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Leif Achton-Lynegaard (f. 1954) er en dansk dikter og forfatter. Han har de siste årene utgitt 
novellesamlinger og dikt på ulike plattformer i Norge, Sverige og Danmark. For tiden er han 
aktuell med sin første surrealistiske roman Håndkraft — en lige højre, som kommer ut i 2015.

Eskil Kjos Fjell (f. 1986) gikk på Forfatterstudiet i Bø (2014/2015). Han har mastergrad i 
filosofi fra Universitetet i Oslo.

Cristian Forte (f. 1977) er poet og grunnlegger av forlagsprosjektet Milena Berlin. 

Kalle Hedstrøm Gustafsson (f. 1986) jobber som personlig assistent.  

Lina-Marie Ulvestad Halås (f. 1991) gikk på Forfatterstudiet i Bø (2012/2013), og studerer nå 
nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo.

Aske Munk-Jørgensen (f. 1979) har mastergrad i litteraturvidenskap fra Københavns 
 Universitet.
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Trine Søgaard Parmo Krog (f. 1979) kommer fra Thisted i Danmark, og er antropolog. 

Jonas Reppel (f. 1986) kommer fra Danmark. Han er redaktør på forlaget Kadaver og står 
bak utgivelsene Daggryet drukner bag strakte tage, kvitteringsdigte og projektet «Kill List» Han 
har blitt gitt ut i Slagtryk, M, Staden, Øverste kirurgiske, Metrorod, palepoets, face forlag og 
jegkiggerpaamaanenogsigervaadsaa. 

Ingrid Helene Mittet Tørresvold (f. 1992) studerer nordisk språk og litteratur ved UiO, og har 
gått på Forfattarstudiet i Bø (2012/2013).
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LEDER
i årets andre utgave av Litteraturtidsskriftet Lasso har vi latt oss inspirere av materialiteten som 
ligger i ordet bark. Vi har søkt i spennet mellom det konkrete og det abstrakte. Hvordan blir det 
påtakelige omdannet til mening? Bark kan være en tidskapsel og en beskyttende hinne. Bark 
konnoterer også en sanselig erfaring av ru tekstur og mønster. 

Kunstverket Future Library/Framtidsbiblioteket rommer en latent lesererfaring. idet Lasso går i 
trykk, overrekker Margaret Atwood sitt manuskript, det aller første i Future Library-antologien. 
99 verk gjenstår, men finnes kun som et løfte om tekst. Future Library/Framtids biblioteket er et 
kunstverk som utfolder seg i et mulighetsrom som aldri vil bli fastsatt. Da vi var i Hundreårs-
skogen med Katie Paterson, så vi de nyplantede trærne såvidt stikke opp av snøen. Om hundre 
år skal de bli bøker — som vi aldri får lese.  

Forlagsprosjektet Milena Berlin utfordrer den masseproduserte boka gjennom bærekraftig 
 bokbinding. Hva slags relasjon får vi til en bok som har blitt laget for hånd? gir vissheten om 
forfatterens fingeravtrykk boken en annen kunsterfaring? Hos Milena Berlin og Future Library/
Framtidsbiblioteket ligger det et temporalt aspekt som blir avgjørende i lesningen. Det materielle 
får en tett forbindelse med tiden. Hva betyr dette for teksten? Milena Berlin er også en unik 
formidler av det frie ord og et resultat av ønsket om en sensurfri plattform. Poet og forelegger 
cristian Forte deler med oss sine dikt og tanker om prosjektet.

rune christiansen står i fronten for en poesiserie med robuste spisse albuer. Han ønsker å berike 
det norske språket gjennom gjendiktning av utenlandsk litteratur. Vi spør ham om  gjendiktning 
i det hele tatt er mulig. Kan to ulike språk romme samme leseerfaring? når barken blir omgjort 
til bok: Kan vi fortsatt kalle det bark? 

Dette nummeret byr ikke minst på en bunt heftige skjønnlitterære bidrag på norsk, dansk og 
svensk som fletter, sprenger, stryker, speiler og tygger barken. i BArK #2 leker vi oss inn i 
sommeren med både rabarbra og liljekonvall. Dra ut i skogen med et eksemplar av Lasso og se 
trærne gro. 

Hilsen Ola Mile Bruland og Julia Wiedlocha
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HVAD FLETTER BARKEN

Hvad fletter
barken, fletter barken

julehjerter, figurer i sneen under sneen eller fingre
med månen, så strålerne

hænger lavt over byen, som jeg troede,
var min hjemstavn, men jeg dukker

mig af frygt
for at nogen skal se mig. Det håber jeg

ikke, kan jeg svare på dit spørgsmål, jeg håber
ikke, jeg møder nogen.

Jeg pakker mit tøj, mine sko og
mine lamper. Pakker

barken, inde, inde, hvad fletter
barken, fletter barken, inde, inde. Lysende? Fletter

barken præsens participium substantiv.  
Jeg blev bange, da jeg så dig første gang, fordi du var

smuk, smuk.
Flowerchild lysende flowerchild.
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Jeg håber
det ikke —

på rigtigt, som du siger: Månens
stråler som krinoline, når jeg

klæder mig ud som en figur fra Borte
med blæsten. Lancierkjolen, som min lillebror

kravler ind under (hvem har
flettet den). Haven

blinker som en kapsel. Min historielærer
griner. Se hende

som en blank og blød
kapsel, en blød kapsel. en helt rund

kastanje. Se hende — som
dufte, der tror, vi passer sammen. Lilla lilla

orange. Fordi
orange er den styrtblødende sol.

Himlen hvid
som et øje. to seconds

of love.

Av Trine Søgaard Parmo Krog
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FUTURE LIBRARY/ 
FRAMTIDS BIBLIOTEKET
EN SAMTALE MED  
KATIE PATERSON
Sommeren 2014 ble det plantet en skog i Nordmarka. Om hundre år skal trærne bli en 
 bokantologi. Hvert år skal det skrives én bok som vil ligge skjult for verden frem til utgivelsen 
i 2114. Tekstene bevares i et eget rom på Deichmanske bibliotek i Bjørvika mens de venter på 
sine lesere. Forfatteren bak årets manuskript er Margaret Atwood. Litteraturtidsskriftet Lasso 
tok en tur i Hundreårsskogen med Katie Paterson, kunstneren bak verket. 

Why are we in the forest?
 
This journey is part of the artwork. it should be a fifteen or twenty minute walk to reach the 
 Future Library trees. even though it is in the city it feels very distant, remote and quiet. you 
could be in the middle of any forest. Part of the idea is that people can come and make the 
walk. They should not expect anything spectacular, but year by year they will be able to see the 
growth of the forest. Visitors are not obliged in any way to come here and experience it, but it 
is an aspect of the artwork, just like the library room i am going to design that will hold the 
manuscripts. These are the main ways in to experience the work. Otherwise it is quite intangible.
 
Future Library seems to be difficult to delimit in terms of time, space and idea.

it is pretty hard to define the limits of Future Library, but i think there are limits. certain limits 
are even decided after i am dead. There are some visible physical aspects such as the forest and 

the books, but there are also all the unseen parts: the 
words that are held inside the manuscripts, that are 
going to be read, and all the aspects that go on in the 
authors’ processes when they are writing,  considering 
the fact that they cannot talk about it. There are so 
many unknowns. One year has passed and we have 

ninety-nine to go. This makes the work so open. no one knows how it is going to unfold over 
the years. What will become of the Future Library in a century?

There are so many un knowns. 
one year has passed and we have 
nineTy- nine To go. This  makes The 

work so open.
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The artwork is determined by a major transformation. The process of creating the anthology is one 
aspect of the work. When it is finished, another aspect emerges. The first work depends on a future, 
while the second depends on history.

 The growing of the forest, which you can experience by making this trip, witnesses this 
 transformation. The transformation is happening in the trees. They are growing, forming and 
changing over a hundred years and becoming something else: A kind of literal transformation of 
the trees becoming pulp. There is also the cyclic element where we use trees to build the library 
room and make space to grow new ones. The natural regeneration process is very present. We 
are using the remains of the trees to make certificates that entitle the owners to an edition of the 
 anthology, to be received in a hundred years time as well. Another interesting transformation is 
the transformation of the words over the years. The readers are not even born. it must be a very 
different approach for the authors writing for no present readership and criticism. They can write 
anything. Margaret Atwood’s manuscript will not be read by either her closest family or me. it 
will be entering a time capsule. The “Future Library trust” is an important key to make it work.
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 What significance does reality play in this artwork?
 
i do not want the artwork to be a fiction and just relate to some reality, but to be reality, to 
 happen in reality. As in many of my works, the image of a stone that has been on the moon is not 

as important as presenting a stone that has  actually 
been on the moon. even though Future  Library 
seems like fiction and feels a bit like a story itself, it  
is  important that it is all real, and that the authors 
 enter the capsule. We have to show them that the  
trees are treated properly and are going to last. All 

these practical elements take it away from being fictional. Because of this fictional element 
people sometimes question my projects. it makes me frustrated having them wonder whether  
i actually carry projects through when i put so much effort in making them real. What would be 
the point of making people call the underwater microphone in the Jökulsárlón lagoon if i was 
just sitting in the other end splashing around in the bathtub? One thing that makes an effect 
of unreality in this project is not about fiction but about the texts being unreachable. Without 
the forest the project could feel entirely fictional. The work confronts people with a huge scope 
of time passing. it really creates a feeling of what a lifetime is. Future Library has the ability of 
producing time. you could say my other works uses themes of extremely long time spans: one 
million, one billion years. Future Library is the shortest in this comparison. But such a present 
time span must make it the longest. “A lifetime” as a theme should also make it different from 
my other projects, giving a deeper perspective on human life.

You are also exploring human existence. This is a challenge for future generations.

We have to trust people that we have never met. The work relies on somebody that is not even 
born. Somebody could just get the idea to take down the forest. The generation in a hundred 

years time will have to chop the trees and make the 
books. imagine asking this of somebody that does not 
yet exist. As Atwood has said, we have to trust there 
will be human beings left at all. There are earthworks 
and artworks that have existed for a long time and 
have involved great responsibility, for example robert 

Smithson’s Spiral Jetty. But such things are quite different. institutions look after these works 
and landmarks to be preserved for the future. it does not involve people actively making the 
artwork in the present moment over time. So the ambition of Future Library is fairly rare, i 
think. We have talked with the “Artangel”, a London-based art organization that works with 
long term artworks. There is also “The Long now Foundation”. There are people in the arts 
working and thinking about the future. But relatively, not that many. What future generations 

i do noT wanT The arTwork To be 
a ficTion and jusT relaTe To some 

realiTy, buT To BE realiTy, To 
 happen in realiTy. 

we have To TrusT people ThaT we 
have never meT. The work relies 

on somebody ThaT is noT  
even born.
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are asked to do is not much, but it depends on the links between us and them. to believe in their 
commitment is to test what we are capable of.
 
Is it possible to experience the work without knowing the idea?
 
Some might say that needing to know the background of an artwork kind of weakens it. But 
you need a reader to complete a book. There are a lot of artworks that do exist in themselves, 
and of themselves, and you do not need anything else other than the direct experience of it. 
Still there are so many artworks that of course need an experience or explanation outside of 
themselves. They exist in the world, and the world is a lot more complex than they are. The thing 
about my art, i hope, is that you do need a story, but the story is not that complex: Here are the 
seedlings that are going to make a book in a hundred years. you do not need any art historical 
background. you just need to imagine these things. When i find art problematic sometimes, is 
when you need to know a backstory that is so complex that you cannot access it. i hope Future 
Library is accessible. you do need to know what is going on, you do have to do a bit of work 
yourself. This also adds to the question about limitations. in music, the score is the score, but it 
can be interpreted in an infinite number of ways. And all these interpretations are part of the 
artwork. in Future Library those interpretations are so far away. At times it feels without limits. 
it is not a defined artwork, it is not even many artworks, it is more like a mass of artworks. That 
is interesting to me, to work with something that has distant aspects. The artwork is really alive.
 
How was the idea for Future Library born?
 
i got the idea some years ago when i was drawing tree rings. Then i made the connection 
 between trees, chapters, paper, pulp and books. The tree rings made me see a book expanding. 
And i like the idea of preserving words over time as well: preserving them in what has become 
almost outdated. So the artwork has become complex, with no specific unity. For me, one of 
the most important parts of my work is the first creative thought. it is a shame that the time 
for having those moments of total creative freedom, that i call “ideas time”, is getting reduced. 
i am actually going to make a book of two hundred 
ideas for artworks that i have had over the  years. They 
have become short texts now, like haikus and each of 
them expresses the idea for a work with only a few 
words. Hopefully they will be perceived as works in 
them selves. Most of them will probably never become 
 actual things or objects so instead i am trying to use 
text and create in people’s imagination, if nowhere 
else. i would say that eighty percent of the ideas are totally impossible, because they might 
 involve Mars or something that can never ever be done. i like that text allows you to do that. it 

i would say ThaT eighTy   
percenT of The ideas are ToTally 
 impossible, because They mighT 
involve mars or someThing ThaT 
can never ever be done. i like 
ThaT TexT allows you To do ThaT.
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can happen even though it is simply in somebody’s mind. The creative process is so important to 
me and i am trying to work to make it more present. i believe that the experience of walking and 
being in the forest has an aesthetic value in itself. i hope that the journey into the forest will not 
create immense expectations so that people will get disappointed. it is just a forest. Hopefully it 
becomes more meaningful knowing what these trees are going to become.

Av Ola Mile Bruland og Julia Wiedlocha 

T FROgNERSETEREN

FROgNERSETEREN RESTAURANT

SIgN TO FRøNSvOLLEN

FUTURE LIBRARY FOREST
59°59‘10.0“ N 10°41‘48.6“ E

100 m

Future Library Forest Walk 1.6 km

take Line no. 1 (t-bane) from  Sentralstasjon to Frognerseteren station (20 minutes).
Follow the signs to Frognerseteren restaurant (5 minutes).
Follow the path lined with streetlights for skiing (15 minutes).
Pass a sign and small winding road climbing up a hill to Frønsvollen.
Keep on walking to the right for 100 metres.
you will see a cross road with a sign ‘Future Library Forest’. you are here.

Gåtur til Framtidsbibliotekets skog 1.6 km

ta t-bane 1 til Frognerseteren stasjon (20 minutter).
Følg skiltet til Frognerseteren restaurant (5 minutter).
Følg veien med lysløype (15 minutter).
Følg kartet og gå til du ser skiltet og en svingete vei opp til Frønsvollen.
Fortsett så i 100 meter til et kryss. 
Se etter skiltet til Framtidsbibliotekskogen. Du er her.
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RABARBRA INNEHOLDER BL.A. 
OKSALSYRE Og MALONSYRE 
(EPLESYRE)

Moren strøk henne gjennom håret. Utenfor hagen, i et skogholt, vokste liljekonvaller. Det var 
lett å få øye på de hvite bjellelignende blomstene.

Datteren var i hagen. Sola stakk i øynene. rabarbraens malonsyre fikk henne til å skjære  grimaser. 
For hvert bitt dyppet hun rabarbraen i sukkerskåla. De hvite kornene klistret seg til den våte 
rødlige stanga. Skåla sto på en trekrakk. Krakken var malt. Hun spiste tre  rabarbra stenger, lot 
sukkerskåla stå uten bekymring for insektene som kom til å forsyne seg.

Ved nidelva i Froland kommune. De hvite kornene klistret seg til den våte rødlige stanga. 
en skål på en trekrakk, malt i alle slags farger. Malonsyren i rabarbrasaften fikk henne til å se 
stygg ut.

Meandersvingen nærmet seg skogholtet. Datteren satt i en strandstol, blant frukttrær. Sukkeret 
ga henne en metthetsfølelse.

eiendommen var omtrent hundre mål. Solbrillene var gjenglemt. Hun satt i en strandstol 
med slitt trekk, dyppet den rødlige stanga i sukkerskåla som sto på en trekrakk som var hentet 
fra morens atelier. Krakken var dekket med maling, alle slags farger. Hun plukket rabarbra til 
 moren. Lot sukkerskåla stå.

Moren kokte suppe på rabarbrablad, ingefær og muskatnøtt. Sukkerskåla sto i hagen, veltet. De 
hvite kornene smeltet på bladene, gjødslet frukttrærne. Strandstolen, skvallerkålen og  åkertistelen 
overtok, vokste om hverandre. elva lå langt nede, svingene ble knappere.  Frukttrærne ble herdet.

Meandersvingen gikk rundt, møtte seg selv. Moren romsterte i hovedhuset. Datteren var i 
 hagen med frukttrærne. Sola stakk i øynene. trærne bar umodne frukter. epler, pærer, kirsebær. 
 Datteren spiste rabarbra. Skåla veltet. De hvite sukkerkornene spredte seg utover trekrakken. 
insektene forsynte seg.

i hagen vokste elmsfeuer. Hun satte pris på hvordan de hvite sukkerkornene klistret seg til den 
våte rødlige stanga. Hun slikket, dyppet, tok et bitt. gjentok.
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nidelva var regulert. Hun tuslet i kjøkkenhagen, plukket rabarbra, overrakk en bunt til moren. 
Moren strøk henne. 

Moren serverte suppe kokt på rabarbrablad, ingefær, og muskatnøtt. Hun pyntet med lilje-
konvaller. De satt på hver sin side av trebordet. Begge satte pris på hvordan de hvite bjelle-
lignende blomstene duppet i den grønne væsken. Sukkerskåla sto i hagen, veltet. Kreatininnivået 
steg. De pustet om hverandre. 

elva lå langt nede, svingene ble knappere. i hagen overtok skvallerkålen og åkertistelen.  
Ugresset vokste om hverandre, tett til frukttrærne, så på stammene. 

Av Eskil Kjos Fjell 

SKOvBUND 
Forestil dig, at vi ligger helt stille sammen, måske på et fjeld eller i en skovbund. Vi ligger bare 
stille og ser årstiderne passere. Dyrene kommer og snuser til os, og planter og træer begynder at 
gro rundt om os. Om efteråret søger harerne ly bag vores kroppe, og vi bliver dækket af blade. 
Vinteren gemmer os i sne, og som årene går, bliver vi langsomt overlejret af muld. Slyngplanter 
gror på den lille høj, og de små træer vokser sig store i planteaffaldet og de visne blade, der 
 rådner del for del og bliver til næring for nyt liv. Der er mørkt og stille, og i mørket kan jeg stadig 
mærke din hånd og måske din skulder eller din nakke eller din pande, alt afhængig af, hvordan 
vi ligger. Hundredevis af år senere kommer vi måske til syne igen, når et gammelt træ rives 
omkuld i en vinterstorm. Vi har ikke lyst til at åbne øjnene. Vores muskler er ømme og stive. Vi 
fryser, som om vi netop er blevet vækket, og ingen af os har lyst til at give slip på  fornemmelsen 
af den andens hånd i sin, fornemmelsen af hud mod hud, et øjebliks uforbeholden gensidig-
hed bekræftet af synapser dybt inde i vores hjerner, der pludselig er vågnet til livet og frigør 
 signalstoffer som respons på kontakten med et andet legeme.

Av Aske Munk-Jørgensen
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REgLA DE ORO

Av Cristian Forte
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MILENA BERLIN
Litteraturtidsskriftet Lasso deltok på en workshop i bærekraftig bokbinding, ledet av  Cristian 
Forte, en argentinsk poet og forelegger. Hans kunstneriske studie og arbeid fokuserer 
 hovedsakelig på poesi, og utforskingen av dens lydmessige, visuelle og performative aspekter. I 
 perioden 19992006 jobbet han med en den politiske kunstnergruppen Etcetera, et tverr faglig 
kollektiv påvirket av surrealismen. I 2006 ble han med i bevegelsen International Errorist. 
Han har også holdt flere utstillinger, festivaler, forelesninger og workshops. I 2010 grunnla 
han  Milena Berlin — et bærekraftig forlagsprosjekt hvor utgivelse og distribusjon av bøker 
skjer utenom bokmarkedet. Boka går direkte fra forfatter til leser. 
 
In your presentation on Milena Berlin you talked about the cover and layout being a part of the 
 literary work. Can you explain more thoroughly how this can be?
 
in a Milena Berlin edition, each book has a particular form and a different design. each poem 
could be adapted to different forms, textures, and colours.  We can publish a book, for example, 
with bottles that we collect from the street or with materials we find, like umbrellas, fabrics, or 
even an old mattress. We believe that a book as an object can hold energies and emotions that 
go beyond the printed text. it is interesting to work with recycled materials because you could 
give new meanings to the material, and you could also recover the history of the object that has 
been discarded.
 
How does this view make Milena Berlin different from to other publishers? 
 
The difference is that we have no interest in neither distribution nor advertising. The contact 
point with the audience is in events that we organize or in construction book workshop. Luckily, 
poetry does not correspond with market time. This facilitates other possibilities of communi-
cation, and a direct contact between the public and the artist. Poetry helps us make friends. 

Where is the limit of literary art?

The line between literature and literary art is diffuse. The interesting part is to inhabit the 
in-between spaces, inhabit the gap; and from there to think about how to let in air from the 
academic literature and to create an inter-disciplinary literature.
 
In what way do you think this perspective can be useful if you’re a student of literature?
 
From a mercantilist vision we see a writer or a poet as a self-sufficient, independent person. But 
i believe that an artist should make visible new values and alternative possibilities to relate to, 
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to link with; all work in art should be a collective capability. Art should generate receptive and 
slow conditions in contrast with the supremacy from speed and efficiency. That means inventing 
new strategies. it is possible to doubt our own culture, and to self-edit and create new relations 
in each context. The literature has to work as a link, it has to tie together.

Av Ola Mile Bruland og Julia Wiedlocha
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ARTISTS’ PARTY
we cooked her friend’s broccoli / we didn’t think about it twice; it was the only thing in the fridge that 
was fresh / we had drunk so much the night before that I ended up wearing her leggings / it was an 
artists’ party / and we saw how two boys stole the purse of a drugged tall woman / but the drugged 
tall woman never noticed it / and we saw it all / and because we were so drunk we were incapable of 
warning her of anything / the boy with the red jumper jacket / the purse flying through the window / 
a boy with a military green jacket leaves running / but the next morning, we were so hungry that we 
cooked the broccoli / she spoke about Sarajevo / and thought about an abandoned amusement park / she 
said that there weren’t any mechanic  dinosaurs anymore / or red jumper boys / that what is dangerous 
is the contact explosives / the most exotic flowers grow now, wild in a botanic garden and no one can 
take care of them / she told me that it is beautiful / because there aren’t any calculations / any geometries 
/ we had drunk so much we weren’t even able to walk / I don’t know how we arrived home / the bicy-
cles themselves drove us / straight to Donaustrasse / her friend plays in a band / she told me her friend 
wouldn’t sleep again tonight / and I asked her if that was good or bad / and she told me that it was good 
and bad / we watched videos on YouTube and her songs sound like those of Oliver Mandic / and a little 
bit like those of Klaus Nomi / when we got home there was a guitar amplifier on / the air was tepid 
and it smelled like damped clothes / she told me that her friend’s house is not yet her house / but it will 
be in a couple of weeks / one signature was still needed / and that’s why we celebrated / because before, 
two were needed / and that is better than living again with her aunt / she said it with my shirt on / 
and I with her socks on / — I’d give it to her — I thought / and that would be better than going back 
to her aunt’s place / without a doubt, the shirt looked better on her / the shape of the neck suits her better 
than me. / The amplifier still on / there was no coffee / and while my stomach writhed about in hunger 
we felt like going back to bed / later we found out that the red jumper boy and the green jumper boy 
also broke into the house of the drugged tall woman and stole her two laptops and her car / the drugged 
woman was far away / she rode to Neukölln on a bike / drugged around the most beautiful city on the 
planet / riding a bike around Berlin in September / Sabina/me/the drugged woman / dancing alone 
like cats at the artists’ party / we were incapable of saying anything / since we were so drunk / until the 
end of the Donaustrasse / where Sabina lives with her friend / whose broccoli we took to make a soup / 
that turned out so bad / we only tried three full spoonfuls...

Av Cristian Forte
Oversatt av Valentina Uribe
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THE BOA COLLECTOR
dear _____________ (name of the mother)

dear _____________ (name of the father)

when i realized

that what was ours
had stopped being
another little hole

in the confessional box
of the Us...

          —it was already late—

it was 5 in the
morning
and i felt the ground
behind the
heart /
she came home drunk
and kicked me out

the last thing I saw
was the make-up bag vibrating
on top of the
washing machine
the machine’s drum
constellating emotions
something like this: 0
like
an exercise
of the absolute

there is so much lechery!
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in my encounters
with Satan he
always repeated:

— Cristian,
invent for once a
narrative where you
are the hero! —

there is a genealogical
Styrofoam tree
to which i always return:
there i am like a
boa collector.

whistling in the forest
because it is my forest
because it is my forest

i will be my mother
i will be my unrequited
lover

and you will be my father
and you will be my
unrequited lover?

dear all
— do not worry —
it is only a name
in a line — the rest —
fictions
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I whistle in the forest
because it is my forest
because it is my forest

Av Cristian Forte
Oversatt av Valentina Uribe
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DA LEg LAMA FIK TILBAgE
kronik om en kronisk komisk lama 
som er blevet lang i spyttet
komikken består i at spyttet ikke
vil slippe lamamunden og derfor
vendte tilbage som en boomerang 
efter at dyret havde forsøgt at ramme
en næsten sagesløs sagfører med
slips og bondeanger som havde
inviteret sin lille datter med i 
zoologisk have for at se dyrene
inden dramaet udspillede sig 
havde det kære lille barn fodret
lamaen med en hel pakke tyggegummi
som blandet sammen med dyrets
ufordøjede maveindhold bevirkede
at spyttets konsistens var at sammenligne
med en kraftig elastik lagt dobbelt
spyttet blev affyret med stor kraft 
lige mod savskærerens ansigt men
lige før klatten ramte målet blev
elastikken strammet helt ud og 
stoppede få centimeter fra mandens
rødmossede ansigt før den vendte 
tilbage til lamamunden med stor kraft
det har gjort lamaen til et tandløst nervevrag
så nu overvejer den at lægge sag an

Av Leif Achton-Lynegaard 
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RUNE CHRISTIANSEN OM  
OKTOBERS gJENDIKTNINgS
SERIE 
Oktobers gjendiktningsserie er en serie med enkeltverk innen samtidspoesien, gitt ut på 
 Forlaget Oktober, valgt ut og redigert av Rune Christiansen. Serien ble etablert i 1998 med 
boken Overskuddet — fabrikken av Leslie Kaplan og er nå oppe i tjuefire utgivelser. Rune 
Christiansen har selv gitt ut åtte romaner og ti diktsamlinger, alle kritikerroste og flere av 
dem belønnet med litterære priser. Den siste boken hans, romanen Ensomheten i Lydia  
Ernemanns liv, kom høsten 2014, og for denne ble han tildelt Brageprisen. I 2015 ble han 
tildelt Gyldendalprisen for hele sitt forfatterskap. Han er også kunstnerisk leder for Forfatter
studiet i Bø ved Høgskolen i Telemark. 
 
Lina: Hvordan vil du presentere Oktobers gjendiktningsserie?
 
rune: Det er jo egen smak som styrer dette, men det har vært viktig ikke å kjøre en serie som 
er veldig smal og preget av et trangt litteratursyn. Jeg vil at det skal være åpent og gå langt ut i 
begge retninger: fra minimalistisk poesi, den franske poesien, og til sånt som Frank Kuppner, 
som nesten er en roman på et vis, med et narrativ og en handling. Det er i hvert fall en serie med 
veldig forskjelligartede utgivelser. Og selve grunnidéen: at serien skal bestå av hele bøker, ikke 
antologier, uten forord eller noen særlig biografiske presentasjoner. Heller med et lite etterord 
som også er en personlig tilnærming fra meg. Bøkene skal også være fra «etter krigen», som det 
heter, altså omtrent fra de siste femti årene.
 
Alice: Hvordan startet det, hva gjorde at du begynte med denne serien?
 
rune: Først og fremst syntes jeg at det var et stort 
hull i utgivelsene av gjendiktet poesi. Det kom noen 
tilfeldige utgivelser rundt omkring, og det er fint, men 
den samtidspoesien som  faktisk er samtidspoesien, de 
bøkene som kommer ut omtrent samtidig med origi-
nalen,  manglet. Det fantes heller ingen grunnidé, at de 
sendes ut fra ett punkt. i  gjendiktningsserien ble det 
 punktet min lesning — og det er veldig egosentrisk, selvfølgelig, men jeg ville lage en serie som 
gjør tilgjengelig det jeg synes skal leses. en del av disse leste jeg også da jeg var ung. Det var 
ting som kom på 80-tallet, gjerne fra Sverige. Det var en veldig viktig antologi i Sverige som het 
Boulevarder och fågelsträck av en poet som het Jacques Werup, og i den boka var det oversatt ti 

i gjendikTningsserien ble deT 
punkTeT min lesning—og deT er 
veldig egosenTrisk, selvfølgelig, 
men jeg ville lage en serie som 
gjør Tilgjengelig deT jeg synes 
skal leses.
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nye franske poeter. Dessuten var det et ganske godt utvalg av alle sammen, kanskje tjue dikt av 
hver, kanskje mer. Den var noe av det jeg tok utgangspunkt i. Der kunne jeg velge: «Han vil jeg 
lese mer av! Hun vil jeg lese mer av!», og flere av poetene i min serie er representert i den boka. 
Det var på en måte bibelen min. Jeg tror den kom i ‘84, så jeg var relativt ung, jeg var tjuen år. 
Boulevarder och fågelsträck var en slags «best of», og i min gjendiktningsserie fikk jeg sjansen til 
å gi ut verkene i sin helhet.
 Det neste steget ble selvfølgelig å spørre et forlag, og da var det nærliggende for meg å 
gå til Oktober. Jeg spurte om de kunne tenke seg å gi ut en poesiserie, for det hadde Oktober en 
tradisjon for tidligere, men med små utvalg og ikke hele verk. De sa ja, og har fortsatt å si ja. Det 
er mye å gjøre rundt hver utgivelse, med utvalg og oversettelse. Bøkene skal jo også produseres, 
og derfor har vi lagt om takten litt, sånn at vi jevnt og trutt gir ut én bok i året — det vil si, i år 
kommer det to. Oktober har egentlig gitt meg fritt leide hele veien. Det er jeg som plukker ut 
og bestemmer, men jeg har redaktører på forlaget som jobber sammen med meg rundt det som 
er selve produksjonen, med manusvask og alt det andre som skal til før en vanlig bokutgivelse. 
Det legges godt arbeid ned i det.
 
Alice: Vet du om det finnes liknende initiativ i Danmark og Sverige?
 
rune: ikke på det nivået her. Det kommer mye spennende ut i Sverige, og det er mulig jeg har 
gått glipp av noe, men en serie som har holdt på så lenge, med tjuefire utgivelser, og som er så 
godt oppdatert, er ganske unik i nordisk sammenheng.
 
Alice: Jeg prøvde å finne fram til et par av poetene i serien på et bibliotek i Danmark, men fant 
ingenting.
 
rune: nei, og jeg tror det blir vanskeligere og vanskeligere, ikke minst i Sverige, men også i 
Danmark, å få gjort noe sånt. Det er jo et overskuddsprosjekt. Vi har noen veldig gode ordninger 
i norge: et av de viktigste kulturpolitiske grepene man har tatt her er innkjøpsordningen. Det 
er en veldig billig ordning, men den er av enorm betydning, ikke bare for denne serien, men for 
norsk litteratur i det hele tatt. Den plattformen har gjort at norsk litteratur faktisk står veldig 
sterkt, uavhengig av smak og behag, også i utlandet. Det er bare å ramse opp: Per Petterson, Karl 
Ove Knausgård—du behøver ikke begynne med krimmen, du behøver ikke nevne krimmen en 
gang. norsk litteratur har en veldig høy stjerne. Den er vital og med mange forskjellige uttrykk. 
Men det er også en tradisjon, ikke minst på Forlaget Oktober, å ha en vilje og et ønske om å 
finne opp kruttet hele tiden. Jeg vil ikke at det skal være en serie som tikker og går litt sånn 
likegyldig. Jeg vil at det hele tiden skal legges til viktige verk.
  
Lina: Det er jo enkeltstående verk som blir gitt ut. Hva synes du det gjør med presentasjonen av 
tekstene, at en hel bok blir gitt ut i motsetning til utvalgte dikt og antologier?
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rune: Det er noe fint med det å kunne gå til en hel bok, å lese et helt verk og ikke bare et 
 utdrag. Jeg trekker parallellen over til musikk: Jeg ville høre hele platen, jeg ville ikke bare høre 
«greatest hits» og «best of», ofte fordi jeg syntes de gode tingene på en plate var de sporene 
som ikke var antologisert. Det blir det samme her. nettopp fordi det er hele verket, kan man se 
kvalitet og tendenser på en mye mer oversiktlig og grundig måte enn ved å lese ti gode dikt av 
en eller annen poet og tenke «wow», når det kanskje er veldig tynt under der. Jeg prøver å finne 
bøker som er helhetlig gode, samtidig som jeg har en aversjon mot kanonskriving og lister av 
den typen. Både i musikken og i litteraturen liker jeg ofte de diktene som ikke er «singelhits». 
Selv om også nesten alle disse bøkene har det i seg, er de fleste av dem kompositorisk, om ikke 
suiteaktig, tenkt som helhetlige bokutgivelser. Det er ikke bare trettifem dikt som har blitt satt 
sammen ved tilfelle. Det ser du på mange av disse bøkene, og det synes jeg er en fin ting å dra 
med inn, litt sånn pedagogisk.

Alice: Er det noen sammenhenger mellom forfatterne du gir ut? Det er jo veldig mange forskjellige 
uttrykk. Hvordan finner du fram til dem?
 
rune: Jeg finner fram til dem veldig mye gjennom lesing. Jeg følger godt med. 
 
Lina: Du hadde noe kontakt med Sawako Nakayasu — kjenner du noen av forfatterne personlig?
 
rune: Ja, men det er litt i etterkant av dette. nanni cagnone, en italiensk poet, har jeg truffet og 
har kontakt med. Han leste jeg for første gang i Bonniers Litterära Magasin i Sverige. Da var det 
igjen sånn femten-tjue dikt som stod på trykk, oversatt til svensk. Det må ha vært i ‘87 eller noe 
tenker jeg, at jeg var tjuetre-tjuefire-tjuefem år. De ble så viktige for meg at jeg la vekk alt jeg 
hadde gjort før i mitt eget forfatterskap, altså de to diktsamlingene, debuten og neste bok. Jeg la 
vekk hele språket mitt, og så jobbet jeg et par år med det som ble den tredje boka mi, I død vanne, 
som var en veldig annerledes bok enn det jeg hadde gjort før. Den boka er veldig preget av 

lesingen av nanni cagnone sine dikt i dét nummeret, 
ikke sånn at jeg har prøvd å skrive pastisj på det, men 
det var en holdning der, en metode som jeg tok noe ut 
av og gjorde til mitt eget — eller selvfølgelig også at 
jeg oppdaget meg selv i det, at jeg hadde det i meg på 
forhånd, et ønske om å gjøre det. gjennom lesingen av 
disse diktene fikk jeg bekreftet at det var mulig å gjøre 
det sånn. Så nanni har jeg hatt god kontakt med, og 

Sawako har jeg hatt litt mailkontakt med. Frank Kuppner hadde jeg en del kontakt med, han var 
også i norge og leste på Vagants tiårsjubileum, tror jeg det var, og kanskje er det noen andre også. 
 Jeg vet ikke om jeg svarte på det forrige spørsmålet, heller, om det var noen 
 sammenheng mellom forfatterne? For det er jo bare jeg som er bindeleddet, men når det er sagt 

de ble så vikTige for meg aT jeg 
la vekk alT jeg hadde gjorT før 
i miTT egeT forfaTTerskap, alTså 

de To dikTsamlingene, debuTen 
og nesTe bok. jeg la vekk hele 

språkeT miTT
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så er det nettopp det at jeg gjerne vil dele dette. Det er det viktige, ellers er det ikke noe vits i å 
gi det ut, da kunne jeg like godt bare lest det for meg selv. Men jeg synes at dette er verdifulle 
ting, som ikke nødvendigvis finnes på norsk, verken i samtidslitteraturen eller oversatt. Hver bok 
tilfører noe til poesilesningen.
 
Lina: Hvem er gjendikterne, og hvordan finner du dem?
 
rune: Jeg prøver å finne skreddersydde koblinger der også. en som har vært veldig viktig er 
Thomas Lundbo. Han var et ubeskrevet blad den gangen, men jeg hadde sett noe og hadde hørt 
at han var en flink fyr. Da jobbet jeg veldig nært med ham. Vi satt på Oktober og gikk igjennom 
det vi hadde. Og han har jo blitt en av de aller beste vi har på oversettelse av fransk litteratur. 
ellers har jeg til hver bok prøvd å finne en som har et slags temperament til å oversette akkurat 
det verket: Knut Johansen til robert Lax. Han oversatte også Sawako. Sawako er tospråklig, og 
boken kom ut på originalspråket både i USA og Japan samtidig med den norske  oversettelsen, 
og da var det ikke noe problem at han oversatte fra engelsk. ellers er det ikke mange som kan 
oversette fra japansk, men ika Kaminka er veldig dyktig. Hun er også oversetteren til  Murakami, 
og en som virkelig kan dette. Hun oversatte Til valnøttens gjenstridige utholdenhet av  takashi 
Hiraide og hadde stor glede av å gjøre jobben. Sånn har det vært hver gang, og i tillegg har 
jeg tatt noen selv, det har vært litt sånn «labour of 
love», fordi jeg har hatt lyst å komme ordentlig inn 
i diktene, slik som de av Frank Kuppner og edmond 
Jabès. Men jeg har hele tiden prøvd å finne folk som 
jeg har tenkt kler poeten, noe som har vært fint fordi 
alle  gjendikterne har uttrykt både at det har vært nyoppdagelser for dem, og at de har hatt det 
så fint med det. Det betyr jo at jeg må ha truffet noe, ført folk sammen, ikke sant: Dere bør gifte 
dere. Så det har fungert veldig fint.
 
Lina: Vi tenkte på hva det er en gjendiktning gjør med originalverket — for det heter jo  gjen diktning, 
det heter ikke oversettelse...
 
Alice: Og man ser det også tydeligere her enn på en roman, der står jo ikke oversetterens navn på 
forsiden.
 
rune: nei, og det er et viktig poeng, for jeg vil at det skal stå på forsiden hvem som har gjort det. 
Det er jo mye snakk rundt det å gjendikte: at det ikke går an å gjendikte et dikt — men det gjør 
da det! Det er enkelte steder man må gjøre inngrep og finne løsninger som ikke er helt én til én, 
men på engelsk heter det jo bare «translated» for både prosa og poesi. Det er virkelig ikke sånn 
at dikt blir til noe helt annet, da ville man funnet ut at dette ikke lar seg oversette. Det finnes 
 tekster man virkelig må jobbe med og kanskje ikke får til, men jeg tror man skal lete  lenge før 

deT beTyr jo aT jeg må ha TruffeT 
noe, førT folk sammen, ikke sanT: 
dere bør gifTe dere.
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deT er jo mye snakk rundT deT 
å gjendikTe: aT deT ikke går an å 

gjendikTe eT dikT — men deT gjør 
da deT!

man finner tekster som er umulige å oversette. Da må det være noe sånt som Joyces Finnegan‘s 
Wake — da tøyer man virkelig grensene for hva som lar seg oversette. Men jeg tror det vil 

være en ganske grei sak å legge for eksempel Jacques 
roubauds  Quelque chose noir ved siden av den norske 
oversettelsen Noe svart. Om ikke det er helt én til én så 
er det veldig nært, det er ingen store forandringer eller 
bilder som er helt annerledes på norsk. Det viktige er 
at når diktet foreligger på norsk, får man også noe nytt 

inn i det norske språket. For mange forfattere, inklusive meg selv, er det veldig mange overset-
telser som har betydd  nesten like mye som annen norsk litteratur. Oversatte bøker bringer noe 
helt nytt inn i språket, en annen syntaks, nye ord. Jeg oversetter ikke svenske eller danske bøker 
til denne serien, men jeg mener jo at også dansk og svensk litteratur bør oversettes til norsk og 
vice versa, nettopp fordi det tilfører noe. Det er en del av dannelsen og kulturarven, det at man 
bringer ting inn på sitt eget språk. Selv om mange av oss kan lese både dansk, svensk og engelsk, 
tror jeg det er en  berikelse å oversette også disse språkene til norsk.
 
Lina: Du sier at ved oversettelse kommer flere impulser, og i etterordet til Stor  nattpåfugløye 
av  Marcel Cohen skriver du også at «Cohens skrivemåte frakjenner seg en tradisjonell 
 sjangerinnlemmelse, den er i stor grad løsrevet også fra prosadiktets sedvanlige praksis.»
 
rune: Ja. Man kaller det å sette stolpen langt utenfor. Det er tilsynelatende veldig liten forskjell 
mellom det han gjør der og korte prosatekster, og da problematiserer man også sjangerens 
 grenseoppganger, altså mot lyrikken, prosaen og så videre. nå foreligger den på norsk og det 
er en bok som jeg har vært veldig glad i. Det har vært en viktig bok, hvor du kan se at her går 
det noen grenser, her er vi midt ute i grenselandet mellom prosa og poesi, og hva betyr det? 
Hva innebærer det? Man kan gå den i sømmene og se hva det er som trekker den mot prosaen: 
Man må faktisk lete og ikke komme med det som et postulat eller en påstand, man må se på 
språket, hva det er som er tappet ut av det poetiske og hva som er lagt til av det mer prosaiske, 
av prosaspråket. Man kan se etter eksempler der, og mange av disse bøkene er eksempler hvor 
man kan peke i serien og si «her finner du det», «der finner du det», som en katalogføring over 
forskjellige retninger innen poesien.
 
Alice: Har du lyst til å si litt om den nye oversettelsen i serien, En ting som er av Robert Lax?
 
rune: robert Lax var en underlig skrue. Han jobbet i Hollywood, skrev manus og gjorde masse 
jobber i forskjellige retninger. Samtidig var han veldig respektert i USA, blant annet av beat-
poetene, men han ville ikke være beat-poet og det er han heller ikke. Han flyttet til Hellas og 
bodde der de siste trettifem årene av sitt liv, som det man gjerne kaller en eremitt. Men det er 
feil å kalle ham eremitt, han bodde ikke i en grotte eller noe sånt. Han bodde i et hus og selv om 
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han bodde alene hadde han et miljø rundt seg, men det var et miljø som var veldig langt unna 
det han kom fra.
 Diktene hans er... det er vanskelig å beskrive hvordan de er, man må nesten se dem, 
men de er veldig nedskåret. Det likner det man finner i malerkunsten, ikke minst i USA, med 
de abstrakte ekspresjonistene. De begynte malerkarrieren med ganske heftige bilder, ikke 
ulikt Willem de Kooning, som begynte med voldsomme bilder med mange farger, men som 
 senere tonet dem mer og mer ned, til det til slutt bare var veldig tynne linjer på hvitt lerret, 
ikke som en utslettelse, mer som en avklaring—det har robert Lax gjort som poet. Han har 
 kommet ned til språkets enkleste bestanddeler, og det hører man i tittelen også, «en ting som 
er». Litt sånn  systempoesi, «ting som er», «ting som ikke er». Diktene består av tynne kolonner 
som går  nedover med ett ord på hver linje, og minner litt om små bønner, eller utsigelser om 
 eksistensen, som er helt nedpå. Det er nesten ikke mulig å komme lengre vekk fra metaforer og 
et  forstørrende språk, det er så langt nedpå som det går an å komme. Det må sees, kanskje også 
høres. Det er helt unikt. Små bønner ville jeg kalt det, som går på hvem vi er i verden, men det 
er helt uten dogmer, helt uten moraliseringer eller postulater. Det er helt ned til beinet, men det 
skinner av det. Jeg har hatt stor glede av å lese det. Oversetteren sendte meg også en mail og sa 
tusen takk for at jeg introduserte ham for dette, og spurte ham om han ville oversette, for det 
er en berikelse i det, det er poesi du ikke finner noe annet sted. Og det er en bok hvor verket og 
livet hans er som ett, på et vis, kanskje i større grad enn hos mange andre. Det ble laget en veldig 
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fin dokumentarfilm om ham ikke lenge før han døde, den heter Why Should I Buy a Bed When 
All That I Want Is Sleep? — og i det ligger det et slags program.
 
Alice: Til slutt, kan du fortelle litt mer om etterordene dine?

rune: i etterordene har jeg holdt meg unna det biografiske i stor grad. ikke rent prinsipielt. 
trenger jeg det, så trenger jeg det, men jeg skriver ikke fødselsår og sånt. Jeg prøver å skrive en 
liten selvstendig tekst som ligger i skjæringspunktet mellom essayistikk og et prosadikt, altså en 
veldig personlig form for miniatyressay hvor jeg prøver å si noe personlig om den leseopplevel-
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sen jeg har hatt av boken, men også en tekst som prøver å karakterisere noe i hvert enkelt verk. 
Jeg synes det har vært det mest anstendige å gjøre, både estetisk og i forhold til redegjøringen. 
Jeg holder også min egen biografi delvis utenfor, men heller ikke som prinsipp. Jeg kan godt 
si hvor jeg fant en bok. Jeg brukte litt tid på å diskutere med meg selv hvilken form jeg skulle 
bruke, og da ble det nettopp denne formen, som jeg har fulgt så godt jeg har kunnet. Det synes 
jeg er det mest givende for denne serien. De bittesmå tekstene skal kunne leses som et lite stykke 
litteratur de også, uten at de kaster en skygge inn i boka.
 
Alice: Ja, det er veldig fint å lese dem etter man har lest boka. Man får ikke en forklaring på verket, 
det plasseres ikke bare inn i en virkningshistorie.
 
Lina: Det er ikke en akademisk tekst.
 
rune: nei, det er det ikke. Man kan godt bla forbi et forord, men den lille to-tre-sideren  
bak — den er det vanskeligere å overse. Det likner idéen om å ha gjendikteren på forsiden i den 
lille rammen. Designet brukte vi også tid på. Jeg fant en gammel jazzplate fra Verve som jeg 
gikk til bokdesigneren med og sa «noe sånt!». Han sa ja, og så gjorde vi det sånn, men på vår 
måte.  Designet har gjort serien til noe spesielt det også. Bøkene er forskjellige hver gang, men 
 prinsippet er det samme. På de to siste utgivelsene har designeren tegnet forfatterportrett. Vi 
har også Flydataanalyse av Thomas Kling med vepsemønsteret — det er et veldig brudd i bok-
hylla. Den slår mot deg. Det har vært viktig at serien ikke bare skal harmonisere.
 
Alice: Tror du det gjør noe med enkeltverkene at de hører sammen i en serie?
 
rune: Ja, det er der du tar grep, og sier at dette er en serie. Samtidig ser du også at dette har å 
gjøre med forskjellige ting, forskjellige bøker. Man kunne jo også fulgt et fransk prinsipp hvor 
alle bøkene er helt like, men jeg ville at det skulle være forskjellige omslag. Litt som jazzplatene 
fra 50-60-tallet fra Verve eller Blue note, der du kan se at det er den samme designeren som 
har laget coverene, selv om de er veldig forskjellige. Det er en estetikk og en stil som finnes der 
og som overlever. Det har også denne, i noen år. Så når en bok ligger for seg selv er den en selv-
stendig utgivelse, men sammen blir de en serie. De tre prikkene på coveret var noe designeren 
fant på, en logo som ikke sier noen ting. Det er ikke Oktober, og det er ikke poesi, men det er 
veldig fint.

Av Alice Setane Gyberg og Lina-Marie Ulvestad Halås
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vIvLAR

                                                                                                                                       

                              vivlarna vaknar 

ur sin markbundna sömn                  i svagt glödande skogar                   där lågorna burit näring 

    utfällning av järn             de härdade örterna blommar               svedjenävan växer i askan 

          ett regn av mineraler                 i kaliumtunga jordar               basiska skälvande                

              en mättnad av kväve i den nedersta månen               i rostjordens stängda orörlighet 

 mörka och nykläckta vivlar                         tränger uppåt                          väckta av en svepande värme 

                    de rör sig genom lagren            av förna            råhumus            blekjord   

            joniserade vattenmolekyler                   sulfatföreningar                     darrar och bryts sönder 

  en föränderlig terräng                  pyrofila arter frodas                   kapslarna spricker

                   fräkenväxternas mjuka täcke                     sprider sig över sargade heta marker            

        och över vivlarna                         ormbunkarnas milda                          fraktalsilade skugga
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                                                                 vivlarna myllrar 

i murken kärnved               täckvingar skyddar outvecklade flygvingar              antennerna trevar 

          och perceptioner fortplantas                          genom ett decentraliserat nervsystem

                   truncus coeliacus                  alveolosfärer                täckta av tusentals fina kapillärer 

 och andningen             diffusionen av koldioxid och syre                det syresatta blå blodet        

             strömmande i trakeoler               till mesothorax               där korion omvandlas till elytron 

      vivlarna har utvecklats färdigt               bagous argillaceus               kämpar ut mot solvärme           

                          kliver över och under varandra                        i stamkärnans torra mulm                  

      i skyddande höljen av kitin               svävar de inre organen                     i en trög hemolymf  

                    omgivna av sklerotiserade pansar                    och stötdämpande vätskor                           

                                 vingarna ligger mjuka                                     redo att vecklas ut i vinden 
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                                                                                                                   svarta grönspräckliga snyten 

  blåglänsande flygvingar                      med violetta fläckar                          och gulbruna fästen      

              en grovt punkterad halssköld                           gyllene behåring täcker huvudkapseln                

                      eller en tät och blodröd behåring                     otympliga hornlika utväxter

               täckvingar med uppstående skulptur                   alldeles släta och blanka

en gles grå behåring                            smidiga antenner                          kraftigt segmenterade  

               kornliknande upphöjningar                    glänsande ljusa fläckar över täckvingar

                                    en fin och nedtryckt behåring                                   runt de svarta facettögonen 

              eller facettögonen skiftar i brons
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                          vivlarna upptäcker svällved

på enorma avstånd                   virvlande feromoner                  doftämnen                       partiklar 

            mikroskopiska droppar av lignin                                registreras via andningssystemen 

                     mandiblernas fintandade kammar            och trakéernas våta receptorer 

           känner avlägsna molekulära skiftningar                        när hektar efter hektar utforskas            

granarnas mjuka barrskott                           ångande beska                           syrliga mot vivlarnas palper 

                 ömma fruktkroppar vidgar sig och frigör                      moln av självpollinerade sporer

värmeströmmar stiger ur revelmyren                             ur glänsande fuktiga marker                            

             vivlarna flämtar                  häver bakkroppen                      respirerar efter nattens svärmning 

                         kådan tränger ur blottad splintved                     och vivlarna söker sig till flödet

       saven rinner varm ur saftigt virke                     vivlarna dricker av saven 

                                 i savflödet smörjer de mandiblerna                      i droppar av söt kåda

Av Kalle Hedstrøm Gustafsson
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DIgTE TIL MINE NABOER
Bag væggene bor naboerne,
bag spejlbilledet bor øjnene
det er mig, der støvsuger gulvet,
for at dø naboerne
det er mig, der hellere vil være en af dem, der ikke har opdaget, at jeg vil det
hvor længe skal jeg skrive, at naboerne er elmetræer før de gror ind i stuen og spreder deres 
pest
jeg brugte sygt længe på at blive mig,
jeg har brugt sygt længe på at lære dette sprog
det er umuligt for mig at passe et træ
når jeg får råd til at købe en motorsav,
så slipper jeg for mine naboer,
men jeg slipper sandsynligvis ikke for mig selv
lige så nemt

Jeg ligger på en madras med indersiden af øjenlågene
vi har lejet et værelse
det koster ikke mere end 2000 kroner om måneden
natten synes ikke, vi passer godt sammen
om morgenen regner solen på vores øjenlåg
vi har syet vinduet sammen med sengetøj,
så bestemmer vi selv om det er nat eller dag
vi sover længe,
vi skriver postkort til min familie,
vi trækker stemninger ud af væggene
jeg står eksempelvis i køkkenet og pisser i vasken,
mens du ligger på madrassen og piller fiskehaler ud af tænderne med spidsen af en blyant
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i køleskabet er en ost, en tomat, et eller andet grønt
jeg ved ikke hvad klokken er,
men jeg laver morgenmad
bagefter sidder vi sammen på madrassen og spiser
de tomme tallerkner står på gulvet
vi snakker til langt ud på natten
jeg siger, at dit arbejde er at kvæle mig i tårer
du siger, at mit arbejde er at svømme

Jeg ville fjerne mine øjenlåg
vi er ikke gode for hinanden
det er olie og mavesyre
det er fuck det pis, det er fuck det pis
jeg har ligget hele dagen på en sofa
min røv er det eneste der sover for tiden
måske er der begyndt at vokse øjne og øjenlåg på min røv
måske er det Joachim B. Olsen-syndromet
dette digt skulle ikke være politisk
det skulle handle om mig og mine øjenlåg
vi er ikke længere i et forhold
jeg har fodret fugle med mine øjenlåg
nu skriger øjnene på sovepiller
nu går jeg i Fakta for at få tiden til at gå
det er nat
det eneste der sover nu er min ene arm
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Hvor længe skal jeg skrive, at mine naboer er elmetræer,
før jeg husker at lukke vinduet,
før jeg husker, at de gror ind i håret
jeg kunne også bare skrive, at elmetræerne har stjålet mine øjenlåg
i stedet skriver jeg, at jeg er skræmt over min søvnløshed
mennesker stinker, når de er søvnløse
ingen kommer for at stege fisk ved det bål,
ingen vil fortælle dem, at der pletter på deres nattøj
jeg skriver, at jeg vil bruge dem som brænde, jeg skriver at der ikke er netbank i dødsriget,
at ingen vil komme og stege fisk ved deres bål, at ingen vil fortælle dem, når der er pletter på 
deres nattøj, at deres kød vil stinke når det brænder
jeg skriver, at alt dette vil stoppe, når jeg får råd til en motorsav
senere holder elmetræerne fest
deres fest varer til langt ud på natten
deres stammer slår mod mit gulv, deres stemmer flyder ud af alle sprækker
det er som om de siger, vi vil skide på hvad du skriver
det er som de siger fuck dig og dine øjenlåg, du er bare en nabo, der vil slippe for sine naboer, 
men du slipper sandsynligvis nemmere for dig selv, end du slipper for os
jeg ligger og tænker,
hvor længe skal jeg skrive, at mine naboer er elmetræer,
før jeg husker at lukke vinduet

Av Jonas Reppel



43

LASSO BARK

DE gANgENE HUN vAR BORTE 
FRA LEILIgHETEN I LANg TID, 
VIRKET ROMMENE, NÅR HUN 
KOM TILBAKE, SOM ROMMENE 
TIL EN ANNEN
Det var som om fraværet hennes utgjorde en definitiv forskjell mellom den hun var da hun dro 
og den hun kom tilbake som, uten at noe avgjørende hadde utspilt seg i livet hennes i mellom-
tiden. Da hun kom hjem satte hun fra seg sekken i gangen og gikk gjennom leiligheten, slo på 
lyset i hvert rom. Hun så hvordan alt lå som det var blitt etterlatt: oppvaskstativet på kjøkken-
benken, tre rene fat liggende flatt på rillene, to glass og en kniv på et håndkle under stativet, 
skoene i gangen, jakkene på knaggene. 
   Varmekablene på badet sto på, de varmet lunt mot føttene. et sølvkre for over gulvet, hun så  
det så vidt, den leddete kroppen buktende på vei under vasken. Hun gikk ut i gangen, hentet 
toalettmappen fra kofferten, gikk tilbake inn på badet og satte sakene sine på plass, tannbørsten 
i tannglasset, toalettvesken i skuffen under vasken. Hun skrudde på kranen, bløtte ansiktet i det 
lunkne vannet, fant et håndkle og tørket seg. Hun hadde tenkt på at huden til gamle mennesker 
lignet mønstre i sanden etter at tide-
vannet hadde trukket seg tilbake, eller 
sprekkene i barken på bartrær, så grove 
mot huden at de kunne skrape den opp, 
og at disse merkene snart ville prege 
hennes eget ansikt, furene ville synke 
inn i huden og legge seg til rette. 
   Ute på kjøkkenet fylte hun vann-
kokeren halvveis opp med vann og satte 
den på, fant frem en tesil og papirposen 
med urtete mens hun ventet på vannet.
   inne på soverommet ble hun  stående 
og se seg rundt en kort stund. i 
 vinduskarmen lå boken hun leste i før 
hun dro. notatblokken hennes lå på 
den oppredde sengen. Hun satte seg og 
ville til å slå opp i blokken og lese det 
hun hadde skrevet, men stanset seg selv, 
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gjennom vinduet ser jeg ut på lampen som henger spent mellom bygningen jeg selv befinner 
meg i og den tvers over gaten. Vinden pendler lampen langsomt frem og tilbake i en jevn 
halvsirkel. når den svaier opp mot vinduet hvor jeg sitter, rekker jeg å betrakte refleksjonen i 
glassplaten på undersiden som beskytter pæren. en mann som passerer på gaten under blir i et 
flyktig sekund en del av denne refleksjonen. Jeg rekker å legge merke til to ting ved ham: Det 
ene er at han har mørkt hår og det andre er at vinden får jakken hans til å flagre bak ham. når 
lampen svinger tilbake neste gang, er han ute av rekkevidde for avspeilingen. Jeg innser hvor 
mange ganger jeg selv må ha blitt observert slik, av en fremmed: som en refleksjon i vinduet på 
undergrunnen idet jeg så en annen vei, i speilet på et toalett mens jeg vasket hendene, gjennom 
de sotete rutene på en passerende bil. 

Av Ingrid Helene Mittet Tørresvold

lot den ligge. Hun samlet føttene under seg og lente seg inn mot veggen. Hun satt som hun 
 hadde gjort før hun dro, men kunne ikke nå inn dit hun hadde vært før avreisen, rommene var 
ennå ikke fortrolige. Hun forestilte seg lydene hun laget da hun kom inn, en helt vanlig dag: 
lyden av nøkkelen i låsen, ytterdøren som åpnet seg, skrittene inn i gangen, akkurat hjemme fra 
en forelesning, eller en tur oppe hos en hun kjente, lett andpusten etter trappene, skoene som 
ble knytt opp og tatt av, satt fra seg inne ved veggen, eller på skohylla, sokkelesten over gulvet på 
vei inn på badet, baderomsdøren som åpnet og lukket seg, nøkkelen i låsen igjen, så en stillhet 
mens hun kledde av seg, deretter knirket fra dusjkabinettet da hun gikk inn i dusjen og skrudde 
på vannet. 
   radiatoren koblet seg inn med et lite knepp, det dirret i luften foran vinduet. Hun drakk av 
teen. Den var varm og besk i munnen.

Av Lina-Marie Ulvestad Halås
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Tema for #3 – 2015

S t e d
Vil du bidra i Lasso?
Vi søker både sakprosa- og skjønnlitterære tekster til #3 2015, «Sted».
Send til litteraturtidsskriftet.lasso@gmail.com innen 9. august.


