
  Tro. Om Guds gjenkomst i litteraturen, teologi hos Marilynne Robinson og motor-
veier mot forløsning. Poesi og protest. Å skrive dikt under diktatur og krigen 
i Ukraina. Kritikk. Johanne Fronth-Nygren, Andreas Vermehren Holm, Kari 
Løvaas, Tor Eystein Øverås og En strek gjennom tyngdekraften. Og dessuten. 
En samtale med årets litteraturkritiker Bjørn Ivar Fyksen, samt spalter med mer!
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«...eineståande med 
sine ordglade og ordhage 

eksessar.»

«Hyenesmilet i Høyreluren 
etterlater også leseren glisende.» 

«Uimotståelig kraftpakke 
av en bok»

«...som ein ny og ekstra lang 
episode av Seinfeld.»

«eit fest- og proteststemt karne-
valsopptog som vil frigjere oss frå 

våre nyliberale liv.»

Jan Askelund, Stavanger Aftenblad

Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

Kåre Bulie, Klassekampen

Odd W. Surén, Dag og Tid

Eivind Myklebust, Klassekampen

Høyreluren er ei vilt fabulerande, humoristisk og satirisk 
forteljing, eit sprudlande, feministisk manifest og ein 
kommentar til det mannsdominerte samfunnet si rov-
drift på naturen.

Både på jobb og på heimebane møter jordmor Arne Fjørtoft 
unge menneske som er besette av å konkurrere og effektivi-
sere. Han går til krig mot alt som gjer livet meir likegyldig, 
stressande og einsamt enn det treng å vere, og med seg på 
laget får han etter kvart ein energisk gjeng i festhumør.

I Skap & Sørg utforskar Arne Henning Årskaug mekanis-
mane som får menneske til å trasse og til å lystre, alle 
dei gørre livsvilkåra ein må hanskast med anten ein vil 
eller ikkje, på sitt eige gjenstridige og usjenerte vis.

Sam
laget.n

o

Leder. Krisetider

Fra vi så smått starta å planlegge denne avisa til vi nå sitter 
her med korrektur og siste innspurt, har Europa blitt kasta 
om på. Putin bomber Ukraina, millioner av mennesker er 
drevet på flukt, og kunstnere og aktivister får kjenne på hvor 
risikabelt det er å ytre seg i totalitære regimer.
 I denne avisa trykker vi et intervju Priya Bains har gjort 
med den belarusiske poeten Kryscina Banduryna. De to 
møttes på en oversettelsesworkshop i Malmø i desember, 
og det som skulle være en samtale om poesi og aktivisme, 
blei til to. Tidlig i februar medgir Banduryna at hun ikke 
har noe særlig håp, at hun frykter det vil ta lang tid før 
undertrykkelsen tar slutt. Og hun frykter Russland: «Store, 
gale Russland som har lidd under tapet av autoritet. De vil 
bare ha makten sin tilbake.» 
 Når Bains tar kontakt på nytt etter at krigen i Ukraina har 
brutt ut, er det mørke stemningsskiftet utrolig påtakelig. Fra 
å se det poetiske virket sitt som en del av egen aktivisme, spør 
hun nå om kanskje krigen er den grensen hvor poeten blir 
overflødig.
 Samtidig har en motsatt tendens blitt synlig de siste 
ukene: Flere initiativer bidrar til å oversette og spre ukrainsk 
poesi, som del av en større protest mot krigen. Forfattere 
responderer på katastrofen; poesi blir en måte å formidle, 
utfordre og protestere – også i denne avisa, hvor flere bidrag 
springer ut av den pågående krigen. 
 Om det nytter helt konkret er en annen sak, men det er, tror 
vi, uansett både vesentlig og viktig å gi plass til disse stemmene 
– fordi også et dikt kan fortelle noe om virkeligheten, endre en 
leser eller skyve en tanke. Litteraturen virker langsomt, men vi 
fortsetter å tro at den har noe for seg. Tross alt. 
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Jeg skjønner svært fort at planen min går 
i dass: Ethvert forsøk på å få Bjørn Ivar 
Fyksen, nylig kåret til årets litteraturkri-
tiker, til å skryte av seg selv, komme med 
noen hybrisfylte bemerkninger om egen 
fortreffelighet (som jeg siden kan bruke 
mot ham) faller i fisk. Det er ikke spesielt 
alvorlig ment fra min side, og han tar det 
også med munter fatning. På Dovrehallen, 
som langsomt fylles opp av gamle karer i 
flokker som skråler ved baren, mens kjøtt-
kake og speilegg plasseres på bordet og en 
evig strøm av gamle svisker spilles i lokalet 
(jeg hører The Animals’ «House of the 
Rising Sun» minst tre ganger) er stem-
ninga avslappa, lattermild og stenka i en 
viss patina jeg for anledningen, uteluk-
kende fordi jeg prater med Fyksen, tenker 
på som «prøysensk». Og sannelig: Prøysen 
hang på Dovrehallen i mellomkrigstida, 
han var nesten på vei til å bli viseforfatter 
i revyteatret i etasjen under. Ham skal vi 
komme tilbake til, men etter at speilegget 
er fortært, er det Fyksen selv jeg først vil 
prate både med og om.

For det er jo ålreit å bli prisbelønt? Til 
saken!

*

Gratulerer med tittelen årets litteratur-
kritiker! I begrunnelsen påpeker Frode 
Helmich Pedersen at du har en særegen 
munterhet og generøsitet i gjerningen, 
selv om du omtaler deg som en person 
med «jævlig dårlig humør». Er du enig?

Jeg er enig i at jeg har en munter tone, og en 
viss generøsitet i skrifta. Men det er nettopp 
det det er: Skrift. Jeg er ingen generøs per-
son. Jeg er av vesen sur. Jeg er født irritert. 

Umiddelbart en god disposisjon for en 
kritiker, skulle man tro?

Jeg tenker at det er noe å motarbeide. Jeg 
tenker ikke på kritikk på den måten at det 
handler om å sable ned, luke ut og så videre. 
Det er absolutt en del av jobben, men det 
er like viktig å løfte fram det som er bra.  

I tillegg har jeg en grunnleggende respekt 
for litteraturen som kunstart. De fleste 
bøker – ikke alle – er seriøst ment, og selv 
om de ikke er gode, så er det ofte noe inter-
essant å finne i dem. De vil som regel si ett 
eller annet, og de fleste bøker fortjener at 
man også prøver å se det. Men også kvali-
tetsvurderinga er viktig i kritikk. 

Hvorfor det?

Fordi det handler om å drive kulturen 
videre, å prøve å finne de gode tinga og 
skille det ene fra det andre. Men det er ikke 
det eneste som er viktig. Jeg mener at det 
også må være plass til et formidlingsas-
pekt i kritikken. Som jeg sa: å prøve å finne 
ut hva folk prøver å si. Jeg er ikke spesielt 
opptatt av å formulere en klar vurdering i 
hver enkelt anmeldelse, men jeg håper at 
jeg allikevel formidler en vurdering gjen-
nom tonen jeg skriver i. Jeg stiller meg selv 
spørsmålet: «Har jeg noe glede av det jeg 
leser»? Og det mener jeg må være retnings-
givende for all kunst, enten du er anmelder, 
eller bare opplever kunst, eller er en vanlig 
leser. Har du noe glede av det? Men som 
kritiker må man etterpå formulere hvor-
for man har glede av det, eller hvorfor ikke. 

Som kanskje er både navet og utfordringa?

Hvis jeg får en bok i fanget som jeg virke-
lig ikke har noen glede av, så har jeg lyst til 
å legge den bort. Og det gjør jeg også ofte.

Da vi intervjua Eivind Myklebust da han 
ble årets kritiker, nevnte han det at han 
ikke blir provosert av dårlige bøker; han 
blir bare lei og legger dem bort.

Der har du forskjellen på hvem jeg er som 
person og hvem jeg er som kritiker. Jeg kan 

godt føle meg nærmest personlig fornærma 
over at en dårlig bok kaster bort tida mi.

Men det kommer sjeldent til uttrykk i 
det du skriver?

Det må ikke alltid komme til uttrykk. 
Spaltene i Klassekampen skal ikke være 
en personlig terapi for meg. Jeg kan koket-
tere med at jeg er grunnleggende irritert i 
en situasjon som denne. Jeg har vært irri-
tert i 40 år. Det er sant. Men det må ikke på 
trykk hver uke.

Men av og til skinner det gjennom. Jeg 
tenker på din anmeldelse av Jon Fosses 
Septologien, hvor du var en av nokså få 
som gikk ganske grundig inn i enkelte 
elementer av romanverket, og utfordra 
Jon Fosses kunstsyn – som jeg opplevde 
som et utløp for irritasjonen?

Men det var ikke i særlig grad noen irrita-
sjon over Jon Fosses litteratur, snarere over 
den samla resepsjonen gjennom flere tiår. 
Det er kanskje grunnen til at det ikke var 
en bok jeg sa fra meg. Jeg hadde lyst til å 
være en motstemme. Det hender det jeg 
har lyst til, i hvert fall hvis det er snakk om 
mye omtalte forfatterskap som jeg faktisk 
har en sterk mening om. Da ville jeg ikke 
finne på å si nei til å anmelde.

Arbeid innafor

Du har skrevet mye om arbeiderlittera-
tur, og har en doktorgrad om Prøysen. Du 
har en forkjærlighet for det folkelige. Så 
vidt jeg har skjønt er du fra Gran kom-
mune, et slags ingenmannsland nord for 
Oslo, men før Hamar…

Nei! Før Toten og Gjøvik. På Vestsida, som 
vi kaller det.

Litteraturfeltet er gjerne storbyhenvendt, 
og dessuten lukka inne i sin egen boble  
– men kanskje har det godt av de utenfra-
perspektivene du kan bidra med?

Ja og nei. Jeg har en familiebakgrunn helt 
utafor enhver utdanna kulturmiddelklasse. 
Fattern jobba i verksted, men identiteten 
er som bønder. Vi var bønder. Men sånn 
det er nå, så snakker jeg fra innsida av 
kulturmiddelklassen.

Du har jo doktorgrad?

Ja, og jeg har jobba med litteratur i 25 år hvis 
vi regner med studiene. Jeg har kanskje et 
dobbelt perspektiv, fordi jeg også vet hvor-
dan det er å stå på utsida og se inn på kultur-
livet, som jeg nå er midt i. I Klassekampen 
har jeg fått rollen som den «folkelige», og det 
er også sant, men kanskje litt overdrevet. Det 
meste jeg gjør der er å anmelde bokhøsten, 
det som kommer. Men jeg har hatt glede av 
å skrive om folkelige sjangre, som western; 
jeg har skrevet om Frid Ingulstad, Herbjørg 
Wassmo. Dette er egentlig mainstreamlitte-
ratur som man kan argumentere for at ikke 
trenger mer oppmerksomhet. Men så snak-
ker Bokmagasinet til litt andre lesergrupper 
enn mainstreamleseren. Det er kanskje inn 
der jeg ønsker å bringe disse tingene. 

Det folkelige er en positur? En rolle du 
bekler deg, eller har blitt bekledd?

Det er en rolle jeg i hvert fall med stor natur-
lighet kan spille.

Du skriver mye om klasse, samfunn og 
økonomi når du skriver om litteratur. 
Jeg antar det er et aktivt valg, en grunn- 
leggende linse å møte litteraturen med?

Ja. Det er det åpenbart. 

Du er materialist?

Jeg er materialist. I alle ordets betydninger. 
Det handler antageligvis om et ønske om at 
litteraturen skal være politisk, eller ha en 
politisk betydning. 

Har litteraturen en politisk betydning 
eller funksjon?

Intervju. Årets litteraturkritiker Bjørn Ivar Fyksen er en 
irritabel, men generøs og munter type. Som kritiker er han 
ute etter gleden i litteraturen.

Tekst av Even Teistung

Bjørn Ivar Fyksen (f. 1978) er litteraturkritiker 
i Klassekampens bokmagasin. Fyksen har 
doktorgrad på Alf Prøysen, og utgav i 2020 
Almuens opera. Om Trost i taklampa og litterære 
klasseskiller i Alf Prøysens forfatterskap. I mars 
ble han utnevnt årets litteraturkritiker 2022.

Førti års munter irritasjon

Jeg håper den har det. Jeg tror den har det. 
Men på en veldig, veldig indirekte, nær-
mest umerkelig måte. Håpet er vel at lit-
teraturen skal fungere litt for samfunnet 
som helhet som jeg føler den gjør for meg 
sjøl. At mengden, altså summen av alt jeg 
leser … Jeg tror jeg lærer noe av det, jeg 
tror jeg blir et emosjonelt klokere men-
neske av det, og forhåpentligvis også et 
samfunnsmessig klokere menneske. Håpet 
er at dette skal sive ut, at litteraturen som 
helhet skal sive ut i offentligheten og kul-
turen, og ha en indirekte påvirkningskraft 
på denne måten. Og det har den vel, men 
det er umulig å påvise.

Prøysen-effekten

Du har studert Prøysen grundig. Grun- 
digere enn noen andre her til lands. Har du 

lært noe av det, som kritiker? Både av stu-
diet og av Prøysen som forfatter og offent-
lig menneske?

Jeg vil kanskje gå enda lenger, og si at det 
er ett av få forfatterskap som har endra meg 
som menneske. På den måten at jeg nok ser 
verden bittelitt annerledes etter dypdykket 
enn før. Jeg tror det har gitt meg en større 
romslighet overfor oppfatninger og måter 
å se verden på, livssyn, som egentlig er meg 
fremmede. 

En utvidelse av blikket? 

Problemet før var vel ikke at jeg ikke så ting, 
men at jeg hadde lettere for å blankt avvise 
det som ikke harmonerte med egne hold-
ninger. Du kan si at jeg er blitt mer moden 
gjennom Prøysen.

Det er om ikke annet noe det er greit å ha 
med seg i arbeidet?

Definitivt! Og som jeg sa i sted, dette er det 
lille håpet: at litteraturen som helhet kan 
dytte samfunnet bittelitt, sånn som det 
har dytta meg.

Den lille, dagligdagse transformasjonen? 

Ja. Og vi har vel opplevd visse mentali-
tetsmessige og verdimessige, politiske 
framskritt de siste 300–400 åra?

Har du i løpet av din tid som kritiker 
sett noen endringer i kritikkens og lit-
teraturens felt, noen markante skifter?

Nei. Ingen markante skifter. Dette er en vel-
dig nærsynt observasjon, men jeg har sett 

en liten endring på et felt jeg selv er veldig 
opptatt av, nemlig det klassepolitiske. Det 
har fått større oppmerksomhet i løpet av 
den tida jeg har holdt på. Det er jeg nesten 
sikker på. Jeg tenker at jeg har vært på lag 
med en slags tidsånd. Det er selvsagt paral-
lelt med at klassebegrepet har fått større 
plass i samfunnsdebatten for øvrig, og i sosi-
ologisk forskning og så videre. Så ja, nei: Jeg 
har vært med strømmen.

Vitsen med det hele

Nå har vi snakka om poenget med littera-
turen og håpet rundt hva den kan bidra 
med. Samtidig snakkes det veldig mye 
innad i kritikken som institusjon om kri-
sen i litteraturkritikken. Er du bekymra 
på kritikkens vegne? 

Det er verre enn som så. Jeg er bekymra på 
skriftkulturens vegne. Jeg er bekymra for 
kritikken, og enda mer for litteraturen. Det 
er ikke noe tvil om at den er mindre viktig 
enn i min ungdom, som tross alt ikke er så 
lenge siden. Litteraturen tar mindre plass, 
har mindre betydning, dermed gjelder 
det samme for kritikken. Og problemet er 
potensielt gigantisk, tenker jeg, når jeg ser 
for eksempel hvordan mine stebarn møter 
skriftkulturen i skolen. De leser ikke lange 
tekster lenger, de skriver ikke stil lenger, på 
skolen der stesønnen min går, skriver de 
ikke for hånd, og de skriver heller ikke på 
tastatur. De leverer oppgaver på nettbrett. 
Det er en skriftkultur med én finger. Det er 
umulig å tenke lange tanker med én finger. 
Og det er nødt til å endre neste generasjons 
forhold til skriftkultur. Jeg kan ikke tenke 
meg noe annet.

Historiefortelling og den slags lever 
videre i andre kunstformer. Men selve 
skriftkulturen, å forholde seg til offentlig-
het, samfunn, kultur via skrift. Jeg kan ikke 
skjønne noe annet enn at det vil bli min-
dre av det. Dette synes jeg er kjempenifst. 
Jeg vet ikke hva det vil føre til. Men det ser 
ikke bra ut.

Grunnleggende pessimist på skriftkultu-
rens vegne. Men munter likevel?

Ja, altså. Jeg har lett for å se det komiske i 
ting. Det er veldig lett for meg å ha en sati-
risk, ironisk innfallsvinkel. Jeg er et barn 
av 90-tallet. Min satiriske impuls er noe jeg 
faktisk forsøker å dempe som kritiker, for 
det er for lett. Det er så veldig lett å gjøre 
narr av ting, å finne snodige, litt kleine ting 
i litteraturen. Jeg vil ikke gjøre det for lett 
for meg. Men å ha en munter språklig tone, 
det handler rett og slett om å produsere 
lesverdig avisstoff. Jeg vil at anmeldelsene 
skal være verdt å lese som bittesmå skrift-
stykker i seg selv. Så ja, jeg forsøker å skrive 
morsomt og underholdende. Og hvis jeg 
lykkes med det, så er jeg veldig stolt og glad.

Jeg vil jo bli underholdt selv. Jeg ten-
ker at det er min plikt å forsøke å under-
holde andre.

Underholdningsverdi, altså?

Da snakker vi igjen om gleden som må 
være der. Som kanskje er et mindre belasta 
begrep enn underholdning. Gleden kan ta 
mange former. Det kan være underhold-
ning, at man blir adspredt, synes det er 
gøyalt – eller det kan være at man merker 
at det åpner seg en eller annen erkjennelse 
som virker sann. Det er det glede i. 

Bjørn Ivar Fyksen er grunnleggende pessimist på skriftkulturens vegne, men munter likevel. «Å ha en munter 
språklig tone, det handler rett og slett om å produsere lesverdig avisstoff», sier han. Foto: Julie Pike / Gyldendal.
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å merkes 

for jeg som bare var en unge med tynne legger
ble slengt ned i lyngen av to sterke guttehender

«sier du dette dreper jeg deg en kveld du sover»
en håndflate ble presset over min blåbærmunn

hvorfor var du ikke der, pappa, dro ham vekk
du løftet vel aldri en eneste småstein mot ham

far, jeg stod og skalv meg mindre enn jeg var 
og fortalte deg med skyggemunn det var sant 

skogen stod taus et øyeblikk, dyrene var stille
de fulgte med meg inn i en ny, valen barnedal

du tok meg med til legen med rødmalte lepper
hun sa:«drikk, minst en liter melk hver dag!»

etterpå pløyde du åkeren med han som dytta
meg ned i lyngen, hva hadde dere to til felles

fikk dere ikke kontroll over munn og hender
dere gikk begge med håret vilt nede ved elva

min unge gestalt ble igjen hos dere som valgte
den ble igjen der i feltet rundt hus og skygger
  
jeg tidde, men bak kollen ved svingen vi kjente
der gråt måren så høyt som et barn hver kveld

i engene ved oss lå en nyfødt kalv en morgen
hvit damp stiger opp fra mulen hans i et skjelv

hele dagen kjenner jeg sorg og kval over ham
om jeg bare var slik en blomst på sommerenga

skal ikke jentenes kjolefaller røre ved det våte
kan hodet mitt og du aldri åpnes og slå helt ut

falt om halsen på ham, klemte meg mot det våte
hadde ikke språk, en fødselslyd og fire tynne bein

Dikt av Karin HauganePoesi.

Karin Haugane (f. 1950) har utgitt en rekke 
diktsamlinger og en essaysamling, i tillegg 
til fire gjendiktninger. Hennes siste bok, Våre 
heroiske liv, utkom i fjor.

Anbefalt. Metaforens vei

Jeg plukker ut Glass, ironi og Gud fra bokhylla, og når jeg åpner 
den og slår opp på diktsekvensen «Jesajas bok», begynner sidene 
å falle ut. Selv om det mest er originalen jeg har forholdt meg til, 
er også Tone Hødnebøs gjendiktning godt lest. 

Som tittelen sier, skriver Carson om Gud. Og når Carson skriver 
om Gud, er det utprega trassig, men like fullt fult av undring. I et 
stort intervju med Paris Review, sa hun at forholdet til kirka er ei 
historisk tilfeldighet hun ikke rår over. Dette til forskjell fra den 
antikke greske kulturen og litteraturen, som hun oppdaga som 
tenåring og siden har valgt å la prege både livet og litteraturen 
sin – Carson er professor i klassiske studier, gjendikter av Sapfo 
og mye annen gresk litteratur, i tillegg til at greske myter og hel-
ter gjerne finner veien inn i hennes egne bøker. Hun sier: «I don’t 
go to church with any expectation of fulfillment or illumination. 
I just go because I have gone, and my mother went and her mot-
her went. A kind of thinking takes place there that doesn’t take 
place anywhere else.»

Når trass rettes mot Gud, er det bærer av et merkelig håp. Dette 
er det flust av i Bibelen, kanskje særlig i Det gamle testamentet, og 
kanskje enda mer særlig i Jobs bok: trøsten som finnes i å få klage, 
en temmelig mager trøst. Da jeg for omtrent fem år sia skulle sir-
kle inn et masterprosjekt, var den første planen min å skrive om 
litterære bearbeidelser av Jobs bok. Når jeg etter hvert forkasta 
dette, var det fordi bearbeidelsene – eller i alle fall det jeg fikk ut 
av dem – kjentes for runde. Som om Jobs fortvilelse forsvant på 
veien. Da jeg valgte Anne Carson i stedet, var det som et helt annet 
prosjekt, men i ettertid har jeg tenkt at det var fordi jeg hos henne 
fant en ikke avstumpa trass, fortvilelse, motstand. 

Men det er altså Jesaja Carson skriver om. 
Når jeg slår opp i «Jesajas bok» denne gangen, er det det som 

står om metaforer jeg er på jakt etter. For mye av Carsons mot-
stand, går ut på å påpeke den språklige konstruksjonen som ligger 
til grunn for den kunnskapen vi kan ha om Gud. Dette har prega 
måten jeg tenker om tro og hvordan et troende blikk på virkelig-
heta ser ut, men når jeg på nytt leser den enkle linja «Jesaja valgte 
metaforen», blir jeg umiddelbart forbausa. Over at formuleringa 
er så enkel, over at det var dette som skulle sette i gang så mange 
tankeprosesser. Men er det ikke ofte sånn?

Også har innsikta, den enkle verselinja, så klart et omland. 
Jesaja er profet, og som profet taler han til nasjonen på vegne av 

Gud. I Det gamle testamentet er Jesaja villig, «Se, her er jeg. Send 
meg!» sier han, men hos Carson er Jesaja sint, sur, tverr: «Jesaja 
hadde elsket Gud, og nå var kjærligheten forvandlet til smerte.» 
Troa har nedbrytende trekk, for Jesaja, for nasjonen. «Det er et 
visst menneskelig behov å ta det kjæreste man har og knuse det. 
/ Religionen kaller dette behovet for fromhet og det knuste et 
offer til Gud» skriver Carson, og ikke lenge etter spør nasjonen om 
hvordan en veit hva som er en avgud, et ubrukelig offer? Det er da 
Jesaja velger seg metaforen. Som en metafor for nødvendigheta 
av metaforer, sier han: «Vårt liv er et camera obscura».

Et camera obscura er et enkelt hullkamera. Her slippes lyset 
inn i et mørkt kammer gjennom et lite hull, og på veggen overfor 
hullet avbildes det som finnes utafor hullet, men vridd 180 grader, 
så bildet både er opp-ned og omvendt høyre-venstre. Med tyde-
lige paralleller til Platons hulelignelse, påpeker Carson at det som 
kommer til syne for menneskene er et bilde. Eller altså, slik jeg 
forstår henne: Innsikter om Gud, om tro, kan en bare finne fram 
til via språklige bilder, det vil si metaforer. 

Å påpeke dette er å påpeke alt vi ikke veit, alt vi ikke kan vite. 
Det er å trekke læresetningene i tvil. Carson skriver: «Du kan holde 
hva som helst opp foran det hullet, sa Jesaja, og tilbe det på motsatt 
vegg. / Hvorfor tilbe et bilde? spurte nasjonen. / Nettopp, sa Jesaja.» 

Men dette svaret, denne innsikta, er ikke nødvendigvis noen 
avvisning av troas relevans eller Guds eksistens. For i diktet fort-
setter Gud å finnes, Jesaja og Gud treffes stadig under ei grein og 
snakker sammen. Heller er hullkamera-metaforen en påpekning 
av det innskrenka menneskeblikket, som er avhengig av nettopp 
metaforer. Da gjelder det å være på vakt over hvilke vi lar bestemme 
blikket vårt. Hvor ser vi fra? Hvor tror vi fra?

I den siste delen av diktet, lar Gud det strømme melk ut av 
Jesajas bryster, som trenger profeten å få kvinnekroppslige erfa-
ringer for å nyansere bildet sitt av Gud. Dét er en pågående prosess.  
I Carsons original står det ikke at Jesaja valgte metaforen, nei, han 
velger metaforens vei: «Isaiah chose the way of metaphor». I dette 
ligger det prosessuelle, ei fortolkning som hele tida er underveis.

Ulla Svalheim 
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«I løpet av noen tiår har innholdet i ordet 
‘tro’ forandret seg i det norske samfunnet,» 
lyder første setning i Tom Egil Hvervens 
bok Å lese etter troen, som utgis i april. 
Hverven, som i mange år har vært hovedan-
melder i Klassekampens bokmagasin, bor 
ute ved Nevlunghavn i Vestfold. Det sær-
egne endemorene-formede landskapet har 
vide horisonter, rikt fugleliv og åpne skoger. 

En solfylt formiddag i mars setter jeg 
meg på toget mot Larvik for å undersøke 
hva den innebærer, denne endringen i hvor-
dan vi snakker, skriver om og opplever tro. 
På veien merker jeg at noe bekymrer meg. 
Selv om det er en fordel å ha kjennskap til 
det man skriver om, kan det å kjenne et 
stoff godt like gjerne hindre en i å se det 
klart utenfra. Selv har jeg vært fortrolig 
med flere kristne miljøer siden barndom-
men, og har fortsatt å interessere meg for 
trosspørsmål. Jeg kjenner flere som deler 
den interessen, og om det ikke kan kalles et 
ekkokammer, er det neppe representativt 
for hvilke temaer som engasjerer majorite-
ten av Norges lesere mest. Faren for å over-
vurdere troens plass i norsk samtidslittera-
tur er for meg altså høyst reell. I likhet med 
Hverven har jeg både lest og skrevet i Vårt 
Land, og har hørt det erklært omtrent hvert 
tredje år at «Gud er tilbake i samtidslittera-
turen» uten å bli helt overbevist.

Men Jon Fosse fikk nettopp kritiker- 
prisen for Septologien, et romanverk 
gjennomsyret av katolisisme, i kon-
kurranse med Gunnar Wærness’ Ta på 
Jesus. Olaug Nilssen har «Søndagsskule» 
i Klassekampen, og Knausgård er godt i 
gang med sin enorme, fabulerende roman-
serie med metafysisk tilsnitt. Det er mulig 
at ingenting av dette er nytt. At forfattere 
alltid har forholdt seg til spørsmål som også 
religionen har forsøkt å svare på. Kanskje 
er sjansen større for at lesningen, snarere 
enn litteraturen, så smått endrer seg. At 
kritikere og andre lesere nå i større grad 
vier disse aspektene ved litteraturen større 
oppmerksomhet? 

Da Dag Solstad utgav Tredje, og siste, 
roman om Bjørn Hansen i 2019, kritiserte 
Arne Borge, daværende kulturredaktør i 
Vårt Land, anmelderne som hadde tatt imot 

romanen for å «hoppe over halve boka for å 
slippe brysomme spørsmål om Guds eksis-
tens». Han viste til at Henning Hagerup 
hadde påpekt noe lignende etter mottagel-
sen av Professor Andersens natt i 1996. Om 
kritikerne skrev Hagerup at «det unike ved 
at en tidligere erklært materialistisk forfat-
ter lar sin ateistiske hovedperson bli kon-
frontert med det kristne gudsbildet, later 
til å ha unnsluppet dem».

Det kan synes som at kritikerstanden 
har hatt en viss berøringsangst for kristen- 
mannsblod i litteraturen. Men da Fosse 
utgav Septologien var trosdimensjonen en 
så sentral del av verket at ikke en eneste 
anmelder kom utenom. Uten å skulle 
komme med noen storslått påstand om at 
noe av den grunn har snudd, er situasjonen 
på vei ut til Larvik denne: Kari Løvaas, en 
sentral norsk kritiker vi snart skal snakke 
med, gav for noen uker siden ut essayet 
Skapningens sukk og klage. Hverven, som 
jeg er på vei for å møte, gir altså om kort tid 
ut boken Å lese etter troen. Forsøk om norsk 
litteratur på 2000-tallet. For å heve blik-
ket en smule utover den norske bokvåren, 
skal vi også se til Sverige: Er det bare et til-
feldig øyeblikk akkurat nå som får det til å 
virke som at tro plutselig er i vinden? En 
samtale med den svenske teologen og lit-
teraturviteren Susanne Wigorts Yngvesson 
kan tyde på det. 

Et tidsskille
Hverven møter meg på togstasjonen, og 
vi kjører ut til Mølen. Her spaserer vi på 
myriader av rullesteiner og klatrer opp 

på jernaldergraver som store steinrøyser. 
Foran oss: knallblått hav. Det er vindstille 
og lyst, gammelt og nytt. Etter en kort kjøre- 
tur gjennom det lille sentrumet av hvit 
trehusbebyggelse, setter vi oss til rette 
på Nevlunghavn Bakeri & Conditori, i en 
stille del av lokalet der stasjoner for Norsk 
Tipping er plassert. Jeg spør hvordan det 
har seg, det han skriver, om at innholdet i 
ordet «tro» har endret seg. 

– Jeg tenker at en endring skjer i løpet 
av 1960-70-80 tallet. En hovedlinje i den 
norske formen for luthersk pietisme er i 
ferd med å ebbe ut i disse tiårene. Det skjer 
på mange plan, men jeg interesserer meg 
særlig for hvordan det skjer i litteraturen. 
For meg ble det avgjørende å lese Ingrid 
Storholmens Støvberar (2020). Hun skildrer 
en romanperson, Ingeborg, som er omtrent 
jevngammel med meg. Hun gjennomgår 
en omvendelse på landsbygda i Norge et 
sted, kanskje Trøndelag, og bestemmer 
seg for å bli misjonær. Hun tilhører, slik 

Storholmen fremstiller henne, den siste 
generasjonen som reiser ut som misjonær 
på denne måten, før misjonsvirksomheten 
i større grad blir en del av bistandsarbeidet. 
Selv om det ikke er nevnt i romanen, kan 
man tenke seg at endringene også har med 
postkoloniale perspektiver å gjøre. 

Hverven ser dette som ett av flere 
uttrykk for at en pietistisk arv i Norge, både 
etter Hans Nielsen Hauge og den bredere 
folkebevegelsen som kom etter ham, har 
mistet betydning. 

– Den har mistet grepet om hjertene, 
tror jeg vi kan si i denne sammenhengen, 
selv om jeg ikke ville uttrykt meg slik ellers. 
Og det skjedde etter 60-tallet. Et eksempel 
er at misjonsorganisasjoner fra hele landet 
fram til 80-tallet samlet seg på Geilo-møter. 
Da kom journalister fra Dagbladet, VG og 
Vårt Land for å dekke. Medieinteressen 
avspeiler noe av de gamle lekmannshøv-
dingenes posisjon den gangen, som ikke 

finnes lenger. Det er betegnende at den 
mest profilerte personen fra disse miljø-
ene i dag ikke er noen slik høvding, men en 
informasjonsleder, Espen Ottosen. 

En veldig konkret endring som har 
funnet sted de siste årene, er selvfølgelig 
at statskirken ble oppløst i 2012. Kirken 
som samfunnsorgan får da en annen, fri-
ere rolle.

– Langt tilbake i tid var jo det å tilhøre 
samfunnet å være døpt og konfirmert. Det 
var pliktig å gå til nattverd helt fram til 1913, 
selv om det riktig nok ikke ble håndhevet. 
Men veldig lenge var det et synlig tegn på 
at du deltok i samfunnsfelleskapet. Og kon-
firmasjonsundervisningen var integrert i 
skolegangen. At dette falt bort, gjør at de 
som er yngre enn meg i mye mindre grad 
er innforlivet med den bibelske tankever-
denen. Det var interessant å oppdage at 
Olaug Nilssen og Laura Djupvik innsikts-
fullt skriver om lignende endringer i sine 
romaner. Gjennom å lese Nilssen, Djupvik 
og Storholmen oppdaget jeg at her finnes 
det et mye større tidsskille enn det jeg har 
klart å se tidligere.

Hverven vender seg til Dag Solstads for-
fatterskap for å peke på noe av det som 
har skjedd. Både i 16.07.41 og i Telemark-
romanen sporer forfatteren utviklingen 
i egen familie. I sistnevnte bok blir det 
samlet inn penger slik at den eldste gut-
ten i familien får utdanning og reiser ut. Så 
kommer han hjem igjen og sier at Gud ikke 
skapte jorden på seks dager. Han hadde 
lest Darwin. 

Dette er allerede i 1955, og Solstad er 
cirka 14 år gammel. Men på 60-tallet skyter 
mulighetene for å ta utdanning ytterligere 
fart og sprer en viss type kunnskap og ten-
kemåter ut i det allmenne. 

– Forfattere som de tre du nevnte, 
Storholmen, Djupvik og Nilssen, har de selv 
vokst opp i kristne sammenhenger?

– Olaug Nilssen og Laura Djupvik har 
uttrykt seg eksplisitt om at de har det, mens 
Ingrid Storholmen i BLA har vektlagt at hun 
har gjort grundig research. Olaug Nilssen 
er noe yngre enn meg, men jeg merker 
at vi har mange felles referanser. Og i Yt 
etter evne, få etter behov (2020), skriver hun 

om hva som skjer fra en generasjon til en 
annen. Bestemoren i romanen kaller seg 
pietist. De to neste generasjonene er bevisst 
sin egen vei ut av en slik lavkirkelig kristen-
dom. Den eldste av de tre døtrene har typisk 
nok rester av pietismen i seg, som en seku-
larisert pliktfølelse, men også den svekkes, 
i løpet av en periode på la oss si ti år. Slik 
kan du avlese i romanen at pietismen mis-
ter grepet i løpet av dette tidsrommet. Det 
synes jeg er elegant gjort av Nilssen.

Jesus sklei i oljå
Vi må snakke om 70-tallet. På den tiden 
var Hverven en dedikert kristen og aktiv 
i kristne ungdomsmiljøer. I Oslo var det 
«Jesusvekkelse», noe jeg har levende inn-
trykk av selv om jeg ikke var født, ettersom 
faren min var sterkt involvert i bevegel-
sen, og sangene, plakatene og fortellin-
gene fra den tiden levde videre i oppvek-
sten min. Det er merkelig å høre Hverven 
fortelle at han sammen med andre ung-
dommer reiste fra Odalen til en stappfull 
Trefoldighetskirke i Oslo der faren min 
spilte gitar og sang om Jesus med langt 

hår og slengbukser. På samme tid var 
AKP-ml på høyden av sin storhetstid, og 
Profil-generasjonen hadde allerede etablert 
seg med markante forfatterstemmer som 
fortsatt er blant de mest sentrale i norsk 
samtidslitteratur. 

– Alt det gamle går ned i 1980, og alt 
det nye starter, i alle fall politisk, med 
Reagan, Thatcher og liberaliseringen, og 
med Willoch her i Norge. En ny bølge av 
liberalisering i Norge starter der, og den 
økonomiske oppgangen skyter fart. Den 
kunne få Øyvind Rimbereid til å skrive at 
Jesus «sklei i oljå», sier Hverven, med refe-
ranse til Seine topografiar. 

– Kan vi se brytningene mellom venstre- 
radikalisme og religiøsitet i litteraturen fra 
denne tiden?

– Paal-Helge Haugen var tilknyttet 
Profil, men var en av dem som reflekterte 
rundt tidlige tegn på slike endringer. Han 
har tydelig bakgrunn i en kultur enda fjer-
nere fra Oslo enn de andre tilknyttet tids-
skriftet. Haugen og Einar Økland var de 
som i større grad vendte tilbake til oppha-
vet sitt. Haugens Steingjerde taler spesielt 

Tekst av Live Lundh

Er Gud tilbake?

Reportasje. Kanskje har klimaet for å undersøke trosspørsmål 
i det supersekulære Skandinavia endret seg? BLA snakker med 
Tom Egil Hverven, Kari Løvaas og Susanne Wigorts Yngvesson.

Tom Egil Hverven (f. 1960) er litteraturkritiker og 
forfatter. Han er hovedanmelder i Klassekampens 
bokmagasin og gir snart ut boka Å lese etter troen.

Kari Løvaas (f. 1973) er litteraturkritiker og forfatter. 
Hun disputerte våren 2020 med avhandlingen Be for 
meg også, og gav for kort tid siden ut langessayet 
Skapelsens sukke og klage. Andre bind forventes 
utgitt høsten 2022.

Susanne Wigorts Yngvesson (f. 1967) er professor 
i etikk ved teologisk fakultet på Enskilda Högskolan 
Stockholm. Hun har gitt ut en rekke bøker, senest Pär 
Lagerkvist: Den kämpande humanisten (2021)

«Det er interessant å bevege 
seg på grensen mellom tro 

og ikke-tro.»

«Det har vært en form for 
tabubelegging rundt tro som 

har forsvunnet.»

til meg fordi den kom ut det året jeg flyttet 
til Oslo. Jeg leste den ikke da, men det burde 
jeg ha gjort. Jeg ser nå hvordan han reflek-
terer over samfunnsendringene, samtidig 
som han bevarer en bevissthet om hva hau-
gianismen har vært.

Litterær tro
Da Hverven først skulle begynne å studere, 
startet han på teologi. Det var flere årsaker 
til at han avsluttet studiene og etter hvert ble 
litteraturviter, i en turbulent tid der familie-
konflikter utspilte seg samtidig som troen var 
i endring. Han leste mye skjønnlitteratur, og 
særlig Kafka og Camus var med på å bevege 
interessen i en annen retning. Han opplever 
det ikke så mye som at han mistet troen som 
at interessene hans forandret seg. Troen ble 
noe litterært. Hverven begynte å betrakte 
Bibelen mer som en fragmentsamling, der 
tekster fra ulike tider og sammenhenger kan 
leses fritt, løsrevet fra kronologi. I stedet for å 
lese Bibelen som en lineær historiefortelling, 
der alt peker mot Jesu død og oppstandelse, 
kan man anlegge en lesemåte som lar tek-
stene få mening side om side.

En lignende måte å likestille fortid 
og nåtid, gamle skrifter og hverdag, spo-
rer Hverven både i Fosses og Knausgårds 
romaner. 

– Disse er kanskje de to største navnene 
i norsk samtidslitteratur internasjonalt?

– Ja, i tillegg til at Solstad også er en 
stigende stjerne internasjonalt. Men jeg 
tror jo at det er en sammenheng her. At 
Knausgårds og Fosses appell også har med 
bibelreferanser å gjøre, i tillegg til mange 
andre faktorer.

– Når du sier at en del av Knausgårds og 
Fosses appell er at de skriver om dette, så 
ville det kanskje ikke vært slik på 80-tallet?

– Nei, og det tok lang tid før Fosse 
begynte å skrive så eksplisitt om bønner 
og liturgi som han gjør nå. Både Fosse og 
Knausgård har vel fortalt offentlig at de 
meldte seg ut av statskirka i 16-årsalderen. 
Asle i Septologien har en lignende historie. 
Han har vokst opp i et pietistisk miljø og 
tar klart avstand fra troen slik den utfol-
det seg i det lavkirkelige miljøet han vokste 
opp i. Han mener det er en altfor enkel tro. 
Og så har han på ulike måter nærmet seg 

noe annet. Sånn jeg forstår Fosses forfat-
terskap, har den utviklingen skjedd i løpet 
av 90-tallet. I likhet med Fosse har roman-
personen Asle konvertert til katolisismen. 
Fosse er vel den av forfatterne som i størst 
grad har gjort disse endringene til en del av 
verket sitt. Samtidig har Asle slik vi møter 
ham i romanen en vag tro, nærmere det jeg 
vil kalle en «litterær tro». Jeg leser Solstad 
og Knausgård slik at de nærmer seg noe 
lignende, men fra høyst forskjellige kanter.

– Hva er det som gjør litteraturen til et 
sted hvor folk finner en slags tro, er det nytt?

– Jeg tror at folk alltid har kunnet finne 
fram til en form for tro ved å lese forfattere 
som Dostojevskij, eller for den saks skyld 
Augustin, så det er ikke nytt. Jeg tror det 
er nyere i Norge at lekmannsbevegelsen 
og kirka har mistet mye definisjonsmakt. 
Religionssosiologen Pål Repstad, som jeg 
refererer til i boka, snakker om hvordan 
utøvende kunstnere i mindre grad tren-
ger å være lojale mot noen form for dog-
matikk når kirkens makt avtar. Dette har 
nok endret seg også i Fosses og Knausgårds 
levetid. Det begynte å endre seg allerede da 
Paal-Helge Haugen og Dag Solstad debu-
terte, men har blitt enda tydeligere. Når 
jeg legger vekt på Nilssen, Storholmen og 
Djupvik, er det fordi de ser dette fra et per-
spektiv der endringen allerede har skjedd. 

Ikke til rette hos de kristne
Når det kommer til Hvervens eget brudd 
med teologistudiene, og veien han har gått 
videre med tanke på tro, anser han det som 
en lang prosess han enda ikke har kommet 
til rette med. 

– Jeg betrakter meg ikke som ferdig 
med den. Jeg opplever litteratur og kunst 
i vid forstand som steder hvor det går an 
å være i en kontinuerlig bevegelse stilt 
overfor disse spørsmålene. Ikke et sted du 
kommer til for å få avklart noe en gang for 
alle. Sånn var det ikke da heller. Interessen 
min beveget seg bort fra det trange kriste-
lige rommet og over i et videre rom. Men 
jeg synes romanpersonen Fjord i Solstads 
Roman 1987 sier det godt: Han fant seg ikke 

Tom Egil Hverven har undersøkt hvordan troen kommer til syne i samtidslitteraturen. Bilde: Gyldendal.
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til rette hos de kristne. Slik jeg forstår det, 
også av estetiske grunner. Han beveget 
seg ut av dette spesifikke felleskapet, men 
sluttet ikke å grunne over hva dette felle-
skapet bunner i. Det er gjennomgående 
spørsmål i hele Solstads forfatterskap. 
Men svarene er uavklarte. Sånn er det for 
meg også. Men jeg synes det er interes-
sant å bevege seg på grensen mellom tro 
og ikke-tro. Det åpnet seg en mulighet for 
meg til å skrive om.

– Hva er ikke-tro?
– Hos Fosse er jo ikke-troen nærmest 

satt inn i kjernen av troen, med Mester 
Eckharts måte å tenke i paradokser på. 
Han sier et sted at uten mennesket, ingen 
Gud, uten Gud, ingen mennesker. I sånne 
paradokser har du forholdet mellom tro 
og ikke-tro innskrevet. Jeg oppfatter 
disse motsetningene i tråd med hvordan 
Bibelen er satt sammen, som litteratur. 

– Synes du det er lettere å snakke om tro 
nå enn for ti år siden?

– Jeg synes ikke det er noe lettere. Men 
det er jo lettere når jeg har skrevet en bok, 
for selv om sterkt personlige erfaringer er 
flettet inn, kan du også skyve tekstene foran 
deg, la dem tale. 

En teolog i Stockholm
Muligens er det en annen blindsone som 
har gitt meg forestillingen om at tro snak-
kes om på en litt annen måte i Sverige enn 
her hjemme. BLAs redaktør Ulla Svalheim 
og jeg hadde vår første ordentlige sam-
tale på et retreatsted sørøst i Sverige, nær 
Linköping. Kanskje var det der vi forstod 
hvor beslektede bakgrunner vi hadde, 
med fedre som begge hadde vært sentrale 
i Jesusvekkelsen på 70-tallet. Denne hel-
gen i Sverige omgikk vi hundrevis av folk 
som lignet oss: interesserte i kultur, kunst 
og kristendom og i et aldersspenn mellom 
20 og 40. Flere av dem vi møtte er journa-
lister eller kulturarbeidere i Sverige med en 
interesse for teologi. Men dette er selvsagt 
et svært begrenset miljø, som ikke peker 
på noen større tendens utenfor sin egen 
eksistens.

Likevel er det slik at på toppen av 
«bestselgerlistene», om noe sånt finnes 
hos kristne forlag i Norge, ruver oversatte 
bøker fra svensk. Det har også vært van-
skelig ikke å legge merke til at Sverige har 
hatt mange store, kristne forfattere, flere 
av dem har sittet i Svenska Akademien: 
Birgitta Trotzig, Gunnel Vallqvist og Torgny 
Lindgren for å nevne noen. Den siste teo-
logen som satt i Svenska Akademien, er 
Jayne Svenungsson, men som så mange 
andre forlot hun plassen sin der i kjølvan-
net av skandalen i 2018. Når vi tar kontakt 
med henne forteller hun at litteraturen 
ikke opptar en særlig plass i det faglige 
arbeidet hennes lenger, men anbefaler oss 
varmt å ta kontakt med teologen Susanne 
Wigorts Yngvesson ved Enskilda Högskolen 
Stockholm.  

Når vi kobler oss opp på zoom, møter 
vi henne omkranset av bokhyller, der det 
blant bøkene i bakgrunnen også er synlig 
et ikon av Maria og Jesusbarnet. Yngvesson 
er professor i etikk ved fakultetet for sys-
tematisk teologi og menneskerettigheter. 
Hennes siste bok, fra 2021, heter Pär 
Lagerkvist: Den kämpande humanisten. 
Det gir oss anledning til å snakke om tro 
i litteraturen fra et ikke-kristent perspek-
tiv, beslektet med Hvervens lesning av 
Knausgård. Nobelprisvinneren og akademi- 
medlemmet Lagerkvist var ateist, men 

menneskets forhold til Gud er et av de 
mest tilbakevendende temaene i forfat-
terskapet hans.

– Hvor kommer interessen din for å kom-
binere teologi og litteratur fra?

– Hvor skal jeg begynne?
Yngvesson smiler og ser rundt seg som 

om hun ser tilbake i tid.
– Jeg er teolog, men jeg er også littera-

turviter fra lengre tilbake. Jeg har det vel 
med meg. Og så er jeg en leser av skjønnlit-
teratur. Jeg har vært opptatt av den delen av 
teologien som tradisjonelt vektlegger språ-
ket. De siste fire årene har jeg gitt meg inn 
på hymnologien, altså læren om salmene, 
som også er en avgrensning av dette.

Men både teologien og litteraturen har 
vist seg å komme inn indirekte i arbeidet 
til Yngvesson. I 2018 utgav hun en bok 
om overvåkningssamfunnet, Övervakad. 
Människor, maskiner och Gud.

– En måte for meg som teolog å prøve å 
forstå hva det betyr å leve i overvåknings-
samfunnet, har vært å anvende skjønn-
litteratur for å få tilgang på noen dypere 
dimensjoner i et ellers ganske hardt og 
kaldt politisk spørsmål. Hvordan skal vi 
forstå, for å ta det mest åpenbare eksem-
pelet, George Orwells 1984 inn i vår tid? 
Det kunne jeg veve inn i analysen. På den 
måten kan du si at skjønnlitteraturen ofte 
kommer inn som et verktøy for meg når jeg 
jobber, mer enn som hoveddelen av min 
forskning. 

Jeg spør Yngvesson om hun oppfatter 
teologi og litteratur som et større fagfelt, 
og om dette er voksende i akademia. Men 
selv opplevde hun at miljøet var større på 
slutten av 90- tallet og begynnelsen av 
00-tallet. 

– Miljøet er ikke veldig stort i Sverige. 
Det finnes folk som jobber med litteratur og 
teologi både i Uppsala, Lund og Göteborg, 
men jeg opplevde at det var større rom for 
denne kombinasjonen tidligere. Det er ikke 
ett større forskningsmiljø, selv om vi kjen-
ner til hverandre.

En søkende ateist
– Lagerkvist regnet seg ikke som kristen, hva 
kan da komme ut av å gå inn i forfatterskapet 
hans fra en teologisk vinkel?

– Han skrev helt fantastiske saker helt 
fra 1916 av til midten av 60-tallet, og beve-
ger seg i stor grad i det bibelske landska-
pet. Med det mener jeg ikke at han er kris-
ten, naturligvis, det sier han jo at han ikke 
er, men han kaller seg «tvilende søkende» 
eller «søkende ateist». Han kjemper i for-
fatterskapet sitt med spørsmål om hvem 
Gud er, storheten i universet, hva som er 
meningen i hans liv. Grunnspørsmålene i 
hans forfatterskap er i den forstand bibel-
ske, og han plasserer disse fortellingene i 
et bibelsk landskap. Har man kunnskap 
om Bibelen, vil man oppfatte en dimensjon 
ved hans forfatterskap som andre kanskje 
går glipp av, uten at det vil si at man må ha 
denne bakgrunnskunnskapen for å tilegne 
seg det han skriver. Han løfter disse spørs-
målene opp i det allmennmenneskelige. 

– Er disse spørsmålene allmenne utover 
det kristne?

– Nei, hans fortellinger drives ofte av 
spørsmålet om hva som er meningen når 
noe skjer. Det kunne han ha gjort innenfor 

enhver kulturell eller religiøs ramme, men 
nå er det en gang den kristne han bruker. 
Han vokste opp innenfor en gammel, kir-
kelig fromhet i Småland. Daglig leste for-
eldrene hans Bibelen og salmeboken, slik 
mange gjorde i den generasjonen. Det har 
han med seg inn i forfatterskapet. På et teo-
logisk plan er Lagerkvist interessant fordi 
han stiller religionsfilosofiske spørsmål. 
Han betrakter ikke Gud sånn som trosbe-
kjennelsen erkjenner Gud – den gjør han 
tvert imot oppgjør med. Men Gud bortenfor 
språket, eller Gud som negasjon, den guden 
lengter han etter og vil at skal se ham. 

– Opplever du at det finnes en interesse 
for tro i samtiden?

– Jeg synes ikke jeg merker noe til det. 
Vi havner jo på samme skala, Norge og 
Sverige, i studier over sekularisering. Jeg 
tror det er slik at mange svensker takknem-
lig tar imot denne typen litteratur, men det 
blir ikke noen offentlig samtale om den. 
Snarere er det sånn at kritikerne er nesten 
blinde for disse aspektene i skjønnlittera-
turen. Om en roman tydelig plasserer seg 
i en religiøs sammenheng, for eksempel 
ved at fortellingen utspiller seg i et sekte-
risk miljø, da er det selvsagt annerledes. 
Men troens språk … det finnes ikke i svensk 
kulturdebatt. 

Mellom Sverige og Norge
En norsk litteraturkritiker som også 
kjenner godt til svensk litteratur og kul-
tur, er Kari Løvaas. Hun bor i Värmland i 
Sverige og disputerte i 2020 med doktor-
avhandlingen sin i litteraturvitenskap ved 
Universitetet i Karlstad. Flere av sporene fra 
avhandlingen er bearbeidet i hennes nye 
essaybok Skapelsens sukk og klage. Vi rin-
ger henne og spør hvordan hun opplever 
muligheten for å ta opp spørsmål knyttet 
til tro i offentligheten.

– Rommet for å gjøre det er sjenerøst. 
Det har vært en form for tabubelegging 
rundt tro som har forsvunnet. Det er ingen 
stilltiende enighet lenger om at det er for 
privat å prate om tro. Det kan hende vi har 
kommet såpass langt i en sekulariserings-
prosess at ikke så mange selv har vokst opp 
i religiøse trosfellesskap, og dermed ikke 
har noe ladet forhold til det. I Sverige har 
heller ikke de kristne motkulturene hatt 
like stor gjennomslagskraft i offentlighe-
ten som i Norge. Kanskje er det derfor ikke 
like mange som har måttet ta oppgjør med 
de klamme sidene av religionen.

 
Heller tradisjon enn bekjennelse
Løvaas forteller at hun nylig hørte et 
foredrag av David Thurfjell, om hvor-
dan naturen er svenskenes «nye kirke». 
Utgangspunktet hans har vært at Sverige 
er kjent som verdens mest sekulariserte 
folk, men hva tror et ikke-troende folk på? 
Ifølge Løvaas viste funnene hans at det var 
når folk han intervjuet snakket om naturen, 
at de ble mest eksistensielle i sitt språk. 
Samtidig syntes det å være noe paradok-
salt i hvordan urbane middelklassemen-
nesker synes å tro sterkere på naturen, jo 
mer adskilt de lever fra den.

– Men Thurfjell mente også at grunnen 
til at man ikke har snakket om tro – og dette 
gjelder i Norge også – er at troen har blitt 
kuppet av de vekkelseskristne, den grup-
pen kristne som kobler tro veldig sterkt til 
det personlige og bekjennende. Det fin-
nes kanskje en annen tendens i begge lan-
dene, der intellektuelle som søker seg mot 
troen interesserer seg for det katolske. Da 

snakker de mer om tradisjon enn bekjen-
nelse. For meg har tro heller ikke handlet 
om å stå fram som individ for å flagge noe: 
Jeg tror, men hva er det jeg tror? For meg 
handler det om å ha tilgang på et repertoar 
av veldig sterke fortellinger som kan bære. 
Fortellinger som er verdt å tro på.

Hvis det er et større rom for trosspørs-
mål i litteraturen og kritikken nå enn for 
ti år siden, tror Løvaas det handler om at 
troen for flere holder på å avprivatiseres 
og kobles på tradisjonen igjen. Løvaas er 
ikke selv katolikk, men hennes mann, for-
fatteren Lars Andersson, har konvertert. 
Nylig gav han ut diktsamlingen Jordens 
ansikte, som er strukturert rundt bønnene 
i rosenkransen.

– Det ene katolisismen tilbyr veldig 
tydelig, er tradisjonen. En annen ting er 
skapelsesteologien. Jeg har lest Torgny 
Lindgren i det siste, og tenker at den ska-
pelsesteologien vi finner i hans katolisisme 
er mer kompatibel med et miljøengasje-
ment enn hva den protestantiske tenk-
ningen er. Protestantismens vektlegging 
av min egen tilslutning til troen på Ordet, 
kan føre til en isolering av hva troen er. 
Hos Lindgren er det klart at Gud åpenba-
rer seg i skapelsen.

Live Lundh (f. 1992) er kritiker 
og journalist i BLA.

«Hva tror et ikke-
troende folk på?»

 Oppholder seg ved store spørsmål
Jeg spør Løvaas om det kostet henne mer 
tidligere å fremme trosspørsmål i arbei-
det sitt, men måten hun nøler på får meg 
til å tenke at premisset for spørsmålet 
ikke resonnerer. Hva det nå måtte bety å 
«fremme trosspørsmål».

– Det har egentlig aldri vært viktig for 
meg. Jeg har ikke hatt behov for å stå fram 
som troende eller ikke-troende. Det er 
heller slik at det de seneste årene har blitt 
tydeligere for meg at det er vanskelig å ta 
tak i de eksistensielle spørsmålene uten 
å knytte seg til tradisjonen. Jeg føler meg 
kanskje friere i forhold til det religiøse 
språket rent personlig nå enn før, men jeg 
er heller ikke en offentlig person i noen 
særlig grad og har ikke blitt konfrontert 
med motstand mot det.

Skapelsens sukk og klage har forelø-
pig fått tre anmeldelser, i Morgenbladet, 
Vårt Land og Klassekampen, men Løvaas 
opplever ikke at kritikerne i noen sær-
lig grad har vektlagt trosspørsmålene i 
boka. De har vært mer opptatt av spørs-
mål om verdighet og utenforskap.  En tråd 
hun har vært opptatt av, men som i liten 
grad har vært trukket fram, handler om 
Karin Boye.

– Hun var gjennom så utrolig mange 
faser: platonist, vitalist, feminist, kristen. 
Hun tror lenge på kommunismen, men 
blir desillusjonert når hun ser den utført i 
praksis. Så jeg synes det er mer interessant 
å se at forfattere til alle tider har oppholdt 
seg intenst søkende i forhold til de store 
spørsmålene om mening og tro.

Tro handler ikke om rettroenhet for 
Løvaas. Hun tror tanken om rettroenhet 
kan ha vært noe av det som har kuppet 
samtalen om trosspørsmål, mens det hun 
leter etter i tradisjonen snarere er en form 
for tillit.  

– Karin Boye uttrykker et slikt mot til å 
stå usikret i verden, og det forutsetter en 
tillit til at det er noe som holder, selv om 
jeg går i stykker. Eller om alt rundt meg går 
i stykker. Sånn jeg bruker litteraturen, ser 
jeg etter fortellinger som kombinerer en 
vilje til å ikke glatte over alle paradokser og 
umuligheter i tilværelsen, med en form for 
utopisme. Jeg leter etter troverdige utkast 
til hvordan vi som meningsskapende vese-
ner kan leve sammen.  

Samtidig kan disse fortellingene også 
misbrukes ideologisk. Patriarken i Moskva 
som bruker Bibelen maktpolitisk i krigen 
mot Ukraina, er et eksempel. På den andre 

siden opplever vi gjennom verdenssituasjo-
nen i dag kanskje at troen på rasjonaliteten 
og det liberale demokratiet har vært i over-
kant ureflektert, påpeker Løvaas.

– Vi behøver fortellinger som vi kan tro 
på og som holder oss sammen, men de må 
holdes åpne og fortelles på nytt.

Kulturens indre liv
Samme ettermiddag som jeg har snakket 
med Løvaas sitter jeg på trappa foran huset 
jeg bor. Fuglene synger, jeg stumper en av 
mine sjeldne sigaretter og ringer pappa, rett 
før sola går ned bak huset til naboen. Han 
sier at han befinner seg på Eldorado bok-
handel i Oslo for øyeblikket. Sammen med 
sin beste venn fra 70-tallet, har han akku-
rat blitt fotografert til den nye plata de skal 
gi ut. Mer enn 40 år senere har halvparten 
av den gamle visegruppa som skrev kristne 
«kampsanger og fredsviser» samlet seg på 
nytt, med gitar, fløyte og nye tekster om 
Jesus. «Nå står jeg akkurat foran den boka 
du har snakket om,» sier han, «Korsveien av 
Jonathan Franzen.» Det nye, aspirerende 
hovedverket til den amerikanske suksess-
forfatteren er prydet av gitarspillende ung-
dommer og handler om et lignende kristent 
ungdomsmiljø som det faren min var med 

i. Den er lagt til samme tidsrom, slutten 
av 70-tallet, men i USA. Franzen har satt 
seg fore å skrive et trebindsverk som skal 
«spore det indre livet i vår kultur». Av en 
eller annen grunn er det her han har fun-
net det hensiktsmessig å begynne å bore. 

Så, er Gud tilbake, og var han noen-
sinne borte? Kanskje verken det ene eller 
det andre. Jeg kommer til å tenke på noe 
Tom Egil Hverven siterte fra Fosses roman-
verk, mens vi spiste rekesmørbrød ved 
Norsk Tipping-automaten i Nevlunghavn. 
Referansen går tilbake til den kristne mysti-
keren Mester Eckhart (1260-1327), en tenker 
han lener seg tungt på i Septologien: «Uten 
mennesket hadde ikke Gud vært til, og uten 
Gud hadde ikke mennesket vært til.» 

Jeg vet ikke om det samme ville være 
sant om vi byttet ut ordet «mennesket» 
med «litteraturen». Det forblir vel et 
trosspørsmål. 

Vi behøver fortellinger som vi kan tro på og som holder oss sammen, men 
de må holdes åpne og fortelles på nytt, sier Kari Løvaas. Bilde: Kolon.
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Som forfatter er det nærmest noe åndelig 
ved Marilynne Robinsons litterære tilsyne- 
komster. I likhet med romanfigurene hen-
nes synes bøkene å si «jeg kommer når jeg 
kommer», og når de først gjør det, er det 
som om noen du hadde glemt at du lengta 
etter, står der i døråpninga og lyser. Det 
tok 24 år før Robinson fulgte opp sin kriti-
kerroste debut Housekeeping (1980) med 
Gilead (2004), som ga henne Pulitzer-
prisen for fiksjon. Denne ble første bok i 
en kvartett, bestående av Home (2008), Lila 
(2014) og Jack (2020). Gilead er en fiksjo-
nell småby i den amerikanske Midtvesten 
(ikke til å forveksles med Margaret Atwoods 
dystopiske verden), og handlinga er satt til 
1950-tallet, med tilbakeblikk på genera-
sjonene som kom før. Sjøl om kvartetten 
illustrerer overgangen mellom det gamle 
og det moderne som femtitallet kan sies 
å være, er den også en tidløs utforskning 
av troens mest grunnleggende spørsmål, 
gjennom følsomme menneskeportretter 
med bibelsk gjenklang. 

Robinson ble født i 1947 i Sandpoint, 
Idaho. Hun har en doktorgrad i engelsk 
litteratur og underviste i kreativ skriving 
før hun pensjonerte seg i 2016. I tillegg til å 
skrive fiksjon har hun skrevet sakprosa om 
politiske, filosofiske og teologiske emner. 
Teologien hun ofte drøfter, som er tonean-
givende for Gilead-bøkene, springer ut fra 
den kalvinistiske tradisjonen – en grein av 
protestantismen hvor læren om frelse står 
sentralt. Menneskets frelse fra synd og død 
er ifølge kalvinismen fullstendig betinga av 
Guds nåde, og i dette ligger en idé om de 
rettroende som Guds utvalgte folk. De som 
tror, oppnår frelse, og de som ikke tror, er 
fortapt – og troen er ikke bare et valg som 
den enkelte tar; det er så å si troen (Gud) 
som benådes den enkelte. 

«Hvor skal min hjelp komme fra?» er et 
spørsmål som stilles i en av Bibelens mest 
kjente salmer. I tråd med den kalvinistiske 
overbevisninga om hvor frelsen kommer 
fra, er svaret som gis i salmen: «Min hjelp 
kommer fra Herren, himmelens og jordens 
skaper». I Gilead-kvartetten, derimot, er 
svaret mer komplekst. Robinsons romanfi-
gurer er konfliktfylte, gåtefulle og på søken 
etter frelse fra historiens byrder. Sjøl om de 
ofte søker hjelp til dette gjennom å løse opp 

i troens floker, kommer den endelige hjel-
pen i form av mennesker av kjøtt og blod 
– og de kommer når de minst ventes. De er 
ikke engler eller helgener i den formen vi 
ofte forestiller oss, men verdslige vesener 
som i Robinsons varme framstilling blir 
bærere av Guds nåde. De samme mennes-
kene er imidlertid bærere av tvil, ikke bare 
knytta til tro, men også til hva det vil si å 
være et godt menneske, og om livet er åpent 
nok til at det, og de, kan endre seg, eller om 
de er dømt til å vandre hvileløst i ørkenen, 
ridd av sorgens og syndens krefter.

Gammel mann og bortkommen sønn
Når jeg leser gjennom avsnittet over, inn-
ser jeg at jeg allerede har falt for fristelsen 
til å skrive en preken. Det er et språk som 
kommer krypende med en gang tro blir et 
tema: en ærbødig, veloverveid og litt fra-
kobla tone, som om jeg ikke sitter her med 
en snorkende hund ved føttene mine og 
banking i taket fra håndverkerne på loftet 
over meg. Den samme tilsynelatende mot-
setninga mellom det hverdagslige og det 
høytidelige preger språket i kvartettens før-
ste bok, skrevet som et brev fra den døende 
presten John Ames til sin sju år gamle sønn. 
Ames vil overlevere sine teologiske grunn-
tanker, men aller mest vil han gi sønnen et 
inntrykk av hvem han var. Brevet skrives i 
fragmenter over tid og formes av dagenes 
humør og hendelser, hvor Robinson får sjøl 
de tyngste teologiske temaene til å inngå 
som en harmonisk del av hverdagslige sce-
ner. Og sånn er det jo, vi kan ikke ha tanker 
og samtaler om døden, livet og Gud uten å 
ta stilling til forstyrrelsene i og rundt oss. 

«I saw a bubble float past my window, 
fat and wobbly and ripening toward 
that dragonfly blue they turn just before 
they burst. So I looked down at the yard 
and there you were, you and your mot-
her, blowing bubbles at the cat, such a 

barrage of them that the poor beast was 
beside herself at the glut of the oppor-
tunity. She was actually leaping in the 
air, our insouciant Soapy! Some of the 
bubbles drifted up through the bran-
ches, even above the trees. You were 
too intent on the cat to see the celestial 
consequences of your wordly endeav-
ors. They were very lovely. Your mot-
her is wearing her blue dress and you 
are wearing your red shirt and you were 
kneeling on the ground together with 
Soapy between and that effulgence of 
bubbles rising, and so much laughter. 
Ah, this life, this world.» 

En mindre gledelig forstyrrelse for Ames 
blir den uventa hjemkomsten til Jack, en 
av de sentrale skikkelsene i kvartetten. 
Jack er den yngste sønnen (i en søsken-
flokk av sju) til Robert Boughton, også prest 
og Ames’ nærmeste venn. Jack er døpt ved 
Ames’ hånd, en ære som gis han til tross 
for at han og Boughton leder ulike menig-
heter. Ames har levd mange år i ensomhet 
etter han mista sin første kone og sønn, og 
Boughton vil dele gleden over sin nyfødte 

sønn med han. Men allerede fra dåpen av 
føler Ames en motstand til Jack. Ved døpe-
fonten får han fullstendig uforberedt høre 
at gutten skal få navnet hans (John Ames 
Boughton), en gest som i stedet for å bøte 
på, heller framhever tapet etter sønnen han 
ikke fikk beholde i livet. 

Fra uskyldige guttestreker til alvorlige 
hendelser seinere i ungdomsåra: Jack blir 
et problembarn i den respektable familien 
sin. Som voksen er han fraværende – ikke 
engang moras begravelse er nok til å dra 
han hjem – og når han dukker opp i Gilead 
som en 43 år gammel mann, er Ames skep-
tisk og mildt fiendtlig. Boughton, derimot, 
viser en ubetinga kjærlighet for sønnen sin 
og tar imot han med åpne armer. «He has 
some fine children», reflekterer Ames om 
Boughton, «yet it always seemed this was 
the one on whom he truly set his heart». 
Den bibelske lignelsen om den bortkomne 

sønnen nevnes eksplisitt i tilknytning til 
Jack, i tillegg til lignelsene om den bort-
komne sauen og den tapte mynten, hvor 
alle er bilder på Herrens åpne armer og 
evige søken etter sjelene som forviller seg 
fra flokken. 

Sånn jeg ser det, utfordrer bruken av 
denne allegorien en streng framstilling 
av betinga frelse, og minner kanskje mer 
om den lutherske frelsen som tilbys alle 
mennesker, til tross for den opprinnelige 
synden vi ikke kommer utenom. Her kan 
også Ames og Boughton – begge målbæ-
rere av den kalvinistiske arven – illustrere 
et moralsk dilemma: krav om riktig atferd 
på den ene sida og tilgivelse på den andre. 
Gjennom hele kvartetten trekker Robinson 
troens paradokser fram i lyset. Men på et 
menneskelig plan er det også noe mer bio-
logisk på gang. Boughton har instinkter 
som far, som kanskje bare styrkes av at Jack 
avviser familien. Ames sliter med å for-
ene sine kristne prinsipper om å elske sin 
neste, og sine menneskelige impulser til å 
dømme, og til og med frykte, Jack som et 
dårlig menneske. Nå ser han ikke lenger 
på Jack som en skygge av sin egen sønn, 
men som en trussel til sin rolle som far 
og ektemann til Lila, sin betraktelig yngre 
kone, jevnaldrende med Jack. Mens hjertet 
sakte svikter i Ames’ 76 år gamle kropp, er 
Jack full av liv der han kaster ball med søn-
nen til Ames og sitter med Lila og sønnen 
i kirka som en liten kjernefamilie. Vil Jack 
komme inn og stjele det kjæreste Ames har 
etter han er død?

Predestinasjon og mulighet for endring
Jack er en besnærende fyr: alkoholisert, 
ubarbert badboy og samtidig høflig prest-
esønn som siterer Bibelen på en hen-
slengt, men velplassert måte. Ames på sin 
side minner om «all them old men in the 
Bible», som Lila kjærlig bemerker, og sei-
nere sammenlikner hun han eksplisitt med 
Abraham, stamfaren som fikk barn i høy 
alder og er kjent for sin lydighet til Gud. 
Der Jack har kryssa grenser i bokstavelig 
og billedlig forstand, har Ames holdt seg 
hjemme hele livet, unntatt årene i preste-
seminaret. Med prestekallet har han til og 
med fulgt i sin fars og farfars fotspor. Begge, 
ja, alle karakterene skildres med en poetisk 

Tekst av Sigrid E. Strømmen

Hvor skal min hjelp komme fra?

Essay. Marilynne Robinsons Gilead-kvartett utforsker 
troens mest grunnleggende spørsmål gjennom følsomme 
portretter med bibelsk gjenklang. 

Marilynne Robinson (f. 1947) er en 
amerikansk romanforfatter og essayist. 
Hun er særlig kjent for Gilead-kvartetten, 
som består av romanene Gilead (2004), 
Home, (2008), Lila (2014) og Jack 
(2020) og utforsker spørsmål om tro og 
utenforskap i det amerikanske samfunnet.

ømhet som vanskelig lar seg beskrive uten 
å ty til utdrag. Robinsons presise setninger 
formidler et mjukt blikk på omverdenen, 
der de mest trivielle detaljene blir sakrale.  
I scenen sitert over får såpeboblene, katta og 
Lilas blå kjole Ames’ kjærlighet til skaper-
verket til å strømme over. Spørsmålet som 
forblir ubesvart – særlig for han – er hvorfor 
kjærligheten hans ikke klarer å romme den 
bortkomne Jack. Et enkelt svar kan være at 
også Ames, den kloke, gamle presten, er et 
menneske. Misunnelse, sjalusi og beskyt-
telsesinstinkt banker i blodet hans, sjøl om 
det rasjonelle hodet forsøker å overtale han 
om å være en «bedre kristen». Som roman-
figur, og kanskje som far til sønnen som 
leser brevet mange år seinere, gjør denne 
indre konflikten Ames til en person som 
både vekker gjenkjennelse og medfølelse, 
og som gjør ønsket hans om å forbedre seg 
enda mer rørende. 

Robinson skriver med følsomhet om den 
kalvinistiske tradisjonen og de gamle men-
nenes gjennomarbeida teologi, samtidig 
som hun gjennom Jacks uventa hjemkomst 
løfter fram problematiske sider ved den. 
Det gamle er uforberedt på det nye. Den 
(relativt sett) unge og rastløse Jack belaster 
Ames med krevende spørsmål, og er aller 
mest opptatt av predestinasjon, ideen om 
at hvem som oppnår frelse og ikke, er for-
utbestemt av Gud. Ames og Boughton inn-
rømmer at dette er et betent spørsmål og 
sliter med å gi gode svar. De surrer seg inn 
i teoretiske argumenter, «på den ene siden, 
og på den andre», mens alt Jack egentlig vil 
vite, er om de mener at folk (les: han) har 
mulighet til å endre seg. Jeg tolker ikke 

dette som at Jack nødvendigvis har en leng-
sel etter å bli omvendt til troen, og at det er 
ensbetydende med et bedre liv, men at han 
har behov for å vite om de to farsfigurene 
mener at han fra fødselen av er dømt til 
et liv i utenforskap. Om han så tror på det 
sjøl eller ikke: Hvis fedrene har levd i den 
troen, vil ikke det aleine ha gjort livet hans 
til deres sjøloppfyllende profeti? 

På ulike måter er vi alle forma av våre 
foreldres syn på verden, men spørsmålet 
om tro versus ikke-tro tilfører en annen, 
bokstavelig talt mer skjebnesvanger dimen-
sjon, nettopp på grunn av ideen om frelse. 
Hvis Jack fra barnsben av har fått servert 
den distanserte prekenversjonen av hva 
frelse innebærer, og samtidig forstått at det 
er noe ved hans atferd som er «feil», er det 
ikke rart han tenker at han er dømt. Ironien, 
og tragedien, med presteforeldrene Ames 
og Boughton, er at de legger løsninga til 
sønnens problemer hos Herren, slik sal-
men lyder, og ender dermed – til tross for 
alle tekstene de har studert og prekenene 
de har holdt – med å svikte i kommunika-
sjonen med sin egen biologiske og sym-
bolske sønn.

Marta og Maria 
Det er ikke bare mennene i Gilead som 
trenger hjelp til å lette sjelens byrder. 
I Home følger vi historien fra synsvinkelen 
til Boughton-familien, nærmere bestemt 
søstera Glory, som i den første boka bare 
har vist seg i kulissene. Før Jacks hjem-
komst har Glory, søskenflokkens yngste 
medlem på 38 år, flytta hjem igjen for å ta 
hånd om sin skrøpelige far. Men hun søker 

«Hjelpen kommer i form av 
mennesker av kjøtt og blod.»

«De mest trivielle 
detaljene blir sakrale.»

Sigrid E. Strømmen skriver om Marilynne Robinsons bibelske forelegg. «Robinsons romanfigurer 
er konfliktfylte, gåtefulle og på søken etter frelse fra historiens byrder». Foto: Jessica Gow / NTB
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også tilflukt fra sitt eget voksenliv, etter å 
ha blitt økonomisk og emosjonelt utnytta 
gjennom en langvarig forlovelse som blei 
avbrutt. Hjemkomsten hennes er sår på en 
annen måte enn Jacks, ettersom hun i lik-
het med de andre søsknene hele tida har 
hatt et nostalgisk forhold til barndoms-
hjemmet som en uberørt kilde til trygghet. 
Nå, derimot, kjennes hjemkomsten som et 
tilbakeskritt, og huset er ikke lenger den 
trygge havna hun regna med å finne. 

Når Jack kommer, reagerer Glory som 
broren i lignelsen om den bortkomne søn-
nen, som blir sint på faren som slakter gjø-
kalven og dekker til fest i ære for broren, 
når han sjøl har vært trofast og til stede 
hele tida. Glory, som siden hun kom hjem 
har erstatta hushjelpen og lagd måltider, 
strøket skjorter og stelt i den gjengrodde 
hagen, havner umiddelbart i skyggen av 
pappas gullgutt. Etter alle disse åra kom-
mer Jack og utfordrer rollen hennes: «Now 
he seemed inclined to help with the old 
man, too, and he did it well, and as if somet-
hing were communicated in it that made it 
more a gracious ceremony than the acting 
out of duty or obligation». I denne kritik-
ken av plikten er det også en parallell til 
historien i Lukasevangeliet om Marta som 
steller i stand på kjøkkenet når Jesus gjes-
ter huset deres, mens søstera Maria sitter 
og lytter til han, og lar Marta styre aleine. 
Marta ber Jesus om å irettesette søstera, 

men han irettesetter i stedet Marta for 
at hun gjør seg «strev og uro med mange 
ting», mens Maria gjør riktig i å legge til 
side ansvaret som vertinne og sette seg ved 
Herrens føtter. Hvem veit hva som ligger i 
oppveksthistorien til Marta og Maria, men 
i lys av Boughtons familiesaga, vekkes det 
vonde følelser når Glory blir tilsidesatt. 
I likhet med Ames forsøker hun å jobbe 
med seg sjøl, men også hun er et feilbar-
lig menneske:

«So she prayed, Lord, give me patience. 
She knew that was not an honest prayer, 
and she did not linger over it. The right 
prayer would have been, Lord, my brot-
her treats me like a hostile stranger, my 
father seems to have put me aside, I feel 
I have no place here in what I thought 
would be my refuge, I am miserable and 
bitter at heart, and old fears are rising 
up in me so that everything I do makes 
everything worse.»

Glorys personlighet tilfører en grumsete 
nyanse til historien, med spørsmål om 
plikt, familiedynamikk og kjønnsroller. 
Som the Observer skriver: «While the ear-
lier Gilead is the more faultless novel, Home 
is in some ways the more interesting, since 
it deals in grey areas rather than in simple 
decency». 

Det fins nesten ikke mer umoderne ord 
enn plikt og anstendighet; å leve et eventyr-
fullt liv er mye mer forlokkende. Robinson, 
derimot, viser gråsonene i begge livshold-
ningene – hvordan det ene kan føre til 
bitterhet og misunnelse, og det andre til 
ensomhet, eller mer treffende, hjemløshet. 
Home er av flere grunner boka i kvartetten 
som berører meg mest, og en av grunnene 
er trolig den samme som hvorfor lignelsen 

om det bortkomne sønnen og historien 
om Marta er to av tekstene i Bibelen som 
plager meg mest. Det plager meg at Jesus 
ikke bare kan anerkjenne verdien i Martas 
handlinger, når han tross alt kommer uan-
meldt med en horv av disipler inn i stua 
deres. Det er kanskje ikke så helgenaktig 
å bli sint på søstera si fordi hun ikke hjel-
per til, eller å forvente av henne å leve opp 
til kvinnelige idealer om å være vertinne  
– men det er menneskelig. Det plager meg 
at broren som er igjen hos faren sin, ikke 
føler seg like elska og verdsatt som den 
bortkomne. Og dessuten, når noen ikke 
bidrar eller er til stede, er det ofte noen 
andre som må kompensere i deres fravær. 
Glory hjelper faren sin, delvis av plikt, del-
vis av flukt, men handlingene hennes er 
uansett gode, og hun fortjener å bli sett. 

Faktisk er det Jack som ender opp med 
å se Glory og alt hun gjør. Han får lyst til 
å hjelpe henne, og gradvis tar hun imot 
hjelpen. Mens de to tar hånd om den for-
sømte hagen, begynner de å diskutere filo-
sofiske og politiske spørsmål, og det viser 
seg at søsknene har mer til felles enn man 
først skulle tro. Kanskje er det også sjølve 
handlingene til Glory, til tross for sine indre 
motsetninger, som viser Jack en vei ut av 
det fastlåste, abstrakte synet hans på livet. 
Dette med handlinger får meg til å tenke på 
Pascals veddemål, som konkluderer med at 
enten om Gud fins eller ikke, må du handle 
som om du veit at hen gjør det. Svært fritt 
etter Pascal er altså min alternative moral-
preken: Lever du, som Jack, i overbevis-
ninga om at du er et dårlig menneske, kan 
du likevel, som Glory, handle som om du er 
et godt menneske. Du trenger ikke å vente 
på svar, og du trenger i hvert fall ikke å 
vente på frelsen. 

Nå har hunden ved føttene mine våkna 
og trenger en tur. Plikten kaller. 

Nye herberger
Lila, som vi møter som kona til Ames i de 
første to bøkene, og som Robinson vier en 
egen roman til, er kvartettens mest enig-
matiske karakter. Forsømt som barn har 
hun vandra hele livet på jakt etter husly og 
arbeid, og lært seg å takle ting aleine. Når 
hun en dag søker ly fra regnet i ei lita kirke 
i Gilead, møter hun Ames, og de to finner et 
hjem i hverandre. Hun har et enkelt språk 
og en enkel tro, men er lærevillig og åpen, 
og gjør så godt hun kan i møte med det kon-
vensjonelle livet i Gilead og forventningene 
som damene i menigheten har til den unge 
prestefruen. Lila kan minne om flere Maria-
skikkelser i Bibelen: «Mary Magdalene», 
bemerker Ames om Lila, «probably made 
an occasional casserole, whatever the anci-
ent equivalent may have been». Etter sin 
død frykter han skjebnen til Lila og sønnen 
når de ikke lenger kan bo i prestegården, 
og vil, som en annen Maria, måtte finne et 
nytt herberge uten han. 

Lila er imidlertid en karakter som unn-
viker enkle koblinger til bibelske figurer. 
Ames sammenligner henne også indirekte 
med Jesus, når han minnes øyeblikket hun 
kom inn i kirka hans som et mirakel. Lila 
blir en form for frelse som kobler presten 
tilbake på livet, og med sønnen deres skal 
hun føre livet hans videre. Hun har noe pro-
fetisk ved seg; om det er at hun kan lukte 
på været at klærne som henger ute har fros-
set over natta, eller om hun med få ord gir 
en skarp oppsummering av en av Ames’ 
prekener, innehar hun en stille livsvisdom 
som utfordrer de gamle mennene og den 

skriftlærde kunnskapen. Lilas karakter er 
som om Maria i historien om Marta ikke 
bare skulle ha lytta til Jesus da han kom 
på besøk, men også bidratt med egne inn-
sikter og attpåtil tatt seg bryet med å ser-
vere en enkel kveldsmat etterpå. 

Profetene i Bibelen kommer ikke bare 
for å gi nøkterne taler på vegne av Gud; de 
kommer for å konfrontere noe i samtida og 
rett og slett lage bråk. I kvartettens siste bok 
kommer Della, som så vidt er med i både 
Gilead og Home, inn i historien. Della en 
svart kvinne som Jack har forelska seg i, og 
fått et barn med. Fra øyeblikket hun kom-
mer inn i livet hans, inspirerer hun Jack 
til å ta seg sammen. Igjen med Robinsons 
følsomhet for detaljer kjøper han seg etter-
barberingsvann og en pelargonium til det 
triste rommet hans i tilfelle hun skulle 
komme på besøk. De har til felles at også 
hun er prestedatter, og – på grunn av hud-
fargen sin – tilsynelatende dømt til et liv i 
utenforskap. Lovene i hjemstaten hennes 
og farens avvisning av Jack forhindrer dem 
i å gjøre det anstendige og gifte seg, så hvis 
de fortsetter forholdet sitt, risikerer de å bli 
enda mer fremmedgjort fra slekta og sam-
funnet rundt dem. 

Dermed viser det seg at Jack har en 
annen grunn til å søke hjem. Han vil finne 
ut om Gilead, i den mer liberale staten 
Iowa, kan være et herberge i en fiendtlig 
verden av segregering og fordommer. Della 
blir altså den utløsende krafta som får Jack 
til å forsone seg med fortida, samtidig som 
at forholdet deres er en bønn om en større 
endring som ikke begrenser seg til deres 
private kjærlighet. Romanen kom ut, som 
en profetisk protest, samme år som Black 
Lives Matter-bevegelsen var på høyden i 
USA. I en verden hvor så mye har endra seg, 
viser historien om Jack og Della at vår tid 
stadig bærer tidligere generasjoners byr-
der på våre skuldre. Hvor skal vår hjelp 
komme fra?

*

I den nevnte samtalen om predestinasjon, 
trekker Glory seg tilbake i huset mens de 
andre diskuterer temaet hun har hørt dis-
kutert utallige ganger før. Tilbake på veran-
daen med mennene sitter Lila. Hun har for 
det meste forholdt seg taus, med unntak av 
noen oppfølgingsspørsmål. Mennene har 
ikke klart å løse gåten Jack kommer med. 
Men Lila er ikke tvil, og ender diskusjo-
nen. Til den unge sønnen sin skriver den 
døende Ames: «Your mother said, ‘A person 
can change. Everything can change.’ Still 
never looking up at him. He said, ‘Thanks. 
That’s all I wanted to know.’»

Sigrid E. Strømmen (f. 1990) er 
litteraturviter, oversetter og kritiker i BLA.

«Det fins nesten ikke mer 
umoderne ord enn plikt og 

anstendighet.»

Døde av alderdom

bestefar og bestemor gikk bort
de døde på samme dag
i samme time
i samme øyeblikk –
folk sa at de døde av alderdom

høna deres endte sine dager
det samme gjorde geita og hunden
(katten var ikke hjemme)
og folk sa at de døde av alderdom

hytta deres falt sammen
skuret raste
og kjelleren ble dekket med jord
folk sa at alt kollapset på grunn av alderdom

ungene kom for å begrave bestefar og bestemor
Olga var gravid
Sergej var drita
og Sonja bare tre
de forsvant, de også
og folk sa at de døde av alderdom

den kalde vinden plukket gule blader
under dem begravde den
bestefaren, bestemoren, Olga, Sergej og Sonja
som alle døde av alderdom

Poesiagenturet. BLAs utenriksredaksjon for oversatt poesi, 
ved Bendik S. Vada og Carina Elisabeth Beddari.

«Ikke snakk til meg om Luhansk / det har 
for lengst blitt til hansk», skriver ukrainske 
Lyuba Yakimchuk (f. 1985) i et av sine mest 
kjente dikt. Krigens oppløsning av språket 
er et av gjennomgangstemaene i hennes 
poesi. Yakimchuk vokste opp i kullgruve-
byen Pervomajsk og mistet familiehjemmet 
da regionen ble okkupert i 2014. I samlin-
gen Apricots of Donbas (2015, engelsk gjen-
diktning 2021) skildrer hun blant annet 
flukten fra hjembyen. Yakimchuk omta-
les ofte som en av de ukraniske futuriste-
nes arvtakere, og har blitt kalt den «mest 
språklig vågale» skikkelsen i sin generasjon. 

Bendik S. Vada og Carina Elisabeth Beddari

Dikt av Lyuba Yakimchuk
Gjendiktning av Bendik S. Vada
og Carina Elisabeth Beddari

Poesiagenturet presenterer: 
Lyuba Yakimchuk
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I en YouTube-video med Tracey Emin, som 
en venninne ber meg se fordi jeg pend-
ler til Moss, og hun vet jeg syns det er et 
styr og like fullt en lettelse å ta toget ut 
av Oslo, å se himmelen åpne seg ved con-
tainerhavna, å gå den førtifem minutter 
lange veien gjennom skogen for å komme 
til galleriet, å være på arbeid, å kun gjøre 
den ene tingen (livet i resepsjonen) i sju 
sammenhengende timer, for så å gå hjem-
over igjen – snakker Emin om sitt forhold 
til hjemstedet Margate, en kystby på halv-
øya Isle of Thanet.

Margate ligger ytterst i Themsens mun-
ning og var byen der T. S. Eliot skrev The 
Waste Land i 1921. Etter et nervøst sam-
menbrudd ble han bedt om å dra til et sted 
der han ikke kjente noen, der han kunne 
tenke og hvile. Poesien, ekteskapet og den 
mentale balansen stod på spill. Resultatet 
ble et av modernismens mesterverker. «Og 
det er hva Margate får fram i mennesker!»

Og, på en heldig dag, Moss?
Så langt tilbake jeg kan huske, har jeg 

hatt en dragning til ikke-steder, bensin-
stasjoner, grøftekanter. Motorveiens tom-
het. Badebyens forlatthet utenfor sesong. 
Verdien av sjø og strender som Emin påpe-
ker, kombinert med en idé om åndelig let-
telse, er tydelig også i Amy Hempels for-
fatterskap. Titler som «Beach Town» (fra 
The Dog of the Marriage), «In a Tub» og 
«Pool Night» (i Reasons to Live) understre-
ker betydningen av vann. Det flytende ele-
mentet gir håp om renselse og gjenfødelse, 
uendelighet i en speilblank overflate, som 
karakterene vender tilbake til igjen og igjen.

Tenåringsjenta på Pleasure Beach
Hempels noveller tar gjerne utgangs-
punkt i det allerede inntrufne sjokket. 
Debutsamlingen Reasons to Live kom ut 
samme år som Lorrie Moores Self-Help 
(1985) og ble en del av en oppblomstring 
for novellesjangeren i USA. I motsetning 
til den mer testosteronfylte litteraturen fra 
samme generasjon, preget av fest, rus og 
å være i spotlighten (som i bøkene til Jay 
McInerney og Bret Easton Ellis), handler 
Hempels fortellinger oftest om å befinne 
seg i utkanten, i et badekar, ved et basseng 
– et sted for reparering.

Å lese Hempel gjør meg oppmerksom på 
setningenes og avsnittenes økonomi. Stilen 
hennes vitner om en bakgrunn fra journa-
listikk. Hun er kjent for sin konsise form, 
setninger som gjerne inneholder historier 
i seg selv. Fortellinger om bilkrasj, brudd, 
spontanaborter, tap og traumer. Mennesker 
i drift. Setningene synger, slik det heter i 
novellesamlingen Sing to it (2019). De er 
også resultat av langsomt arbeid – fem år 
mellom to utgivelser er i Hempels regn-
skap raskt. Hvis man som meg er tilbøy-
elig til å overdrive, å dele drømmeloggen, 
er Hempel en god rettesnor. I et sjeldent 
intervju i The Paris Review snakker hun 

om å holde på leserens oppmerksomhet. 
Det er to ting som gjelder: Å fange interes-
sen og å holde på den. Jeg leser Hempels 
noveller fordi jeg ønsker å lære.

Om påskeliljer langs kysten i Cornwall 
og en ustelt hage, skriver hun: «Det er det 
motsatte av ikebana, den harmoniske opp-
setningen av en enkelt blomst, og det er så 
nærme jeg noen gang har kommet å forsone 
meg med uorden.» Setningen står i novel-
len «The Uninvited», en tittel Hempel har 
lånt fra en film fra 1944, en grøsser om et 
søskenpar som kjøper et hus på en klippe 
i Cornwall og oppdager at det er hjemsøkt. 
Uhyggelig og elegant. Hempel har ofte en 
tvist på det tilsynelatende trivielle. Man 
tror at hun skriver om en gammel film, en 
skilsmisse, en eksmann med en slitsom 
familie – dagligdagse spøkelser – for ja, 
hun skriver om alle disse tingene, men så er 
det også mer: Graviditetstesten i åpnings-
avsnittet er konsekvensen av et overgrep. 
Krisegruppa den middelaldrende kvinnen 
deltar i, hotlinen hun jobber på, og all pra-
ten om uinviterte gjester, er bearbeiding 
av en voldtekt. Novellen kan leses som et 
forsøk på forsoning. Det handler om vedli-
kehold – «den glorete forsythiaen jeg mis-
lyktes i å beskjære». Og om å forholde seg 
til spørsmålene som dukker opp i ettertid. 
Hvorfor ringte hun ikke til politiet? (Hun 
inviterte ham inn.) Hvem kledde av henne? 
(Det gjorde hun selv.) Helt til han tok fram 
en kniv, føltes det frivillig.

En slags selvhjelp, samtidig motstand 
mot sentimentalitet. Kondenseringen er 
terapien: Tårene har åpenbart vært en del 
av erfaringen, men teksten er kuttet, skå-
ret heller enn overstrømmende.

Jeg er i konflikt med meg selv på dette 
punktet. Personlig er jeg svak for kunst-
neriske uttrykk som tyter litt ut, som syn-
liggjør den altfor menneskelige kavingen, 
det rotete og kaotiske. Mye av appellen i 
Emins arbeider er nettopp omfavnelsen 
av det svulstige, forslitte eller lett vulgære. 
Neonskilt og selfier på Instagram. Å drive 
butikk, slik hun gjorde med Sarah Lucas på 
1990-tallet. Det er flere videoer med Emin 
i Margate: I Why I Never Became a Dancer 
(1995) forteller hun om tenåringsjenta på 
Pleasure Beach. Kameraet dveler ved for-
latte plasser; skolegården der hun droppet 
ut som trettenåring, smale sidegater i nyan-
ser av grå mur, strandpromenaden, pariser-
hjulet og sultne måker, bilder badet i gult, 
falmet lys, gyllent og solstekt, som fettet 
matpapir. Emins myke stemme: 

«Sommeren var fantastisk. Ingenting 
å ta seg til bortsett fra å drømme. Det 

var ideelt. Og så var det sex. Det var noe 
du kunne bare gjøre. Og det var gratis.» 

Den doble betydningen av «gratis» hen-
ger igjen idet hun navngir mennene hun 
hadde sex med da hun var tretten, fjorten, 
femten, og de var nitten, tjue, tjuefem, tjue- 
seks. Da hun ble femten, sluttet hun med 
sex og begynte å danse; en annen måte å 
være en jentekropp, å bruke den, å forholde 
seg til omgivelsene. 

«Jeg var fortsatt kjøtt. Og jeg tenkte med 
kroppen. Men nå var det annerledes. Nå 
var det meg og dansingen. Det var der jeg 
fikk mitt virkelige kick, på dansegulvet.» 

Kameraet stanser ved et skilt som annon-
serer Soft Ice Cream før det fortsetter langs 
raden av kafeer og hull i veggen. Emin i et 
tomt lokale, kledd i denimshorts og rød 
bluse, danser til Sylvesters «You Make Me 
Feel (Mighty Real)» (1978). Hun ble profe-
sjonell, deltok i konkurranser, før hun ga 
opp og forlot Margate. Blå himmel og en 
fugl som flyr. Konfrontasjon og trass. «Det 
føltes som om jeg kunne trosse tyngdekraf-
ten,» sier hun om dansingen. «Som om sje-
len min var virkelig fri.»

Åpne sår
I en scene i David Cronenbergs Crash 
(1996), basert på J. G. Ballards roman fra 
1973, ligger James (spilt av James Spader) 
på sykehussengen etter en bilulykke han 
omtaler som «nesten lettende» etter å ha 
blitt bombardert i det uendelige med «pro-
paganda for trygg trafikk». Ved siden av 
ham sitter kona Catherine (Deborah Kara 
Unger) og gjengir detaljene fra åstedet (eller 
er det en erotisk fantasi?) mens hun dyp-
per fingrene i et fat med vann og fører dem 
inn under et lilla pledd som dekker krop-
pen hans. Med hendene under teppet, tung 
pust og dyp stemme, sier hun:

«Små splinter sprutet på tvers av setet og 
rattet ... og instrumentpanelet ble ... bøyd 
innover ... slik at klokken og speedo- 
meteret knuste. Forsetet ble fordreid. 
Det var støv, glass ... partikler av plast 
overalt på innsiden. Tekstilene ble ... 
fuktige. Det stinket av blod og andre 
kropps- og maskinvæsker.»

Ballard var en forfatter med spesiell 
interesse for ikke-steder – en kjeller fylt 
av parkerte bilvrak, en forlatt flyplassga-
rasje, tomme bassenger, en ensom sjå-
før som kjører inn i autovernet for å bli 
tent. Edward Hopperske bylandskap 
kombinert med freudiansk surrealisme. 
Feriekomplekser og begravelser der gjes-
tene ikke dukker opp. Ved sykehussengen 
bemerker Catherine at hun gjerne skulle 
vært i minnestunden til personen James 
kolliderte med. «De begraver de døde så 

raskt,» reflekterer hun. «De skulle latt dem 
ligge i flere måneder.»

Å leve med åpne sår, og en påtrengende 
bevissthet om nedbrytningen i daglig-
livet, er betegnende både for Ballard og 
Hempel. Begge forfatterne skriver om sex 
med kirurgisk presisjon og en opphengt-
het i det ødelagte. For Ballards Vaughan, 
som James treffer på sykehuset, er det en 
fetisj – han er besatt av deformerte sjeler, 
den visuelle koblingen mellom en skadet 
kropp og et smadret panser. «Han snak-
ket om disse sårene og kollisjonene med 
den erotiske ømheten til en som i lang tid 
har vært avstandsforelsket,» observerer 
fortelleren i romanens første kapittel. I 
større grad enn Hempels, er Ballards fik-
sjon en samfunnsanalyse, hallusinerende 
mareritt og seksuelt ladde katastrofer. I 
introduksjonen til Crash slår han fast at 
pornografi er den mest politiske formen 
for fiksjon, da den tydeliggjør «hvordan 
vi bruker og utnytter hverandre, på den 
mest effektive og hensynsløse måten». 
Crash er ifølge forfatteren ment som en 
oppfordring om forsiktighet, «en advarsel 
om de brutale, erotiske og overtente sfæ-
rer som lokker oss mer og mer overbevi-
sende fra marginene av det teknologiske 
landskapet». Dette skrev han altså i 1995.

Ballard/Hempel er en nyttig, om enn 
litt usannsynlig sammenligning. De deler 
interessen for det kliniske, medisinske, 
patologiske. Hempel har også studert 
rettsmedisin. Men der hun ser blomster 
i landskapet utenfor bilruta, ser Ballard en 
«flyplasshore» som spretter inn i baksetet 
til Vaughan. Den britiske forfatteren var 
strengt ikke-religiøs; i den grad det fin-
nes tro i hans fiksjon, er den knyttet til 
kunsten og forfatterens samfunnsansvar. 
Der Ballard er politisk, er Hempel nølende 
metafysisk. Tekstene hennes drives fram 
av en lengsel etter noe mer. Der Ballard 
framhever det som er dødt, forvrengt, kor-
rumpert, har Hempel en grunnleggende 
tillit og omsorg for dyr (hunder, men også 
andre arter), og det dyriske i mennesket.

For Hempels streifere er bilen et 
kombinert framkomstmiddel, flukt-
rute og potensielt uhell. Dette gjelder 
i «The Harvest», fra At the Gates of the 
Animal Kingdom, der jeg-fortelleren lig-
ger i sykehussengen med utsikt til Mount 
Tamalpais, etter å ha krasjet med en mot-
orsyklist på vei til en date ved det samme 
fjellet. Den kvinnelige pasienten er i dia-
log med en forsvarsadvokat som bruker 
uttrykket «dateability» som en av flere 
skader å kreve erstatning for. På Recovery-
avdelingen får hun tiden til å gå ved å 
følge nyhetssendingene på TV mens leger, 
psykiatere og kirurger leter etter en kur. 
Med bandasje fra midjen til anklene og 
bevisstheten døvet av smertestillende, 
konstaterer hun at sykehuspasienter blir 
lett selvabsorberte.

Essay. Er det noe med ikke-stedene – hos Amy Hempel, hos 
Tracey Emin, hos J. G. Ballard – som gir plass til det opphøyde?

Tro for de troløse, renselse for de rastløse

Tekst av Hedda Robertsen

«Hempels noveller tar gjerne 
utgangspunkt i det allerede 

inntrufne sjokket.»

Det er noe kjølig oppfriskende i Hempels 
ironi, kanskje fordi det emosjonelle tryk-
ket er så åpenbart dirrende mellom de syr-
lige betraktningene. «The Harvest» er også 
en novelle om nødvendigheten av løgnen. 
«Jeg utelater mye når jeg forteller sann-
heten,» erklærer kvinnen midtveis. «Det 
som skjedde med den ene leggen krevde 
firehundre sting, som ble til femhun-
dre sting i gjenfortellingen, fordi ingen-
ting noen gang er så galt som det kunne 
ha vært.» Behovet for bedraget gjelder i 
skriften som på stranden der den haltende 
møter en gutt som spør om hun har blitt 
angrepet av hvithai. «Ja,» sier hun, det var 
en hai som gjorde det. «Og du går ut igjen?» 
spør han. «Og jeg går ut igjen,» svarer hun. 
Ukueligheten er typisk Hempelsk; jeg vil 
ikke kalle det optimisme, men en vedva-
rende vilje til å dykke hodet under vann.

Å kjøre i retning Gud
Hvis jeg skal si noe som helst om spirituelle 
søk, hvorfor akkurat Hempel?

Kanskje fordi det var Hempel jeg lå på 
gresset og leste en sommer da jeg trengte en 
resept i form av bok. Det var Hempel som 
skrev i novellen «In a Tub»: «Hjertet mitt 
– jeg trodde det stanset. Så jeg satte meg i 
bilen og kjørte i retning Gud.» Bilkjøring og 
pragmatisme. Humor som våpen mot det 
man antar er en livskrise. Det var Hempel 
som koblet bilen og Gud, den vinteren jeg 
kjørte inn i en brøytekant og ringte til tre 
teknikere som hjalp meg tilbake på veien. 
Bilen var en kassebil, i bagasjen hadde jeg 
to kunstverk. Jeg tok av ved Melløs sta-
dion i Moss for å fylle bensin på Esso.  
I hanskerommet lå Esso-kortet, det var min 
faste stasjon for påfyll. Det var Hempel 
som uttrykte alt jeg syntes det var nødven-
dig å si på det tidspunktet, under tittelen 

«Memoir» (én side, én setning): «Kun én 
gang i livet mitt – åh, når har jeg noensinne 
hatt lyst på noe kun én gang i livet mitt?»

Det kompliserte begjæret! Det evig 
uavklarte.

Er det noe med ikke-stedene – hos 
Hempel, hos Emin, hos Ballard – som gir 
plass til noe hellig, eller med Emins ord, 
magi? En tro for de troløse? Renselse for 
de rastløse? En mulighet for eskapisme på 
den andre siden av utsvevelse?

«On Margate Sands. / I can connect / 
Nothing with nothing» skriver Eliot i 
The Waste Land. Da han vandret rundt 
i Margate, hadde fornøyelsesparken 
Dreamland nettopp fått oppført en ny 
berg-og-dalbane. Det er en spesifikk 
uhygge forbundet med tivoli – insiste-
ringen på det morsomme koblet med 
kjøp og salg, lodne kosedyr og suk-
kerspinn, karuseller og hul musikk. 
Om poeten testet berg-og-dalbanen er 
uklart, men han står som et glitrende 
eksempel på produktive tomrom; en 
som visste å bruke ensomheten riktig.

Er novellen i seg selv et ikke-sted? En 
plot-løs blindgate, en form for det ikke 
fullt så sensasjonelle? I Sing to It, forelø-
pig Hempels siste utgivelse, er det flere 
av de helt korte historiene på mindre enn 
én side. «På slutten sa han, Ingen metafo-
rer! Ingenting er som noe annet. Bortsett 
fra at han sa til meg før han sa det, Gjør 
hendene dine til en hengekøye for meg. Så 
der var det én.» Slik åpner tittel-novellen. 
Ordene er enkle, teksten knapp og fylt 
av mysterier. Tematikken er den samme 
som i Hempels tidligere bøker – handlin-
gen utspilles ofte mellom en kvinne og en 
mann, eventuelt to venninner eller søstre, 

det er utenomekteskapelige affærer, rituelle 
søndagsmatineer, utflukter og turbulens.

I «The Orphan Lamb» beskrives parte-
ringen av et lam: «Han skar skinnet av det 
døde vinterlammet, tørket blodet av på 
buksebenene for å få et bedre grep, kuttet 
hovene og deretter hver legg, før han slo 
huden løs fra muskler og ben [...] Dette var 
forføring. Dette var historien han fortalte, 
av alle gårdsgutthistorier han kunne for-
talt. Han valgte den der brutalitet redder 
et liv.» Slik møtes to kropper, gårdsgutten 
og jeg-fortelleren: «Han ville at jeg skulle 

føle, når han la kroppen sin over min, at 
det var slik jeg ville fortsette, at det var slik 
jeg ville bli kjent».

Sexen er aldri langt fra brutaliteten i 
Hempels univers. Samtidig er det et håp om 
lindring i å gi seg hen. Selv om de er skadet, 
gir karakterene sjelden slipp på åpenheten 
for det fremmede i seg selv og andre. De gir 
ikke opp muligheten for en ny omveltning; 
De er forberedt på nye potensielle tap.

Mens Catherine i Cronenbergs Crash har 
noe uunngåelig voksent ved seg – porno-
grafisk skjønnhet, en herdet rustning i en 
kynisk verden (ingen latter, ingen dans) – 
er det hos Emin og Hempel fortsatt glimt 
av naivitet. Skuffelser og tapt uskyld, men 
mer påfallende: pågangsmot.

Da Emin gjestet Munch-museet i høst, 
snakket hun om behovet for arbeidet. Etter 
alvorlig sykdom og overlevelse, har hun 
etablert et nytt kunstsenter i Margate. 
Sykdommen ga klarhet i hva kunsten 
handler om, for henne. Å si: «Jeg er her. 
Jeg lever».

Følelsen av forpliktelse og dedikasjon 
er også det som får meg til å lese Hempels 
noveller på nytt. Den gjentatte tilbake-
trekningen til nye sommerhus, åndelig 
higen langs motorveien. Følelsen av at 
skriften er hennes foretrukne krisemest-
ring. Med blikket rettet mot himmelen og 
kjemikaliesporene.

I «Offertory» (fra The Dog of The 
Marriage) møter vi nok en kvinne som 
byr på historier om sex. «Vi gjorde det tolv 
ganger,» begynner hun. «Det var herlig.» 
Det navnløse jeget forteller sin nåværende 
elsker om en tidligere trekant. Og mens 
hun forteller, endrer hun detaljer, navn, 
rekkefølge. Mens «The Uninvited» tyde-
liggjør volden knyttet til å ha en kvinne-
kropp, legger «Offertory» vekten på nytel-
sen. Nytelsen i sexen og nytelsen i å snakke 
om den. Nytelsen i skriften og gjentakel-
sen. På en messende måte demonstrerer 
Hempel at det repetitive i sex og skrift går 
i ett med det sublime: Offertorium er et 
liturgisk begrep som viser til frembringel-
sen av brød og vin før det blir vigslet eller 
helliggjort. Offertorium innleder nattver-
den i den romersk-katolske messen. Like 
etter følger bønnen.

Ord som «helligdom» og «andakt» 
understreker interessen for religion. Men, 
i den grad Hempel skriver om Gud, skriver 
hun også om skeptisisme. Alt bunner i det 
materielle, identitet og fysiologi. «Du skrev 
i brevet ditt at ydmykelse gir mykheten i 
hjertet som tillater deg å lytte til Gud,» sier 
mannen til kvinnen mens de ligger i sen-
gen. «Hvis du tror på Gud,» svarer hun. Det 
avgjørende ordet er hvis.

«Hempel har ofte en tvist på det 
tilsynelatende trivielle.»

Hedda Robertsen (f. 1987) er forfatter. Født 
i Fredrikstad, oppvokst i Moss, bosatt i Oslo. 
Siste roman: Rom 66, Cappelen Damm, 2022.

Er det noe med ikke-stedene som gir plass til noe hellig? spør Hedda Robertsen. Hos forfatteren 
Amy Hempel finner hun en åndelig higen langs motorveien. Bilde: Wikimedia commons.
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– Jeg er redd jeg har glemt all engelsken 
min siden sist vi møttes, smiler Kryscina 
Banduryna over zoom.

Det jeg hadde sett for meg skulle bli en 
samtale om Bandurynas poesi og aktivisme 
ble i stedet til to samtaler – en før krigen 
brøt ut i Ukraina og en noen uker etter. 
I løpet av de to zoommøtene snakker vi om 
poesiens tilkortkommenheter i møte med 
krigshandlinger, diktaturets inngripende 
effekt på psyken og det Banduryna mener 
er en manglende historisk bevissthet hos 
det belarusiske folket. Skiftet i tonen hen-
nes fra første møte til neste er påfallende, 
selv om krigen på nærmest profetisk vis 
inntrer også i første samtale. Når jeg leser 
over samtalen vår nå, ser jeg at den er like 
mye et portrett av de seneste ukenes omvel-
tende verdensbegivenheter, som det er et 
innsyn i Bandurynas poetikk og praksis.

Jeg møtte den 28-årige poeten og akti-
visten på en oversettelsesworkshop i 
Malmø i desember. Til tross for språkbar-
rieren oss imellom, ble det raskt tydelig for 
meg at poesien hun skriver er av stor betyd-
ning. Selv da hun leste opp diktene sine på 
belarusisk for et hovedsaklig ikke-belaru-
sisk-talende publikum, la det seg en sær-
lig stillhet i rommet. Banduryna har den 
formen for nærvær som gjør at man ikke 
kan la være å lytte. Det er en stor klisjé, 
men man kunne bare merke, til tross for 
den lavmælte stemmen og den forsiktige 
fremtoningen, at her står det noe på spill.

I 2019 debuterte hun med diktsamlingen 
Homo. Siden boken i sin helhet foreløpig 
kun er tilgjengelig på originalspråket, ber 
jeg henne sende meg det hun har av gjen-
diktninger, og hun sender et dikt her og et 
dikt der, på svensk, dansk og engelsk, noe 
fra debuten og noe nyskrevet. 

Et landskap av vold
Det som fortoner seg under lesningen av 
diktene er et landskap av vold: skade man 
påfører seg selv, vold i nære relasjoner og 
undertrykkelsen som har funnet sted under 
Aleksandr Lukasjenkos mangeårige dikta-
tur. Noen ganger portretteres volden via 
negativer, som noe urovekkende som kan 
tre i framgrunnen når som helst, men som 
aldri forsvinner helt fra bakgrunnen. Andre 
ganger beskrives den helt direkte og ren-
skåret, som i diktet som i Mikael Nydahls 

gjendiktning har fått tittelen «Manual i 
männiksoförnedring»: 

Ert viktigaste verktyg är skräcken. /Skräcken 
för smärtan är starkare än smärtan 
själv. / Styr ni över deras skräck styr ni över 
dem.

Ta deras röst ifrån dem, tvinga dem att 
tiga. / Skriker de – slå. Slå dem hårdare / 
för deras skrik.

Mörkret, den svarta uniformen, infomati-
onsblockaden, / bakhållen nere på gårdarna, 
detonationerna, kulorna, /desinformati-
onen, splittringen, paraderna av kravall-
fordon, / blåmärken, frakturer, hjärn-
skador, /  ett par lik vore bra – men inte fler, 
/ för sen går de aldrig att få lugna igen,  
/ nånting som ser ut som en »olycka«: 
 / en hemmagjord granat, ett hjärtfel, själv-
mord. / (…)

 
Når vi møtes 2. februar over zoom er det 
disse tingene samtalen skal kretse rundt. 

Banduryna forklarer at hun heller ikke 
har ordboken sin tilgjengelig der hun sit-
ter. For tiden bor hun nemlig hos en venn 
– i et annet nabolag i Minsk enn sin egen 
leilighet – fordi det er fare for at hun kan 
bli fengslet. 

I august 2020 ble den belarusiske revolu-
sjonen igangsatt da Lukasjenko erklærte at 
han vant presidentvalget med over 80% av 
stemmene. 200 000 mennesker marsjerte 
i gatene og krevde hans avgang på grunn 
av valgfusk, og protestantene ble møtt med 
vold, vilkårlige fengslinger og tortur. Siden 
den gang har maktmisbruket blitt en del av 
normalen i Belarus, og for Banduryna, som 
er aktivist, og en forfatter som har skrevet 
åpent om blant annet regimet og skeives 
vilkår i landet, er faren ekstra stor.

– Så nå bor jeg her, uten mobildekning. 
Og den eneste ordboken som er i hus er kun 
fra russisk til engelsk, ler hun.Årsaken til at 
hun kan bli fengslet denne gangen er at hun 
er venn med kvinnesaksforkjemper Olga 
Gorbunova, som noen måneder tidligere 
ble pågrepet av belarusiske myndigheter. 

Gorbunova, som i mange år var lederen av 
den ikke-statlige organisasjonen Radislava 
– en organisasjon mot vold mot kvinner  
– er i dag på listen over fanger som belaru-
siske myndigheter anser for å være «tilbøy-
elige til ekstremisme og andre destruktive 
handlinger».

Gorbunova er en av dem som har vært 
med å arrangere de famøse kvinnemarsjene 
som fulgte presidentvalget, hvor kvinner 
kledd i helhvitt sto med blomster i hendene 
ansikt til ansikt med militærpolitiet i pasi-
fistisk protest. 

– En venn og kollega av meg ringte meg 
her om dagen helt skrekkslagen og ba meg 
om å reise fra Belarus fordi de leter etter 
meg. Jeg lo bare. Men det er jo jeg som 
burde være skrekkslagen, jeg er den som 
fortsatt er her. Min venn er i eksil i Georgia, 
langt vekk herfra. Men han er likevel mer 
redd enn hva jeg er! 

– Neste dag fikk jeg vite at det var på 
grunn av Olga. De prøver å fengsle alle kvin-
ner som har bånd til henne. 

Noen uker senere skal Banduryna for-
telle meg at fem leiligheter skal ha blitt rai-
det og to kvinner arrestert.

– Hvordan er det med litteraturen oppi 
alt dette? Siden sist har du vel lansert et 
tidsskrift?

– Ja, jeg og en venn har startet et net-
tidsskrift for poesi. Med dikt og intervjuer. 
Vi håper at det kan bli et viktig magasin, 
og drømmen er at det skal leve etter oss.

– Hva heter det?
– Taubin Poetry. Oppkalt etter den bel-

arusiske poeten Yulij Taŭbin. Han ble 
drept av den sovjetiske sikkerhetstjenesten 
NKVD i 1937, kun 26 år gammel. Han var 
en utrolig god poet og oversetter, og trolig 
skeiv. Diktene hans står meg veldig nære. 
Og navnet hans er som skapt for å være 
navnet på et tidsskrift! Selv om enkelte 
poeter i den eldre generasjonen mener at 
jeg ikke har rett til å oppkalle et magasin 
etter ham …

– Jaha. Hvorfor ikke?
– Han er en slags helgenskikkelse i mil-

jøet. Han er jo en død poet, og enkelte folk 
har en vane for å gjøre våre døde urørlige.

Banduryna forteller at NKVD gjennom 
tredvetallet skal ha tatt livet flere tusen 
mennesker – tallene varierer fra 7000 til 
250 000. Yulij Taubin var en av omkring 

hundre statsansatte, forfattere og kunst-
nere som ble drept natten 29. oktober 1937 
i Kurapartyskogen i utkanten av Minsk. I 
et av Bandurynas essays kan man lese at 
skogen i dag fungerer som en minneplass, 
en rekke trekors er satt opp, og hvert år 
markeres dagen under navnet «de hen-
rettede poeters natt». Men i dag er trekor-
sene ikke lenger synlig fra veien, selv om 
de fortsatt finnes der inne i skogen, fordi 
Lukasjenko våren 2019 beordret at plas-
sen ble ryddet.
 
Et språk for kjærlighet
– Siden jeg ikke har kunnet lese den i sin 
helhet, vil du si noe om hva debutsamlin-
gen din handler om?

– Det er spørsmålet som alltid dukker 
opp: Hva er det forfatteren har ønsket å 
formidle? Men jeg kan ikke forklare hva 
jeg har ønsket å formidle, for når diktet 
forlater meg, så er det ikke mitt dikt len-
ger. Fra da av tilhører det leseren. Hvordan 
kan jeg forklare hva poesien min handler 
om når den ikke tilhører meg?

– Men generelt tror jeg at jeg skriver 
om å være den andre. Om å ikke tilhøre 
majoriteten, om hvordan det er å være en 
LHBT-person i dette samfunnet. Og om 
hvordan det er å leve med vold nært innpå 
seg over lang tid, hvordan man etterhvert 
kan begynne å leve normalt med all den 
bagasjen man har.

– Men jeg har også underveis i skrivin-
gen forstått at jeg ikke har nok erfaring, 
jeg har ikke språket til å snakke om de tin-
gene jeg vil skrive om. Det jeg ønsker er 
å finne ordene til å kunne skrive om noe 
så banalt som kjærlighet. Men vi har bare 
ikke det rette språket til å snakke om sex, 
om kropp, om alt det private. 

– Hvordan da?
– I Belarus diskuterer vi ikke disse tin-

gene åpent. Vi er så closed off. Av og til 
er det som om vi lever helt avgrenset fra 
hverandre, i hvert vårt lille, mørke rom. 
Protestene har på en måte hjulpet oss å 
snakke om følelsene våre, men nå syns 
jeg det virker umulig igjen. 

– Vi er midt oppe i et så stort traume 
at vi kan ikke snakke om noe som ikke er 
relatert til traumet. Hvis man skriver om 
kjærlighet her, så er du ikke med mennes-
kene rundt deg. Du er i en annen verden. 

Intervju. Kanskje er krig den grensen hvor poeten blir overflødig, 
spør den belarusiske poeten Kryscina Banduryna, i en samtale om 
diktatur, krig og litteratur.

Tekst av Priya Bains

Kryscina Banduryna (f. 1992) er en belarusisk 
poet og redaktør, bosatt i Minsk. Hun debuterte 
med diktsamlingen Homo i 2019.

Poeten er ingen kriger

Foto: Kate Korzh.
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– Jeg vet ikke. Ja?
– Det er todelt. Etter en så lang historie 

med vold blir man en type maktens hun-
der. Man har blitt bitt så mange ganger at 
det er blitt normalt. Man sitter bare og ven-
ter på å bli bitt igjen. Og den forventingen 
er så stor at alt man kan gjøre er å sitte og 
vente. Man har ikke viljen til å gjøre noe 
som helst annet. På den andre siden: Vi er 
ikke klare for å risikere livene våre for dette 
høyere målet. Selv om livene våre ikke er 
verdt noe som helst for myndighetene våre, 
betyr de noe for oss.

– Og om vi kjempet med vold … Jeg 
hadde ikke deltatt. Samfunnet vårt er så 
gjennomsyret av vold. I nærmest hver 
eneste familie. Og voldtekt er så vanlig. Vi 
har levd under dette diktaturet i 28 år. Vi 
har vold opp til halsen.

– I nyhetene er den belarusiske revolu-
sjon til en viss grad også blitt presentert som 
en feministisk revolusjon. Bildet av de hvit-
kledde kvinnene som står barføtt med blom-
ster i hendene foran militærpolitiet dukker 
opp i tankene mine. Tenker du at man kan 
kalle det det?

– Jeg vil gjerne kalle det en feminis-
tisk revolusjon, men det kan jeg ikke. 
Hovedandelen som har lidd på grunn av 
militærpolitiet har vært menn. Selvfølgelig 
har det også vært kvinner, og vi er særlig 
utsatt for seksuell vold, men antallsmessig 
er menn den største gruppa, og det er ute-
lukkende menn som har blitt drept hittil. 
Kvinnene tok til gatene, og vi stanset volden 
i august 2020, men august 2020 er ikke hele 
historien om revolusjonen. Denne historien 
skrives av både menn og kvinner. Vi har 
kanskje vært mer fryktløse, men vi har hel-
ler ikke hatt like stor grunn til å være redde. 

– Du vet … Når dette startet, forventet 
alle voldelig motstand. Og når vi innså at vi 
ikke var klare for å ta til gatene med våpen, 
innså vi at de kan gjøre hva de vil med oss. 
Og det gjorde de også. Vi levde uten inter-
nett i tre døgn. Ingen visste hva som fore-
gikk. Og når internettet kom tilbake og vi 
så bildene, videoene, avbildningene av så 
mye vold. Det var … Ja, den traff oss virke-
lig hardt, denne innsikten om at de boksta-
velig talt kan gjøre hva som helst mot oss.

– Når du går ut i gatene risikerer du å 
ikke komme tilbake. Og disse dagene da 
kvinnene i hvitt sto i gatene var på en måte 
de største dagene under revolusjonen fordi 
det var ren fryktløshet. Det var som Kristus 
på vei til korset. Kanskje høres det patetisk 
ut, men det er sånn det var. Folk risikerte 
livet sitt for å stanse volden.

– Apropos feminisme. I essayet ditt om 
Kurapartyskogen og «de henrettede poe-
ters natt» kan man lese om hvordan skeive 
mennesker diskrimineres også innenfor mot-
standsbevegelsen. Hvilken rolle har LHBT-
samfunnet i revolusjonen, tenker du?

– Det er en sørgelig historie. I juli 2020, 
før presidentvalget, var håpet så stort – det 
fantes hos alle uavhengig av hvem man var, 
hos kristne, hos skeive, whatever. Denne 
inspirerende følelsen varte til september 
samme år, da vi begynte å gå i kvinnemar-
sjene. Olga Garbonova var helt essensiell 
her, hun dro ut i gatene med regnbueflagget 
og paroler som leste «lesbians with the peo-
ple». Men så begynte folk å skrive til oss på 
sosiale medier at vi skulle «stop this shit», 
at nå ikke var tiden for «your rainbow flag». 
Det var utrolig smertefullt for oss. Så slut-
tet vi å gå ut i gatene med regnbueflagget. 

– Vi innså at disse diskusjonene om et 
nytt Belarus … Det er bare piss. Fordi det er 

ikke noe nytt Belarus for oss. Når folkene til 
Lukasjenkos opposisjon startet arbeidet med 
den nye grunnloven, så skrev de fortsatt at 
ekteskapet er noe som finner sted mellom 
mann og kvinne. Jeg sluttet å gå ut i gatene 
etter dette, fordi det var ikke noe plass til 
meg. Og det er fortsatt ikke noe plass til meg. 

– Hva ser du for deg framover?
– Nå er jeg redd for at jeg kommer til å 

gråte. Jeg har ikke noe særlig håp. Jeg frykter 
at dette vil vare lenge. Og du vet, problemet 
er også «big brother» Russland. Store, gale 
Russland som har lidd under tapet av auto-
ritet. De vil bare ha makten sin tilbake. Og 
de er villige til å kjempe for den makten. Og 
inntil Russland har bygd opp sitt imperium 
kommer vi til å ha diktatur her i Belarus. Om 
ikke med Lukasjenko, så en lettere versjon 
av det samme.

– Jeg leste en av Facebook-statusene dine 
fra mai i fjor. Der skriver du at du har en 
avtale med deg selv om å ikke rømme fra 
Belarus. Men dette var i fjor. Hva tenker du 
om det nå?

– Jeg ønsker ikke å forlate landet. Det 
handler ikke om nasjonalistiske følelser, jeg 
er bare ikke klar for å dra. Dette er det siste 
jeg kan gjøre. Når jeg drar, vil det være deres 
seier. Så så lenge jeg har styrken til å bli, vil 
jeg være her. Dessuten vet jeg at mine fengs-
lede venner trenger min hjelp.

– Jeg vil bli her så jeg kan si at vi er de 
andre.

*** 

Etter krigens begynnelse
Neste gang jeg snakker med Kryscina 
Banduryna har det blitt 9. mars og Russland 
har invadert Ukraina (om man ser bort ifra 
den vedvarende invasjonen siden 2014). 
Hun er tilbake i leiligheten sin i Minsk, og 
forteller meg at hun samme dag er blitt 
svartelistet av myndighetene og kastet ut 
av universitetet.

Hun går raskt videre til å fortelle om 
skammen og skyldfølelsen hun sitter på i 
møte med sine ukrainske venner og kolle-
ger. Belarus har latt russiske styrker angripe 
Ukraina fra belarusisk jord, og selv om 
Belarus ikke kjemper i krigen per nå, så har 
Lukasjenko uttalt at vil de gjøre det om det 
blir nødvendig.

– Vi vil gjerne si noe som kan gjøre at våre 
ukrainske kolleger forstår at vi ikke er vårt 
regime, at vi er imot krigen, men ordene 
våre betyr ingenting uten handling. Og det 
de krever av oss er faktiske handlinger, noe 
som vil stanse soldatene og våpnene. De har 
ikke lyst til å forstå at hæren vår ikke er med 
oss, men mot oss. 

– Men jeg skjønner dem. Våpnene sky-
ter jo fra vårt territorium, og da har det ikke 
noe å si at vi ikke er vårt regime. Dette er 
krigstider …

– Kommer du til å bli i Minsk?
– Jeg vet ikke. Om jeg er fri og i live, så 

tror jeg at jeg vil reise til moren min igjen.
Familien til Banduryna bor i Mazyr, helt 

sør i Belarus, en knapp time fra grensa til 
Ukraina. Mazyr er også byen hvor flest rus-
siske soldater har fått slippe til, informerer 
Banduryna, før hun går videre til å fortelle 
hvor redd hun er for at den 19 år gamle bro-
ren hennes skal måtte kjempe i krigen.

– Familien min tror på den russiske pro-
pagandaen. Broren min forstår ikke ansva-
ret han kommer til å få om han drar. Og om 
han ikke adlyder og drar til Ukraina, tar de 
ham til militærdomstolen. Da risikerer han 
15 års fengsel.

Hun har allerede vært en tur hjemom, 
like etter krigens utbrudd var hennes før-
ste impuls å reise hjem, til den hovedsaklig 
pro-russiske byen.

– Det var så smertefullt. Det var første 
gang jeg måtte be en taxisjåfør om å stoppe 
bilen. Hadde vi vært ansikt til ansikt kunne 
det ha blitt en ekte konflikt. Og misforstå 
meg rett, jeg har hørt min andel propa-
ganda …

– Han sa til meg at «ja, vi er the aggres-
sor, men det er riktig det som skjer, fordi om 
Russland ikke hadde startet denne krigen, 
så ville alt pakket, som de homofile, les-
biske og innvandrerne blitt her». 

– Det var helt grusomt å sitte der i den 
bilen og høre denne mannen fortelle deg 
at det er på grunn av deg at denne krigen 
er riktig.

Hvem kan skrive om en krig?
– Finnes det noen rom for solidaritet?

– Det var protester dagen krigen brøt 
ut. Folk tok til gatene, og de ropte «stopp 
krigen» og «Slava Ukraini». Siden er rundt 
tusen mennesker blitt arrestert. Blant dem 
er unge jenter, studenter. Det mest gru-
somme fengslet i Minsk, Okrestina, er fullt, 
så de sender folk andre steder nå. 

– De ukrainske avisene skrev ikke om 
protestene våre. De siste dagene har de kun 
skapt et bilde av oss som en total fiende. 

– Hos oss i Belarus er skammen så stor, 
skyldfølelsen så stor, frykten så stor. Vi er 
alle helt avsondrede fra hverandre. Vi vet 
ikke hvordan vi skal leve i denne situasjo-
nen. Det finnes ikke noe community, ingen 
små håp.

Banduryna går over til å fortelle om 
en ukrainsk poet som skal ha skrevet på 
Facebook at belarussere ikke bør skrive om 
krigen, fordi det ikke er over dem bom-
bene faller.

– Tenker du at slik erfaring er et krite-
rium for å kunne skrive om disse tingene?

– Jeg kan ikke skrive om de tingene jeg 
ikke ser. Jeg skaper ikke verdener, jeg kan 
kun skrive om virkeligheten. Og her syns 
jeg ikke mine erfaringer er nok.

– Det er et moralsk spørsmål: Har jeg 
rett til å snakke om krigen? På listen over 
mine erfaringer er seksuell vold, politisk 
vold, undertrykkelse, erfaringen av at ven-
nene mine har blitt fengslet, erfaringen av 
at landet mitt har startet en krig. Og av alle 
disse er den største og vanskeligste krigen. 
Den er på et helt annet nivå. Selvsagt kan 
jeg ikke ikke snakke om dette, men spørs-
målet er om jeg er berettiget. Fordi landet 
mitt er angriperen, fordi bombene ikke fal-
ler over mitt hode.

– Syns du ikke det er noe verdi i at noen 
innenfra Belarus sier imot? Jeg vet at det 
ikke kan stanse bombene, men er det ikke 
noe i den motstanden som er verdifullt?

– Jeg tror ikke det. Når folk har dødd 
fordi noen diktatorer har bestemt seg for å 
bombe, fra ditt eget land, fra din egen side, 
fra din hjemby ... Når folk dør ... Ingen ord 
gir mening. Ingen poster, ingen dikt.

– Jeg har innsett at jeg ikke er noen kri-
ger, jeg er bare en poet. 

– Hva tenker du om kunstens og litte-
raturens rolle i en situasjon som din? Har 
den noe å si?

– Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke tenke på 
annet enn krigen. Min situasjon er jo ikke så 
vanskelig som situasjonen for ukrainerne. 
Men heller ikke jeg kan spise. Det er så mer-
kelig å se hvordan folk går i butikkene, drar 
på restaurant, lever som om ingenting har 

skjedd. I hodet mitt er krigen så utrolig 
høylytt. 

– Sist snakket vi jo endel om poesi som 
aktivisme. Men det er som om krigen har 
endret noe, som om du sier det er en grense 
for hva poesien kan gjøre?

– Kanskje er det det. Det er først nå jeg 
fullstendig forstår frasen om at det er umulig 
å skrive dikt etter Auschwitz. Kanskje er krig 
den grensen hvor poeten blir overflødig … 

«Krigen er en straff»
– Hva med den eldre generasjonen? Som 
tross alt har gjennomlevd noe av dette før…

– De føler nok på mer ansvar. Fordi det 
er de som valgte Lukasjenko i sin tid, det er 
de som ikke stanset dette tidligere. Derfor 
er det hardere for dem. 

– Men veldig få av dem forsto hva som 
faktisk skjedde og forsøkte å stanse det da, 
og de få som forsøkte å stanse det ble kalt 
gale. Vi har til og med et eget ord for disse 
folkene: zmahar. Det betyr kriger, men har 
tydelige negative konnotasjoner i dag. Det 
viste seg at disse menneskene hadde rett, 
de fortalte sannheten. 

– Så den skyldfølelsen vi føler, for at vi 
ikke stanset det, er ekte. Krigen er en straff.

– For en som kikker inn fra utsiden: Hva 
er det folket kunne ha gjort? Folk har jo sine 
liv, de forsøker jo også bare å overleve?

– Ja, det stemmer for de enkle folkene. 
Men det er ikke dem jeg mener. Jeg snakker 
om borgerne, de politisk involverte men-
neskene. Selvsagt vil folket bare leve livene 
sine, være lykkelige etc, men det er umu-
lig om vi ikke tar ansvar for politikken. Det 
finnes et ordspråk for det: Om du ikke tar 
politikken, så vil politikken ta deg.

– På 90-tallet brukte opposisjonen slag-
ordet «alle må ta ansvar for sitt eget steg» 
og det er nettopp det vi ikke har gjort alle 
de 28 årene av Lukasjenkos regime. Vi ga 
ham all makt og sa «okay, du kan gjøre hva 
som helst, du befaler og vi adlyder». Krigen 
i Ukraina og protestene i Belarus er direkte 
konsekvenser av det. 

– Hvordan ser de neste dagene ut for deg?
– Mine neste dager er et helvete. Jeg job-

ber i en avis kalt Novy Chas, og vi er så og 
si de eneste utenom Radio Free Europe og 
et par til som skriver om krigen på en ikke 
pro-russisk måte. Vi dekker de nyeste nyhe-
tene fra Ukraina, og akkurat nå jobber vi fra 
syv om morgenen til midnatt. I tillegg har 
jeg arbeidet med nettidsskriftet vårt hvor vi 
nettopp har publisert noen ukrainske over-
settelser. Og så er det alt det som har skjedd 
med at jeg er blitt svartelistet av myndighe-
tene og kastet ut av universitetet …

– De sier det gjør oss farlige. Men det er 
bare en måte å etterlate oss uten jobber, 
uten utdanning. Det er akkurat som under-
trykkelsen under Sovjet. Og det er et signal 
om at jeg kan vente meg militærpolitiet på 
døra, at de skal komme og raide huset mitt.

– Men jeg bruker fortsatt navnet mitt 
når jeg skriver i avisen. Jeg vil ikke gjemme 
meg. 

Banduryna tar en pause, før hun vender 
seg mot meg igjen:

– Det er så merkelig, militærpolitiet, de 
er overalt, inni landet, utenfor landet, i kri-
gen. Noen ganger tenker jeg at jeg sover, at 
alt dette egentlig er en stor drøm.

Priya Bains (f. 1995) er poet 
og tidsskriftredaktør.

– Men du skriver jo også om kjærlighet?
– Jeg prøver. Men det er noe barnslig i 

det, alle erfaringene mine er barnslige. Som 
om jeg ikke er voksen nok til å snakke om 
det. Jeg ønsker å være seriøs, finne andre 
ord.

Til tross for det Banduryna forteller, 
kommer jeg til å tenke på en passasje i en 
av tekstene hennes, et tittelløst dikt fra 2021 
gjendiktet av Mikael Nydahl:  

(…) / Kom så tar vi en promenad«, skriver 
en tjej / som du är förtjust i, / och plötsligt 
är hon det enda som finns.

Fyra på morgonen. / Läpparna som 
högspänningsledningar. / Du kommer 
hem igen utmattad, bräddfull, lycklig 
/ och lyckas inte somna på länge. / (…) 

– Og hvordan finner man et språk for kjær-
lighet samtidig som man lever under et dik-
tatur? Hvordan skriver man?

– Akkurat nå skriver jeg ikke i det hele 
tatt. Jeg er en veldig ambisiøs person, men 
akkurat nå har jeg ikke styrken til å skape 
et slikt språk. Det er en prosess som krever 
at man er full av vilje og kraft. Kanskje en 
dag når jeg er en eldre kvinne med masse 
erfaring … Men for nå har jeg kun ambisjo-
nene. Det er utrolig smertefullt, for som for 
alle kunsteriske mennesker, er det et behov 

jeg har. Men jeg kan ikke skrive akkurat nå. 
Hver tekst jeg begynner på blir så unatur-
lig. Det er som et fengsel. 

– Det er derfor vi startet tidsskriftet, så 
vi kan snakke gjennom andre.

Banduryna forteller meg at hun det 
seneste året har levd med en stor depre-
sjon, at overskuddet til å skrive ikke har 
vært til stede, og at hun på grunn av medi-
sinene hun har gått på ikke har kjent seg i 
stand til å føle noe.

– Og når jeg ikke kan føle noe, kan jeg 
heller ikke skrive.

Jeg tenker tilbake på opplesningen hen-
nes i Malmö, at kombinasjonen av det resig-
nerte i framtoningen hennes og det veldig 
kraftfulle i tekstene, kanskje var noe av det 
som ga den særlige fornemmelsen av risiko.

– Jeg har også tenkt mye på at poesien 
din er veldig direkte, veldig rettfram. Fra 
utsiden kan man jo se for seg at en poet i din 
posisjon ville ha vært redd. Men det virker 
snarere som om det finnes en form for frykt-
løshet i poesien din?

– Jeg er ikke redd. Du vet, det er det 
eneste jeg kan gjøre, det er det eneste jeg 
har lært fra alt det her, at man må snakke. 
Det er kanskje litt patetisk sagt, men noen 
går til krig med gevær, men mitt våpen er 
virkelig ordet. Om jeg tillater meg å være 
redd, så kan jeg ikke bruke det ene våpe-
net jeg har.

– Tenker du på den litterære praksisen 
din som aktivisme?

– Det er et vanskelig spørsmål, fordi jeg 
aldri har vært utelukkende en forfatter. 
Jeg har alltid også vært en aktivist. Jeg har 
vært tvunget til å snakke om de ikke fullt så 
poetiske tingene i poesien min. Som vold i 
nære relasjoner, politisk vold, tortur. 

– Da jeg jobbet med den første boka mi 
var det enkelte som sa at jeg ikke kunne 
kalle det poesi, fordi poesi ikke kan være 
aktivisme, det skal være kunst i sin egen 
rett, og ikke noe annet. Jeg tenker nok mot-
satt. Hvis teksten ikke innehar noe som kan 
skape endring, er den tom. 

– Kunst for kunstens skyld er for 
meg bortkastet tid. Vi eksisterer jo ikke 
i vakuum, ethvert menneske befinner 
seg i et nettverk av relasjoner til andre, 
og ordene våre er noe vi kan bruke til å 
påvirke. Poesien er ikke noe unntak her. 
Vi er ansvarlige for våre handlinger og våre 
ord – noe vi også bør vi være, og enhver 
ytring, også poesien, er enten aktivisme 
eller et fravær av det. Jeg valgte det første.

– Hvilken rolle spiller da estetikken?
– Når vi snakker om poesi som størrelse, 

vil det alltid være et estetisk aspekt ved den, 
noe som gjør at vi kan kalle det kunst. Men 
om vi skal snakke om de enkelte tekstene, 
er det ikke alltid nødvendig å være så este-
tisk. Det kan også være ren aktivisme. 

– Man kan si noe viktig med vakre ord, 
men ofte bruker man også vakre ord for å 
snakke om helt uviktige ting. 

Hva slags revolusjon?
– Det later til å være en sterk historisk 
bevissthet i det du skriver?

– Historien går rundt og rundt. Det er 
enkelt å forstå, men av en eller annen grunn 
så når det ikke inn hos folk. Alt vi ser nå 
har skjedd før. For hundre år siden ble de 
samme menneskene som blir drept i dag, 
drept fordi de tenkte annerledes. Vi lever 
fortsatt i disse tidene fordi vi ikke har noen 
refleksjonsevne, ingen refleksjonsevne i 
det hele tatt. Vi vet hva som skjedde, vi 
kan diskutere det i kjøkkenene våre, men 
det finnes ingen offentlig samtale om våre 
feilgrep.

– Og hvis man ikke lærer av sine feil, så 
kommer man til å gjenta dem. Historien 
bygger på vold. Men vi kaller ikke tingene 
ved deres navn, vi kaller ikke Lenin og 
Stalin for diktatorer. Hovedgatene i bela- 
rusiske byer er fortsatt oppkalt etter dem! 

– Det har jo vært mye fokus på at dette 
er en pasifistisk revolusjon. Når historien er 
så full av vold og samtiden det samme, men 
den blir møtt med denne fredelige responsen 
– finnes det en form for historisk bevissthet 
i det? Hos folket?

– At vi har lært en lekse?

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar, har Banduryna kommet i tvil om litteraturens betydning. «Det 
er først nå jeg fullstendig forstår frasen om at det er umulig å skrive dikt etter Auschwitz. Kanskje er krig den 
grensen hvor poeten blir overflødig …». Foto: Kate Korzh.
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De siste årene har vi blitt beriket med litte-
rære undersøkelser av utfordringene som 
skapes når én og samme kropp vil, skal 
eller avviser å romme både forfatter- og 
morsrollen. På skandinavisk hjemmebane 
har Kjersti Annesdatter Skomsvold og Olga 
Ravn dykket inn i tematikken med særlig 
kvasse tanker og skarpe penner. Fra det 
engelskspråklige området må Sheila Hetis 
Morskap nevnes – en bok som Johanne 
Fronth-Nygren har oversatt til norsk med 
bravur. Når oversetteren debuterer som 
forfatter med diktsamlingen Vannverk, gri-
per hun mors- og skrifttematikken med et 
slags omvendt fortegn. Heller enn å gi lit-
terær form til konfliktene mellom skrive-
kunsten og omsorgsarbeidet gir hun opp-
merksomhet til forutsetningene for at disse 
to hensynene – å kunne skrive og være mor 
– kan forenes. 

Vannet bøyer verden 
Vannverk er en hymne til en by i en vel-
ferdsstat hvis infrastruktur skaper et felles-
skap for mødre. Jeg-et i langdiktet bærer 
frem et barn i Oslo. Boka består av fire deler 
hvor vi følger henne fra svangerskap til fød-
sel og tidlig barseltid, gjennom et år i byen 
hvor de «døde» tingene og den levende 
naturen flyter sammen til en uatskille-
lig helhet: Her kan jeg-et «suge vann fra 
årenettet / langveis fra / som bjørketreet», 
mens «hustakene blåner» sett fra fjorden. 
Om sommeren dupper menneskehoder der 
i vannet og kan «som blomsterhoder duve 
/ som blomsterhoder drive». Heller enn en 
interesse for byens slagg og skitt, heller enn 
Rolf Jacobsenske gassledninger som hos-
ter sykt, er det hos Fronth-Nygren et jeg 
som slår «røtter i betong». Byen er bygget 
på en «grunnmor», og under, over og gjen-
nom fundamentet renner alle organiske og 
ikke-organiske bestanddeler sammen via 
regnvann, fjordvann og grunnvann. Det 
blander seg, «sildrer mellom linjer / opp-
gulpende / oppkulpende / utom rør seg brer 
og bukter / bøyer ord / og verk / og sted». 
Her skrives det frem en virkelighet hvor 
byfellesskapets måte å romme henne på 
gjør det mulig både å bære fram et barn og 
samtidig gi næring til egen skrivevirksom-
het. Vannet tjener som en påminnelse om 
hvordan den vordende moren er bundet 
sammen med andre kropper som utgjør 
og holder fellesskapet. 

Skogens skipslei 
Det er også den konkrete og underfundige 
skildringen av vannets allestedsnærvær 
som byr på langdiktets fineste sekvenser. 
Som i første, del da det er blitt vår og magen 
vokser på jeg-et som har dratt til et tjern, 

undres på om hun tør la «nøletåa dyppe» 
og fortsetter:
 

lar jeg foten forsvinne hammen kaste / 
meg ut i grumsefavn / uavbrutt gli 
som siv selv / i store vann stille vann 
/ som kryper helt til Karl Johan / kryp 
meg inn i øregang / og nesebor   og 
siv meg inn    i sjelerom / og alle hule 
steder fyll meg opp / tar jeg tak som 
paddelopp / skogsmett snudd med 
magen opp / grannåler i navlen 

Foruten den fortreffelige rytmen (les høyt 
fra og med «i store vann»!) åpner språket 
her for en detaljorientert oppmerksom-
het mot vannets bevegelse gjennom kropp 
og samfunn, hvordan det binder sammen 
gaten, skogen, mennesket og paddelop-
pen («frosk» på flatbygd-dialekt). Det er 
denne åpenbare, og samtidig svimlende, 
sammenhengen som «hydrofeminismen» 
tar utgangspunkt i. Teoriretningen er en 
beskjeden, men vital gren av økofilosofien. 
Med opphav i kjønns- og miljøforskeren 
Astrida Neimani bygger både forfattere og 
teoretikere på erkjennelsen av at vannet 
som element viser frem behovet for soli-

daritet på tvers av alle planetens kropper. 
Urettferdighet mellom det globale nord og 
sør, mellom folket og private eiere, vil all-
tid kunne komme til syne gjennom vannet, 
som for eksempel havnivåstigning eller 
patenterte morsmelkprodukter. Rent vann i 
velsmurt infrastruktur vil på sin side minne 
oss om at omsorgsfulle og bærekraftige 
relasjoner mellom mennesker, andre arter 
og naturen vi lever i, er mulig. Den dan-
ske poeten Mette Moestrup sier det slik: 
Hydrofeminismen tilbyr å åpne oss «ikke 
kun for dystopier, men også for utopier som 
inviterer til venskab / med vandet, mørket 
og jorden». 

Slike relasjoner er riktignok skjøre. Faren 
for forvitring og tørke er alltid til stede. Med 
Fronth-Nygrens ord: «vi er ingen selvfølge». 
Hvis en skal ta forfatterens påminnelser om 
«vi-et» som grunnlaget for jeg-ets skrift-
virksomhet – «premisset for min trygghet» 
– tjener vannet til å minne oss om akkurat 
hvordan jeg-et flyter inn i utallige omsorgs-
relasjoner: til naboer, skattebetalere, barn, 
dyr, fugler, blomster og frø. 

Et høydepunkt i lesningen av Vannverk 
er at denne sammensmeltningen mel-
lom kultur og natur etableres helt ned 
på ordnivå. For eksempel blir skogstien 
til «blåløypeleden». Slik sammenstilles 
ruten menneskene lager blant trærne – ved 

å klatte blåmaling på dem – med skipsleier 
til havs, hvor fartøyene løftes av vannet. 
I Fronth-Nygrens Oslo-univers blir dessu-
ten svømmehallen til et «vannhull», som i 
menneskenes verden konnoterer til sosi-
ale møteplasser, og hos dyrene ikke bare 
er et sted hvor det drikkes, men også et 
treffpunkt; her kan bortkomne individer 
vente på flokken sin. I byen er bassenget 
blitt «formet av omtanken / i streken på 
tegnebrettet / pennen på stupebrettet». Slik 
kobler Fronth-Nygren sammen naturen, 
byen og omsorgsrelasjonene som velferds-
staten bygger på. 

Mellom hyllest og slagord 
De kraftfulle enkeltbegrepene løfter hym-
nen i større grad enn verselinjene som slår 
fast at jeg-et oppholder seg under «vel-
ferdsstatens vinge», høster «gerhardsensk 
grøde», eller at heisekranene minner oss 
om dem «som får bygge / men ikke bo». Den 
didaktiske stemmen stoler liksom ikke helt 
på at kontrasten er tilstrekkelig stor mellom 
fellesskapsmirakelet langdiktet hyller, og 
de tegnene leserne i virkeligheten omgir 
seg med på at velferdsstaten er både skjør 
og ekskluderende. 

Ikke dermed sagt at en ikke kan gjøre 
lyrikk av det mulige tapet. Men Fronth-
Nygren lykkes best når hun hengir seg til 
den underliggjørende hyllesten, skildrer 
lykken i det som er og kan være, snarere 
enn å slå fast trusselen om å miste. Slagord-
aktige vers som slår fast at «byen er vår 
egen», og ber oss «la ingen skattepolitikk 
fortelle oss annet / med knitrende sedler 
og klirrende mynt» er altså ikke samlin-
gens mest slitesterke. Det som snarere fes-
ter seg – både i tanke og kropp – er oppfor-
dringer om å holde «vi-et varsomt / som 
blomsterklokke / som vanndråpe». Slike 
vers, sammen med Fronth-Nygrenske ord 
som «nøletåa», «mosebløtfotet», «lumpen-
humen», «sandevarm» og «brustenbrått», 
skaper et språk som kan smakes. Og da blir 
det også enkelt å komme i kontakt med den 
lengselen jeg-et kjenner etter å la kroppen 
bære frem både barn og ord. Vi griper der-
med bakgrunnen for jeg-ets kommando 
om å ta ordet «vi» i munnen: 

bit til / saften renner avblomstret 
/ fruktig / knasende bløtt / mot 
gommene  

Gjennom Fronth-Nygrens dikt som lar 
munnen og kroppen smelte sammen med 
både barnet og språket, skapes assosiasjo-
ner til uttrykket om å «ta munnen for full». 
Vannverk sanseliggjør strukturene som gjør 
skrive- og omsorgsarbeid til en helt hånd-
terbar munnfull: fellesskapet som tillater 
moren å tygge på ordene, selv om barnet 
«beiter på mors drømmer». Fordi moren 
også blir holdt, kan hun holde barnet og 
ordene. Det er denne muligheten for fysisk 

og intellektuell fruktbarhet som bejubles 
når jeg-et utbryter: «la oss svømme i strøm-
men [...] til nye ord springer til nye barn 
spretter til vi har munnen full / å!».

Med hydrofeminismens krav om aldri å 
slippe det planetære perspektivet av synet, 
kan jeg ikke unngå å tenke at omsorgsrela-
sjonene Fronth-Nygren skriver om, gjør at 
Vannverk preges av en sterk global bevisst-
het. Vannet stopper jo ikke ved bygren-
sen, men renner alltid videre. Slik forbin-
des Oslo til andre land og kontinenter. 
Vannverk byr på en utvidelse av morskaps-
begrepet; det blir en metafor for alle relasjo-
ner bygget på omsorg, på erkjennelsen av 
at vi er betinget ikke bare av vår egen, men 
utallige andre kropper. Vannet er et globalt 
skjebnefelleskap. Fronth-Nygrens diktde-
but har gitt den erkjennelsen en lokal, sne-
dig og fargerik form. 

Vannet holder byen holder 
moren holder barnet 
Johanne Fronth-Nygren debuterer med en løfterik diktsamling 
om språk, morskap og omsorg. Den holder høyest nivå når den er 
minst pedagogisk.

Tekst av Anna Serafima S. Kvam

 «Fronth-Nygren kobler 
sammen naturen, byen og 
omsorgsrelasjonene som 

velferdsstaten bygger på.»

Anna Serafima S. Kvam (f. 1995) er utdannet 
litteraturviter og jobber som kritiker i Stavanger 
Aftenblad. 

Tor Eystein Øverås 
Å lese en by 
Essay  
Uten tittel, 2022 
82 sider

Hva vil det si å lese en by? I stor grad hand-
ler det om å se, om oppmerksom bevegelse, 
å legge merke til at dine mest trådde ruter 
likevel kan gjemme nye elementer om du 
løfter blikket. Det kan handle om materi-
aler, gatenavn, historie, fremkomstretning 
eller transportmiddel: En by er en annen 
fra sykkelsetet enn trillende på en barne-
vogn, en gates karakter endrer seg om vi 
går den fra den ene eller den andre enden. 

Det handler også om å samtale, med 
byggene, med menneskene, med andres 
erfaringer og fortellinger. Slik utvides ste-
dene, ikke ved at de blir større eller ved at 
nye fysiske elementer legges til, men ved 
at historien, kjennskapen, utvides. En by 
hvor vi kjenner byggenes funksjoner og 
historie, hvor vi husker bekjentes bebo-
else av ulike rom, hvor vi ser sammenhen-
ger, er en by vi vil kjenne mer tilhørighet 
til. For ikke minst handler det å lese en by 
om å dra linjer, ja, det kan faktisk bli slik 
at «hvis du først begynner å trekke denne 
typen forbindelseslinjer mellom ting og hus 
og mennesker i byen, så kan du bli gal av 
det, for det blir så mange linjer at de ligner 

soppenes nær uendelige nettverk av røtter 
under bakken». Disse nettverkene er det 
Tor Eystein Øverås viser oss i essayet Å lese 
en by, som skriver seg vandrende gjennom 
Berlin, Bodø, Kristiansund og Trondheim.

Byens partyfiksere
Å lese en by er skrevet i forbindelse med 
den nylig avsluttede utstillingen Drawings 
belonging to heart av kunstnerduoen 
Hertling & Andreassen. Før de inntok 
Trondheim kunstmuseum har de også 
jobbet med Bilhuset, et parkeringshus ved 
Nidelven; Sentrum brannstasjon, som nå 
huser byens Litteraturhus og Kunsthall; 
og konditoriet Bristol. Flere av stedene 
har vært undersøkt idet de har stått på 
randen av å forsvinne, eller endre inn-
hold, slik tilfellet også er med Trondheim 
kunstmuseum. 

Øverås’ essay er delt i tre deler: Den før-
ste i hovedsak en vandring gjennom ulike 
byer Øverås føler seg hjemme i, byer som 
alle har til felles at de er gjenreisnings-
byer: De har blitt bombet, brent, gjenreist. 
Deretter trer vi nærmere inn på Hertling 
& Andreassens prosjekter, deres interesse 
for samtidsruiner og erindringsarkiv, deres 
arbeid med stedstap og hva det gjør med 
oss. I den tredje delen fortsetter vandringen 
i byene med et enda mer skjerpet blikk for 

nettopp hva det er som nå forsvinner i 
byene våre, og hva det erstattes av. 

Det er i den første og siste delen, hvor 
Øverås’ i større grad går i dialog med kunst-
nernes virke enn i referatmodus, at Å lese en 
by riktig skinner. Men for de som ikke kjen-
ner til Hertling & Andreassen sitt arbeid 
er bokens andre del en god innføring i 
deres metoder. Det er et sympatisk trekk 
at Øverås gir kunstnerne så mye plass til å 
komme til orde med direkte sitering, sam-
tidig som han gir gode og konsise oppsum-
meringer av deres virke. For hva driver de 
egentlig med? «De tar vare på gjenstander. 
De lærer oss om byen. De mobiliserer. De 
iscenesetter rom for mennesker å møtes i. 
De arrangerer utflukter, fester, seanser. De 
får mennesker med ulike jobber og funk-
sjoner i tale […] De kan minne om party-
fiksere, men det de gjør, er å gi mennesker 
og bygninger en stemme. Noe er i ferd med 
å forsvinne, skal huskes, bli minnet om».

Å trekke fra og legge til
Det som forsvinner er en av Øverås’ lede-
tråder i sin vandring i Trondheim: «Hvor 
mange bygninger som ble tømt. Det var 
påfallende». Bygningene tømmes, omdefi-
neres, rives, men hva er det som fjernes og 
hva er erstatningen? Ifølge Øverås, Hertling 
& Andreassen er det det rotete, det skitne, 
det som preges av det industrielle som for-
svinner ut av byen: Vekk med bilverksted, 
med containerhavner, med brannstasjoner 
– inn med boligbygg, kaféer og kultur: «[I]
ndustrikultur erstattes av kulturindustri». 

At vi legger til rette for at bykjernen i 
større grad er gående, grønn og kulturell 
er kanskje ikke i seg selv et problem, men 
Øverås spør seg hva det er et symptom på. 
Hvilke kvaliteter mister vi med stadig mer 
funksjonelle og forskjønnede byer? Er all 
denne byutviklingen og -fornyingen egent-
lig bare en forlengelse av at vi skyver det vi 
ikke ønsker å konfronteres med i levemå-
tene våre ut av synsfeltet, eller vår tendens 
til å ha stadig kortere erindringshorisonter? 
Hvem er disse nye rommene for, hvilke 
materialer er de laget i, hvilken opplevelse 
gir de oss som beveger oss i og mellom dem 
av forståelse, tilhørighet, sammenheng? 

På nabotomten min har de, mens jeg 
har skrevet denne omtalen, begynt riv-
ningen av Trondheims gamle margarin-
fabrikk. Da jeg i dag syklet til jobb, var det 
kommet et hull i den første veggen. Hva 
som skal komme der? Nesten 200 leilig-
heter i komplekset «Basseløkka», et navn 
tatt fra spillet basse som Fredensborg bolig 
fremhever at «har sin opprinnelse tilbake 
i tid og til arbeiderklassen i Trondheim». 
Samboeren min har siden visningsbrakken 
kom håpet at noen skal tagge over b’en så 
«Basseløkka» blir «Dasseløkka», og jeg tror 
det er få mennesker i byen som mener at 
disse leilighetene, hvor den billigste ligger 
på 3,2 millioner kroner, har noe som helst 

med arbeiderklassen å gjøre. Linjene jeg er 
så glad i, dras her til de er tynnslitte og leg-
ger grunn for kapitalvekst heller enn betyd-
ningsvekst, og gjør oppmerksom på hvor-
dan diskusjonene om en bys fortid også 
handler om dens fremtid. 

Oppmerksomhet og samtale
Å lese en by er en lett og ledig bok, som 
likevel rekker over mye. Øverås’ essay 
og Hertling & Andreassens kunstneriske 
metode går godt sammen: Både essayets 
form og kunstnerduoens virke skaper kob-
linger, stiller spørsmål ved det bestående 
verdihierarkiet, viser hvordan noe kjent all-
tid inneholder kimen til noe ukjent. Både 
essayet og kunstnerskapet er vandrende, 
oppmerksomt, dialogbasert. Her smitter 
også kunstnerduoen over på Øverås: I star-
ten er det tydelig at hans dialog helst er av 
den skriftlige sorten, han beskriver hvor-
dan han er en som rett og slett «ikke er så 
glad i å prate». Etter essayets midtre del 
åpner likevel også Øverås opp for en mer 
aktiv, verbal, samtale: «Man burde snakke 
mer med folk. Hvem som helst, hvor som 
helst». 

Det er mange grunner til at Øverås’ 
essay resonnerer i meg. Koblingene han 
drar er hverdagslige, underfundige, kon-
krete. Ordbruken er lavmælt tenkende, 
koblet med de mer entusiastiske, provo-
serte utropene («Hvilken forestilling om en 
by er dette, egentlig?» og «Måten vi navn-
gir: Midtbyen: Hva faen er det?»). Plutselig 
kommer begrep som mildt bryter med våre 
forventninger: «Samlever», ikke samboer. 

Men, som essayet kan invitere til, er det 
enkelte anstrøk av unødvendig distanse-
ring. Øverås er interessert i våre omgivel-
ser, i det som er, «[m]en ikke hvordan vi 
innretter oss i det som er. Det siste er poli-
tikk, og det driver ikke jeg med. Jeg er den 
som betrakter og analyserer og kommen-
terer. Jeg er forfatteren. Jeg kommer ofte 
for sent». Uansett hvor slentrende gan-
gen er, godtar jeg ikke denne avstandstag-
ningen: Forventningene av, formulerin-
gene om, hva en by er og bør være er høyst 
politisk, uansett hvor tvisynte dine frem-
legg er. Hertling & Andreassen understre-
ker at kunst for dem er «en måte å være i 
verden på», og at friheten ligger «i det å 
kunne endre på virkeligheten vår». Det er 
et utsagn som påpeker formuleringens, 
betraktningens, aktivitet, ikke dens pas-
sivitet. Se bare på «Basseløkka» og si meg 
at ordbruken ikke setter i spill byens poli-
tiske potensiale. 

Tekst av Hanna Malene LindbergSlik bærer vi byens 
forbindelser i hjertet
Tor Eystein Øverås vandrer og samtaler med 
gjenreiste byer i et essay som peker ut 
hva som gjør steder både levelige og levende. 

Hanna Malene Lindberg (f. 1991) er kritiker og 
vitenskapelig assistent i nordisk litteratur ved NTNU.
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Kari Løvaas
Skapelsens sukk og klage. Et bestiarium
Essay
Kolon Forlag, 2022
175 sider

Innledningsvis i essaysamlingen Skapel-
sens sukk og klage. Et bestiarium hører vi 
om forfatterens migreneanfall som er så 
kroppslig uutholdelige at hun roper ut i 
lufta: «’Nei!’, eller ‘Slutt’, eller ‘Slipp!’ eller 
‘Jeg orker ikke mer!’». Sykdomserfaringen 
gjør henne selvbevisst. Henvendelsen ut i 
lufta har tilbakevirkende kraft på henne 
selv. Hun spør seg hva det betyr fra et 
menneskelig ståsted å henvende seg til en 
usynlig vilje: «Det dreier seg kanskje om en 
slags infantil ønsketenkning. Gjøre smerten 
til et problem som kan løses slik mennes-
ker gjerne vil løse problemer seg imellom: 
finne problemets opphav i en intensjon 
eller vilje som kan beveges.»

Hos Kari Løvaas er veien fra kropp til 
tanke ofte kort. I sitatet over vekker ord-
valget «infantil ønsketenkning» først en 
forventning om noe naivt og godtroende, 
som brytes av forestillingen om en ond vilje 
som må snus.

Å gjenkjenne seg selv
De i alt åtte essayene i samlingen er spek-
ket av utvidende sprang og sammenstil-
linger som angår hva et menneske er.  
I god essayistisk ånd søker forfatteren svar 
gjennom å følge spørsmålenes forløp: et 
spørsmål leder til et annet. Som i spørs-
målet om menneskers verdighet: «Hva som 
utgjør menneskers ‘verdighet’ formuleres 
ofte som svar på spørsmålet om hva det er 
som skiller mennesker fra ‘dyr’», reflekte-
rer Løvaas, og går over til å undersøke hva 
denne tanken betyr, tanken om at mennes-
ket har egenskaper dyr ikke har. Mennesket 
er for eksempel et dyr pluss selvbevissthet, 
foreslår hun, og peker slik tilbake på sin 
egen klage innledningsvis.

Som tittelen antyder, er både klage og 
«bestiarium» viktige motiver. Et bestia-
rium, leser jeg når jeg slår opp, er en «teo-
logisk-moraliserende naturhistorie fra mid-
delalderen» som «beretter om sanne eller 
oppdiktede egenskaper hos virkelige dyr og 
fabeldyr». Og nettopp middelalderteologi 
er en del av referansegrunnlaget til Løvaas. 
Essayene fletter sammen idéhistoriske 
utgreiinger med nedslag i, foruten middel-
alderteologien, Walter Benjamins mime-
tiske språkfilosofi og lesninger av forfat-
tere så forskjellige som Lars Amund Vaage, 
William Shakespeare, Kerstin Ekman og 
Selma Lagerlöf. Også Karin Boyes dysto-
piske framtidsroman Kallocain er en 
sentral referanse. Det er i det hele tatt et 
omfattende og til tider innviklet materiale 
Løvaas bygger samlingen rundt – sammen-
satt og ekspanderende som et bestiarium. 
Referansene har til felles at de tegner opp 
grenseoppganger for hva mennesket er, 

eller snarere: hva mennesket gjenkjenner 
seg selv som.

Mellom teori og praksis
Ifølge renessanseteologen Pico della 
Mirandola er mennesket gjennom fornuf-
ten den eneste skapningen som skaper seg 
selv, og for Martin Luther er det «framfor alt 
talen som skiller mennesket fra andre dyr»: 
«Barnet var å betrakte som en leirklump 
som det var pedagogens ansvar å forme og 
danne til et dugelig menneske.» I og med 
reformasjonen ble Bibelen som kjent gjort 
tilgjengelig for massene gjennom trykke-
kunsten. Via litteraturprofessor Thomas 
Götselius’ avhandling om trykkekunst og 
subjektdannelse spør Løvaas om skriftlig-
gjøringens demokratisering ikke også opp-
rettet en ny form for underkastelse, der det 
kun er den som mestrer lesing og skriving 
som blir gjenkjent som subjekt.

På dette området utgjør de litterære 
referansene en motstemme til de teolo-
giske. Ekman og Lagerlöf peker mot natu-
ren og landskapets rolle i menneskelivet 
– Ekman gjennom sin natur- og skogsfilo-
sofi, og Lagerlöf som en landskapets sam-
talepartner. Essayisten Løvaas befinner 
seg nemlig i torpstua hun og mannen dis-
ponerer i svenske Värmland, ikke langt 
unna der Lagerlöf vokste opp på herregår-
den Mårbacka. Vi får høre om spaserturer 
Løvaas tar med sønnen August i skogen 
rundt sommerstedet. Naturbeskrivelsene 
og spaserturene er fine og etablerer både 
pusterom og nærvær i teksten, likevel føler 
jeg ikke at det er her nede ved skogbunnen 
at det avgjørende i essayene skjer. Det iro-
niske i disse skildringene er at Løvaas synes 
mer opptatt av å forestille seg Lagerlöfs for-
hold til landskapet enn av å være i landska-
pet selv. Viljen i teksten ligger hele tiden i å 
søke fellesskap med mennesker, noe essay-
isten er seg bevisst når hun tenker tilbake 
på den finske lapphunden Laima som hun 
og familien ikke klarte å oppdra:

«Jeg lærte også noe om meg selv: at jeg 
manglet den formen for lydhørhet for 
og evne til å kommunisere med hunder 
som jeg kan beundre hos visse andre. Jeg 
tenker vakre tanker om oppmerksomhet 
og lydhørhet for andre skapninger, men 
oppmerksomheten strekker ikke til; jeg 
interesserer meg mest for mennesker.»

Det er en kvalitet ved teksten at leserens 
egen intuisjon liksom lander i en slik 
bekjennelse fra forfatteren. Bekjennelsen 
er også interessant som uttrykk for en dis-
sonans mellom teori og praksis. Den får 
meg til å tenke tilbake på hvordan veien fra 
kropp til tanke ofte oppleves kort i Løvaas’ 
tankesprang. Materialet krever en større 
langsomhet for at tenkningen skal begynne 
å virke, enn det ordvalgene iblant legger 
opp til.

Spørsmål som dirrer
Tilbake til naturen: Jeg tror ikke det er 
tilfeldig at teksten oppleves å lande nett-
opp i bekjennelsen om hunden Laima, og i 
naturskildringene generelt. På skogsturene 
med sønnen August er det han som synes 
mest naturvendt av mor og sønn. Han bryr 
seg for eksempel ikke om å bli våt på føt-
tene. Dette henger så klart sammen med at 
han er et barn, men nærværet av sønnen 
er sentralt også på andre måter. August 
har Downs syndrom, og det er i refleksjo-
nene om sorteringssamfunnet og biotek-
nologi, om blytunge tema som vanskjøt-
selen av barn under kommunistdiktaturet 
i Romania og det skrekkelige Vipeholms-
eksperimentet mot funksjonshemmede i 
Sverige i etterkrigstiden, at disse essayene 

står sterkest på egne bein. Her blir teksten 
iblant stående og dirre i sin egen rett:

«Når er mennesket mest menneske? 
Når det kommer nakent og hjelpeløst 
til verden, eller når det er sosialisert inn 
i en kultur med alt hva det innebærer av 
kunnskaper og ferdigheter, av virtuost 
rollespill, av klær, hus, statussymboler? 
Om verdighet forbindes med slike tillegg 
– hva er da et barn?»

Spørsmålet er øyeåpnende i kraft av sin 
oppriktighet. Jeg tenker at det kommer 
av ordlyden: Hva er da et barn? Andre ste-
der har plutselige glimt fra de umiddel-
bare omgivelsene samme virkning, som i 
avslutningen på teksten «Du må endre ditt 

Tid for langsomhet
Kari Løvaas tenker høyt, bredt og tidvis litt sprikende om 
menneskets verdighet. Det er i tenkningen om de aller tyngste 
temaene at disse essayene står sterkest på egne bein.

Tekst av Tora Ask Fossen liv». Via lesninger av blant andre Walter 
Benjamin og Lars Amund Vaage om språk- 
løshet og lyd, tar essayet brått et sprang til 
en tur i skogen med August:

«På en benk sitter en stor, tungpustet, 
mimikkløst kjederøykende mann, han 
er med i en slags gruppe på utflukt, jeg 
rekker å tenke gruppebolig og risiko-
gruppe, jeg rekker å tenke psykiatri og 
Personkrets 3:1, Lars Norén, før min egen 
lille August er borte hos ham, stryker 
ham over kinnet og sier: ‘Jag har sak-
nat dig.’ Jeg rekker å se at det skjer noe 
i ansiktet til mannen, et streif av mild-
het –»

Udifferensierte sanseinntrykk
Noe av det jeg finner mest interessant hos 
Løvaas er hvordan sanseinntrykk blander 
seg i undersøkelsen av språk og språkløs-
het. Hvordan streifet av mildhet i sitatet 
over vekker samme følelse som når ordene 
oppslukes av udifferensierte lyder hos 
Vaages datter i Syngja: Datteren smaker 
på ordene, synger dem, maser med ordene, 
som Vaage skriver, til ordene forsvinner inn 
i lyden. «Vaage nærmer seg autistens språ-
kløshet», kommenterer Løvaas, «og han 
forbinder den med en mangel i det språket 
som vi alle deler». Mangelen er kanskje at 
vi insisterer på å skille sansene i stedet for 

å blande dem? Vi bruker språket til å holde 
sansene adskilt.

Jeg tenker på en reportasje jeg en gang 
leste om Amnestys arbeid med å kart-
legge Assad-regimets fengsel Saydnaya 
med hjelp fra en lydkunstner. Kunstneren 
uttalte at målet ikke var å se de begrensede 
vitnemålene som en begrensning, men som 
en ny form for bevismateriale i mangelen 
på et språk eller et juridisk system for å 
behandle disse vitnemålene.1 Jeg har aldri 
helt glemt denne reportasjen. Den hand-
let om noe så beinhardt realistisk, sam-
tidig som det var noe mykt eller varsomt 
over dette med lyden. At en lydkunstner 
skulle ha noe som helst å gjøre med doku-
mentasjon fra et syrisk fengsel. Jeg tror det 
blandet fornuft og følelse for meg på en 
uant måte. Det er noe av den samme for-
nemmelsen Løvaas’ tankesprang vekker. 
Når hun går fra å skrive om kjærligheten 
til sønnen til et tema som kommunistdik-
taturet i Romania, føler jeg at det har med 
hverandre å gjøre. Tematikken om sorte-
ringssamfunn og menneskesyn er på en og 
samme tid beinhard og myk når det hand-
ler om ens eget barn.

En annen skjebne
Til tross for den tunge tematikken er 
Skapelsens sukk og klage på ingen måte 
nedbrytende lesning. Jeg opplever, tvert 

om, essayistens fellesskapssøken som den 
sterkeste viljen i teksten. En type felles-
skap som bygger på tillit, ikke frykt, noe 
Løvaas reflekterer om i lesninger av Karin 
Boye og Michel Houellebecq. Men den ster-
keste tenkningen om fellesskap, synes jeg, 
er den som har med lyd å gjøre. Når Løvaas 
trekker inn Vipeholms-eksperimentet og 
Randi Mossige-Norheims dokumentarserie 
«En russisk prins», er valget av sitat verdt 
å merke seg. Dokumentarserien handler 
om Mossige-Norheims egen onkel Inge-
Torkel, som døde av ubehandlet tuber-
kulose på Vipeholm-anstalten bare 18 år 
gammel. Vipeholm-anstalten var i sin tid 
Sveriges største anstalt for såkalt «uforbe-
derlige åndssvake», og Mossige-Norheim 
ble oppringt da navnet på onkelen dukket 
opp blant 152 oppbevarte hjerner. Niesen 
får tilgang til et brev onkelens far skrev 
da sønnen var fire år og fortsatt bodde 
hjemme: «Han smiler og gråter og glem-
mer alt derimellom. Kommer vi egentlig så 
mye lenger? Er våre statsmenn noe særlig 
flinkere enn Inge-Torkel? Er et menneske 
som kan snakke, bedre?»

Sitatet gjør inntrykk av den åpen-
bare grunnen: Her har vi altså en far som 
verdsetter sin sønns ordløse nærvær, og 
vi vet at sønnen få år senere skal dø av 
tuberkulose på et hjem som utfører tor-
turlignende forsøk på barna. Men midt 

i dette hjerteskjærende brutale finner 
Løvaas potensialet til noe oppbyggelig, 
slik jeg leser henne. Sitatet fra Vipeholm-
dokumentaren motiverer hennes egen 
tenkning: Hvis Inge-Torkel og hans fars 
opplevelse av samhørighet bare hadde blitt 
hørt og gitt en betydning av samfunnet, 
hadde ikke det som skjedde Inge-Torkel 
trengt å skje. Hans skjebne kunne vært en 
annen.

Talens rasling
Det er verdsettelsen av en slik form for sam-
hørighet som den mellom Inge-Torkel og 
faren Løvaas fremmer med sine essay. En 
språkfilosofi der ordene kommer i tillegg til 
lyden, ikke omvendt. Selv om det er Walter 
Benjamins språksyn Løvaas siterer, tillater 
jeg meg en annen assosiasjon. For gjen-
tatte ganger i lesningen går tankene mine 
til Roland Barthes’ begrep om talens «ras-
ling». I essayet «The Rustle of Language» 
skriver Barthes: «the rustle […] implies a 
community of bodies: in the sounds of the 
pleasure which is ‘working’, no voice is rai-
sed, guides, or swerves, no voice is consti-
tuted; the rustle is the sound of plural dele-
ctation».2 En slags merverdi av talen som 
ligger utenpå orddannelsen, talens korri-
gering av seg selv eller talens fortsettelse.

Jeg tenker for min egen del på det å 
lytte til stemmer utenfra når jeg har lagt 
meg om kvelden, lyden av folk som går 
inn og ut av blokka. Jeg hører stemmer, 
men ikke hva som blir sagt. Det føles trygt. 
Men det er ingen selvfølge at det gjør det. 
Det avhenger av hvilke forestillinger og 
minner, hvilke erfaringer stemmene vek-
ker i oss, om vi søker inn eller ut fra der vi 
til enhver tid befinner oss. Mens noen lyt-
ter aktivt, lukker andre kanskje vinduet. 
Mens andre igjen knapt hører stemmene, 
verken kjenner det ene eller andre. Det er 
denne livsfølelsen Løvaas borer i. Følelsen 
av å være menneske: å tro at man kan velge 
også når det man velger beror på noe langt 
unna, noe man kanskje ikke engang over-
skuer eller rår over. For Løvaas er dette på 
en og samme tid et argument for talens tvil 
og pålitelighet.

Tora Ask Fossen (f. 1993) er litteraturviter, 
underviser og student ved Forfatterstudium 2 
ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

1  https://www.morgenbladet.no/kultur/
kunst/2018/07/13/nar-en-person-ble-banket-
opp-ble-alle-banket-opp-for-alle-horte-og-
dermed-opplevde-det/

2  Roland Barthes, overs. Richard Howard. «The 
Rustle of Language». The Rustle of Language, 
s. 76-79. University of California Press, 1989 
[1984].
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Å vokse opp ved inngangen til det nye årtu-
senet var å vokse inn i en rekke kollapser 
den vestlige verden fortsatt befinner seg 
midt oppi: Tvillingtårnenes fall i 2001, 
bankkollapsen i 2008, de urettmessige 
krigene Vesten har drevet i Midtøsten, 
flyktningkrisen, og ikke minst den stadig 
ulmende klimakatastrofen. Felles for disse 
hendelsene er at de ikke bare har medført, 
og fortsetter å medføre, store lidelser; de 
har også undergravd den vestlige verdens 
liberale hegemoni. De er i en viss forstand 
apo-kalyptiske, av-slørende. Hva vil det 
si å leve i en verden hvis offentlige ritua-
ler (som taler om universelle verdier som 
demokrati, frihet og rettferdighet) er tømt 
for alt innhold? 

Parallelt med denne hegemoniske kol-
lapsen har det skjedd en teknologisk og 
økonomisk utvikling som også utfordrer 
våre rådende politiske og etiske katego-
rier. Hva skjer med individet når vi i stadig 
større grad er tilknyttet resten av verden, 
når handlekraften og makten ikke ligger 
hos statene og borgerne, men abstraksjo-
ner, algoritmer og transnasjonale selska-
per? Hva skjer med det indre når vi i en tid-
ligere uhørt grad er konstant påkoblet? Hva 
skjer med dette indre rommet som kjenne-
tegnes av stillhet og mørke, stedet for selv-
refleksjon og selvforståelse, når man så å si 
aldri kan unngå å stimuleres fra utsiden? 
Verden endrer seg, blir mer og mer posthu-
manistisk, mens vi fortsatt forstår oss selv 
i romantiske og humanistiske vendinger. 

Litteraturen er skrevet innenfor det 
bestående, men kan også søke seg mot 
utkanten, mot de tankene som ennå ikke 
er uttenkt, de bevegelsene som fortsatt lig-
ger i fødselsrier. I motsetning til filosofien, 
som alltid kommer for sent, kan litteratu-
ren forestille seg det som ennå ikke er. Den 
kan være som et ord man ikke helt husker, 
eller kanskje som et ord man ennå ikke har 
lært, som man stammende, stotrende kan 
forsøke å sirkle inn.

Kollapsen
Den første novellen i danske Jonas Eikas 
Efter solen handler om en IT-konsulent 
som ankommer en bank i København, 
bare for å oppdage at den er redusert til 
ruiner, liksom sunket ned i selve jorden. 
Allerede her vil allegorifiendtlige lesere 
rynke på nesen. Han rekker knapt å sette 
seg ned på en lokal kafé før han skumper 
borti Alvin, en hyperaktiv derivat-handler, 
en slags postapokalyptisk bankmann som 
zoomer rundt på el-sparkehjul i ruinene 
av det gamle banksystemet. Det siste der 
er selvfølgelig en metafor, han sitter stort 
sett på kjøkkenet sitt, midt på natten, iført 

slippers og morgenkåpe (ser jeg for meg), 
og kobler seg opp på de digitale markedene. 
«Glem de frie markedskræfter, min ven», 
sier han. «Varepriserne refererer ikke læn-
gere til nogen værdi i fortiden eller nuet, 
de er mest af alt fremtidens genfærd.» 
Alt sammen kjent stoff. Børsene har blitt 
kasinoer for ritalinavhengige små zucker-
bergs, hvor raskt nett og gode algoritmer 
er det viktigste i et stadig akselererende 
våpenkappløp.1

Etter å ha eksistert i denne digitale 
boblen sammen med Alvin i ti dager, ven-
der jeg-personen tilbake til banken. Til 
hans overraskelse sitter bankpersonalet 
rundt omkring i den underjordiske, sam-
menraste banken og arbeider som før. Om 
analysen av aksjemarkedene ikke er super-
original, er relasjonen mellom Alvin og 
jeg-personen beskrevet med en nærhet og 
varme som hinter om novellesamlingens 
egentlige tema, nemlig den livsform disse 
ruineksistensene sammen utvikler. Byene 
de er i, gatene de besøker, restaurantene 
de sitter på, alt sammen virker fremmed 
og tilfeldig. Den ene dagen i København, 

den andre i Bucharesti, verdenstopologien 
er en overflate de glir oppå. De eksisterer 
utenfor alt dette, i sin egen verden hvor det 
kun er kapitalstrømmene, eteriske oljer og 
hverandres kropper som finnes:

«Eukalyptussen som en levende dragt 
under huden dækkede hele min krop, 
med undtagelse af de steder hænderne 
havde ladt uberørt: øjnene, munden, 
skridtet og røven. Og på grund af den 
intense følelse overalt omkring dem, 
var øjnene, munden, skridtet og røven 
forsvundet, eller de føltes som intethe-
der, uendelige huller der ville sluge alt 
som kom i nærheden.»

Bankkollapsen muliggjør en verden hvor alt 
er snudd på hodet, hvor den mest intense 
affekt henger sammen med en nesten total 
tilintetgjørelse.

Slipp tingene fri
Kjennetegnet på den nye livsformen som 
dukker opp på sidene i Efter solen er en form 
for avskaping av selvet. Individualiteten, 
som utgjør kjernen i det liberale verdens-
bilde, må vike til fordel for en mer prak-
tisk orientert administrering av kroppen. 
I novellen «Rachel, Nevada», for eksempel, 
dras en ensom mann mot en mystisk gjen-
stand i ørkenen. Gjenstanden utsondrer et 
slags skrik, et signal som tiltrekker seg alle 
ørkenens dyr. Ved å koble maskinen til luft-
røret, får han ta del i det primale skriket. 

Det er et maskinelt ritual hvor selvet tøm-
mes for å kunne fylles av verdensaltet: 

«Han fik mundstykket til at vibrere, og 
mens luften sivede ud af lungerne lyt-
tede han til skrigets monotone disso-
nans, tog imod det den lovede, mær-
kede den brede sig ned gennem brystet 
og sætte organerne i svingninger så et 
formløst liv vældede frem, og efter et 
øjebliks stilhed for enden af udåndin-
gen gjorde skriget ham til ren vibration.»

Eika skriver frem et rom hvor kropp og 
maskin kan møtes i en felles vibrasjon. 
Personene vi møter oppfører seg ikke 
som personer, slik vi kjenner dem fra den 
klassiske 1800-tallsromanen. De reflek-
terer ikke, stiller seg ikke spørsmål om 
hvem de er, hva som er det riktige å gjøre. 
Gjenstander og kropper vibrerer sammen, 
uten å gå omveien om det indre.

Det samme er tilfellet i «Bad mexican 
dog», hvor en gruppe «beach boys» utfører 
sine daglige oppgaver for de soltilbedende 
turistene, mens de om natten utvikler ritu-
aler som gir ny mening til stranden, solen, 
parasollene og solkremen. For liksom å 
fravriste objektene deres tilknytning til den 
globale turistøkonomien: «Efter solen, efter 
solen / er tingene ved siden af sig selv / tavse, 
uden nytte, sat fri». Solen er omdreinings-
punktet i økonomien strandguttene tjener. 
Den er en garantist for tingenes brukbar-
het, tingenes – og i forlengelse guttenes 
– inntreden i sirkulasjonen av varer. De 
tjener solen – økonomien – derfor er de. 
Men i de nye ritualene som oppstår i den 
kollapsende verdens sprekker, finnes det 
en mulighet for en annen tilknytning til 
tingene.

Poesi og historie
En lignende kollaps er utgangspunkt for 
Andreas Vermehren Holms storslagne verk 
Nye mytologier: «Helligdomen er ikke læn-
gere fast afgrænset / hvælvingen er brudt». 
Nye mytologier er en kilotung bok på over 
600 sider, med tykke, fargelagte sider. Den 
pålegger leseren en kroppslig lesning. Et 
dikt på ti ord kan strekke seg over ti store 
sider, og leseren må bruke begge hendene 
for å bla fram og tilbake. Lesningens mate-
rialitet vektlegges ytterligere ved at meste-
parten av boken er palimpsester – Holm 
har malt, tusjet og streket over tekster om 
Buddhas lære, den greske kulturens betyd-
ning, samt reisedagbøker og tekster om 
Gud, så det kun gjenstår noen få ord. Her 
og der kan man skimte deler av tekstene, 
mens andre steder er det historiske forlø-
pet helt utvisket.

Palimpsesten er en historie-poetikk. 
Slik står det for eksempel i bokens før-
ste dikt, over en gjennomgang av budd-
hismens kanoniske litteratur: «Kilder / 
Omstændigheder / der hører sammen / 

kalder / denne forbindelse / betinget av 
Sindet / det startede som notater i margi-
nen på bøger». Den siste linjen står for seg 
selv, på en ellers helt hvit side, som om den 
selv er et margnotat, en kommentar til de 
historiske kildene hvorfra Nye mytologier 
har hentet sine ord. 

Margnotatene – det som på latin 
heter illuminasjoner – er et nikk til 
Walter Benjamin, som med sitt ufullførte 
Passasjeverket konstruerte en tenkning 
rundt historien bestående av sitater, nota-
ter, anekdoter og tidsbilder. I den benjamin-
ske historieforståelsen er ikke fortiden et 
tilbakelagt stadium, men en del av våre livs-
betingelser, som stadig er med på å skape 
fremtiden. Derfor er det nødvendig å gå til 
historien med et blikk for hvilke betingelser 
vi legger til grunn: «Spørgsmålet om poetik 
handler ikke om, hvordan noget var eller 
er, men om, hvordan noget må være for at 
kunne være. Overlevering af viden er en til-
lidsproces: jeg giver deg mit ord». Poesien 

Tekst av Johannes GrytnesRitualer for en ny virkelighet
Nye teknologier og endringer i den politiske subjektiviteten vil 
nødvendigvis også endre litteraturen. Men hvordan vil fremtidens 
poesi se ut? Kanskje danskene har svaret.

«Poesien er et spørsmål om å 
berede grunnen for en annen 

livsform.»

er et spørsmål om å berede grunnen for en 
annen livsform.

Det administrative selv
Hva slags livsform er det snakk om her? 
Nye mytologier er en kompleks struktur, 
hvis form og innhold informerer hverandre 
i en slags horisontal spiral som blir stadig 
mer omfattende, uten noensinne å forlate 
bakkeplanet. Det kan derfor være nødven-
dig med et lite intermesso. Litteraturen har 
alltid vært åstedet for menneskets reflek-
sjoner om seg selv. Vi kan kanskje tenke på 
det som en selvmedierende teknologi, en 
maskin som uttrykker, samler, oppløser og 
fortolker jeget. Eller, om man vil være litt 
mer radikal, så kan man tenke seg skrift-
teknologien som selve måten mennesket 
former seg til et jeg.2 

Samtidslitteraturen tar gjerne utgangs-
punkt i maksimet «Kjenn deg selv!» når den 
utforsker den menneskelige tilstand. Fra 
Sokrates til Augustin til Freud er skriften 
en måte å forstå sine indre beveggrunner, 
dykke ned i menneskets psykologi, avdekke 
skjulte motiv og nevroser. Mennesket kom-
mer til seg selv gjennom å bekjenne seg 
selv. Men vi har også en annen tradisjon, 
som har stått i skyggen av denne krist-
ne-psykoanalytiske tradisjonen. I brevene 
til den stoiske, romerske forfatteren Seneca 
er hans selv også det sentrale spørsmålet. 
Men det er ikke analysen av det indre som 
er viktig for ham. Snarere er selvet her et 
spørsmål om det grekerne kalte epimeleia 
heautou, som kan oversettes med trening, 
meditasjon eller en praktisk omsorg for 

selvet. Spørsmålet er ikke «tenker og føler 
jeg riktig?», men «hvor mange timer brukte 
jeg på å lese, hvor mye kroppslig utfoldelse 
fikk jeg, hvordan gikk dagens meditasjon, 
hvordan oppførte jeg meg mot andre?» Det 
er en bevegelse fra det indre til det ytre, fra 
det vertikale selvet til en praktisk adminis-
trering av selvet.

Og kjenner vi oss ikke litt igjen i dette? 
Hvordan selvforståelsen gradvis glir over 
i et spørsmål om praksis? Er du ikke lykke-
lig? Last ned en meditasjonsapp, stå opp 
tidligere, spis sunt, tren nok. Det gode liv 
er i mindre grad knyttet til en forestilling 
om å leve i henhold til et indre moralsk 

kompass, og i større grad knyttet til admi-
nistrasjon av dagens timer, en velfunge-
rende balanse mellom arbeid og sosialt liv, 
et passende treningsregime. Det politiske 
systemet er ikke et spørsmål om hva som er 
«godt», men om hva som er den mest effek-
tive måten å forvalte og administrere krop-
per, penger, varer og infrastruktur. Veien 
til frelse er ikke brolagt med bekjennelser 
og selvransakelser, men med selvforbe-
drende praksiser som kan minne mer om 
buddhisme enn kristendom.

Som om ingenting har skjedd
Og så kan man spørre seg: Er det så galt 
da? Når vi kvitter oss med utdaterte fore-
stillinger om det indre, om individet og 

andre borgerlige konstruksjoner, ligger vel 
veien åpen for en fri utfoldelse av kroppen? 
Muligens er det her Holm gjør sin interven-
sjon. For om praksisen vår har endret seg, 
om vi har beveget oss fra et kristen-hu-
manistisk selvbilde til en posthumanis-
tisk selvpraksis, så henger våre politiske og 
etiske kategorier fortsatt igjen i de gamle 
fortellingene. «Helligdomen er ikke læn-
gere fast afgrænset / hvælvingen er brudt». 
Men i likhet med bankpersonalet i Eikas 
novelle fortsetter vi å bo og jobbe i ruinene 
av det gamle, som om ingenting har skjedd.

For hjulene slutter ikke å snurre bare 
fordi vi ikke lenger fester tiltro til dem. Det 
administrative selvet er snarere perfekt rig-
get for å koble seg på overvåkingskapitalis-
men. Hvor mange timer har du meditert, 
hvor langt løp du, hvor mange uproduktive 
timer hadde du i dag? Det finnes en app for 
det – bare skriv under her, vi trenger dine 
data, det som før tilhørte deg, det man før 
ville tenkt på som en del av ditt indre, vi 
skal bare selge det til de som har penger 
nok til å kjøpe. Nettopp derfor trenger vi 
nye mytologier, og ikke minst nye ritua-
ler, nye måter å organisere vår relasjon til 
hverandre og til tingene vi omgir oss med.

Kroppslig overføring
Nye mytologier er ikke et forsøk på å forstå 
det som var eller det som er. Snarere går 
den til historien for der å finne kilder til 
nye begynnelser, som tar utgangspunkt i en 
jegløs ydmykhet: «en /oprindelig / svaghed 
/ åben: / for / virkeligheden, / Hvor et oprør 
/ finder sted». I likhet med Lena Lindgren 

forespeiler Holm seg nymfen Ekko som 
en figur for vår tid. Det handler om å la 
en annen type oppmerksomhet komme 
til uttrykk, en lydhørhet for den smerten 
og sårbarheten alle levende organismer 
deler. Forfatterens oppgave er ikke lenger 
å formidle jegets kamp mot verden, men å 
bli et medium for det som allerede finnes 
over alt rundt oss, vibrerende og ropende 
for den som vil høre: «dette ansigt / denne 
/ lighed med naturen / efterligner naturen 
/ kærligheden er / en / efterligning / at / til-
give.» Det minner oss om bildet av mannen 
i ørkenen i Eikas novelle, som kobler seg til 
maskinen og får ta del i det verdensomfav-
nende skriket.

Dette minner også mistenkelig mye om 
en kristen etikk, sier den skeptiske leser. 
Men det er ikke snakk om å ha et godt hjerte 
eller et rent indre. Spørsmålet er hvilke 
gjenstander vi skal knytte oss til, hvilke 
maskiner vi skal koble oss på. Nye mytolo-
gier er en slik maskin, som kroppslig kobler 
sin leser til seg.

Et kapittel heter «Overførsel fra sten». 
Kapittelet består av et bilde og tre ord. 
Først bildet av en munk som lar sin hånd 
gli over en steinvegg hvor det er hugget inn 
en rekke tegn. Å lese med hånden, som en 
imitasjon av leseren som selv sitter lesende 
med hendene, blar i de tunge sidene, fører 
fingrene over figurene, de overmalte, gamle 
arkene. Så ordene: «jeg er hånden». Hva 
betyr det? Helt mot slutten av boken, lik-
som skjult i flere lag av maling og ekspone-
ring, to håndavtrykk, i naturlig størrelse. 
En oppfordring til å legge sine egne hender 
ned på sidene, en merkelig intim handling: 
«Overføring af viden er en tilidsprocess: 
jeg giver dig mit ord». Ordet er en overfø-
ring, en liturgi som poeten deler med sine 
lesere, som vi mottar med hendene. Som 
om teksten ikke retter seg mot det indre, 
mot refleksjonen, men mot kroppen.

Nye ritualer
Kanskje er det slik den kommende poesien 
vil være: Poesi som en buddhistisk liturgi, 
som en felles messing over en tekst eller en 
gjenstand. Mot de gamle romantiske idéene 
om poesi som et uttrykk for et jeg, så kan 
vi tenke oss poesien som et avskapingsri-
tual, slik vi ser det hos Eikas strandgutter: 
«Para-sol, Para-sol, sådan var vores bøn: 
en udsendelse af lydbølger der satte det 
levende vand i svingninger». Avskapingen 
er en måte å «bli hos kroppen», som det 
heter i Nye mytologier, å utholde materiali-
teten, frigjøre oss selv og tingene fra solens 
økonomiske, vertikale mytologi. 

Kanskje har solen allerede gått ned, kan-
skje vi allerede befinner oss etter solen, kan-
skje er avskapingen av individet, av det 
indre rommet, av jeget allerede i gang. Vi 
står allerede overfor en ny virkelighet. 
Spørsmålet er om vi har de redskapene vi 
trenger for å møte den, eller om vi vil fort-
sette å klamre oss til ritualer som sakte tøm-
mes for innhold.

1 «High Frequency Trading» er gammelt nytt: 
Selskaper som ser seg nødt til å flytte comput-
erne sine nærmere Wall Street for å spare to 
millisekunder på transaksjonene sine. Tid har 
alltid vært kapitalens største fiende (for eksempel 
den tid det tar for en arbeider å reprodusere sin 
arbeidskraft, det vil si sove, spise, vaske seg, 
og så videre, som for kapitalen er dødtid, som 
er grunnen til at den alltid har søkt å begrense 
søvnens makt over menneskene).

2 Blant annet Marshall McLuhan har hevdet at det 
latinske alfabetet er opphavet til individet.

Johannes Grytnes (f. 1994) er kritiker og frilanser.

«Boken pålegger leseren en 
kroppslig lesning.»
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Frøydis Sollid Simonsen, Maria Dorothea 
Schrattenholz og Joanna Rzadkowska (red.)
En strek gjennom tyngdekraften
Antologi
Solum Bokvennen, 2022
280 sider

Nøyaktig hva som binder tekstene i anto-
logien En strek gjennom tyngdekraften 
sammen, er ikke lett å si, bortsett fra at 
samtlige har et (eller to) bein innenfor hva 
man må kunne kalle for science fiction-sjan-
geren. For den som måtte ha sett TV-serien 
Black Mirror, eller Death, Love & Robots, 
kan boken i form virke kjent. Femten selv-
stendige tekster, handlingsmessig uav-
hengige av hverandre, bare løst forbundet 
under en slags tematisk paraply. Hva tema-
tikken er, er imidlertid ingen enkel sak å 
komme til bunns i. I antologiens etterord 
skriver redaktørene at de i løpet av arbei-
det gikk vekk fra sin opprinnelige idé om 
at boken skulle bestå av tekster som hand-
let om «alternative samfunn». Likevel skri-
ver de at «antologiens ulike bidrag kretser 
rundt alternative måter å eksistere på, i tid, 
rom og form». Dette er unektelig. Gjennom 
alt fra klonede, yngre versjoner av en selv, 
til barneandroider og halvdøde hjernenett-
verk underlagt moderne slaveri møter vi 
en rekke uttrykk for «annerledeshet», men 
da må jeg spørre: Hvilken verdi har egent-
lig dét når det samme kan sies om abso-
lutt all science fiction? Å avvike fra virke-
ligheten slik vi kjenner den gir ingen sådan 
tekst særpreg; det plasserer den simpelthen 
innenfor sjangerens rammer.

Så hva da er fellesnevneren for tekstene? 
Slik jeg har lest dem, kan svaret synes å 
være nærliggende å finne med et nikk til 
den pågående akademiske diskursen vi kal-
ler posthumanisme: idéen om mennesket 
sett på nytt, i et nytt lys, fra flere vinkler enn 
den antroposentriske. I antologien møter vi 
mange former for menneskelighet som ikke 
er 100% menneskelig, men likevel nære 
nok til at vi kjenner oss igjen. I kontrasten 
mellom mennesket og det andre utkrystal-
liseres visse sider av menneskeheten. Når 
boken gjør det som best, fungerer dette bra. 
Dessverre varierer antologiens evne til å 
virke tankevekkende på leseren betrakte-
lig fra tekst til tekst. 

Eksposisjon versus forvirring
Å få science fiction til å fungere er aldri 
enkelt. Noe av grunnen til det ligger i hvor 
fremmedgjort leseren er fra fiksjonsuniver-
set, særlig tidlig i lesningen, før han eller 
hun har lest nok til forstå hva som fore-
går. I en roman kan det ofte ta et kapittel 
eller to før man helt skjønner seg på all den 
uvante sjargongen, de fremmede substan-
tivene, den fiktive teknologien. I en novelle, 
derimot, er det ikke plass til langsomt å 
trekke leseren med seg inn i fantasien. 
Her ligger paradokset, som også En strek 
gjennom tyngdekraften lider av, nemlig at 

forfatteren på den ene siden står i fare for 
å overforklare og på den andre risikerer å 
forvirre leseren sin grenseløst. Lite er så kje-
delig som å lese en science fiction-novelle 
hvor hele den første halvdelen er viet til å 
forklare hvordan alt henger sammen: det 
dystopiske samfunnets bakgrunn, hvem 
som er hvem, hvilken fancy teknologi som 
eksisterer og hvorfor. 

På den andre siden kan det være fortvi-
lende å lese en hel novelle innenfor sjan-
geren uten å forstå bæret fordi forfatteren 
har valgt show, don’t tell heller enn ekspo-
sisjonsteknikk. De beste tekstene i En strek 
gjennom tyngdekraften er de som klarer å 
finne balansen. Ofte synes det å være sam-
menheng mellom dét og hvor komplekst 
fiksjonsuniverset er. De beste novellene i 
antologien er nemlig ikke de med det mest 
ekspansive universet, den mest intrikate 
teknologien eller de mest storslåtte prin-
sippene. Tvert imot er det gjennom enkel-
het at de beste tekstene i antologien skiller 
seg fra mengden. 

Antologiens høydepunkter
For meg rår det liten tvil om at de ster-
keste tekstene i antologien, er Lasse 
W. Fosshaugs «Aksom», Kristoffer 
Ringerikes «Føniksdansen» og Bjørn 
Vatnes «Problemet med opp». I førstnevnte 
befinner vi oss i en dystopisk versjon av vår 
egen verden hvor brukere av et slags fram-
tids-Facebook, etter døden, får hjernene 
sine koblet opp og utnyttet i forbindelse 
med en avansert kunstig intelligens-algo-
ritme. Det hviler noe uhyggelig over hele 
novellen, som igjen leder assosiasjonene til 
Black Mirror, i det vi drypp for drypp får 
forståelse for at disse døde menneskene 
trolig lever i et slags uopphørlig helvete 
der de ligger og tjener som data til nytte 
for de levendes digitale velferd. Det er det 
mørke og vonde under overflata som gjør 
teksten god, som inviterer til ettertanke, 
siden vi gjennom denne annerledesheten 
kan trekke linjer til vår virkelige verden, 
hvor det også skjuler seg mye lidelse bak 
alle de dingser og duppeditter vi priser så 
høyt, blant annet i produksjonssektoren. 
Menneskehetens umoralske tilstand set-
tes på spissen. Kapitalistisk konsum versus 
menneskeverd. Det fungerer på en upre-
tensiøs og overbevisende måte.

I «Føniksdansen» finner handlingen 
sted i en framtid hvor mennesker, etter 
døden, kan returnere i klonede, yngre ver-
sjoner av egen kropp. Det som gjør denne 
novellen god, er ikke først og fremst at tek-
nologien har noe uhyggelig ved seg, men 
hvordan teknologien får sosiale utslag. 
For som med alle ting, koster det penger 
å klone seg selv og overleve døden. Dette 
bidrar i Ringerikes novelle til å øke klasse-
forskjellene i samfunnet. «De rikeste kan 
kjøre kroppene sine helt ned i kjelleren i 
løpet av få år, for så å bli gjenfødt», leser vi. 

«Med flere milliarder på konto, er kostna-
dene knapt merkbare for dem. Det er som 
å kjøpe nye klær, mens vi andre bruker et 
helt liv på å spare». Arbeiderklassen, der-
imot, bare dør.

I min personlige favoritt, Bjørn Vatnes 
«Problemet med opp», er settingen enkel. 
Likevel er den kime til komplekse tanker. 
Menneskene i teksten lever i en kube som 
tilsynelatende svever gjennom verdens-
rommet. I kuben finnes det ingen gra-
vitasjonskraft, og følgelig pågår hetede 
politiske og filosofiske debatter blant inn-
byggerne knyttet til hva som skal regnes 
som opp. Er det kubens ytre som skal være 
opp, eller skal kubens kjerne være det? 
Hovedpersonen er blant de politisk enga-
sjerte som mener at alternativ to er best. 
De kaller seg sentrister. «Det er en umåtelig 
vakker og demokratisk tanke», reflekterer 
han. «[Å knytte opp til sentrum isteden-
for overflaten] betyr at vi gir avkall på den 
eldgamle ideen om at hvert menneske har 
en uendelig himmel over seg». Teksten er 
tettpakket av gullkorn til ettertanke. Ofte er 
den regelrett morsom, hvilket etter mange 
dystrere bidrag føles som en befrielse. «Det 
har vist seg», leser vi, «at de som bor i de 
ytterste etasjene, har noen helt uforander-
lige meninger om at de bor øverst. Det har 
selvfølgelig med boligverdien å gjøre. De 
finner seg i hvert fall ikke i å bo på bun-
nen, slik de ville gjøre om kubens kjerne 
ble definert som opp». Igjen, skjønt i mun-
trere innpakning, har vi altså å gjøre med 
en subtil samfunnskritikk av vår verdens 
helt reelle klasseforskjeller og overfladiske, 
kapitalistiske verdier.

Og sånn er jo ofte god science fiction, 
at den kan gi et friskt blikk på vår egen 

virkelighet. Hvem er vi, som mennesker 
og som samfunn? I møte med tekster hvor 
fantasifull teknologi benyttes for å sette 
våre skyggesider på spissen, ser vi oss selv 
i et nytt lys. 

Ellers foreligger det i antologien noen 
bidrag hvor det snarere enn det samfunn-
skritiske er atmosfæren, bildene og den 
språklige poesien som utgjør den sterkeste 
siden. I denne sammenheng kan Kathleen 
Rani Hagens «Totem» nevnes, hvor vi 
leser en av bokens mest fengslende pas-
sasjer: en handlingsmessig løsrevet para-
bel om en edderkopp som stjeler kjøtt fra 
Døden. Noe av det samme kan sies om 
antologiens lyriske bidrag, gitt av Martin 
Ingebrigtsen, Nils-Øivind Haagensen og 
Morten Langeland.

Nysgjerrigheten først
Avslutningsvis vil jeg gi ros til redaktørene 
og forfatterne, alle som én, for å ha viet tid 
og arbeidskraft til å lage noe Norge dess-
verre ser altfor lite av: sjangerlitteratur 
for voksne lesere. Redaktørene skriver at 
utgangspunktet for antologien var «nys-
gjerrighet på hvordan dagens norske for-
fattere forholder seg til sjangeren». Det er 
en beundringsverdig misjon de skal applau-
deres for, ikke bare fordi de hadde den som 
utgangspunkt, men fordi de gjennomførte 
på en solid måte, selv om ikke alle tekstene 
er av samme kvalitet.

Tekst av Mikael Schultz RasmussenVarierende gjennom tyngdekraften
Gravitasjonsloven er kanskje absolutt, men det samme kan ikke sies om kvaliteten 
i En strek gjennom tyngdekraften. Tekstene som utgjør science fiction-antologien 
varierer fra umåtelig uinteressante til svært tankevekkende. 

Mikael Schultz Rasmussen (f. 1993) er 
litteraturviter. Han underviser litteratur, 
språk og folketro ved Vilnius Universitetet i 
Litauen. 
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Kjære leser, send meg gjerne en mail på 
hansenmeyer@hotmail.com dersom du 
vet om fortellerposisjonen jeg snart skal 
beskrive for deg, oppstår i for eksempel 
engelsk, tysk eller russisk litteratur på et 
tidligere tidspunkt. Det skulle vært mor-
somt å vite, men jeg er ganske sikker på at 
dette er fransk. 

Jeg ble minnet om denne fortellerposi-
sjonen da jeg leste åpningen på redaktøren 
for BLA Ulla Svalheims debutroman Til 
troende. En jeg-person observerer en ung 
pike på kirkegården: «Jeg så henne en dag 
i juli da hun strena rundt på kirkegården 
med en grasklipper». I neste kapittel trer 
jeget tilbake og lever seg fullstendig inn i 
den unge jentas tanke- og erfaringsverden. 
Fortelleren starter med å holde seg til det 
som utelukkende kan observeres, men går 
like etterpå langt, langt videre inn i løgnen 
og fiksjonen, fantasien, innlevelsen, med-
følelsen og empatien, og dermed også for-
søket på sannhet. 

Jeg liker denne fortellerposisjonen fordi 
den er umulig. Det er frekt, og jeg tror altså 
at det er ganske så fransk.1 Det er Gustave 
Flaubert som, så vidt jeg vet, første gangen 

innfører en slik umulig forteller i Madame 
Bovary (1856): «Vi satt og leste lekser da 
rektor kom inn, fulgt av en ny elev kledd i 
dress som en voksen, og av en pedell som 
bar på en stor skrivepult.»

Fortelleren er bare en anonym repre-
sentant for fellesskapet i klasserommet og 
etablerer en autoritet gjennom å forankre 
det fortalte i troverdige, dagligdagse obser-
vasjoner. Men ganske snart gir fortelleren 
omfattende informasjon om det videre 
livsløpet til denne nye eleven, Charles 
Bovary, og hans forhold til moren, hans 
legeutdannelse – og før man vet ordet av 
det, er fortelleren langt inne i noe som den 
opprinnelige, nokså nøkterne kontrakten 
med leseren ikke på noen måte rommet. 
Egentlig er dette så drøyt at halvparten 
kunne vært nok, men det er nettopp der-
for det fungerer. Enhver lystløgner kjen-
ner til denne gleden: fryden og kraften i å 
holde masken mens du uttaler deg om noe 
du overhodet ikke kan vite noen ting om. 

Flaubert kunne åpnet romanen med 
Charles Bovarys synspunkt, i en mer tra-
disjonell Balzac-stil, for eksempel slik: «En 
aften ved elleve-tiden ble familien Bovary 

vekket av at en hest stanset like utenfor por-
ten», men da ville prosaen mistet den lille 
flammen, det lille skyvet som åpningen gir. 
En mer ordinær forteller gjør naturligvis 
akkurat like drøye antagelser og bruker fan-
tasien på en like skamløs måte, men da har 
det ikke først blitt opprettet et punkt hvor-
fra fortelleren fremstår nøktern, sannsyn-
lig og «virkelig». Det er denne fallhøyden 
som virker på leseren og skaper friksjon.

Hensikten med å skrive fortellende 
prosa er jo å lage et bål, at det skal ta fyr 
og at flammene skal vokse, at den interne 
spenningen i prosaen skal tenne leseren. 
En mulig gnist til denne flammen er nett-
opp fortellerposisjonen; løgnen er den ru 
tappen på fyrstikkesken som møter det 
«virkeliges» fyrstikkhode, og som ved hjelp 
at et lite press fra fortellerens selvtillit, gjør 
at flammen kan blusse opp.

Marcel Proust bruker en tilsvarende for-
tellerposisjon når fortelleren i På sporet av 
den tapte tid i en egen roman inni roma-
nen forlater jeg-personens erfaringsverden 
og i et par hundre sider lever seg fullsten-
dig inn i familievennen Swanns kjærlig-
hetsliv, tanke- og erfaringsverden. Det er 

frekt, fransk, og det brenner fint, det knitrer 
og spraker og det blir bål av sånt. Veien til 
Swann er muligens den sterkeste delen av 
hele romanverket,2 og nettopp det handler 
mye om fortellerposisjonen; det er forun-
derlig herlig å la jeg-personens nytelses-
syke og engstelige blikk på verden rette seg 
mot noe annet enn seg selv. 

Har du spørsmål til lektor Meyer? 
Send spørsmålet ditt til 
hansenmeyer@hotmail.com.

FAQ med lektor Meyer. Jonas svarer 
på ofte stilte spørsmål. 

Tekst av Jonas Hansen Meyer

1 Anne Oterholm benytter en lignende fortellerpo-
sisjon i Liljekonvallpiken, og Oterholm er jo fransk 
som bare det. For øvrig har Ulla Svalheim studert 
på Forfatterstudiet i Bø med Rune Christiansen 
som lærer, og han er jo også fransk så det holder, 
så her er det fristende å lage en grand theory om 
det franske i norsk samtidslitteratur. 

2 Jeg har det siste året med tvang oppholdt meg 
en hel del i del to av andre bind, og står egentlig 
ganske fast, derfor kan jeg ikke uttale meg om 
verket som helhet, men det synes å være en 
allmenn oppfatning at Veien til Swann er blant 
det ypperste i hele romanen.  

Jonas Hansen Meyer (f. 1982) er skribent og 
kritiker i NRK. Innen denne teksten er på trykk, 
har han fylt 40 år. Gratulerer, Jonas!

Priya Bains skulle gjerne visst hva jeg mente 
med «innvandreraktige» gjenstander, sier 
hun på panelsamtalen om «hvit kritikk», 
med ordstyrer Sumaya Jirde Ali, og delta-
kere Camara Lundestad Joof, Bains, Preben 
Jordal og Sigrid Hvidsten på Deichman 
24. februar. Det skjønner jeg godt, det er 
ikke lett å forstå slike sarkastiske utsagn 
når de er helt tatt ut av kontekst, og gjort 
til en del av en debatt de på ingen måte 
var ment som et bidrag til. Ord løsre-
vet fra kontekst gir sjelden mye mening. 
Derfor synes jeg det er merkelig at verken 
Klassekampen, Morgenbladet eller ordsty-
reren på Deichman finner det nødvendig å 
nevne hvilken anmeldelse Bains snakker 
om, eller hvem det er hun kritiserer.

Jeg kan gjerne figurere som stråmann 
i Bains’ kritikk av kritikere, men da vil jeg 
gjerne vite om det. Ikke bare fordi jeg gjerne 
vil kunne forsvare meg mot slike mislesnin-
ger, jeg synes også det er synd at mine ord 
blir stående som eksempel på en hel kri-
tikerstands manglende evne til å omtale 

minoritetslitteratur. Preben Jordal kan ikke 
forsvare seg mot en slik anklage, ei heller 
andre kritikere som blir møtt med denne 
stråmannen. Resultatet er som regel at 
debatten blir generell, det blir uklart hva 
man egentlig snakker om, og alle går hjem 
og tenker at mangfold er viktig, som man vel 
var overbevist om før debatten startet også.

Om vi kan ta utgangspunkt i noe konkret, 
for eksempel min lesning av Med restene av 
mine hender i BLA 8/2021 – en anmeldelse 
som tar boken på alvor, aksepterer dens 
premisser og leser dens virkemidler med 
genuin interesse, selv om den ender med å 
være kritisk – så kunne vi kanskje kommet 
fram til en faktisk uenighet. Kanskje Bains 
har et poeng, kanskje jeg mister blikket for 
nyansene i boken hennes, fordi jeg ikke har 
kontakt med de erfaringene hun beskriver. 
Kanskje trenger vi oppdaterte lesestrategier. 
Men da må debatten være basert i mer enn 
stråmenn og feillesninger.

Gjennom hele Med restene av mine hen-
der lener Bains seg tungt på et virkemiddel 

vi kjenner fra Athena Farrokhzads Vitsvit. 
Farrokhzads dikt er formet som replikker fra 
hennes familiemedlemmer: «min mor sa» 
eller «min far sa». På samme måte er Bains 
dikt formet som replikker fra familiemed-
lemmene: «familien sier». For Farrokzhad 
var dette en måte å unngå å snakke på vegne 
av noen som ikke hadde tilgang på offent-
ligheten. Ved å gi ordet til sin familie unn-
gikk hun at familien ble statister i sin egen 
fortelling. 

Til en viss grad er det nettopp dette som 
skjer i Bains bok. Familiemedlemmenes 
individualitet forsvinner inn i denne uklare 
massen, «familien». De blir statister. Når 
jeg skriver det kanskje unødvendig slei-
vete «innvandreraktige», er det en kritikk 
av denne de-individualiseringen jeg opple-
ver at Med restene av mine hender gjennom-
fører. Heller enn å skrive fram personene og 

gjenstandenes egenart, deres tilknytning til 
et partikulært her og nå, gi dem agens og 
subjektivitet, opplever jeg at de står der som 
en homogen masse. Uten å ville det (dette er 
jeg helt sikker på) bekrefter dermed Bains 
et uheldig bilde av «det innvandreraktige» 
som dessverre finnes i kulturen.

Og så er jeg helt enig i at det på ingen 
måte er Bains sitt ansvar å unngå å bekrefte 
alle fordommer mot innvandrere, flyktnin-
ger og minoriteter i dette landet. Da hadde 
det blitt vanskelig å skrive noe som helst. 
Men når hun så gjennomført lener seg på 
et virkemiddel med en så nylig, så kjent og 
så tydelig historie, må hun også forvente å 
bli lest i lys av de etiske problemstillingene 
dette virkemidlet ble brukt til å løfte. Og om 
ikke det er kritikerens oppgave å påpeke 
ord og virkemidlers historikk, samt sette 
bøker inn i en større kontekst, så vet jeg 
ikke hva som er poenget med oss. I denne 
rollen ligger det også en forestilling om 
å løfte debatter ut av omtrentligheter og 
generaliseringer.

Responsrommet. Jeg kan gjerne figurere som stråmann i Bains’ kritikk 
av kritikere, men da vil jeg gjerne vite om det, skriver Johannes Grytnes.

Tekst av Johannes Grytnes

Stråmannsdebatter

Dette må da være en fransk 
fortellerposisjon, må det ikke?

(uten tittel)

er det varm krig i kranene våre
er det kald krig i kranene våre
hvordan kan det være slutt på krig
de lovet at den ville komme på ettermiddagen
vi fikk tross alt en beskjed
«krig vil komme tilbake etter klokka 14»

det er allerede tre timer uten krig
seks timer uten krig
og hva om det ikke kommer krig før til natta
vi kan ikke vaske klær uten krig
kan ikke lage middag
kan ikke engang drikke te uten krig

etter åtte dager uten krig
begynner vi å lukte vondt
konene vil ikke ligge i samme seng som oss
barna slutter å smile og klager
hvorfor trodde vi at vi aldri ville gå tomme for krig

la oss gå til naboen for å låne litt krig
på andre sida av den grønne parken
vi skal bære den forsiktig og ikke søle
et liv uten krig anser vi som et midlertidig problem
i våre trakter er det unaturlig
at krig ikke strømmer gjennom rørene
ned i hvert hus
ned i hver strupe

Ija Kiva, oversatt Aina Villanger

Dikt av Ija Kiva og Alicja Rosé
Gjendiktning av Aina Villanger og Alicja Rosé

Poesi. 

To dikt

Ija Kiva, ukrainsk poet, journalist og oversetter. Født i Donetsk i 
1984. Etter utbruddet av den russisk-ukrainske krigen flyttet hun i 
2014 til Kiev. Han skriver dikt på russisk og ukrainsk.

Alicja Rosé, polsk poet, illustratør, oversetter. Bosatt i Norge. 

Lytte på ZOOM mens Ija Kiva leser sitt dikt om krig

I går lyttet vi på ZOOM til Ija Kiva
som leste diktet sitt i Kiev, hvor gulluene
til den ortodokse kirken ikke gjemte seg i bunkersen,
alle lyttet
i hjemmene sine, nesten alle, vi lyttet,
men vi var bare øyne, som om vi ikke hadde
noe annet, bare øyne, som om vi ønsket
å beskytte henne med øynene våre, vi sugde til oss
hvert ord med øynene, da Babi Yar brant i bakgrunnen,
men minnet brenner ikke, det stoler vi på, det er rustfritt,
minnet venter som en muldvarp, i dvalemodus,
vi ville alle, tusen mennesker på zoom,
med to tusen øyne holde over Ija
en paraply av luft,
et skjold av blikket vårt,
når hun leste ferdig, løftet jeg hodet,
en bok fra biblioteket lå på bordet
La tentation d’exister av Cioran,
åsene holdt Bergen på fanget,
de første krokusene blomstret, alle
gledet seg til våren.

alicja rosé, oversatt alicja rosé

Responsrommet er BLAs debattspalte. Har du en 
mening? Send inn respons!
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Energihistorikeren Bruce Podobnik fore-
slår, at der er tre forhold, der gør sig gæl-
dende, når overgangen fra et energiregime 
til et andet opstår inden for de kapitalis-
tiske samfund: konkurrencefordel, geopo-
litisk strid og social konflikt. 

I det seneste tiår, har vi gentagende 
gange hørt, hvordan nye anlæg til sol- og 
vindenergi er blevet billigere at anlægge 
end nye kulkraftværker. Den sociale 
konflikt fik særligt luft under vingerne i 
Frankrig med de gule veste og den folke-
lige modstand det – forståeligt – skaber, at 
hæve priserne på brændstof samtidig med 
at man sænker skatterne for de mest velha-
vende. Med Ruslands invasion af Ukraine 
torsdag den 24. februar er det også blevet 
tydeligt for enhver, at en ny geopolitisk 
virkelighed opstod. En virkelighed, hvor 
Europa ikke længere kan have en energi-
forsyning, der er afhængig af en ’tanksta-
tion forklædt som et land,’ som republika-
neren John McCain tilbage i 2015 omtalte 
Rusland. Det er sagt mange gange før om 
petro-industrien, men måske – bare måske 
– befinder vi os ved overgangen til et nyt 
energiregime. 

Tilbage i 2012 udgav den norske forfat-
ter Tormod Haugland langdigtet Straumen 
går. Digtet er som det fremgår på bagsiden 
”ei omskrivning av Statnetts utviklingsplan 
2010.” Det kan for eksempel lyde sådan her:

for å utvikle ein / ny generasjon / sen-
tralnett med ein / ny generasjon kraf-
tige master av stål / for å føre straumen i 
ein ny generasjon / leidningar gjennom 
lufta og ut i / straumregionane / og til 
dei norske byane for å gje ein / større 
kapasitet i overføringa av straum / sidan 
bruken av straum hadde auka så mykje / 
og eg hadde sett for meg ei framtid / eg 
såg ei tid med lys og varme / og det var 
kraft i den tida det var ord / og musikk 
i den tida

Den energi, der føres rundt i Norge i 
Staumen går, er selvfølgelig altovervejende 
fremskaffet ved hydrokraft. Det samme 
gør sig bestemt ikke gældende for resten 
af Europa. Omkring 40 procent af al gas 
i Europa kommer fra Rusland – hvilket 
betyder at Europa betaler et sted omkring 
500-700 millioner dollars om dagen til den 
russiske stat. Der er med andre ord ikke 
tale om svulstig metaforik og hyperbole 
skræmmekampagner, når det bliver sagt, 
at Europa er med til at finansiere det rus-
siske militær. Det er simpelthen knastør 
økonomisk analyse, der blot understreger, 
at 24. februar 2022 også er datoen, hvor 
energipolitik definitivt blev sikkerheds-
politik. I den tyske kansler Olaf Scholz’ 

historiske tale (27. februar) om massive 
oprustning af det tyske militær i kølvan-
det på invasionen af Ukraine omtalte han 
da også vedvarende energi som ’frihed-
senergi’. På den måde kobles sikkerheds-
politik og energipolitik entydigt – en uaf-
hængig og vedvarende energi er en sikker 
og frihedsskabende energi.

Ligeledes har Danmark den 6. marts 
vedtaget et omfattende forlig om dansk for-
svarspolitik. Inden 2033 skal forsvarsbud-
gettet hæves til at udgøre 2 procent af BNP, 
hvilket vil betyde en merudgift på ca. 18 
milliard om året. Hvad mere er, så indebæ-
rer aftalen også en principbeslutning om 
at gøre Danmark uafhængig af Russisk gas.

Rusland har således gjort, hvad alver-
dens klimarapporter og naturkatastrofer 
på mærkværdigvis ikke er lykkedes med. 
Rusland har gjort energiproblematikken 
håndgribelig.

Ubevidst energi
Inden for det litteratur- og kulturvidenska-
belige forskningsfelt petrokultur arbejder 
man med begrebet ”the energy uncons-
cious.” Patricia Yaeger anslog konceptet 
i 2011 i en epokegørende nytænkning af 
litteraturhistoriske periodiseringer. Her 
foreslog hun at inddele værker efter de 
energiformer, der muliggjorde dem sna-
rere end efter filosofiske og kulturhisto-
riske grundtanker (så som Romantikken, 
Oplysningstiden, Det moderne gennem-
brud). Som hun skriver, ”thinking about 

energy sources might transform our noti-
ons of literary periods.” Når man således 
indlæser litterære værker i forhold til deres 
materielle basis, så træder energi frem i 
al sin magt og vælde. Værker med århun-
dreder imellem sig får pludselig en fælles 
klangflade i deres relation til eksempel-
vis biobrændsel eller kul. ”[T]o pursue an 
energy unconscious means a commitment 
to the repressed,” skriver hun også. Der er 
med andre ord en ubevidst energi(form) til 
stede i meget litteratur som med fordel kan 
underlægges analytisk opmærksomhed. 
Omvendt levner begrebet ikke den store 
opmærksomhed til formudtryk og litterær 
stilart. Det er på den måde et begreb, der 
kulturkritisk læser det litterære værk som 
en registrering af verden snarere end som 
en æstetisk egenart. Det er værd at være 
opmærksom på. Mit eget litteraturviden-
skabelige ståsted finder dog stor sympati 

for sådanne samlæsninger af sociale trans-
formationer og litteratur. 

Begrebet har ligeledes fundet anven-
delse udenfor litteraturteorien. Eksem-
pelvis i analyser af den ubevidste relation 
vi har med energi i hverdagen. Det er lidt 
ligesom med Heideggers hammer-teori. 
Vi opdager først, hvad vi har at gøre med, 

når lyset pludselig ikke tænder, selvom 
vi trykker på kontakten. I den nuvæ-
rende situation med Rusland, så tænder 
lyset dog stadig, men en lille usikkerhed 
er alligevel blevet indstiftet. Ikke nok 
med at benzin- og naturgaspriserne sti-
ger, i radioen og i fjernsynet åbenbares 
nogle ellers usynlige forsyningskæder 

Økokritikk. Ruslands ubegribelige – og utilgivelige – invasion af 
Ukraine har tydeliggjort det energiproblem som klimaforskere og 
-aktivister har råbt op om i årtier.

Går straumen?

Tekst av Karl Emil Rosenbæk

«Rusland har gjort 
energiproblematikken 

håndgribelig.»

Karl Emil Rosenbæk (f. 1987) er ph.d.-stipendiat 
på Syddansk Universitet. Han forsker i oliekultur 
repræsenteret i norske og danske oliefiktioner fra 
det 21. århundrede.

2020’erne har vist sig som et infrastrukturens arti, hvor alverdens distributions og forsyningskanaler trader til syne, skriver Karl Emil Rosenbæk. 
Bildet viser rør til bruk i byggingen av Nord Stream 2, gassledningen mellom Russland og Tyskland. Kilde: Wikimedia Commons.

pludselig. Vi har set det med mikroproces-
sorer, vi har set det med covid-19 testka-
paciteten, og nu ser vi det med energi. 
2020’erne har vist sig som et infrastruk-
turens årti, hvor alverdens distributions- 
og forsyningskanaler træder til syne. 
Petrokulturforskeren Graeme Macdonald 
har således længe argumenteret for at såvel 
hensyn til landskabsforstyrrelse som regu-
lære sikkerhedshensyn er væsensforskel-
lige alt efter, hvor i verden olieproduktio-
nen finder sted. Han skriver: “Death and 
injury from pipeline explosions remain a 
routine occurrence in and around cities 
such as Lagos, Port Harcourt, and Nairobi, 
for example. A well-rehearsed irony of the 
petro-capitalist world-system is that these 
oil-‘rich’ territories contain areas of exces-
sive fuel poverty, where the unregulated 
maintenance and illegal tapping of expo-
sed oil and gas lines is commonplace.” 
Ubevidst energi handler i al væsentlig-
hed om outsourcing, offshoring og afs-
kærmning fra/for de velhavende natio-
ner. En slags ilands nimby-attitude (Not 
in my backyard).

Skal energi til at gøre ondt?
Spørgsmålet er derfor også, om disse nye 
åbenbaringer afstedkommer en større for-
ståelse af, at energi ikke er en æterisk og 
immateriel størrelse. Jeg er selv flyttet i hus 
i efteråret og varmekilden her er naturgas. 
Det har vi hele tiden ville omlægge til en var-
mepumpe, men arbejdet er i den grad acce-
lereret over de seneste uger. Der er også to 
brændeovne i huset og her over vinteren har 
vi anvendt dem dagligt for at holde natur-
gasforbruget nede. Det har resulteret i nogle 
kropslige og mentale energierfaringer, som 
jeg har været forskånet for længe. Ikke bare 
har vi selv anskaffet mere træ, når lageret har 
været tomt, jeg har også selv måtte slæbe, 
stable, hente, huske, save, justere, optænde 
og løbende påfylde. Muskelgrupper, der 
sjældent aktiveres i kontorarbejdets stille-
siddende syssel, har været udsat for noget af 
et chok. Min ryg, mine arme og sågar mine 
lår har ikke ladet denne omvæltning forbigå 
ubemærket. Med al tydelighed er biobrænd-
sel som privat energiform ikke ubevidst, 
men i høj grad noget, der kræver både men-
talt og fysisk arbejde.

Putins invasionskrig betyder, at min 
private erfaring synes at være forbundet 
til de europæiske nationalstaters nylige 
erkendelser. Ude-af-syne-ude-af-sind-
mentaliteten har blotlagt sin mørke bagside 
i en sådan grad, at vi ikke længere kan bort-
forklare det som enkeltstående uheld. Det 
spanske olieselskab Repsols nylige olieuds-
lip ved Perus kyst – den største miljøkatas-
trofe i landets historie – handler ikke om 
manglende tsunami-advarsler fra Perus 
side, men om tilsidesatte beredskabspla-
ner. Det er fristende at tro dette ”uheld” har 
noget at gøre med den peruvianske nati-
ons position i verden at gøre. Kan det tæn-
kes, der ikke er lige så håndfaste og særligt 
efterlevede regelsæt for arbejdsmiljø her? 
Og kan det endda tænkes, at Repsol – der i 
parentes bemærket bryster sig af at være et 
’klimavenligt olieselskab’ – opererer med 
en mangelfuld beredskabsplan ud for Perus 
kyst af samme grund?

Forskel mellem forviklingerne Repsol-
Peru og Gasprom-Eu(ropa) er blot, at vi i 
Europa ikke kan kigge den anden vej. Det 
er tankevækkende, at det i begyndelsen 

af februar lignede en formsag, at natur-
gas skulle indgå i EU’s grønne taksonomi, 
hvorimod EU-kommissionen her i marts er 
kommet med forslag til, hvordan EU kan 
udfase russisk gas. Spørgsmålet er selvføl-
gelig om Norge, Qatar, Iran og andre gas-
nationer blot skal overtage Ruslands plads, 
eller om det er gået op for EU’s lederskab, 
at energi nogle gange må gøre ondt – hvis 
ikke i ryggen, så i det mindste i udsigten…

… for hvis ikke straumen går i vores nær-
miljø, så går straumen måske.
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Tjue ganger om dagen. Minst! Hvor mye 
repetisjon skal det egentlig til før et ritual 
slutter å være rituelt, før det blir gjenta-
gelse, mani og tvang, før smerten over å 
ikke få det man vil ha vokser seg større enn 
nytelsen over å endelig få det?

Dét må også Charli XCX ha tenkt på da 
hun skrev «Track 10», som runder av albu-
met Pop 2 fra 2017 (hun insisterer på å kalle 
det en mixtape).

Jeg-et til Charli i «Track 10» er et slags 
gjørmete, utflytende, istykkerslått selv, 
man kan for eksempel gjøre splittingen i 
det syngende jeg-ets psyke helt overtyde-
lig visuell og se for seg at de ulike stem-
mene tilhører ulike kroppsdeler som har 
blitt autonome: et øre som venter på å få 
lytte til nok en tom forsikring fra en utslitt 
elsker, en avskåren arm som griper etter 
kjønnsorganer i en halvtom seng, et trist 
kne som krummer seg sammen og støter 
inn i en annens.

Her kunne jeg ha skrevet om den kvin-
nelige kyborgen, om singularitet, sam-
mensmeltingen av menneske og maskin 
på markedet, eller om det som skjer når den 
maskinelle klangen får en spesiell skjønn-
het selv når den holdes nede og kveles av 
apparatene, om mekaniseringen av eros i 
det 21. århundret. Om hvordan Charli både 
underkaster seg fordi hun ikke har noe valg, 
hun må være servil og tjene teknikken som 
alle andre, og hvordan hun er bedre enn 
alt dette fordi hun likevel klarer å synge 
noe vakkert i maskineriet. Eller om hen-
nes helt uanstrengte og perfekte syntese 
av avantgarde og pop (ikke siden Kate Bush 
og Hounds of Love), at den seige struktu-
ren mimer ventingen på en forløsning som 
aldri kommer, eller om hvordan de forskjel-
lige utropene hennes, den helt ubeskjedne 
leken med troper fra angloamerikansk pop 
post-Max Martin, filtrert gjennom en selv-
refleksivt påtatt bruk av autotune, er karak-
teristisk for hvordan kollektivet PC Music, 
som Charli samarbeider med på Pop 2, for 
en fem-seks år siden mestret dialektik-
ken mellom satire og inderlighet i inter-
nettkulturen ganske greit. Men jeg orker 
egentlig ingenting av dette. Og jeg orker i 
alle fall ikke enda en runde med tomsnakk 
om guilty pleasures, forsikringer om at jeg 
«egentlig» og uironisk mener at dette er 

«bra». Selv om «Track 10», ved siden av å 
være en brutal kjærlighetssang med like 
deler soveroms- og klubbfatalisme, fak-
tisk handler om grensetraktene mellom 
intellekt og kropp, forklaring og uvitenhet, 
lytterens tilbedelse av det kunstig vakre i 
musikken og lytterens forsøk på å komme 
seg unna umiddelbarheten.

 «Love, I do», det gjentar hun igjen og 
igjen, nesten like ofte som «I blame it on 
your love», og det er dette verselinjepa-
ret som er det smertefulle navet. Er det 
en ekteskapspakt som egentlig bare er et 
ja til å velte seg i gjentagelsestvangen, i 
repetisjonen av minnene om en fæl dyna-
mikk? Som trosbekjennelse: Hun holder 
fortsatt tosomheten i live selv når den er 
redusert til innøvde læresetninger. Hun 
omdanner det til et aktivt verb, det er noe 
hun fortsatt mener at hun kan gjøre, selv 
om resten av teksten, der hun fabulerer 
om å gjøre begynnelsen om igjen, tyder på 
det helt motsatte, at hun for lengst har gitt 
opp. På nytt og på nytt må vi høre at hun 

gjør kjærlighet, eller at hun sier ja til en 
fortapt elsket annen. Det er både grusomt 
og uimotståelig.

I sin ode til tosomheten i samtale-
form, Lovprisning av kjærligheten («Éloge 
de l’amour», 2011), sier den franske filo-
sofen Alain Badiou at kjærligheten hvi-
ler på «konstruktionen af en verden med 
udgangspunkt i forskellen» – «verden, når 
den undersøges, praktiseres og leves med 
udgangspunkt i forskellen frem for med 
udgangspunkt i identiteten». Med opphe-
velsen av det trygge selvet i tosomhetsmø-
tet sikter Badiou til erkjennelsen av radikal 
og fullkommen annethet, ikke en destruk-
tiv selvforglemmelse eller en oppslukt sym-
biose med den Andre. Men «et decentre-
ret synspunkt, der overskrider min simple 
overlevelsesdrift eller min deri indbefat-
tede egeninteresse».

I badiousk forstand er kjærlighetsmøtet 
en begivenhet/hendelse [événement] som 
overskrider tidens lovmessighet og som 
innstifter en annen, åpnere og mer porøs 

tid av potensialitet og avbrudd – en ennå 
ikke identisk eller bestemt mangfoldighet. 
Hendelsen innstifter «Toerens scene» frem-
for «Enerens scene». Anerkjennelsen av 
autentisk og faktisk forskjell, og ikke minst 
risikoen ved kjærlighetsmøtet, er også en 
motvekt til et samfunn hvor vi hele tiden 
forsikrer oss og minimerer risiko ved stadig 
å kalkulere, veie frem og tilbake, gjør nytte-
verdien til kalkyle for den viktigste relasjo-
nen av dem alle. Hvor man, for å være tro 
mot kjærlighetens lovnad om varighet må 
«acceptere erfaringen af verden fra forskel-
lens synspunkt, på sin måde en ny sand-
hed om forskellen». Det dreier seg ikke om 
å miste seg selv av syne, men å forstå hele 
seg selv ut fra (og som) den eller det Andre. 
Badiou ser også dette i sammenheng med 
kunsten, «den ultimative tænkning af begi-
venheden som sådan», og viser til André 
Breton og surrealismens tro på kjærlighe-
ten – i form av den overskridende slum-
pen, den villede tilfeldigheten: det plut-
selige møtet med Nadja i romanen Nadja i 
Paris’ gater – som en revolusjon av tilværel-
sen. Det er «kun kunsten [som] gendanner 
det, der er den sanselige dimension ved et 
møde, en opstand, et oprør».

«Sorry, I’m a little scared», synger Charli, 
det er greit nok, det høres ut som en van-
lig unnskyldning for å ikke ha klart å være 
hensunken hele veien, å ha falt på feil vis 
uten å ha dedikert seg, kanskje ha tråk-
ket litt i salaten i forhandlingsfasen, noen 
skjær i sjøen skal vi leve med, men så sprek-
ker autotunen i siste frasering; scared, en 
slags kvalt hulking hvor måten a-en i ordet 
rives istykker på skjuler en fortrengt sorg 
som sprenger seg ut, som er mye større 
enn akkurat denne ene pardynamikken, 
og så er beherskelsen tilbake, intonasjo-
nen er mer på utpust. Charli høres kokett 
ut, i ferd med å gjenvinne kontrollen når 
hun følger opp med «but no one ever really 
cared». Hva er det som er så spesielt med 
dette? For det første: Det er ikke «you never 
really cared», «you don’t care about me», «I 
don’t care», det er en hel imaginær pasien-
tjournal filtrert ned til et brutalt og nåde-
løst minimum: Ingen har brydd seg, abso-
lutt ingen. Koketteriet, lettheten i måten 
hun fremfører tekstlinjen på, er bare et 
skall. Selvfølgelig er det lettere å pakke inn 

sårbarheten i en innøvd beklagelse enn det 
er å erkjenne at hun ser seg som fragmen-
tert og helt hjelpeløs. Den kausaliteten der: 
Unnskyld for å ha såret deg, det var ikke 
meningen, men det er sånn jeg er opplært 
til å se meg selv, det er dette jeg har innpas-
set fra barndommen, det er det hun faktisk 
sier. Hun sier at hun har mistet seg selv 
uten å ha evnene til å se den andre, hun har 
ikke fått gaven det er eller blitt gitt mulig-
heten til å besitte det Badiou formulerer 
som en tro på kjærligheten. Det er derfor 
det ikke bare er søtt eller hverdagslig gjen-
kjennelig, men nitrist når hun synger om å 
«watch a little tv», fordi det etterfølges av 
«I love it when you need me», for da er det 
ingen som kan tro på at hun bare kveder 
om å føle seg ønsket lenger. Hvor skånsel-
løst dette egentlig er, må hylles.

Det som skjer når Charli synger at ingen 
noen gang har brydd seg er at man får lyst 
til å ta henne inn, motbevise for henne at 
det ikke er sånn at ingen noen gang har 
brydd seg. Jeg bryr meg! Fundamentale 
tilknytningsskader er aldri så vakre som 
dette. Noen år senere gjorde hun nemlig 
en nyinnspilling av «Track 10» under nav-
net «Blame It On Your Love», og det er en 
helt forferdelig, pasteurisert versjon av 
originalen, hvor formen er helt borte, det 
formløse og utflytende har fått en mer til-
gjengelig og steril drakt, og plutselig er det 
liksom ikke lenger så ille at det var noen 
som en gang ikke tok vare på et barn her. 
Maskinene lyder harmoniske, utropene 
likeså. Og på mange måter er det perfekt i 
all sin fortrengning og all sin dempethet, 
det er nyliberal kapitalisme som kogni-
tiv korttidsterapi. Dårlige objektrelasjoner 
skyfles ut med noen lovmessige redskaper. 
Plaster på kreft, som Tor Ulven sier i det 
ene intervjuet sitt om kunstens utilstrek-
kelighet som botemiddel mot lidelsen. Og 
mot bedre viten får man jo lyst til å spørre 
Badiou om hans idealbilde, som jeg helt 
uten skjensel kan si at jeg deler, også kan-
skje er litt abstrakt, da. 

Tekst av Benjamin YazdanEntusiastisk essay. Jeg-et til Charli XCX i «Track 10» er et slags 
gjørmete, utflytende, istykkerslått selv, skriver Benjamin Yazdan.

Forskjellige lyder 
fra en skadet sjel

«Hvor skånselløst dette 
egentlig er, må hylles.»

Benjamin Yazdan (f. 1992) er stipendiat 
i nordisk litteratur ved Universitetet i 
Oslo og kritiker i Klassekampen og BLA.Fo

to
: B

re
tt

 C
ar

r /
 T

ra
m

lin
e 

Fe
st

iv
al

 / 
W

ik
im

ed
ia

/ C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s



Bokvennen Litterær Avis  — Nr. 3, 2022 3736 Bokvennen Litterær Avis  — Nr. 3, 2022

Det er noe ved skriving som fremstår totalt 
urealistisk, og likevel søker jeg meg til det 
hver eneste dag. Å beskrive det umulige. 
Og det gjør meg fortvila hver eneste gang, 
dette med å skulle si noe om hvorfor, hvor-
for skrive og hvordan beskrive det. For også 
det virker helt totalt urealistisk. Å beskrive 
det umulige. Men si at man skulle prøve 
da, i en slags poetikk i Bokvennen Litterær 
Avis, si at man skulle gjøre et forsøk på å 
beskrive det totalt urealistiske, da kan et 
sted å starte, være i det helt konkrete. Det 
helt konkrete kan være en datamaskin eller 
en mobil, det starter ofte der, med et tekno-
logisk hjelpemiddel, et tastatur. Et tastatur 
og et alfabet, et alfabet med bokstaver og 
noen fingre. Fingre som har fingertupper, 
øyne som trekkes mot en lyseblå skjerm. 
Med andre ord, overflate som finner en 
annen overflate, et underlag, et fokuspunkt 
med ulik lysstyrke. Et punkt man kan lene 
øyet mot. En horisont, et sted der himme-
len smelter sammen med havet. En svak 
linje langt der borte. Det finnes også mange 
som skriver for hånd, men til og med da er 
det snakk om noe ganske flatt, flatt under-
lag, bordflate, blyant eller penn mot arket, 
en dagbok, flatt. Du blar i skriveblokka, 
flatt. Du slikker deg på fingeren for å få fatt 
på siden, flatt. En gang da jeg en sommer 
jobbet på et sykehjem i Fredrikstad, tok en 
sykepleier én titt på lunsjen min, jeg spiste 
et knekkebrød med avokado, og hun kunne 
meddele høyt og tydelig at hun ikke spiste 
runde ting. I det utsagnet lå det selvsagt at 
hun ikke kjente til grønnsaken og opplevde 
den som både fremmed og truende, men 
fra det å anerkjenne at den fantes til å i det 
hele tatt akseptere at den eksisterte, at det 
var noe folk spiste til lunsj en grå formiddag 
i offentlig sektor, det gikk ikke, veien ble 
for lang. Det ble enklere å avvise hele kon-
septet runde ting. Til tross for anekdotens 
artige forankring i stereotypisk Østfoldliv, 
er det også noe høyst gjenkjennelig ved 
denne scenen. Der sykepleieren katego-
risk utelukket runde ting fra livet, holdt 
jeg meg lenge unna de flate konseptene 
av akkurat samme årsaker. Bøkenes ver-
den, en verden som utelukkende erverves 
gjennom lesing og skriving, var utdefinert 
i mange år. Det skulle ikke finnes i mitt liv. 
Bare det å snakke med andre som identi-
fiserte seg med selve konseptet litteratur, 
var en provokasjon og gjorde at jeg slett 
ikke forholdt meg til hverken lesing eller 
skriving frem til jeg var 23 år. Det ble rett 
og slett for ubehagelig. For hvordan skrive 
noe som er flatt, og likevel inngi dybde, 
til liv, og hvordan skrive noe som er alt-
omfattende og rystende og dramatisk og 

relevant? Uten å virke som en idiot? Det 
ble for voldsomt, for intimt. 

Det ble for dramatisk. For å omgå mitt 
eget problem, skapte jeg et par form-orien-
terte regler som gjorde at jeg lettere kunne 
leve med valget jeg hadde tatt om å skrive. 
To av reglene var 1.) ikke skrive i jeg-form 
og 2.) ikke skrive i presens. Det må man 
kunne si at følger meg fortsatt. En levende 
poetikk, som rører ved det meste av litte-
raturens uløste problem. 

Umuligheten svir i øynene. Jeget i pre-
sens-form lyser mot meg som et gigantisk 
rødt varselskilt. Et red-flag, en vei inn i 
myra, som tusen skjær i sjøen, for hvordan 
kan en person som er bevisst at hun skriver, 
sette seg ned og skrive, skrive om skriving 
og skrive om det som skjer og har skjedd, og 
likevel, mens hun sitter der i sin skrivende 
form, referere til en situasjon utenfor det 
skrivende, som om det skal skje helt nøy-
aktig samtidig som det skrivende pågår? 
Dette er de åpne dørers poetikk, men den 
logiske bristen i et slikt akutt pålagt skrif-
temål vibrerer fortsatt et sted langt inne i 
meg. Konsekvens og risiko, alle språkets 
feil og mangler, jeg skriver derfor skjer det, 
helt ildrødt er det, en penn finner papiret 
mens jeget befinner seg på en sykkel eller 
i en båt. Hva skulle konsekvensene av en 
slik fortelling bli? En helt logisk innvending 
vil være at man må legge bort alle regler og 
erkjenne at det er nettopp det litteraturen 
kan gjøre, krysse alle grenser for rasjonali-
tet og logikk og gjøre oss frie. At litteraturen 
er det eneste stedet vi kan kaste alle regler 
om her og nå; men det er jeg ikke enig i. Det 
vil si, jeg tror på at det umulige kan gjøres 
mulig, men ikke gjennom presens og jeg-
form. Jeg kan kanskje til nøds strekke meg 
til at mobilen og dens notatfunksjon kan 
være med i slike situasjoner. Kanskje særlig 
i hverdagstralten, der mange tar med seg 
mobiltelefonen sin på do. Toalettbesøk kan 
kanskje være akkurat den presens-situasjo-
nen som gjør det mulig for det skrivende 
å smelte sammen med det handlende, en 
situasjon der alt foregår her og nå, hvor alle 
konsekvenser er synliggjort og det umulige 
redegjort. Setningen antyder det åpenbare: 
Nå tisser jeg. Den er formbevisst, hand-
lende og resultatorientert. 

Alt dette er åpenbart, men hvor naken 
skal man egentlig gjøre seg? Presensformen 
i jeg-drakt skisserer språkets bedrøvelige 
begrensninger i tid, sted og rom, det fla-
teste av det flate. Det er dette som gjør det 
så umulig å skrive, men det er også dette 
som gjør det verdt det. Trangen til å ned-
kjempe det bestående. Og det er jo også 
slik at om man skulle finne på å skrive i 

jeg-form, vil avstanden mellom deg som 
forfatter og jeget i fortellingen være jevnet 
med jorden. Skriving er fortsatt en urealis-
tisk og ei vidåpen smørje. Du er alltid jeg, 
la oss være ærlige om det. Men jeg leser og 
skriver fordetom, så kanskje handler det 
nettopp om det, det nakne og intime. Noe 
med dybde og substans, noe om kropp? 
Åpenbart! Hele mitt forfatterskap dreier 
seg om det. Om sammensmeltningen mel-
lom deg og meg. Velkommen til de åpne 
dørers poetikk. 

Skrivingens sørgelige natur, selvfølge-
lig kan det umulige gjøres mulig, vi leser 
alle med øynene, eller fingrene, eller får 
det opplest. Fellesnevneren er at vi alle 
må ta i bruk kroppen og åpne oss for tek-
sten. Øyet, fingertuppen eller øret. Den 
hellige treenighet, dekket av hud, festet 
til kroppene våre, den umerkelige veien 
inn i mørke, til alt som befinner seg bor-
tenfor, østenfor sol og vestenfor måne. Og 
akkurat der bak fjellet vil du finne erkjen-
nelsen som står og sikler med åpen munn. 
En organisk materie som trenger vår sans-
ning for å bli født, en tulling på vei mot deg 
i hundre. En kropp i beredskapsmodus. Og 
det er først når dette skjer, at vi kommer i 
kontakt med det totalt umulige. Det ord-
løse. Hinsides flate og runde konsepter. 
Og har vi først sluppet det inn, slipper det 
aldri taket. Det er faktisk ganske alvorlig, 
kroppen åpner seg helt opp, inn til sjelen. 
Det er like selvfølgelig og idiotisk som det 
er vakkert, men tenk litt på det? Det tynne 
arket, den totale tilliten mellom tekst og 
menneske. Noen skriver, noen leser. Og så 
tror vi på at ingenting skal gå i stykker etter 
vi har åpnet for det? Vi leter konstant etter 
oss selv når vi leser og det er i denne tilliten 
at det magiske finnes. Den totale sårbarhet. 
Våre vitale organer, de livredde øynene, de 
bittesmå vinduene til sjelen, øyekontakten, 
herregud finnes det noe mer ubehagelig? 

Fingertuppene, følbarheten, bildet på 
netthinnen, lyden inne i øret, den lyseblå 
skjermen, hvor intimt er ikke det? Tenk at 
kroppene våre er så finjusterte og i kontakt 
med det abstrakte bare gjennom et stykke 
papir. Ordene skal virke og bli og skape 
lange ettervirkninger i kroppen som pre-
ger oss til vi dør. Ja, sånn snakker jo enkelte 
om bøker, at de skapte noe i dem som aldri 
forsvant. En infeksjon nesten. Så da må vi 
jo tro på dem, og det gjør vi jo. Det er for-
fatterens plikt å tro på sitt eget virke. På det 
fremmede. På litteraturen. På dybden i den 
flateste side. På alt som ikke gir mening.  
Å skape noe som aldri vil forsvinne. 

Velkommen til de åpne dørers poetikk, 
til en vemmelig verden i full utfoldelse, 

full av anspente øyne. Velkommen til stan-
ken i nesa, de vet ennå ikke hvem de har 
sluppet inn, men de vil kjenne at du er der, 
se hvordan noe uformelig gjenoppstår, en 
svak linje langt der borte, du slikker deg på 
fingeren, språket vil etterhvert gå i oppløs-
ning og bli en skygge av seg selv, fokuser 
på detaljene i overflaten, tving dem ned i 
kjernen, inn i det symbolske, som en vul-
kan som søker sitt utløp, de røde flekkene 
i ansiktet, du er jeg og jeg er såret som ikke 
vil gro, de vil om kort tid ikke merke at du 
er der, ikke vær så opptatt av det hyperre-
alistiske eller hverdagslige, eller alle detal-
jene, tving dem, du kan godt være både 
selvopptatt og sørgelig, men tving dem til 
å se, gjør det grundig, slå inn åpne dører, si 
det du alltid har sagt, si det igjen og igjen, 
du er jeg og så slår du og slår du til hode-
skallen sprekker. Se på det som renner ut. 
Du er jeg i hvert eneste slag, i hver eneste 
tungespiss. Ha øyekontakt, lukt på fin-
grene dine. Strekk ut hånda. Få dem til å 
følge deg. Og det er i dette øyeblikket at 
du har funnet frem til noe som er borten-
for deg selv, om enn kanskje bare i noen få 
sekunder. Der du finner smeltepunktet og 
alle symptomene i teksten, sykdommen 
i kroppen, som et insekt som har klart å 
komme inn i hjernen, inn gjennom øret, 
som bare gir seg til kjenne gjennom lyden 
av gnissende bein som bare kravler og krav-
ler innover. Om få øyeblikk vil det ikke len-
ger være noen som kan hjelpe deg. Du kjen-
ner det, men du kjenner det ikke, hvordan 
den langsomt er på vei til å bli deg, merker 
du det? Verkebyllen av sorg og kjærlighet. 
Du er langsomt på vei til å bli meg. Og slik er 
det skrevne ord, tekstens totale nullpunkt, 
stygg eller vakker, på do eller ikke, alt det 
teksten ikke klarer snakke om, stupet, et 
punkt å hvile øyet mot, du kjenner det, men 
du kjenner det ikke, de blodskutte øyne 
som prøver å forstå, det store suget i magen, 
du og jeg som finnes bakenfor hvert eneste 
tomme ord, det merkes, ilden, kraften, hver 
setning skal bli i kroppen og aldri dra igjen. 
Du og jeg smelter sammen, et minne for 
livet dette. Den totalt fremmede. Du er jeg, 
totalt urealistisk. En feberhet drøm. Men 
på samme måte som med alt som betyr 
noe, regler eller ei, synker vi sammen ned 
i materien, ned i det dypeste av det dype, 
inn i det totalt urealistiske, der du kan gjøre 
hva du vil, med den største selvfølgelighet, 
ned i ei hengemyr av muligheter. 

Poetikk, takk. «Presensformen i jeg-drakt skisserer språkets bedrøvelige 
begrensninger i tid, sted og rom, det flateste av det flate. Det er dette som 
gjør det så umulig å skrive, men det er også dette som gjør det verdt det», 
skriver Victoria Kielland. 

De åpne dørers poetikk 
– eller regler og negativitet 

Tekst av Victoria Kielland

Victoria Kielland (f. 1985) debuterte med 
prosasamlinga I lyngen i 2013, og har siden 
utgitt romanene Dammyr og Mine menn.
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Spis, elsk, lev er slagordet; det er katekis-
men for en hel generasjon. Eller la oss ikke 
gjøre forskjell på folk, på ungdommer og 
de gamle, nei, la oss blande alle sammen 
og kalle dem «den bemidlede verden». For 
der går grensen, la oss være ærlige. Det er 
noen som kan spise, elske og leve og noen 
som ikke kan. De som kan, de gjør det til 
gagns, og de som ikke kan, får vær så god 
se på de bemidledes «problemer» og deres 
insistering på å leve «enkelt».

Selv har jeg en slags førstehåndskjenn-
skap, mon ami, som du sikkert kan forstå. 
Jeg har hatt visse personlige «problemer» 
som en psykolog en gang lot seg pirre av, 
for ikke å nevne min krakilske utferdstrang 
som tok meg til Norge av alle steder. Jeg har 
dessuten et behov for å bli sett som trumfer 
behovet for å bli mett, hvorfor ellers skri-
ver jeg, og jeg vet at jeg snakker på vegne 
av mange. Å spise handler for meg ikke om 
å fylle magen, men om å nyte et måltid. 
Er det ikke nettopp da, på dette eksisten-
strinnet, at livet endelig begynner å ligne 
noe bekvemt og godt, når man har nok tid 
til overs, et mangfold av ingredienser til-
gjengelig, og ikke minst tilstrekkelig energi 
til en slags fantasifull deltakelse i tingene 
rundt seg, som gjør at man kan tilvirke en 
matrett, i det hele tatt forestille seg mat 
som noe mer enn å stilne sulten? Ja, det 
er da at livet blir mer enn å overleve, det er 
da man kan si «spis, elsk, lev» og mene noe 
uironisk diffust om å – som Julia Roberts – 
sykle mellom rismarker i India og klappe 

små barn på hodet eller bli pult av en to 
meter høy spansk kjekkas som forstår deg 
og ditt innerste både med hodet og med 
den alltid disponible og pålitelig staute 
penisen sin.

Poenget mitt er likevel dette: at også jeg 
(i min uerfarne ungdom riktignok) satte lik-
hetstegn mellom et utsvevende, sexspekket 
liv og en slags fullverdig eksistens. Jeg har 
tross alt lest min Henry Miller og jeg har 
tross alt (*tross Flensburg) vokst opp i vest-
lig kultur. Men jeg har også lest Kvalmen 
av Sartre. Jeg har også jobbet på et kjøk-
ken i mange år og servert mat jeg ikke har 
hatt råd til å ete selv. Jeg har vasket toalet-
ter der godduften ennå hang i luften etter 
de fine rettene. Jeg har redd opp senger 
med sædflekker og champagnesøl. Jeg har 
fått bryske og ålete håndspåleggelser fra 
rødvinsstinkende kvinner i femtiårene da 
jeg skjenket påfyll i de veivende glassene 
deres, fordi de syntes jeg var så deilig og 
nærtagende og mørk. Dette er også livet, 
som Rimbaud sa. Noen betaler prisen for 
andres privilegier.

Det er til å bli rasende av når privile-
gerte personer betrakter resten av verden 
som kulisser i deres eget livs selvforel-
skede forestilling. Det er dessuten til å bli 
kvalm av at vår tid kan være så blind at en 
film og en bok som Spis, elsk, lev kaprer 
bestselgerlistene i flere måneder, og at vi 
ikke engang gjør som Fellini og påpeker 
at det er snakk om «la dolce vita», det søte 
livet, kontra livet generelt, Fellini som i 

tillegg hadde takt nok til å fremstille hoved- 
personens kalasopphengte tilværelse som 
et strandet og råtnende sjømonster. 

Men kanskje er det likevel noe forso-
nende nå til dags med dette mantraet om å 
leve til fulle, med andre ord nyte den tiden 
man har, når tiden truer med å avsluttes 
brått og nedrig i en soppsky. Jeg snak-
ker selvsagt om Putin, denne pikkgnikke-
ren, denne infantile, paranoide slakteren, 
denne verre enn en urinveisinfisert sjakal, 
denne som, om han vil det, kan trykke på 
en knapp og få hele menneskeheten til å 
fordampe. Med slike utsikter er det tilgitt å 
drømme om et siste måltid, og jeg må inn-
rømme at jeg selv tenker på det mer enn 
jeg har lyst til, å bruke opp mine hardt opp-
arbeidede sparepenger i et siste, storslått 
svirelag, slik at om jeg og resten av kloden 
skal dø, så kan jeg iallfall spise og elske litt 
først og dermed gå opp i røyk noenlunde 
lykkelig.

Men lykkelig, på ordentlig? For å holde 
oss i filmens verden, så minnes jeg et for-
søk på en slik basseralle i La Grande Bouffe 
fra 1973. Her stenger fire vellykkede, skjønt 
livstrøtte, middelaldrende menn seg inne 
i en Paris-villa, hvor de vil begå selvmord 
ved å ete seg i hjel, bokstavelig talt, mens 
de underholdes underveis av barmfagre 
prostituerte i lakserød silke som ler med og 
tilgir mennene alle deres påkostede påfunn 
og selvmedlidende selvbedrag. Mellom 
bløtkaker, gåsestek, begredelig retro kjøtt-
paier og annen 70-talls, pastellfarget haute 

cuisine diskuterer de kunst og filosofi og 
bestiger kvinner mens hendene og try-
nene deres er tilgriset av fett. Først fråtser 
de, så spiser de ut av en slags letargisk tål-
modighet, tygger ut av trass, deretter syn-
ker de ned i alkoholens verkende sump, 
en tilstand av kvalmende koma, og når det 
ikke lenger er plass til noe mer i magesek-
kene, virkelig ikke plass, ikke engang til en 
liten mintsjokolade, presser de uansett ned 
maten mellom rap, oppgulp og pinefulle 
stønn helt til hjertekamrene og livsinn-
stillingen deres uvegerlig sprekker, og tep-
pet faller, og man lurer på, var det altså 
dette som var livet? Et perverst og anstrengt 
«spis, elsk, dø», hvor selv spising og elsking 
virker ufattelig hult og liksom etterlengtet 
ender i et infarkt, en omvendt orgasme. 
Det kan med andre ord bli for mye av det 
gode, la meg være den siste til å si det, men 
det er sant.

For min egen del har jeg begynt å ta kuli-
nariske utskeielser med måte, så når jeg 
brekker meg, er det ikke fordi jeg er en per-
fid romer som kiler seg med en fjær nedi 
strupen for å kunne begi meg ut på en ny 
runde med fråtsing. Heller er det fordi jeg 
blir kvalm av folk som byr meg imot, den 
siste tiden særlig disse figlio di puttana, det 
vil si Putin-er. Da kommer spyet i en lang 
og voldsom stråle helt uanstrengt, natur-
lig og av seg selv.

Opptegnelser fra oppvasken. Molte Pluck 
skriver om litterære matrester.

Tekst av Molte Pluck

Spis, elsk, dø

Molte Pluck (f. 1987) er litteraturviter og 
permittert kjøkkenansatt fra Flensburg.A N D R E  A K T U E L L E  T I T L E R  F R A  S O LU M  B O K V E N N E N

Fernanda Melchor
I orkanens skygge
349,–

Marieke Lucas Rijneveld
Kveldens ubehag
349,–

EKSEPSJONELL DEBUTROMAN

D E T  B R E N N E R 
Megha Majumdar

379,–

Det brenner er en eksepsjonell debutroman om det moderne India, 
hvor kastesystemet fremdeles opererer og der mennesker med få 
ressurser er maktesløse ovenfor et korrupt system. Romanen har 
et drivende og spennende plot, men er samtidig tankevekkende 
og dyptpløyende i sin tematikk. Dette er en svært velskrevet og 
fascinerende roman.

    Antologi
   En strek gjennom tyngdekraften
   349,–

Asbjørn Stenmark
Krill
349,–

VÅ R N Y H E T E R  F R A  S O LU M  B O K V E N N E N

FRA FORFATTEREN AV KVELDENS UBEHAG 

M I N  K J Æ R E S T E  S K AT T
Marieke Lucas Rijneveld

369,–
Ny roman av det egenartede litterære talentet Marieke Lucas Rijneveld!  
Min kjæreste skatt er historien om en dyrlege og hans utvalgte; om en ensom 
mann og hans destruktive lidenskap, og en ung kvinnes rastløse lengsel etter 
tilhørighet. Dette er en vond, men vakker fortelling om begjær i en moralsk 
gråsone. 

1.
Det er kommet ny bok fra Michel Houelle- 
becq! Den kontroversielle superstjerna skri-
ver om et fransk presidentvalg i denne, som 
heter tilintetgjøre på norsk, men hva het 
den forrige romanen hans?
 
2.
Han har en nydelig katt, er stor på blogg 
og Instagram, og er god på grafitti. Nå gir 
Halvor Harsem (bedre kjent som Kong 
Halvor) også snart ut bok. Hva handler 
den om? 

3.
Vi skal til en TV-serie det nettopp er kom-
met en ny sesong av. En av de fremtredende 
rollene i denne nye sesongen heter Finn, 
og denne selvsentrerte typen har nettopp 
gitt ut den selvbiografiske romanen Far 
faller. Hvilken TV-serie? 

4.
Evna, Råta og Odinsbarn er alle bøker i en 
anerkjent og høyt elsket trilogi av fantasy-
forfatteren Siri Pettersen. Hva heter denne?
 
5.
Fra fantasy til teori! Hvem erklærte forfat-
teren død i 1968?
 
6.
... og hvilken litteraturteoretisk retning for-
binder du med blant andre Stanley Fish, 
Wolfgang Iser og Norman Holland? 

7.
Hun er født som Gloria Jean Watkins i 1952, 
og ble en av de store tenkerne innenfor 
feministisk teori. Forfatteren, aktivisten og 
akademikeren ga for eksempel ut Ain’t I a 
Woman: Black Women and Feminism i 1981. 
Under hvilket navn er hun bedre kjent?  

8.
I 2011 ga Susanna Wallumrød ut et album 
der hun har tonesatt dikt fra en norsk poet. 
Hvilken poet? Ekstrapoeng for hva albu-
met heter! 

9.
Hva slags sjanger innenfor tegneserier 
er du belest i hvis du kjenner Tex Willer, 
Blueberry, Davy og Miki godt?  

10.
Forrige nummer av BLA gjorde et dyp-
dykk i klassikerbegrepet. I en enquete blir 
de Vesaas-nominerte spurt om hva de vil 
trekke frem, og en diktsamling av den dan-
ske poeten Inger Christenen blir nevnt. 
Denne ble gitt ut på dansk i 1981, og er full 
av bokstavgøy. Hva heter den? 

Svar: 
1. Serotonin (originalt Sérotonine) 
2. Skjulte, kule steder i Norge (tittelen på 
boka er Norges skjulte eventyr)
3. Pørni
4. Ravneringene 
5. Roland Barthes
6. Reader-response teori
7. bell hooks 
8. Gunvor Hofmo og Jeg vil hjem til 
menneskene 
9. Western
10. Alfabet

Resultat
8–10 poeng: Gullfugl! Skryt høyt
av det gode resultatet ditt og få en
venn til å prøve BLA-quizen også.

4–7 poeng: Oi oi, du har god litte-
rær oversikt!

0–3 poeng: Bra jobba!
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