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LEDER
Lufta. Å lufte tanker. Å lufte hunden. Å gispe etter luft. Lufteluke. Luftrom. Luftfartstilsynet. 
Luftballong. Luftmadrass. Luftige hveteboller. Luft i magen.  Luftetur. Lufterianer. Luft på 
boks. Friluft. Norsk luft. Luftrenser. Luftspeiling. Luftgitar. Luftgevær.
Luftfuktighet. Varmluft. Luftmolekyl.

Til årets tredje nummer av Litteraturtidsskriftet Lasso har vi gjort en grundig  lufting, og 
oppdaget at luft er overalt. Luft er mellom sidene, mellom linjene, mellom hvert ord og i selve 
ordet. Luft finnes også mellom tekst og leser. Kanskje er luften det usynlige limet som binder 
dem sammen. Luftrommet er en plass hvor skapelse alltid er mulig. 

Hva gjør luften med oss? Hvor viktig er den? Hva er den egentlig? Høstens første nummer 
byr på nye svar. Vi møter på den ladede luften mellom mennesker, og luften som skaper 
 avstand. Vi opplever hvordan teksten tar pusten i fra oss, og vi opplever hvordan luft gir oss  
liv. Vi har tatt Lufthansa til Tyskland og satt i gang en luftkorrespondanse med studentmiljøet 
i Litteraturforeningen i Karlsruhe, som vi skal følge opp i de påfølgende numrene.

Luftens mektigste assosiasjon er kanskje frihet og det frie tankerommet. #3 LUFT ønsker 
også å omfavne dette rommet og gi det stemme.

Etter sommeren gispet tidskriftet etter luft og med det store åndedraget kom en hel liten haug 
med flotte mennesker. Vi ønsker tjuefem nye medlemmer velkommen i redaksjonen. Aldri i 
Lassos historie har foreningen vært så stor. Vi ser hvert medlem som nødvendig luft under 
vingene, og vi sprenger i sømmene av muligheter. Vi håper på aldri å komme oss over det lille 
jordskjelvet. 

Hilsen Ola Mile Bruland og Julia Wiedlocha
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Du, hva gjør du med meg? Du er sval, du er skarp.
Jeg fylles av deg.
Når den første bare bakken kommer til syne, en gang i mars, stryker du meg  
langs kinnet, kiler meg på brystet.
Myk.
Det bruser, jeg løper, du lukter av varm jord. Du gjør at jeg smiler, jeg styrkes. 
Du får trærne til å blomstre. Som et smykke.
For deg?
Vi kler av oss, åpner oss, vi møter hverandre i det varme vannet. Skapt av deg.
Du biter meg i kinnet. Du kommer nærmere.
Frost.
Du smører den utover som gjennomsiktig glasur. Krystall. Over gress, trær, veier,  
hus, vann, skog. 
Jeg kler på meg. Skinn og ull. Jeg går inn, lenger og lenger, mens du viser meg  
den nakne naturen, dens skjelett. Hvor kommer alt fra, når du er så kald?

Av Lea-Rebekka Tonjer
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THE HUMAN 
CONDITION 
Da jeg kom hjem fra børnefødselsdagen, er jeg blevet fortalt, var min ene hånd knyttet i en 
lille næve, helt stram og med neglene dybt inde i håndfladen. Og sådan gik jeg rundt i en 
rum tid, gjorde hvad jeg gjorde, talte, så, akkurat som jeg plejer, lige indtil jeg fik besked på at 
åbne  hånden. Og da jeg omsider lod min fembladede fingerblomst folde sig ud, forsigtigt og 
lidt modvilligt, næsten som om musklerne lod sig forkrampe af en usynlig modstand, kom en 
afgnavet pølse til syne, stumpet og mast ud i min glinsende håndhule, hvorefter mine forældre, 
sluttede, at jeg havde fået stukket pølsen i hånden sådan dér og så havde jeg spist først-fra-den-
ene-ende og-så-fra-den-anden-ende indtil jeg ikke længere kunne bide for den lukkede næve. 
Jeg havde gnasket mig vej ind til fingrene og ikke længere, jeg havde prøvet at liste tungen 
ind i sprækken, som en myresluger på jagt efter termitter, jeg havde prøvet at suge den bløde 
kødmasse ud, som blev mere blød og mere udtværet, som en italiener, der suger marven ud af 
kalveskankens marvhule. Det var aldrig faldet mig ind at prøve at nå ind til ind holdet på anden 
vis. Hvorfor skulle jeg også flytte på pølsen, når jeg nu havde fået den i  hånden sådan dér i første 
omgang?
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FRA MUDDER OG HIMMEL
Det simrer og bobler i mudderet under os, vi er uvidende omkring de ting, der rører sig i mørket. 
Det mærkes i karunklen og i knoens folder. Det anes i fødderne og når vi flytter os fra hinanden 
i trafikken. Det smælder imod dit skind, indefra. Det brister i ordene og giver sig i talen. Det 
svirrer. Det koger over. Det lægger sig i mudderet og lossepladsen, som er usynlig fordi den 
 findes overalt. Det flytter sig i laviner, bølges op over tagene hvor det er muligt at drukne hvis 
man glemmer at ånde. Alt det skidt, man fik skovlet væk. Alle de heste, der trampede jorden 
flad. Alle de klapsalver, der skræmte fuglene bort, der ryddede træerne og befriede tagene, og 
sendte dem afsted til andre egne. Tænk at kunne, sådan som fuglene kan, bare slå sig ned, løsrive 
sig, lade sig flytte af to støjende håndflader. Kom så! Så er der afgang! Fugle i flokke, fugle i flugt, 
med vind i vingen og viljens frihed ud af flokke og ind i mønstre, der er usynlige på kort. Et 
næb, der åbner sig for at befri et skrig, et skrig, der slippes for at indfri en bøn. En flok vrælende 
fugleunger, en flok kurrende duer, tudende ugler, en skade, to skader, tre skader, hvad mere. 
 Vrælende, kurrende, tudende mærker vi det onde i at blive, det onde i at vedblive med at være os 
selv, men at forlade alt dette, i flugt og ad himmelhøje svævebaner, er os ikke forundt.

DIN FAR 
KYSSEDE MIG PÅ MUNDEN
Jeg kunne ikke lade være med at grine. Stemningen trængte til at blødes op. Skammen til 
at overdøves. En whiskeyflaske i udstrakt arm. En røgring i pandehøjde. En lilla dug under 
 glassene og ellers bare rigtig meget snak og et kys hver gang man ramte rigtigt med ordene, 
 udtalelser der faldt i god jord blev mødt med et kys og mere latter. Askebægeret kunne ikke 
holde på skammen mere, cigaretterne brændte ud, dugen krummede i spidserne, whiskyen drak 
sig selv og tiden trak ud. Din far kyssede mig på munden. Du får det at vide senere når jeg ringer 
til dig i aften. 

Av Ina Serdarevic
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HVIS DET GIKK, HVIS VI KUNNE 
jeg husker sneen som falt og falt   vi satt like
under vinduet og ventet, ingen visste av oss & vi så
firmamentet vri seg knakende over verden

senere så vi våre egne skygger flyktig reflektert i 
vinduet, der vi var på vei til andre byer, også de var 
lysklatter sprutet ut over jorden i natten, prikker av 
lys

2
trollet i esken som midt i natten spratt ut & vekket
oss, det fortalte oss en skrekkelig sannhet som det 
visste om oss

mens vi protesterte & ikke ville godta
blankofullmakter utstedt i vårt navn, men ikke
signert av oss, men vi fant ikke navnene våre noe
sted, vi fant ingen navn som vi kunne bruke

3
vi så ansiktene våre reflektert i vinduet i lyset fra
laptopskjermen, spørrende blikk hentet fra et sted vi
ikke kjente

hadde vi visst hvordan vi var kommet oss hit, hadde
vi vist noen veien: kanskje et kart tegnet på den
melkehvite veggen i den tomme leiligheten, med
sprittusj på det slitte campingbordet på balkongen i
Lindenstrasse, i luften ute ved Wartenberg som fakter

vi spilte en sang som ikke var vår, i en kirke vi
hadde på lån i en kveld som vendte oss ryggen med
et underlig blikk over skulderen   ”ja” hvisket
noen om oss rett rundt hjørnet ved kiosken på vei
opp Jonsvannsveien 
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vi som var på jakt langs hovedgatene & i 
krinkelkrokene etter originale liv i et tilnærmet totalt 
marked

& etter selvrealisering i en gjennomrealisert verden
& etter selvutlevering i en knausgårdiansk tid der alt
var produsert, der alt var gjort

4
vi som satt i leiligheten i Spürenikerstrasse & så
lysspillene på himmelen, vi så strobene på 
bensinstasjonstakene rundt hele drabantbyen

en bok ble avsluttet, notert i indexen & lagt igjen på 
en tilfeldig benk av en ukjent opplysningsbande 
   & demoner utkledd som nisser deltok i et 
adventsspill på Alexanderplatz

vi ville være støyløse, men ikke stille   vi 
forsøkte å skissere opp større drømmer enn lykke,
sterkere bånd enn økonomiske   hvis 
det gikk, hvis vi kunne

5
det var ca. 2014 i dette som var vår natt, det som selv
gudene ikke kunne rå over eller manipulere som en
del av det store spillet

det var de løse trådene som berget verden   vårt 
vakreste søl, det ble til drømmer, palasser & 
motorveier & sanger

der vi var, der vi visste av hverandre, vi bleke beist 
& snille skrømt, & håpefulle

Av Håvard J. Nilsen
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MISFORSTÅELSE
Det var ikke derfor du gråt etter sexen. Du gråt ikke fordi intimiteten mellom dere var så fin, 
så etterlengtet, en sjelden vare, et klamt, klissete sluttprodukt, et minne å dyppe i sølvmaling og 
henge opp på veggen. Det var fordi han var en fremmed, fortsatt. Og det hjelper ikke om du 
snur deg bort. Han sitter fortsatt i rommet og ser vridningen i nakken din. Han aner mindre 
enn vinduet, mindre enn skyggene under senga. Du må selv be ham forlate leiligheten. Du må 
selv sørge for at han går i oppløsning der ute. Du har ingen tid å miste. 

ALLE DE BLÅ SYKLENE
Oslo by. Sola som blinker i speil og på biltak, sjokoladen som ligger på verandaen og smelter. 
Sjokoladen som drypper ned på bakken ti meter under. Jorda som åpner seg, sjokoladen som 
forsvinner. Ingen vitner. 

Syklene som stuper nedover de bratte bakkene på Ekeberg og drar seg opp de samme bakkene 
på kveldstid. Alle de blå syklene. Blå rammer, svarte hjul. Ingen  mennesker om bord, ingen 
mennesker lent over rattet. Ingen mennesker med  blodsmak i munnen og flue i øyet.
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Ingen mennesker om bord. Ingen mennesker på Gol stasjon. Ingen mennesker på flyet mellom 
Liverpool og London, heller ikke på bunnen av Themsen. Ingen  mennesker på stranda i Italia, 
der det høres latter.
Kameleonens tunge i regnskogen, tungen som en bumerang ut av en ruglete, ubevegelig kropp. 
Fluepapiret på tunga. Én flue mindre i verden. Retrett, kortvarig metthet. Kameleonen er ikke 
et menneske. Regnskogen fortsetter forbi  kameleonen, forbi denne dagen. Det som er, er alltid 
ute av syne. Kameleonens tunge inne i  kameleonen. Ikke gråt.

Skjult bak de blå bladene. Ungene som slikker moren på magen, moren som spiser et av barna 
i vanvare. Sorgen etterpå. Moren som kysser barna sine på snuten, hun kysser dem god natt. 
Like etter stopper faren å synge og kysser barna god natt. Like etter sovner barna, og så sovner 
skogen, og til sist sovner foreldrene. Det døde barnet er igjen i morens mage. Det har ikke noe 
navn. Det har tapt seg selv.

Skogen som vokser er ikke blitt koreografert av mennesker. Den skal heller aldri fotograferes, 
da går kameraet i stykker. Når den vokser, vokser den i alle retninger, særlig i retning Finland. 
Mens den vokser, dør den, trær faller om, sola slipper ikke til. Katten stanger inn i hesten, og 
begge løper ut av skogen. Grevlingen og marihøna følger på. Skogen lever, skogen brenner, 
skogbunnen er svart.
Malerier av skitne garasjer og fruktfat er ikke blitt malt av mennesker. Dyrene har ingen minner 
om menneskene.

Freden senker seg.

Der det ikke finnes mennesker, finnes det ikke mennesker, men det er hyggelig for det. Der 
det ikke finnes mennesker, finnes det bilkøer, sykehus, og elver som renner litt nedover og litt 
oppover. Det finnes like mengder sol og såpe. Mellom tre og fire regner det. 

Nå regner det. 

Av Maia Kjeldset Siverts
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ORDENES AVGRUNN
første gang jeg hørte ordene 
«jeg elsker deg»
stirret jeg stumt i mørket 
ordene ga gjenlyd og 
min stillhet overdøvet 
alt

mannen ved siden av meg
ropte ut i tomrommet
vel vitende om at tomrommet
ikke kom til å svare ham 
han stilte ingen krav, 
men selv kravløs ble han knust
av de usagte ordenes vekt

første gang jeg hørte ordene 
«jeg elsker deg»
gled de ut av en 
bredskuldret og blåøyd mann

som glasur

første gang jeg fikk høre ordene 
«jeg elsker deg»
stirret jeg ikke på leppene til ordenes opphaver
klar til å svare ham med et kyss
jeg stirret på avgrunnen mellom oss
og lot den svare for meg 

Av Liridona Qaka
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THEIS ØRNTOFTS DIGTE 2014 
I Digte 2014 fremskrives en verden i gryende undergang, en abstrakt tilstand, uten forbindelse 
til fremtiden, uten en «samlende kraft». Det er samtidig en åpning, inn til en tilværelse hvor 
 betingelsene ennå ikke er definerte, hvor «Samfund er et overstået kapittel», hvor alle tings 
 hylster liksom er utvidet, oppløst: «Jeg drømte at vi ikke  længere fastholdt hinanden/ i mennes-
kelige former».

I en slik absurd tilværelse raser jeget «rundt på kanten mellem menneske og kaos». Like gyldig 
og lysende paranoia samtidig, rammet av både humor og lede. Det er  dikterjeget i håpløs til- 
stand overfor miljøkrisen, og jeget i bevegelse vekk fra håpløsheten samtidig. Miljøkrisen  fungerer 
som gjennomgående tema, men uten gjenklang i breaking news: «Hver gang jeg ikke distra herer 
mig selv med ligegyldige gøremål/ tænker jeg på apokalypsen/ hver gang nogen udtrykker håb 
for det bestående/ får jeg det fysisk dårligt./ Lad os sætte os her i skum ringen og vente på/ at 
revolutionen  griber os./ Lad os sætte os ned med kviksølv i lungerne/ og  flyforbindelsen i hud 
og hår/ og læse breaking news/ de sløjfer skøjtebanen i årets kommunale budget/ hvad fanden 
er det for noget/ de finder eftersøgt drabsmand inde i tv-stjernes barndomsminde/ hvad fanden 
er det for noget».

Og hvorfor skulle også  naturen bry seg om menneskets  avmakt? «Planterigets  triumf  bliver 
 total» heter det et sted, og  planteriket triumferer i den grad «der  vokser  planter op gennem mine 
underboers halse/ der vokser planter op gennem min  etages  gulve». I motsetning til  romantikkens 

syn på naturen som noe utenfor 
 mennesket, av skilt fra det, er de her, 
naturen og mennesket, viklet inn i 
hverandre. Ofte på en for-uroligende 
måte: «Det siges at hun stadig sang 
mens de skar hende op./ Det siges at 

 olien  dryppede fra hendes lever». Det er ikke lenger  mulig å skille natur og  menneske. De 
 gjennomtrenger hverandre. Således kan sitrende parallellismer som «ansikter,  insekter» muteres 
frem i et språk hvor forskjellene kun sies å være språklige.

I vrimmelen av atomer, av plankton, av magma og fyrreskov, av bier og blodårer brister det 
opphøyde menneskets stillas. I en flytende naturoppfattelse, en flytende menneskelighet,  knytter 
kroppen den menneskelige bevissthet fast til nye materialer; «der løber en pulsåre gennem 
 dalen», nye identiteter; «jeg er et koordinat for planter og genfærd», «jeg er vækst  forklædt 
som kød». Men ikke kun pluralisme av menneske og naturlandskap, også av størrelser som 
 økonomier,  diktaturer og droner, som for  eksempel: «blodcellers strøm/ gennem abstrakte 
 diktaturer».  Dalen, veksten,  økonomiene og diktaturene skrives sammen med bevissthet og 

I vrimmelen av atomer, av  plankton, av 
magma og fyrreskov, av bier og  blodårer 
brister det opphøyde  menneskets stillas.
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kropp, og det er ikke godt å si hvem eller hva som innehar subjektposisjon. Kroppen er blitt et 
slags felleseie, en pulserende forsamling.

I denne pulserende rytmikk skrives bildene fremover, hvor «gader af maddiker» omdannes til 
«elektrisk maskerade». Diktene gis en bevegelighet som fører språket over i metamorfoser: 
«Min fortid, flydende/ lava/ lå længe og lyttede/ til lyden af hovslag mod søvnløshed». Lik som 
det også skjer her, i et siste eksempel, hvor Ørntoft dikter seg utover, så verselinjene nærmest 
avler hverandre, hvor nedbrytelsen finnes i ekspanderingen og omvendt: «man skal danse som 
man altid har gjort/ men fortæl mig, hvorfor man skal det/ dj kæmpefar/ dj flydende  noiagratin/ 
spil hellere vof vof på din hundeguitar/ dj hvordan fuck går det i hundene/ dj kødklaver på 
skakternede gulve/ ved du at jeg er træt af velkendt musik/ ved du at mit intellekt slår gnister/ 
hver gang det støder mod sine egne begrænsninger/ dj menneskefossil fundet i kalkbrud/ dj 
outsourcing af jegfølelsen til den tredje verden».

Det er språk i like virvlende desperasjon som det jeget som skrives frem, i en modi fiseringsprosess 
det er vanskelig å si hvor ender, hvor mennesket ikke lenger synes å være det regulerende, men 
det som gjennomstrømmes, i en forgjeves «arktisk  kommando».

Av Signe-Lill Valkvæ 
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ANGST ADAGIO

hvid i sengen
ansigt hals hænder
landskab af rynker
sol svedne tanker
sprækker i polygonisk 
mønster

skygger på væggen
naragtige ansigter
lever taler griner
hvidvaskeren vindueshvisker
bag ruden
himlen er grå

barnet ved sengen
taler uden lyde fra
munden en bundløs brønd
billedet fryser før
farverne forsvinder

rummet fyldes med visne blade

DADA

vraget sandmand nat
aabner aflaast asfalt

belagt baggaard saa blaa
maanestraale rammer

snavset rejsebagage
afsendt fra havanna

attesteret malaga
sandmand han slaar

laasene fra saa kassen
halvvejs aabnes
bag en slap abe

menneske haand er
det kasserede salt

farvet graat af taagen 
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BJERGBESTIGER
under uret i sengen
fylder individet ikke skindet ud
huden hænger på legemet
som en af søstrenes aflagte kjoler 
i barndommens ulykkelige år
kun øjnene i det indsunkne ansigt
har sit eget liv de bevæger
sig insisterende ind under huden
og fremkalder kuldegysninger
i det feberhede sygeværelse
udenfor vinduet svæver himalayas
bjerge mellem skyerne
det haster
den første sne
har løsnet sig på toppen



19

LASSO LUFT

CYKLUS
Fiskeskælbeklædte elefanttorso på stylter
med skaldet fuglehoved i runestenens
mangefarvede kalkmaleri.
Sølvgrene dekorerer galocherne ved ind-
gangen i en kaskade af lysindfald.
Velkommen til den ny verden hvor livets
gåde ikke er et mysterium
hvor hunden er herre og hvor menneskene
strejfer rundt i skovene som vilde ulve
krybende på alle fire med savlet dryppende
fra tandløse blodige gab.
Fortiden er fremtiden frem i tiden med zig zag
lyn for de tomme øjne.
Tidens betændelsestilstand er fremskreden 
der er allerede gået koldbrand i såret.
Brudstykker samles i nye mønstre til en u-
virkelig virkelighed der ligger lige for.
Hvem kysser jorden med åbne øjne for
frugtbarhedens gaver.
Det ufødte barn arver pesten som dåbs-
gave ved fødslen.
Fædrenes lig flyder i havnen før de synker
til bunds for at rådne væk
i glemselens vande.
Ragnarok er tidens svøbe det skal være 
skidt før det bliver godt.
En dag under en sort sol vil spirende liv
uden sygdom bryde jordens skal
for en ny æra.
Elefantfossilet med styltebenene og  fugle-
hovedet vil blive gravet frem og 
udstillet i en glasklar montre.

Av Leif Achton-Lynegaard
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HELT ALMINNELIG
En dalmatiner uten prikker er bare en helt alminnelig hvit hund, sa du
Skråsikker
Prøver du å være smart
Som da du ringte til billettsentralen og spurte hvor mye gratisbillettene til Strømstad koster

Den hengslete kroppen din henger ikke sammen. De altfor lange bena som munner ut i altfor 
store skatesko. Skatesko. Du skater jo ikke engang. Kanskje du gjorde det før. Men det har du 
i så fall aldri fortalt meg om. Ordflommene rører seg i en halvtom boks med cola. Du kikker 
opp. Jeg kikker ned. Tar på meg headset.

Vet du hva en Piña Colada inneholder
Vet du hva en atonal tonerekke er
Hvordan man helt enkelt kan få korken ut av en vinflaske uten  opptrekker
Tenk deg å ha ullsåler i sandalene en varm sommerdag
Ta dem av
Ta sats

Stupe ned i det tomme bassenget jeg tømte for vann i går
Tomheten gir gjenklang
En helt alminnelig hvit hund

Av Regine Døsen Kristoffersen 
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TEKSTEN SOM PUSTER 
OG SOM SMITTER
Det performative i Thomas Bernhards tekster

(Tidligere utgitt i tidsskriftet Utflukt: «Wordwhore» 2/3 Performativ Tekst i 2008)

Den østerrikske forfatteren Thomas Bernhard (1931-1989) pådro seg allerede 18 år gammel 
en meget alvorlig lungesykdom. Han levde hele resten av livet med denne sykdommen, og 
døde 58 år gammel av den og en hjertelidelse som han også hadde pådratt seg. Hans barn-
dom og ungdom var traumatisk — familiemessig og på grunn av landets nazistiske og katolske 
ideologi. Dessuten ble Salzburg bombet, og krig og sult preget Bernhards barndom og opp-
vekst. I de fem selvbiografiske  romanene som  utgjør samleverket Nitten år, finner vi sterkt 
aksen tuert en form for politisk aksjo nisme som peker tilbake på de historiske avantgardenes 
politiske  prosjekt. Hos  Bernhard er denne kampen mot en fascisme som han oppfattet som 
stadig  levende i Østerrikes offentlighet, knyttet til hans sykdomserfaring. Bernhard bruker 
syk dommen sin til å skape en litteratur som er handling snarere enn mening, og som smitter 
sine lesere med realitet, snarer enn å forføre dem med illusjoner.

I en av de selvbiografiske romanene, Pusten (nr. 3 i 
Nitten år, Gyldendal 2005), skriver Bernhard at han 
bestemte seg for å leve. Han var kommet på syke-
hus med en såkalt våt brysthinne betennelse. Han 
 forteller om hvordan lungene gang på gang ble punk-
tert og om hvordan han ble plassert på badet, et sted 
hvor døende pasienter ble oppholdt. Han forteller 
at han fikk den siste olje. Han forteller om hvordan 
nonnene kom innom sengen hans fra tid til annen 
for å ta pulsen hans, for å se om han ennå var i live 

— det var nok av dem som døde og som med en gang ble fraktet bort i sinkkister. Plutselig 
faller den  tunge klesvasken, som henger på en snor rett over sengen hans, ned, bare 10 cm fra 
ansiktet hans. Det tunge, våte tøyet kunne lett ha kvalt ham. Hellet i dette: at han ikke ble kvalt, 
førte til en plutselig beslutning hos den dødssyke unggutten om at han ville leve. Dette skiftet i 
holdning — jeg vil puste, men jeg står hele tiden i fare for å bli kvalt — er det store drama som 
stilen hos Bernhard gjenspeiler.

 Bernhards sykdomsdrama aktualiseres i måten de to første setningene i  selvbiografien 
er skrevet på (i den norske oversettelsen av første bind Årsaken):
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  Byen er befolket av to menneskekategorier, av smarte pengefolk og deres ofre, for den 
som lærer og studerer her, er den beboelig bare på en måte som smerter og forstyrrer 
enhver natur, med tiden på en forvirrende og ødeleggende og svært ofte utelukkende 
på en lumsk-dødelig måte.

  På den ene side de ekstreme værforholdene som hele tiden irriterer og  enerverer 
menneskene som bor her og i alle tilfelle gjør dem syke og på den annen side 
 arkitekturen i Salzburg, som under disse værforholdene har en stadig mer  katastrofal 
virkning på disse menneskenes tilstand; dette  klimaet ikke langt fra Alpene, som 
for alle disse stakkars menneskene bevisst  eller ubevisst, men i medisinsk forstand 
alltid er skadelig, følgelig trykkende på hode og kropp og på hele vesenet til dem 
som er fullstendig  utlevert til  disse naturforholdene; dette klimaet som med 
 utrolig hensynsløshet hele tiden  produserer slike irriterende og enerverende og 
sykdomsskapende og  fornedrende og krenkende og med stor gemenhet og neder-
drektighet  begavede innbyggere, dette klimaet frembringer hele tiden slike innfødte  
eller innflyttende salzburgere, som mellom disse kalde og våte murene — som av en 
slik lærende og studerende som jeg var i denne byen for tredve år siden, av forkjær-
lighet var elsket, men av erfaring hatet — bedriver sine bornerte egensindigheter, 
 meningsløsheter, stupiditeter, brutale forretninger og melankolier og er en uutømme-
lig inntektskilde for alle mulige og umulige slags leger og begravelsesbyråer.

Dette er to setninger, som man ikke kan lese uten å trekke pusten en rekke ganger. Hvor  mange 
ganger trekker man forresten pusten i minuttet? Man trekker pusten ca. 16 ganger, har jeg 
blitt fortalt. Når man leser de to setningene blir man tvunget til å trekke pusten, og det ganske 
 mange ganger, selv om skriften mangler naturlige pauser. Pusten blir et problem for leseren, 
fordi setningen bare fortsetter og fortsetter uten å ta hensyn til de pausene vi av fysiske  grunner 
må ta hvis setningene skal kunne leses. Stilen i denne prosaen er med andre ord knyttet til 
lesningens fysiologi. Stilen setter leseren i en situasjon som ligner den lungesykes — pusten er 
blitt et problem.

 Stil, ifølge Sperber & Wilson i Communication and Cognition (1995, Blackwell), har 
til hensikt å bygge opp mentale bilder og affektive stimuli som kan ha en effekt på leserens 
oppfatning av verden. Stilen kan få en effekt både på det kognitive og det affektive nivå, men 
den stimulus som stilen er kan aldri være noe annet enn nettopp en stimulus. Den kan aldri 
utgjøre en representasjon, eller med andre ord: den kan aldri utgjøre et bilde av verden. Med en 
litt annen språkbruk kan vi si at stilen har en performativ funksjon. Gjennom sine effekter på et 
publikum handler den, og møtet med teksten blir for den enkelte leser en hendelse. 

 En stil skaper med andre ord en affektiv, potensielt kulturell kontekst. I vårt tekst-
eksempel dreier det seg om respirasjonens kulturelle betydning, og den rolle pusten spiller i den 
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lungesykes liv. Luis A. Chiozza, lege ved The Weizsaecker Center for Medical Consultations i 
Buenos Aires, Argentina, sier for eksempel i boken Hidden Affects In Somatic Disorders (1998, 
Psychososial Press) at lungene tillater en direkte utveksling mellom gass fra omgivelsene og 
 blodet, og at denne direkte utvekslingen mellom det indre og det ytre kan settes i forbindelse 
med det man allerede i antikken oppfattet som et forhold mellom pust og det spirituelle (det 
å ånde og det åndelige). Derfor er det heller ikke merkelig at når gutten Bernhard bestemmer 
seg for å puste videre, blir viljesakten av bestefaren — en mislykket forfatter og Schopenhauer-
elsker, og gutten Bernhards oppdrager og beste venn — beskrevet som et åndelig og sjelelig 
oppsving.

  På den ene siden var jeg over det verste, noe som ikke minst skyldtes min kraftfull-
positive indre innstilling overfor hele denne katastrofen som nå  engang var brutt inn 
over meg, og man kunne jo også se på meg at det gikk fremover; på den annen side 
hadde denne kroppslige svekkelsen ennå ikke nådd bunnen. Men sjelen og ånden 
behersker kroppen, sa min bestefar.

Det å bestemme seg for å leve var en viljesakt som antakelig i forfatterens hukommelsesarbeid 
fremstår i Schopenhauersk drakt (tysk idealistisk filosof (1788-1860), hovedverk Verden som 
vilje og som forestilling) som en vilje til liv — det mest karakteristiske ved mennesket som vesen. 
Og viljen til liv er knyttet til forestillingen som har med menneskets bevissthetsinnhold å gjøre. 
Det å ånde er knyttet til det åndelige, til bevisstheten.

 Chiozza beskriver de nære forbindelsene mellom respirasjon og inspirasjon — det å 
puste igjen kan bety å motta poetisk eller musikalsk inspirasjon. Og vi merker oss at Bernhard 
beskriver hvordan musikken igjen begynner å fylle bevisstheten hans. Han kan gjenta for seg 
selv hele musikkstykker. Det å slutte å puste involverer imidlertid også dødsangst og er  samtidig 
typisk for fødselstraumer og angsten for å bli avvist eller for å miste moren (Chiozza, «The 
Meanings of Respiration», pp. 25-54). Det som konstituerer det affektive dramaet i forbindelse 
med Bernhards lungesykdom og hans utarbeidelse av en stil, som fokuserer på vanskeligheten 
med å puste versus nødvendigheten av å trekke pusten, er knyttet til tapet av moren (hun dør 
kort tid senere av kreft i livmoren), men er i ennå sterkere grad knyttet til bestefaren som ble 
innlagt på samme sykehus bare kort tid før Bernhard.

  De to har mange samtaler på sykehuset:

  Dette sykehusoppholdet hadde helt plutselig, slett ikke i medisinsk, men i eksisten-
siell betydning, stått for ham som en uomgjengelig nødvendighet; her på sykehuset, i 
dette lidelsesområdet som nærmest utfordret til livsviktige og eksistensbestemmende 
tanker, sa han, hadde han fått anledning til å tenke grundig over sin egen og også min 



25

LASSO LUFT

situasjon. Fra tid til annen var slike sykdommer, faktiske eller ikke faktiske, som han 
uttrykte seg, nødvendige for å kunne gjøre seg de tanker som mennesket ikke fikk seg 
til å tenke uten en slik sykdom en stund (:295).

Sykdommen tvinger oss inn i visse tenkeområder ifølge bestefaren. Oppholdet på  sykehuset er 
et opphold i et tenkeområde, sier han, et bevissthetens tenkeområde. Og dette bevissthetens 
tenkeområde, innebærer blant annet det synspunkt at vi har oppfunnet våre sykdommer for 
våre egne formåls skyld (:298). Rett etter denne samtalen dør bestefaren. For gutten var dette 
naturligvis et katastrofalt tap, men det var også en utrolig eksistensdrivkraft. Han sier det slik:

  Bestefars død, hvor forferdelig den hadde måttet fortone seg og virke på meg, hadde 
også vært en befrielse. For første gang i mitt liv var jeg fri og hadde plutselig gjort 
denne totale friheten jeg nå opplevet, til noe nyttig for meg i en livreddende betyd-
ning, det vet jeg i dag. Fra det øyeblikk jeg hadde denne erkjennelsen og den praktiske 
anvendelsen av det, hadde jeg vunnet oppgjøret med sykdommen min (:327)

Stilen puster med vanskelighet, men 
den tvinger oss samtidig til pust, på den 
 samme måte som tapet (og døden) i for-
bindelse med pasientens liv tvinger ham 
til en bevisst fokusering på å ville pust og 
å ville liv. Med Chiozza kan vi si at vi med 
det affektive drama som utspiller seg i våre 
sykdommer, ikke kommer nærmere noen 
årsak til sykdommen, men ved å klarg-
jøre  hvilken betydning pasientens eksis-
tensielle  drama får i sykdomsbildet, kan 
man bidra til en helbredelse. Betydningen 
er noe man konstruerer på etterskudd. 
Bernhard konstruerer den, og gir uttrykk 
i stilen. Han tar dermed, gjennom forfat-
terskapet, hånd om sin egen helbredelse.

 Hos Bernhard blir det å ta hånd 
om sin egen tilfriskning forbundet med 
en  bevisstmessig forandring i retning av en 
mer kreativ person. Gjennom stilen (i sitt 
selv biografiske  forfatterskap og mange av 
sine  romaner) skaper Bernhard en  kulturell 
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og en  emosjonell kontekst for sitt  publikum. Denne konteksten var ikke primært kommunikativ 
i den forstand at den var basert på et hermeneutisk eller et meningsfokusert forhold. Men ved 
å bygge ut den kulturelle og emosjonelle, intersubjektive relasjonen, bygget Bernhard både en 
for seg selv — en aktivitet som hadde den effekt at den bidro til å holde ham i live — og den 
smittet hans lesere med det vi kunne kalle realitet. I kraft av å tvinge leseren til å fokusere på 
sin egen pust,  tvinges leseren inn i et kulturelt og emosjonelt område der det ikke er om å gjøre 
for skriften å  oppnå en meningsfull illusjon. Det som er stilens fremste oppgave er å tvinge 
leseren til å puste, og  gjennom pusten tvinges leseren til å fokusere på sitt rent fysiske forhold til 
om verdenen ( gjennom  utveksling mellom gass og blod i lungene). Relasjonen til virkeligheten 
er altså en konsekvens av stilen. Den er dessuten sammenlignbar med Bernhards egne vansker 
som lungesyk. Det finnes altså litterære tekster som har en performativ funksjon. De tvinger på 
sine lesere en realitetsopplevelse (som ikke behøver å bli opplevd kognitivt) og har effekt mer 
i kraft av sin handling enn av sin mening. Stilens fysiologi smitter leseren med den lungesykes   
problem — vanskeligheten med å puste. Samtidig smitter stilen leseren på en slik måte at  leseren 
gis mulighet til å tre inn i sykdommens tenkeområde. Den gir leseren adgang til  kroppens vilje 
til liv og til den kreativitet og frihet i forhold til omverdenen som Bernhard opplevde i forbin-
delse med sin sykdom og i forbindelse med bestefarens død.

Av Drude von der Fehr
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NEPHELAE*

Sleepwalking around the bedroom 

until morning swallows the shadows 

off the naked back of the streets— 

playing with pebbles, eating tumbleweed, 

silently settling on the belly of the sea 

before sinking deep into its womb. 

Yesterday like tomorrow: right before 

the pale and dusty candles light up, 

I put all the collected clouds 

on the nightstand beside our bed.

*  The Nephelae were the Okeanid nymphs of clouds and rain who rose up from the earth- 
encircling river  Okeanos bearing water to the heavens in cloudy pitchers. (The Theoi Project)
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PETRICHOR*
That spring, uncle
left me a pair of shoes
Doc Martens from England—
he walked five miles to work, at dawn,
the elm trees still crusted by silver frost
he walked back again, at night, tracing his steps,
the socket of the sky mirrored on the mum asphalt.

Sometimes he would say
that everyone seeks a maze—
though few ever find the middle:
you start from the top as you go in
you have no thread; you go on and on
many times you turn around; you often fall
you pick yourself up; you are suddenly at the beginning.

One day, I walked in
to find his room empty,
a nail of the sun quivering
on the lips of the half-open door.
They said he had left with a strange girl
on the wall, an old map of the Appalachian Trail,
marked up with a pen in the form of long, black stitches.

—

I kneel down
to smell the dry soil,
wild strawberries in the grass.
The first heavy rain falls at dusk,
kills the summer. Afterwards, the meek cry
of droplets hanging onto long leaves, refracted
into myriads of light where they buried him face down.

*  (/ˈpɛtrʌɪkɔːr/) the pleasant smell that accompanies the first rain after a dry spell  (Oxford 
 Dictionaries)



29

LASSO LUFT

TELEGRAPH
The message is passed
from one bird to another,
all day beak to beak:
flutes whistle behind the hedges,
out of holes in the ground,
on branches above.

I am not jealous. Curious,
how the wind snatches the words
and gives them away to the leaves:

now, right before I cross the street,
and notice that your window is open,

brown foliage congregates around my feet—
making me believe that I might find a shoemaker
somewhere in town, able to decipher the glossolalia.

I don’t mind everything before me:
if sparrows make nests in your hair,
if pigeons eat from your breadbasket,
if swallows nip strings in your skirt
and weave them around their roof tiles.

—

On your doorstep, all wings break up
at the appearance of a stray cat.
I knock once. Confused to see the sky dyed purple,
I start to wonder when I left my house this morning.
You open. Dusk follows me on tiptoes.

Av Jon-Magne Jonassen

(Diktene ble først utgitt i tidsskriftet Laurels, University of St. Thomas i 2013.)
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DAGER I JUNI
En ny tid er her
drivhuset, varmt og fuktig
en brun frosk hopper 

solregn på taket
potteskårene, ugress
iris og mynte

lukta av våt jord
humlen vikler seg inn i
i vinrankene

elva og brygga
egenartet varme der
båt durer sakte

røsker opp roten
luker bort brenneslene
mursteinene er

myke av fukten
grønn mose under bordet
lille lykkefrosk

basilikumblad
oransje, skitne hansker
jordstykket spadd opp

små åser av jord
symmetrisk tilrettelagt
røde valmuer

støv under sengen
lukt av maling og sommer
skrukkete laken

søvn full av drømmer
trekk som glipper dynene
hvite tremøbler

transparent gardin
søvnigheten forsvinner
kaffe i kopper

fra frøposene
de renner ut i hånden
legges i jorda

dekke over dem
bre dynen over oss to
vi sover sammen

merker din uro
mens jeg selv er i søvne
drømmene dine

gode og onde
pusten din — grunn eller dyp
skiftende ansikt

fra ung til gammel
ennå elsker kroppene
merket vi noe?

En mus, var det den?
Sprang gjennom gresset
en ny, en helt ny tid
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I VINDUSKARMEN
I vinduskarmen
for mange døde fluer
et snev av galskap

Lukten av regnet
jeg vet ikke hvor du er
fuglene kvitrer

Alltid det samme
kaffe i en liten kopp
lukt av grønnsåpe

De ble ikke brent
vedkubber på verandaen
avisbunkene

Tørkestativet
roterende i vinden
hvite dynetrekk

Den skitne elva
hvorfor er du så stille
jeg er ikke død

Jeg må spise nå
gardinene til og fra
puster inn og ut

Diafragmaet
søvnigheten slipper meg
leser om døden

Trøtt eller våken
asfalten sort av regnet
huset puster svakt

Av Liselotte Steinwender 
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SIE

Rot unterlaufen, glühen ihre Augen. Nach 
Vorn gerichtet. Starr, vor Angst und Zorn 

und Wut und Hass und gegen sich und 
gegen alle andern. Und ihr Gesicht verzerrt 

und fremd. Die Zähne knirschend.
Sie reißt die Lippen weit auseinander um 

laut zu schreien. Um sich und alle anderen 
zu verjagen. Stumm bleibt der Laut. Als 

sei kein Weg nach Draußen zu erkennen. 
Als hätte man die Kehle zugeschnürt. Und 

außer ihr vernahm sie keiner.
Sie schafft sich Platz. Schlägt wild umher 

und bricht die unsichtbaren Wände aus 
Luft und Qualm und heißem Atem. Nach 

Vorn  gerichtet — Und tausend kleine 
Scherben fliegen.

Nie war sie schöner, als in diesem 
 Augenblick. Als sie sich im Spiegel sah. 

Die Wangen, von langen Linien überzogen. 
 Gemalt von Wimperntusche. Und ihre 

Augen glänzten.
Sie war zerbrochen.

Ihr Bild, welches war, welches sie sah und 
welches blieb. Und tausend kleine Scherben 

umschlossen ihre Knie. Und etwas Blut. 
Und unsichtbare Wände türmten sich um 

sie. Sie drückten sie zu Boden. Noch weiter. 

HER

Her eyes glowed crimson. Forward-facing. 
Frozen, full of fear and wrath and rage and 
hatred against herself and against everyone 
else. And her face, distorted, and strange. 
Teeth cringing.
She rips her lips wide open to scream out 
loud. In order to scare herself and everyone 
else off. The sound remained silent. As if 
there’s no way out. As if someone strangled 
her. No one except her was aware of it.   
She gasps for space. Fights rapidly and 
breaks the walls made out of air and smog 
and hot breath. Forward-facing — and 
thousand broken fragments fly.

Before, she was never as beautiful as in that 
very moment. When she saw herself in the 
mirror. Her cheeks coated by many lines. 
Drawn by mascara. Her eyes sparkled.
She was broken.
Her image which once was, which she once 
saw, and which stays. And thousand shards 
wrapped around her knees. And there’s 
some blood. She covers herself, holding her 
body tight with her arms, pressed her head 
against her thighs. As if air and smog and 
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Kauernd, die Arme sich umfassend, den 
Kopf ans Knie gedrückt. Als wäre Luft und 
Qualm und heißer Atem Beton geworden.

Dann diese Stille. Sie wollt sie nie ertragen. 
Dann lieber Flucht und wenns nicht ging, 

dann schaffte sie sich Raum und wenns 
nicht ging, dann schrie sie lauthals und 

wenns nicht ging, dann speite sie ihr Gift 
in alle Richtungen. Sie wollte nicht die 

Große sein. Als Vorbild dienen. Und alles 
Schwere lag auf ihr. Sie lud die Last auf 

fremden Schultern ab. Und wollte fliegen. 
Auf  seinen, schon seit Kindertagen und er 
ertrug es, die Pflicht, den Ärger, das lange 

Warten und falsche Hoffnung.

Sie hatte ihn betrogen. Mit so Vielen und 
anderen Dingen, denn er war immer da und 

sagte niemals nein, —  wie auch —  denn 
er war verliebt in sie, das wusste sie und 

 wusste es zu nutzen. Und war ihm dankbar.

Dann ging er. Schritt hinaus und war 
es satt. Das falsche Lachen und die 

 Geheimnisse und ihre Lügen und all die 
kleinen  Dinge, mit dem sie ihn betrog und 
wollte sie  zerschlagen, ihn zerschlagen und 

sie  verstand es und hatte Angst. Sie hatte es 
ihm angesehen und sein Gesicht, dass keine 
Miene zu verziehen schien, wurd’ starr und 

seine Blicke kalt. Dann ging er fort. Und sie 
allein, mit sich umringt von den von ihm 

gebauten Wänden.

By Viktoria Kissler 

hot breath turned into heavy concrete, fell 
down on her. 

Then silence. She can’t stand it. Then rather 
flight and if it won’t work out, then she 
fights for space and if it won’t work out, 
then she screams like a banshee and if it 
won’t work out, then she spews her poison 
in all directions as she runs wild. She didn’t 
want to be the heroine. To serve as an ideal. 
And all the severities fell down on her. She 
placed her burden on the stranger’s neck. 
And wanted to fly. Sitting on his shoulders, 
like back in childhood days and he still 
carried it, the fury, the trouble, the long 
waiting and false hope.

And now, she has betrayed him. With so 
many and other things, because he has 
 always been there and  never said no  
—  how could he —  because he was in 
love with her, she knew that, and knew how 
to use it for her advantage. And she was 
grateful to him.

Now he left. Stepped the way out. He was 
sick of it. The false laughter, the secrets and 
deceiving lies and all the small things she 
betrayed him with and wanted to shatter 
her and shatter all rivals and she knew that 
and was afraid of it. She had seen in his 
face that nothing is forgiven, then his face 
went frozen and his eyes cold. Now he left, 
stepped the way out. Leaving her alone, 
wrapped by the walls made by him.

English translation by Tristan Bumm
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KONDENSAT
Die Wärme sinkt, die Kälte schimmert 

sauber;
In dieser Stille klingt das Krähengreinen.
Der Bäume lange Finger werden tauber.

Es flüstern Träume in verstimmten Hainen.
Mit letztem Südwind geht der linde 

Zauber,
Um stur und stet von Neuem zu erscheinen:

Von jeher, folgt dem Ende der Beginn
Auf ewig. Auch wenn ich nicht mehr bin.

By Aleksej Reimisch

CONDENSATION
Heat went down, the cold sparkles cleanly
crows’ cry chimed in this silence.
The trees’ lanky fingers went numb.
Dreams whisper in the upset groves.
The soft magic goes with the southern 
breeze,
so to appear anew stubborn and steady.
Since then the beginning follows the end 
for eternity. 
Even if I’m long gone.

English translation by Tristan Bumm
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THE PROCESS OF TRANSLATING
Translating, speaking metaphorically, is like taking a leak. You drink from the inspiring water 
of clearness, and then in the process of converting, out comes a nasty foggy substance of…
something.
Moving on, this is actually the whole problem translating poetic texts. As Claude Levi-Strauss 
wrote in his writings: Unlike myths, which can always be actualized in every language, the 
poems are stuck in their literary structures. (Strauss 1967) Every letter of a poem is a color 
of a painting. Converting it to another tongue is like trying to deconstruct the former image 
into a shadow of its former self. Since there are different languages, the grammatical and, ergo, 
the literary structure differ  completely. To understand a poem as a whole, one must first delve 
into the finest logics behind the language which is used for writing it. Following that logic, the 
translator is like Janus’ head,  pouring one liquid into one mouth and letting the other mouth 
sing it out with the same  material of language, until we reach the balance rule of Archimedes. 
 It reminds me of a German translator who has passed away years ago. Her name 
was Swetlana Geier. She was responsible for new and refreshing translations of  Russian 
works such as the novels of Tolstoi. She even called this her main project, the translation of  
five of Dostojevski’s most important novels, her “Big 5 Elephants”, so huge was the workload of 
translating them. She dictated her translations, which was very unusual, every night barely ten 
pages. Not only did she try to find new ways of translating metaphors, she even let her translations 
be sung by a musician so the sound value stayed true to the novel. I feel like doing something  
familiar to pull this off. Translating 
German into English texts is not 
that hard compared to say Russian 
into German, because English and 
German are very similar (alongside 
 Norwegian). However, I feel like I rape 
the text I am supposed to convert into a different language. English has its different sound 
compared to German texts. I could delve into it further, but I think you get the idea by reading 
Shakespeare and Goethe’s Faust separately.
 Nietzsche, who started his career of philosophy with ancient languages, said one can 
only understand the texts if one understands what kind of human wrote it. (Nietzsche 2012) 
It’s not an argument of biography, but more how the “forces of will“ surrounding the individual 
influenced the poet to write his/her texts in such a perspective. What was the favorite meal of 
the poet? Did the poet drink a lot, did s/he smoke or had s/he overslept? Was s/he alone or did 
s/he have sex? Why did the poet have the urge to write this? I know the writers of both these 
texts. They are very close friends of mine, so I know how they think and feel and what they enjoy 
and hate in their life. But when I showed the text to one of them, she was shocked by how much 
of the sound value was lost. I guess this is the price we all have to pay for this project, because 

Converting it to another tongue is like 
trying to deconstruct the former image 

into a shadow of its former self.
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with my translation I give my own perspective. In the end, I don’t translate, I comment on the 
text for the international reader who has to understand the text. My philological commentary 
can turn me into a poet if I deconstruct the former text and rebuild the pyramid with the stolen 
stone. Whether or not I succeed is up to the reader, not me.

By Tristan Bumm 

Litteratur:
Nietzsche, Friedrich. 2012. Nietzsche‘s Last Notebooks 1888. 
Translated by Daniel Fidel Ferrer. USA.
Levi-Strauss, Claude. 1963. Structural Anthropology, New York.



39

LASSO LUFT

Å begi seg ut på litteraturstudiet setter visse forventninger eller holdninger til kunst på spill. Vi 
kan alle relatere til en kunsterfaring som kom over oss, rystet oss, og forsvant like fort som den 
dukket opp; det flyktige øyeblikket hvor «your heart skips a beat» eller hva vi kan kalle «ah!»-
øyeblikket i mangel på dekkende begreper. Med en slik opplevelse som felles utgangspunkt, 
har vi gått litteraturvitenskapen i møte i håp om å gi følelsen et navn. I studieløpet befinner vi 
oss i søket etter mening eller fraværet av sådan. Den uhåndgripelige følelsen henger imidlertid 
fortsatt i luften og unnslipper enhver diskusjon. I lesningen av kanon tilskriver vi verkene en 
mening som er oss naturlig fremmed, eller ikke-intuitiv. Den vanskeliggjorte fortolkningen er 
kost allerede fra begynnelsen av. Blant de ekstreme eksemplene finner vi Friedrich Schlegels 
«greske tempel» i Lyrikkens Liv. Analysen av de formelle aspektene ved Petrarca-sonetten gir 
diktformen en «kubisk størrelse» og danner utgangspunktet for et gresk tempel (opp ned!) og 
en referanse til antikkens kultur.  I den hermeneutiske tradisjonen lærer vi oss disiplinen som 
legitimerer enhver fortolkning så lenge den gir mening på alle verkets nivåer. Senere møter vi 
1900-tallets problematiseringer omkring dannelsen av mening. Og slik fortaper arbeidet med 
litteratur seg i meningsdimensjonen, mens fornemmelsen av kunsten vi har følt på kroppen 
forblir utenfor vår rekkevidde.
 Hva er problemet med meningsdimensjonen? Hvis litteraturvitenskapen skal 
 undersøke den estetiske erfaringen, bør vi heller stille spørsmålet: hvordan er det vi oppfatter 
litteratur? Vi mener at mening bare dekker halvparten av den estetiske erfaringen, om ikke 
mindre. For å gi et inntrykk av dette kan vi bruke et tilfeldig eksempel. Når vi leser Charles 

«TO BE QUIET FOR A MOMENT»
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Baudelaires «Spleen» fra Les Fleurs du mal, kan det hende at oppmerksomheten vår fester seg et 
øyeblikk ved flaggermusen i andre strofe:

When the earth is changed into a humid dungeon, 
In which Hope like a bat 
Goes beating the walls with her timid wings 
And knocking her head against the rotten ceiling; (…)

Gir du mening til håpet eller føler du flaggermusen? Strofen vier så mye oppmerksomhet til 
flaggermusen at vi glemmer hva den skal peke tilbake på; «håpet». Denne opplevelsen yter 
rettferdighet mot leseren, men ikke til diktet som meningsenhet. I vår lesning sitter vi igjen 
med følelsen av flaggermusens febrilske vingeslag. Den hunkjønnede flaggermusen betyr for oss 
ingenting annet enn en legemliggjøring av nervøsitet og skjørhet som vi kjenner på kroppen. 
Med andre ord har vi ikke gitt flaggermusen en betydning. Vi har derimot gitt oss selv følelsen 
av å være en flaggermus (ved hjelp av forbindelsene vi har til flaggermus i det virkelige liv.)
 Problemet oppstår i analysesituasjonen, når vi ikke kan gi flaggermusen noen annen 
rolle enn som et billedlig uttrykk for håp. Meningsdimensjonen i fortolkning dreier seg om hva 
diktet forteller oss, ikke hva det betyr for oss (eller får oss til å føle). Det hermeneutiske menings-
spillet forutsetter at kunsten har en iboende betydning som fortolkeren henter ut. Handlingen 
er nøytral, og det er påfallende at leserens sanselige dimensjon ikke har verdi i fortolkningen. 
Når Hans-Georg Gadamer fastslår at hermeneutikken foregår til alle tider og i alle situasjoner, 
er det nettopp en forståelsens hermeneutikk han legger på bordet. Muligens legger han i tillegg 
en felle for arbeidet med litteratur når han gir inntrykk av at dette også er den eneste prosessen 
som foregår i lesningen. Vi kan alle skrive under på at dette ikke er realiteten i praksis. Det er 
interessant at arbeid som har vitenskapelige ambisjoner kan bygge på en selvopprettholdende 
kultur om at lesing innebærer en dekoding av mening. Det store spørsmålet er om denne typen 
fortolkning er naturlig og om det er den mest praktiserte blant den allmenne leser. Noen krefter 
i humaniora arbeider med å forstå mennesket der andre synes å være mer interessert i å danne 
dem. Vi er av det inntrykk at det alminnelige mennesket leser for den rene fortapelse, som er 
ikke-hermeneutisk. 
 I sommer ble vi inspirert. Hans Ulrich Gumbrechts Production of Presence  appellerte 
til vår nysgjerrighet på feltet med sin alternative tilnærming til fortolkning. Resultatet av 
en mangeårig hyllest (fra Descartes og renessansen til i dag) til det overlegne «sinnet» er en 
 meningskultur som ikke kjenner begreper om nærvær. Gumbrechts ønske er å overkomme en 
metafysisk tenkning omkring kunst, herunder forståelsens hermeneutikk. Det ikke-hermeneu-
tiske alternativet kan bare leve i en nærværskultur, og nøkkelen er å forstå det første sanselige 
møtet med litteratur. Gumbrecht navngir dette møtet som «moments of intensity», «epiphany» 
eller «the moment of quiet». Øyeblikkets temporale flyktighet gjør det vanskelig å oppdrive 
premisser fra teksten som legger til rette for disse nærværseffektene. Ytterligere vanskelig er 
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det at nærværseffektene har mye mindre med teksten å gjøre enn meningseffektene, da disse er 
 betinget av leseren. Likevel har de et hjem i teksten ettersom det er den spesifikke konfigura-
sjonen av ord som legger premisset for at øyeblikket kommer til live. Vi befinner oss altså i søket 
etter den fullstendige syntese av tekst og leser. 
 Vi kan likevel spørre oss selv om hvordan vi skal kunne snakke om nærværseffektene, 
og i det hele tatt gi dem en plass i den litterære analysen, når de ikke tilhører den rasjonelle sfære 
i utgangspunktet. Idet vi gir øyeblikket navn, har vi ikke da allerede gjort den til en menings-
konstruksjon? Dette må vi gjøre ettersom vi lever i en meningskultur hvor «metafysikk er over-
ordnet sansene»; hvor det «dype» utsagnet er overordnet det «overfladiske». Det er disse mot-
setningene vi ønsker å problematisere i lesningen av litteratur. Det er ingen selvsagt hierarkisk 
struktur i begrepet om «det dype» og «det overfladiske». Begrepet om «det dype» dreier seg om 
å gå hinsides det fysiske og umiddelbare, noe som innebærer å la den kjente flaggermusen være 
en metafor på «håpet». Begrepet om «det overfladiske» tilhører kroppen hvis underlegenhet til 
sinnet kan spores i språket. Det er den vanskeliggjorte fortolkningen som har forrang i arbeidet 
med litteratur — den som krever en fordøyelsesprosess som ikke tar høyde for nærværsfølelsens 
karakter av å være umiddelbart sanselig.
 Å oppnå aksept for nærvær i det litterære arbeidet er både nødvendig og givende, 
men veien dit krever at vi går tilbake til startstreken og jobber for dannelsen av en nærværs-
kultur hvor det er rom for å undersøke premissene for skapelsen av nærværseffektene. Kanskje 
kan vi lære noe av måten vi lytter til musikk. Ettersom musikk ikke åpenbart er bundet til 
språket,  lytter vi ikke like nødvendig til en rekke signifikanter som krever vår fortolkning. 
Lytting handler om «bruk» og identitet. Musikk gir ingen (didaktiske) erkjennelser andre 
enn dem vi lar musikken bekrefte for oss, og derfor burde vi kanskje ikke bruke begrepet 
om erkjennelse, men Gumbrechts «epiphany». Siden musikken er mer åpen (eller tommere), 
har vi lettere for å gå i sanselig interaksjon med den. Vi opplever musikk som «fint», «fett» 
eller «deilig», ikke som noe vi «lærte noe av», noe som «ga et riktig virkelighetsbilde», eller 
noe som «fikk oss til å skifte mening». Vi opplever det derfor generelt mye vanskeligere å 
snakke om musikk - i alle fall om vi vil forklare effekten den hadde på oss. Heldigvis er den 
 gryende populærmusikkforskningen i full gang med å studere den intuitive lyttingen versus 
den  klassisistiske og analytiske. På samme måte oppfatter vi at dagens lesere ikke sitter igjen 
med en meningskonstruksjon etter å ha lest bokens siste ord, men med et følelsesmessig min-
ne som summerer verket i en fornemmelse. I lesingen aktiviseres et sanseapparat som det ennå 
gjenstår å undersøke, og som altså bare 
kan være emne for fornemmelsen.
 De opplevelsene du  aldri 
glemmer er spesielle fordi de ikke 
kan konstrueres (heller ikke plukkes 
fra  hverandre). Som Gumbrecht frei-
dig  påpeker er skjønnlitteraturen et 

I lesingen aktiviseres et  sanseapparat 
som det ennå gjenstår å  undersøke, 

og som altså bare kan være emne for 
 fornemmelsen.
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 overflødig medium hvis dens eksklusive egenskap er å formidle mening på et «pedagogisk» 
vis. Hvorfor leser vi ikke bare sekundærlitteratur, og øvrige essays, for eksempel om Madame 
Bovary, når vi vil tilegne oss verkets innhold? Dette bør indikere at det er mer som står på spill 
i litteraturen. Kanskje litteraturen som kunstform er spesielt utsatt fordi dens sanselige dimens-
jon ikke er like åpenbar som de øvrige kunstformer. Om vi tar vår egen lesning på alvor innser 
vi skjønt at det uanstrengte møtet med den skriftlige kunstformen ikke er et møte med noe 
foreliggende, men et møte med et performativt potensiale som fyller luften med nærvær. Hvilke 
øyeblikk i litteraturen betyr mest for deg? Vi glemmer i alle fall aldri, og vil aldri slutte å søke 
forståelsen av, nostalgien som blir vår egen i smaken av Madeleine-kaken, den navnløse urangs-
ten i Angela Carters The Bloody Chamber som du kjenner igjen fra marerittet, fornemmelsen av 
tidens skiftende karakter i  romanene til Virginia Woolf, storbyklaustrofobien som rammer oss i 
empati med Josef K,  melodien av «Norwegian Wood» i bålscenen i Haruki Murakamis roman, 
samt sansningen av verdens mest velduftende parfyme.
 Er ikke disse nærværsopplevelsene noe bare kunsten makter å formidle? Vi mener at 
disse har en iboende verdi som vi ikke har råd til å miste av syne til en ren fordel for  arbeidet 
med litteraturens meningsformidling. Litteraturens domene omfatter ikke bare  permen og 
 arkene, men rammer også rommet omkring oss og selve livets sfære – vår egen luft.

Av Julia Wiedlocha og Ola Mile Bruland

Litteratur:
Gumbrecht, Hans Ulrich. 2004. Production of Presence. What meaning cannot convey.  
Stanford, California.
Gadamer, Hans-Georg. 2010. Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk. 
Overs. av Lars Holm-Hansen. Oslo.
Baudelaire, Charles. 1857. ”Spleen” fra Les Fleurs du Mal. 
Overs. av William Aggeler, The Flowers of Evil. 1954. Fresno, CA.
Janss, Christian og Christian Refsum. 2010. Lyrikkens Liv: Innføring i diktlesning. Oslo.
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TILSETTINGSSTOFF
Eit oksygenmolekyl

er meir enn eitt atom

Lufta Vi Alle ander inn
er meir enn

sure stoff frå planter til 
Lepper

(eller heller Lunger som ikkje diskriminerer
mellom Nase og Munn)

Sola skal også ha sitt å seie,
som gud eller gass

Små potensielle diamantar
samlar seg i Blodstraumen

ved kvart pumpande slag
dersom Vi tør rasjonere anden litt

Men størst av alt er 
eksplosjonen som skjer alle Celler så snart Dei innser at

Lufta
har meir spennande 

å by på enn barn av blomar 

Av Åshild Slåen
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Jeg vil ikke vekkes
Vil heller være her
I drømmenes strømning 
Vidunderlige værelse
Her kan jeg veve
dine ord til et teppe
Svøpe mitt savn inn
Kjenne lykken
av ditt nærvær
For ordene dine dufter
som et streif av villroser
i natten
De blir sødmefulle i mine lepper
Rennende innover sjelen
slukker de min tørst
Så jeg kan være hel

Jeg vil ikke vekkes

Av Anamir Vieira
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