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HÅNDVERK
Kan litteraturvitenskapen betraktes som
et immaterielt håndverk? En disiplin der
kunnskap om hva som tilfører tekster
meningsfylde og verdi læres bort til fremtidige tekstprodusenter – for eksempel litteraturstudenter – som siden vil fortsette
kene og kunnskapene vi mottok i svennetiden? Og hvilke premisser ligger til grunn
for dannelsen av litteratur? I dette nummeret
utforsker håndverksbegrepet, med og uten
litteraturvitenskapelig innfallsvinkel.
Overgangen fra et håndverksmessig til estetisk kunstsyn dateres tilbake til opplysningstiden, men problemstillinger skapt av dette
skillet er fremdeles aktuelle.
I essayet Kunst og håndverk
Fredrik Borgen over hvordan våre egne
smaksdommer knyttes til tittelbegrepene.
Hva kan håndverksbegrepet lære oss om
tekstproduksjon? Og hvordan produseres
tekst med litterær verdi? I samtale med
Andreas Vermehren Holms forteller Tomas
Espedal om sitt eget skrivehåndverk,
og sin svært fysiske metode for å produsere
litterær produksjon, representert
ved skrivemaskinen:

”Når du ser de sorte bokstavene som blir
trykt med en hard lyd ned på papiret – det
er produksjon! Min produksjon er produksjonen av ord. Det er helt umulig for meg
å skrive på en PC. Jeg må virkelig se selve
trykkingen.”
På trykk er også Kristina Leganger Iversens
og Eivind Myklebusts intervju med Eskil
Reprise, der noen av temaene som bringes
opp er transformasjonen av tekst til skuespill, dialog til replikker, og manus til bok.
Side om side med bidrag som handler
om (og ikke minst, utviser) godt tekstmessig
håndverk, vil du i denne utgaven av Lasvirkemidler i samspill med tekst. Stinne
Storms texas (outtakes), og Kristian Eides
Fridge Limbo del 2 (del 1 stod på trykki Lasso
#3, 2010) er to svært ulike former for teksthåndverk med visuell innfallsvinkel.
I URIKS-spalten minnes vi den polske dikteren Wis awa Szymborska. Fra hennes diktsamling
Utsikt med et sandkorn (Solum, 1996)
trykker vi diktene Plagg og Hjemkomster.
Agnes Banach har kommentert Ole Michael
Selbergs oversettelse.
God lesning!
Av Ida Amalie Svensson
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kunst og håndverk
t

Et essay om forholdet mellom ånd og teknikk, og et utrop for en friere
smaksdom.

av Fredrik A. Borgen
Den urbane småintellektuelle fellesestetikken, som digger rock, hater markedet og
lever i nostalgi og stilig lurvethet, abonturindustri. Håndverk er til for det
glatte markedet.
Å følge ideen om
skillet mellom autentisk ånd og mekanisk håndverk tar oss
innhold. Det er en underlig fremmed tanke
at det fram til da ikke eksisterte forskjell på
kunst og håndverk; at gotiske katedraler
ikke har noen arkitekt, men er oppført av
hådverkerlaug, at Leonardo Da Vinci så
seg selv som vitenskapsmann, ikke kunstner, eller at Bach var matematiker – at
Aristoteles slett ikke hadde noe begrep om
kunst som kunst. Siden den gang har skillet mellom kunst og håndverk stadig økt,

Skal man frigjøre sin idé om kunst
fullstendig fra håndverk, så er paradoksalt nok håndverk nødt til å
være kunstnerisk akseptert.

og da Marcel Duchamp i 1917 ville stille ut
et urinal som kunst, så skulle man kanskje
tro at de to var skilt for alltid.
Likevel eksisterer det et forhold: I manmotsats: Fra akademisk kunst ble utfordret
på midten av 1800-tallet, inn i modernismens abstraksjon, Duchamps readymades
og Warhols popkunst, til 70-tallets konseptkunst, eller postmodernismens simulacra. Da Richard Long tok seg en fjelltur i
1968 og kalte det kunst, så var kunstverket
kun konseptuelt gjenkjennbart. Det er ingenting i veien med slik kunst. Problemet
oppstår når det håndverksmessige får rykte på seg for å være mekanisk og åndsløst
i seg selv, fordi det framstilles som åndens
motpol. Skal man frigjøre sin idé om kunst
fullstendig fra håndverk, så er paradoksalt
nok håndverk nødt til å være kunstnerisk
akseptert. Det er nødt til å være lov å være
ånd. I mange kretser i dag er dette nettopp ikke tilfelle. Tanken om ånd utelukkende via en slags kunstnerisk genuinitet
eller autentisitet er på grensen til å tangere
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romantikkens genidyrkelse, og er i alle fall
en arving. Tendensen med å strebe etter å
være ren ånd, etter å være en mental pros-

og det hele oppfattes som en del av uttrykket, som bandets kunstneriske ånd,
og når en popartist synger surt, og det
er dårlig håndverk. Hele språkstrukturen

er du dårlig – det vil si: Er teknikken god
forventes det at ånden er fraværende. Tenk
bare på hvordan kunsthåndverk, selv når
den er frigjort fra bruksverdi, i språket ikke
får lov til å være ren kunst, selv om kunst
for lengst har befridd seg fra medium.

håndverk/kunst. Hver gang en pop-plate
anmeldes til gode karakterer får vi høre at
det er kunstpop. Altså ikke pop, men en
egen form for pop, kunstpop. Jeg har aldri
hørt begrepet kunstrock, for det er tydeligvis en kjensgjerning at rock allerede tenderer mot kunst. På samme måte omtales
gode poplåter som godt pophåndverk,
som om koblingen var naturlig, og at de
begge er lavt i hierarkiet. Diffuse hierarkiske begreper om rennomé og kred legger styringer på mottakelsen, og ikke frie
kvalitetskriterier og smaksdom. Begrepet
integritet blir et synonym for subkulturens
samhold - en keiserens nye klær-situasjon
der alle de innvidde rusler nakne rundt
og komplimenterer hverandres originale
bekledning. Den som påpeker nakenheten
mangler motesans.
Hvis postmodernismen gjorde sitt for å
overskride skillet mellom kunst og kulturindustri, så har den også etterlatt seg
et kjølvann av muligheter for subkulturer

Forskjellen funderes i autonomi - ideen
om at kunst er en sfære sidestilt fra alt annet enn seg selv, mens håndverk generelt
knyttes til bruksverdi og salg. Da kunst før
estetikkens og kunstbegrepets opprinnelse
forstod seg selv som håndverk var det nettopp fordi den hadde bruksverdi. Flukten
tert som en frykt for håndverksdyktighet.
er noe annet enn rent håndverk, så har
et usunt hierarki mellom håndverksdyktighet og ren kunstånd, som viser seg blant
annet i språket, og som gjennomsyrer
trendestetiske grupperingers fellessmak.
Jeg foreslår ikke å rømme fra vår egen historisitet, eller å demonisere moter og trender, men å slippe til en større åpenhet.
Både i den intellektualiserte kunstens
kvalitetskriterier, er skillet fra håndverk
et avgjørende kvalitetsmål. Håndverk
dømmes ut i fra teknikk, kunst ut i fra
ånd, som når en indierocker synger surt

Deltagerene kjenner igjen kulturprodukter som en del av miljøets
kollektive smak, og smaken går feil
vei: Den eies ikke av betrakter og
benyttes på produktet, den eies av
produktet og kjennes igjen av betrakteren.
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eksempel hipstertrenden desperat griper
etter noe så diffust som kred så er det nettopp et forsøk på å skape en idé om at én
spesiell type kulturindustrielle produkter
tenderer mot kunst. Disse kulturproduker så homogenisert at den er lett å kjenne
igjen for den som vil delta. Deltagerne
kjenner igjen kulturprodukter som en del
av miljøets kollektive smak, og smaken går
feil vei: Den eies ikke av betrakter og benyttes på produktet, den eies av produktet og
kjennes igjen av betrakteren. Det viktigste
er ikke å høre på det man liker, men å like
det som høres på.
Når smak har blitt til en selvbedragersk
estetisering av identitet, så har frykten for
å like feil ting sløret muligheten for en fri
smaksdom. Tilhørighet gjennom en felles
tegnbank er blitt viktigere enn tilhørighet
til seg selv. I jaget etter individuell integritet er det nettopp det som tapes: Integriteten som vinnes er kun grupperingens
integritet, ikke ens egen. Og fundamentet
for smaksdommen er nettopp ånd foran
teknikk, kunst foran håndverk. Argusterkest, og ånden er sterkest der teknikken er uviktig. Nettopp frykten for det
rene håndverkets åndsfattigdom har gjort
håndverk til den åndsfattiges attributt, og
dermed mistenkes straks håndverksdyktighet for å være åndsfattig. Det forblir de
intellektuelle subkulturenes privilegium å
itet hindrer dem i å se forbi nesetippen.
Denne teksten er ikke ment som polemikk

ler tilsvarende – det ville være like historieløst, som fåfengt og kjedelig – men et
forslag om ikke å frykte teknikk og håndverk, å slippe til sin egen smaksdom og
vurdere kunst og kulturprodukter uten å
la seg styre av dikotomien kunst/håndverk. Det innebærer ikke et frafall av åndelige kvalitetskriterier, men nettopp det
motsatte. Kanskje er det å sparke inn åpne
dører, men det er i så fall dører som stadig
åpnes på gløtt for så å lukke seg sakte men
sikkert igjen. Jeg deltar i alle fall gjerne i
tviholder på retten til å gjenkjenne ånd der
den er, også om den framtrer gjennom
dyktighet og håndverk. Flere unge norske
kunstnere har den siste tida tatt opp igjen
billedkunstens håndverk par exellence:
tegning. Og når Jan Eggum mottar æresprisen på Spellemann og proklamerer at
og at kred er ingenting, så er vi åndsfeller.
Ikke fordi håndverk er nok i seg selv, men
fordi det heller ikke er farlig.
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Møbelselger
Selge møblene mine, legge sedlene i en konvolutt, ta på meg jakka og dra.
Jeg vet ikke hvor jeg vil dra. Alle snakker om India, så kanskje en ferge til
Svalbard. En liten kafé i en snøby, der jeg må ha kjeledress og vindtette
vanter fra og til jobb. Servere cappuccino med altfor steamet melkeskum og
earl grey med sukker uten melk. Drikke øl i skjul på do, glemme bestillinger
og Det gjør ingenting, vi har god tid. Få hjemlengsel og reise til India. Bli
bilsyk og magesyk og menneskesyk. Smake ekte tandoori, med dyr du bare
kan drømme om. Bli for mett eller trøtt eller få feber. Reise hjem til Norge.
Føle at hele kroppen fungerer mot meg igjen, alt blod, alle ønsker, hjernelyder som ikke burde være der. Det begynte som en lav klikkelyd, men det
utviklet seg til klikk-klikk-klikk-klikk-klikk, kaldt, hardt og jeg blir nesten gal,
slår meg selv i hodet selv om jeg vet folk kan se. Kappløp mellom kvartaler
jeg ikke kjenner lenger. Løper til bussen og busser ut av byen til havet. Reiser
fra strand til strand, men jeg husker ikke hvordan en svømmer.
Selger møblene mine, legger sedlene i en konvolutt, tar på meg jakka og drar.
Pakker kun fuktighetskrem og en solhatt. Begynner på nytt ved gamle ekvator. Leier et studio og drikker portvin fra balkongen. Kjøper nytt sengetøy
til en brukt seng, nye lyspærer og billigere frukt. Drar til butikken uten lom-
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mebok, leter etter samtaler og tar numre fra kopiark med savnede hunder og
spåkoner. Ringer, bekjenner og legger på. Går på Capoeira. Beveger meg i en
takt jeg ikke kjenner, men merke at jeg liker meg her, solen er snillere, ingen
går på rekke, vi står mot hverandre, steg for steg sammen, selv om vi sloss.
en slik varme. Instruktøren beveger seg for oss. Inviterer henne på en kopp
te, blir kanskje forelska, selv om jeg ikke er lesbisk, men merker at lufta er
seriøs, annerledes, at vi kysser mens luftfuktigheten er på det høyeste. Hun
kommer inn i sengetøyet mitt, men jeg vet ikke om det er plass. Har aldri
vært så alene før, tenker jeg mens vi kysser og slikker og nyter og gråter og
forsvinner fra hele jordkloden uten Apollo. Skulle bare ønsker jeg var litt
mer, eller kanskje mindre. Dette nesten-ingentinget er med på å skape eller
ødelegge noe stort. Jeg kan føle det. Det hjelper ikke å dra. Ikke å bli heller.
Jeg dropper treningen, vasker sengetøyet og begynner å blande fortskjellige
urter, kanskje jeg lager en ny te. Vil du smake? Hun kunne ikke, hadde et
kurs på en annen side av byen, sier jeg bare må slappe av. Kaster kokt vann
på grusveien, klipper i sengetøyet, kjøper billett og drar.
Selge møblene mine, legge sedlene i en konvolutt, ta på meg jakka og
dra. Vil ikke dra langt denne gangen, bare bytte hus med noen jeg ikke
kjenner. Kanskje har de gjemt litt av lykken i listene, i vinduskarmen, bak
potteplanter eller i fryseren. Senga er brukt, men det er min også. Vasker
sengetøyet de la igjen, men lukta går ikke bort. Vet ikke om jeg vil ha den
bort. Det er noe som gjemme seg i den, men jeg vet ikke hva, bare at jeg sovhulrommene jeg ikke vil vise frem. Synker sakte inn i dem uten at de merker
det. Går ut selv om det er minusgrader. Jeg kjenner meg fornøyd og varm,
setter meg på kjøkkengulvet og tuller meg inn dyna og lukta av hjemme.
Jeg vil kjøpe ny sofa, bre den i dette sengetøyet.

Mari H. Andersen
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EN SAMTALE
MED
ESKIL VOGT
DEL 1.
MANUSET SOM
FORM OG ARBEID
av Kristina Leganger Iversen og Eivind Myklebust

V

i trefte Eskil Vogt på Laundromat
for å snakke om Reprise og Oslo, 31.
er har skrive manusa til. I dette nummeret
får du høyre om arbeida med manusa, og
spesielt Reprise, medan del to av samtalen
kjem i neste nummer, der Eskil fortel litt
meir om tankane bak Oslo, 31. august.
KLI: Kva var det de starta med i Reprise?
Kva var det du og Joachim bestemte dykk
skulle handle om? Kan vi snakke litt om
den prosessen?
Eskil: Det gikk mange, mange runder,
og så videre. Joachim bodde i London og

satt og skrev
lenge på en kjempekomplisert engelskålitelig forteller. Det handlet om en løgner,
som også fortalte historien, og da måtte
det selvfølgelig være slik at det vi så også
var upålitelig. Det ble ekstremt komplisert
etter hvert, jeg vet ikke hvor mange
virkelighetsnivåer vi opererte med, men
det var minst syv.
Kristina og Eivind: Hehehe
Eskil: Hehehe
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KLI: I intervjua som står i bokversjonane
av manusa verkar de jo litt som eit radarpar, som har ganskelike syn på ting?
Eskil: Vi er jo gamle venner. Vi har jobbet
sammen lenge, men vi var jo venner før
den tid også. Så det blir jo litt spesielt. Det
er ikke et veldig profesjonelt samarbeid.
Det sklir i alle retninger.
KLI: Spesielt i Reprise verkar det som
de har eit veldig overskotsprega, leikande
samarbeid. Eller det kan ein i alle høve
få inntrykk av, når ein les intervjuet bak i
Reprise-boka?
Eskil: Ja, det var jo det. Det begynte som
en frustrasjon ved å lage alle disse kortfår plass til noe som helst, det sier vi kanskje
i intervjuet også, men når vi endelig skulle
øse på. Det er jo ikke sant. Vi skjønte etter
hvert at det er ganske lite plass i en spille-

ikke romanen, når de snakker om hva som
viktig for oss å beholde den idéen om det
sprudlende, at det var masse idéer, at det...
at det rant litt over. Påfunn. Men det var
en ganske lang prosess med å komme dit,
det må jeg innrømme. Vi skrev det over en
tenkte vi at vi aldri kom til å greie å få det
i havn som en lang fortelling, eller med en
struktur som noen kan…

EM
Eskil
å gi det en ordentlig form, eller i hvert fall

EM: De leika ikkje med tanken på å gjere

Eskil: Vi hadde laget en liste over alle
scenene, med notater, over alle scenene vi
ville ha med, og så begynte vi å skrive det
ut og da skjønte vi etter tyve sider at det
kom til å bli over tusen sider langt. Og da
var det jo sånn: Skulle vi lage en tv-serie,

mange bikarakterer og historier i Reprise,
og veldig mye vi tok ut også, som kunne ha
levd i en eller annen forstand.
EM: Det er rart å høyre det no, at det er
mykje som er tatt ut, for det er jo allereie
mange bikarakterar og historier.
Eskil: I gjengen for eksempel. Guttene
hadde mye mer historie. Det er spesielt
Geir, han som kanskje er mest stille, lillebroren til Henning. Han hadde jo en egen
historietråd som vi var veldig glad i, men
som nesten bare var komisk.
EM: Er det eit drypp av den vi ser på den
scena på toalettet? Det er Geir, er ikkje
det?
KLI: Jo, det er Geir. Han er på toalettet på
denne festen.
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Eskil: Jo, nettopp, ja. Det er... Ja, jeg tror
kanskje den kom fordi vi hadde lyst til å gi
Geir bare noe. Han hadde en veldig komplisert historie med jenter.
EM: Ja, der er jo ein humoristisk undertone der.
KLI:
sen han har fått. Litt som han lille kiden
som har kome seg inn på festen og står der
og bare ser seg rundt og er heilt sjokkert
over at han får vere der.
EM: Han skrur opp igjen musikken...
Eskil: Han var også en sånn som vi nestversjon av manus. Men da hadde castingen
begynt å jobbe og de sa de hadde funnet
den perfekte gutten, «vi kan ikke ta ham
vekk». Så sa Joachim: «Ja, ta ham med på
settet da, så ser vi om vi får tid». Og det
greide de å kjempe gjennom, heldigvis.
Det var hele tiden mange slike små ting
som egentlig ikke er viktige, sett fra et rent
manussynspunkt, for tradisjonelt sett er jo
det alt som driver historien fremover, det
er det som regnes som viktig. Men vi ser
det ikke helt sånn alltid. Historien er der
for at bra ting skal kunne henge på og få
sin plass, og det er ikke alltid at fremdriften
er så viktig.
KLI: På ein eller annan måte minnar det
meg om, at ein del som både skriv og les
masse bøker ofte snakkar om at det ikkje
er plottet som er det sentrale, men språket,

det vakre, estetiske.
Eskil: Ja, det er kanskje klisjéen i litteraturmiljøet, det at folk og forfattere ikke
snakker om fortellingen. Det er bare Henrik Langeland som snakker om fortelling
og plot. Alle andre sier «nei, nei, nei, det
er stemmen. Det er stemmen i litteraturen
som er det viktige». Og det er jo for så vidt
sant det, jeg ser jo det i mange bøker jeg
på hva man virkelig verdsetter i det, men
jeg skjønner jo også at en del forfattere i
sin praksis kanskje hadde hatt bedre nytte
av å tenke struktur på et tidlig tidspunkt.
Så hadde de kanskje kommet i
havn litt tidligere. Man trenger ikke å la
plottet eller fortellingen ta overhånd selv
om man jobber mye med struktur. Det er
kanskje for at det ikke skal bli motsatt, at
man ikke blir styrt av det,
men tar kontroll over det.
EM: Men det må vel vere interessant i det
å skrive manus, der du faktisk ikkje skal,
eller, ikkje nødvendigvis skal vise fram ei
slik stemme, eit språk, men berre eit potensiale.
Eskil: Ja, det er jo på en måte veldig
frigjørende. Man slipper å tenke på at de
setningene man skriver ned skal ha litterær verdi i det hele tatt. Og det hadde
vert veldig hemmende, om jeg plutselig en
morgen skulle ha satt meg ned for å skrive
en roman. Det hadde vært veldig skummelt. Hva er min stemme egentlig? Har jeg
en stemme? De spørsmålene slipper man
å forholde seg til. Men man skjønner jo
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etter hvert at den stemmen ikke bare er i
hvordan ordene ligger etter hverandre på
siden, men også i hva man velger å snakke
om, hvilken tematikk man er interessert i
og hvordan man velger å vise det. Det har
jo ikke bare med grammatikk eller brudd
med syntaks å gjøre.
EM: Nei, der er jo noko i dialogen som,
i alle fall når ein les det, kan verke rart, i
alle fall for ein litteraturstudent, hehe. At
det blir veldig... Eg veit ikkje om eg klarar
å skildre det
Eskil: Dårlig språk?
EM: Tja, ikkje dårleg språk, men litt klumsete, litt klønete, noko ein til vanleg ikkje
møter i så mange bøker, men som når du

KLI: Det eg syns er veldig spennande, når
ein skriv eit manus skal ein vel få ned ein
potensialitet, så ein kan på ein måte ikkje
skrive det heilt ut, for det er så mykje som
berre skal skje. Likevel, når eg les desse dialogane, så merkar eg denne ambivalensen
skjelettet.
Eskil: Ja, når en skriver manus så er jo
dialogen, og voice-over og sånn, det som
egentlig skal være der hele veien. Det er jo
litt som å sitte og skrive selve brødteksten
i en roman. Det er jo noe som skal være
med i sluttresultatet, det skal være med.
Men man vet jo at det skal jobbes med
skuespillere og casting og at det kommer

til å forandre seg. Det som er veldig viktig
for oss er jo, når man sitter og skriver ut dialog, at det skal vere hverdagslig, man skal
ligge tett på hvordan disse menneskene
ville ha snakket, og da blir det jo ofte litt
omtrentligheter og pauser og gjentagelser
og veldig mye brutte setninger. Det kommer dere til å merke hvis dere hører dette
her etterpå, så er det veldig sjelden at setningene er velformulerte,
de begynner ofte et sted og ender opp
et annet. Man lager ofte gode setninagsspråket, og det har vi savnet litt i dialog.
Det var veldig viktig for oss det der.
EM: Men er det ein slags realismemarkør?
Eskil: Det er både en realismemarkør og
en frykt for dårlig skuespill, rett og slett.
Den drev oss kanskje litt i Reprise, men
jeg tror at vi i Oslo 31. august hadde mer
selvtillit på det. Man kunne ta det lenger,
visste at man kunne få til ting. Det var velhvor vi bare hadde sett sånn omtrentlig
dialog som vi ikke trodde så mye på. Nå
skulle vi prøve virkelig å la folk snakke på
den måten de virkelig snakker. Og det var
også da viktig at det passet skuespillerne.
At de følte seg komfortable med det. Når
casting begynte skrev vi ofte om formuleringer fordi vi merket at de formulerte seg
på den måten, eller snakket på en annen
måte. Ikke så mye forandring, men det var
noe da. Det oppmuntrer også skuespillerne til å ta det videre inn i innspilling og
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gjøre teksten til sin. Det er kjempeviktig.
EM: Dette må jo openbert ha lukkast. Dei
første kritikkane gjekk jo nettopp på at
skodespelet var bra. Anders Danielsen Lie
fekk til dømes mykje skryt.
Eskil: Ja, med rette får skuespillerne skryt.
Det er ikke det at alt ligger i manus, men
jeg tror det ligger en retning i manus. En
retning som lå i det jeg og Joachim snakket
om, det vi hadde lyst til å gjøre og også det
vi var redd for å plumpe ut med.
KLI: Det er jo prega av at han slepp taket litt, at Joachim Trier let skodespelarane
påverke litt. Og du let jo Joachim regissere.
Eller, de har jo skrive det saman, men han
får jo mykje å seie. Korleis er det å sleppe
teksta du har jobba så mykje med ut i den
fri?
Eskil: Det er jo... Hvis man ikke... Noen
ganger sier jeg at å være manusforfatter
som skjer, det er litt som å være pappa i
fødestuen. Altså, du er veldig involvert, du
har satt i gang hele greia, men nå... du har
egentlig ikke noen plass der, hva skal du
gjøre? Hehe, du bryr deg, men du kan ikke
påvirke så mye. Men jeg føler at hvis du
utvikler seg underveis, så liker du egentlig
Da burde man jo drive med noe der man
har full kontroll over hele
prosessen. Jeg er jo også regiutdannet, jeg
noen ganger jeg ser at Joachim gjør ting

på et vis som jeg ville gjort litt annerledes.
Men det går som regel på
detaljnivå. Vi er enige på de større linjene.
Og det er jo det viktigste. Det jeg føler er
viktig for meg, som gjør den prosessen
givende hele veien, er at jeg får lov til å
blande meg inn der jeg har lyst. Ikke sånn
at jeg får lov til å bestemme noe, men jeg
får lov å si min mening og er ganske tett
i casting og valg av skuespillere, og da gir
jeg min mening ganske fortløpende. Så
slipper jeg det mer eller mindre under innspilling, før jeg kommer inn igjen i klipperommet og ser de forskjellige
versjonene, og synser. Og igjen: Det viktigste er å føle at man blir hørt, ikke at de
gjør nøyaktig hva jeg sier. At jeg får lov til å
følge opp, da. Diskutere de viktige tingene.
EM: Når du snakkar om det slik, manuset
som ein slags strategiplan, noko ein jobbar ut i frå, og at det vidare ikkje har litterær betydning, så verkar det jo litt rart
at det kjem ut i bokform på Tiden forlag,
mellom permar som innbyr til å lese det
litterært.
Eskil: Ja, ja, hva skal man si? Det har jo
ikke litterær betydning, men jeg håper det
kan ha betydning for folk som er interesfaktisk en god del arbeid i utformingen av
manusene, i språket, i dialogene. En av de
manus er dessuten å formulere seg klart og
presist, nesten litt gjennomsiktig, sånn
at man nesten skal kunne scanne, bare
kaste et blikk på to linjer med beskrivel-
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ser og ha fått med seg det viktigste. Det er
ten, men ligge veldig tett opp til det å mer
samtidig så er det jo mange ting som mangler når man leser manuset. I begynnelsen
tenkte vi veldig mye på at manuset skulle
bare være rent nøkternt beskrivende, og
ikke litterært, for det er ikke det som er i
-

Eskil: Vi skjønner mer og mer av hvor lite
mer realistisk på hva rammene er. Det var
jo det som tok så lang tid med Reprise, at
vi hele tiden skulle utfordre de rammene,
presse inn så mye som mulig. Ingen sammenligning forøvrig, men
det var det Truffaut sa om Citizen Kane:
Det er ikke det minst imponerende at han
vi har laget noe tilsvarende, men når man

ikke har i teksten. Og man må jo til tider
kompensere litt for det også. Da kan man
tillate seg å ta noen grep også i teksten.
EM: Det er kanskje på eit stadium som er
før ei språkleg utforming, altså enten før
tuelt som litteratur. Det er noko med eit
potensial, kanskje eit potensial for ei litterærbetydning?
Eskil: Ja, manus er jo to ting. Det ene er
arbeidsverktøyet, den strategien som jeg
og Joachim utarbeider og som Joachim
tar videre og gjør sitt med etter hvert. Og
der har jo ikke utformingen egentlig noe å
si, bare han husker det. Mens det andre er
jo at mange mennesker skal lese det, før
peviktig. Da skal alle mulige folk, fra skuelese og få en opplevelse. De vil jo gjerne
bli beveget eller rørt eller le eller hva som
helst de også. Da må man altså skrive litt
med tanke på dem. Man skriver jo med
tanke på en effekt hos en leser.
KLI: Har de blitt tryggare på dette feltet?

veldig, veldig imponert over tettpakkethet,
kompromering. For det er et tidsbegrenset
medium, og hvis du går over to timer så
kommer det helt andre regler inn i bildet.
Hvis man skal holde seg i klassisk spillehvordan man forteller, hvor effektiv man
er.
EM: Det er kanskje eit banalt spørsmål,
men kva er det som inspirerer deg når du
skal skrive manus? Les du dramatikk? Ser

Eskil:
det er jo der det kommer fra. Men en av
grunnene til at disse tingene ble utgitt var
jo at jeg selv husker da jeg var ung og interessert i manus og gikk og lånte manus
emateket var. Her skjønte man fort at det
ikke var ordentlige manus. Det var bare
Hva lærte man av det? Da var det jo i
alt sammen, og da slapp man å sitte og lese
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det, det tok jo dobbelt så lang tid. Men en
sjelden gang fant man manus som faktisk
var reelle manus fra før innspillingen begynte, og da så man alle forskjellene, Man
kunne si at «denne scenen var jo faktisk
mye bedre i manus». Det var ikke alltid
hvis vi skal gi ut manus, så må det jo være
det, det må være som et
dokument over arbeidsprosessen.
EM: Slik at du kan sjå kva som stemmer
og ikkje stemmer overeins, og gå inn i
arbeidsprosessen.
Eskil:
Så ser man jo at i klippingen har de byttet
om på rekkefølgen der, og de har fjernet
den scenen. Man risikerer å se dum ut fordi man trodde at den scenen var så viktig,
at den måtte være med. Men
samtidig er det jo ikke så farlig, de som
leser det er jo spesielt interesserte.
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Fanget i tilstand

Tid: presens
Sted: i en stol; i tankens kraft
Tilstand: energisk
Utløsende årsak: glede
Virkning: Kvinnen sitter i en rød, medtatt lenestol. Med høy
rygg og myke linjer. Lukten av eple og kanel kiler fortsatt i nesen,
til tross for at koppen er kald og tom. Ord og stemmer konkurrerer
i tankene. Hun smaker på alt, før det faller på plass. Og når det fester
seg til skriften, skjer det med en blå Pilot <F> uten nevneverdig
bevissthet. Hun kjenner på uante krefter. Bit for bit formes en hisselv, men kanskje også for å berøre, engasjere? Vet ikke
hva som er hva. Men det betyr ikke så mye.
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Tid: påtrengende
Sted: i en stol; i tankens makt
Tilstand: ubesluttsom
Utløsende årsak: forventninger
Virkning: Den samme kvinnen, i den samme stolen. Piloten er
av type <M>, svart. Tekoppen er byttet ut med rødvin. Ordene
har mistet sin frihet og tanker lar seg ikke fange. Mens hun føler
seg fanget. Stolen er ikke så myk lenger. Det er uvisst om hun
står stille eller faller, hun har mistet retningen. Vet ikke hva
som er hva. Og det er uvisst om vinen kan komme henne
til unnsetning.

Tid: midlertidig
Sted: i en stol; i drømmens kanskje
Tilstand: pause
Øyenlokkene føles tunge når hun blunker. Idet hun
sovner glir pilotpennen umerkelig ut av grepet, og
stramme muskler glattes ut.

av Hege Sørrensen
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av Stinne Storm
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KONKURRERENDE KART

Notater til iscenesettelse av Cecilie Løveids
Østerrike
av Espen Dahl Hjort
Jeg leste endelig Cecilie Løveids Østerrike
og oppdaget at jeg har levd med ord og
vendinger fra stykket siden jeg uten hell
forsøkte å lese det for tre år siden. Kraftkomboen Løveid og Wittgenstein har endret språket mitt uten at jeg har vært klar
over det.
«Når jeg sitter og tenker uten å skrive på en
bok, hopper jeg omkring temaet; det er den eneste måten å tenke på som faller naturlig for meg.

(...) Jeg kaster bort uutsigelige anstrengelser på å
gi tankene en orden som muligens ikke har verdi i
det hele tatt.» (Wittgenstein 1995: 63)
Jeg har ingen anelse hva slags virkelighet
medieteknologien presenterer for alle dere
andre; dere får sikkert andre treff når dere
googler eller er på Youtube, og vi er ikke
tilstede samme sted selv side om side på
trikken: jeg hører lyder fra Hallingdal 1962,
du fra New York samme år. Ludwig er på
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hytta i Østerrike i Skjolden ved Sognefjorden, Marguerite er på vei inn i en sce-

og gjennomføring (formulert i samtale i
februar 2012). Det er i det hele tatt stor

Skjolden blir en gåte og et estetisk problem – en e(ste)tisk utfordring til leseren,
som må velge sansepolitikk.

har en rekke kart å velge mellom. Vi bedigvis har en posisjon og like fullt kan veksle mellom posisjoner – men det er umulig
å være generelt i et landskap. Landskapsmetaforen hjelper tanken å veksle mellom
perspektiver.

Jeg vil med dette slå et forsiktig slag for
den anvendte teatervitenskap ved å gjøre
noen forberedende betraktninger (og forsøk) om Østerrike med en hypotetisk iscenesettelse i tankene.

Jeg har begynt å skrive ting feil,
om det er jeg som skriver dem.
Ingen sier velkommen
Hvis teatertekstens status er endret «fra å
være utgangspunktet for en teaterforestilluttrykket, uten en selvfølgelig primær status» (Leirvåg 293) vil det ikke bare påvirke
teaterteksten som tekst – det vil også tvinge frem en kontinuerlig undersøkelse av
hvilken funksjon en gitt/valgt tekst skal gis
i et iscenesettelsesarbeid.

En iscenesetter kan ikke bare lete etter
sannheten, men må også påstå noe om
hvordan verden er. Dette er banalt og feil,
slår det meg: en iscenesetter kan godt lete
etter sannheten. Men den som endelig vet
hva teater er en gang for alle, er ute av spillet. Har spilt seg selv ut. Jeg vet ikke engang hvordan det ser ut.
Vi kan aldri innta forfatterens univers. Vi
kan se det, kanskje, på avstand, men det
er ingen som ønsker oss velkommen inn.
Forfatterens univers er dessuten ikke en
forestilling, og det er det vi prøver å tenke
oss. Vi kan lære av Løveids Wittgenstein:
vi må velge hvor vi vil være, og bli der. Vi
må velge oss et sted å tenke fra.

En forkledd vokter
at iscenesettelseshåndverket ikke handler
om realisering av teksten men om å fremstille en forestilling, der forestilling menes
i sin bokstavelige forstand: noe skal stilles
foran publikum, og det gjøres på grunnlag
av noen forestillinger om hvordan verden,
tekster og materialet henger sammen.

Petter Hagen: håndverket er alt som hjelper meg å få best mulig samsvar mellom idé

«Det kommer til å gå fjorten dager
før jeg greier å komme inn igjen i de tankene
du har forstyrret meg i!» (33)
Østerrike handler om (?) Ludwig – Ludwig Wittgenstein – som (i likhet med den
Skjolden ved Sognefjorden. Han får besøk
av en kvinne, Marguerite, som er der for å
svare på frierbrevet hans. Hun har med seg
Brand, som han har sendt henne på
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originalspråket; hun ér dessuten Agnes fra
Brand.

menneske tilfører en spenning mellom det
man vet og ikke vet som er produktiv, og
som åpner for en fri tilskuing – og vi skal
komme tilbake til Rancières syn på dette.
Denne forskyvningen er et snedig pedagogisk grep.
«Vi kan si at myten om den ufullendte dramatiske teksten er den mest grunnleggende i oppfatningen av forholdet mellom tekst og teater i moderne, vestlig teatertradisjon» (Leirvåg 294).
Selvfølgelig, sier du: boken ligger jo der.
Den gjør ingenting, den forestiller oss ingenting, den ønsker oss ikke velkommen.
Men på den annen side vet vi ingenting
om teksten før vi har prøvet den som henvendelse: som Marguerite må vi reise til
Skjolden for å se om sceneanvisningene
stemmer.
Vi må lete etter et mulig samsvar mellom
tegn og virkelighet. Vi har fått en henvendelse fra Løveid, som ikke kan stå ubesvart
men som ikke lar seg besvare uten at vi
legger i vei. Det er «skygger av håndskrifter,
notater i kode driver over landskapet i Ludwigs
søvnløse natt (...). Stemmer hvisker fra skriftene, i
revers, uforståelig» (20).

«Dersom jeg var et mere anstendig
menneske, ville min kjærlighet til deg
vært mere anstendig også»
Utgangspunktet mitt var Wittgensteins utsagn om at han «tenker faktisk med pennen,
for mitt hode vet ofte ingenting om det min hånd
skriver» (Wittgenstein 1995: 50).

Helt konkret kjenner jeg at jeg tilbringer
så mye tid med tastaturet at jeg ikke alltid
vet hva jeg skriver, eller at jeg skriver. Muligens foregriper skriften min egen tanke,
men like mye er alle disse tankene bare
håndverk. Jeg har begynt å skrive ting feil,
jeg som skriver dem.
Betyr dette siste at myten om den ufullendte dramatiske teksten er nødvendig for at
det i det hele tatt skal være mulig å oppfatte den? At teaterteksten med vilje er en
ufullstendig versjon av virkeligheten som
gir mulighet til å velge på nytt hva slags
omgang man skal ha med verden? Iscentydighet, eller uanstendighet, i omgangen
med verden. Jeg er hengiven til mange
verdener.
«Ordene i det språket jeg snakker om, skal
henvise til det som bare den talende kan vite om:
til personens umiddelbare, private fornemmelser.
Ingen annen kan altså forstå dette språket.»
(Wittgenstein 2010: 243)
Jeg aner ikke hva slags utsnitt av verden
teknologien gir dere andre. Er det et
dårlig utgangspunkt for å lage teater, eller
det aller beste? Vi må tenke på tilskueren
– nå!

Hvem er du til å orientere meg? Hvem
er jeg til å orientere meg?
kan ikke orientere meg».» (W.)
Jacques Rancière går i The Emancipated
Spectator (og her forholder jeg meg først
og fremst til kapittel én, som har samme
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ket er enklere å tenke i et danseperspektiv
enn i et tradisjonelt teaterperspektiv, opplever jeg. Ikke fordi man må la seg føre,
men fordi man ikke må la seg forføre - av
hverdagsspråket, til billig empati – men la
blikket jobbe.
Ludwig sier: «Jeg sier til alle at jeg er sammen
med en arkitekt» (67), og alle i salen vet at
han ikke er arkitekt, men at han har tegnet hennes hus, og sin egen hytte, som han
Dette er en henvendelse fra Løveid via oss
til den fremtidige tilskueren som jeg ikke
vil forstå som noe annet enn nettopp det:
en henvendelse.
tittel) inn for å oppgradere tilskuerens
rolle fra passiv til aktiv, eller snarere: å påpeke og med det fjerne en tenkt forbindelse mellom blikk og passivitet (og distanse,
desinteresse) kontra handling og aktivitet
(som er aktørens, skuespillerens arbeid).
«Being a spectator is not some passive condition
that we should transform into activity. It is our
normal situation. We also learn and teach, act
and know, as spectators who all the time link what
we see to what we have seen and said, done and
dreamed.» (Rancière 2011: 17)
For å frigjøre tilskueren må vi tenke forestillingen i en tredjeposisjon:
«restore it to an equal footing with the telling of a
story, the reading of a book, or the gaze focused on
an image (...) For in all these performances what is
involved is linking what one knows with what one
does not know (...)» (Rancière 2011: 22)
Det er et objekt som verken tilskueren eller
utøver fullt og helt kjenner. Og dette med
at aktøren ikke har full kunnskap om ver-

På samme måte, følgende replikkveksling:
– Nede i vannet. (72)
Og ikke minst Løveids felle: «Midt imellom sceneanvisningene skjer det gjerne tragedier?»
(Løveid 74)
Løveids ulykkelige Wittgenstein forsøker
aktivt å skrive (om) sin egen historie som
tragedie: når hun ankommer strever han
med en tanke: «En tragedie kunne alltid begynne med ordene ... ingenting ville ha skjedd,
om ikke ... om ikke ...» (20) og mange sider
senere sier han: «Ingenting hadde skjedd hvis
ikke du var kommet»” (73) Forsøker han å
tegne opp sin egen – private – tragedie?
Som ingen andre kan forstå?

og det som adskiller disse fra empiriske problemer,
er at de spørsmål som ligger til grunn for de
ståelser av språkets virkemåte »(Sørli 2003: 69).
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«Det må ikke være noe hypotetisk i undersøkelsene våre. (...) Problemene blir ikke løst ved
å fremskaffe ny empiri, men ved å sammenstille
mot forhekselsen av vår forstand ved hjelp av
midlene i språket.» (Wittgenstein 2010: 79).

Tilfeldighetene har villet det slik at
jeg har besøkt nettsidene til et par
hundre små produksjonsbedrifter i

«Midt imellom sceneanvisningene
skjer det gjerne tragedier?» (74)
Vi trenger en fjord. Men vi trenger også
å forholde oss til følgende: «Handlingen
foregår i vår tid, dels i, dels omkring en fjordbygd
på vestkysten av Norge.» Hvilken tid deler
Løveid og jeg, vi? Men så: «En kvinne refjordlandskap. Hun er kledd i vår tids mote(...)»
(12)
Sier Løveid at Sognefjorden har noe med
Ludwig å gjøre? At Skjolden former ham?
som de argentinske produksjonen av Hedda Gabler som besøkte Ibsenfestivalen i
tatt avstand fra det intime teatret (Daniel
Veronese Company). Figurene fra Hedda
Gabler bodde i et teater der de i arbeidstiden spilte Et dukkehjem. Østerrike kan
pel teltene fra gigantoppsetningen til Calixto Bieto (2008), det tror jeg hadde vært

Den argentinske forestillingen utga seg
i liket med Østerrike for å være en rekke
ting, og de to har til felles en måte å være
stedbundet på som lot dem vise frem noe
viktig. Det er forskjell på et generelt
«den andres ansikt om morgenen» og
et bestemt «den andres ansikt om morgenen», for eksempel i barndomshjemmet
ditt eller på en øy du har vært på en som-

«Det skal være svært dypt her. /
Dypest i verden.»
Det skjer i vår tid, skriver Løveid i sceneanvisningene. Hvis vi ikke tenker stykket
som et stykke litteratur men som en handling, en henvendelse, må vi i vårt forberedende arbeid forsøke å sette oss inn
i Løveids opprinnelige utsagn. Selv om
tilskueren kan hende er fristilt, er det ikke
likegyldig i et produksjonsperspektiv: for
vi må forsøke å forstå hva teksten vi jobber med egentlig står for.
Vår tid, via Morgenbladet 24. februar
2012:
Det er som om diktene skriver seg selv, mens jeg
(Løveid 2012) Løveid synes å være

Vi må ta noen valg. For hvem? Hvor? Det
siste gir muligens det første. La oss si at vi
skal sette opp Østerrike i botanisk hage, i
et drivhus. Og la oss tilegne forestillingen
til Universitetet i Oslo. En idé blir til – eller
skrives: en kontordiskurs. En byråkratisk
situasjon. En kaleidoskopisk
kontorverden – med de runde arkivskap
og kunstige planter (og noen få ekte planter innimellom).
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«Handlingen foregår i vår tid, dels i, dels omkring
en fjordbygd på vestkysten av Norge.»
Tilfeldighetene har villet det slik at jeg har
besøkt nettsidene til et par hundre små
produksjonsbedrifter i oljenæringa og
Norge. Det fremkaller en solbleket linoleumsverden med ringpermer, arkivskap,
stolthet knyttet til for eksempel plasthetter. Det er essensielt at man fremstår som
om man har tro på prosjektet sitt. Vi kunne
bruke dette i vår fremstilling av Ludwig.
«Performance is belief in the part one is playing»
(Goffman 2004: 61) Ludwig må tro på sitt
eget språk, men det er et problem for ham:
han tviler. Han lurer på om han er en conLudwig går inn for å være Ludwig, såklart.
Han fremstår selvbevisst som en supermodell:
«I’ve learned to do this. I study all of my pictures (...) Which turn of the hip is sexier, which
toe to curl or leg to
straighten. I know every bone» (Bar Refaeli til
Mullinger: 157).

Men vi kan aldri overta denne
erfaringen. Vi kan bare gjøre våre
egne.
Denne forbindelsen kan kanskje synes
søkt men det virker plutselig logisk at Ludwig snakker hele tiden, at han må holde
omgivelsene i live enten han liker det eller
ei: «Det er meget vanskelig / å ikke forstås av en
eneste levende sjel» (43).
Hva er det som skjer når Marguerite ensomt reiser med en utgave av Ibsens Brand

på originalspråket helt i fra Tyskland og inn
i Sognefjorden for å sjekke om Ibsens sceneanvisninger stemmer? Hvorfor kan hun
ikke bare skrive inn de første bokstavene i
nettleseren sin og velge et de beleilige forslagene som kommer opp? Har det noe å
si? Sånn sett handler Østerrike ikke bare
om å skrive men om å lese. Og hun svarer
entere seg i Brand uten å se det selv.

Tvert imot: vi trenger en
strategi bygget på feil og mislykket representasjon.
Tross alt noen
Finnes det en europeisk modus? Er Wittgenstein det europeiske mennesket? Den
eneste måten jeg for øyeblikket klarer å
tenke på det er å skille mellom Wittgensteins blues og den amerikanske bluesen:
amerikanske bluesen er en travellin’ blues.
I Robert Johnsons ord:
«I gotta keep movin’, I gotta keep movin’, blues
fallin’ down like hail» (Robert Johnson: «Hellhound on my trail»).
Sammenlign med Ludwig:
«Jeg sitter her og venter på at ideene skal komme
tilbake. Og når
jeg har vært alene tilstrekkelig ... lenge, kommer
de.» (35).
Scenerommet må således være lokalt. Ludwig går i ring. Eller sitter han stille på en
hylle høyt over gulvet, mens det regner no-
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tater og avrevne ark fra ham? Han vinner
høyde og trygghet og kan samtidig holde
øye med sin David ved pianoet. Det er
som om Davids nakenhet og musisering er
det som kan frelse Ludwig fra en historie
av døde tekster og sceneanvisninger.
sammenbrudd according to Ludwig:
«Du er tross alt noen. «Du er tross alt noen.»
Han skriver det begynner å skrive i notisboken
sin.» (20)
Dette er en fantastisk henvendelse til publikum. «Emancipation begins when we challenge
the opposition between viewing and acting» (Rancière 2011: 13) Det vil si: jeg må delta i møte
med Løveids tekst, dette er vel bare den
logiske forlengelse av leserens fødsel/forfatterens død men med en gjenfødt
forfatter i nabohagen. Østerrike er skrevet,
må jeg anta, med utgangspunkt i Løveids
erfaring av verden. Men vi kan aldri overta
denne erfaringen. Vi kan bare gjøre våre
egne. Jeg tiltrekkes og skremmes av muligheten for å slå meg ned noe som helst
sted, og særlig et sted som Skjolden. Ikke
bare fordi det er spennende å være der,
bære at jeg måtte kvitte meg med store
mengder tekst. Men det er tekst som andre
har skrevet. Skjolden er en usynlig republikk, en republikk uten historie.
Er nordlyset teksten vår? Nordlyset som
barna vifter med laken for å temme, teksten jeg vifter med ark for å temme (det er
fortsatt vifting som ligger til grunn, vifting

Som Marguerite, sier vi til Ludwig: «Jeg skal
men først må jeg få lese»(83).
På et tidspunkt skjer det: “Marguerite beveg
himmelen.” (93).
LUDWIG
Hold opp med å vifte sånn.
Skjønner du ikke at det er noen som ser?
MARGUERITE:
Ingen!
LUDWIG:
Der. Over på den andre siden. (93)
Det er oss. Det er Løveid til oss. Det er
den performative teksten. Det er sånn det
er å velge seg et sted. Han har ikke spilt seg
dette stykket. Det handler ikke om
udødelighet men om å gi seg selv muligheten til å virke.

Siste scene: «En vakker scene på
teater»
«Tanken er utslitt og kan ikke lenger brukes.
Slik sølvpapir som en gang er krøllet sammen
ikke kan glattes helt ut igjen. Nesten alle mine
tanker er litt sammenkrøllede.» (Wittgenstein
1995: 50)

lesning: «‘It’s not me it’s you.’ 20 ways to make
her leave you!» (Coren 2011) Det er som en
oppsummering av Ludwigs forsøk på å
forholde seg til Marguerite:
«8: Whatever you do, don’t listen to her.» Og videre: «11: You must also take care to be a tremendous bore when the two of you are alone», («Hvis
jeg ikke brenner notatvrøvlet avsondrer jeg meg fra

38
livets kilde» (Løveid 82))
og ikke minst: «12: Take a lot of long, luxuriant baths»; «Jeg bruker grønnsåpe.»
(Løveid 74).
Det skal sies at artikkelen ender med en
oppfordring til å være en mann og si det
som det er. (Hvorfor leser jeg dette i det
hele tatt?) Ludwigs siste replikk: «Du har
ødelagt mitt liv!» – og hun svarer: «Du har
ødelagt mitt liv!» (Løveid 97) Østerrike handler også om kjærlighet.
«[Performance] is not the transmission of the
artist’s knowledge or inspiration to the spectator.
It is the third thing that is owned by no one, whose
meaning is owned by no one, but which subsists
between them, excluding any uniform transmission, any identity of cause and effect» (Rancière
2011: 15)
Og Wittgensteins tekster er ypperlige
fremmede objekter på denne måten; for
hva betyr egentlig «tanken er krøllet», slik
Wittgenstein skriver i notatene sine (Wittgenstein 1995)? Er det bare det at jeg ikke
har hatt tid til å gjøre det skitne arbeidet
som det er å sette seg inn i noe som helst?
Men det har heller ikke Løveid lagt opp
til. Wittgenstein er en forskyvning innad i
verket, som fjerner det fra alles eie. Og allikevel får vi se det.
Hvis vi skal ha håp om å lage en vakker
scene må vi overraske. Så vi kan ikke være
for vakre, for esoteriske fra starten av.
Tvert imot: vi trenger en strategi bygget på
feil og mislykket representasjon.
En Ludwig som vil være mange ting, og
som tror på rollene han spiller: «David hjelper Ludwig på med Agneskjolen» (97). Tidligere
har vi sett Ludwigs forsøk på kodeskrift,
og det kan godt hende verken han

eller vi har noen fullgod forståelse av
hvordan den fungerer. Tankene er ikke
mine egne, det merker jeg i det jeg skriver
dem ned. Men de er ikke vilkårlige.
Jeg foreslår følgende progresjon: en gradvis nedstengning: alt blir mørkt. Men vi
kan snakke allikevel, for vi er mennesker.

skriver er vanskelig å forstå. Var du bedre, ville
du gjøre det vanskelige lett å forstå. - Men hvem
sier at det er mulig?!» (Wittgenstein 1995: 140).
Vi har kanskje ikke kommet så mye
nærmere en forestilling, men har forsøkt
å sirkle inn et grunnlag for en begynnelse.
Det er ikke engang sagt at vi har klart å anvende noen form for teatervitenskap. Det
eneste som står igjen er mitt eget arbeid
med tastaturet. Jeg legger merke til at s, m,
n, l og e har slitte groper.
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DYR SOM
LEVER, DYR
SOM DØYR
Gjennom dyra
kjem vi oss sjølv
nærare
av Kristina Leganger Iversen
To som har debutert det siste året skriv om
dyr som lev og dyr som døyr i sine første
bøker. I Rawdna Carita Eira si diktbok
Løp svartøre løp (2011) følgjer vi ei samisk
ungjente som veks opp i nord med ein rei boka Hvalfall (2012) nyttar kvalar som
søkker ned i sjøen utanfor Hvaler som eit
av sine hovudmotiv. I begge bøkene brukast dyra, kvalar og reinsdyr, og deira liv
og daud, til å seie noko nytt om menneskelivet, og menneskedauden

Dyr i dikting
Å nytte dyr i dikting er inga ny øving:
Dyra har ei stor plass innan litteraturhistoria, heilt attende til dei første nedteikna
forteljingane. Frå vår vestlege ståstad kjenner vi mellom anna Esops fablar, Ovid
sine metamorfosar, Jesu linkningar, eller

våre eigne folkeeventyr. Her ser vi at dyra
tener for å seie noko om menneske, mennesketypar, livet og religionen. Dyr har
gjennom heile historia til mennesket vore
med oss, som farar eller hjelparar, som
rovdyr eller husdyr, over eller under oss på
næringskjeda. Dei er oss
nære eller fjerne, kjente eller ukjente,
mange måtar er dei like oss, dei et, formerer seg (om dei får lov), dei lever og døyr.
Men for menneske skil dyra seg særskilt
på eit punkt frå oss: deira daud er annleis
enn vår eiga, meiningsfull på eit anna vis
enn vår daud. Når dyret døyr blir det til
mat, klede eller på anna vis til nytte for andre dyr eller menneske. Nett på det viset
kan dyr, og forteljingar om dyr som døyr,
framsyne ny meining for både liv og daud
i vår moderne verd. Nett dette potensialet
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Frå Finnmarksvidda til Oslofjorden
Hvalfall og Løp svartøre løp er begge dik-

er det dei to debutantdiktbøkene utnyttar
til fulle.
Det er ikkje berre debutantdiktarar innanfor det siste året som har skrive om dyr,
røynde diktarar som Gro Dale og Øyvind
Rimbereid ga i året som gjekk ut diktbøker
der dyret står sentralt i poesien, høvevis
Støvet, skyggen, hunden og jeg og Jimpet av det siste året (sjølv om Hvalfall kom
i januar 2012) alle har dyret som sentral
språket og kroppen har lenge vore mellom
dei mest sentrale motiva for å handsame

Gjennom heile oppveksten
følgjer Svartøret og eg-et kvarandre, frå ho brennmerkar han til
ho stikk kniven i han og tømmer
han for blod.
eksistensielt stoff i samtidig norsk poesi,
men no kan det sjåast ut som dyra er blitt
mellom dei fremste motiva for å skildre
eksistensiell tematikk.
Men kva med debutantane? Korleis turnerer dei denne eldgamle tematikken i sine
første diktbøker?

syner fram sentrale trekk ved samtidspoesia. Som bøker ligg dei nære romanen i si
form, både fordi dei er prega av eit lengre
narrativ samstundes som dei er skrive i ei
relativt prosanær form for poesi. Medan
Hvalfall stort sett er først i ei lyrisk prosadrakt, altså i form av prosadikt, er Løp
svartøre løp prosaisk prosa, normalsprosiaske setningar i poesidrakt med ujamn
høgremarg. Som romannære diktbøker
(eller diktromanar) har begge samlingane både eit tydeleg dikt-eg, og dei er på
same vis overtydande lokalisert i eg-et sitt
nærmiljø. I den eine boka blir vi teke med
langt inn på Finnmarksvidda og i den andre følgjer vi hovudpersonen ut i bilen til
Hvaler, staden han og broren voks opp på.
Om tiden, staden og handlinga sin einskap
var Aristoteles sitt mål for dramaet, verkar
personen, handlinga og staden sin einskap
å vere målet for desse debutandiktbøkene,
og mange andre diktbøker med dei. Men
korleis var det med dyra?

Dyr og menneske, liv og daud
1 Løp svartøre løp er utgjeven både på
bokmål og samisk. Ettersom eg dessverre
ikkje les samisk tek denne teksta berre utgangspunkt i boksmålsutgåva.
Sjølv om begge bøkene tek føre seg forholdet mellom dyr og menneske, liv og
daud, så gjer dei det på forskjelleg vis. Ikkje minst er forskjellen stor fordi dyra, eller dyret, i Løp svartøre løp nesten er for
eit husdyr å rekne. Reinsdyret er ein del av
bodskapen til familien i samlinga, og dei
lev tett saman. Kvalane i Hvalfall er derimot fjerne frå hovudpersonen, størstede-
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sett vert det tydeleg at dyra tenar heilt forskjellege omsyn i dei to diktbøkene, for der
reinsdyra er heilt konkrete livspartnarar for
samejenta, ein del av hennar livsgrunnlag
og kvardag, fungerer kvalane i Hvalfall som
dyr han søkjer, møter og nyttar som ein del
av ein sorgprosess. Ein kan ikkje leve med
kvalar, men ein kan dikte seg ned til deira

alt for tydelege poetiske verkemidla, det er
ei bok der orda springer over sidene som
reinsdyrkalven. Farten er det viktigaste
verkemiddelet i samlinga, fart og driv,
som både vert uttrykt gjennom mange-

Kvalane som søkker ned i sjøen blir i boka
knytt til tapet av ein bror, ein bror ein som
lesaren tenkjer kanskje drukna.
Der den meiningslause (druknings)dauden
i Hvalfall blir gjeve meining gjennom det
nye livet som oppstår omkring kvalkroppen når han søkker ned, er dauden aldri
meiningslaus i Løp svartøre løp. I dette
diktuniverset er dauden den sjølvsagte og
meiningsfulle avsluttinga av livet, fordi det
er gjennom dauden kalven sørgjer for å gje
livet vidare til dikt-eget i boka. Gjennom
heile oppveksten følgjer Svartøret og eget kvarandre, frå ho brennmerkar han til
ho stikk kniven i han og tømmer han for
blod. Dauden er på sett og vis meir sentral
i Hvalfall enn i Løp svartøre løp, fordi teksta i Hvalfall heile tida er gjennomsyra av
tapet av ein bror. Men felles for bøkene er
likevel det potensialet både for liv og
meining som oppstår når dyret døyr. Eit
potensiale som historia har stelt frå menneskedauden, når dei stengte han i ei kiste
og grov han i djupet av jorda.

Dikta i Løp svartøre løp er skrivne i eit enkelt, kvardagsleg språk, og boka framstår
som upretensiøs, i si bruk av daglegspråket
og den nøkterne, enkle forteljarstilen. Likevel balanserer dikta heile tida på grensa
mot det inneforståtte (og med det mot det
keisame). Dette er fordi det enkle språket
gjev ein kjensla av få framsynt, heller enn
å få delta i den verda som synast fram.
Når dikta krev såpass lite frå lesaren, og
samstundes er såpass registrerande utan å
vere direkte engasjert, kan ein sitje igjen og
spørje seg kva som er motivasjonen i teksta. Kvifor fortelje denne historia, kva er
det ho tyder for diktaren, for
eg-et, og kva bør ho tyde for oss som les?
Svaret kjem mot slutten av samlinga, der
eit vere eller ikkje vere for den samiske
livsverda kjem fram i individet sitt dilemma om å vere eller bli på vidda: «7000
ganger har jeg/bestemt meg/for å forlate
alt» (s 66), ho skriv at ho «tenker jeg blir
her» i det siste diktet, trass i lovnaden om
gater av gull og perlemorskimmer andre
plassar. Løp svartøre løp får såleis ei djup
eksistensiell tyding fordi ei mellom linene
les at dette er ei historie frå ei verd og eit
livssett som er truga.

Forteljing og førestillingsverd
På heimesida til Gyldendal kallar dei Løp
svartøre løp ei diktforteljing, eit ord Eira
sjølv har nytta for å skildre teksta, og eit
ord som verkar veldig treffande, all den tid
dikta i boka både verkar veldig munnlege
og veldig forteljande. Løp svartøre løp
er ikkje ei diktbok for det intrikate biletspråket, for den bundne forma eller for dei

seg avgarde over sidene.

Der Løp svartøre løp liknar den munnlege
forteljinga er Hvalfall på mange vis nærare
den skriftlege dikttradisjonen som verdset
biletlege verkemiddel over lydlege. Boka er
sette saman av lyrikk og prosalyrikk, der
dei lyriske prosastykka framstår som mest
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vellukka. Hvalfall er i motsetnad til Løp
svartøre løp prega av eit språk borte frå
kvardagsspråket, der det marinbiologiske
får stor plass. Det er som om sorga ikkje

framstå som eit symbol for det doble og
ambivalente ved dauden sjølv, at dauden
inneber at både noko er ugjenkalleleg
borte og at noko heit nytt oppstår.

fått eg-et til å søkje mot havet.
Havet som sentrallyrisk motiv blir på den
måten skildra på ny, i ein poetisk-vitskapleg ny drakt. Med samansmeltinga av det
poetiske og det marinbiologiske språket
framsyner Raavand ofte ei teft for gode,
overraskande bilete, men samstundes sitt
ein igjen med inntrykket at han nokon
gongar gjer det vanskeleg både for seg
sjølv og lesaren. Eit godt døme på bileta

Som dyr lever, sånn dyr dør.

kvalskjelettet og regjeringskvartalet blir
bunde saman i eit av dei kanskje skumlaste
poetiske bileta etter 22. juli, trass i at diktet
skal ha blitt skrive før: «tilbake ligger forråtnelsesbrusets hvite regjeringskvartal,
knapt synlig i mørket; et kalkbasert reisverk, ribbein».
Hvalfall kan ikkje seiast å vere ei forteljing,
heller er ho ei utforsking, eller ei neddykking, ned i djupna av det havet som
sorga, saknet og poesien er. Som på dei
som nokon gongar er vakre, andre gongar
underlege og bisarre. Det er aldri klart kva
tid eller korleis broren døydde, men at han
er daud veit vi, og denne dauden trekker
både diktar-eget og oss ned i den svarte
djupna. Dauden er meir kompleks her enn
i Løp svartøre løp, på det viset at menneskedauden er vanskelegare å gje meining
til enn reinsdyr sin daud:
At kvalen som søkk ned gjev liv til ei
mengde åtseldyr, gjer ikkje at tapet av
broren sluttar å vere vondt.
Heller enn, eller i tillegg til, å forstå kvalen som eit symbol for broren, kan kvalen

Kvifor er dyret så spesielt egna til å seie
noko poetisk om dauden? Kanskje er
det fordi dyret sin daud verkar så mykje
meir naturleg og ukomplisert for oss. Som
menneske sit vi gjerne med kjensla av at
livet skuldar oss noko, og så kjenner vi oss
snytt når nokon vi skulle sett levde lengre
med oss forsvinn frå oss. Samstundes er
dauden knytt til naturen, på det vis at han
er mellom dei rammene for våre liv som vi
ikkje klarar å utslette uansett kor mykje vi
utviklar vitskap og kultur. Dauden er det
som bind oss tettast til dyra, samstundes
unner vi dei ein annan daud enn vi unner
oss sjølv: Om dei lid let vi dei sleppe, når
dei er daude let vi dei nyttast.
Samstundes er dyret sin daud ofte er innanfor vår kontroll, og meir innanfor vår
kontroll enn menneskedauden: Vi drep
jo ofte dyr, vi er jo hovudgrunnen til at
mange av dyra døyr. Vi vil gjerne ikkje at
menneske skal døy, menneske skal leve,
men dyra skal jo det, dei skal døy, sånn er
det berre, dyra, dei lev for å døy, medan
menneske lev for å leve, tenkjer vi.
Men sånn er det jo ikkje, og det veit vi. Vi
skal jo døy vi òg, på same måte som dyra
skal vi døy, antan vi blir skjært opp som ein
reinsdyrkalv eller som aldrande søkk ned
i eit mørkret som kvalen. Gjennom dyret
øver vi oss på å døy og kjem nærare vår
eigen daud. For dyr døyr jo berre, utan at
det er meir rettferd eller meining i dauden
enn det var i livet.
Og akkurat sånn er det jo for oss òg.
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Berøring

Aller først bare et bilde. Bare dette ene enkle bildet: at blindeskrift kan minne om
en nakke, en underarm, eller en bar mage. Et kort streif av kontakt, så trekker huden
konkave punkter, som punktskrift, som skriften Louis Braille utviklet for nesten to
hundre år siden, utenfor Paris.
Coupvray utenfor Paris. 1812. Du er tre år gammel og sitter på gulvet i et hus, i en by
som mye senere skal betegnes som liten, i et år som senere skal betegnes som 1812.
Du kan kjenne lukten av brent tre, og en eim av jord fra de sølete veiene mellom
murhusene. En mann roper fra et vindu nedi veien. Moren din nynner på en salme
ute på kjøkkenet. En hestevogn skrangler forbi og får deg til å reise deg opp, og gå ut.
(Ikke gå inn til verkstedet, Louis!)
Og du vet du ikke skal, men det er så mange spennende ting der inne, så mange ting
som din far bruker så mye tid på, og den tiden og oppmerksomheten han gir dem,
gjør alle gjenstandene enda mer verdifulle, så du bare må åpne døren og tasse inn.
ser du det meste i skinnet fra vinduene: buntene med lær og skinn til sadlene, og rekkene av redskaper som faren din og assistentene hans benytter seg av. Du strekker
deg opp til arbeidsbenken, og kjenner lukten av trærnes innside. Kanten på benken
er ru mot underarmen, men der! Der får du tak i en avlang ting. Noe hardt. Du
Håndtaket, eller skjeftet som du har hørt faren din kalle det, er varmere. Slik holder
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pappa det. Så tar du en bit med skinn og presser jernet mot det. Presser det helt til
det kommer gjennom gjør du. Så hardt det er?! Må presse hardere…
glapp,
spratt,
vondt i øyet
vondtiøyet
vondtivondtivondti
mammapappamammapappamammapappamammapappamammaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
*
Og også dette skal bli til punkter. Også dette skal stanses ut mot papir et sted.
*
Verden er berøring. Taktilitet. En løveunge glir mellom gresstustene på en savanne.
En snegle kryper oppover en trestamme. En hest stryker mulen inntil datterens hals.
En regndråpe renner nedover et blad. En marihøne kryper til toppen av et gresstrå
og kjenner vinden bevege verden. Berøring.
*
Og så: og så husker jeg selv hvordan det var å få dekket til øynene, å få fjernet hele
verden med en sort maske på en plass utenfor norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.
Det jeg husker aller best er den uventede redselen. En plutselig, lammende frykt.
Selv om jeg egentlig stolte fullstendig på mannen som førte meg bortover. Selv om
jeg visste at det bare var for en kort stund, at det bare var en øvelse, en trening som
skulle gjøre meg litt mer forberedt på å holde et skrivekurs for blinde og svaksynte
sommeren 2007. Når jeg kjente en slik redsel bare av å bli ført rundt en kort stund
ute på plassen (frykten for kanten jeg husker å ha sett der, at Mikkel Bugge, som ledet
meg, av en eller annen grunn skulle la meg falle utfor); når jeg kjente en slik redsel,
hvordan er det da for alle de som lever slik hver dag? Hvordan er det for dem? Og
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jeg husker ønsket om å sette meg bedre inn i akkurat dét, at jeg fantaserte om å gjøre
researchen enda grundigere, å låne meg en blindestokk, hvis det er det det heter, tape
igjen øynene, ta på solbriller og legge ut på en tur gjennom byen. Hvor mange skilt
og lyktestolper ville jeg ha kollidert i? Hvor mange fortauskanter? Søppelkasser? Og
hva med kanten nede ved Aker Brygge? Men jeg lot det være, uten å være helt sikker på hvorfor. Kanskje tok jeg meg ikke tid. Kanskje turte jeg ikke utsette meg for
opplevelsen. Eller for frykten. For muligheten for å bli avslørt som løgner. Kanskje
var det derfor?
*
Vel 37 millioner av jordas befolkning er blinde. 124 millioner er svaksynte.
(Blindeforbundets nettsider)
*
I de seendes verden er språket fullt av sammenlikninger basert på syn. Et himmelblått sengetøy. En gressgrønn veske. Hva om man gjorde noe liknende med den
taktile delen av virkeligheten? Hva om man forsøkte å lage et taktilt alfabet? Eller en
oppføres under det samme?
Gåsehud og blindeskrift.
Nuppete skinn og appelsinskall.
Buede dørhåndtak av metall kan minne om fuglenebb når man griper rundt dem.
Barken på stammen er ru som knuste kavringer.
Steinene på stranden er glatte som kanten på vasken hjemme.
Laderen til mobiltelefonen, glatt som en stein på stranden, med det ruglete festet til
ledningen, mykt og taggete på samme tid, som en kongle.
Sanden myk som mel.
Grusen utenfor døren, taggete som boksen med spiker. Som boksen med spiker på
verkstedet der Louis Braille blindet seg selv med et redskap faren brukte til å lage
hestesaler med, for nesten to hundre år siden. Som treåring. Foreldrene kom styrtende til for å hjelpe den lille gutten. Det gikk infeksjon i såret. Snart spredte infeksjonen seg også over til det andre øyet. Kanskje ved at han gned seg i såret med
hånden om natten og fraktet smitten over neseryggen. (Nesen, hard og varm, som
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hoftebeinet til en utmagret hest). Snart var han blind på begge øynene. Verden ble
borte, og Louis måtte begynne å føle seg frem. Han kolliderte i bordkanten. Snublet
i dørterskelen og i skoene. Gikk seg vill på gårdsplassen. Og jorden snurret rundt seg
selv, svevde gjennom verdensrommet i tjue tusen kilometer i timen.
Det snødde, og Louis kjente snøfnuggene som kalde stikk mot pannen og oversiden
av huden. En tørr kulde som langsomt ble våt og varm. Det var sol, og Louis kjente
det som en varm kropp mot huden, slik han noen ganger lå tett inntil morens rygg
på natten. Rosebuskene var stikkeluktende.
Middagene var lukten av stuinger og gryteretter, av brent ved, og poteter og kjøtt.
Ble du kysset noen gang i ungdomstiden, Louis? Kjente du noen gang en kvinnes
lepper mot dine, fulle av pust, av lukt og varme? Våknet du noen ganger midt på
natten av en uventet lyd, en dør som slo, en hund som bjeffet, et barn som skrek, og
trodde du fremdeles kunne se? At det bare var lyset som var forsvunnet fra rommet?
At noe bare var trukket foran vinduene?
*

var gjennom opphøyde bokstaver fra de seendes alfabet. Skygger av en verden de
aldri ville dele.
Skolen skal ha vært hard. Maten var mer enn enkel. Små barn ble låst inne. Misbrukt.
Louis leste alt som fantes på biblioteket. Han lærte seg å spille cello og kirkeorgel, og
reiste i en periode rundt til distriktets kirker og spilte. Hender og føtter i ustanselig
bevegelse, i ustanselig leting etter den neste pedalen, den riktige knotten å dra ut,
mens lyden vokste ut fra bevegelsene og ble sunget ut av rekken med kalde metalltårn over orgelet.
Skolen. På et tidspunkt kom en kaptein fra den franske hæren på besøk til skolen for
å vise et frem et skriftspråk han kalte for “Nattskrift”, beregnet på soldater, for at de
skulle kunne lese beskjeder i stummende mørke.
Mange av disse soldatene, kan man tenke seg, ble antagelig blinde av krigen de deltok
i. Av skader fra granater. Splinter. Infeksjoner etter skuddsår. Og arrene i bakken
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etter granatene og bombene er krigens punktskrift, og ordene disse hullene danner
er de samme til alle tider. Plutselig sorg. Altoppslukende smerte. Avrevne armer.
Blindede øyne.
Invasjonen av Normandie i 1944.
Invasjonen av Irak i 2003.
Napoleons invasjon av Russland i 1812, det samme året som Louis blindet seg selv
med ett av farens verktøy.
*
Og så søndag den 4. januar 2009 var det to hundre år siden du ble født. To hundre
På leselisten koblet til en kvinnes computer. Og snart. Snart vil også sporene av deg
snart vil stryke over, og det er du som har gjort det mulig, det er du som har gitt disse
menneskene et språk, alle de millioner av punktlesere verden over, og den tanken,
og det enorme i konsekvensene, i forskjellen det har gjort for så mange mennesker –
forskjellen mellom å kunne lese eller ikke – den tanken er nesten til å få gåsehud av,
og det eneste som gjenstår av punkter som snart skal presses ut av arket, det eneste

Kjære Louis Braille.
Takk.
Takk.
Takk.
av Simon Stranger
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Foto: Dag Knudsen

SPRÅKARBEIDEREN

En samtale med Tomas Espedal
av en lengre samtale mellom Tomas Espedal og Andreas Vermehren Holm
som fant sted i Bergen 06.11.2011.
Samtalen er utgitt på Forlaget Virkelig
sammen med Vermehren Holms oversettelse av Espedals novelle LY, og kan bestilles på www.VIRKELIG.dk.

som har valgt et skrivearbeid. Er det interessant? Noen ganger tenker jeg på hvor
mange bøker som handler om arbeid. Den
og den arbeidet på en fabrikk, slik og slik
er det blitt fortalt. I Norge er det en lang
tradisjon for det, og det er godt og nøye
beskrevet, industriarbeidet og naturarbeidet, hvorfor skulle vi ikke også ha en
beskrivelse av skrivearbeidet?

[…]
TE: Du spurte meg tidligere om det er
meg selv jeg ser for meg når jeg skriver i
første person entall. Jeg ser ikke meg selv,
men jeg ser for meg en skrivende kropp.
Jeg forteller historien om et menneske

Jeg forteller historien om et menneske som har valgt et skrivearbeid.
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AVH: Jeg tenker også på det perspektivet
noen velger å anlegge på dine verker, et
hvor leseren opplever at du gestalter deg
selv som en karakter i din egen roman.
Man tenker med andre ord at du forskyver
den persona som eksisterer utenfor boken
inn i boken, og kanskje rett og slett forestiller deg at din egen kropp og person beveger seg omkring? Kanskje vi kan nærme
lighet fra en annen vinkel? Jeg tenker på
skriften din som en slags utdypning av
virkeligheten, en slags utarbeidelse av det
reelle. Og i den forbindelse er det interessant å tenke på øyeblikket når det skrives;
øyeblikket der det skrives gestalter minst to
virkeligheter, som er uadskillelige – heller
enn at forfatteren dør, som Barthes foreslår, eller at forfatterpersonen, og dermed
også dennes virkelighet, forskyves inn i romanen, så skjer det en sammensmeltning,
TE: Jeg liker utgangspunktet. Jeg synes heller ikke at mitt navn er så viktig. Det er en
meget liten del av det, og det er slett ikke
det som er interessant. Det interessante
er spørsmålet om hvor godt språket blir.
Hvor godt blir språket alt ettersom hvilken
strategi jeg velger? Jeg vet hva god litteratur
er, og det vet jeg fordi jeg har lest mye. Jeg
gjør noen forsøk på å skrive god litteratur.
Det handler bøkene mine om. Allerede der
er det snakk om en sammensmeltning. Og
så må jeg ganske enkelt følge mitt språk.
Hvis det blir dårlig, må jeg spørre hvorfor.
Er det fordi jeg skriver for mye ”jeg”, eller
er det fordi jeg skriver for mye i tredjeperson? Jeg må være uhyre oppmerksom og
reagere direkte hvis språket mister sin intensitet. Jeg blir ført av intensiteten til
intensiteten. Jeg tenker ikke så mye på
kropp, men jeg tenker meget ofte på at jeg
skriver meg dypt inn i noen steder, og dypt

inn i annen litteratur. Jeg skriver frem en
slags litteratursteder.
AVH: Kroppen er interessant med tanke på
spørsmålet om tilstanden, og det ekstremt
nærværende nået som er gjennomgående
i skriften din, for eksempel verbene: skal,
vil, må, går, skriver, leser, gråter, velter,
skriker. Verbet i tekstene dine er ofte både

Min familie er også ferdig med
meg.
ønsket om, viljen til og så faktisk, en reell
handling, noe som skjer.
TE: Å sitte og skrive så lenge, ja hva er det
egentlig for noen slags situasjon? Hva er
det egentlig for en type kropp som sitter, hvilken konkret kropp er det, og hva
er dens realiteter? Det krever noe spesielt.
Den kroppen skal sitte i timevis, i dagevis,
i ukevis, i månedsvis og skrive.
Hva blir den til? Vi røykte, ja, for vi skulle
på en eller annen måte ha en kropp som
kunne skrive.
Ingen jogging eller noe sånt, bare den
lange, tunge konsentrasjonen. Men fra
kroppen som skriver til at det blir et
språk… Ja, jeg tenker på det som et
språkarbeid, et arbeid.
[…]
TE: Å leve som forfatter er en radikal livssituasjon. Du lever på en helt annen måte
enn resten av samfunnet. Slik er det bare.
Opprøret: Du må gjøre noe med ditt liv,
du må gjøre noe med samfunnet. Du må
arbeidstider, dårlig lønn og diskriminering.
AVH: En slags tilbakevendelse til fabrikken, arbeideren og menneskets vilkår? Du
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starter med fabrikken i bøkene dine, og du
vender tilbake til den gang på gang. Jeg vet
at L’excés-l’usine, Leslie Kaplans bok om
fabrikken, har betydd mye for deg?
TE: Jeg gjenkjente umiddelbart Kaplans
beskrivelser av arbeidet på en fabrikk fra
fabrikken hvor jeg selv hadde min første
jobb. Det går en fortelling tvers igjennom
alle bøkene mine, som omhandler arbeidernes historie i Norge med utgangspunkt
i min egen familie. Du kan si – og dette
lærte jeg av Thomas Mann, da jeg leste
Buddenbrooks – at enormt mye av den
aristokratiske litteraturen handler om gamle familier som forsvinner. Buddenbrooks
forsvinner fordi de plutselig får en kunstner i familien, et kunstnersinn, som ikke
mel familie er plutselig i livsfare, og faren
sier hele tiden til sin sønn: Du må huske
at det var en far før meg, og en far før
ham, og det er Buddenbrooks, og du skal
føre dette videre. De får altså denne unge
mannen, sannsynligvis homoseksuell, som
ikke vil arbeide. Det er slutten på familien. Ferdig. Min familie er også ferdig med
meg. De har arbeidet i generasjoner: min
oldefar på jernbanen, min farfar på et
skipsverft, og min far på fabrikk, og jeg
begynte også på fabrikken som ung mann,
vasket maskiner, polerte dem, osv, men
jeg ville ikke! Nå ser jeg at det slutter med
meg. Hvis ikke jeg får barn som begynner
å arbeide, så er det slutningen på en lang
rekke av arbeidere i en familie av arbeidere.
Akkurat som de aristokratiske familiene
døde, så forsvinner arbeiderfamiliene i
Norge. Det har jeg beskrevet i Imot kunsten og Imot naturen, hvordan denne unge
mannen vil gjøre opprør. Mitt opprør
stammer derfra. Mitt opprør stammer fra
fabrikken. Vi kan ikke lenger stole på den,
pensjonen, feriene. Vi må stole på oss selv.

AVH: Du arbeider med språket som
språkarbeider?
TE: Ja, i mitt eget arbeid etterligner jeg fabrikken. Jeg produserer, jeg er produktiv, jeg
skriver på maskin. (Tomas reiser seg og går
bort til den elektriske skrivemaskinen som
står i hjørnet av det store, kvadratiske kjellerrommet. Han slår på maskinen.) Det er
ikke vanskelig for en ung mann som har
jobbet på fabrikk å gjenkjenne lyden av
arbeid. (Han bøyer seg over maskinen og
begynner å trykke på tastaturet. Et mylder
av korte, tette klikkelyder fyller rommet.)
Når du ser de sorte bokstavene som blir
trykt med en hard lyd ned på papiret – det
er produksjon! Min produksjon er produksjonen av ord. Det er helt umulig for meg
å skrive på en PC. Jeg må virkelig se selve
trykkingen.
AVH: Du beskriver også et sted hvor stor
gleden er ved den voksende papirbunken
som ligger til høyre for maskinen ved
skrivebordslampen – en nærmest berusende lykkefølelse uavhengig av kvaliteten –
produksjon fremfor alt.
TE: Hvordan bunken konkret vokser.
Delvis den konkrete trykkingen, som er
viktig for meg, T, R, O, jeg må se ordene
bil trykket, og så hører jeg lyden fra maskinen, den beroligende lyden, tk tk tk, tktk,
tk tk tk, nå jobbes det. Jeg har faste arbeidstider, og denne kjelleren er kontoret
mitt. Så jeg har etterlignet fabrikken. Jeg
er en arbeider. Det verste folk sier til meg
nå er ”å ja, du lever som en kunstner.” Nei,
sier jeg, aldri i livet. Aldri. Jeg forbinder
ikke det å skrive med kunst i det hele tatt.
Jeg forbinder det med arbeid, og det er min
personlige løsning på familiespørsmålet:
Jeg kan videreføre tradisjonen en generas-
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jon lenger på den måten, jeg er håndverker. Faktisk en håndverker som tegner med
linjal og skriver med blyant. Det er et
fantastisk arbeid.
AVH: Du skriver et sted: ”Mitt første navn

AVH: Kan du beskrive ditt arbeids
mest
grunnleggende
vilkår?
TE: Tid. At det er masse tid
tilgjengelig.
ble konstruert i en fabrikk, støpt i metall,
og var av en viss varighet.”?
TE: Vi skiftet navn. Det er det vanlige når
du kommer fra landet. Espedal er en gård
inne i Sundfjord, og så får de på et tidoverta gården. Hva skal de tre andre gjøre?
De reiser til byen og får seg et arbeid i
industrien. Og der kan de ikke hete Espedal, så de skifter navn til Olsen, et slags
bynavn. Min farfar het Olsen, og jeg ble
døpt Tomas Espedal Olsen. Men min mor
var forfengelig, og mente altså at Olsen var
et arbeidernavn. Derfor tok vi Espedal tilbake, det gamle bondenavnet.
AVH: Det ligger en viss mulighet, en viss
åpning, en viss frigjørelse, i å betrakte skriften eller kunsten å skrive om man vil, som
et arbeid. Jeg kommer til å tenke på Rilkes
beskrivelse av Rodin, hans forhold til
produksjon, arbeidsforhold, arbeidsevne,
inspirasjon?
TE: Hvis man klarer å opprettholde arbeidet, så kan man skrive den ene boken mer
forskjellig fra den andre. Jeg blir faktisk
stolt av å arbeide, og det er det Rilke er
opptatt av hos Rodin: Hva består arbeidet

av? Hva er et arbeid?
AVH: Produksjonen, materialet og hvert
enkelt arbeids minste enhet?
TE: Og det er interessant med Rilke, det er
noe meget skrøpelig ve ham. Han kan jo
ikke arbeide så mange steder. Han blir syk,
må til [heden], og så videre. Men jeg kan
arbeide hvor som helst. Jeg arbeider best
her, men jeg kan arbeide hvor som helst.
AVH: Kan du beskrive ditt arbeids mest
grunnleggende vilkår?
TE: Tid. At det er masse tid tilgjengelig.
Masser av sammenhengende tid. Det er
det eneste. Og det skal man jo kjempe for.
Man skal kjempe for å få tid. En stor del av
det å skrive er kampen om tiden. Hvis man
klarer det, hvis man virkelig klarer det, å få
sin tid, stille og uten forstyrrelser, så kan
man faktisk arbeide.
AVH: Jeg kommer til å tenke på en passasje,
hvor du beskriver et skrivende menneske
som sitter ved skrivebordet en hel dag og
kikker ut av vinduet. Og vedkommende
får ikke skrevet et eneste ord hele dagen,
men går glad og stolt derfra etter en god
dags arbeid.
TE: Ja, og sånn går det også den følgende dag, og dagen derpå. Januar, februar og mars, det er noen meget gode
arbeidsmåneder for meg. Etter julens høytideligheter, så kommer januar, februar,
mars og april, hvis jeg klarer å skaffe meg
de månedene, hvis jeg klarer å binde dem
sammen, så kan jeg klare å skrive en hel
bok. Så kommer sommeren, hvor man blir
revet ut, alt blir galskap og det normale
liv opphører å eksistere. Man tenker bare
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at nå må denne sommeren da for fanden
snart bli ferdig, nå må da folk snart vende
tilbake til sitt arbeid, slik at jeg også kan
begynne å arbeide igjen.
[…]
AVH: Hvilken rolle spiller lesingen, det
første, i øyeblikket der det skrives? For
meg har dine bøker en stor rikdom, da du
er i stand til å bringe de andre verkene inn i
bokens egen opplevelsesverden, at du kan
lese mens du skriver, at man kan lese deg
lese?
TE: Det er min metode, men jeg blir ofte
usikker. Man kan lese for mye mens man
skriver. Det er en god tanke å trekke de
andre verkene inn: synliggjøre at man er i
dialog med litteraturen mens man skriver,
for det er man uansett hva. Imidlertid er
det noen ganger et språk
man ikke vet hvor kommer fra, og det må
man verne om på en eller annen måte. Er
det så riktig å lese mens man skriver? Det
er alltid viktig å lese seg selv, og kanskje
rett og slett gå i dialog med
seg selv. Mye av språkarbeidet handler om
ikke å skrive. Da leser jeg. Og jeg avbryter
ofte meg selv for å lese. Det er alltid de
samme bøkene. Alle bøkene skrevet av
Marguerite Duras. Og så står Peter Handkes bøker under skrivebordet. Jeg må av
og til se hvordan Peter Handke gjør det;
hvordan gjorde han det, da han gikk ut av
huset til skogen og fant den lille lysningen? Hvordan? Så leser jeg, men man må
glemme det igjen etterpå. Glemme det.

Hvordan gjør Duras det, når hun mister
pusten. Duras og Handke er godt selskap.
Jeg har akkurat kjøpt Francesco Petrarcas
Canzoniere, Sangenes bok. En gang i blant
blir man overveldet av mismot, tenker at
nå er alt lest, nå er det ikke mer, nå er
det slutt på de gode bøkene og de gode
Petrarca oversatt til dansk. Alle sonettene,
alle diktene, sangene. Søren Sørensen har
arbeidet et helt liv med Petrarca. Og for
Petrarca er dagen utgangspunktet. Det
skal skrives et dikt hver dag. 365 dager, 365
dikt. Slik som Handke. Jeg har en drøm
om å svare Petrarca, å reise til Italia i nærheten av ham, og så svare ham med et dikt
per dag. Jeg leser nesten ikke i den nå, for
jeg vil gjemme den til det verket der jeg
skal svare ham. En dag må jeg skrive en
Dagbok, Brev, Notatbøker, så må diktet
komme. Det trenger ikke være et dikt,
men jeg har lyst til å skrive et svar til Petrarca, til nettopp de dagene. Skrivingen
gjør, samtidig med at livet forsvinner, at
alt blir sterkere. Du vender deg vekk, en
det noe som gjør at alt blir sterkere, mer
kraftfullt.
Oversatt av Hedda Lingaas Fossum

Andreas Vermehren Holm er født i Danmark, 1988. Han har vært bosatt i Paris siden sommeren 2010. Han arbeider som redaktør for Cut Off Places (COPBooks) sammen med den norske
dikteren Anja Høvik Strømstedt. I tillegg til Tomas Espedals LY, 2011, har han oversatt svenske
Linus Gårdfeldts debutbok Men golvet har ingen mun, 2011. Begge oversettelsene er utgitt på
Forlaget Virkelig. Hans skriftlige arbeider er trykket i Trappe Tusind (DK), Ord & Bild (SE),
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Vi går inn døren, jeg motvillig, du ivrig. Ertende sier
du at dette, dette er nok noe du ikke forstår deg på,
ta heller plass i stolene der borte, du, ved postkortene
og bøkene, der turistene samler seg. Og du ler litt,
og du strener av gårde, i det noe i meg trigges, og
derfor setter jeg meg ikke ned, tvert i mot. Jeg beveger meg i sikk-sakk mellom diffuse malerier, mellom hentydninger på lerreter. På rammene henger det
store lyskastere, blendende, jeg kan speile meg i fargene. Vitterlig kan det ikke ha vært slik han ønsket at
disse skulle fremvises da han slet i sitt atelier, opplyst
av dagslys. Ikke neon, strober, LED-light, spotlight,
downlight, blitz. Bare det nakne, lave kveldslys som
trengte seg inn utenfra. Og ute er det en torsdag ettermiddag midt i juni.

Henrik Bonge
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INNBUNDET ANARKI
innpakning, og tar et skritt ut av rammene på nett.
av Hedda Lingaas Fossum

sammenlikning.

La Granada er et nytt tidsskrift for skjønnlitteratur – i skrivende stund det eneste eksisterende i Norge – som utkommer både
på nett og i papirform. Her må jeg stoppe
med en gang og nevne, for at den potensielt godtroende leser ikke skal la seg lure
like lett som anmelder, at papir- og nettutgaven ikke inneholder det samme. Da La
Granada #2 landet i postkassen, antok jeg
straks at det utsøkte kritthvite papiret jeg
bladde i inneholdt alt magasinet hadde å
by på. Så feil kan man ta. Uoverensstemmelsen mellom de to utgavene gjør det
imidlertid fristende med en

Papirversjonen av La Granada lyser av
seriøsitet og prestisje. Her er det minimalistisk lay-out, elegante og nøytrale fonter
og et konservativt oppsett. Tekstene lyser
fra nakne, hvite sider og lover at vi kan
forvente oss kompromissløs tekstkvalitet,
ikke noe dilldall, ingen innsvøpende eller
bladet seg inn i en veletablert tradisjon
der teksten, og tekstens autonomi, står i
fokus. Inntrykket forsterkes av det skarpt
avtegnede, renlinjede,minimalistiske vinterlandskapet som pryder forsiden.
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Skribentene i La Granada lever opp til
forventningene til samtidspoesi, og leverer
eranser og T.S. Eliot- sitater om hverandre i god postmoderne stil; eksperimentering med kropp og skrift; skiftende og
unnvikende perspektiver (og narrativ); og
hoderysting over «det tilnærmet infantile…i å spørre om litteraturens forhold til
en utenomspråklig sannhet.»
På en skala fra stram struktur til mer frii La Granada seg på over et vidt spenn. I
leys karusell av en bevissthets- strøm (…
we paid our respects and tossed slender verbal
leukaemia at that beyond now slabbed and leaking talk of knowledge of dark books of blackened decisions and rational horror controls…),
eller scenekunstner Stina Kajasos lekne
«Monolog» (Alla ba: sniff sniff det luktar
underhållning). Ole Petter Arnebergs hypersamtidige, muligens (selv)parodierende
småprating er også en åpenbar kandidat
(men jeg bare sa til
han: «jeg liker ikke deg»1).
I den andre enden av skalaen kan jeg
nevne Bård Torgersens metodiske opplisting av et livsløp i et dikt som kan minne
om en byråkratisk sjekkliste:

1 For øvrig festlig å lese en annen av bidragsyterne,
Alexander Bertins, dikt, etter Arneberg. Just saying.

«Thalodomiofferet treffer sin bror:
a) Blodprøve og dna-test
b) Fottur i Jotunheimen»
Kristian Wieses elegante parallellistiske
konstellasjoner og Naja Søtjes disiplinerte
korttekst er også verdt å nevne her.
Tekstene varierer altså med hensyn til
struktur og spontanitet, men også når det
tremversjonen er Kenneth Pettersens tekst
om «Kenneth Pettersen», der sistnevnte
oppdaterer bloggen sin, gjør seg tanker
om sitt litterære prosjekt og «hvordan tenkning påvirkes av å være mye på internett»,
og så videre. Teksten søker å lukke seg inn
i sitt eget kretsløp2
sjonisme, å bli sin egen kortslutning – og
det er opp til leseren å vurdere om den har
glimt nok i øye til å slippe unna med det.
I sin form refererer den for så vidt til noe
utenfor seg selv likevel, nærmere bestemt
som antydes.
Betrand Besigye briljerer i sitt bidrag
med en serie analogier, utformet for å
bringe fram et kraftfullt poeng om nettopp urkraft, livskraft, kraftanstrengelse,
overskridelse – er det noe nieztschiansk
her, noe overmenneskelig? Inntrykk gjør
det i alle fall. Det at La Granada setter sine
nye, lovende skribenter på trykk ved siden
av mer erfarne forfattere, er for øvrig et
2 Det understrekes i en fotnote at det er det den
faktisk gjør
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oppkvikkende trekk som skaper dynamikk
i leseropplevelsen.
Nett på nett
Nettversjonen består til dels av de samme
forfatterne som papirversjonen, men da
med forskjellige tekster. Her føler jeg i
større grad at jeg leser tekstene på deres
egne premisser. Noe av pidestall-følelsen framkalt av papirutgavens klassiske
oppsett forsvinner; tekstene frigjøres
fra forventningen om den gode smak. Her
er det også de uetablerte, amatørene, som
virker som om de er på hjemmebane, og
som lykkes best i sin eksperimentering og
bidrag, i skjæringsfeltet mellom sang, stev
og spoken word, er oppsiktsvekkende.
Bidraget tematiserer i seg selv tekstens
gjennomslagskraft i ulike kontekster og i
ulike framtoninger, uten å gi slipp på spontaniteten. Internettet gjør det jo mulig å
skape en syntese mellom ulike former for
tekst: den performative, den leste teksten,
den amalgame. Samtidig åpner det for en
annen type eksperimentering med stil og
stemme, med samsvaret mellom form og
innhold. Kanskje jeg bare har sansen for
gimmicks, men Frøysas sang-stev-stemme
evner å rive meg ut av monotonien et
øyeblikk, og gjør inntrykk (selv om jeg
sjekker Facebook samtidig).
Flere opplesninger eller framføringer av
tekstbidragene tror jeg kunne vært kult,
når man først
har muligheten.

Andre bidrag som fester seg: Gine C
Pedersens diktfortelling, som blir merkelig
forsterket av scrollingen nedover. Aasne
Linnestås fragmenter setter utdragene fra
forestillingen om Stanislaw
I. Witkiewicz i papirversjonen i perspektiv,
og vekker nysgjerrighet om helheten.
En umettelig oppslukthet
Grunnen til at jeg viet litt plass til image
og visuelt inntrykk i begynnelsen her har
å gjøre med noe Hans Petter Blad tar opp
i LGs åpningstekst, nemlig betydningen av
en teksts plassering, innpakning, omgivelser, kronologi, osv, for vurderingen av om
et stykke tekst regnes som et kunstverk eller ikke. Tidsskriftets utsøkte innpakning
får oss til å lese f.eks. Arnebergs ranting3 på
en annen måte enn om det hadde vært en
eller annens Facebookoppdatering (som
det kan ha vært, hva vet jeg). Gjenkjennelsen av de høykulturelle kodene får meg
til å vie spasmodiske, usammenhengende
tekster om konsentrasjonstap den ytterste
konsentrasjon. Dette er fascinerende, og
sikkert bevisst, men jeg klarer ikke helt
å frigjøre meg fra en viss følelse av utilfredshet. Litt den samme følelsen som når
man på kompulsivt vis har oppdatert
Facebookveggen for statusoppdateringer
en hel ettermiddag i håpet om å treffe på
noe virkelig spennende. En umettelig oppslukthet.

3 Ta diktet «Hold kjeft», her gjengitt i sin helhet:
snakke om utøya /
skaff dere sensibilitet / følelser / først»
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Bendik Wold la i 2007 fram en påstand
gionserstatning», et avbrekk fra hverdagen:
«Kunsten skal under kapitalismen sørge
for «helligdagen», for unntakstilstand,
for et brudd med hverdagens trettende
rutine.»4 Kanskje det er det som er problemet mitt, at jeg innerst inne ser på poesi
konsentrasjonstapet som preger hverdagen, en slags oase, et stillhetsskapende
rom; som små beholdere av innsikt og
åpenbaring? Wold etterlyste i hvert fall,
som en motsats til sånt noe, en poesi som
åpnet for pop art og minimalisme, og det
er liten tvil om at noen av dikterne i LG
gjør seg fortjent til en slik betegnelse. På
den annen side – som Wold også berører
– har kunsten også et samfunnsmessig,
politisk potensial. Hvor går da grensen
mellom mer eller mindre ugjennomtenkt
formidling av samtidstilstanden, en slags
poetisk live streaming, og forsøk på å ikke
å forandre, å utfordre, en slik tilstand?
Med La Granada ser vi en gjenopptagelse
av en lang og viktig tidsskrifttradisjon,
som bare vil kunne bli mer relevant med
utbredelsen av elektroniske lesebrett. Ulikt
mange kjente historiske skjønnlitterære
tidsskrift sier redaksjonen imidlertid ikke
Det hadde jeg syntes vært interessant å
4”Dikt som religionserstatning”, Klassekampen
07.06.2007.

vite noe om. Uten et kompass, enten det
peker oss i riktig retning eller ikke, risikerer
vi å bare gå i sirkler rundt våre egne ståsteder. Et litt mer eksplisitt prosjekt, noen
litt tydeligere formuleringer av visjoner og
vurderinger, tror jeg vil gi La Granada mer
sprengkraft.
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Vinter

Hun henter tomme esker og en koffert i boden. Setter eskene på kjøkkenet og tar
med seg kofferten på soverommet. Paul lener seg mot dørkarmen med armene i
kors. Ser på henne mens hun tar klærne ut av hyllene og bretter dem på nytt, før
hun pakker dem ned. Hun går forbi ham uten å se på ham. På kjøkkenet tar hun
gryter og panner ut av skapene. Hun er brå, og lokk og rister slår mot gulvet, lager
hakk i parketten. Begynner å surre aviser rundt glassene, men ender med å knuse et
glass i vasken. Hun blir stående og se på de små skårene, stetten som fortsatt er hel.
Jeg går. Jeg trenger å gå. Rytmen og slagene mot snøen gjør meg roligere. Hvis jeg
går lenge nok vil verden kanskje forandre seg. Jeg går over elva mot Tøyen. Alle
gatelyktene slår seg på. Jeg stiller meg under den som bruker lengre tid enn de andre.
Paul kommer bort til henne. Stiller seg tett inntil ryggen hennes. Hun snur seg i
armene hans og kysser ham. Drar av ham genseren og tar av seg buksa. Heiser seg
opp på kjøkkenbenken. Han holder henne på låret mens han står på ett bein for å
få av buksene sine. Stiller seg mellom bena hennes. Ser på sine egne hender som
stryker huden hennes.
Hun holder ham tett inntil seg, presser neglene inn i huden hans mens hun kysser
ham på halsen. Han hekter av henne bhen.
Jeg går inn porten til botanisk hage. Vinden svir i ansiktet. Jeg går fortere. Opp
bakken forbi Tøyenbadet. En stor hund kommer løpende. Den er ikke interessert i
meg, løper bare forbi med tunga hengende ut av munnen. Jeg setter meg på benken
ved drikkefontenen. Det er ikke vann i den nå.
Jeg ser mot himmelen. Skyene er oransje av lysene fra byen.
Etterpå går Paul i dusjen. Hun fortsetter å pakke. Tar bøkene ut av bokhyllene. De
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Jeg er kald. Våt i rumpa av snøen. Jeg vet han ikke har bestemt seg. Men det er nok
nå. Jeg må si det til ham. Jeg går ned trappene og forbi den mørklagte skolen. Når
men nå ser de mer gule ut. Jeg går nærmere. Stanser på stien utenfor huset. Plutselig
kommer noen løpende ut. Det er henne.
Skyene trenger inn i hverandre og folk som går forbi er silhuetter uten ansikter. Hun
vil sette seg på benken på den andre siden av fotballbanen. Vil sitte der så lenge at
Paul blir redd for henne. Til han kommer for å lete.
Jeg begynner å gå. Prøver å se ut som jeg tilfeldigvis går forbi. Hun vet ikke hvem
jeg er. Vet ikke at det er meg hun frykter. Hun senker farten. Vi går forbi hverandre.
Vi lever hvert vårt liv. Vi er begge i opprør.
Jeg snur meg etter henne. Hun har ikke jakke på. Jeg fortsetter å gå. Ned mot Galgeberg og forbi Oslogate. Tilbake til byen.
Om morgenen ser hun på når Paul tar på seg de mørke jeansene og den blå t-skjorta.
Hun går bort til ham. Han står med armene hengende rett ned. Hun pakker de siste
tingene. Når hun drar, sitter han i trappa. Sier ikke noe.
Den morgenen, mens jeg setter over kaffe, ringer telefonen. Det er Paul. Jeg tar den
ikke. Det er nok nå.
av Maria Boknebergs
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Omslagsfoto: Jørn H. Moen
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Omtale: ¨Om å skrive¨
av Hans Olav Brenner
av Victoria B. Sellevoll
Mange litteraturstudenter har en drøm
om å skrive. En drøm om at noen skal lese
det de skriver.
En drøm, men man sier det helst ikke
høyt, om å bli forfatter. Når folk spør hva
man skal med litteraturvitenskapen svarer
man som oftest ikke: Jeg skal bli forfatter! Man svarer heller at man gjerne kunne
tenke seg å skrive. Kanskje. Man husker
selvfølgelig på å legge til hvor vanskelig
det er å få noe utgitt og at yrket er ustabilt, antageligvis ikke noe å satse på. Men
hvordan er det egentlig å leve som forfatter? Hvor mye skriver man hver dag? Hvor
henter man inspirasjon fra?
Arbeidsmetoder
Hans Olav Brenner utgav i 2011 boka Om
å skrive. Her har han intervjuet tretten forfattere og en forlagsredaktør. Boka gir ikke
noe fasit på hvordan forfatteryrket er, for
alle har sine egne arbeidsmetoder. Men det
er nettopp det som er interessant. Både
Per Petterson og Karl Ove Knausgård har
gitt ut bøker som har fått stor suksess, men
arbeidsmetoden kan ikke bli mer ulik.
Brenner spør også forfatterne om hva de
legger i selve håndverket.
Forfatterne har forskjellige syn på hva
selve skrivehåndverket innebærer, og hva
som skal til for å kunne det. Når jeg tenker
på håndverket assosierer jeg det mest med
form og språk. Ingvild H. Rishøi derimot
mener at det er viktig å «(…) gi passe mye

informasjon til rett tid, sånn at leseren
vil lese videre.», og at dette også er håndverk. Hun nevner at hvis man først kan
skrive, så kan man det. Akkurat som en
lege kan anatomi. Man mister det ikke, for
det å kunne skrive er noe man har. Men er
det et så klart skille? Enten kan man det,
eller så kan man det ikke? Erlend Loe
neres. Det kommer an på teksten og dens
handling. Ut i fra denne påstanden kan
kvaliteten på håndverket variere fra tekst
til tekst.
Men det er ikke bare håndverket forfatpersonene de skriver om som er inspirasjonen og driven. Karin Fossum sier at det
er nettopp det å vise frem personene som
er lidenskapen. Hun snakker også om det
forholdet hun får til personene hun skriver
om, og hvordan de påvirker om skrivingen
blir lett eller vanskelig. Hun sier for eksempel: «Nå holder jeg på med en bok der jeg
sliter, for hovedpersonen er så usympatisk». Dette tyder på at det er vanskelig å
skape personer som man i utgangspunktet
ikke sympatiserer med. Man må sette seg
inn i personer man ikke «kjenner», og som
man bare må tenke seg hvordan kommer
til å handle. Loe snakker om hvordan det
kan være vanskelig å beskrive situasjoner
og bruke fantasien. Han prøver heller å

64
opp selv. Dette gjør jo teksten mer virkelig
og naturlig: «Når de drar på ekspedisjon i
boka, så dro jeg på en lekeekspedisjon med
mine ordentlige venner. Fordi jeg visste at
det de kom til å si og gjøre på den øya ville
bli utrolig mye bedre enn det jeg kunne
Mange romaner blir ofte omtalt som
med å skrive om egne opplevelser, og trekker inn episoder fra eget liv er forståelig.
Som forfatter vil man jo gjerne dele sine
synspunkter på best mulig måte. Problemstillingen, ifølge Vigdis Hjort: «(…) må
være noe jeg opplever som problematisk
(…)». Det hjelper henne å ha et intensivt
følelsesliv når hun skal skrive en roman.
Hun innrømmer allikevel at det fort kan
bli for personlig og da merker hun at «(…)
dette er ikke interessant for andre.» Herbjørg Wassmo på en annen side sier at
hun ikke kan blande sine egne følelser inn
i skrivingen: «Jo mer jeg får ryddet Herbjørg ut av sinnet mitt, desto sterkere lever
karakterene mine.» Det er viktig for henne
at fantasien tar over for virkeligheten, og at
personene.
Rutiner
Når Petterson skal begynne å skrive en roman har han ingen plan. Han tenker ikke
underveis. Både Petterson og Dag Solstad
sier at de ikke vet hva som kommer til å
skje i romanen, men de har en viss anelse
om hvor de skal. Da Petterson skrev
Ut og stjæle hester visste han for eksempel
at boken skulle ende med en dress i Karlstad. Jon Fosse sier til seg selv: «No skal
eg skrive», og så setter han seg ned for å
skrive. Han venter ikke på inspirasjon, og
sier at alt skal skje mens han sitter og skriv-

er. Denne metoden virker vanskelig
og risikofylt. Man må ha god fantasi for
den annen side skiller kanskje ikke mefør man begynner å skrive?
Forskjellen er bare at Petterson, Solstad og
Fosse skriver samtidig som denne ideen
utvikler seg. Jan Kjærstad og Jo Nesbø
er av de som jobber med ideen før skrivheter «romanideer» der han alltid har 1520 ideer liggende til enhver tid. Noen av
ideene plukker han opp og bruker, mens
andre kan ligge der uten at de noen gang
bli brukt.
Arbeidsdagen til en forfatter er fri, og
varierer ikke så mye fra dag til dag. Allikevel er det stor forskjell på når på dagen
de skriver, hvor mye de skriver per dag,
og hvor lang tid de bruker på en roman.
er effektivt hver dag, noe som høres ut
som ganske lite. Men det er utenom disse
timene tenkningen rundt romanene og novellene foregår, disse tankene surrer rundt
i hodene deres hele dagen. Noen står opp
tidlig og har de mest effektive timene på
morgenen, mens andre skriver best om
kvelden, og til og med utover natten.
Knausgård sier: «Jeg prøver å skrive så
mye som mulig, så fort som mulig, så lenge
som mulig, så lite kritisk som mulig – for
å komme så langt vekk fra meg selv som
mulig». Det at han er såpass lite kritisk kan
hundre sider fordi de ikke passet inn. Det
spunktet ut som mange ukers arbeid etter
min mening, og det å måtte slette så mye
tekst hadde vært enda mer utfordrende.
Petterson på den andre siden er en setningsforfatter. Han leter etter de riktige
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setningene, og hvis han skriver noen setninger hver dag er han fornøyd. Han memellom linjene, han
mener en forfatter burde være god nok
på linjene. Å skrive på denne måten virker
nesten like slitsomt som å skrive mye i
full fart. Det å sitte og prøve ut setninger,
og vente på den perfekte, må kreve mye
tålmodighet. Petterson bruker også lang
tid på bøkene. Når han skrev Ut og stjæle
hester brukte han tre år, noe han sier er
verdensrekord. Da jeg leste dette tenkte
jeg at det å bruke tre år på en roman, når
det å holde på med prosjektet er fulltidsjobben deres, hørtes mye ut. På en annen
side er jo prosessen langt lengre enn det å
sitte og skrive noen hundre sider. Boken
skal skrives, redigeres av forfatteren, den
skal redigeres av en fra forlaget, og den
av forfatteren. Da jeg leste at Erlend Loe
skrev Tatt av kvinnen på 30 dager ble jeg
overrasket den andre veien. Uten å kjenne
innholdet hørtes allikevel 30 dager nærmest umulig ut. Men da jeg tenkte over det,
var det kanskje ikke så galt. Når man setter i gang, og har en idé man virkelig tror
på, er det nok fullt mulig å bli så grepet
av denne ideen, at man holder på inspirasjonen og skriver i ett sett.
Å bli et navn
Da jeg begynte å lese boken så jeg etter
hvordan forfatterne forholdt seg til drømmen om å bli utgitt. Hvordan er det egentlig å drømme om å bli forfatter? Det jeg
fant, som svarte godt på dette, var noe
Petterson sa. Før han slo gjennom som

skulle greie det uansett hva. Dette var
det eneste han ville. Han sier også at det
aldri har handlet om penger, men heller
stoltheten. Når jeg tenker på forfattere
tenker jeg aldri på dem som kjendiser. Men
de er kanskje det? Det de skriver skal jo
nå ut til et publikum, og de er avhengig av
media for at folket skal kjøpe bøkene, lese
dem og bli inspirert. Alle er kanskje ikke
kjente fjes, men kjente navn som dukker
opp i media til stadighet. Knausgård kommenterer det å bli kjent: «Man sier at man
får et navn når man blir kjent, men egentlig blir man tatt fra et navn.
Plutselig er Knausgård noe der ute som
jeg må forholde meg til, og det er ekstremt
ubehagelig.»
Forfatterne i Brenners bok deler sine erfaringer, og forteller hvordan de gikk fra å
få avslag fra forlag til å skrive bøker som
gav dem muligheten til å kunne livsnære
seg av å skrive. De forteller om hva som
inspirerer dem, hvordan de takler skrivesperrer, og hvorfor de skriver. Boka bør
leses med en interesse for yrket, ikke for å
lære seg å bli forfatter. Som Brenner skriver: «Denne boka er som totalitet en håpløs
inngang til å bli forfatter. Hvis man leser
den med tanke på å lære faget, vil man lett
bli forvirret. For forfatternes arbeidsmetoder er så forskjellige at de totalt utelukker hverandre.» Og dette er vel egentlig en
trygghet for de med forfatterdrømmer –
” Om å skrive” av Hans Olav Brenner
(f. 1978) ble utgitt på Kurér forlag i 2011.

at: «(…) hvis jeg ikke får til det der, å skape den opplevelsen som de forfatterne
ga meg, så gir jeg faen i alt.» Han hadde
innstillingen om at han

-
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Bittesmå evigheter
Kommentar til Szymborskas dikt
av Agnes Banach
Wis awa Szymborska er blitt kalt “poesiens
Mozart“. Hennes musikalitet og språklige
eleganse er godt bevart i Ole Michael
Selbergs gjendiktninger i Utsikt med et sandkorn. Diktene «Hjemkomster» («Powroty
», 1972) og «Plagg” («(«OdzieZ », 1986) er
en god inngang til Szymborskas diktning,
og jeg kunne nøyd meg med å fokusere
på elementer i disse diktene som er karakteriserende for forfatterskapet. Men som
oversetter må man leve med vissheten om
at en oversettelse alltid kunne ha blitt annerledes. Ofte er det snakk om ganske små
forskjeller, men som Szymborska skriver i
«De dødes brev» («Listy umar ych», 1972):
«Alt de forutså, endte helt annerledes, /
eller litt annerledes, det vil si også helt annerledes. »1 Når det gjelder dikt betyr litt
annerledes ofte helt annerledes, og derfor vil
jeg også peke på et par steder der den norske versjonen merkbart skiller seg fra den
polske.
I begynnelsen av «Hjemkomster » fremstår dikterjeget som en nøktern observatør, men allerede i andre verselinje blir
oppmerksomheten hennes styrket av en
følelse av empati med ham som i taush-

«Jeg ber tiden om forlatelse for
den mengde verden jeg overser
hvert sekund.»

1. Gjendiktet av Ole Michael Selberg i Utsikt med et
sandkorn, 1996 (Solum Forlag). Dette
gjelder for alle gjendiktninger i teksten.

et går og legger seg med klærne på. Den
mest personlige opplysningen vi får om
mannen er: «Han er omkring førti», og alderens betydning undermineres allerede i
fortsettelsen av setningen: «men ikke akkurat nå. » Denne siste delen kunne også
ha blitt oversatt som: «ikke i dette øyeblikk», og nettopp øyeblikket spiller en stor
rolle i Szymborskas diktning. Hun er svært
bevisst alle øyeblikkene som stadig glipper
for henne, eller som hun skriver i «Under
én liten stjerne» («Pod jedn gwiazdk »,
1972): «Jeg ber tiden om forlatelse for den
mengde verden jeg overser hvert sekund. »
Det å skrive dikt presenteres som en mulig
løsning: «Øyeblikket varer så lenge jeg vil /
lar seg dele i bittesmå evigheter», står det i
«Skriveglede» («Radosc pisania», 1967).
Øyeblikket som skildres i «Hjemkomster»
blir også utsatt for noe annet som er karakteristisk for Szymborska: en utvidelse av
perspektivet. Under hennes blikk blir den
konkrete situasjonen – mannen som krøker seg sammen under et teppe – utvidet og
går tilbake til hans opprinnelse:
«i mors liv / bak syv hinner, i et beskyttende
mørke.» Deretter fortsetter perspektivet å
utvide seg – ikke bare i tid, men også i rom
– da det blir klart at mannen i morgen skal
holde en forelesning om «metagalaktisk
kosmonautikk». Det at denne opplysningen kommer så sent i diktet kan peke på at
det tillærte i et menneskeliv langt fra er det
viktigste. Det betydningsfulle synes å være
det allmennmenneskelige; ikke det som
skiller oss, men det vi har til felles: følelses-
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messige reaksjoner, instinkter og impulser.
Mannen sier ingenting, men likevel uttrykker kroppen hans ubehaget han føler.
Det kan virke som om kroppsspråket på
denne måten kan redde oss fra det uutsigelige, gjøre at tausheten vår blir sett.
Samtidig er dette kanskje bare mulig i de
tilfellene der observatøren er like skarp,
oppmerksom og empatisk som Szymborska. Fokus på vår felles menneskelighet er
også til stede i «Plagg». I det polske diktet
gjentas verbet «å ta av» tre ganger: «Zdejmujesz, zdejmujemy, zdejmujecie». Dette
gjør at åpningen av diktets originalversjon
mer insisterende betoner alle mennesker
som like, med små forskjeller som likevel
fokus til plaggene og materialene de er laget av: «frakker, kåper, jakker, bluser / av
ull, bomull, polyester». Her er det en bevegelse som er omvendt av den i «Hjemkomster»: Dikterjeget ser et menneske
som kler av seg, men deretter beveger
blikket seg videre til klærne, zoomer inn,
gjør stadig mer presise observasjoner. For
samtidig som hun har evnen til å utvide
perspektivet, har Szymborska også anlegg
for å være helt nært verden i dens små og
tilsynelatende trivielle detaljer. Og også her
blir hverdagslige gjenstander og en gjenkjennelig situasjon utgangspunktet for en

terer i en trang til å kontinuerlig observere
sine omgivelser med den største oppmerksomhet. Samtidig er det en påminnelse om
og til slutt forsvinne. Det er nok ikke tilfeldig at det er skjerfet «med en plutselig
forlenget brukbarhet» som får spille hovedrollen i diktets siste linje. Dette skjerfet
har nemlig en mulighet til å overleve sin
eier, noe Szymborska også er opptatt av
i diktet «Museum» (1962). Etter å her ha
skrevet om kronen som har overlevd hodet, hånden som har tapt mot hansken og
skoen som har beseiret foten, avslutter
hun slik: «Selv lever jeg, det er sant
/ Mitt kappløp med kjolen varer ved. /
Men hvor iherdig den henger med! / Og
som den ønsker den vant!»

frykt og død.

(…)her blir hverdagslige gjenstander og en gjenkjennelig situasjon om universelle temaer som tvil,
frykt og død.

tige i livet, det som for Szymborska resul-

Foto: Mariusz Kubik. 2008
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Plagg
Du, vi, dere tar av
frakker, kåper, jakker, bluser
av ull, bomull, polyester
og legger, henger, kaster
skjørt, bukser, sokker, undertøy
over stolrygger, skjermbrett-vinger;
foreløpig, sier legen, ingenting alvorlig,
kle på Dem igjen, ta det med ro, reis,
ta i så fall, ved sengetid, etter maten,
kom igjen om et halvår, et år, halvannet;
og du som tenkte, og vi som var redde for,
og dere som antok, og han som hadde mistanke om;
på tide å knytte, å kneppe
med ennå skjelvende hender
skolisser, trykknapper, glidelåser, hekter,
belter, knapper, slips, kraver,
og trekke frem av ermer, håndvesker, lommer
et sammenkrøllet prikket, stripet,
blomstret, rutet skjerf
med plutselig forlenget brukbarhet.

Hjemkomster
Han kom hjem. Sa ingenting.
Enda det var tydelig at han hadde opplevd
noe ubehagelig.
Han la seg med klærne på.
Gjemte hodet under teppet.
Trakk knærne opp under seg.
Han er omkring førti, men ikke akkurat nå.
Han er til – men bare som i mors liv
bak syv hinner, i et beskyttende mørke.
I morgen skal han holde en forelesning
om metagalaktisk kosmonautikk.
Foreløpig har han krøllet seg sammen og sovnet.

Plagg: Hentet fra s. 115 i gjendiktningen Utsikt med et sandkorn (gjendiktet fra polsk av Ole-Michael
Selberg), utgitt på Solum Forlag i 1996. Originaltittel ”Odziez”. Diktet er hentet fra Wislawa
Szymborskas samling Ludzie na moscie, utgitt i 1986.
Hentet fra s. 73 i gjendiktningen Utsikt med et sandkorn (gjendiktet fra polsk av Ole-Michael
samling Wszelki wypadek fra 1972.
Både “Plagg” og “Hjemkomster” er trykket med tillatelse fra Solum Forlag.
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