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Introduksjon 

Poetiske sammenstøt. Mette Moestrups kingsize (2006) som relasjonell poesi 

 

 

Sover du? Sig ikke ja. Jeg mener, 

menneskelige relationer er de sværeste. 

Det som er mellems form, jeg mener 

ikke midte. Mellem os. Mellem i sig selv. 

 

(«At vågne i ske som en kniv», kingsize 2006:54) 

 

 

Diktsitatet ovenfor er en passende åpning til emnet for denne oppgaven, som, på sett og vis, er den 

tankefiguren Mette Moestrup kaller «mellems form»; «mellem i sig selv». Jeg vil argumentere for 

at Moestrup i diktsamlingen kingsize (2006), ved å koble det sosiale til det estetiske, anvender og 

utforsker en relasjonell estetikk. Samlingen kan sies å være en kritisk undersøkelse av sosiale og 

estetiske relasjoner, av «mellems form». Er det en forbindelse, en tilknytning, en nærhet eller en 

avstand, en forskjell, et hull? For å nærme seg denne komplekse størrelsen, iscenesetter diktene 

tematiske møter – mellom subjekt og objekt, mellom subjekt og verden, mellom subjekt og språk. 

Møtet er ikke et løfte om et entydig harmonisk forhold; det innebærer også å erfare det som er 

fremmed, forskjellig og uforståelig: det «Andre». I diktenes formelle struktur undersøkes 

mellomrommet gjennom en selvrefleksiv utprøvning av poetiske komposisjoner, teknikker og 

troper, hvor oppmerksomheten rettes mot formens evne til å binde elementer sammen. Hva er 

forholdet mellom del og helhet, fragment og totalitet, sammenheng og brudd, tekst og kontekst, 

likhet og forskjell? Møtet mellom formene viser seg ofte å være et sammenstøt; en kollisjon. Samlet 

foreslår Moestrups poetiske eksperimenter at betydningsdannelse er et bevegelig, kontekstuelt og 

relasjonelt fenomen. Som hun selv sier det i et intervju: «Hvordan betyder noget noget i forhold til 

noget andet?»
1
 Det er min tese at Moestrups kingsize er en kritisk poesi som uttrykker en spesifikk 

sosial og politisk imaginasjon gjennom tematikk og form. 

 

Begrepet «relasjonell estetikk» forbindes vanligvis med Nicolas Bourriauds kunstteori (2007), og 

jeg vil ha Bourriauds utlegning som teoretisk utgangspunkt i skisseringen av en mulig relasjonell 

estetikk. Men fordi en del aspekter ved Bourriauds forståelse, knyttet til forholdet mellom estetikk 

og politikk, er problematiske, og fordi det er vanskelig å bruke hans teori som tilnærming til poesi, 

vil jeg utvide hans begrep ved hjelp av andre teoretiske forelegg. Ved hjelp av Martin T. H. Serups  

                                                 
1
 Intervju med Karen Syberg i Information 25. juli 2007: http://www.information.dk/130649 

http://www.information.dk/130649
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definisjon av en «relationel poesi» (Serup 2007), kunstkritiker Claire Bishops idé om en 

«relasjonell antagonisme» som alternativ til en relasjonell estetikk (2004), og Jacques Rancières 

tenkning rundt forholdet mellom estetikk og politikk, vil jeg gjøre begrepet om relasjonell estetikk 

anvendelig i lesningen av Moestrup.  

 

 

Hvid kvinne M.M. 

 

Den danske forfatteren Mette Moestrup (f. 1969 i Århus) er cand.phil. i litteraturvitenskap. Hun har 

vært fast lærer ved Forfatterskolen i København, og arbeider idag som veileder ved Litterär 

gestaltning og gjestelærer ved Skrivekunstakademiet i Bergen. Moestrup har gitt ut fire 

diktsamlinger: Tatoveringer (1998), Golden Delicious (2002), kingsize (2006) og Dø, løgn, dø 

(2012), fragmentromanen Jævnet med jorden (2008), og barnebøkene Ti grønne fingre (2007) og 

Hvad siger sneugleungen Ugla? (2009). Hun vant Montanaprisen for kingsize, og Jævnet med 

jorden ble nominert til Weekendavisens Litteraturpris og Kritikerprisen. I 2009 ga Flamme forlag ut 

en liten norsk samling med utvalgte dikt, oversatt av Kristine Næss, under tittelen 9 dikt om begjær. 

Hun har deltatt i en rekke nordiske festivaler, og sammen med musiker Miriam Karpantschof 

opptrer hun også som performanceduoen SHE’S A SHOW. I tillegg til de ordinære publikasjonene 

har Moestrup arbeidet med konseptuelle, interaktive prosjekter på nett, som Kollektivt, anynomt og 

Hvid kvinne M.M, og i brevform: M.M. – et brevprojekt. 

 

 

Valg av metode 

 

Diktsamlingen kingsize (2006), og kanskje hele Moestrups poetiske produksjon, kan sies å utgjøre 

«variasjoner over et tema». Emnene er stort sett de samme: kjønn, etnisitet, klasse, identitet, kropp, 

begjær; i sum hva Lone Aburas kaller «oprindelsesfigurer».
2
 Men «Oprindelse er en sammenhæng, 

som forandrer sig» (2006:47), som Moestrup skriver, og utover i samlingen settes  allerede 

anvendte motiver inn i nye kontekster. Fremfor en samling med isolerte enkeltdikt, tar kingsize form 

som et nettverk, med tekstlige og tematiske forbindelser som sprer seg, på kryss og tvers mellom 

diktene, i tillegg til forbindelser som strekker seg utover samlingen, til Moestrups øvrige verk og 

andre intertekstuelle forelegg. Den kan med Roland Barthes defineres som «tekst» (fremfor 

avgrenset «verk»), hvor språket organiserer seg i «a serial movement of disconnections, 

                                                 
2
 Lone Aburas: http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/3867/1/SamletSpeciale.pdf  

http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/3867/1/SamletSpeciale.pdf
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overlappings, variations».
3
 Disse aspektene ved samlingen inviterer til en lesning som følger de 

røde trådene mellom diktene; forflytninger, bevegelser, rekontekstualiseringer. Jeg har likevel valgt 

en tradisjonell nærlesing som metodisk tilnærming, fordi samlingen er formmessig og stilistisk 

svært variert. Diktene spenner fra det konseptuelle til det lyriske, og ledsages ofte av egne 

sjangerbetegnelser, som intermezzo, fragment, noter, statements, sonette, systemdikt, touch poems 

og readymade. I en antologi-enquete sier Moestrup: «I enjoy figuring out new structures, but only to 

do so in order to investigate new forms of thinking» (Bergvall (red.) 2012:166). Fordi diktets form 

også kan sies å utgjøre en tankeform, leser jeg dem som enkeltdikt. Diktene utgjør ulike forslag til 

hva en relasjonell poesi kan være.  

 

 

I 1. kapittel vil jeg knytte Moestrups poesi til den amerikanske language-poesien. Avisanmeldelsene 

er mange, men relativt lite er skrevet om Moestrup i akademisk sammenheng, og jeg vil derfor 

samle de tråder som finnes og plassere hennes poetikk. Det er med teoretiske og poetiske innsikter 

fra language-poesien at jeg vil definere Moestruos poesi som kritisk.  

 

1 2. kapittel vil jeg forsøke utvide Bourriads begrep om relasjonell estetikk ved hjelp av Martin T. 

H. Serups forslag om en «relationel poesi» (2007), Claire Bishops «relasjonelle antagonisme» 

(2004), og Jacques Rancières mer generelle betraktninger om estetikk og politikk. Teorigrunnlaget 

vil utgjøre en bakgrunn for nærlesningene. 

 

I kapittel 3, 4 og 5 gjør jeg selve lesningene.  

 

Diktene som leses er vedlagt i appendiks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Roland Barthes «From Work to Text»: http://areas.fba.ul.pt/jpeneda/From%20Work%20to%20Text.pdf  

http://areas.fba.ul.pt/jpeneda/From%20Work%20to%20Text.pdf
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Kapittel 1 

Plassering i en litterær kontekst 

 

Etter language-poesien 

 

I 2001 fant litteraturfestivalen In the Making sted i København. En yngre generasjon danske poeter, 

deriblant Moestrup, møtte nordamerikanske poeter med tilknytning til New York-skolen (Charles 

Olson) som var aktiv på 50- og 60-tallet, og language-poesien (Charles Bernstein, Lyn Hejinian) 

som ble toneangivende på 70- og 80-tallet, i tillegg til poeter som ofte  plasseres under merkelapper 

som «language-oriented» (Rosmarie Waldrop) eller «postlanguage» (Juliana Spahr). Flere kritikere 

har påpekt at dette møtet med amerikansk poesi ble avgjørende for dansk samtidspoesi, herunder 

også Moestrups. I en tekst om Moestrup skriver Susanne Christensen at «dansk poesi ser aldrig helt 

ud på samme måde igjen, i hvert fald er det tydeligt, at noget har ramt visse skrivende hårdt, næsten 

som et paradigmeskifte».
4
 I en egen artikkel om festivalens betydning gjør Marianne Stidsen en 

lesning av et dikt fra Golden Delicious for å spore dens konkrete avtrykk.
5
 Også Marianne Ølholms 

Uforståelighed som æstetisk strategi (2009), som jeg vil komme tilbake til, knytter Moestrup til en 

amerikansk poesikontekst. Det fins altså en forbindelse mellom Moestrup og amerikansk poesi, og 

da først og fremst «language-oriented» eller «postlangauge»-poesi; det vil si en diktning som 

viderefører enkelte av language-bevegelsens teoretiske og poetiske innsikter, og forkaster andre.  

 In the Making ble arrangert av forfatteren Niels Frank, daværende rektor ved 

Forfatterskolen. Hans essaysamlingen Alt andet er løgn (2005) omhandler blant annet language-

bevegelsen. Bevegelsens poesi er språkdiktning i den forstand at den «betoner det sproglige, driver 

det frem i forgrunden, foran det billedlige, det musikalske, det kropslige, det subjektive, det 

metafysiske og hvad digtningen nu ellers fylder sig med» (Frank 2005:159). I en av bevegelsens 

viktigste antologier, The L=A=N=G=U=A=G=E Book,  beskriver redaktørene Charles Bernstein 

og Bruce Andrews språkdiktningen som «a spectrum of writing that places its attention primarily on 

language and ways of making meaning, that takes for granted neither vocabulary, grammar, 

process, shape, syntax, program, or subject matter» (Bernstein & Andrews (red.) 1984:1). 

Vendingen mot det spesifikt skriftlige og de språklige betingelsene for meningsproduksjon, var en 

reaksjon på 50- og 60-åras diktning, sentrert rundt New York School of Poetry, og deres «poetiske 

dyrkelse af det mundtlige, det orale, rytmen, kropsbevægelsen, åndedrættet» (Frank 2005:159). 

Protesten mot den såkalte «åndedrettspoesien» tydeliggjøres med language-poeten Robert Greniers 

                                                 
4
 Susanne Christensen: «Little Trouble Girl. Mette Moestrup i hvid boks». 

http://www.mettemoestrup.dk/files/vinduetside14-17.pdf  
5
 Marianne Stidsen: «In the Making». http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/article/view/5158 

http://www.mettemoestrup.dk/files/vinduetside14-17.pdf
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/article/view/5158
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utbrudd i tidsskriftet This fra 1971: «I HATE SPEECH». Og videre, parafrasert av Frank: «Hvorfor 

efterligne ’talesprog’? (…) For mig sier alt talesprog det samme» (Frank 2005:159). Men hva er 

det det sier, spør Frank retorisk:  

 

Det siger hverken mere eller mindre, JEG. Det siger: JEG taler, JEG skriver, JEG tænker, JEG føler osv., 

nøjagtig ligesom åndedrættets ind-og-du siger JEG og NU, evt. med et ER og et HER imellem. (…) Den orale 

poesi bliver på den måde højdemålet af al individualisering, det tjener måske ligefrem den enkelte, og 

åndedrættet bliver det definitive bevis for det i bund og grund uanfægtelige JEG. (Frank 2005:160)  

 

Den politiserte oppfatningen av og oppgjøret med det lyriske «jeg» og dets ideologiske 

implikasjoner, er tett knyttet til den samtidige poststrukturalismens kritikk av det liberal-

humanistiske subjektet. Language-poetene mener at den ekspressive bekjennelsen, hvor elementer 

som lyrisk «stemme», jeg-ets umiddelbare nærvær og et autentisk uttrykk er vesentlige, hviler på en 

problematisk konstruksjon av et fullstendig, autonomt og – i forlengelsen potensielt autoritært – 

subjekt. Det finnes ikke noe «naturlig» eller «spontant» språklig uttrykk; all diktning er en bevisst 

bearbeiding av et språklig materiale, men bekjennelseslyrikken dekker over sin egen konstruksjon. 

Kritikken av diktets subjekt er også en kritikk av «den intensjonelle feilslutning»; at diktets «jeg» er 

et uttrykk for diktets biografiske forfatter, og language-poetene var sterkt inspirert av tekster som 

Roland Barthes’ «Forfatterens død» (1968) og Michel Foucaults «What is an Author?» (1969), hvor 

det blant annet erklæres at «the writing of our day has freed itself from the necessity of 

‘expression’».
6
 Som en konsekvens av at jeg-ets monologiske autoritet forkastes, blir leseren desto 

viktigere og spiller en aktiv rolle i poesiens meningsproduksjon.  

 I språkdiktningen flyttes fokus fra «jeg-et» til språket. Språkdikterne hevder at «sproget ikke 

blot er et kommunikationsmiddel og ikke direkte refererer til verden, men i sig selv konstituerer en 

verden, hvis grænser også sætter grænserne for den enkeltes verden» (Frank 2005:162). Når språket 

selv forstås som meningskonstituerende, blir poesiens kritiske oppgave å undersøke selve språket 

og dets sosiale, politiske og ideologiske implikasjoner. I forbindelse med Moestrup er det disse 

ideene om en kritisk poesi som er viktige. Når jeg oppfatter Moestrup som språkorientert, er det i 

den forstand at hun kritisk undersøker språk i bruk, altså ulike typer språk, utsigelser, diskurser og 

hvilke politiske og sosiale utsyn som er nedfelt i dem. Med et sitat fra Charles Bernstein definerer 

Megan Simpson «language-oriented writing» som tekster som «in quite different ways, keep open 

the question of how meaning is constituted and take this question to have political, tonal, aesthetic, 

syntactic, grammatical, prosodic, sociological, physical, and biological consequences» (Simpson 

2000:197). Som en konsekvens av at språket forstås som å, i en viss forstand, betinge og muliggjøre 

hva vi oppfatter som virkelig eller meningsfylt, må den kritiske poesien utfordre språklige 

                                                 
6
 Michel Foucault: «What Is an Author?» 

https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor.pdf  

https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor.pdf
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konvensjoner, for å skape et annet språk. Med Rosmarie Waldrops ord: «Since our language is our 

world, changing the language seems a possibility of changing our ways of seeing and thus to some 

extent changing what is seeable and knowable» (Waldrop 2005:121). 

En annen idé fra språkdiktningen som jeg vil knytte til Moestrups poesi er den status de 

tildeler poesien som en intellektuell aktivitet. Slik jeg forstår deres oppfatning av poesien, er det 

som en form for tenkning. Det vil både si at en performativ undersøkelse av tenkningen er poesiens 

primære formål, og at poesien utgjør én type tenkning blant andre (vitenskapelig, filosofisk, politisk 

etc.) – som den ikke er underlegen når det gjelder å bidra til samtidens idéutveksling. I Thinking 

Poetry skriver Lynn Keller at språkorienterte poeter som Joan Retallack og Rosmarie Waldrop 

«approach the page as the space not of thought but of thinking, not of knowledge achieved prior to 

writing (…) – but of knowing immediately enabled by what is happening to language and ideas on 

the page» (Keller 2010:18). For språkdikterne er ikke poesien et medium for å formidle erfaring, 

men en erfaringsform i sin egen rett. Vi forstår, tenker og erfarer i språket, og som en undersøkelse 

av språket utgjør derfor poesien «a thinking about thinking», som Lyn Hejinian skriver (Hejinian 

2000:223). Dette betyr ikke at poesien bare er en «hjernesyssel»: andre steder formulerer hun dette 

som «experiencing experience» (Hejinian 2000:3) og «perceiving perception» (Hejinian 2000:144). 

Poesien har en desautomatisende virkning som gjør oss oppmerksomme på hvordan vi tenker, 

erfarer og persiperer.  

  

 

Hvor lyrisk tradisjon møter language-poesi 

 

Som jeg nevnte innebærer plasseringen av Moestrup som en språkorientert poet at den aktivt 

forholder seg til language-bevegelsens poetikk og poesi, men også at den skiller seg ut. I Moestrups 

tilfelle er det første, åpenbare at mye av poesien hennes er utpreget muntlig. Det andre, tilknyttet, er 

at denne muntlige talen situeres hos et uttalt «jeg». Det tredje, også tilknyttet, er at dette «jeg-et» til 

forveksling ligner forfatteren selv. Vi er altså langt fra language-bevegelsens «I HATE SPEECH». 

Hos Moestrup har bruken av dette «jeg-et» en eksplisitt politisk dimensjon. Information ba i 2010 ti 

danske poeter om å skrive hvert sitt manifest, for hva de ønsker seg av litteraturen i det neste tiåret. 

Moestrup spår (eller håper på) en «gensidig mental afpatrikalisering», en «gensidig mental 

afkolonisering» og «Ditto angående klasse». Et av hennes punkter lyder i helhet: 

 

Visse dele af poesiens dybe skepsis mod essenstænkning har med rette rettet sig mod jeget (som essens), og i 

Danmark har det affødt blant andet dialogisk, polyfon, kollektiv, anonym, selvudslettende, jeg-løs skrift. You 

name it. Men nu er det på tide å medtænke det forhold, at denne form for (selv) kritik hænger uløseligt sammen 

med det, den kritiserer. Nemlig det hvide-vestlige-mandlige-heteroseksuelle-kristne/ateistiske-

middelklasse/akademiske privilegium (undertegnede er i denne sammenhæng mindst lige så mandlig som en 
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mand). Kritikken af jeget som essens gør op med en bestemt litterær tradition, nemlig den moderne vestlige, og 

kan paradoksalt nok ekskludere andre former for traditionsopgør. Og kan i hæmmende grad lukke munden på 

hende (hun er i visse sammehænge undertegnede), der vidner med sin krop og skriver: Jeg.
7
 

 

Denne kritikken rammer åpenbart de første languagepoetene, som i en viss forstand var en 

eksklusiv, maskulin og hvit avantgarde. I «After Language Poetry» skriver Juliana Spahr:  

 

While the writers associated with language writing have done much to politicize writing, to break down 

hierarchies between readers and authors, and to investigate subjectivity in terms of class and gender, they have 

strangely avoided doing much investigation around race or sexuality (OEI 7–8 2001).  

 

I motsetning til Spahr vil jeg si at også kjønn har vært et av language-poesiens blindpunkter, både i 

publiseringspraksis (f.eks kjønnsrepresentasjon i antologier) og i selve diktningen. I Leaving Lines 

of Gender: A Feminist Genealogy of Language Writing (2000) redegjør Ann Vickery for hvordan 

amerikanske, kvinnelige poeter som skriver eksperimentell poesi har falt mellom to stoler: På den 

ene siden en feministisk identitetspolitikk som krever at diktningen uttrykker en personlig, 

«kvinnelig erfaring», at forfatteren, som Moestrup skriver, «vidner med sin krop og skriver: Jeg». 

På den andre siden har formell eksperimentering blitt ansett som et elitisk og maskulint privilegium, 

som tar lite hensyn til spørsmål om kjønn, etnisitet og seksualitet. Languagepoeten Ron Silliman 

hevder at: «Progressive poets who identify as members of groups who have been the subject of 

history – many white male heterosexuals, for example – are apt to challenge all that is supposedly 

«natural» about the formation of their own subjectivity» (Silliman sit. i Armantrout 1998:287). 

Poeter med tilhørighet til grupper som ikke har vært historiens subjekter, har derimot « a manifest 

political need to have their stories told», og deres diktning er derfor «much more conventional» 

(Silliman sit. i Armantrout 1998:288). Denne dualististiske konstruksjonen, hvor det å stille 

spørsmål ved subjektkonstruksjon og identitetsdannelse er noe man kan eller ikke kan «ta seg råd 

til», er problematisk. Vi bør heller stille oss åpne for at feministiske, eksperimentelle poeter faktisk 

kan bruke «jeg-et» på måter som utfordrer «all that is supposedly «natural» about the formation of 

their own subjectivity». Det trengs en annen, mer kompleks forståelse av hva et poetisk «jeg» kan 

være, som i større grad er på høyde med hvordan det faktisk brukes i samtidens diktning, hvor 

hverken ideen om et enhetlig «jeg» og ideen om at «jeg-et» enkelt kan forkastes, er gyldige. 

Selv om «jeg-et» i overveiende grad – høylydt, fabulerende og manisk – er tilstede i 

Moestrups poesi, er det ikke snakk om et tradisjonelt, lyrisk «jeg». Litteraturprofessor Peter Stein 

Larsen sier det godt når han hevder at Moestrup uttrykker seg «dybt personlig i en slags blanding af 

en intellektualistisk overlegen diktion og en rablende udgave af 1970’ernes bekendelseslyrik» 

(Stein Larsen 2009:311). I Drømme og dialoger (2009) kartlegger Stein Larsen to sideordnede 

                                                 
7
 Information: «10 fra hoften til 10’erne» http://www.information.dk/222099  

http://www.information.dk/222099
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strømninger i dansk samtidspoesi: «centrallyrik» og «interaktionslyrik». Den første defineres i 

kjente termer, som: 

 

monologiske tekster, i hvilket et poetisk subjekts stemme forlenes med høj grad af autoritet og autencitet, og i 

hvilke dette digteriske subjekt figurerer som det entydige centrum i et poetisk univers, hvor alle 

betydningselementer er samstemte. Som værker har centrallyrikkens tekster et karakteristisk helhedspræg og i 

stilistisk henseende en høj grad af homogenitet. Et nøgleord for den centrallyriske strategi er beherskelse. 

(Stein Larsen 2009:10) 

 

Da denne klassiske definisjonen ikke evner å oppfange hva som står på spill i samtidspoesien, blir 

det nødvendig med et nytt poesibegrep. «Interaktionslyrik» er ifølge Stein Larsen: 

 

tekster, hvor det poetiske subjekts autoritet og den monologiske utsigelse er anfægtet. Her er tale om en 

stilistisk og genremæssig heterogenitet, der betægner et opgør med den beherskelsesnorm, som vi finder inden 

for centrallyrikken. Det ofte anarkistiske og kaotiske i kompositionel forstand bevirker desuden, at sådanne 

tekster sjældent er klart afgrænsede som værker. (Stein Larsen 2009:10) 

 

Begrepet åpner for at diktningen fremdeles kan operere med et jeg, men dette «jeg-ets» utsigelser er 

farget av andres, av det sosiale språket: Utsigelsesinstansen «står i et interaktionsforhold til og er 

påvirket af andre sociale kontekster og andre udsigelsesinstanser, der hermed sætter deres præg på 

den poetiske stil (Stein Larsen 2009:11).  

 Moestrups poesi er svært generøs, åpen og inkluderende. Den utgjør «a poetry and a poetics 

that do not edit out so much as edit in» (Bernstein 1992:2). Ved å innlemme og fordreie ulike 

språktyper og diskurser, «semantiske readymades» som idiomer og faste uttrykk, fremmedspråk og  

blandingsformer, intertekstuelle forelegg etc., foretas en kritisk undersøkelse av hvilke sosiale, 

politiske og ideologiske føringer som er virksomme i dagligsspråket. «Det er nogen der taler i 

munden på den talende, og vi oplever et sprog, der hele tiden konfronteres med, anfægtes af og 

interagerer med andre sprog» (Stein Larsen 2009:46). Når det poetiske gjøres prosaisk og det 

prosaiske poetisk, utfordres også tanken om hva et dikt kan være. Men den eksperimentelle leken er 

også dypt alvorlig; en slags «dead serious playfulness». Litteraturkritikerne Benedikte F. Rostbøll 

og Elisabeth Friis sporer en bestemt profaneringsstrategi hos Moestrup de kaller «patos-batos t/r», 

det vil si hyppige skift «mellem det højstemte og det vulgære, det højtidelige og det lavkomiske» 

(Friss & Rostbøll 2004:166). Samspillet er vesentlig, for profaneringen har som mål å gjøre rom for 

en ny form for patos, et nytt alvor i poesien: «Gennem en ironisk punktering af patos og gennem 

inversioner af klichéer kommer sproget til live på ny, og noget nyt kan – måske – siges. Og her 

melder en nyvunden patos sig som dette ‘nye’, næsten uudsigelige, kan artikuleres i» (Friis & 

Rostbøll 2004:166). Jeg vil konkludere med at Moestrups poesi hverken er strengt language-

poetisk, hvor det talende subjektet avvises, eller strengt lyrisk, hvor det talende  «jeg» omfavnes. 
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Det er en poesi «where lyric meets language» (Rankine & Spahr 2002), altså både en undersøkelse 

av språkets ugjennomtrengelighet og et uttrykk for subjektets streben etter å snakke meningsfylt.  
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Kapittel 2 

Teoretiske innganger til en relasjonell estetikk 

 

Denne oppgaven er først og fremst nærlesninger, men jeg vil presentere noen teoretiske 

innfallsvinkler som kan danne en bakgrunn for lesningene, og forhåpentligvis skape noen ekko. Når 

jeg her bruker begrepet «relasjonell estetikk», er den uomgjengelig referansen den franske 

kunstteoretikeren og kuratoren Nicolas Bourriauds teoriverk Relasjonell estetikk (Esthétique 

relationelle 1998/2007). Det er i utgangspunktet vanskelig å bruke Bourriauds teori som tilnærming 

til poesi, fordi han i boken reserverer begrepet for en type gallerikunst som er «relasjonell» i helt 

bokstavelig mening. I dette kapittelet vil jeg forsøke utvide hans begrep for å gjøre det brukbart i 

lesingen av Moestrup.  

Jeg vil først gjennomgå hovedtrekkene i Bourriauds teori, og forsøke knytte det til poesien 

ved hjelp av den danske forfatter og kritiker Martin T. H. Serup, som i sin masteravhandling 

«Relationel æstetik og poesi» (2007) foreslår en definisjon på en mulig relationel poesi (2007:5). I 

sin tilnærming videreutvikler han Bourriauds relasjonelle estetikk, slik at den også kan innlemme 

poesien. Deretter vil jeg vende meg til kunstkritikeren Claire Bishops kritikk av Bourriaud, og da 

spesifikt de forestillinger om det politiske og sosiale som uttrykkes i boken. I «Antagonism and 

Relational Aesthetics» (2004) foreslår hun, som alternativ til en relasjonell estetikk, en relasjonelt 

antagonistisk estetikk. Videre vil jeg, for å få en mer substansiell forståelse av forholdet mellom 

estetikk og politikk, kunst og ikke-kunst, redegjøre for Jacques Rancières tenkning om dette, og 

hans skisse over en potensielt kritisk kunst. Avslutningsvis vil jeg samle de viktigste trådene og 

formulere en egen inngang til Moestrups poesi.  

 

 

Nicolas Bourriaud: Relasjonell form 

 

I Relasjonell estetikk (2008) forsøker Bourriaud å innfange en sosial tendens i samtidskunsten. En 

såkalt relasjonell kunst «tar sfæren av menneskelig samhandling og dens sosiale sammenheng som 

teoretisk horisont, heller enn å bekrefte et symbolsk autonomt og privat rom» (2007:17). 

Definisjonen er relativt vid, og all kunst er i essens relasjonell i kraft av å være en sosial aktivitet, 

men i et relasjonelt verk er det mellommenneskelige møtet både medium og materiale. Bourriaud 

forholder seg her til en bestemt gren av samtidskunsten, flyktige «hendelser» i større grad enn 

stabile «verk», viet til det sosiale, relasjonelle og interaktive: 90-tallets mange kombinasjoner av 

installasjon, happening og konsept. Et velbrukt eksempel kunstneren Rirkrit Tirivanijas plassering 
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av et kjøkken i et galleri (Untitled 1992 (Free) 1992). Situasjonen er tilrettelagt ved hjelp av 

tilgjengelige rekvisitter (bord, kjøkkenutstyr, ingredienser), men det er opp til publikum å skape 

den: å lage maten, bruke rommet og samtale med fremmede – å bli aktive deltakere. I prinsippet 

tilbyr slike verk et mulighetsrom for dannelsen av fellesskap, for de potensielle forbindelser som 

kan knyttes – og oppløses. Sosial interaksjon, utstrakt i tid og rom, utgjør selve verkets «form». 

Med forelegg hos Guy Debord (La Société du spectacle 1967) og situasjonistenes 

konstruerte situasjoner, forstår Bourriaud denne typen verken ikke som representasjoner, men som 

forslag til «sosiale modeller». Med det kapitalistiske samfunnets vending fra vareøkonomi til en 

opplevelses- og serviceøkonomi, trenger kapitalismens logikk lengre inn i intimsfæren, og gjør det 

sosiale til et politisk spørsmål: «Den nåværende sosiale konteksten begrenser muligheten for 

mellommenneskelige relasjoner, i like stor grad som den oppretter rom for nettopp dette formålet» 

(2007:21). Som en direkte respons forsøker den relasjonelt estetiske kunsten å skape andre rom, 

«sosiale (mellom)rom» unndratt kapitalismens fremmedgjørende betingelser, hvor det foreslås 

«andre muligheter for utveksling enn de som er virksomme i systemet» (2007:20). Politiseringen av 

forholdet mellom liv og kunst kan synes samme som hos den historiske avantgarden, men disse 

«nye» modellene demonstrerer et skifte i oppfatningen av sosial forandring. Til forskjell fra 

avantgardens fremtidsrettede totalutopier, utgjør disse samtidsverkene mikrotopier, det vil si 

«utopier om nærhet», lokalt og temporalt begrenset til et «her og nå» (2007:11). Med en betegnende 

formulering: «Det synes viktigere å finne mulige relasjoner med sine naboer enn å ’få morgendagen 

til å synge’» (2007:63). Kunsterfaringen rommer også en mer beskjeden (og passiv?) pedagogikk: 

verkene gir oss en sjanse til «å lære å bebo verden bedre» (2007:16). 

Bourriaud påpeker at relasjonell estetikk er en «formteori» (2007:25). Vendingen bort fra 

objekt, representasjon og signatur mot prosess, modell og deltakelse utfordrer en tradisjonell 

verkkategori og markerer et ontologisk skifte fra «væren» til «bliven». «Form» er «det bevegende 

prinsippet på en reise som utspiller seg gjennom tegn, gjenstander, former og gester» (2007:27). For 

å markere denne bevegelsen snakker Bourriaud heller om «formasjoner» enn «former», hvor 

formens «helhet» utgjør en slags rhizomatisk nettverksstruktur der delene forbindes i omskiftelige 

mønstre (2007:28). Spesifikt for et relasjonelt formbegrep er at form defineres som «et varig møte» 

(2007:25), hvor fokuset rettes mot bindeleddene mellom elementene, formens sammenbindende 

aspekt. Bourriauds begrepsapparat og formforståelse gir en sterk gjenklang i hvordan jeg leser 

Moestrups poesi. Hennes diktning retter nettopp oppmerksomheten mot «det bevegende prinsippet» 

mellom tematiske og formelle elementer; en «interest in the contingencies of a ’relationship 

between’ – rather than the object itself» (Bishop 2004:61). Men forbindelsen mellom Bourriaud og 

Moestrup har som nevnt noen åpenbare begrensninger. I motsetning til den sosialt interaktive 

kunsten som «innsnevrer relasjonsrommet» står litteraturen, «som henviser hver enkelt til sitt eget 
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private forbruk» (Bourriaud 2007:19). Imidlertid, i utgreiingen av sitt formbegrep, argumenterer 

Bourriaud for at all kunst, gjennom sin struktur, foreslår en virkelighet, en «sosial modell».  

 

Varige møter er linjene og fargene i et maleri av Delacroix, skrotgjenstandene som er strødd utover «Merz-

bildene» til Schwitters eller Chris Burdens performance-kunst: I tillegg til kvaliteten på utførelsen, viser disse 

verkene at de er varige fra det øyeblikk da deres bestanddeler utgjør en enhet, betydningen fra 

fødselsøyeblikket «beholdes» og muliggjør nye «livsmuligheter». Alle verk er slik sett modeller for en mulig 

verden. Alle verk, selv de mest kritiske og fornektende, går gjennom denne fasen som en mulig verden, fordi 

den får tidligere adskilte elementer til å møtes. (2007:25–26) 

 

Noen sider senere, i en kort passasje om Witold Gombrowicz’ romankarakterer, viser det seg at 

man også kan finne en relasjonell estetikk i litteraturen – på tekstlig nivå:  

 

I Witold Gombrowicz’ romaner ser man hvordan hvert enkelt individ genererer sin egen form gjennom sin 

oppførsel, sin måte å presentere seg og henvende seg til andre på. Formen fødes i denne kontaktsonen hvor 

individet slåss mot den Andre, for å etablere det han eller hun anser som sin ’væren’. For Gombrowicz er vår 

’form’ bare en relasjonell egenskap som knytter oss til dem som tingliggjør oss med blikket, for å bruke Sartres 

terminologi. Når individet tror det betrakter seg selv objektivt, ser det egentlig ikke annet enn resultatet av 

gjentatte transaksjoner med andres subjektivitet. (2007:28–9) 

 

I bruken av et litterært eksempel på en relasjonell form viser den symbolske utvekslingen seg å 

være like relevant som den konkrete. Det er dette avsnittet Martin T. H. Serup griper fatt i sin 

masteravhandling: «Når man i romanen, som der er forslået, kan betragte de agerende karakterer 

som en slags relationelle former, som størrelser der gensidigt udveksler i de formationer der skabes, 

hvordan bør man da gå til poesien?» (Serup 2007:28). Poesien har ikke karakterer. Men den har 

utsigelser; tekstlige elementer og utsagn som stammer fra ulike diskurser og språktyper. Serups 

forslag er derfor at man i poesien undersøker  

 

hvordan det enkelte led fungerer som sin egen form. Hvordan sætningerne eller udsagnene står i relation til 

hinanden. Hvilke former for forhandlinger og friktioner og betydninger der opstår imellem dem. Hvilke 

ordforråd, diskurser og lingvistiske forbindelser der undersøges og hvordan. (Serup 2007:28) 

 

En relasjonell poetisk form utgjøres altså av innbyrdes forbindelser og konflikter mellom diktets 

ulike betydningselementer. Det er nettopp disse relasjonelle bevegelsene som formuleres i 

Moestrups poetikk: «Hvordan betyder noget noget i forhold til noget andet?»
8
 Videre er disse 

betydningselementene «sjældent samstemte»: «Tværtimod. Udsagn og billeder spreder sig ofte i 

stedet for at samle sig, og denne spredning, det tilsyneladende retningsløse og ikke-konkluderende, 

indgiver et indtryk af forhandling, dialog og dissens» (Serup 2007:31). Jeg finner Serups bruk av 

Bourriaud og hans egen modell av en relasjonell poesi svært produktiv. Fordi andre deler av Serups 

utlegning (blant annet flere underkategorier av relasjonell poesi) ikke er nyttige i forbindelse med 

                                                 
8
 Intervju med Karen Syberg i Information 25. juli 2007: http://www.information.dk/130649 

http://www.information.dk/130649
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Moestrup, velger jeg her å kun forholde meg til denne definisjonen. Serup bruker imidlertid også 

Rancière, som jeg vil gjennomgå senere i dette kapittelet, som teoretisk forelegg, så jeg vil returnere 

til Serup i den forbindelse. 

 Først vil jeg ta en omvei om resepsjonen av Bourriauds relasjonelle estetikk, som har vært 

gjenstand for massiv diskusjon innenfor kunstfeltet. Kritikken av den fremstår i dag som nesten 

viktigere enn boken selv. Med sin idealisme stiller Bourriaud seg på mange måter lagelig til for 

hugg. Forestillingen om kunstens demokratiske virkning tangerer grensen til det ekstatiske, og det 

fremsettes nærmest et 1:1-forhold mellom en kunstnerisk form og en sosial modell. Som Hal Foster 

påpeker i sin lesning, bør man være skeptisk til en såpass tynn og sjablonaktig forbindelse:  

 

Sometimes politics are ascribed to such art on the basis of a shaky analogy between an open work and an 

inclusive society, as if a desultory form might evoke a democratic community, or a non-hierarchical installation 

predict an egalitarian world. (Foster i Bishop (red.) 2006:193) 

 

Kunsten og samfunnet utveksler på mange måter, men effektene er verken umiddelbare eller lett 

håndgripelige. Likevel vil jeg hevde at et dikts formelle spørsmål også er et spørsmål om dets 

politikk – og at denne kan bidra til vår politiske tenkning. Niels Frank skriver:  

 

Det er klart, at et kunstværks politiske implikationer ikke restløst går op i det politiske, ligesom et værk med 

demokratiske implikationer ikke – igennem sin æstetiske åbenhed – ender med at ophæve sig selv i demokrati. 

Et værk med demokratiske implikationer er end ikke (nødvendigvis) fortaler for ’mere demokrati i verden’ el. 

lign., men det synliggør den demokratiske modus eller gestus i sin måde at kombinere de æstetiske elementer 

på: det synliggør udvekslingen, forhandlingen, mødet, den indbyrdes respekt også i uenighed osv. Man kunne 

måske sige, at et værk med demokratiske implikationer skaber demokratisk vitalitet gennem sin æstetiske 

sammensathed. (Frank 2005:150–151) 

 

Hvordan kunsten kan synliggjøre demokratiske modus ved hjelp av sin «æstetiske sammensathed» 

vil jeg i fortsettelsen knytte til Jacques Rancières ideer. Men før vi kan skissere en mulig 

demokratisk kunst, må vi som Claire Bishop påpeker, først spørre hva demokrati er. 

 

 

Claire Bishop: Relasjonell antagonisme 

 

Den mest interessante responsen på Bourriauds bok kommer etter min mening fra kunsthistoriker 

og kritiker Claire Bishop. I essayet «Antagonism and Relational Aesthetics» (2004) griper hun fatt i 

hvilken idé om det sosiale og det politiske den relasjonelle estetikken er fundert på – og foreslår et 

alternativt konsept. Bishop hevder at for Bourriaud er den etiske bedømmelsen av kunstverket 

viktigere enn den estetiske. Med det impliserer Bishop at man skulle kunne isolere etikken fra 

estetikken, hvilket jeg ikke er enig i, og hos Bourriaud, hvor enhver estetisk «form» utgjør en sosial 
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modell, er disse to nærmest uadskillelige: «Dette ’utvekslingsområdet’ [kunsten] må vi bedømme ut 

fra estetiske kriterier, det vil si ved å analysere formens sammenheng og den symbolske verdien i 

den ’verden’ som foreslås, med utgangspunkt i det bildet av menneskelige relasjoner som verket 

reflekterer» (Bourriaud 2007:22). Men det er rett at Bourriaud i sterk grad måler kunsten ut i fra 

etisk nytte. Derfor bør man, som Bishop, stille spørsmål ved hvilke etiske og politiske parametre 

han forholder seg til. Hvordan forstår han demokrati?  

Under oppslaget «Kriterier for sameksistens» foreslår Bourriaud at vi i møte med all estetisk 

produksjon spør: «Tillater dette verket meg å gå i dialog? Kunne jeg eksistert, og hvordan, i det 

rommet verket definerer?» (Bourriaud 2007:160). Tanken om sameksistens innebærer et ahierarkisk 

forhold mellom kunstner/produsent og leser/seer. Men Bishop mener det ikke lenger er nok, i en tid 

hvor ulike former for deltakelses- og mottakerorientert kunst nærmest florerer, «to say that 

activating the viewer tout court is a democratic act» (Bishop 2004:78). Reservasjonen hennes kan 

oppsummeres i spørsmålet: Hvem møtes, og hvordan? Et av Bishops ankepunkt mot Bourriads 

relasjonelle estetikk er at den projiserer et idealisert konsept om demokrati som sosial harmoni. 

Også Hal Foster berører dette i sin lesning: «today simply getting together seems to be enough» 

(2006:194). Spørsmålet om kvaliteten på relasjonene får stå ubesvart fordi mellommenneskelig 

interaksjon anses som et ubetinget gode, uavhengig av hva den måtte bestå i:  

 

When Bourriaud argues that «encounters are more important than the individuals who compose them», I sense 

that this question is (for him) unnecessary; all relations that permit «dialogue» are automatically assumed to be 

democratic, and therefore good. But what does «democracy» really mean in this context? If relational art 

produces human relations, then the next logical question to ask is what types of relations are being produced, 

for whom, and why? (Bishop 2004:65) 

 

Hvilke typer relasjoner blir produsert, for hvem og hvorfor, i Bourriauds eksempler? Bishop 

påpeker at gallerirommet tross alt er en strengt eksklusiv sfære. Det er «åpent for alle» (som har råd 

til inngangsbilletten) bare i en banal forstand: «alle» kan ta seg til rette i Tirivanijas galleri-kjøkken, 

men de som faktisk inngår i de relasjonelle formasjoner som «fullender verket», er formodentlig 

allerede likesinnede: kunstinteresserte mennesker med kulturell kapital. Den form for sosialitet 

verkene trigger innebærer ingen reell konfrontasjon, og møtet forblir uten nevneverdig risiko.  

Det må sies at Bishop kanskje ikke yter verkene eller erfaringen av dem rettferdighet, men 

fokuset hennes er i større grad Bourriauds ukritiske fortolkning av dem. Hun mener at han, på 

bekostning av verkenes spesifikke estetikk, feller generelle etiske/politiske dommer, som hviler 

«too comfortably within an ideal of subjectivity as whole and of community as immanent 

togetherness» (Bishop 2004:67). Uten en utforskning av hvilke subjektiviteter og fellesskap som 

foreslås (eller «produseres») i hvert enkelt verk – «the subject position that any work presupposes 

and the democratic notions it upholds» (Bishop 2004:78) – står bare tomme løfter tilbake.  
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 Ved hjelp av begrepet relasjonell antagonisme videreutvikler Bishop den relasjonelle 

estetikken. Et alternativ til Bourriads konsensusorienterte demokratiforståelse finner hun hos de 

politiske teoretikerne Ernesto Laclau og Chantal Mouffe:
9
 

 

Laclau and Mouffe argue that a fully functioning democratic society is not one in which all antagonisms have 

disappeared, but one in which new political frontiers are constantly being drawn and brought into debate – in 

other words, a democratic society is one in which relations of conflict are sustained, not erased. Without 

antagonism there is only the imposed consensus of authoritarian order – a total suppression of debate and 

discussion, which is inimical to democracy. (Bishop 2004:66) 

 

Kun motstridende interesser og dissens kan utfordre en eksisterende orden, og utgjør derfor 

demokratiets fundament. I sin tenkning forener Laclau og Mouffe radikal politisk teori (Antonio 

Gramsci, Karl Marx) med poststrukturalismens desentrerte subjekt (Jacques Lacan) for å utarbeide 

en politisk agens som ikke ligner den liberal-humanistiske versjonen (et rasjonelt, selvbestemmende 

«jeg»). Subjektet (eller fellesskapet) er ikke en enhetlig, autonom størrelse, men i en kontinuerlig 

identifikasjonsprosess. Subjektiviteten er selve den identifiserende bevegelsen mot et fullstendig 

subjekt – i konflikt med andre subjektiviteter i samme ærend. Et antagonistisk forhold oppstår 

mellom to ufullstendige størrelser som begge søker å realisere seg (selv), men støter mot «den 

Andre» i prosessen. Bishop siterer fra Laclau og Mouffe: 

 

«[…] the presence of the ‘Other’ prevents me from being totally myself. The relation arises not from full 

totalities, but from the impossibility of their constitution.» In other words, the presence of what is not me 

renders my identity precarious and vulnerable, and the threat that the other represents transforms my own sense 

of self into something questionable. (Bishop 2004:66) 

 

Forstørret til et sosialt nivå forstås antagonisme som  

 

the limits of society’s ability to fully constitute itself. Whatever is at the boundary of the social (and of 

identity), seeking to define it also destroys its ambition to constitute a full presence: «As conditions of 

possibility for the existence of a pluralist democracy, conflicts and antagonisms constitute at the same time the 

condition of impossibility of its final achievement». (Bishop 2004:67) 

 

Bishops relasjonelle antagonisme finner sted i dette grenseområdet, hvor identiteten både bekreftes, 

ved å være annet-enn, og utfordres av det som er ikke-meg. Denne komplekse spenningen mellom 

løftet om fullstendiggjørelse og umuligheten av det samme utgjør det reelt demokratiske. Hva 

hindrer realiseringen av et enhetlig selv eller et samstemt fellesskap? Mens Bourriaud finner 

«kriteriene for sameksistens» i hva som er felles og kan inkluderes, i en form for kompromiss, 

fokuserer Bishop på hva som må ekskluderes for å oppnå en slik illusjon om sosial harmoni. Den 

mulige identifikasjonen hos Bourriaud («Kunne jeg eksistert?») forflytter seg hos Bishop til en 

                                                 
9
 Bishop tar utgangspunkt i Ernesto Laclau & Chantal Mouffes Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical 

Politics (Verso 1985).  
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ikke-identifikasjon, «a moment of mutual non-identification» (Bishop 2004:72). For både 

Bourriaud og Bishop er nok møtet potensielt transformerende, men hos sistnevnte, hvor det leder til 

en avgjørende selvrefleksivitet, er det i en helt prekær forstand: I møte med den Andre risikerer man 

seg selv. Ikke fordi våre relasjoner er flytende eller ubegrensede, men snarere fordi «all our 

interactions are, like public space, riven with social and legal exclusions» (2004:74). Et sant 

demokratisk samfunn utspilles i konfliktfylt spenning. En sann demokratisk kunst må gjøre disse 

konfliktene synlige gjennom form. Denne mer komplekse overlapningen mellom det sosiale og det 

estetiske utgjør en relasjonelt antagonistisk estetikk.  

I demokratiets indre spenning finner Bishop en parallell til forholdet mellom samfunnsliv og 

kunstnerisk autonomi: «In this model, the kernel of impossible resolution on which antagonism 

depends, is mirrored in the tension between art and society conceived as mutually exclusive spheres 

– a self-reflexive tension» (2004:78). For Bishop markerer denne selvrefleksive spenningen «less a 

return to a modernist refusal as advocated by Theodor Adorno than an expression of the boundaries 

of both the social and the aesthetic after a century of attempts to fuse them» (2004:78). Dette 

forslaget utgjør noen knappe, avsluttende bemerkninger i Bishops essay. Det er uklart hva som 

utgjør «the boundaries of both the social and the asthetic» om det ikke er en tradisjonell idé om 

autonomi i Adornos forstand. For å finne et mer substansielt konsept om forholdet mellom estetikk 

og politikk, vil jeg nå vende meg mot den franske filosofen Jacques Rancières arbeid.  

 

 

Jacques Rancière: Estetikkens politikk & politikkens estetikk 

 

I debatten om kunst og politikk har Jacques Rancières tenkning fått økt oppmerksomhet de siste 

årene. En årsak til dette er at hans ideer utgjør en radikalt alternativ tilnærming til en diskusjon som 

kjører på tomgang, hvor den uforsonlige spliden fremdeles står mellom en «politisk kunst» og en 

«kunst for kunstens skyld». Som Atle Kittang skriver i essaysamlingen Diktekunstens relasjonar: 

«[Rancière] står for ei tilnærming der klassiske og stivna dikotomiar lat seg overskride, uten at dei 

dermed blir oppheva» (Kittang 2009:56). Dikotomiene det dreier seg om er for eksempel forholdet 

mellom kunst og liv, autonomi og engasjement, høy og lav kunst, kunst og ikke-kunst.  

 Det fins flere sammenfall mellom Bishops og Rancières tanker om politisk og estetisk 

dissens og synliggjøring av konflikt gjennom kunstnerisk form. Men Bishops utsagn om kunst og 

samfunn som «mutually exclusive spheres» skiller seg fra Rancières oppfatning. Estetikk og 

politikk er ikke «to permanente, atskilte virkeligheter» og spørsmålet om hvorvidt «de burde settes i 

forbindelse med hverandre» (Rancière 2008:538) er en skinndiskusjon, som skyggelegger hvor den 

egentlige konflikten står: ikke mellom estetikk og politikk, men mellom to ideer om estetikkens 
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politikk, som begge er virksomme. Det er her Bishops «umulige resolusjon» gjør seg gjeldende, og 

det får store konsekvenser for en mulig kritisk kunst. For å komme til dette punktet i Rancières 

tenkning, vil jeg først skissere opp hans begrep om politikk og estetikk.  

Rancières hovedpoeng er at spørsmålet om hvordan vi oppfatter verden gjennom sansningen 

i aller høyeste grad er et politisk spørsmål. Han definerer politikk blant annet som «the 

transformation of the sensory fabric of ‘being together’» (Rancière 2009a:56). «Politikk» blir her 

ikke forstått i konvensjonell forstand som en sosial fordeling av goder og byrder, men i 

grunnleggende estetiske termer, som en fordeling «av posisjoner og identiteter»; «av rom og tid, av 

et synlige og det usynlige, av støy og ord» (2008:537). Politikk er en re-organisering av den sosiale 

konfigurasjonen som utgjør vår felles, sanselige livsverden.  

Like lite som «politikk» betegner ideologi, bruker Rancière «estetikk» i betydningen «læren 

om det skjønne» eller som kunsthistorisk disiplin. Begrepet er heller ikke forbeholdt vår omgang 

med kunstobjektet. Ranciére fører ordet tilbake til det greske aisthesis (sansning), og det utgjør 

rammen for alt som oppfattes av sansene: 

 

Aesthetics can be understood in a Kantian sense – re-examined perhaps by Foucault – as the system of a priori 

forms determining what presents itself to sense experience. It is a delimitation of spaces and times, of the 

visible and the invisible, of speech and noise, that simultaneously determines the place and the stakes of 

politics as a form of experience. (Rancière 2004:13) 

 

Systemet som apriori bestemmer hva som er tilgjengelig for vår sanseerfaring kaller Rancière 

«delingen av det sansbare» (le partage du sensible) (2004:12). I dette systemet møtes politikken og 

estetikken. «Deling» betegner her både noe som deles, og inndeling eller fordeling. Det sansbare er 

noe vi er felles om, men samtidig fins det avgrensninger innenfor dette som er felles: 

 

I call the distribution of the sensible the system of self-evident facts of sense perception that simultaneously 

discloses the existence of something in common and the delimitations that define the respective parts and 

positions within it. A distribution of the sensible therefore establishes at one and the same time something 

common that is shared and exclusive parts. (2004:12) 

 

De krefter som organiserer det sansbare kaller Rancière samfunnets politiorden eller politiprosess. 

Begrepet «politi» kan lyde misvisende, men knytter an til det opprinnelige greske politeia, det vil si 

statsforfatning eller styresett (Kittang 2009:58). «Politi» betegner her det vi vanligvis oppfatter som 

«politikk»: maktfordeling og partipolitiske prosesser, altså de mekanismer som i et gitt samfunn 

trekker opp de sosiale (og sanselige) grensene mellom inklusjon og eksklusjon, hvem som 

tilkjennegis en andel i fellesskapet og hvem som ikke gjør, «hvem som er i besittelse av ordet, og 

hvem som bare har stemme» (2008:537): 
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The police is thus first an order of bodies that defines the allocation of ways of doing, ways of being, and ways 

of saying, and sees that those bodies are assigned by name to a particular place and task; it is an order of the 

visible and the sayable that sees that a particular activity is visible and another is not, that this speech is 

understood as discourse and another as noise. (Rancière 1999:29) 

 

Reguleringen av legitime, kvalifiserte roller og utsigelsesposisjoner er fundert på en sansemessig 

konsensus som bekrefter den rådende oppfatning om virkeligheten. Hvilke ytringer som 

identifiseres som intelligible og meningsfulle, og hvilke som oppfattes som støy følger en 

naturalisert orden. «It means that the givens of any collective situation are objectivized in such a 

way as they can no more lend themselves to a dispute» (2004:45). 

Politikk er derimot «eit radikalt dissensuelt fenomen» (Kittang 2009:62), den utgjør et brudd 

i politilogikken. I dissensen, det vil si møtet mellom «two regimes of sense, two sensory worlds» 

(Rancière 2009b:58), lokaliserer Rancière muligheten for sosial forandring. Den dissensuelle 

politikken inntreffer, som en estetisk hendelse, når samfunnets deling av det sansbare omfordeles, 

ved «å innlemme nye subjekter og objekter i det, å gjøre synlig det som før var usynlig og å la de 

som tidligere ble oppfattet som larmende dyr bli hørt som talende mennesker» (2008:537). 

Politikkens oppgave er altså å forstyrre distribusjonen av det sanselige etter andre koordinater, og 

redistribuere eller utvide det synlige, hørbare, tenkelige. Når noe som ikke kan eksistere innenfor en 

gitt orden trenger inn i denne ordenen, innebærer ikke det en enkel annerkjennelse eller 

kvalifisering av denne innenfor rammen – men en radikal endring i de grunnleggende betingelsene 

for hva og hvem som kan ses og høres. Innlemmelsen av en «umulig» del i 

samfunnskonfigurasjonen krever en helt annen konfigurasjon. 

Det følger av dette at estetikken på sin side har en politisk dimensjon, hvor «kunstens 

praksiser og forskjellige former for synlighet selv deltar i denne delingen av og rekonfigureringen 

av det sansbare på» (2008:537). Denne forståelsen får nødvendigvis konsekvenser for en politisk 

kunst, som har lite eller ingenting med politiske budskap å gjøre: «It is political insofar as it frames 

not only works or monuments, but also a specific space-time sensorium, as this sensorium defines 

ways of being together or being apart, of being inside or outside, in front of or in the middle of, 

etc.» (2004:76). I fortsettelsen vil jeg redegjøre for estetikkens politikk, og de helt spesielle vilkår 

Rancière mener betinger en kritisk kunst i dag.   

 

 

Estetikkens politikk 
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I sin gjennomgang av estetikken opererer Rancière med begrepet om «regime», det vil si det 

nettverket av forhold som avgjør hva som til enhver tid oppfattes som kunst. Rancière skiller 

mellom tre regimer: det etiske billedregimet, representasjonsregimet og det estetiske regimet 

(Rancière 2008). Alle regimene er til enhver tid virksomme, men i større og mindre grad. Det 

estetiske regimet som gjør seg gjeldende i romantikken er fremdeles dominerende idag. Dette 

regimet bryter med det etiske regimets begrep om bildets troverdighet eller sannhetsfunksjon, og 

med representasjonsregimets sanselige hierarkier og uttrykksmessige konvensjoner. Det estetiske 

regimet opprettholdes av to store figurer for politisk estetikk: den «motstandsfylte formens 

politikk» og den politikken som baserer seg på at kunsten blir til livsform (2008:550).  

I den første gjøres kunsterfaringen autonom. Kunsten er ikke kunst fordi den er et spesifikt 

produkt utført med spesifikke teknikker i tråd med spesifikke regler, men fordi den konstituerer et 

annet rom, en autonom sfære hvor sanseerfaringen skiller seg fra hverdagens: Den opphever 

«sanseerfaringens alminnelige former» (2008:536). Kunsten som «motstandsfylt form» forrykker 

våre perseptuelle vaner og avviser alle forbindelser til et samfunnsmessig liv som vil kompromittere 

den: Den er «likegyldig» og «uvirksom». (2008:550). Rancière parafraserer Adorno: «Kunstens 

samfunnsfunksjon er ikke å ha noen» (2008:547). Men kunstens atskillelse gjør den ikke apolitisk – 

det vil si, med Rancières formulering; den er «apolitisk politisk». Det er nettopp atskillelsen, 

«kunstens særegne funksjon», som utgjør dens politikk: «det er i egenskap av sin renhet at kunstens 

materialitet har kunnet påberope seg å være en materiell foregripelse av en annen 

samfunnskonfigurasjon» (2008:542). I kraft av sin forskjell utgjør den autonome kunsterfaringen et 

løfte om et annet, fremtidig fellesskap.  

Men samtidig foregår det en demokratisering av kunsten, hvor kunsten frigjør seg fra 

estetiske hierarkier. Det vil si at det ikke eksisterer praktiske måter eller gagnbare kriterier for å 

differensiere mellom kunst og ikke-kunst, en måte å bestemme autonomien på. Det fins for 

eksempel ikke en allmengyldig forklaring på skillet mellom «litteraritet» og hverdagsspråk, selv om 

antall forsøk på definisjoner har vært mange. Og en middag kan enkelt identifiseres som kunst. 

Feltet er radikalt åpent. Det er denne oppløsningen av kunstens interne bestemmelser som muliggjør 

den andre store politikken i det estetiske regimet: At kunsten blir liv ved å avskaffe seg selv som 

kunst, at formen virkeliggjøres. Bourriauds relasjonelle estetikk, og de situasjonistiske 

forgjengerne, er eksempler på denne politikken.  

Sammen utgjør disse to politiske estetikkene det estetiske regimets grunnleggende paradoks: 

Kunsten er kunst «i den grad den også er ikke-kunst, noe annet enn kunst» (2008:548). De to 

logikkene er ikke antitetiske, men gjensidig avhengige i en konfliktfylt spenning. Den autonome 

formen rommer nemlig ytterligere en motsigelse: «Kunstens ensomhet [dens autonomi] bærer i seg 

et løfte om frigjøring. Men for at løftet skal bli oppfylt, må kunstens avskaffes som atskilt 
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virkelighet og forvandles til en form for liv» (2008:545). Den motstandsfylte form må bli til 

livsform. Den paradoksale relasjonen mellom de to logikkene, «mellom det uvirksomme skinnets 

singularitet og handlingen som forvandler skinnet til virkelighet» (2008:547), er det som bestemmer 

kunsten som kunst, og får det estetiske regimet til å fungere. Men spenningen utgjør også en trussel: 

forsøk på å bryte den, enten ved å la kunsten oppløses i livet eller ved å markere dens absolutte 

avstand fra samme, vil lede til regimets opphør (2008:550).  

Å forstå denne dobbelte logikken innebærer å erkjenne «de paradoksale begrensninger som 

tynger den ’kritiske’ kunstens tilsynelatende enkle prosjekt» (2008:550). Med slike begrensninger 

er det lett å tenke seg kunsten i en tilstand av lammelse, og som Rancière påpeker leder situasjonen 

til nostalgiske forestillinger om kunstens endelikt eller umuligheten av en ny avantgarde. I essayet 

««Problems and Transformations in Critical Art» (Rancière 2009b) argumenterer Rancière derimot 

for at en kritisk kunst, ved å selvrefleksivt rette oppmerksomheten mot dens egne (umulige) vilkår, 

kan forme en tredje retning. Kunsten må aktivt forhandle mellom dens to politikker: 

 

This negotiation must keep something of the tension that pushes aesthetic experience toward the 

reconfiguration of collective life and something of the tension that withdraws the power of aesthetic sensibility 

from the other spheres of experience. It must borrow from the zones of indistinction of art and life the 

connections that provoke political intelligibility. And it must borrow from the separateness of art works the 

sense of sensory foreignness that enhances political energies. Political art must be some sort of collage of the 

opposites. (2009b:46) 
 

For å finne en dynamisk form som kan eksistere i dette spennet, må kunsten sjonglere det leselige 

og det uleselige, det hverdagslige og det radikalt fremmede. Kollasje og montasje utgjør primære 

former for en kritisk kunst, fordi sammenstillingen av uensartede elementer åpner for kollisjon og 

dissens: «The main procedure of political or critical art consists in setting out the encounter and 

possibly the clash of heterogeneous elements» (2009b:46). Dette møtet mellom ikke-kompatible 

elementer er samtidig et møte mellom to former for politisk sanselighet. På den ene siden peker 

sammenstillingen, og kanskje sammenstøtet, på en forbindelse mellom elementene, en sammenheng 

som formidler et meningsfullt budskap. Samtidig er sammenstøtet bare mulig om de heterogene 

elementene beholder noe av sin hetereogenitet, som motsetter seg «the homogeneity of meaning» 

(2009b:47). Disse elementene bærer inget budskap: «They are supposed to enhance political energy 

out of their very opaqueness» (2009b:47).  

 

 

Moestrups relasjonelle estetikk 

 

Jeg vil med Bourriaud mene at Moestrup gjennom poetisk form foreslår en «sosial modell», men 

med Bishop legge til at det ikke er uvesentlig hvilken modell. Bishop argumenterer for at både 
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subjektiviteten og fellesskapet er fundert på et uoppløselig, antagonistisk forhold, og at om noe skal 

kunne kalles en relasjonell kunst, må den gjøre disse konfliktene synlige gjennom form. I min 

oppfatning gjør Moestrup dette ved å la ulike kulturelle manifestasjoner, poetiske former og 

formforståelser, språktyper, diskurser, og med dem ulike virkelighetsperspektiver og ideologiske 

oppfatninger, støte mot hverandre. Poesien «synliggør den demokratiske modus eller gestus i sin 

måde at kombinere de æstetiske elementer på» (Frank 2005:150–151). Ved å slik iscenesette «the 

encounter and possibly the clash of heterogeneous elements» (Rancière 2009b:46), vil jeg også 

hevde at en rekonfigurering av det sanselige finner sted. Inspirert av Rancière skriver Serup at  

 

Den relationelle poesis ærinde at undersøge det der allerede er her, holde det frem og stille spørgsmål ved de 

underliggende værdier det måtte repræsentere. Et transitivt potentiale fremkommer således igennem 

rekontekstualiseringer, reappropriationer, fremhævelser og synliggørelse af det ellers usynlige og isolerede. 

(Serup 2007:64) 

 

Gjennom innlemmelser av det sosiale dagligspråket, ikke-kunsten, i poesien, utvider Moestrup det 

estetiske rommet. Forflytningen synliggjør, som Serup skriver, «det ellers usynlige og isolerede». 

Aspekter ved språket som vi vanligvis ikke ser og hører, fordi det i vår automatiserte hverdagsbruk 

virker gjennomsiktig og nøytralt, blir sansbare. Dette kan knyttes tilbake til språkdiktningens 

poetikker. Jeg siterte tidligere Rosmarie Waldrop: «Since our language is our world, changing the 

language seems a possibility of changing our ways of seeing and thus to some extent changing what 

is seeable and knowable» (Waldrop 2005:121). Den åpenbare referansen er her Ludwig 

Wittgeinsteins bemerkning om at vårt språks grenser også utgjør grensene for vår verden (Tractatus 

Logico-Philosophicus 1921), men utsagnet kan også knyttes til konfigureringen og 

rekonfigureringen av det sanselige slik det teoretiseres av Rancière. Også Charles Bernstein kan 

tenkes å implisitt referere til Rancière i sin poetikk: «I care most about poetry that disrupts business 

as usual, including literary business: I care most for poetry as dissent, including formal dissent; 

poetry that makes sounds possible to be heard that are not otherwise articulated» (Bernstein 

1992:2). Hos Moestrup kommer en slik formell dissens spesifikt til uttrykk i subjektets forsøk på å 

si noe meningsfylt i et språk som stritter imot; i konflikten mellom «the homogeneity of meaning» 

(Rancière 2009b:47) og språkets uigjennomtrengelighet, dets «opaqueness» (Rancière 2009b:47). I 

mine lesninger av Moestrups poesi vil jeg derfor undersøke 

 

Hvordan sætningerne eller udsagnene står i relation til hinanden. Hvilke former for forhandlinger og friktioner 

og betydninger der opstår imellem dem. Hvilke ordforråd, diskurser og lingvistiske forbindelser der undersøges 

og hvordan. (Serup 2007:28) 
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Kapittel 1 

«Blackout. Glimt.»
10

 

 

 

       Jag störter  

                     (jag når aldrig fram)  

                     till dig. 

 
                 (Sonja Åkesson, «Hur ser din färg rött ut?» 2007:83)        

 

               

Diktet «Lighter» (2007:6), som åpner kingsize, introduserer poetologiske overveielser og tanker om 

språk og mellommenneskelig interaksjon som er relevante for diktsamlingen som helhet. «Lighter» 

finner sted i en urban, offentlig sfære, men det nattlige kjærlighetsdramaet som utspiller seg er av 

høyst privat karakter. Denne kontrasten aktualiserer problemstillinger knyttet til grensen mellom det 

private og det offentlige rommet, den personlige og den sosiale kroppen, og den individuelle og 

felles erfaringen – i sum, hva vi deler og hva vi er alene om. Det viktigste spørsmålet som stilles er 

imidlertid i hvilken grad det felles språket kan sies å være nettopp felles. I et forsøk på å nå ut til sin 

elskede støter subjektet på kommunikasjonens begrensninger. Konfrontasjonen med du-et viser seg 

å i stor grad innebære en konfrontasjon med språket, og i forlengelsen – med jeg-et selv som 

talende vesen. Som i flere av Moestrups dikt får subjektets språkfilosofiske avveininger lammende 

konsekvenser for den hverdagslige, sosiale interaksjonen, hvor vi vanligvis er hakket mer 

pragmatisk innstilt. 

Før jeg gjør en nærlesning av diktet, vil jeg presentere noen kontekstualiserende 

perspektiver. I et intervju med Karen Syberg i Information siteres Moestrups følgende utsagn: 

 

Noget af det konstante i Mette Moestrups produktion er interessen for, hvordan ordene og tingene er forbundet, 

og hvordan vi overhodet kan tale sammen, siger hun.  

 «Det er politisk i den forstand, at man kerer sig om, hvad den anden giver udtryk for og prøver at 

forstå hinanden.»
11

 

 

Spørsmålet om «hvordan vi overhovedet kan tale sammen» er nettopp emnet for «Lighter», men det 

er også en gjennomgående tematisk linje i kingsize. I samlingen iscenesettes et spill med 

dikotomiske figurer som løgn og sannhet, viten og ikke-viten, avsløring og tilsløring, innsikt og 

forvirring, det klare og det obskure, åpne og lukkede. Alle disse figurene er knyttet til punktet som 

definerer hva som er intelligibelt og tenkelig i den språklige verden vi inngår i; altså til delingen av 

det sanselige, slik det utlegges av Rancière. Ofte lokaliseres diktets meningsutsagn hos et subjekt 

                                                 
10

 Linje fra «Blackout/orkidéer», kingsize 2006:14. 
11

 Intervju med Karen Syberg i Information 25. juli 2007: http://www.information.dk/130649 

http://www.information.dk/130649
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som ikke vet og ikke forstår. Jeg-et tviler: «Hvad skal jeg gøre? Jeg kommer i tvivl / om alt, hele 

tiden, overalt. / Det føler jeg mig i det mindste fuldstændig sikker på. / Men så kommer jeg i tvivl.» 

(2006:6); husker ikke: «Noget med en lysning, hvad var det for et dikt?» (2006:15), forvirres: 

«Stop. Jeg blander alting / sammen.» (2006:15) og støter på paradokser: «Skulle det være en fasit? / 

Nej. Det gik ikke op» (2006:11). Som eksempel på hvordan jeg-ets lengten etter å forstå kommer i 

konflikt med språket selv, vil jeg kort redegjøre for diktet «Sfinksens hemmelighed» (2006:27).  

Diktet åpner med et bilde av Rainer Maria Rilke, liggende foran en egyptisk sfinks, i 

påvente av et tegn, en innlemmelse i dens «hemmelighed», en mulig innsikt i verdens mening. Det 

er natt, atmosfæren er enigmatisk og gåtefull: «Den dunkelblå dunkelhed var brudt ind; den 

stjernebilledklare kulde». Plutselig flyr en ugle opp og streifer sfinksens kinn med vingen: 

 

Det var epifanisk. For ham. 

 O Rainer Maria! O Totengehör! 

(2006:27) 

 

Hendelsen trigger en profetisk åpenbaring hos dikteren, i form av en altomfattende «dødshørsel» 

(«totengehör»). Scenen gjør dikteren til visjonær, til medium. En poetisk innsikt av dette format kan 

ikke subjektet identifisere seg med: «Men jeg er altså ikke som ham. Det ved jeg virkelig godt». 

Selv står hun ved sfinksen, 80 år senere, som turist. Sammen med en guide som vil vise henne 

nettopp «sfinksens hemmelighed» bestiger hun fjellet; «langsomt, langsomt» – og på toppen blotter 

han seg for henne. Jeg-et kommenterer den mer prosaiske «avsløringen» med kjølig sarkasme: «Var 

det epifanisk for mig? / Det er måske så meget sagt». Men likevel innebærer blottleggelsen en form 

for oppvåkning, et øyeblikks klarhet:  

 

Jeg ved ikke. Måske 

var det en slags epifani for mig, jeg mener 

en slags anti-epifani. Jeg mener, dét 

at det ikke var en vinge; det at ’hemmeligheden’ 

var retorik, og sidst, men ikke mindst,  

dét at jeg var så blåøjet.  

(2006:28) 

 

Jeg-ets naivitet («blåøjet») kan tenkes som uttrykk for en «referensiell feilslutning»; å forveksle 

språket med virkeligheten. Anti-epifanien rommer ingen dypere mening, men en forståelse av at 

mening er språklig fundert («at ’hemmeligheden’ / var retorik») – og dermed er en manipulerbar 

størrelse. Det følger av en slik anti-epifanisk innsikt om språkets tilkortkommenhet at den ikke kan 

fastlås med språklig autoritet og bravur, men i usikre, forsøksvise vendinger: «Jeg ved ikke», 

«måske», «jeg mener» det ene og «jeg mener» det andre. Om det finnes en poetisk sannhet er den 

provisorisk og oppe til forhandling.  
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Med Friss og Rostbøll in mente, må vi ikke forstå travesteringen av høytsvevende poetisk 

innsikt som et argument for apori og meningsløshet, men en omrokkering av feltet for mening, hvor 

«noget nyt kan – måske – siges» (2004:166). Hos Moestrup fungerer subjektets ikke-viten 

produktivt, i den forstand at den synliggjør hvordan språket både betinger og muliggjør hva og 

hvordan vi forstår og erfarer. Samtidig er dette spørsmålet om forståelse, som Moestrup sier i 

overnevnte sitat, politisk forankret. For å redegjøre for hvordan, vil jeg knytte an til noen påstander 

om forbindelsen mellom poesi, viten og annethet hos language-poetene Lyn Hejinian og Joan 

Retallack. I The Language of Inquiry argumenterer Hejinian for at poesien (formodentlig visse 

poetiske uttrykk i større grad enn andre) kan utgjøre en egen vitensform. Men denne viten er, som 

hun sier, en slags «ikke-viten»:  

 

Poetry comes to know that things are. But this is not knowledge in the strictest sense; it is, rather, 

acknowledgment – and that constitutes a sort of unknowing. To know that things are is not to know what they 

are, and to know that without what is to know otherness (i.e., the unknown and perhaps unknowable). Poetry 

undertakes acknowledgment as preservation of otherness – a notion that can be offered in a political, as well as 

epistemological, context.   
 This acknowledgment is a process, not a definitive act; it is an inquiry, a thinking on. (Hejinian 

2000:2–3) 
 

Det er mange påstander å ta tak i her, men viktigst i denne sammenheng er tanken om at en poetisk 

«viten» ikke innebærer en tradisjonell erkjennelse, men en anerkjennelse av det vi ikke vet. Å 

anerkjenne forskjellighet og eksistensen av det som ikke kan forstås, og at denne tilnærmingen har, 

som Hejinian skriver, politiske så vel som epistemologiske implikasjoner: Den er avgjørende for 

hvordan vi forholder oss til den «Andre».  

Å nærme seg det ukjente, annetheten, den «Andre» i skriften har noen kritiske (og historisk 

belastede) implikasjoner. På den ene siden står man i fare for instrumentell dominans: Å beherske 

det ukjente ved å gjøre det «kjent»; ved å definere det innenfor ens eget betydningssystem. På den 

andre siden risikerer man en eksotiserende tilnærming, og i en mer ekstrem versjon en form for 

«othering»: Å utdefinere den Andre fra ens betydningssystem som fullstendig Annen; å ikke 

oppfatte den Andres tale som annet enn støy. Poeten Joan Retallack skriver:  

 

The human imagination has always done a brilliant job of occupying the ‘empty spaces’ of alterity. When 

alterity has no opportunity to speak back how can there be anything but a monodirectional dynamic of voluble 

us and silent them. But what about reciprocal alterity? (Retallack 2007 upag.) 

 

I essayet «What is Experimental Poetry and Why Do We Need It?» (2007) definerer Retallack 

eksperimentell poesi som en kritisk undersøkelse av annethet, altså i samme retning som Hejinian, 

men hos Retallack involverer det også et selvrefleksivt perspektiv; en gjensidig annethet: «What 

does a poetics of reciprocal alterity look like? Is it by necessity experimental?» (2007 upag.). 
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Essayet åpner med et tankeeksperiment: 

 

 a) There is the shock of alterity. Or should be. 

 b) There is the pleasure of alterity. Or should be. 

 c) We humans with all our conversational structures have yet to invite enough alterity in. 

 d) Experiment is conversation with an interrogative dynamic. Its consequential structures turn on paying attention to 

what happens when well-designed questions are directed to things we sense but don’t really know. These things cannot 

be known by merely examining our own minds. 

 

If there is or can be an experimental poetics, where «experimental» means something more interesting than the latest 

stylistic oddities, it will at least have to be an exploration of a), b), and c) by means of d). (2007 upag.) 

 

Hvis vi aksepterer premissene; at erfaringen av det «Andre» både utgjør en glede og et sjokk, at 

denne erfaringen ekskluderes fra det automatiserte dagligspråket («all our conversational 

structures»), og at poesien derfor må undersøke og formulere en slik erfaring, oppstår spørsmålet 

om hvordan poesien kan gjøre det, invitere «enough alterity in», uten å stille seg over den. Retallack 

foreslår altså at poesien utviser en «gjensidig annethet». Denne refleksive tilnærmingen til det 

«Andre» kan sammenlignes med den Hal Foster foreslår i «The Artist as Ethnographer» (1996): «a 

different map in which the framer is also framed, plunged in a parallax in a way that complicates 

the old anthropological oppositions of an us-here-and-now versus a them-there-and-then» (Foster 

1996:190–1).   

For å klargjøre hvordan poesien kan artikulere en «gjensidig annethet», bruker Retallack 

økopoesi som eksempel. Naturen er selvsagt den store «Annen» i denne poesien, slik det hører med 

til den naturlyriske tradisjonen. Men den globale klimakatastrofen har begynt å sette sine spor i 

diktningen, og naturen er ikke lenger bare et skjønt objekt for besyngelse. Den er også ødelagt, og 

som resultat blitt fullstendig uberegnelig. I vår mangel på innsikt i fremtidige konsekvenser, blir vi 

selv fremmedgjort: «Our shared peril on a degraded planet turns us all into potentially fatally 

estranged subjects – those whose lives most depend on forces least within their control». Med det 

har også den poetiske tilnærmingen til naturen endret seg: «correctives to ’nature’ narratives of 

segregation, dominance and nostalgia – failure to recognize ’them’ as inextricably intertwined with 

’us’ – are imperative» (2007 upag.). 

 Disse ganske dyptloddene betraktningene kan ved første lesning synes som en for stor 

ramme for diktet «Lighter», men jeg vil hevde det nettopp er spørsmål om poesi og annethet som 

der står på spill. Diktet kan sies å være en revisjon av kjærlighetslyrikken som begjærsmonolog; i 

likhet med naturlyrikken en tradisjon med et problematisk forhold til den «Andre». Jeg håper å vise 

at subjektets anerkjennelse av det uforståelige «Andre», også innebærer en erkjennelse av seg selv 

som «Annen». I diktets undersøkelse av dagligspråkets strukturer inviteres annetheten inn: Om selv 

ikke to som er helt intime kan holde en meningsfull samtale; hvilke implikasjoner har det for andre 

mellommenneskelige relasjoner? 
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Jeg føler meg så grammatisk i nat 

 

 

Forveksl ikke smuk med skøn, lid 

for en forskel. Som mellem at elske 

og at tænke ”jeg elsker”. Brug ikke bydemåder 

som for eksempel: Elsk mig. Nej. 

Man bliver ikke skid klog av skade. 

 

«Lighter» åpner i maktspråkets imperativ, med et estetisk forbud: «Forveksl ikke smuk med skøn, 

lid / for en forskel. […]». Forskjellen mellom synonymene «smuk» og «skøn» er en  hårfin nyanse, 

som er temmelig uvesentlig for dagligtalen. Koblet til den dramatiske formaningen om å lide for 

den, blir resultatet parodisk. Enda en paradoksal regel følger: «[…] Brug ikke bydemåder / som for 

eksempel: Elsk mig. Nej.» Som et forbud mot imperativ form i imperativ form, brytes regelen i 

samme bevegelse som den fastslås. Den normative utsigelsen dekonstrueres av sin indre motsigelse. 

Når skjønnhet og romanse tematiseres i form av regler, synes kvinnen å være en plausibel adressat. 

Åpningens patos kan sies å parodiere såkalte damebladsimperativer, hvor leseren overstrømmes av 

velmente råd – for eksempel om hvordan gjøre romantiske fremstøt mot sin elskede. I et slikt sosialt 

reglement signaliserer et utsagn som «Elsk mig.», som jeg-et tydelig har tydd til, en ukledelig 

desperasjon. Videre gjendrives enda et damebladsformular i femte linje: «Man bliver ikke skid klog 

af skade». Denne typen gjenkjennelige fraser, ordtak og livsvisdom tilhører det sosiale språket, 

dagligtalen – som jeg-et gjør opprør mot. I forsøket på å tilnærme seg et implisitt «du», en partner, 

har det vist seg som lite egnet («Elsk mig. Nej.», «Man bliver ikke skid klog»). En første konflikt er 

altså etablert, en romantisk relasjon mellom et jeg og et du, hvor kommunikasjonen utgjør en 

barriere. 

I tillegg til sosiale regler henviser imperativene til språklige regler. De trekker 

oppmerksomheten mot språket som grammatikk («bydemåder») og som differensiering («forveksl 

ikke»). Forskjellen mellom «smuk» og «skøn» sammenlignes med forskjellen mellom følelse («at 

elske») og kognitiv refleksjon («at tænke ’jeg elsker’»). Om disse to ikke er samstemte vil det 

nødvendigvis betinge kjærlighetens utsikter, men viktigere her er den forskjell som etableres 

mellom sansning og begrepsliggjøring, verden og språk. Med det har diktet altså introdusert to 

avstander, eller forskjeller, den relasjonelle og den språklige, som vil utgjøre en hovedtematikk. I 

fortsettelsen vil den karikerte formaningen – «lid / for en forskel» – vise seg å ha en mer alvorlig 

undertekst, hvor forskjellen så absolutt er lidelsesfylt.  

 

Og at vi elskede hinanden lige før, 

kan aldrig blive det samme, 

som at vi elsker hinanden lige nu, men vi elsker 
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at bruge ord som elsker, elskede,  

åh, nutid, datid, substantiv, genitiv,  

min elskede. Hvis? 

Hvis ikke? Jeg føler rød red light 

 

I sine lange, slyngende setninger bruker Moestrup aktivt linjeskiftet til å vri og vende på meningen 

(f.eks «[… ] vi elsker / at bruge ord som elsker […]»). Tanken tar mange omveier og avstikkere før 

den når punktum, og den mulige konklusjonen er pregnant med motstridende utsagn. 

Enjambementet virker både forbindende, ved å trekke tråder mellom ulike erfaringsområder, og 

forskjellssettende, ved å stadig omdirigere vår oppmerksomhet. Denne formelle effekten avspeiler 

de tematiske betraktningene om forbindelse og forskjell. Her åpner setningen med en refleksjon 

over kjærlighetsforholdet mellom jeg-et og du-et, som i kraft av å være en prosess som utspiller seg 

i tid og rom, hvor små temporale forandringer («lige før» / «lige nu») kan være avgjørende, viser 

seg å være grunnleggende skjørt. Tross vi-formen er utsigelsen en enetale, hvor jeg-et, henvendt til 

sin «elskede», forteller hva «vi-et» bestemmes av. Jeg-et knytter relasjonens sårbarhet videre til 

dens grunnlag i språket, i den romantiske sjargongen som skaper emosjonell betydning, men hvor 

ørsmå, grammatiske forskjeller – elske, elsker, elsket – endrer meningen drastisk. Denne 

tankerekken bringer jeg-et ut i farefylt terreng: Ved å peke på språket som simpel grammatikk, som 

regelbundet system, radbrekkes det kjærlighetsspråket de deler og som bygger relasjonen dem 

imellom. «Hemmeligheden» avsløres som retorikk.  

Refleksjonen ender i et hypotetisk spørsmål i form av fragmentene «Hvis? / Hvis ikke?», 

men både betingelsen (hvis X –) og det som betinges (– så Y) er utelatt fra en konvensjonell 

vilkårssetning. Hvis / ikke hva da? I kraft av tematikken kan man tenke seg at spørsmålet står om å 

elske eller ikke elske, eller nærmere bestemt, i lys av et senere spørsmål: «Elsker du mig?», om å bli 

elsket eller ikke elsket. Bruddstykkene er nok i seg selv til å markere et mulig dramatisk 

(vende)punkt og en avgjørende forskjell, hvor tillegget «ikke» signaliserer to radikalt ulike 

alternativer. Forestillingen om et slikt kritisk brennpunkt leder jeg-et til en spesiell 

sansefornemmelse; «jeg føler rød», og en eksperimentell lek med konseptene «rød» og «light(er)», 

hvor diktets hovedstrofe pareres av en sidestilt serie variasjoner over rødt lys: 

 

Hvis ikke? Jeg føler rød          red light 

men tager lighter i min mund red lighter 

min lighter er rød  red light district 

og transparant.           red light stop 

 

Ved hjelp av dobbeltkomposisjonen undersøkes fargen både gjennom en bekjennelseslyrisk 

muntlighet og et mer skrifttematisk spill. Rød er en symboltung farge som konnoterer både blod, 

fare, aggresjon, dramatikk, smerte og erotikk, kjærlighet, lidenskap, varme.  Mangetydigheten som 
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er virksom her gjør det vanskelig å fastsette en stabil mening for «rød», og hva det innebærer å føle 

rød. I den synestetiske erfaringen krysskobles sansene. Fenomenet kan tenkes som en kroppslig 

forveksling eller fusjon, hvor det vanlige skillet mellom sanseformene oppheves. Men samtidig som 

subjektet opplever en slik sansefysiologisk grenseoppløsning, støter det på andre grenser, fysiske og 

språklige.  

Sammen kan de to parallelle strofene sies å tematisere kommunikasjonens muligheter; en 

pendling mellom det lesbare og det som forstyrrer og forvansker lesingen. Den kontinuerlige 

bevegelsen i venstre strofe, som ved å være deskriptiv og hverdagslig innholdsmessig og 

konvensjonelt oppbygd, kan sies å være utpreget kommuniserende, brytes opp av den disjunktive 

strofen til høyre. Andre aspekter virker også kommuniserende og gir en mulig assosiasjon til 

språklæring: bruken av engelske ord og anglisismer, kursiverte trykk på enkeltord som gir 

utsigelsen en pedagogisk og eksemplifiserende intensjon, og de fire varisjoner over «red light» kan 

ligne en ordbokliste. At jeg-et tar «lighter» i munnen sikter både til det fysiske objektet, som får en 

erotisk valør, og spiller på idiomet «å ta ordet i sin munn», altså å tale: jeg-et sier ordet «lighter». 

Uttrykket brukes oftest i forbindelse med noe man vegrer seg for eller tør å tale om, hvor 

talehandlingen har et element av risiko ved seg. Det potensielt risikable kan knyttes til rødfargens 

symbolikk og som vi skal se, til kommunikasjonens vilkår. Bruken av konjunksjonen «men» 

impliserer en motsetning mellom det jeg-et føler («rød»), og det hun sier («lighter»), mellom tanke 

og språk. Grepet fremhever det løgnaktige ved språkbruk; vi kan ikke stole på at det andre sier er 

sant, men også at den komplekse private emosjonen er vanskelig å formidle, og jeg-et må derfor 

vende seg mot noe konkret og håndfast – en lighter.  

 Av passasjen kan man også utlede en selvrefleksiv tematisering av to primære 

språkforståelser: språket som materialitet, som et tegnsystem med arbitrær forbindelse til det det 

betegner, og språket som transparent og referensielt. Formuleringen «men tager lighter i min mund» 

fremhever det kroppslige ved talehandlingen og det materielle ved språket, og kan knyttes til linjene 

«min lighter er rød / og transparant». Det opake og det gjennomsiktige kan jamføres med det 

materielle og det referensielle, eller det obskure og det klare. Tittelens «lighter» peker jo også, via 

det etymologiske opphavet i «light», på lys også i overført mening: opplysning, klarhet, forståelse. I 

dansk rettskrivning staves «transparent» med e, men Moestrup har, med en subtil forskjell, byttet e-

en ut med en a, transparant, og gjort ordet nettopp transparent; lydmessig ligger det nærmere 

hvordan vi faktisk uttaler ordet. Det er en villet feilstavning som spiller på annen berømt 

feilstavning: Jacques Derridas neologisme «différance». Ved å bytte ut en e i det franske ordet for 

forskjell, «différence», med en a, spiller han på det franske «différer», som betyr både å utsette og å 

være forskjellig fra (jf. Derrida 2006:93). Som kjent betegner begrepet språkets dobbelte prosess, 

som et system av forskjeller hvor meningen stadig utsettes (jf. Derrida 2006:111) Ordet 
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«différance» er homofont med «différence», så forskjellen er umulig å oppfatte i talespråket. 

Begrepet er ment å utfordre en tradisjonell, metafysisk forestilling om at tanken er primær, talen en 

sekundær representasjon, og skriften en representasjon i annen potens. En lignende kritikk av talens 

påståtte forang for skriften så vi også i language-bevegelsens angrep på New York-skolens 

«åndedrettspoesi». Ifølge Derrida, og language-poetene, finnes det ikke en «egentlig» og 

«opprinnelig» mening bak skriften; vi kan ikke tenke utenfor språket. Begreper blir 

betydningsbærende kun ut ifra sin forskjell fra andre begreper, som blir betydingsbærende ut ifra 

sin forskjell fra andre begreper igjen – og slik settes meningen på vent. Hans Bertens bruker 

passende nok trafikklyset, som et ikke-verbalt og «universelt» tegnsystem, i sin forklaring: 

 

Think of a traffic light: we all know the «meaning» of red, amber, or green. But it never occurs to us that those 

meanings are not «pure». When we see red we do not consciously think of amber and green, but one might argue that 

amber and green are in a sense present in red. Together, the three constitute a differential structure and it is the structure 

– including amber and green – that gives red its meaning. (Bertens 2008:96) 
 

I diktet gjør den dekonstruktive mistilliten til språklig mening motstand mot den kommunikative 

viljen. Den muntlige bekjennelseslyrikkens insistering på autensitet og sannshetsverdi («jeg føler», 

«min lighter er rød»), altså en tro på språkets direkte og umiddelbare referensialitet, utfordres og 

forstyrres av den «skriftlige» listen, som fremhever forskjellen som betydningsskapende. Ved hjelp 

av små språklige forskyvninger modifiseres hele tiden meningen: Den private sanseerfaringen 

forplanter seg i det alarmerende, elektriske lyset («red light»), videre til det røde plastikkobjektet 

(«red lighter»), videre til neonskiltet som avmerker prostitusjonskvartalet («red light district») og 

terminerer i trafikklysets endepunkt («red light stop»). 

Tematisk knyttes det røde lyset til forbud og fare, til grensemarkører. Det blir tydelig at 

diktet jamfører ulike systemer for sosial kontroll: For det første, som allerede nevnt, de spilleregler 

som styrer mellommenneskelige relasjoner, illustrert med damebladdiskursen som veileder riktig 

fremferd i parforholdet, og de grammatiske regler som utgjør språket. Men her inndras også 

trafikken, som regulerer kroppslige bevegelser, og den legale prostitusjonen, som administrerer 

seksuelt samkvem. Den felles verden, om den så er kulturelt, språklig, materielt eller juridisk 

fundert,  forstås som et produkt av de grensemekanismer som både muliggjør og betinger vår 

samhandling. Perspektivet kan jamføres med Bishops: «all our interactions are, like public space, 

riven with social and legal exclusions» (Bishop 2004:74). Innenfor disse rammene, eller i 

forhandling med dem, forsøker subjektet å artikulere seg med kropp og språk, og å forstå andres 

kropp og språk. For å holde oss til språksystemet i denne omgang, blir det klart at det avgjør hvilke 

ytringer som forstås som intelligible og hva vi kan tale om. I det nevnte intervjuet med Syberg 

kommenterer Moestrup sin undersøkelse av fargen rød:  
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Her opfatter jeg rød som et sted, der står og blinker i overgangen mellem at forstå hinanden og at komme så tæt 

på, så man bliver klar over, at man aldrig helt kan forstå hinanden. Det åbner en afgrund, når man indser, at 

man aldrig helt vil forstå den anden, men også et ansvar for forsøget, indlevelsen.
12

 

 

Det røde trafikklyset som signaliserer «stopp» markerer også grensen for mellommenneskelig 

kommunikasjon; i Moestrups oppfatning en slags ubestemmelighetssone hvor vi sondrer mellom 

forståelse og ikke-forståelse. Med Rancière in mente kan det kanskje tenkes som punktet hvor det 

sanselige deles, hvor tale skilles fra støy. At akkurat fargen rød er valgt som et uttrykk for et slikt 

diffust felt er selvsagt ikke helt tilfeldig. En første motivasjon skyldes aspekter ved farge som et 

hovedsakelig psykologisk fenomen. Farge oppstår av en optisk virkning: «Når lysstrålene møter 

øyet, er strålene i seg selv uten farge. Opplevelsen av farger skapes i hjernen ved hjelp av 

sansecellene i øyet som mottar lyset. Det betyr at fargeinntrykkene bare skapes i vår bevissthet, og 

at vi i realiteten ikke kan vite om vi ser fargene på samme måte».
13

 Vi kan altså ikke vite om andres 

opplevelse av «rød» er den samme som vår egen. Denne problematikken er også utgangspunkt for 

Sonja Åkessons Wittgenstein-inspirerte langdikt «Hur ser din färg rött ut?» fra 1965, som er et 

tydelig forelegg for Moestrup, og som siteres eksplisitt i «Cleopatra King Size» (2006:6). Hos 

Åkesson får usikkerheten knyttet til rødfargen vidtrekkende implikasjoner, og leder til en 

fundamental tvil om språkets meningsbærenhet. I løpet av diktet blir flere og flere abstrakte 

begreper satt i anførselstegn som angir deres uklare status: 

 

Jag sitter och ’tänker på kärlek’ 

(och på det som visst kallas ’lidande’ 

och på det som visst kallas ’gemenskap’) 

 

och på hur dum jag är på allt det där 

 

och på att jag ingenting vet 

om den ’verklighet’ som du upplever 

 

(Åkesson 2007:80) 

 

Åkessons subjekt er preget av svartsyn og fortvilelse når det kommer til våre muligheter for å forstå 

hverandre. Følgende er vi henvist til ensomheten i vår egen subjektive verden. Men samtidig 

fortsetter jo jeg-et å bruke språket, å tale:  

 
’Älskar’ jag orden? 

 

Jag utnyttjar dem 

till ingen nytta. 

 

                                                 
12

 Intervju med Karen Syberg i Information 25. juli 2007: http://www.information.dk/130649 

 
13

 Store Norske Leksikon: Farge http://snl.no/farge 

 

http://www.information.dk/130649
http://snl.no/farge
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Vem kan jag nå genom ord? 

(och vad gjorde det för skillnad om jag kunde) 

 

Ända använder jag dem.  

Är det ’kärlek’? 

 

(Åkesson 2007:97) 

 

Åkessons ’kärlek’  innebærer kanskje Moestrups tanke om at selv om «man aldrig helt vil forstå 

den anden, men også et ansvar for forsøget, indlevelsen». Som hos Åkesson bruker Moestrup 

rødfargen til å eksemplifisere en mer generell problematikk ved språk, forståelse og viten.  

 

I’m light not light tonight. 

Jeg føler meg så grammatisk i nat.  

Hvad er det, du vil have? Vil du gerne have,  

at jeg ikke spørger dig om, hvad du vil have?  

Situationen er ude af kontrol, situationen 

er ikke mig, jeg forholder mig til den. 

Det er jeg dårlig til, eller det gør meg dårlig 

som en genstand (for meget), en dårlig mand, 

hvidgrøn i ansigtet, hurtigt til bens, men jeg forstår, 

du ville forstå meg, hvis du kunne, forstår du? 

 

«I’m light not light tonight. / Jeg føler meg så grammatisk i nat.» Disse to linjene kan (i likhet med 

en linje som «åh, nutid, datid, substantiv, genitiv,») sies å kombinere den bekjennelseslyriske 

bejaelsen med den language-inspirerte undersøkelsen av språket som system, trukket til sin ytterste 

konsekvens, og kan kanskje tolkes som et lystig spark i begge retninger. Tross det ekspressive leiet 

er meningen ubestemmelig. Det er umulig å si om «I’m light not light tonight» uttrykker en følelse 

av sorgløshet eller av tungsinn, og hvorvidt erfaringen av å være «grammatisk» har en positiv eller 

negativ valør. Begge tolkninger må kanskje forstås som gyldige. Utsagnenes doble, motsigelsesfylte 

betydning kan knyttes til Retallacks tanke om at forskjellen innebærer både glede og sjokk. I diktet 

er viljen til å forstå tett knyttet til det erotiske, til vitebegjæret. Den seksuelle forskjellen kan tenkes 

å utgjøre «the pleasure of alterity» (Retallack), fordi det er denne avstanden som muliggjør 

begjæret. «Jeg føler meg så grammatisk i nat» er også et selvrefleksivt vink; diktets «jeg» er jo rent 

faktisk en tekstlig og grammatisk størrelse. En slik erkjennelse kan ha en dobbeltkarakter: på den 

ene siden opplevelsen av å være innestengt i system og struktur, på den andre en mulighet til å 

utforske språkets elastisitet og dets mange betydningsmuligheter.  

 Subjektet kan fortape seg i den språklige leken, men noe føles fremdeles akutt. Tempoet i 

diktet intensiveres. Det røde lyset blinker, som et slags «don’t go there», men jeg-et har kanskje 

trøtnet på både språk som meningsutsettelse og romantisk kotyme; hun vil bare komme til saken, 

ydmykelse eller ei: «Hvad er det du vil have? Vil du kanske have / at jeg ikke spørger deg om hva 

du vil have?» Men selv med et direkte spørsmål viser språket seg som fullstendig håpløst, belastet 



35 

 

av indre motsigelser og språklig svinn. Å ta ordet i munnen er åpenbart en risiko: Tross 

tilnærmelsen øker avstanden. «Hvad er det du vil have» mimer en gjenkjennelig 

kjærlighetsforhandling, men kan på bakgrunn av prostitusjonskvartalet også tolkes som et seksuelt 

tilbud. Kanskje er det bruken av denne frasen, dens ekko av en annen kontekst og en annen taler, 

som leder til at subjektkonstruksjonen begynner å rakne. Jeg-et fremmedgjøres: «[…] situationen / 

er ikke mig, jeg forholder mig til den», og tingliggjøres: «Det gjør meg dårlig, som en genstand (for 

meget), en dårlig mand, / hvidgrøn i ansigtet, hurtigt til bens». Setningens oppbygging muliggjør at 

jeg-et både sammenlignes med den prostituerte: «som en genstand (for […]) en dårlig mand» og 

prostitusjonskunden: «som […] en dårlig mand». Subjekt og objekt, prostituert og 

prostitusjonskunde, kvinne og mann – det grammatiske «jeg» er uhyre fleksibelt. Passasjen kan 

knyttes til et annet dikt i kingsize, «På Halmtorvet», hvor jeg-et overrumples av en fremmed mann 

på gaten, som tar henne for å være prostituert. Hendelsen fører til at jeg-et internaliserer den andres 

blikk, altså horekundens, på seg selv: «Så ser jeg mig selv som hende, hvis / krop kunden satte pris 

på med sin anonyme pik» (2006:39). På samme måte i «Lighter» leder subjektets bevegelighet og 

mulige misidentifikasjon til en forståelse av seg selv som annen – en erkjennelse som vil få 

konsekvenser. 

De neste linjer lyder: «[…], men jeg forstår, / du ville forstå meg, hvis du kunne, forstår 

du?» Den språklige meningsløsheten bekreftes i bevegelsen fra tautologi: «du ville forstå meg hvis 

du kunne» til motsigelse: «forstår du?» Utsagnet tydeliggjør et paradoksalt problem ved vårt 

forhold til språket: Vi kan ikke bevege oss utenfor språket for å tale om det. Vi kan bare fornemme 

dets grenser når vi støter mot det uforståelige, ikke-kommunikative, i det rødblinkende feltet 

mellom klart og uklart: 

 

At jeg føler rød og min begrænsning og rød, 

og at det er gensidigt, og at der er forskel. 

”Elsker du mig?” 

”Ja.” 

Det siger ingenting om, hvad ja betyder for dig. 

 

Subjektets kommunikative forsøk på å overskride avstanden mellom seg og du-et, slår om til et 

forsøk på å formidle selve eksistensen av en slik uoverstigelig avstand; «At jeg føler rød og min 

begrænsning og rød». Og i denne isolasjonen viser det seg at det finnes noe som er felles. 

Forståelsen av at jeg-et også utgjør en «annen» for sin «annen», åpner for et mulig 

tilknytningspunkt mellom dem: «og at det er gensidigt, og at der er forskel». Det gjensidige og det 

forskjellige er to størrelser som i utgangspunktet utelukker hverandre, men her forenes de i en 

gjensidig forskjell, som samsvarer med den gjensidige annetheten hos Retallack og en «mutual non-
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identification» hos Bishop. Som Moestrup skriver i Dø, løgn, dø: «udsatheden er i det mindste 

fælles» (2012:34).  

I diktets tre siste linjer strekker jeg-et seg ut mot du-et, for å få en bekreftelse på deres 

relasjon, men også på seg selv, i en direkte konfrontasjon hvor du-et slipper til: «Elsker du mig? / 

Ja.» Den dialogiske strukturen er enkel, knapp og konkret: et direkte spørsmål og et bekreftende 

svar, uttrykt i klartekst. Tilsynelatende kan ingenting misforstås. Men affirmasjonen fungerer 

likevel ikke affirmerende; snarere åpner den for ytterligere, mer komplekse problemstillinger: «Det 

siger ingenting om, hvad ja betyder for dig». Jeg-et er ikke overbevist fordi hun ikke stoler på den 

referensielle logikken, at de deler samme oppfatning av «ja», som i forlengelse av linjen forut 

innebærer hvorvidt de deler samme forståelse av konseptet «å elske». Måten ett begrep her erstatter 

et annet kan tydeliggjøre idéen om språket som meningsutsettelse. Du-et kan forklare hvordan det 

forstår «ja» eller «elske», men bare ved hjelp av andre begreper, som jeg-et igjen kan (og 

formodentlig vil) stille spørsmål ved meningen av, og så videre – i en endeløs kjedereaksjon. 

Diktets siste påstand er en konklusjon uten forløsning; den åpner snarere for en svimlende 

fortsettelse. Utsagnet er også en leken forskyvning av en mer velbrukt og dagligdags frase: «Det 

siger ingenting om, hvad jeg betyder for dig». I de to formuleringene, den faktiske og den 

underforståtte, brukes begrepet om «betydning» henholdsvis om semantisk mening og emosjonell 

verdi. Sammenføyningen av de to ulike referansene understreker den samme bevegelsen i diktet, 

hvor kjærligheten synes å stå og falle på forståelsen av romantiske ord. Begge formuleringer er 

virksomme i den ene, og gjenkjenneligheten retter oppmerksomheten mot hvor konvensjonell 

dagligtalen er – vårt mest intime og personlige språk er et ekko av alle andres.  

 

 

Betydningens verdi 

 

I Uforståelighed som æstetisk strategi (2009) foretar Ølholm en rekke lesninger av amerikanske og 

danske poeter som hun mener bevisst legger hindre for en enkel hermenutisk tilgang, og motsetter 

seg å være kommuniserende. Hun bruker begrepet «uforståelighed» i vid forstand, og hennes 

teksteksempler kan plasseres på en skala «fra genstridighed, som indebærer en relativ modstand 

mod at lade sig opløse i en fortolkning, til fuldstændig afvisning» (2009:9). I den ene enden finner 

vi poesi som fremhever det semantisk ubestemmelige, i den andre enden poesi som tangerer det 

uforståelige, fordi radikale formgrep gjør teksten fysisk vanskelig å lese. Moestrups poesi, som 

gjennomgås i kapittelet «Støj og økonomi», befinner seg helt klart i den milde enden av skalaen.  

Ølholm leser estetisk «uforståelighet» ut ifra en idé om betydningens verdi, hvor semantisk 

mening knyttes til økonomiske forklaringsmodeller. I en slik ramme «sættes der lighedstegn mellem 
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værdien af en sproglig ytring og dens evne til at formidle betydning» (2009:47) – språket måles ut 

ifra nyttehensyn. Ølholms teoretiske forelegg er blant annet Craig Dworkins lesninger av vanskelig 

tilgjengelige tekster i Reading the Illegible (2003). Tekstenes «uforståelighet» belyses av Georges 

Batailles økonomiske filosofi. Hos Bataille må ikke «økonomi» forstås i en konvensjonell og snever 

forstand, som kapitaløkonomi, men som en kosmologisk ramme for all verdens aktivitet. Bataille 

skiller mellom begrenset og generell økonomi. En «begrenset» økonomi, som ligger nærmest en 

kapitalistisk tenkning, baserer seg på sparsommelighet, produktiv og effektiv utnyttelse av 

ressurser, og et forbruk som unngår mest mulig tap. I Dworkins oppfatning føyer dagligspråket seg 

etter et slikt ideal. Det har først og fremst et nytteformål, og søker unngå betydningssvinn på veien 

fra A til B. Det kommunikative språket kan i den forstand sies å føye seg etter en kapitalistisk 

logikk, hvor semantisk referensialitet er eneste gangbare valuta.  

En «generell» økonomi derimot, som er den økonomiske idé Bataille selv sogner til, har 

ikke mangel som sitt fundamentale prinsipp, men overskudd: Det produseres mer energi enn det 

brukes. Batailles klassiske eksempel er solen, som massivt og kontinuerlig overøser oss med energi 

uten å få noe tilbake. Alle fenomener, kulturelle så vel som naturens, kjennetegnes av et slikt 

overskuddsprinsipp. I essayet «Notions of expenditure» (1985), hvor Bataille presenterer sin 

økonomiske tenkning i kortversjon, eksemplifiseres en «uproduktiv sløsing» med aktiviteter som 

«luxury, mourning, war, cults, the construction of sumptuary monuments, games, spectacles, arts, 

perverse sexual activity» (Bataille 1985:118, min uth.). Bataille åpner dermed for Dworkins 

plassering av litteraturen i denne modellen. Litteraturen kan gjøre motstand mot å inngå i en 

kapitalistisk farget sirkulasjon ved å unyttiggjøre språket – forstyrre kommunikasjonen, utsette 

forståelsen og sløse med de språklige ressursene.  

Batailles tenkning er relevant i forbindelse med Moestrup; den alluderes til flere steder i 

kingsize og siteres eksplisitt i diktet «Rødt æg» (som Ølholm ikke leser). Ifølge Ølholm insisterer 

Moestrup på «det urene udtryk» i sin poesi ved å inkorporere språklig «støy» – tvetydigheter, 

digresjoner, misforståelser – altså elementer som forstyrrer den rene kommunikasjonen (2009:132).  

Jeg er enig med Ølholms tolkning av Moestrup, men mener at et særtrekk ved Moestrup, i tillegg til 

forstyrrelsen av kommunikasjonen, er det kommunikative, utadvendte, verdensvendte, sosiale, og at 

Ølholm mister denne i sin lesning. Nettopp vekslingen mellom språket som meningsbærende og 

språket som «siger ingenting» er vesentlig, mellom forsøket på å faktiske skape sammenheng, å 

forsøke forstå hverandre, tross de betingelser som språket setter.  
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Kapittel 2 

Sammensatte sammenhenger  

 

Scenen for «Rødt æg» er en domestisk og privat sfære. Diktet behandler hverdagslige emner som 

mat og kropp, og det dikteriske jeg utviser en relativ høy grad av fortrolighet. Men tross det trygge 

utgangspunktet løper samtidig en annen, mer uhyggelig linje gjennom diktet. Diktet utspiller seg i 

etterkant av morgenens frokost, hvor en tilsynelatende triviell hendelse har inntruffet: et egg koker 

istykker. Jeg-et reagerer med en barnlig ærefrykt, en banalitetens epifani kanskje: «Det vidste jeg 

ikke, æg kunne». Med denne ørlille destruksjon forstyrres den hjemlige harmoni, og det ødelagte 

objektet får status som unheimlich – en inntreden av det fremmede i det kjente.
14

 Hendelsen blir 

katalysator for subjektets løse tankesprang, som forbinder egget til krigens bomber, til sin egen 

kropp og dens andre former for egg: menstruasjon og lus, til Georges Batailles verker, og til et 

hjertesymbol i et kjærlighetsbrev. Denne koblende bevegelsen er en nøkkel til diktets 

eksperimentelle undersøkelse: Hva er sammenheng? 

I lesningen av «Rødt æg» vil jeg forsøke konkretisere hva den abstrakte størrelsen 

«sammenheng» kan bety innenfor diktets rammer. Begrepet tolkes her som form; som en 

sammenbindende struktur, som i forlengelsen er meningsskapende. I diktet diskuteres begrepet form 

i to tematiske hovedlinjer som reflekterer hverandre. På den ene siden tematiseres estetisk form, 

hvor diktet selvrefleksivt utforsker sin egen evne til å skape sammenheng, det være seg rent 

språkteknisk; strukturelt og grammatisk, eller ved hjelp av poetiske troper. På den andre siden 

tematiseres menneskelig «form», det vil si subjektets og kroppens grenser, og mellommenneskelige 

forbindelser. I begge tilfeller er et vesensspørsmål hvordan form skaper mening: språklig, hvordan 

formelle grep skaper semantisk betydning, og fysisk/eksistensielt, hvordan våre livsbetingelser 

fortolkes. 

 

 

 

Forbindelse og forskjell 

 

 

Og da jeg spurgte hende, hvad ordet tisse fik hende til at tænke på, 

svarede hun: ridse, øjnene, med en ragekniv, noget rødt, solen. Og 

et æg? et kalveøje, på grund af hovedets farve (kalvehoved) og 

også, at æggehvide er det hvide i øjet, æggeblommen er pupillen. 

Øjets form var efter hendes mening også æggets. Hun bad mig 

                                                 
14

 Jf. Sigmund Freud: Det uhyggelige (1998). 
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love hende, når vi kunne gå ud, at skyde æg i solen med revolver, 

og da jeg svarede, at det var umuligt, argumenterede hun længe 

med mig for at overbevise mig med fornuftsgrunde. Hun fabrikerte 

muntre ordspil og sagde for eksempel snart afskalle et øje snart 

stikke et æg ud, og fremførte ganske uholdbare ræsonnementer. 

 

(Georges Bataille Historien om øjet 1999:50) 

 

 

«Rødt æg» står i intertekstuell forbindelse til Georges Bataille. Det siterer eksplisitt hans filosofiske 

verk Erotismen (1996), og alluderer implisitt til den pornografiske romanen Historien om øjet 

(1999), og mer spesifikt til Batailles spesielle metaforteknikk i denne; sammenføyningen av 

tilsynelatende uforenlige objekter i metaforkjeder: 

 

Og andetsteds hos Bataille: øjeæbler, testikler; 

ægget, som forskyder sig... (…) 

 

Sitatet fra Historien om øjet angitt ovenfor, der jeg-fortelleren beskriver Simones egenartede 

assosiasjonsrekke, er en metarefleksiv utlegning av romanens egen måte å forbinde elementer på. I 

essayet «Øjets metafor» (1999) beskriver Roland Barthes hvordan Batailles ytterliggående 

metaforikk fungerer i Historien om øjet. To metaforkjeder opprettes: Den ene består av egget, øyet, 

oksetestikkelen og solen, forbundet gjennom sin kuleform. Innenfor kjedens avgrensede felt kan ett 

element byttes ut med et annet; de er alle variasjoner av det «samme» – øye som egg som sol som 

testikkel som egg. Nevnes solen vil dette bildet nære seg av de andre runde objektene. Den andre 

metaforiske kjeden er væskenes, der tårer, urin, blod, sperm og melk fungerer innenfor et 

jevnbyrdig kontrollert system. Bataille lar så disse to kjedene metonymisk utveksle med hverandre, 

så ett element tar på seg et annets funksjon – som Simone sier: «at afskalle et øje». Barthes skriver 

at det er tilstrekkelig «at solen i det metaforiske felt, Bataille afmærker (…) er en skive og derefter 

en kugle til at dens lys straks giver sig til at løbe som en væske» (Barthes 1999:162). Batailles 

metaforikk skaper en ekstrem tingliggjøring, der objektene får status som fetisjens objekter; «vores 

tvangsforestillingers mest betydningsfulde» (Bataille 1999:55). Det er i denne forstand at Barthes 

mener romanen er «historien om et objekt»:  

 

Hvordan kan et objekt give en historie? Det kan (…) gå fra billede til billede; dets historie bliver da historien 

om en art vandring, opregningen af de omskiftende eventyr og forvandlinger, det gennemgår langt fra sit 

oprindelige væsen, alt efter en bestemt fantasis tilbøjeligheder, der derformerer det uden at slippe det. (Barthes 

1999:159) 

 

«Rødt æg» er også en slags «historie om et objekt» – egget – et av de primære elementer i Batailles 

poetiske vokabular. I diktets forløp vil egget gjennomgå flere poetiske forskyvninger og inngå i en 

rekke sammenhenger – «alt efter en bestemt fantasis tilbøjeligheder, der deformerer det uden at 
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slippe det». Men hos Moestrup er ikke interessen så mye i objektet selv som i dets deformasjoner. 

Oppmerksomheten rettes mot måten språket produserer sammenheng på, selve tilknytningens 

vesen; «the contingencies of a ’relationship between’ – rather than the object itself» (Bishop 

2004:61). Som emne kan undersøkelsen altså sies å ha Bourriauds relasjonelle form; «det 

bevegende prinsippet på en reise som utspiller seg gjennom tegn, gjenstander, former og gester» 

(Bourriaud 2007:27). Men for Moestrup, i større grad enn for Bourriaud, er kvaliteten på 

relasjonene avgjørende.  

 Det første leddet i utforskningen av språklig sammenheng, består i en tematisering av den 

grammatiske konjunksjonen «som», og sammenstillende troper der dette bindeleddet er vesentlig: 

manifest i similen og underforstått i metaforen. Det er et forholdsvis kort dikt, men det repeterer 

«som» åtte ganger, både som stadfestelse («som»: sammenligning, «lik som») og hypotese («som 

om»: postulat, «liksom»). I åpningen av «Rødt æg» utløser egget en metapoetisk refleksjon rundt 

assosiasjonens og språkets forbindende karakter, sentrert rundt det lille, men mektige ordet «som». 

 

Ægget, jeg kokte i morges, sprang itu. 

Det vidste jeg ikke, æg kunne. 

Æg som bomber. Nej. Bomber har ikke, som æg, 

blommer at have det som i. Som om 

 

Når egget sprenger setter jeg-et det i forbindelse med bomber, men irettesetter så sitt eget 

tankesprang. Det foreslås altså en intuitiv sammenligning, som straks etterpå diskvalifiseres. 

Overveielsen kan sies å være poetologisk fundert: Hvor setter diktet grensen for en valid 

forbindelse? Når er to elementer uforenelige? Det fins en analogi mellom egg og bomber (runde, 

sprenger), men for jeg-et er forskjellen (bomber har ikke plommer) mer avgjørende. Hvorfor 

innlemmes selvkorreksjonen, og den poetiske misdannelsen, i diktet?  

For å forstå denne poetiske kortslutningen bør man kjenne til at sammenligningen ofte 

utsettes for et kritisk blikk i Moestrups poesi. Både Bataille og Moestrup utforsker språkets evne til 

å skape korrespondanser, men der objektene hos Bataille investeres med en særegen ekvivalens, 

synes det for Moestrup å være viktigere å påpeke motsetninger. En metafor eller simile er i 

utgangspunktet semantisk berikende, og aktiviserer flere betydninger samtidig. Men som analogier 

kan de også være reduktive, og fremheve likheten på bekostning av forskjellen. I diktet «Cleopatra 

King Size» spør jeg-et spydig og utfordrende: «og min lighter er rød / som min mund, eller hvad?» 

(2006:6). Å være formål for poetisk sammenligning innebærer også å være formål for en potensielt 

forenklende og fangende metaforikk. I diktet «Kærlighed og matematik» lyder et versepar: «Skulle 

det være en fasit? / Nej. Det gik ikke op» (2006:11). Tilnærmingen mot det som ikke «går opp i» 

eller fortaper seg i en entydig, homogen helhet, synes relevant for det metapoetiske prosjektet i 

«Rødt æg». I stedet for troper som skaper identifikasjon og utjevning, søkes de som kan uttrykke 
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det sammensatte. Hvordan skape et poetisk bilde som rommer forskjellen? I fortsettelsen vil jeg 

vise hvordan diktet aktivt bruker linjeskift, konjunksjon, paratakse og bindestrek for å skape 

motsigelsesfylte samordninger fremfor nivellerende sammenligninger.  

 

 

Form og formløshet 

 

Egget som sprenger er først og fremst en overskridelse, fra homogen form til hetereogen masse. Lik 

bomben sprenger egget seg ut av seg-selv-som-kule. Den ødelagte eggformen åpner for en 

refleksjon over form og formløshet. Uttrykket «blommer at have det som i» er en hybrid 

konstruksjon som spiller på to idiomer. Det ene, spesifikt dansk, er «at have det i», som overført 

betyr å kunne verifisere noe (f.eks: «Det er en hård beskyldning at komme med, med mindre man 

har noget at have det i»). Men frasen inverteres med tillegget «som». Den nye formuleringen 

fremhever at det er begrepet «som», den påståtte forbindelsen, som ikke er gyldig. Ordet er 

syntaktisk malplassert og skaper dissonans. Dette avviket blir relevant i lys av at det andre idiomet 

utsagnet nærer seg av: «at have det som blommen i et æg», altså å ha gode livsvilkår. Uttrykkets 

bilde på harmoni, plommen i egget, er en fysisk situering av et objekt i overensstemmelse med 

omgivelsene. Plasseringen av «som» i setningen er et utslag av det motsatte: et element som ikke 

hører hjemme, en ulyd.  

Felles for de to frasene som fusjoneres, er at de begge bruker et begrep om form; en romlig 

figur eller en posisjon i en sådan, som billedlig symbol for den overførte, abstrakte mening. 

Forestillingen om at man kan ha det som «plommen i egget» impliserer at også for subjektet må det 

finnes en riktig kontekst, en sammenheng hvor man er, med en annen frase, i sitt «rette element». 

Også uttrykket «have det i» forutsetter en fysisk størrelse. Når «som» plasseres i setningen («at 

have det som i») som en tingliggjort størrelse, tas idiomets bokstavelige betydning på alvor, altså 

den billedlige forestillingen om en oppbevaringsboks. Idiomet viser seg å være fundert på en 

bestemt idé om form som en slags container for innhold. Men egget som sprenger i stykker 

«inneholder» ikke lengre. Uten et skall å «have det i», har det heller ikke en plomme å «have det 

som». Eggets deformasjonen problematiserer det formbegrep de to idiomene forutsetter.  

Jeg-ets påfølgende tankerekke skifter fokus fra objektets form til subjektets. Samtidig 

imøtegås den formforståelsen som tematiseres, eksplisitt og implisitt, i diktets åpning: 

 

[...] Som om 

man overhovedet var indeni 

og ikke udenfor og overfor og mellem 

med forskellige æg i hår og skød og mund, sådan, 

kløende, blødende, sulten, som man er 
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eller bliver igen og igen. 

 

Subjektet avviser de formmessige metaforer som sirkulerer med et «som om», en invertert 

sammenligning. Diktet har altså beveget seg fra identifikasjon til differensiering; fra en postulert 

likhet («som») til forskjellen som gjør motstand («som om»). Imot forståelsen av subjektet som 

selvtilstrekkelig, innesluttet i seg selv («indeni»), projiseres et desentralisert subjekt, med multiple 

posisjoner og situertheter: «udenfor og overfor og mellem». Perspektivet blir selvbevisst og ironisk 

understreket med «overhovedet». Subjektet plasseres i utkanten, «udenfor og ovenfor og mellem» 

et manglende sentrum. Når det bestemmes i forhold til, ut ifra posisjon og kontekst, kan det tenkes 

som en relasjonell størrelse.  

Jeg-et generaliserer sin oppfatning med bruken av «man», men det er tydelig at empirien 

hviler på personlig erfaring. Selvforståelsen motiveres av jeg-ets konkrete opplevelse av sin egen 

private og kjønnede kropp, som ytrer seg som «klødende, blødende, sulten» i dens grensesoner. Den 

kroppslige erfaringen tildeles altså en betydelig rolle i jeg-ets protest: Det tenkes med sansene. Men 

om jeg-ets åpenhet til forveksling kan ligne en fortrolig bekjennelse, er det med undergravende 

formål, hvor intimgrensene brytes. Den idealiserte kvinnekroppen profaneres med en grotesk-

realistisk versjon, som spiser, menstruerer og har lus, er besværlig, uren og henvist til å gjenta seg 

selv, «igjen og igjen». Dessuten kan ikke stemmen lokaliseres hos «det i bund og grund 

uanfægtelige JEG» (Frank 2005:160). Hverken romlig eller temporalt synes kroppen å utgjøre noen 

klart kontinuerlig form. De fysiske konturene er porøse, og kroppens tidslige utstrekning består av 

en serie gjentakelser snarere enn et sammenhengende forløp.  

Det opprinnelige egget multipliserer seg i kroppen: det spiselige hønseegget i munnen, 

lusenes egg i håret og eggløsningen i livmoren. Kroppens grenser er tradisjonelt tenkt som 

subjektets grenser, men eggene, som alle befinner seg i kroppens åpninger, hverken innenfor eller 

utenfor, utfordrer denne forestillingen. Når endres matens status i fordøyelsen? Når løsriver 

menstruasjonsblodet seg og blir selvstendig væske? Er lusene kropp? Alle eggformene er abjekter i 

Julia Kristevas forstand, verken subjekt eller objekt, men i usikker mellomstilling: «Det som er midt 

imellom, det tvetydige, det blandede» (Kristeva 2008:397). Et element som er abjekt er homogent 

så lenge det sitter fast i en helhetlig form, men løsrevet er det heterogent – og urent. Eggene er 

denne typen hjemløs materie, uten klar tilhørighet. De illustrerer at skillet mellom subjektet og det 

«andre» er vanskelig å trekke. Den subjektskonstruksjon diktet opererer med, er altså ikke 

selvtilstrekkelig, men tett forbundet til, avhengig av og i samvirke med omgivelsene.  

 

 

Sammenhengende eller usammenhengende 
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Den påfølgende setningskonstruksjonen åpner igjen med et protesterende «Som om», en retorisk 

effektiv repetisjon som understreker den pågående innsigelsen mot de postulerte formfigurer:  

 

(...) Som om 

man ikke hang sammen 

med forskellige sammenhænge, sammen- 

hængende eller usammenhængende, eller: 

I sin oprindelige form synes krigen i høj grad at være en luksus. 

 

De to første linjene i sekvensen understreker og fortsetter samme retning som den foregående, 

opplevelsen av subjektets desintegrasjon og mangel på et klart avgrenset selv: «Som om / man ikke 

hang sammen». Men det fins likevel noen kontaktflater. I tredje linje forskyves perspektivet og 

utsagnet skifter intensjon, fra å dementere idéen om subjektets enhetlige, interne organisering til å 

anerkjenne dets eksterne forbindelser, dets sammenheng med noe annet; «med forskellige 

sammenhænge […]». Subjektet, som er oppløselig og usammenhengende, forbindes altså til et 

omskiftelig «Annet» som det er infiltrert i og virker sammen med, snarere enn et entydig, avgrenset 

«Annet». Den forestilte strukturen er allerede svært kompleks, men i fortsettelsen kompliseres 

bildet ytterligere: Forbindelsen («med forskellige sammenhænge») kan være både «sammen- / 

hængende eller usammenhængende». En usammenhengende sammenheng? I spillet med abstrakte 

begreper og figurer viser «mellems form» seg å være en vanskelig gripbar størrelse. De avanserte 

konstruksjonene er «formasjoner» i Bourriauds mening; løse, bevegelige, forgreinende nettverk som 

knytter seg til andre slike nettverk (Bourriaud 2007:28).  

Tematiseringen av formbegrepet på subjektnivå speiler seg i diktets egen komposisjon – 

eller formasjon, hvor den strukturelle organiseringen går i dialog med innholdet og selv tar på seg 

en meningsbærende funksjon. En slik metapoetisk bevissthet fremtrer blant annet i bruken av 

enjambement. Linjeskiftene bryter opp syntaksen og bidrar til at meningen ikke avgrenses til 

setningsformen, eksempelvis i de allerede nevnte linjer «[...] Som om / man ikke hang sammen / 

med [...]». Pausen mellom to vers åpner for en mengde potensielle retninger fortsettelsen – og 

betydningen – kan ta. Hvert brudd utsetter og fordreier. Diktet undersøker selvrefleksivt sin egen 

evne til å skape friksjon mellom ordenes syntaktiske sammenheng og deres strukturelle 

sammenheng i det poetiske oppsettet – hvilket igjen får betydning i en semantisk sammenheng. To 

betydninger er operative samtidig: versets og syntaksens. Versene «(...) sammen- / hængende eller 

usammenhængende, eller:» kommenterer spenningen mellom setning og verselinje. Oppdelingen av 

enkeltordet «sammen- / hængende» gir ordet en performativ funksjon: det demonstrerer hva det 

beskriver. Enjambementet, som her bokstavelig bryter opp «sammenhengen», illustrerer 

versifikasjonens dobbeltnatur: Linjen både binder («versbinding») og avbryter teksten. Samme 
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prinsipp gjelder for bindestreken, som inneholder både pausen og fortsettelsen, både deler og 

forener. Diktets formelle egenskaper bidrar til den innholdsmessige tematiseringen av sammenheng, 

som en relasjonell størrelse som både markerer en avstand og en tilknytning.  

Begrepet om «sammenheng» konnoterer også meningskoherens og tankeklarhet. Felles for 

de to setningskonstruksjonene som begge åpner med «Som om», er at en lang setning fordeles over 

mange linjer. I den siste spleises setningen sammen av preposisjonen «med» og den disjunktive 

konjunksjonen «eller» – et begrep som både forener og differensierer, og dermed fungerer på 

samme måte som nevnte linjeskift og bindestrek. Bindeleddene skaper en parataktisk funksjon, der 

elementene sideordnes. Kombinert med linjeskiftenes mange pauser, som fremkaller en raskt 

nedadgående leseretning (diktet blir «hængende»), utfordres resonnementets kontinuitet. De 

formelle grep speiler setningenes sammenheng – eller mangel på sådan – på et rent semantisk nivå. 

Oppsatt i en normal syntaks – «Som om man ikke hang sammen med forskellige sammenhænge, 

sammenhængende eller usammenhængende, eller: I sin oprindelige form synes krigen i høj grad at 

være en luksus.» – gir utsagnet ingen lett tilgjengelig mening. Hvordan forstå innlemmelsen av 

sitatet fra Bataille? Innskuddet er dissonant, både i kraft av den uventede plasseringen i setningen, 

og av den uklare betydningen utsagnet gir løsrevet fra sammenheng. Med konjunksjonen «eller» 

sidestilles jeg-ets refleksjon rundt sammenheng med Batailles sitat. Men utover den grammatiske 

plasseringen som jevnbyrdige elementer, synes det ikke å være noen forbindelse mellom dem: 

fragmentet bryter mot konteksten. Konjunksjonen «eller» kan brukes både for å demonstrere likhet 

(X eller Y, det er det samme) og forskjell (enten X eller Y). I diktet er det uklart hvilken av disse to 

funksjonene ordet har, hvorvidt forbindelsen mellom de to utsagnene er sammenhengende eller 

usammenhengende. Markeres en identifikasjon; at jeg-ets eget resonnement gir samme mening som 

Batailles utsagn, eller en forskjell; to betydninger i konflikt med hverandre? Markeres en 

fortsettelse eller et brudd? Slik jeg forstår det oppfordres ikke leseren til å velge èn av to muligheter, 

men begge. Grepet føyer seg altså til det gjennomgående prosjektet: å gi rom for det 

motsetningsfylte, for forskjell.  

 

 

Bataille: Erotisme, kontinuitet & diskontinuitet 

 

Jeg vil gjøre et kort sammendrag av den opprinnelige konteksten for Batailles sitat, og siden forsøke 

knytte det tilbake til Moestrups dikt. Koblingen mellom krig og luksus i Batailles utsagn er selv en 

projisert sammenheng som, løsrevet fra kontekst, ikke er umiddelbart forståelig. Det er hentet fra 

Erotismen (1996), en del av trilogien La Part Mauditè (1949), Batailles økonomiske filosofi som 

tidligere er nevnt. Boken omhandler forholdet mellom forbud og overskridelse. «Erotisme» er 
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overskridelsen av forbud, som ikke nødvendigvis er av seksuell karakter. Forbud er først og fremst 

et system av restriksjoner og sanksjoner, iscenesatt for å forsikre at mennesket utnytter sin energi i 

produktivt arbeid, og i forlengelsen for artens overlevelse. Handlinger som hører til erotismens 

sfære transcenderer en slik formålsrasjonell, nyttemaksimerende logikk, fordi overskridende 

aktivitet sløser med energi og ikke har noe mål utover seg selv. Eksempelvis er seksuell omgang 

som ikke står i reproduksjonens og forplantningens tjeneste uproduktiv sløsing, spilt sæd, luksus. 

Når Bataille betegner de første krigshandlinger – før fenomenet krig utviklet seg til å bli et middel 

for å oppnå noe annet (territorium, velstand etc.) – som luksuriøse, mener han at de i større grad 

fungerte som mål i seg selv. I norsk oversettelse lyder sitatets opprinnelige kontekst slik: 

 

Den primitive krigføringens karakter kan minne om festens, og moderne krigføring har beholdt noe av denne 

paradoksale likheten. Sansen for det overdådige og godt synlige krigskostymer går langt tilbake, for 

opprinnelig syntes krig å være en luksus. Krig var ikke et middel til å øke herskerens eller folkets rikdommer 

gjennom erobringer, men snarere en aggressiv og ekstravagant ødsling. (Bataille 1996:81–2, min uth.) 

 

Den eksessive energien som kontinuerlig går til spille er «den fordømte delen» (la part mauditè). 

For Bataille er det et vesensspørsmål hvordan vi forholder oss til denne resten. I såkalt «primitive» 

kulturer finner det «nødvendige sløseriet» sted rituelt og kollektivt, gjennom fester, ofringer, 

potlatch og krig (1996:76). Gjennom ritualet får fellesskapet utløp for destruktive og erotiske 

krefter; en «følelsesmessig utladning» (1996:82). I den forstand har overskridelsen en 

samfunnstjenlig funksjon, og krigføring, paradoksalt, et fredsbevarende sikte. Denne tanken hører 

til Batailles modernitetskritikk. I en modernisert, sekularisert kultur organiseres det ikke lengre 

noen slik felles og aktiv tapshandling. Når energioverskuddet ikke får utløp i kollektiv, organisert 

form, og det overlates til individet å hanskes med sin egen destruksjonsdrift, blir det, for Bataille, 

farlig.  

Diktets refleksjon rundt det «sammenhengende» og «usammenhengende» har sitt korrelat i 

to av Erotismens kjernebegreper: kontinuitet og diskontinuitet. «Kontinuiteten» tenkes som et stor 

forskjellsløst «alt», hvor menneskelivet utgjør en midlertidig «diskontinuitet», mellom en 

«opprinnelig kontinuitet», unnfangelsen, før utspaltingen til individuelt liv, og døden, der individet 

opphører og fortaper seg i kontinuiteten (1996:13). Diskontinuiteten opprettholder subjektets 

individualitet og forskjell, og vi hegner om den for å forsikre oss om våre grenser, vår 

selvtilstrekkelighet, vår identitet. Samtidig er den diskontinuerlige tilværelse en ensom, isolert 

affære, og vi styres også av en lengsel etter sammenheng. Vi vil derfor forsøke overskride selvet 

ved å knytte kontakt med andre, men interaksjon innebærer alltid en opplevelse av annethet: «Vi 

forsøker å kommunisere, men ingen kommunikasjon mellom oss kan oppheve den grunnleggende 

forskjellen. Om dere dør, er det ikke min død. Vi er, dere og jeg, diskontinuerlige vesener» 

(1996:20).  
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Mennesket kan aldri oppleve værens kontinuitet, fordi det vil innebære å dø, og i døden fins 

det ikke lengre et opplevende individ. Men man kan få en glimtvis fornemmelse av kontinuiteten 

gjennom erotismens overskridelse, det være seg av seksuell art eller som dødserfaring. For Bataille 

er seksualiteten «intimt forbundet med døden» (1996:75), fordi den innebærer at man setter selvet 

på spill. Den diskontinuerlige eksistensen er en «lukket tilstand» (1996:24), der selvets grenser er 

intakte og umulig å forsere (uten å dø). Men i seksualiteten åpner man seg for tilknytning, 

eksempelvis symbolisert med avkledningen: «Det er en kommunikasjonstilstand som åpenbarer en 

mulig kontinuitet, hinsides individets selvopptatthet» (1996:24). Bataille definerer erotismen som 

«en hyllest av livet like inntil døden» (1996:43). Det kan lyde paradoksalt, men nettopp lengselen 

etter å utslettes, å «gå opp i» noe annet, knytter erotismen tett til døden. Overskridende seksualitet 

innebærer en potensiell risiko, trusselen om å miste seg selv, og er derfor også en dødserfaring. 

Ofringen av selvet i den erotiske erfaringen muliggjør en opplevelse av å være ikke-identisk med 

seg selv, av seg selv som fremmed (Bataille 1996:78). 

 

 

Bataille og Moestrup 

 

Hvordan forstå Batailles tenkning som bakgrunn for Moestrups dikt? Ideene om kontinuitet og 

diskontinuitet, og erotisk overskridelse som møtepunkt mellom liv og død, kan knyttes til den 

eksistensialistiske tråden i «Rødt æg». Denne introduseres i diktets åpning, idet det livbærende 

egget sammenlignes med den dødbringende bomben. Enda jeg-et tar seg tid til å påpeke 

diskrepansen mellom de to objektene, blir den største forskjellen ikke nevnt – kanskje fordi det 

heller ikke i diktet fins noen enkel motsetning mellom liv og død. Alle diktets egg er symboler for 

opprinnelse og kimer til liv, men bærer samtidig døden med seg: det avstumpede liv hos det kokte 

egget, det myldrende liv i hodebunnen som peker mot smitte og forråtnelse, og det potensielle liv 

som svinner i menstruasjonen. Det første eggets destruksjon kan utgjøre en slags død. Det som er 

formløst er det som mangler en klar identitet. Eggets fragmentering, fra å være et avgrenset objekt 

til å bli til distinksjonsløs masse, utgjør en analogi til jeg-ets disorganisering, symbolisert med 

kroppen som oppløser seg. Og denne oppløsningen kan kanskje innebære en erotisk erfaring i 

Batailles forstand.  

Kan den krevende kroppen, «kløende, blødende, sulten», i tillegg til å vise til rent 

fysiologiske prosesser, konnotere seksuell frustrasjon; den desintegrerende opplevelsen av lengsel 

og begjær? Hvor kroppens åpninger «åpenbarer en mulig kontinuitet, hinsides individets 

selvopptatthet» (1996:24)? Bataille peker på at det franske ordet dissolution både betegner «å gå i 

oppløsning» i fysisk forstand, og å leve et utsvevende liv (une vie dissolue), i seksuell forstand, en 
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etymologisk kobling som illustrerer forbindelsen mellom erotikk og død (1996:24). Han kunne også 

ha pekt på en annen fransk metafor: orgasmen som en «liten død» (la petite mort); en klisjé som 

refereres i Moestrups dikt «Cleopatra King Size»: «Jeg pynter på en lille død / og danser som et 

sminket lig» (2006:6). Koblingen mellom erotisk erfaring og følelsen av å miste seg selv kan også 

sies å være virksom i «Rødt æg», da det avslutningsvis drar inn seksuelle forbindelser som kaster et 

nytt erotikkens lys over diktet i sin helhet:  

 

Og andetsteds hos Bataille: øjeæbler, testikler; 

ægget, som forskyder sig ... Jeg er i det mindste 

ikke gravid. Og lusene elsker mig 

for mit søde blod. 

Et hjerte, i et loveletter, 

stumt som et rødt æg. 

 

I siste del av diktet vender et uttalt «jeg» tilbake. Med det slår de allmenne betraktninger rundt 

tilværelsens vilkår over til de mer personlige og konkrete omstendigheter, hvor subjektet, etter å ha 

latt sine tanker springe om alle sine «sammenhengende» og «usammenhengende» forbindelser til en 

verden rundt seg, fremstår som grunnleggende ensomt. Stemningsleiet kan sies å uttrykke den 

«diskontinuerlige» tilværelsens melankoli. Det introduseres en mulig partner eller elsker, 

nærværende i sitt fravær via et samleie i fortid («Jeg er i det mindste / ikke gravid») og et 

kjærlighetsbrev. Diktets «nå» synes å være et «etterpå», som tidligere var «etter at egget 

eksploderte», men som nå heller synes å være etter en romanse eller seksuell utskeielse, implisert i 

ettertankens bruddstykker, hvor noe har hendt og noen er borte. De siste versene fremstår som en 

slags forsoning, om enn en bitter en, og en oppregning av tingenes tilstand. Et utsagn som «Jeg er i 

det mindste / ikke gravid» gir uttrykk for at «det kunne vært verre»; romansens endepunkt er 

sørgelig nok om ikke den også skulle resultere i et barn. Dette tankesporet fortsettes med neste 

setnings forbindende «og»: «Og lusene elsker mig / for mit søde blod». Lusene som snylter på 

henne blir et substitutt for en fraværende elsker: det fins i alle fall én kjærlighet, selv om den er 

blodsugende. De to siste versene avslutter diktet ved å peke på et kjærlighetsbrev, som jo 

signaliserer en romantisk forbindelse som er operativ, men et brev markerer alltid en avstand, og 

brevets hjertesymbol er «stumt».  

 I de siste linjene trekkes en tråd tilbake til diktets tittel, «Rødt æg», menstruasjonen, som 

altså må spille en hovedrolle. De siste linjene innbefatter flere henvisninger til menstruasjon – som 

antitesen til graviditet, som «søtt blod» og som «rødt æg». I diktet blir menstruasjonens tilknytning 

til tid viktig. Diktet kan sies å operere med to temporaliteter: hverdagens klokketid, representert 

med frokostegget, og unntakstilstanden, representert med krigsbomben. Med Batailles termer settes 

den produktive tiden opp i mot tiden for uproduktiv overskridelse. Menstruasjonen tilhører begge 



48 

 

disse tempus. Eggløsningen er spilt liv, som står i kontrast til reproduksjonens nyttefunksjon, og kan 

slik forstås som et rituelt sløseri fra naturens side. I lys av at både Batailles tenkning og en anonym 

elsker streifer scenens periferi, kan jeg-ets eggløsning indikere at en erotisk erfaring har funnet sted. 

Samtidig er menstruasjonens syklus også en vane; den kommer «igen og igjen». Utsagnet «Jeg er i 

det mindste / ikke gravid» kan markere at fokus vender tilbake til dagliglivet, og refleksjonen rundt 

de reelle konsekvenser av seksuelt samvær – et potensielt liv. Erotisk erfaring er lite lydhør for et 

barn. Diktets siste del kan altså tolkes i den retning at jeg-et «samler» seg igjen etter en seksuell 

handling; i Batailles forstand potensielt en opplevelse av selvoppløsning, ekstase («som om / man 

ikke hang sammen»), som altså kan innebære en «kontinuitet» («med forskellige sammenhænge»). 

Overskridelsen konfronteres med den pragmatiske hverdagen. Men den sobre etterpåklokskapen 

står i sterk kontrast til den tid som forherliges av Bataille: krigens, festen, erotismens. Glimtet av en 

mulig forbindelse mellom subjektet og elskeren i den erotiske erfaringen viser seg å være bittersøt, i 

erkjennelsen av ensomheten etterpå: «ingen kommunikasjon mellom oss kan oppheve den 

grunnleggende forskjellen» (Bataille 1996:20). 

 

 

Mellomrommets mening 

 

Et hjerte, i et loveletter,  

stumt som et rødt æg. 

 

I ubestemt form blir hjertet, brevet og det røde egget løsrevne størrelser som er vanskelig å plassere. 

Brevet har verken tempus eller retning. Er det mottatt eller skal det sendes? Et kjærlighetsbrev er 

intim kommunikasjon til en utvalgt, men hjertesymbolets stumhet står i motsetning til meddelelsen 

og kan signalisere en kjærlighet som er brutt. I figur og farge ligner hjertet et rødt egg, og det fins 

flere analogier mellom et biologisk hjerte og menstruasjon: begge pumper blod i en bestemt rytme. 

Men der hjertet er forutsetningen for liv, er menstruasjonen – i alle fall i diktets forstand – også et 

tegn på død. Denne forskjellen oppløses i det poetiske bildet, da et stumt hjerte, uten slag, også 

konnoterer døden. Mange forbindelser kan altså knyttes – men diktet insisterer på at hjertet er 

«stumt», ikke-kommuniserende. Og da det er tausheten som settes som fellesnevner mellom hjertet 

og det røde egget, inviterer utsagnet til å tolkes metapoetisk.  

Et hjertesymbol i et kjærlighetsbrev er først og fremst en språkhandling, men i dette tilfelle 

språkløst. Den tidligere formuleringen «ægget, som forskyder sig…» viser eksplisitt til metaforens 

bevegelse hos Bataille, og implisitt til menstruasjonseggets bevegelse, i ferd med å støtes ut med 

blodet i fortsettelsen: «Jeg er i det mindste / ikke gravid». Men linjen kan også knyttes til siste 

versepar, som en metakommentar til diktet i sin helhet. Diktet åpner med et «Rødt æg», tittelens, 
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som vi forstår henspiller på menstruasjonen, men uttrykket kommer ikke tilbake før det også 

avslutter diktet og slutter en syklisk sirkel. Som formuleringen «Et hjerte, i et loveletter (…)» er 

tittelens  røde egg en isolert og uspesifisert referanse, og fremstår som kryptisk, eller som hjertet: 

stumt. Men dette røde egget «forskyder sig…», som Batailles egg, i diktets forløp, og blir formål 

for tilknytninger, koblinger og korrespondanser. Diktets forskyvende bevegelse illustrerer at 

«Oprindelighed er en sammenhæng, som forandrer sig» (k 2006:47), i en temmelig bokstavelig 

forstand, eggemetaforikken tatt i betraktning. Det røde egget plasseres i sammenhenger som gir det 

en mening; når det dukker opp i avslutningen er det farget av alt som har gått forut. Derfor kan det 

siste verseparet tolkes i den retning at hjertet et stumt objekt fordi det er uten kontekst, utenfor et 

system som investerer det med betydning. Kjærlighetsbrevet må få hva det mangler som brev – en 

spesifikk plassering i tid og rom, en bevegelse mellom – før det blir meningsfylt. Det kan kanskje 

sies slik at brevets hjertefigur trenger to personer for å få det i tale. Her man kan tenke seg en 

analogi til diktet – som også krever sin leser. «Rødt æg» foreslår at betydningsskaping er en sosial 

aktivitet. Det kan kanskje betraktes som hva Rosmarie Waldrop kaller «an art of betweens»: «An art 

of separation and fusion, of displacement and connection. For without our connecting them into a 

picture, the dots are not even visible» (Waldrop 2005:273). Eller slik Moestrup selv formulerer det: 

«Hvis man leder længe nok, kan man se et mønster. Det betyder ikke, at der er et» (k 2006:49).  
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Kapittel 3 

Sammensatt og klart: Kompleks poesi 

 

 

And it is by glimpses that we come to know 

anything that has any complexity. 

(Waldrop 2005:269) 

 

 

Diktet «Nuuk 2005» er et reisedikt med dokumentariske aspekter: det er stedsspesifikt, tidsbestemt 

og mulig selvbiografisk. Diktet består av to distinkte strofer med egne titler: «Jeg nummererer 

noter» og «Jeg prøver at synge en tryllesang». Bortsett fra den åpenbare parallellen i titlenes 

handlingsbeskrivelser, og at delene er plassert i samme dikt, er det uklart hvordan de henger 

sammen og utgjør en poetisk helhet. Både formelt og tematisk er de svært forskjellige, men samlet 

utgjør diktet en eksperimentell undersøkelse av kompleksitet. Jeg vil først lese delene hver for seg, 

for siden å kommentere hvordan de virker sammen.  

 

 

Turistens arkeologi 

 

Første strofe, «Jeg nummererer noter», er en serie med 14 nummererte setningsfragmenter. Listen 

samler observasjoner og persepsjonelle inntrykk subjektet, som dansk turist, har gjort seg på sitt 

ferieopphold i Nuuk. Utgangspunktet kan sammenlignes med turisten som med sitt amatørkamera 

tar hverdagslige, personlige og tilfeldige foto, uten artistiske aspirasjoner men som incentiv for å 

huske. Diktstrofen har en slik snapshot-estetikk ved seg, der hvert fragment – ofte bagatellmessig 

og vilkårlig i innhold – fungerer som souvenir. Bruddstykkene, i tillegg til å være dokumentariske i 

innhold, skaper en virkelighetseffekt som ligner fotografiets indeks. Flere elementer i diktet 

konnoterer arkeologiske funn («hvalroskranium», «guldsko i et isbjerg», «oprindelighedssouvenirs» 

etc), som forsterker fornemmelsen av spor. Innholdsmessig er utsagnene ofte objektifiserende, om 

det så er følelser som tinggligjøres eller det simpelthen pekes på gjenstander. Den katalogiske 

komposisjonen og brutte syntaksen medvirker til at disse tingene, tross spesifikke situeringer, synes 

å flyte i et tomrom. Både formelt og tematisk er bruddstykkene, som en linje lyder, «Fragmente[r] 

som glimrer ved kontekstens fravær».  

Fragmentene er også, slik tittelen påpeker, noter. Det er nærliggende å tolke «noter» i 

betydningen marg- eller fotnoter da disse pleier ordnes etter siffer, og som helhet fungerer altså 

strofen som et noteapparat. En note består av to deler: notetegnet som innsettes på det aktuelle 
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stedet i teksten, og selve noteteksten, som plasseres i tekstens utkant – nederst, bakerst, i margen. 

Den kan verken fullstendig innlemmes eller fullstendig utelukkes. Eivind Røssaak skriver at noten 

fungerer som «et hierarkiseringsprinsipp som i stillhet regulerer store tekstmasser ved å skille det 

vesentlige fra det uvesentlige» (Røssaak 2001:99). Den er et uttrykk for tekstens spesifikke 

verdisystem. Som et metodologisk grep for å sikre en tekst empirisk autoritet, hører noten først og 

fremst den vitenskapelige publikasjonen til. Referansesystemet befester hovedtekstens 

sannhetsgehalt. Men samtidig som noten forsikrer at teksten holdes nøktern og saklig, unndras den 

selv disse kravene, ved å utgjøre et frirom for digresjoner, anekdoter, kuriosa etc. – for alt som ikke 

holder tekstens mål (Røssaak 2001:102). På den ene siden er noten altså tekstens sannhetsvitne, på 

den andre et reservoir for dens rester.  

I diktstrofen vendes det om på notesystemets verdihierarki: Sentrum er borte og periferien 

har inntatt sentrum. At notene her ikke fungerer som paratekst, men hovedtekst, kan som Røssak 

påpeker knyttes til «dekonstruksjonens blikk for detaljer»: «[Fotnotene] er ikke lenger på grensen til 

det vesentlige, unndratt saken selv. De har trått inn i en diskursiv sirkulasjon som har malplassert 

margen inntil det sjenerende» (Røssaak 2001:169). Dekonstruksjonens fokus på tekstens 

skyggeapparat er del av dens kritikk av logosentrismen; idéen om at all mening kan tilbakeføres til 

ett sentrum (Sannhet, Historie, Gud). De «store fortellinger» trekkes i tvil. Når fotnoten utnyttes 

litterært, underminerer den vitenskapstradisjonens monopol på kredibel sannhet: «Den er ikke bare 

et ‘sidespor’, den er i sitt vesen en sidesang, dvs. en parodos, nesten og bokstavelig talt alltid en 

hårsbredd fra å parodiere bruken av fotnoten i vitenskapen og da først og fremst i 

historievitenskapen» (Røssaak 2001:100).  

I Moestrups dikt brukes fotnotene nettopp med undergravende hensikt: Den store fortelling 

som dekonstrueres er den danske kolonialismen og dens vitenskapelige diskurs om Grønland. Det 

er den personlige erindring som skrives, men med en større, kollektiv historiefortelling som 

undertekst; et ekko som farger turistens møte med «det Andre». I en annen sammenheng, men med 

relevans for denne, argumenterer Elleke Boehmer for at den europeiske imperalismen også var en 

tekstlig affære; «a system of domination founded on scrutiny, scientific observation, and the 

collection of knowledge» (Boehmer 2005:88). Tekstproduksjon spilte en vesentlig rolle i 

legitimeringen av kolonialismens prosjekt. «To colonize something was to pile writing, a grammar, 

a structure, upon it» (Boehmer 2005:92). Også i Danmarks tilfelle var undertrykkelsen delvis av 

ideologisk og epistemologisk art. I kartleggingen av den store Annen, det «uberørte» Grønland, 

produserte danske forskningsekspedisjoner reiseskildringer, etnografiske og antropologiske skrifter, 

nedtegnelser av myter og sagn, geologiske undersøkelser etc. Det er denne tekstlige tradisjonen som 

imiteres i diktstrofen «Jeg nummerer noter», hvor jeg-et systematiserer observasjoner og 

opplevelser fra sin Grønlandstur. En mulig parodisk effekt forsterkes av at utsagnene også er 
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fotnoter i en overført mening: De tematiserer det marginale og «ubetydelige»; detaljen som stikker 

seg ut eller den strengt trivielle tanke. Grepet fremhever fotnotens dobbeltkarakter, som tekstens 

slaggprodukt, i margen av det vesentlige, og som en tekstform investert med en særlig autoritet. Det 

er også mulig å tenke seg en geopolitisk parallell i notesystemets hierarki mellom sentrum og 

periferi; en speiling av maktforholdet mellom Danmark og Grønland.  

 

 

Det komparative notesystem 

 

Notesystemet utgjør en bestemt måte å organisere et tekstlig materiale på, en strukturell orden. At 

jeg-et «nummererer» peker tydelig på et etterarbeid: selve fragmentene finnes fra før, men de 

ordnes i henhold til et system; en idé om sammenheng. Hvilken idé det dreier som er imidlertid 

uklart. Det er vanskelig å avgjøre hva som forbinder delene til en helhet. Nummereringen (1, 2, 3) 

impliserer en lineær logikk, men gir ikke utslag i noen form for konvensjonell narrativ struktur. I 

strofens form møtes to motstridende logikker, hvor den strenge organiseringen motarbeides av det 

heterogene materialet. Strofen har en tydelig montasjeestetikk, hvor en disjunktiv og parataktisk 

syntaks, dvs. sidestillingen av utsagnene, og bruddene mellom dem, gir et uorganisk og uintegrert 

preg. I strofens midte, i linjeparene 5, 6, 7, er setningene ufullstendige og utgjør i seg selv 

bruddstykker. Men også de fullstendige setningene blir fragmentariske, fordi de ikke inngår i noen 

konvensjonell syllogistisk orden med setningene før og etter. Det spørsmål om sammenheng som 

postuleres på makronivå, av diktets to-deling, gjør seg altså også gjeldende på mikronivå, internt i 

første strofe. En effekt av montasjeformen er dens antydende virkning: Hvilken mening impliseres 

ved at ett element stilles ved siden av et annet? Hvordan fungerer de sammen?  

 Samtidig utgjør tallene et system; et betydningssystem. I sin helhet er strofen strukturert som 

en kiasme, der notene er nummerert i rekkefølge fra 1–7, før retningen snur halvveis og det telles 

ned igjen fra 7 til 1. Doblingen kan utgjøre notens to deler. To setninger med samme tall danner par 

ved å ha en tettere semantisk forbindelse seg imellom enn til de andre utsagnene. Eksempelvis, ved 

vendepunktet: 

 

7 Oprindelighetssouvenirs, købt med hjertet. 

7 Lille gulligt hjerte af narhvalstand til blond baby. 

 

Setningsstrukturen er i overveiende grad den samme i mange par, men hvordan utsagnene ellers 

forbindes til hverandre varierer.  

Sifferet 7 har en spesiell stilling innenfor numerologi og tallsymbolikk fordi det gjenkommer 
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så ofte, eksempelvis i bibelsk mytologi, tidsregning, generell overtro og i eventyrets tallmagi, der 7-

tallet synes å være investert med en særlig kraft. Den binære strukturen skaper symmetri og 

harmonisk balanse, som kan knyttes til bestemte tankesett (f.eks. filosofiske; yin yan, vestlig 

dualisme). Kanskje peker disse to formelle valgene på ulike måter å strukturere verden, 

begrepsliggjøre tenkningen og skape betydning på – om den så er matematisk, språklig eller 

magisk.  

  Parkonstruksjonen utelukker ikke andre interne forbindelser på kryss og tvers i strofen – de 

er mange. Men med den foreslår og veileder diktet en annen lesemetode enn den tradisjonelle, 

suksessive, nedadgående, som forkastes til fordel for en bevegelse frem og tilbake i diktet. Jeg-ets 

nummerering er altså en koding som avkodes av leseren. I diktet «Efter at have drømt om manna og 

napalm» nevnes et sted «det komparative notesystem» (k 2006:30). Det siktes til historiefagets 

metode, men begrepet kan også betegne strukturen i strofen: I lesehandlingen sammenligner vi 

noter. I tillegg er diktets innholdsmessige referanser ofte spesifikke (egennavn, stedsnavn, fakta), 

men ukjente – som leser må jeg ty til google og leksikon for å forstå dem. Diktet forutsetter dermed 

en svært aktiv lesehandling. Jeg velger her å lese diktstrofen ut ifra den parkonstruksjonen som 

foreslås, selv om det kanskje går på bekostning av andre viktige forbindelser i diktet.  

 

 

 

1. 

 

1 Diskotekets lysshow blander sig med nordlys. 

(…) 

1 Sangerinden er strandet i Disko. 

 

I utgangspunktet er sammenhengen mellom de to linjene hva vi ville kalle tynn, fordi den ikke er 

strengt semantisk fundert: Det er to løsrevne utsagn. Men det fins likevel meningsfulle bindeledd. 

Det sterkeste baserer seg på den homonymiske likheten mellom ordet diskotek og toponomiet 

Disko, og den tilknyttede musikken. I første linje presenteres en hybrid kultur med et kontrastbilde: 

Det moderne, artifisielle lysshowet blander seg med den grønlandske naturens «opprinnelige». Også 

den andre linjen spiller på kontrasten mellom kultur (sang) og natur (strandet), men begge møtes i 

begrepet «Disko», en stor grønlandsk øy. Første linjes «blander» forbindes lydlig til «strandet» i 

andre linje gjennom assonans, hvor forbindelsen fremhever motsetningen mellom sammenblanding 

og isolasjon. Dette peker både på diktets tematiske forhold (Danmark/Grønland, natur/kultur) og de 

formelle (fragment/sammenheng, del/helhet).  
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I tillegg fins det forbindelser som strekker seg utover parkonstruksjonen. For eksempel 

internt i strofen: Den uidentifiserte sangerinnen kan peke tilbake på Dietrich i sjette linje. Eller 

internt i diktet: Den værfaste sangerinnen kan knyttes til bønnen om pent vær i andre strofe. Eller 

utenfor diktet: Sangerinnen plasseres i Disko, enda den riktige preposisjonen ville vært på. Det 

skyldes at utsagnet har en intertekstuell forbindelse og spiller på et sitat av en helt annen 

sangerinne, popartisten Martha Reeves: «I was stranded in Disco. I went to dozens of darkened 

places with enough flashing lights to drive the average person mad. I felt lost in the pulse of sheer 

panic».
15

 Ved å skifte ut discomusikken med øya Disko «avpoetiserer» Moestrup Reeves’ 

metaforiske bilde: I tilknytning til øya får begrepet «strandet» tilbake sin riktige semantiske 

funksjon.  

 

 

2.  

 

2 De døde spiller bold med et hvalroskranium i kulturhusets arkitektur. 

(…) 

2 Men hvad betyder arssarnerit for mig? 

 

Konjunksjonen «men» forutsetter en forbindelse – men den er umiddelbart vanskelig å øyne. I 

første linje befinner jeg-et seg ved Nuuks kulturhus Katuaq. Utsagnet om at «døde spiller bold» i 

arkitekturen er en ekfrase; jeg-et betrakter kanskje en freske eller utskjæring. Ifølge Katuaqs 

hjemmeside har huset en arkitektonisk utforming inspirert av «det bølgende nordlys og fra lysets 

spil i is og sne».
16

 Det er uklart hvor motivet med de dødes ballspill kommer inn. Svaret fins nemlig 

i den andre linjen, hvor jeg-et reflekterer over fremmedordet arssarnerit (sic: staves iflg. ordboken 

«arsarnerit»). På grønlandsk er «arsarnerit» betegnelsen for nordlys, og det er dette ordets 

etymologi som viser seg å være det manglende bindeleddet mellom de to linjene. Etymologisk betyr 

ordet «ballspill» og har opphav i grønlandsk folketro: «ifølge vores gamle myter skyldes nordlyset, 

at de afdødes sjæle spiller bold med hvalroskranier».
17

 Det er altså nordlyset, som ikke nevnes 

eksplisitt i noen av linjene men likevel er tema for begge, som er linken. På selvrefleksivt (og 

gjøgleraktig) vis peker spørsmålet «Men hvad betyder arssarnerit for mig?» på den operasjonen – å 

oversette begrepet for å finne den semantiske meningen – vi må utføre for å forstå de to linjene og 

                                                 
15

 http://www.great-quotes.com/quote/1459064 
 
16

 http://www.katuaq.gl/da/om_katuaq/bygningen 
 
17

 http://www.airgreenland.dk/nyt_indhold_ikke_aktiv/nordlys/ 
 

http://www.great-quotes.com/quote/1459064
http://www.katuaq.gl/da/om_katuaq/bygningen
http://www.airgreenland.dk/nyt_indhold_ikke_aktiv/nordlys/
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sammenhengen mellom dem. Men med tillegget «for mig» iverksettes også den andre betydningen 

av «betydning», som anseelse eller verdi. På Grønland er nordlysets kulturelle og mytologiske 

betydning sterk, og det er tillagt en rekke magiske egenskaper. Men hva betyr det for dansken?  

 

 

3.  

 

3 Disse tomler stikker ud som turister i fede luffer. 

(…) 

3 Der står Greenland på min hue, ja, jeg skilter med det. 

 

Å være turist kan som kjent innebære et visst ubehag over å være utenfor. I refleksjonen over sin 

egen status er det jeg-et, og ikke de grønlandske omgivelser, som blir fremmed. I den første linjen 

sammenlignes tommelfingrene som «stikker ud» med turister som, i overført mening stikker seg ut, 

tiltrekker seg lokal oppmerksomhet. Setningen er konstruert slik at én betydning, hvor det 

vesentlige er sammenligningen mellom tomler og turister, og at tomlene tilfeldigvis er i votter 

(«luffer») er av mindre viktighet, overlapper med en annen: at turister stikker seg ut nettopp på 

grunn av vottene de bærer, kanskje til forskjell fra lokalbefolkningen som i større grad er vant til 

kulde. Som tomlene peker og skiller seg fra hånden, utpeker turistene seg som fremmedartede med 

sin aparte bekledning.  

Den selvrefleksive ambivalensen knyttet til jeg-ets eksteriøre kjennetegn og  

opplevelsen av å være en «turistattraksjon» forsterkes i det andre verset, hvor verbet «å stikke seg 

ut» jamføres med «å skilte seg med». Det er med en tydelig sarkasme adressert til seg selv, at jeg-et 

påpeker at det står Greenland på luen hennes. Å «skilte med» brukes oftest i betydningen av å 

reklamere, rose eller smykke seg med. Et plagg med feriemålets navn på er en klassisk turist-

accessoir og kan fungere som en slags verdensvandt hovering: jeg har vært der. I diktets tittel bruker 

Moestrup det grønlandske navnet «Nuuk» fremfor det mer kjente, danske «Godthåb». Valget kan 

signalisere en måte å nærme seg det spesifikt grønlandske på. Det engelske «Greenland» på luen 

vitner derimot om et eksternt perspektiv, Grønland – eller Kalaallit Nunaat – begrepsliggjort 

utenfra, som ikke bare markerer jeg-ets danske utenforskap, men har tatt en ytterligere omvei: det 

engelske stedsnavnet dobler distansen. Logoen peker altså like mye på en avstand til destinasjonen, 

som på destinasjonen selv. Det er kanskje en følelse av illegitimitet som får jeg-et til å ironisere 

over luen og presentere seg selv som en klovneaktig figur. Samtidig finnes det helt klart også en 

reell stolthet i å være knyttet til det grønlandske.  
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4.  

 

4 Jeg er mistænkeligt glad for at være her. 

(…) 

4 Jeg smager for længe på lånordet iiplii (æble). 

 

Spørsmålet om legitimitet som kom til uttrykk i de forrige linjene, synes også relevant for disse. 

Første linje fremsetter et slags oksymoron: Mistenksomhet er en intuitiv fornemmelse av at noe er 

galt, som sjelden knyttes til glede. Slik det brukes her impliseres det at gleden er disproporsjonal og 

uforventet: jeg-et er for glad over å befinne seg i Nuuk. Andre linje fungerer som en slags 

bevisførsel for dette faktum: den mistenkelige gleden kan spores til hvor lenge – for længe – jeg-et 

«smager» på fremmedordet, og dermed avslører at hun er opprømt over dette nye, fremmede. Ved å 

bruke uttrykket «smake på» fremheves ordets materielle side, det fysiske ved talen, å ha ordet i 

munnen, på tungen – et aspekt som forsterkes ved at ordet betegner et spiselig objekt. Jeg-ets fryd 

over ordet kan være motivert av dette sanselige ved språket; å forme munnen på nye måter for å 

lage nye lyder. Samtidig kan fryden også tenkes være knyttet til gjenkjennelse: å finne det danske 

æble i det grønlandske iiplii. Og mistenksomheten spiller kanskje inn akkurat her, i usikkerheten 

knyttet til hjemmehørighet.  

 

 

5.  

 

5 Bondsk vemod ved Blok P. 

(…) 

5 Meget, meget malplacert hjemstavnsromantik. 

 

Adjektivet «bondsk» er i utgangspunktet et nedsettende begrep som forbinder det å være taktløs og 

plump med bønders fremferd. Hvordan kan vemodet være bondsk? At vemodet knyttes til «Blok P» 

gir begrepet «bondsk» en mer konkret mening. Blok P er et gigantisk leilighetskompleks i Nuuk, og 

troner som både en fysisk og symbolsk markør på det historiske misforholdet mellom Danmark og 

Grønland. Blokken ble «bygd i forbindelse med et påtvungent moderniseringsprosjekt på 1950- og 

1960-tallet, da danske myndigheter flyttet folk fra små tradisjonelle samfunn til noen få store byer», 

et prosjekt som ble «årsak til en lang rekke sosiale problemer som alkoholisme, brutte 
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familieforhold og selvmord, som fremdeles plager Grønland».
18

 Som tegn på dansk dominans er 

Blok P idag en lokalt forhatt bygning.  

Den ufullstendige setningen gjør det bondske vemodet hjemløst, i den forstand at det er uten 

klart opphav: Hvem føler vemod? I lys av «hjemstedssromantikken» i neste linje kan det være jeg-

et, som i møte med et arkitektonisk skrekkeksempel på tvangsurbanisering kommer i hu en liten 

dansk landsby.  Eller det kan være uttrykk for kollektiv nostalgi, lokalisert hos urbefolkningen som 

er blitt adskilt fra sine tradisjonelle levevis – og dermed tvunget til en form for hjemløshet. Følelsen 

er også «hjemløs» i en annen betydning. I det korresponderende verset beskrives det bondske 

vemod som «Meget, meget malplacert hjemstavnsromantik». Malplasseringen kan indikere den 

sterke kontrasten mellom Blok P og et opprinnelig landskap: Romantisk lengsel hører ikke hjemme 

i disse harde realiteter. Men den kan også forstås som et bilde på illegitimitet: «retten til» å føle 

vemod i møte med Blok P tilhører ikke henne, som turist fra den koloniserende nasjon. 

«Malplasseringen» viser også tilbake til det «bondske». Det som oppleves bondsk og taktløst er 

kontekstbasert: Bonden fører seg først klossete i byen.   

 

 

6.  

 

6 Marlene Dietrichs guldsko i et isbjerg. 

(…) 

6 Fragmentet som glimrer ved kontekstens fravær. 

 

«En fotnote til teksten er mer pikant enn teksten selv», skriver Novalis (sitert i Røssaak 2001:xxiii). 

Til felles med fetisjen har fotnoten oppmerksomheten for detaljen, en kobling som undersøkes i 

disse to linjene. En erotisk fetisj kjennetegnes av å rette seg mot bestemte legemsdeler, som foten, 

eller materielle objekter, som skoen, og investere dem med seksuell makt. Det slående bildet i første 

linje – det sensuelle ikonet, den luksuriøse skoen, det grønlandske isberget – henviser faktisk til en 

aktuell hendelse. Under andre verdenskrig besøkte Dietrich en amerikansk militærbase på 

Grønland, for å underholde de utstasjonerte soldatene. Som en moderne Askepott mistet hun ifølge 

ryktet skoen sin under oppholdet: 

 

The most famous visit was that of Marlene Dietrich, who gave a concert there in 1944 […]. She lost one of her golden 

stilettos, which was found at the dunghill in […] Narsarsuaq 50 years later, but no-one knows today where it has ended 

up – however, people still talk about it and – who knows, some day it will turn up again.
19 

                                                 
18

 http://natgeo.no/okt-uavhengighet-av-danmark 
19

 http://www.inuitoralityconference.com/art/Kleist02.pdf 

http://natgeo.no/okt-uavhengighet-av-danmark
http://www.inuitoralityconference.com/art/Kleist02.pdf
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Gullskoen, som et eksklusivt symbol for artifisialitet og glamour, går tapt i sin egentlige kontekst, 

og gjenfinnes i en helt annen: den karrige grønlandske isen. Denne malplasseringen utdypes i andre 

verselinje, der skoen er «Fragmentet som glimrer ved kontekstens fravær». Fragmentet kan også 

knyttes til det erotiske slik Roland Barthes gjør i Lysten ved teksten (1998):  

 

Det mest erotiske stedet på en kropp, er ikke det der det er en åpning i klesdrakten? I perversjonen (som er 

tekstlystens mest spesifikke område) fins det ingen «erogene soner» (…); det er avbrytelsen som er erotisk, 

som psykoanalysen treffende har formulert det: det stykke hud som glimter frem mellom to klesplagg (bukse 

og trøye), mellom to sømmer (den halvåpne skjorten, ermet og hansken); det er selve dette glimtet som 

forfører, eller også: en iscenesettelse av noe som forsvinner i samme øyeblikk som det kommer til syne 

(Barthes 1998:14-15) 

 

Som skoens gull glimrer det tekstlige bruddstykket, den løsrevne parten, det kryptiske fragmentet: I 

mangel av riktige koordinater pirrer det fortolkerens nysgjerrighet, og er i den forstand pikant.  

 

 

7.  

 

7 Oprindelighetssouvenirs, købt med hjertet. 

7 Lille gulligt hjerte af narhvalstand til blond baby. 

 

De to linjene har samme referanse, smykket av elfenben, men rakt forskjellig kontekst. I første linje 

gir minnet om det autentiske gjenklang i det ektefølte; å handle «med hjertet», men de romantiske 

forestillingene tingligjøres og undergraves av en kynisk realitet. Idéen om «opprinnelighet» er ofte 

like viktig for turistnæringen som for urbefolkningen. Men som salgbart objekt utgjør den bare et 

tomt tegn. At kjøpet likevel er utført med de beste intensjoner («med hjertet»), ikke instrumentell 

avstumpethet, peker på at det naive heller ikke er en harmløs størrelse. I andre linje uttrykkes glede 

over å kunne gi en eksotisk gave til et nyfødt barn. Fødselsgaven utgjør også en 

«oprindelighedssouvenir»: narhvalstannen løsrives fra én kulturs rituelle sirkulasjon, men får en ny 

funksjon i en annen. Handlingen er i utgangspunktet bare god; ingenting i utsagnet impliserer noe 

annet. Men de politiske spørsmål som står på spill i første linje kontekstualiserer den andre, så 

formuleringer som «Lille gulligt» og «blond baby» fremstår i et grellere lys. Det doble perspektivet 

blir nødvendig for å forstå scenens større samfunnsmessige implikasjoner. 
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Diktstrofen «Jeg nummerer noter» har en kompleks struktur, som gjør at diktet ikke kan samles til 

en enhet. Tross det strenge notesystemet spriker og sprer fragmentene seg i alle retninger. Selv om 

parkonstruksjonen setter to og to utsagn sammen, går ikke disse opp i hverandre på noen enkel 

måte. De brytes mot hverandre, rekontekstualiserer hverandre, bidrar til at det ene utsagnets mening 

ses i lyset av det andres. De viser at samme fenomen kan ses fra flere vinkler. Hvordan knytter dette 

seg til diktets tematikk? Det er spesielt at strofen, som del av hva jeg vil kalle et reisedikt, i større 

grad er fokusert på subjektet, i møte med det «Andre», enn det «Andre» selv. Vi kan si at 

perspektivet styres av en «gjensidig annethet» (Retallack), hvor det tegnes opp «a different map in 

which the framer is also framed, plunged in a parallax in a way that complicates the old 

anthropological oppositions of an us-here-and-now versus a them-there-and-then» (Foster 

1996:190–1). Det er selvfølgelig et spørsmål om hvordan forholde seg det «Andre» uten å erobre 

det. I et intervju, som svar på et spørsmål om dansk kanonisering, sier Moestrup at forestillingen om 

nasjonale symboler «som noget, vi kan opnå sammenhængskraft igennem, er sentimental, fordi den 

vil forankre identitet i nutiden gennem fortiden. Det kommer til at ligge tæt op ad kynisme, fordi 

man lukker rod og larm – med andre ord kompleksitet – ude for at opretholde figuren».
20

 Et 

lignende utsagn finnes i Moestrups roman Jævnet med jorden (2009): «Når du er sentimental, siger 

jeg til mig selv, kan du ikke omfavne det sammensatte, indviklede, mangfoldige. Du lukker øjnene 

og svælger i billedet af dengang. Det kyniske ved sentimentaliteten er, at den er parat til at fastholde 

det falske billede for enhver pris. Koste hvad det vil, som man siger» (Moestrup 2009:29). Diktets 

første strofe kan sies å utgjøre «rod og larm»; «det sammensatte, indviklede, mangfoldige». Men 

hvordan «omfavne det»? I lesningen av andre strofe vil jeg vise at det handler om noe så enkelt – 

eller er det enkelt? – som å ha to tanker i hodet på én gang.  

 

 

 

Troll i ord 

 

Diktets andre del, «Jeg prøver at synge en tryllesang», er en omskrivning av en gammel 

østgrønlandsk tryllesang eller bønn. Originalen lyder i den dansk versjon slik:  

 

Ija – ija. 

En fygende storm, 

går utenom mig, 

ija – ija. 
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Rolig og blankt 

ligger havet, 

ija – ija. 

Luftens aand, 

jævner vejen, 

ija – ija. 

Jeg ror frem ad stille veje. 

Ija – ija.
21

 

 

Sangen er her utitulert, men i den norske oversettelsen i Dikt fra Grønland (1977) heter den 

simpelthen «Bønn om stille vær», med undertittel: «Magiske ord som gir stille vær» (Sverdrup 

1977:37). Tryllesangen er en gjennomført performativ sjanger: med rituelle og fremmanende 

virkemidler skal den få noe til å skje. Sangen er lokalisert i presens, men det er et hypotetisk presens 

som hører ønskeoppfyllelsen til. Ordene investeres med en magisk makt, der uttalelsen av dem er 

nok til å iverksette en handling. Sangens funksjon er avgjørende. I dette tilfellet vil sangeren 

beskyttes for værets kaoskrefter. Motivet utgjør kjernen i inuittisk mytologi. Tor Åge Bringsværd 

(2006) skriver at inuittenes verdensbilde baserer seg på en idé om verdens likevekt, silap ingerlasia: 

 

Inuit har et fast uttrykk for balansegangen mellom stort og smått i tilværelsen, den ubegripelige verdensorden 

av krefter i vekslende dominans. De har gitt likevekten et navn. De kaller den silap ingerlasia, som best kan 

oversettes med nettopp «verdens balansegang». Silap er genitiv av sila, som egentlig rett og slett betyr «været», 

men som like gjerne kan betegne «verden», «luften», «det normale»
22 

 

Det er et holistisk utsyn, der «alt henger sammen» og naturens kaoskrefter hele tiden må holdes i 

tømme. Dette forsikres ved å overholde en rekke leveregler og tabuer: «Man visste til enhver tid 

hva som måtte gjøres, og ens handlinger ble meningsfulle, fordi de bokstavelig talt bidro til å holde 

verden sammen» (2006: upag.). Moestrups versjon av tryllesangen kan lokaliseres hos den 

strandede sangerinnen i første strofe, som viser seg å være jeg-et selv. Det er lett å gjenkjenne 

originalens struktur i den omskrevne versjonen, men den er ikke fullstendig bevart. Sangens strofe 

består av 12 linjer, diktets strofe av 11. Komposisjonen i originalen er strengere og mer symmetrisk. 

Trylleformularet «ija, ija» utgjør komposisjonens ryggrad, det både åpner og avslutter strofen og 

repeteres fem ganger. I diktet er også formularet bærende element, men det opptrer i et litt annet 

oppsett. Som trolldomsord, ala abrakadabra og simsalabim, har «ija, ija» ingen semantisk mening, 

men en magisk funksjon. Gjentakelsen skaper en rytmisk veksling og bidrar til en kontemplativ 

effekt. 

 Diktets oppbygning er nogenlunde lik sangens, ved at selve setningsstrukturen kopieres flere 

steder. Ved å bytte ut enkelte ord med andre, endres tematikken. Legger man de to tekstene «oppå 

hverandre» finner man flere paralleller, spesielt i diktets åpning. Sangens andre og tredje linje – «En 
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fygende storm, / går utenom mig,» – korrelerer med første og andre i diktet: «En sammensat 

sammenhæng / går gennem mig». Sangens femte og sjette linje – «Rolig og blankt / ligger havet» – 

er proporsjonal med diktets fjerde: «Stille og blank ligger tanken». I fortsettelsen er forskjellen 

større, men selv om strukturen endrer seg fins det likevel et samsvar. «Luftens aand» som «jævner 

vejen» beskriver en bevegelse der ett element virker inn på et annet. Utsagnet korresponderer med 

linjene «Det som ikke forenkler, / klargør tanken for mig» i diktet, hvor en lignende bevegelse 

mellom to elementer skjer. Sangens linje «Jeg ror frem ad stille veje» demonstrerer at trolldommens 

formål er oppnådd. På samme måte markeres ønskeoppfyllelsen hos diktets subjekt: «Selv er jeg nu 

en, som ikke forenkler». En endring har funnet sted: I sangens situasjon er stormen stilnet så jeg-et 

kan ro trygt, i diktet har det selvutviklende mantra båret frukt.  

Både sangeneren og diktets jeg søker å kontrollere forholdet mellom orden og kaos, balanse 

og forstyrrelse, men der sangeren, som i tradisjonell åndemaning, addresserer eksterne krefter, tar 

diktet snarere form som en privat meditasjon, hvor det er subjektets mentale krefter som anropes. 

Meditasjonens mantra kan, i likhet med vitenskapens sjangre for tekstlig autoritet, og tryllesangen 

eller bønnens magiske funksjon, ses som en form hvor språket antas å besitte en viss makt. 

Mantraet er som tryllesangen virkningsorientert; gjennom systematisk språkbruk kan man oppnå en 

bestemt sinnstilstand.  

Tryllesangerens formål er beskyttelse, å avgrenses fra de kaotiske omgivelsene. Stormen 

herjer, men jeg-et er immun: den «går udenom mig». I diktet, hvor sangens natursymbolikk er byttet 

ut med tankeformer, åpner subjektet seg derimot opp, for en indre storm: «En sammensat 

sammenhæng / går gennem mig». Den «sammensatte sammenhengen» kan sies å symbolisere en 

abstrakt, kompleks tankefigur, en mental øvelse, men den oppleves kroppslig og materielt. Ved 

hjelp av tankekraften avverges ikke stormen, men den tar form som en kontrollert rystelse. Like 

etter, som en kontrast til den mentale opplevelsen av kompleksitet, lyder fjerde verselinje: «Stille og 

blank ligger tanken». Visualiseringen gjør igjen det abstrakte konkret. Tanken beskrives via 

negativa, som fravær, stumhet, tomhet, som en åndelig renselse, hvor støyen er borte og evnen til å 

tenke klarere. Men en slik konvensjonell forståelse av tankeklarhet motstrides i fortsettelsen, hvor 

jeg-et på pedagogisk vis både spør: «Hvad er der for noget, der klargør tanken for mig?», og svarer: 

«Det, som ikke forenkler, / klargør tanken for mig». I avsluttende vers har subjektet selv ervervet 

evnen til å «ikke forenkle» og kan tenke «sammensat og klart». Den mentale sinnstilstanden, eller 

tankeevnen, har nådd et paradoks.  

 

 

Illuminasjon og kompleksitet 
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Påstandene «Det som ikke forenkler / klargør tanken for mig» og «Selv er jeg nu, en som ikke 

forenkler, / og jeg tænker sammensat og klart» lyder umiddelbart selvmotsigende. Det 

«sammensatte» er flersidig, komplisert og opakt, mens det «klare» er entydig, selvinnlysende og 

transparent, slik det uttrykkes i paratagmet «enkelt og klart», som diktet spiller på. Formuleringene 

rommer en idé om muligheten for å «tenke komplekst», som jeg vil knytte til Moestrups poetikk. I 

innledningen til denne oppgaven siterte jeg Moestrups utsagn: «I enjoy figuring out new structures, 

but only to do so in order to investigate new forms of thinking» (I Bergvall (red.) 2012:166). 

Annetsteds, i et intervju, sier Moestrup at «form forstått som tankeform interesserer meg. Det er 

derfor man hele tiden må søke etter nye former for hvordan man kan fortelle eller for hvordan man 

kan gjengi, det handler vel alt sammen om forholdet mellom språk og verden, og de forskjellige 

synene på det».
23

 Et underliggende siktemål er altså å utvikle poetiske fomer – og dermed 

tankeformer – som kan avansere og utfordre hvordan vi tenker.  

Flere steder i sin poesi kommer Moestrup tilbake til begrepet om en «kompleks» tenkning. 

For å belyse denne figuren vil jeg ta en kort omvei om et løsrevet versepar i diktet «Den sobre 

mænade», som lyder: «Jeg ser dobbelt / så klart. Cubes in a drop! Jeg ser cirklens kvadrat!» (k 

2006:57). Uttrykket «Jeg ser dobbelt / så klart» hviler på det samme paradokset som idéen om å 

tenke «sammensat og klart». Flere betydninger sirkulerer samtidig. Én mulighet er å lese «dobbelt» 

som setningens adjektiv. Å «se dobbelt» er et vanlig bilde på å være i ørska (eller ruset, som er 

tilfelle i diktet), få såkalt dobbeltsyn og derfor feilpersipere. Med tillegget «så klart», i betydningen 

«selvfølgelig», gir utsagnet uttrykk for at jeg-et forstår misforståelsen: Jeg ser selvsagt feil! I en 

annen lesning er det «klart», ikke «dobbelt», som er setningens adjektiv: altså ser jeg-et presist og 

utvetydig. «Dobbelt» blir da et mengdebegrep: jeg ser enda klarere. Å se eller tenke «klart» er 

konvensjonelle metaforer for forståelse, så både i den første og den andre versjonen impliseres det 

at det demrer for jeg-et, som plutselig kan skjelne bedre. Men i en tredje lesning kan begge de to 

forrige tolkningene være operative: jeg-et ser både «dobbelt og klart». Å se «dobbelt og klart» kan 

sies å være synonymt med å se «sammensatt og klart». Det begge disse figurene forutsetter er at vi 

selv, som lesere, må evne å se dobbelt: å håndtere flere meninger som er virksomme samtidig, og 

klart: å forstå dem sammen.  

Den smått epifaniske opplevelse av verdens sammensatthet illusteres i fortsettelsen med at 

jeg-et synes oppfatte og forstå et par geometriske figurer som er logisk «umulige». Den ene, 

«cirklens kvadrat», henviser til et gammelt matematisk problem. Å finne formelen for sirkelens 

kvadrat ble ansett som en uløselig oppgave, og begrepet brukes idag metaforisk, på engelsk 
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«squaring the circle», som uttrykk for å begi seg inn på noe som er fåfengt.
24

 Den andre figuren, 

«Cubes in a drop», er hentet fra et dikt av Emily Dickinson: 

 

Nr. 854 

 

Banish Air from Air -- 

Divide Light if you dare -- 

They'll meet 

While Cubes in a Drop 

Or Pellets of Shape 

Fit 

Films cannot annul 

Odors return whole 

Force Flame 

And with a Blonde push 

Over your impotence 

Flits Steam.
25

 

 

Jeg vil kun kort foreslå en mulig tolkning av Dickinsons dikt, fordi jeg mener tematikken er 

relevant for Moestrups poesi. Slik jeg leser diktet setter det vitenskapelig makt opp imot poesiens 

makt. Åpningen kan tolkes som en dristig utfordring til vitenskapsmannen: «Banish air from air / 

Divide Light if you dare». Å dele et stoff på atomnivå er en umulig oppgave, og diktet ironiserer 

over vitenskapsmannen som spiller Gud overfor naturen. Men linjene kan også være myntet på 

poeten: «Banish air from air» – skill ordet fra tingen, hvis du tør. Utsagnet blir da en selvrefleksiv 

oppfordring om å unngå språklige konvensjoner, og det utsynet som er nedfelt i dem. Vitenskapens 

«sanne» verdensbilde kan utfordres av poesiens forestillingskraft. For ved hjelp av poetisk 

imaginasjon projiseres et univers der disharmoniske former – «cubes in a drop» – harmonerer: «fit». 

En fysisk umulighet innenfor vitenskapen, men fullt mulig for diktet. Det poetiske språket er i den 

forstand mektigere enn det vitenskapelige: «And with a Blonde push / Over your impotence / Flits 

Steam». 

 Det er de to former for makt Dickinson setter opp i mot hverandre, som også settes opp i 

mot hverandre i Moestrups dikt: vitenskapen mot poesien, fotnotene mot tryllesangen. Andre strofes 

indre reise hjelper subjektet til å bedre kunne tilnærme seg hva som står på spill i første strofes ytre 

reise. Moestrups subjekt ønsker å kunne tenke i en form hvor disharmoniske former harmonerer, en 

tenkning som ikke «jævner vejen» ved å glatte ut motsetninger for å skape konsensus, eller 

reduserer komplekse problemstillinger til et spørsmål om «oss og dem», «da og nå». I et intervju 

sier Ursula Andkjær Olsen, en poet hvis diktning har mange fellestrekk med Moestrup sin, at det er 

typisk for vår kultur «at opfatte modsætninger som kontradiktoriske. Men modsætninger behøver 

ikke at udelukke hinanden; man kan i stedet tænke dem som komplementære. Modsætninger kunne 
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være noget, der supplerede hinanden og måske ligefrem tilsammen fuldendte billedet, dannede 

helheden».
26

 For meg er dette et godt uttrykk for Moestrups ønske om å kunne tenke «sammensat 

og klart». 
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