer, men jeg har ikke svaret i bestemt form entall. Det er det som er fint med å se på livet fra et bakhtinsk 
perspektiv: alt handler om ulike tolkninger, perspektiver og verdensanskuelser. Det finnes ikke ett svar, eller 
én stemme, som er fasiten. Det er det som er interessant når vi stiller ut disse videoene på gallerier. Vi har 
for eksempel hatt videopremierer på to av låtene på Gaffa og Hissig sine nettsider. På disse nettsidene er videoene som ytringer en del av mye mer 

kommersielle kontekster enn for eksempel på galleriene, og blir dermed en del av andre talesjangrer. Det har 
vært interessant å se videoene på disse sidene. Der fremstår de som mer typiske musikkvideoer, nettopp på 
grunn av konteksten de blir presentert i. Når du ser videoene projisert på en gallerivegg med høretelefonene 
på, da tenker man nok lettere at dette er «kunstverk». Akkurat det er en tanke som er mindre tilgjengelig 
dersom den ses på nettsiden til Gaffa. Da står videoen i relasjon til en annen type talesjanger. Konteksten som 
ytringen er en del av er sentralt for tolkningen og hvordan man forstår den. 

Ola: Så mye av kunsten handler rett og slett om å legge forutsetningene? 

Julia: Man kan jo ikke påvirke alt, men ved å legge til rette for en viss kontekst kan du kanskje sende noe i en viss bane? Det interessante blir kanskje å se på hvilke 
forutsetninger som danner ulike meningsunivers, rett og slett forutsetningene i seg selv, en slags materialitet: Alt fra hvordan boken føles å ta på – en slags stille 
kunst…

Sindre: Det er i alle fall noe bakhtinsk i det du sier som også handler om det språkfilosofiske. Når du snakker om hvordan boken kjennes ut, så er det 

Man kunne jo også, fra et bakhtinsk 
perspektiv, sett for seg at  kunstnerne 
har noenlunde sammenfallende 
oppfatning om hvilken talesjanger 
ytringene (videoene) skal inngå i. 
De ser nok ikke for seg tradisjonelle 
musikkvideoer, men nettopp kunst
videoer som skal stilles ut i et galleri.

Nettopp. Talesjangeren legger ikke 
bare noen føringer for hvordan vi 
forstår ytringen, men konstituerer 
sistnevnte som objekt.
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noen som har designet boken — for eksempel laget den ru på framsiden eller med den og den fonten — som handler litt om det ekspressive. Og sånn 
bygger vi jo opp ytringene våre — vi velger noen ord framfor andre og bruker forskjellige virkemidler for å forme ytringen i den sjangeren som vi vil at 
den skal være en del av. Det er ikke sikkert at andre band hadde vært fornøyd med å få videoen som AnneLise Marø Høiback har laget — det dansende 
underlivet — fordi det er en annen sjanger enn den typiske musikkvideoen. Det er mange band som selv figurerer i videoene sine, som står og synger i 
en skog for eksempel. Det er et annet språk og en annen sjanger enn det er et annet språk og en annen sjanger enn et underliv som danser. Alle videoene 
i prosjektet er jo relativt langt fra klassiske musikkvideoer, i hvert fall når de er presentert i gallerikonteksten. Og det er vi strålende fornøyd med – det 
blir mye mer spennende på denne måten.

Julia: Det er ganske tøft å legge til rette for at den andre parten kan definere talesjangeren med sitt valg. Det dere gjør er jo å gi kunstnerne voldsomt mye frihet. 
Og siden det visuelle er så sterkt, så kan det kanskje også bli litt dominerende? 

Sindre: Jeg synes nettopp det kanskje er det mest spennende ved prosjektet — at kunstnerne har fått mye spillerom. Hvis vi hadde sagt at plata vår 
handler om dette temaet, at vi vil ha med denne typen personer, eller at vi gjerne vil være med i videoen selv, ta på oss disse tøffe klærne for å bli oppfattet 
på den eller den måten, skatet rundt i et parkeringshus eller tittet ut fra busker i skogen med morsomme hatter, da ville vi som band utgjort en mye 
større form for autoritet, både for den som utformer strukturen og i videoen som ytring. Det er jo noe å tenke på at de fleste musikkvideoer som lages 
i dag blir veldig autoritære ved at de har en tydelig autoritativ stemme. De er en del av et større kommersielt apparat og prosjekt, som kanskje presser 
mulighetene for tolkning i én spesiell retning.  

Ola: I forbindelse med det autoritære — kanskje det er fint at musikken var utgangspunktet fordi den kan tenkes å være mindre direkte enn det visuelle. Hvis 
musikken begynner som en svak autoritet og blir møtt med det visuelle, forholder det visuelle seg til musikken. Så komplementerer de hverandre – eller ikke – i 
graden av autoritet. Musikken var svak i forhold til det visuelle, men det var jo også utgangspunktet.

Sindre: Jeg tror at vi i TVsamfunnet er veldig vant med at bildet styrer tolkningen. Videoene forholder seg til musikken, også fra et bakhtinsk perspek
tiv – det visuelle står i relasjon til musikken. Man kunne ha tenkt – ”Kunstnerne skal lage videoene fritt”, men det er jo ingen ytringer som er frie, de 
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tar alltid utgangspunkt i noe. Du har levd en viss stund og du tar alltid utgangspunkt i andre ytringer når du 
sier noe. Musikken er heller ikke noe som oppstår i et vakuum: vi har hørt mye musikk tidligere, har snakket 
mye om musikk med ulike mennesker og har erfaringer fra andre band og prosjekter. Når kunstnerne tar 
utgangspunkt i vår ytring idet de lager sin egen, har de også en frihet til å koble inn andre ytringer.

Ola: Når stemmen ikke forholder seg til musikken, men til noe annet, får den en ny karakter. Når publikum møter 
dette samspillet, så vil de jo lage forbindelser de også.

Julia: Og det du sitter igjen med av bruddstykker av videoen og musikken, snører du sammen med egne sammen-
henger og fyller hullene med egne tanker. Det kommende nummeret av Lasso skal bli illustrert av en fotograf. Vi 
har fortalt henne at temaet skal være «skuff» og at hun kan tolke det som hun ønsker. Tidligere har bildene på et eller 
annet vis svart til tekstene, men her blir den forbindende relasjonen selve temaet. Det blir interessant å se hvordan 
tekstene kommuniserer med bildene gjennom det overordnede begrepet. 
 
Sindre: Det er ingen av leserne i Lasso som tenker at «skuff» bare legger opp til én mening. Man kan dermed si at Lasso legger opp til en spesiell 
 adressivitet, en type av mottakere som er innforstått med sjangeren.  Det å publisere temanumre går tydelig inn i en litterær talesjanger om at «skuff» 
– jo, det kan ha ulike meninger. Man kan bruke det bakhtinske ytringsbegrepet til å analysere hvilken talesjanger Lasso legger opp til at tidsskriftet skal 
forstås som en del av. I Lasso ser vi flere ytringer som blir satt sammen til én ytring. Her er det jo allerede veldig mange dialoger som foregår. Det å 
kjøre temanumrene samler bidragene under én fane, og gjør at de alle på et eller annet vis står i relasjon til, eller går i dialog med temaet. Og da ser vi 
hele poenget med den bakhtinske dialogen med en gang, i hvordan ytringene forholder seg og står i relasjon til hverandre. Det er litt det jeg tenker om 
denne utstillingen også, at selv om de som har laget videoene aldri har møtt hverandre, oppstår det en slags helhet likevel. Og når jeg sier at noe blir en 
helhet, betyr det ikke nødvendigvis at det skal være en enhet, en samlende enhet hvor alt går i samme retning, men at det er stemmer som både samvirker 
og motvirker. Nettopp derfor tok vi kontakt med kunstnere som vi visste hadde litt ulikt uttrykk, ulikt visuelt språk og ekspressivitet. Vi tenkte det ville 
bli spennende om de også motvirket hverandre. Det er fint i denne utstillingen at kunstnerne har litt ulikt språk. Det at videoen til Marianne Gretteberg 

Ja: «Alle som talar er sjølve i større 
eller mindre grad svarande: for han er 
ikkje den første som uroar universets 
evige togn, og han føreset ikkje berre 
eksistensen av språksystemet for det 
språket han nyttar seg av, men også 
eksistensen av føregåande ytringar 
– sine eigne og framande – som 
hans ytring relaterer seg til på den 
eine eller andre måten (stør seg på, 
 polemiserer mot, eller berre  føreset 
som  allereie kjende for lyttaren)» 
(Bakhtin, 2005, s. 11).
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Engedal og Øyvind Rustad Johansen baserer seg på illustrasjon, gjør den av et annet språk enn det vi finner i Rudi Skotheim Jensens performance art, 
som igjen skiller seg fra Ida Linett Olsens animasjonsfilm, der hun maler. 
 
*

Ola: Er det sånn Bakhtin mener at romanen står i front for all utvikling i litteratur?

Sindre: Jeg leser ham slik at han bare bruker romanen som eksempel på dette, at romanen er en heteroglossisk sammensetning. Jeg gjør en fortolkning 
av Bakthin. Selv om han synes å skrive om romanen, tolker jeg det slik at han bruker romanen som eksempel på all mulig kunst, inklusiv den som ikke 
er skriftlig. Det innebærer å forstå all kunst som ytringer — noe som har en form, et innhold og mottakere som tolker i ulike kontekster. Det er et 
grep jeg gjør, jeg tolker Bakthins tekster på den måten han selv legger opp 
til at fortolkning skal skje. Bakhtin presenterer et begrep som han kaller 
 reaksentuering, og det handler om at romanen er tidløs fordi mennesker leg
ger ulikt i den opp gjennom historien. Han har en poetisk formulering om 
at romanfigurene lever videre lenge etter deres fødsel, det vil si at de tolkes 
av forskjellige mennesker i ulike kontekster. Slik tenker jeg også om  musikk. 
I det bakthinske ligger det en åpenhet om at det ikke er egen skapene i 
verkene som nødvendigvis gir én type tolking, men at det hele avhenger 
av relasjonene mellom verket og konteksten, enten det er litteratur, film 
eller musikk det er snakk om. Selv om vi sitter i samme rom og hører og 
ser det samme, er det likevel to forskjellige kontekster tilstede fordi vi er 
forskjellige mennesker og har opplevd ulike ting. «Du kan aldri se deg selv 
på akkurat samme måte jeg ser deg på akkurat nå». 
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Ola: At verket ikke er nok i seg selv?

Sindre: Det gjør Bakthin et opprør mot. Verket som ytring står i dialog med andre eller andres ytringer. Det er noen armer i verket som strekker seg 
bakover i tid, men også framover i tid. Om femti år kan verket tolkes på måter som en ikke kan tenke seg i dag. Og da vi stilte ut videoene på Galleri 
KiT under Pstereofestivalen, kunne de ulike videoene tolkes på ulike måter enn i Galleri Neuf, bare på grunn av at galleriarealene er utformet annerle
des. På Galleri KiT er arealene mye større enn på Neuf, noe som gjorde at vi kunne ha én video i hvert rom, mens på Neuf var det vanskelig å se på én 
video uten at noen av de andre også ble spillende. Den romlige konteksten kan også legge opp til at man får ulike inntrykk eller fortolkninger, selv om 
videoene og musikken i seg selv er den samme. 

Julia: Det er jo også interessant at videoene og musikken ikke ble laget samtidig.

Sindre: Det er sant. Det er en viss kronologi i dette. Jeg kunne jo sagt at musikken var utgangspunktet, for den 
forelå jo før videoene ble ferdige. Der kommer vi inn på det språkfilosofiske hos Bakthin, hvor han  snakker 
om ytringskjeder. Dette språkfilosofiske består i at en ytring har tre aspekter: Det ene er det  referensielle, 
 innholdskategorien. Den dreier seg om at enhver ytring eller roman handler om noe. Alle  ytringer referer til 
noe i verden. Så er det det ekspressive, det er det følelsesmessige som handler om at alle ytringer har en form. 
Som Bakthin skriver, er ingen ord nøytrale. Med dette menes det at hvis du velger ett ord framfor et annet, så inviterer du til en annen type tolkning 
enn hvis du hadde valgt et annet ord. Til slutt er det det konstituerende aspektet — det adressive. Det handler om den tenkte mottakeren, den som 
teksten går i dialog med. Her kommer et annet bakhtinsk begrep inn, som har å gjøre med den østlige tenkemåten jeg nevnte, nemlig dialogisme — at 
ytringen ofte er et svar på både ytringer som har vært og står i relasjon til ytringer som enda ikke er ytret. Når vi for eksempel snakker om disse Bakhtin
begrepene, står våre ytringer i relasjon til alle de ytringene som noensinne har tematisert dialogisme, flerstemmighet, og alle som kommer til å bli.

For Bakhtin finnes ikke utgangs
punkt eller slutt, kun prosess, dvs. 
 dialog. Musikken som ytring har også 
blitt til som svar på tidligere ytringer 
(som ligger utenfor prosjektet).
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Ola: Så når han trekker fram denne ene egenskapen ved Dostojevskij, er det rett og slett åpenheten fremfor konkrete egenskaper ved verkene Bakhtin fremholder. 
Stemmer det?

Sindre: Det er i alle fall sånn at han bruker Dostojevskij som et eksempel på en type roman som kan leve videre på grunn av sin flerstemmighet, i 
 motsetning til mer monoglossiske verk, der det er én autoritativ stemme som bestemmer hva tolkningen skal være. Og da er vi  tilbake til videoene igjen. 
Det er mange av de ulike kunstnerne som ikke har møtt hverandre. Ingen vet hvem den andre er. Og så blir 
de stilt ut sammen, på samme galleri og under samme fane. Vi har sagt minimalt om hva teksten handler om. 
De tolker det som de vil. Og når vi setter dette sammen blir det sånn at noen har prøvd å få det visuelle til 
gå å på lag med deler av det musikalske eller tekstlige, samtidig som de, innad i samme film, gjør det grepet 
at de motvirker og kontrasterer det som skjer i musikken.

Ola: Men leseren her, eller publikumet, er jo veldig viktige. Det er interessant at Bakthin allerede var så tidlig ute 
med å ta leseren på alvor. 

Sindre: For meg er det ikke nødvendig å si noe om hva ting handler om. Vi har jo hatt spesifikke fortellinger 
i hodet når vi har skrevet tekstene til låtene, men det er jo ikke noen vits i å fortelle disse til noen. Men der 
er man veldig forskjellige. Det er mange som hører musikk og vil vite hva det handler om — har dette skjedd 
med deg? Og så videre. De er mer opptatt av det faktive enn det fiktive. Det mange glemmer er jo at en sang
tekst på mange måter alltid er fiktiv. Det er for eksempel sjeldent at noe skjer på rim? Skal musikk fortelle oss 
om hvordan noe har vært eller er sant og endelig, eller er det noe som skal legge opp til fortolkningsfrihet? 
Med én gang noen forteller hva låten «egentlig handler om», og dermed påberoper seg en kraftig autoritet 
over teksten, synes jeg det ikke er så spennende lenger. Det er nettopp dette jeg synes er så fint med det 
konseptuelle ved polyfoni og heteroglossia som utgangspunkt for utstillingene: Det er ikke sånn at alt passer og går opp i en høyere enhet. Det er ikke én 
autoritær stemme som sitter på toppen og organiserer alt perfekt og drar i samme retning, men det er også stemmer som motvirker. Og kanskje er det 

Ja, Bakhtin forkastet en énveis 
 kommunikasjonsmodell som be
grenser seg til en sender og en mot
taker av et budskap. All forståelse må 
forstås som svar (med stillingstaken), 
noe som aldri er samsvarende med 
en passiv mottaker av et  budskap. 
Ikke rart at pedagogene har  trykket 
Bakhtin til sitt bryst. Det de  aldri 
skjønte, var at flerstemmighet, 
 dialog etc., aldri var normative eller 
 demokratiske størrelser for Bakhtin, 
kun aspekt ved språkets natur. Men 
det var et sidespor…



LASSO SKUFF

54 55

nettopp i dette spillet, mellom stemmer som samvirker og motvirker, at de spennende tolkningene ligger. Likevel, paradoksalt nok kan man kanskje si, 
er det også en form for autoritet i det jeg nå forteller dere, at prosjektet er flerstemmig og at vi vil at det skal oppfattes på den måten.

*

Som den oppmerksomme leser har lagt merke til, er teksten kommentert av en fjerde stemme, illustrert 
gjennom boblene i margen. Disse kommentarene er skrevet av Ola Harstad, doktorgradsstipendiat i 
 litteraturdidaktikk ved HiST/NTNU. I dette legges det opp til et spill av ytringer som går i dialog med 
hverandre, selv om de ikke er ytret i samme kontekst. I Bakhtinians’ prosjekt er flerstemmighet sentralt, 
noe som også er forsøkt ivaretatt i denne skriftlige fremstillingen. I tillegg tematiserer grepet det at ulike 
stemmer og ytringer kan ha ulik autoritet. Leseren bes reflektere over hvilken autoritet Harstads kommen-
tarer får når de står som de gjør — hvordan representerer de ulike stemmene i teksten det autoritative ordet? 

Sindre Dagsland , Ola Harstad, Julia Wiedlocha og Ola Mile Bruland

Da bør leseren også kunne forestille 
seg forskjellen mellom det å være i 
intervjukonteksten (og måtte svare 
på umiddelbare ytringer i en kafé
kontekst), og det å svare på ytringene 
skriftlig i etterkant.
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SNAPS

Snaps for fanden!
Hvorfor har jeg glimmer på tungen?
Hvorfor har jeg fjer i mine boksershorts?
Det var årets sjoveste dag,
men nu er det alt for svært at finde ud af,
hvad man har sagt og gjort.

Snaps for fanden!
Hvorfor har jeg mistet en kindtand?
Og hvorfor er mine tømmermænd ikke helt lige så sjove, som dem
i Las Vegas og Thailand?
Hvorfor er min konto tom for penge?
Og hvorfor hænger der et billede af Edvard Munch over vores seng?
Hvor har vi mon nuppet det henne?
Og er den kvinde ved min side virkelig en mand?
Hvornår mon min kæreste kommer hjem?

Snaps for fanden!
Hvor er alt vandet kommet fra?
Der er jo oversvømmet herinde.

Snaps for fanden!
Jeg ligner jo noget, som
katten har slæbt med ind, og
jeg er også blevet alt for gammel
til den slags, jeg
gør det aldrig igen.

Snaps for fanden!
Hvorfor tror jeg, det er okay at bruge dig som undskyldning?

Snaps for fanden!
Hvor er mit hår henne?
Jeg kan næsten ikke genkende mig selv.
Og hvorfor er der altid allermest isslag udenfor huset,
når jeg er allermest beruset? 
Jeg har det som om, at jeg har forsøgt at bryde ind
hos Kevin, der er alene hjemme.

Snaps for fanden!
Hvorfor sidder din lugt overalt i min bluse?
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Og hvorfor har jeg sådan en susen for ørerne?
Hvor mange af søerne faldt jeg mon i, i nat?
For hvorfor er der ellers tang i mit skæg?

Snaps for fanden!
Er jeg ved at gå fra forstanden?
Jeg har lyst til at vide alt om i går, men
jeg vil ikke kende sandheden, 
om alle de ting, som jeg ikke forstår, 
for eksempel hvorfor, jeg har gips om min højre arm?
Og hvorfor min højre storetå
føles som om, at jeg har sparket den ind i en dørkarm?
Og hvor er resten af mine dyreste bukser henne?
Det er godt nok blevet nogle rigtig fine hotpants, men
de passer sig ikke så godt for en mand.
Hvorfor oplever jeg alle de sjoveste ting,
når jeg har mistet kontrollen over mig selv?

Snaps for fanden!
Hvem har tegnet en pik i min pande?
Og hvorfor vil tuschen ikke gå af, 
selvom jeg skrubber mig sådan med sæbevandet?

Snaps for fanden!
Hvorfor har jeg en fodlænke på?
Tør jeg skrue lyden op for radioavisen?
I det mindste så er jeg ret sikker på, og
det kan jeg længe leve rigtig højt på,
endelig i år, så var det mig, som vandt marcipangrisen.

Tobias Dalager
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i begynnelsen
sa du
 vi møtes gjennom språket og vårt språk er bare vårt 
ingen andre enn deg som sier sånt sprøyt høyt
folk tenker stille
og høyt så sier de 
 du, jeg glemte å dra på butikken, men skal vi droppe middag og kjøpe kebab i stedet
folk jeg kjenner nå bruker helt vanlige ord
 hei, ja, lettmelk, svømmehallen, nei, radioen, klatretreet,  koselig, 69 kroner, snakkes
en gang iblant bruker de kanskje litt sjeldnere ord
for å pynte seg 
selv om de ikke har besøk
 glad, gull, trist, forelska, ferie, fløte, sukker, sorg 
nå forrige gang jeg så deg sa du 
 vi snakker ikke med hverandre slik vi gjorde før, det er en  avstand der selv om jeg ønsker å være nær deg og ditt
og jeg sa bare
slutt

Hedda Rosenberg
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Hver gang jeg ser på dig
får jeg behov for metaforer

Jeg stirrer på dig 
og tænker på
Solsortesang 
Rim på tage
Rosafarvede solopgange
Badebroer i havblik

På en eller anden måde 
er du i stand til at putte alle de ting ind i mit hoved
selv når du er i gang med noget andet 
som at se tv eller tjekke din mobil

Det er som om du er bygget af
Fuglestruber
Frost
Efterårssol
Vand
og bare har en tynd skal af menneske udenpå

Aske Munk-Jørgensen

HENDENE
Jeg kan vel ikke si annet enn at det finnes en dødtid i mine henders 
 historie. Denne dødtiden er flere år av mitt liv, hvor jeg ikke ofret 
 hendene tanker. Det er nok derfor de går amok nå. Åpner kjøleskapsdøra, 
 henter juicekartongen, skjenker seg et glass appelsinjuice på  egenhånd. 
De  ligner mine, ikledd deres hud og raske bevegelser. Roter i en skuff 
slik mine hender ville gjort det. Allikevel er det noe upresist over både 
huden og bevegelsene, de har dette draget av noe fremmed som ikke er 
til å ta feil av: skuespillere. De prøver å spille mine hender. Hyret inn 
i biroller, men glefser til seg hovedrollene allikevel. De streifer rundt i 
nabolaget og i skogen og i tilfeldige hus på veien hjem og kommer hjem 
på de merkeligste måter, midt på natta kryper de opp i senga, og jeg spør 
dem hvor de har vært og de svarer at de har vært i nabolaget og i skogen 
og i tilfeldige hus på vei hjem, og jeg spør hva de driver med i tilfeldige 
hus og de svarer at de stryker over bordflatene, holder litt i kopper på 
 kjøkkenene,  finner hansker i skinn, sjekker om husa har potetkjellere, 
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for så å eventuelt  krafse litt i poteter, sjekke huden til den yngste som bor i huset, kanskje har hun en form for eksem eller hudsykdom som kommer 
snikende og det er noe vi kan mye om sier hendene, og jeg sier at jeg er skeptisk, spør dem om de har god oversikt og de svarer de er navnløse, hudløse, 
hjemløse, kjønnsløse.
Om morgenen er det ofte den venstre hånden ikke lenger vil vinke: visnet. Kaffen skvulper utover. Jeg lar hendene riste som de vil om morgenen. De 
spiller sine hovedroller så godt de kan.

Marie Bergby Handeland
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SKUFFER
Venezia

En gang i forrige årtusen skulle jeg opp til muntlig eksamen for å oppnå en nå utdødd akademisk tittel som het magister artium  — «mester i kunstene» 
— det høres, for uinnvidde, nesten ut som Josef Knechts tittel magister ludi — «mester i (glassperle)spillet». Noen ganger føler jeg at likheten er litt for 
slående, i alle fall når det gjelder praktisk anvendelse.
 Uansett skulle jeg på denne muntlige eksamen vise taleferdighet i de to viktigste språkene i min variant, rumensk og italiensk. Etter et 
 universitetsår i hvert av landene hadde jeg fått litt trening, men visste at det krevde en del konsentrasjon, så jeg ba pent min veileder om å la meg få en 
pause imellom der jeg skulle snakke norsk. Men hørte han på meg? 
Så etter først på italiensk å ha bortforklart noe klønete greier fra 
skriftlig eksamen, ble ordet gitt til en professor i fransk, opprinnelig 
fra Romania, og jeg måtte bare vri om bryteren.
 Eller, som er et bilde jeg ofte bruker: Lukke skuffen med 
italiensk og åpne den med rumensk. Dét kan knirke ganske kraftig, 
og ikke reint sjelden kan en av skuffene kile seg fast — særlig hvis 
den ikke har blitt åpna på en stund. Jo da, jeg kan snakke ganske 
flytende — til dels fort og gæli — norsk, engelsk, fransk, italiensk 
og rumensk — men ikke samtidig! Jeg får konsentrasjonsproblemer 
bare av å tenke på det. (Og har jeg vært lenge i et land, omgitt av 
ett av disse fremmedspråkene, særlig de tre siste, drømmer jeg på 
vedkommende språk, våkner av at jeg har gjort en grammatisk feil. 
Og i våken, men sliten, tilstand, kan jeg få problemer med norske 
uttrykk...)
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 Det var en gang noe som het Det rumenske kulturinstitutt (Institutul Cultural Român, ICR), 
som blant annet fungerte omtrent som NORLA, med å fremme rumensk litteratur i utlandet og — ikke 
minst — stelle pent med oversetterne som den litteraturen jo er avhengig av. Det er ikke så mange av 
oss, og etter flere seminarer hadde vi blitt et nettverk. Det siste seminaret jeg var på før institusjo
ne ble ødelagt av politisk innblanding i 2012, var, av alle steder, i Venezia i september 2011. For en 
gang på slutten av 1920tallet hadde en rumensk utenriksminister kjøpt et bypalass i sentrum (Palazzo 
 Correr,  Cannaregio 2214, for dem som vil leite på nettet), for å bruke som forsknings og studiesenter: 
 Forbindelsen mellom Venezia og de daværende Donaufyrstendømmene som seinere ble Romania, hadde vært tett. Etter 2. verdenskrig glemte de nye 
kommunistiske myndighetene at de eide en verdifull bygning midt i kanalbyen, inntil de midt på 1980tallet fikk en kraftig advarsel om at hvis de ikke 
sporenstreks satte i gang vedlikehold, ville den bli ekspropriert. Og etter 1990 var det jo bare å fortsette der man slapp i 1939.
 Fornuftig nok å bruke til et seminar med oversettere — ikke minst oversetterne fra rumensk til italiensk. Og det var ikke meg imot å få 
en tur til Italia. Det var bare å smøre bivoks på skuffene, så jeg lett kunne hoppe mellom italiensk og rumensk. Les: Trene på forhånd. Men denne 
 tospråkligheten ga seg til dels absurde utslag. Som nevnt er det ikke så mange av oss som oversetter fra rumensk til fremmedspråk, og det vi har felles, er 
nettopp rumensk. Jeg vet ikke alltid om mine bulgarske eller polske eller italienske kolleger kan engelsk eller fransk: Vi snakker rumensk sammen — og 
rumensk er ellers ikke kjent som noe internasjonalt fellesspråk. 
 Men når vi altså sitter der, et par rumenske forfattere (ja, Mircea Cărtărescu var der), en nederlender, en tysker opprinnelig fra Romania, en 
fra Frankrike, en fra Polen og en fra Bulgaria og drikker øl på en — nei, ikke fortauskafé, det var naturligvis ved en kanal — og det er nordmannen som 
tolker mellom italiensk og rumensk når servitøren tar opp bestillinger — da virker det litt surrealistisk.
 Og én kveld satt altså Laure fra Frankrike, Jan Willem fra Nederland, Gerhard fra Tyskland, skjønt opprinnelig fra Banat (der også Herta 
Müller kommer fra) og undertegnede på en restaurant ved siden av en kanal i Cannaregio (et av de mindre turistiske strøkene i byen, i den grad de 
finnes). Og igjen er det nordmannen som tolker mellom italiensk og rumensk — for tre ikkerumenere. Problemet oppsto da Laure skulle ha biff og 
servitøren naturligvis spurte «Quale cottura?» — hvilken stekegrad? Jeg ante ikke hva det het på rumensk, reint bortsett fra at der får man som regel 
alt gjennomstekt. Og plutselig kom jeg på at jeg kunne det på fransk, og at Laure faktisk var fransk... Så da var det ut med franskskuffen — «Quelle 
cuisson?». Men ikke raskt nok til at Laure allerede hadde skjønt hva det ble spurt om, så de klarte seg uten tolk. Like greit.

Det var bare å smøre bivoks på 
skuffene, så jeg lett kunne hoppe 
mellom italiensk og rumensk. 
Les: Trene på forhånd.
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IAŞI I & II

Denne innledninga om de språklige skuffene mine som stadig kiler seg fast, var naturligvis bare et påskudd for å komme inn under temaet. Det jeg 
egentlig ville skrive om, var en litteraturfestival.
 For om ICR ikke lenger samler oversetterne fra rumensk til fremmedspråk, var det andre som så verdien i arbeidet vårt. Så da tre forfattere 
i Iaşi, en av Romanias største byer og tidligere hovedstad i Moldova, det ene av de to Donaufyrstedømmene som ble til Romania på 1800tallet, i fjor 
fikk ideen om å lage ikke bare en litteraturfestival, men en STOR festival, ble det en festival for litteratur og oversettelse: Festivalul internaţional de 
literatură şi traducere, FILIT. I fjor ble FILIT I en kjempesuksess, og jeg var da blant flere oversettere som ble invitert. For at ingen skulle si at noen 
hadde klippekort, og for å gi flere anledning til å delta, ble andre oversettere og forfattere invitert i år. Men jeg dro likevel.
 Festivalen ble nemlig fra første stund en suksess. En publikumsuksess, med godt besøkte forfattermøter. De viktigste, mest kjente fikk en 
kveld på scenen i Teatrul Naţional Vasile Alecsandri, altså det lokale nasjonale teateret. 800 plasser, smekkfullt.
 Dessuten fikk festivalen sin egen dynamikk: Noen av oss oversettere kjente hverandre fra før, vi ble raskt kjent med de nye, og selv om vi hadde 
forholdsvis interne arrangementer der vi diskuterte med forfatterne — var nettopp det noe av poenget. Og for én gangs skyld kunne vi — ofte oversette 
— oversettere — sole oss: Forfatterne ville snakke med oss. Naturligvis, det er ikke mye penger å tjene på en utgivelse i utlandet — men duverden så 
mye i prestisje!
 Vi som var invitert på festivalen, hadde fått matkuponger som kunne brukes et par steder i byen. Det beste stedet var Bolta Rece («Kald 
 buegang»), en tradisjonsrik restaurant/kneipe fra 1800tallet, der de store i rumensk litteratur på den tida hadde vanka. Om kvelden havna de fleste av 
oss der — oversettere, forfattere, hangarounds...
 Og det var også der festivalens eneste store skandale inntraff. Selvfølgelig ikke til å unngå at når en så stor festival arrangeres for første gang, 
går ikke alt helt på skinner, men det meste jenka seg til underveis. Bortsett fra søndag kveld, siste kveld av festivalen, var det slutt på ølet på Bolta Rece...
 Det var imidlertid nok av rødvin.
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Herta Müller

Altså måtte jeg dit i år igjen.
 Ikke minst fordi «min» forfatter, Mircea Cărtărescu, skulle dit i år, og fordi Herta Müller skulle komme, etter at hun i 2013 måtte melde forfall 
på grunn av akutt sykdom.
 Selvfølgelig ble annen utgave av FILIT helt annerledes enn første. En kan ikke bade to ganger i samme elv. Bolta Rece var ikke lenger noe 
samlested, matservering var organisert på en annen måte, det var helt andre gjester. Men ellers var alt nesten som første gang. Bare flere arrangementer, 
flere gjester, og egne poesiavdelinger. Mange av oversetterne denne gangen kjente jeg fra før, andre var nye bekjentskaper. Siden jeg ikke var offisiell 
gjest, satte jeg meg i salen ved det første arrangementet med oversettere, som ble holdt i den lokale avdelinga av den rumenske forfatterforeninga. Jeg 
ble tatt under armen og geleidet opp i panelet av den lokale lederen, han kjente meg igjen fra året før. Ikke at jeg behøvde å bidra så mye, de fleste av 
oss er ganske taleføre. På rumensk.
 Jeg hadde lært fra året før: Det er slitsomt å være på en festival der så mye skjer. Altså gjaldt det å begrense seg. I alle fall på de offisielle 
 arrangementene, det sosiale derimot... Men Herta Müller måtte jeg få med meg. Hun hadde fått én av kveldene i Vasile Alecsandri. Tilfeldigvis hadde 
jeg følge med min kollega Gabriella, født og oppvokst i Târgu Mureş (Marosvásárhely) i Transilvania, utdanna skuespiller, ungarsk som morsmål, kunne 
lite rumensk til hun i voksen alder flytta til Timişoara. Seinere emigrerte hun til Ungarn. Altså en historie ikke helt ulik Herta Müllers.
 Og på scenen: Herta Müller, nobelprisvinner; den rumensksveitsiske psykiateren Ion Vianu, som hadde emigrert på 1970tallet; og inter
vjuer (moderator, heter det nå) Ernest Wichner. Også han tyskrumener, fra Banat, samme område som Herta Müller, reist ut i 1975. Nå direktør for 
Literaturhaus Berlin, samt oversetter og forfatter. Jeg var blitt godt kjent med ham året før, da også noen hadde sagt at han var en av Herta Müllers beste 
venner, en hun alltid rådførte seg med. Jeg tror det er et godt valg. Han virker på meg som en svært rolig og saklig person, mens Herta Müller kan virke 
som en nervebunt. Noe som er høyst forståelig: Så mye sjikane og forfølgelse hun ble utsatt for både før og etter hun emigrerte.
 Og nå på scenen i Det nasjonale teater i Iaşi, med et lydhørt publikum på bortimot 800 i antall. Salen var smekkfull. Samtalen dreide seg 
om hennes litteratur, om Ion Vianus og hennes opplevelser med det rumenske Securitate (det rumenske ordet alle kan i Norge, ikke sant?), om hennes 
forhold til rumensk språk. Av og til måtte hun ha hjelp fra Ernest Wichner eller salen til et rumensk ord. Gehstock? Spaserstokk, altså. Blant tyske lesere 
er hun kjent for sine fantasifulle metaforer. De er rumenske. «Mennesket er en stor fasan i verden». For tyskere er fasanen en tung fugl som nesten ikke 
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kan fly, og derfor et lett bytte for nye jegere. For rumenere er fasanen en som roter det til og lager bråk. ( Jeg har en essaysamlign av en nå avdød rumensk 
forfatter, Alexandru Muşina, Scrisorile unui fazan, Brev fra en fasan.) En kan nesten ikke lese bøkene hennes på tysk med fullt utbytte hvis en ikke også 
kan rumensk.
 Mot slutten snakket de om Pustegynge, boka hun opprinnelig skulle skrive sammen med den tyskrumenske forfatteren og lyrikeren Oscar 
Pastior, som i en alder av 17 år ble deportert til tvangsarbeid i Ukraina etter 2. verdenskrig. Da han døde, måtte hun skrive den selv. Ernest Wichner lot 
taktfullt være å spørre henne om reaksjonene da hun noen år etter fikk vite at han hadde undertegnet på å bli informant for Securitate.
 Herta Müller har også gitt ut diktcollager av ord klipt ut av blader og aviser. Flere på tysk, jeg har et par, de er surrealistisk vakre, og jeg 
skjønner nesten all tysken. Og hun har gitt ut én på rumensk — «for å se om det gikk an der også». Den er ugjenkallelig utsolgt fra forlaget (og burde 
trykkes opp). Men noen sider ble vist på stort lerret bak deltakerne på scenen, og hun leste.
Og så var det over. Jeg var matt, også fordi jeg hele tida hadde hatt Gabriella ved siden av meg, som altså hadde en historie som ikke var ulik. Hun 
fortalte meg at hun hadde villet glemme Romania da hun endelig var kommet til Ungarn og etter et par måneder savnet sine gode venner, men kom til 
at sure grensevakter ikke skulle få ødelegge for henne. Nå sitter hun i Budapest og oversetter rumensk litteratur.
 Dagen etter overvar jeg en samtale mellom flere forfattere og en moderator i FILITteltet: To rumenske, og den «eksiliranske» Sahar Delijani. 
Sistnevnte er bosatt i USA, født i iransk fengsel av foreldre som begge var politiske fanger. «Da jeg hørte Herta Müller i går, og tenkte på alt hun hadde 
gjennomgått, at hun nå var tilbake og snakket rumensk til leserne sine i en fullsatt teatersal i landet hun var blitt jagd ut av — ikke at jeg sammenlikner 
meg med henne, hun har jo nobelprisen! — da fikk håp om at jeg en gang skal kunne møte mine iranske lesere i Iran...» 
 Jeg er lettrørt, jeg kan få klump i halsen av den minste ting.
 
Per Petterson 

Samtalene i FILITteltet var altså organisert slik: Tre forfattere og en moderator, ofte én utenlandsk og to rumenske. Ikke alle forfattere har like mye 
til felles, ikke alle slike arrangementer blir like vellykka, og av og til snakker moderatorene for mye. Men denne var det en av dem som fungerte. Det 
samme gjorde en samtale mellom Matei Florian og Dumitru Crudu, begge rumenske forfattere, men sistnevnte fra Republikken Moldova (der de 
snakker rumensk — området var rumensk mellom verdenskrigene, men det passa Stalin å ta det), og Georgi Gospodinov fra Bulgaria, som hadde tolk. 



64 65

LASSO SKUFF

Jeg kom til å sitte ved siden av min bulgarske oversetterkollega Lora, som selvfølgelig lo før alle andre hadde fått tolkens oversettelse. Dumitru Crudu 
hadde jeg alt hilst på, seinere havna jeg sammen med han og noen flere rundt et bord og noen øl. 
 «Norsk? Jeg har lest en bok av en norsk forfatter — det var en så nydelig skildring av forholdet mellom far og sønn, hva het den igjen? Det 
var noe med hester og å stjele...»
 «Ut og stjæle hester (La furat de cai). Per Petterson. Den neste er også oversatt (hva var det nå Jeg forbanner tidens elv het på rumensk igjen?)...»
 «Kjenner du ham?»
 «Eh — nei — jeg har hilst på ham ved et par anledninger...»
 «Hvis du treffer ham, så hils så mye fra meg og si at det er en fantastisk bok!» 
Per Petterson: Hvis du leser dette, jeg skal hilse så mye fra forfatteren Dumitru Crudu, Chişinău, Republikken Moldova, og si at han synes du har 
skrevet en fantastisk bok! (Redaksjonen har adressen min.)
 Men ikke alle samtaler i teltet var like fengende, i alle fall ikke hele tida. Ved en annen anledning mistet jeg konsentrasjonen (jeg husker ikke 
hvilke forfattere det var, og hadde jeg gjort det, ville jeg ikke ha fortalt om det) og begynte å småprate lavt med Roberto fra Italia. For å komme inn på 
temaet igjen: Skuffen min med italiensk hadde kilt seg fast, så det gikk på rumensk. Dagen etter hilser jeg på enda en forfatter:
 «Jeg satt bak deg og Roberto i går. Jeg hørte dere snakket rumensk sammen. Jeg ble så rørt.» Hvilket språk skulle vi ellers ha snakka? Men jeg 
ble selvfølgelig rørt av at hun sa at hun var blitt rørt.

Mircea Cărtărescu

Den andre hovedattraksjonen denne gangen, ved siden av Herta Müller, var Mircea Cărtărescu. Han 
skulle ha Det nasjonale teater lørdag kveld, men jeg antok at han ville komme tidligere, siden han er gift 
med forfatteren Ioana Nicolaie, og hun skulle snakke på et arrangement særlig for elever fra videregåen
de skole på fredag formiddag. Et arrangement jeg også ville ha med meg.
 Jeg ville være ute i god tid, og rusla sakte oppover gågate i retning av lokalet. (Forresten et 
gammelt bojarpalass, der Franz Liszt hadde spilt den 18. januar 1847.) Fesitvalens dynamikk slo til: På 
veien møtte jeg Sunia, oversetterkollega til og fra tyrkisk, og vi ble stående og prate. «Mircea kommer 
jo — og vi er jo mange her som har eller skal oversette ham. Burde vi ikke få til et møte?» «Jo da — men 

«Blir du med på et uformelt 
møte med oversetterne i morgen 
rundt klokka tolv?» Jo visst, det 
lot seg gjøre.
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når er alle oversetterne samla? Vi bor jo på forskjellige hoteller? I morgen, lørdag, etter en paneldebatt om formiddagen? Seinest da får vi sagt fra til 
de andre. Hvordan få tak i Mircea? » «Jeg kan snakke med Ioana — jeg skal dit nå...» Og akkurat da kommer Mircea Cărtărescu gående nedover mot 
FILITteltet. Utveksling av hilsener — vi kjenner ham jo godt begge to. «Vi snakka forresten akkurat om deg. Blir du med på et uformelt møte med 
oversetterne i morgen rundt klokka tolv?» Jo visst, det lot seg gjøre.
 For å gjøre en lang historie litt kortere: Lokalet ble litt tilfeldig, ikke helt egna, en dunkel kjeller som egna seg bedre som diskotek, men vi satt 
nå rundt noen småbord og småprata, med — naturligvis — Mircea i sentrum. Og så tilbaketrukket at vi fikk være i fred, bortsett fra to unge mennesker 
som kom og ville ha autografen hans.
 «Vi er oversetterne hans! Vi har ham for oss selv!» Nå ja — det var uansett interessant å se ham på scenen, igjen med et smekkfullt teater 
lørdag kveld. Denne gangen hadde jeg havna på balkong, uten noen oversetterkolleger i nærheten. Desto mer interessant å kjenne på stemninga i salen. 
Er folk interessert i litteratur i Romania? Gjett.
 Det er heller ikke vanskelig å få Mircea til å snakke om sin egen litteratur. Ganske mye av det han sa, visste jeg riktignok på forhånd. Men det 
var nye vinklinger, nye opplysninger, og når han — nok en gang — forteller at han høsten 2015 regner med å komme ut med en ny bok på 950 sider, 
må jeg si som brura: Jeg både gleder meg og gruer meg.
 Til gjengjeld var det jo en del av kollegene mine som var i byen som akkurat hadde satt i gang med første bind av Orbitor. Da var det greit å 
vise fram Inger Johansson fra Sverige og meg sjøl som faktisk har oversatt hele trilogien på rundt 1500 sider, og fortsatt lever i beste velgående og er ved 
våre fulle fem.

FILIT III?

Det er et hardt liv å være på en sånn litteraturfestival. Hvis noen tror at jeg lever et så intenst og spennende liv hele tida, tar de feil: Mesteparten av tida 
mi sitter jeg aleine foran en dataskjerm og et tastatur. Heller ikke til å unngå at jeg har drevet med mye name dropping her. Men det er altså kollegene 
mine. Vi sitter i hvert vårt elfenbeinstårn og pusler med vårt. Og når vi av og til får anledning til å møtes, er det som selene i Polhavet: De lever under 
isen, men har åndehull de regelmessig oppsøker for å få luft (og der må de passe seg for isbjørner på lur, så ikke press metaforen for mye!). Skal jeg neste 
år? Har ikke bestemt meg ennå. Vi får se.

Steinar Lone
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a maneira que a saudade se infiltra
em as cavidades do pescoço
e se enrola sobre as temporas
se situa entre os dentes
cavidade
vazia e esperando
que se abra a saudade
a maneira que a saudade fica
sempre sombreamento a visão
moldando as vidas com memórias
a gaveta não vai se-fechar
dorme ardilosomente
sorrir ilusóriamente
o único real é a mágoa
eternamente contando os dias
minutos que faltam sem o conhecimento
de modo que um dia
você se encontra 
chuviscando lágrimas
tendo falta desse amor 
como açúcar
dói os dentes

Translated by Margarita Rosario

the way loss seeps
into neck hollows

and curls at temples
sits between front teeth

cavity
empty and waiting

for mourning to open
the way mourning stays

forever shadowing vision
shaping lives with memory

a drawer won‘t close
sleep elusive

smile illusive
the only real is grief

forever counting the days
minutes missing without knowing

so that one day 
you find yourself 
showering tears

missing that love
like sugar 

aches teeth
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WHEN I SIT DOWN TO WRITE
 All children scribble. Before the child attempts intentional representations, there is the scribble, humble yet mystical, which collapses the 
relationship between line and motion into a single, ongoing moment. The child moves her hand over the paper, and the line appears. Magic. Where her 
hand goes, so too goes the line. Scribbling is the excitement of creating in the moment, not stopping to check if an image has arisen yet.
 To cartoonist Lynda Barry, scribbling is a virtue. Scribbling is the first door to open into the world of images. Its power is primal, it is a 
 manifestation of instinct, it is intuition; the pen leads and the hand follows. Barry’s feeling is that the adult who has been scared out of the world of 
images for fear of it not being «good» will still be able to scribble and doodle. We all have our goto scribbles and our goto doodles, she says. Her 
scribbles are tight spirals; mine are interwoven loops. Her doodles are meditating monkeys, cigarettes, elephanttrunked figures; mine are noses and 
spacemen with noodley arms. We return to these scribbles when we find ourselves idle with a pen in hand.
When I sit down to write, I do my best to scribble with words. Writing is at its most magical when I put one word after the last, not knowing where 
the sentence is going. General principles guide me — don’t lose the reader, be relevant, be kind, make a certain sort of sense — but within and between 
these principles, in the cracks, I try to discover something that surprises me. I allow myself to move in unanticipated directions when an exciting word 
appears. When a story is forming, I struggle against my tendency to overthink and ruminate, because I know that my fiction works best when I give the 
story room to discover itself. Too much consideration will strangle invention.
 When I write, I pull from my list of «doodles,» the images and memories that I return to in 
idleness: bogs, mountains, seabirds, friendships scarred by abuse. These can come in the middle of the 
process, when characters are beginning to take shape and I feel them pulling me toward  something, but 
more often than not these images come as the seeds of the story. I can only begin to write a story when 
I have an image — a landscape, a relationship, a moment of action — whose vividness inspires me to 
continue writing and thereby provides a stable canvas onto which I can paint a narrative.
 This vividness does not come randomly. I believe that on some level, the images I choose for 
their profoundness are expressions of an immanent and perhaps nameless feeling. Sometimes these 
feelings are obscure and arcane: I have never been to a bog and yet I am drawn to writing about them, 

Writing is at its most magical 
when I put one word after the 
last, not knowing where the 
sentence is going. 
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again and again, hoping to discover what it is that drew me to this place. Other times the origin is plain. I write about imbalances of power between 
friends because I have been in friendships where I felt that my value was not recognized.
 Most often, the first instinctual seeds of a story can be traced to my memories. I think of a wind farm, a vast field of whirling turbines, an 
image more than solid enough to be the foundation for a story. There is a wind farm along the highway on the way to Palm Springs, California, where 
my grandparents live. Driving there, we follow Interstate 10 through a pass between two mountain ranges, the southern San Jacintos and the northern 
San Bernadinos. This is the San Gorgonio Pass, one of the windiest places in California, named for the 11,000foot peak at its northern end. There is a 
wind farm here.
 I’ve visited Palm Springs at least once a year, usually twice, since I was a toddler. It’s a five hour drive if we don’t stop in Los Angeles, and the 
wind farm signals the final hour of the trip. A corner on the 10 straightens out, and on the flat desert basin that sprawls out between the sheer rock faces 
of the mountain peaks, we see rows upon rows of thin, proud turbines with white blades shining as they spin against the wind. These tall white spires 
dwarf us as we drive by in the car, and the mountains tower over everything that falls between the horizons.
 This point in the story demands that some sort of tension be established. There are any number of options. I am awed by the majesty of wind 
turbines, but Lynda Barry, one of my artistic heroes, campaigns against their expansion in her state of Wisconsin. Or, my grandfather died last year; 
perhaps this causes a poignant turn when I reveal, as I watch the turbines shrink in the rearview mirror, that we are en route to his memorial, the sunset 
on the horizon blinding me to tears — no, too maudlin to handle, even if it’s the truth. Maybe my opinion of the wind farm is marred by its connections, 
as I have just learned in researching this piece, to ExxonMobil, a corporation about whom it could be said I have my misgivings.
So, I barge into my grandfather’s memorial, incriminating documents in hand. I’m on the warpath. Where’s that scoundrel CEO who’s thrown the noble 
turbines under the bus to clear room for an expanded refinery? I find in the procession of mourners none other than Lynda Barry. She’s on my side, 
though only temporarily, on the principle of one’s enemy’s enemy being one’s friend. Lynda’s not any more happy with Big Oil than I am, but we’ll hash 
out our differences on the topic of wind energy when we triumph over the central tension of this narrative. The CEO is nowhere in sight. 
Who’s going to clean this up? I recognize that perhaps the central tensions of this story have gotten a little complicated. I scribbled and doodled to my 
heart’s content. Now it is time to refine and reshape, trading in my pens for the sculptor’s chisel as I now begin the task of the editor. My scribbling is 
not yet over, but as the walls of the narrative close in, my hand is guided by the momentum of the story. It must end naturally. A horde of Thracians will 
not sack Palm Springs and bring me the oil magnate’s head on a pike, although those are the first words to spring from my fingertips. It is more likely 
that Lynda and I begin a grassroots campaign (where is the memorial now? continuing in our absence? plot holes, plot holes) to stop the oil expansion. 
The corporate behemoth stops us in our tracks, and months later, we reunite to bear witness to the turbine’s demolition. I admit to Lynda that wind 
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power has its disadvantages; she admits that the turbines have a certain magisterial allure. The dust clouds turn the sunset to a muddy orange haze; the 
lancing sunbeams blind me to tears (too maudlin?).
 Somewhere in all this, my scribbling became meaning. I chose from my memory an image which affects me on a deep and unnameable level 
— the wind farm I pass by on the way to Palm Springs — and somehow it became more. It drifted into the realm of the symbolic. It’s a figure now, 
but of what, I’m not sure. I didn’t set out to imbue it with meaning, though there are certainly authors who accomplish this to great effect. The fact of 
the matter is: before I began writing, they made me feel something, and in having written about them, that feeling has fed back into my story, creating 
meaning.
I don’t try, consciously, to write about myself or the problems I deal with, and yet it’s impossible to write and not allude to the things that are on my 
mind. Already, having written this, I have broached the topics of energy crisis and my grandfather’s death. The wind turbines have suddenly found their 
place in the mosaic of meaningful images that constitute these grand feelings. It took nothing but the idleness of thought required to scribble, following 
the natural inclination of the word, and in that ongoing moment of creation, a story appeared. 

Carl Harris

PORTRETT AV Ett av SvErigES StörSta Förlag
Vi vil presentere en ny spalte i Lasso. Spalten vil være en gjenganger i kommende numre og presentere et portrett av små forlag, bokbutikker, 
 litteraturfestivaler og arrangementer. Vi ønsker å etablere et nettverk mellom litteraturinteresserte, både skribenter og lesere, og litterære aktører. I 
forbindelse med slippet av Skuff spurte vi Ett av Sveriges Största Förlag om å få gjøre et portrett av dem. Vi var interessert i å få innsikt i hvordan det 
har vært å starte opp digitalt og non-profit i et miljø hvor standarden ofte sette av store forlag. Kan et slikt initiativ sette fokus på undervurdert eller 
oversett litteratur? 

— Ett av Sveriges Största Förlag er et ebokforlag med base i Stockholm. Det drives av Hanna Rajs Lundström og Isis Mühleisen. Vi har gitt ut ni bøker 
i forskjellige sjangre og former, på svensk, dansk og norsk. Alle utgivelser kan lastes ned gratis i pdfform. Både forlaget og forfatterne jobber ideelt. Vi 
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har ingen uttalt profil, men gir ut tekster vi liker og som vi tror passer formatet. Blandt våre forfattere er det både debutanter og Augustprisnominerte, 
som har skrevet tekster om alt fra facebookstatuser til samtaler med døden. Man kan si at våre utgivelser utgjør en stor, uoversiktlig masse, desperat og 
latterlig, til forveksling med livet.

Men nu sidder jeg en meget sen aften midt i – en sommermåned og kan ikke længere:
det jeg vil er at slappe af, den måde jeg vil slappe af på: overdrage hele computeren,
testamenteret, i min brors retning, med koden til indgangen skrevet i noget af det slim
jeg kastede op. Det er ikke løgn at alting er
smukt.
(Utdrag fra En kakao i kjøleskabet har Andreasnavn skrevet over alt/ Allevenlige invitation av Rasmus Halling Nielsen)

Mener dere litteraturen får et fortrinn ved å bli gitt ut gratis og digitalt? Har dere noen ideer om hvem dere når ut til? 

— Å gi ut tekstene på internett handler for oss om spredning, om lett tilgjengelighet, om å nå ut til et nytt og bredere publikum enn hva papir
forlag tradisjonelt er i stand til. Våre nyeste utgivelser har blitt lastet ned av omtrent 1000 personer. Sammenlignet med store svenske papirforlags 
salg av  poesidebuter på omtrent 100 eksemplarer er dette ganske revolusjonerende. Vi vil forsøke å komme forbi eventuelle hindre som står mellom 
en  nysgjerrig person og litteraturen. Vi tror ikke litteraturen tjener på å være elitistisk, utilgjengelig, eller utelukkende smal. Den trenger ikke være så 
alvorlig. Ikke så innestengt. Men det kan den selvfølgelig også være, om det er ønsket og lengselen. Tekstene gis ut gratis fordi vi vil at litteratur skal 
konsumeres som chips på en søndagskveld. Fort og fetende. Ett av Sveriges Största Förlag er det nye natriumglutamatet.

Barn är som barn är mest. Men inte alltid (Meningen
tycks inte ha något verb). I det här numret av
vårdguiden belyser vi olika neuropsykiatriska
funktionshinder. Man måste vara på sin vakt, säger
de, och de säger det till mig, och de viktväktar sitt
hjärta. De seglar ur bröstkorgarna. Sönderlättade



LASSO SKUFF

72 73

hjärtan. Du har en provkatalog med tonfall
uppslagen på köksbordet och sitter och väljer när jag
trillar in. Viktlösa, som om massan stod i relation till
betydelsen, som om betydelsen hade nåt att göra
med värdet.
(Utdrag fra meningen tycks inte ha något verb av Lyra Ekström Lindbäck)

På hvilken måte påvirkes prosessen av at litteraturen gis ut gratis? Kan dette kriteriet medvirke til en annerledes litteratur?

— Vi lar i stor grad forfatterne selv bestemme hvordan sluttproduktet blir. Dette er fordi vi ønsker å ha en jevnere maktfordeling mellom utgiver og 
den utgitte. Det går ofte kort tid mellom planlegging og utgivelse. Finner vi en tekst eller forfatter vi liker, kjører vi på. Vi tror dette, og det frie formatet, 
kan gi forfattere en større frihet til å eksperimentere med form og innhold enn hos store papirforlag. Vårt mål er at Ett av Sveriges Största Förlag skal 
være en slags datingside for forfattere og lesere, et sted å finne kjærligheten. 

Bidrag til Ett av Sveriges Största Förlag kan sendes til: 

sverigesstorstaforlag@gmail.com
sverigesstorstaforlag.wordpress.com

Signe-Lill Valkvæ
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LASSO
 på denne kloden

 der unge menn ikler seg svart & reiser ut for å slutte seg til IS & dødsskvadronene
  der ørkensanden & de slitte Cola–skiltene lyses opp av bombene fra dronene sluppet av likegyldige ungdommer på trygg avstand i 
underjordiske bunkere

 på denne kloden, der det meste kan kjøpes, men ingenting virkelig eies
  der FN —delegasjonene fra stormaktene vever en tåke rundt våpenfabrikkene & kolonnene som går over fjellpassene med nye 
drapsverktøy for det 21. århundret

 her på den kloden finnes det folk som ikke vil slå   som i stedet for å rive ned, trekker opp linjer, lysende & rare
   som samles; ikke for å slutte seg inne, men for å åpne opp

 Adorno tok feil: det virkelig barbariske ville være ikke å skrive poesi etter Auschwitz, ikke å fortsette å lete & kanskje finne

 poesi er pust & puls
poesien holder oss i live, holder oss menneskelige

poesitidsskriftene bærer verden, Lasso er et lys på denne kloden

Håvard J. Nilsen
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Tema for #1 – 2015

FADERMORD
Vil du bidra i Lasso?
Vi søker både sakprosa- og skjønnlitterære tekster til #1 2015, «Fadermord».
Send til litteraturtidsskriftet.lasso@gmail.com innen 11. januar.


