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Sammendrag
Denne oppgaven har som hensikt å undersøke hvordan Naja Marie Aidt uttrykker sorgen hun
opplever etter sønnens død i verket Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls
bog (2017). Oppgaven vil gå nærmere inn på hvordan det oppstår en ny tid i verket gjennom
kombinasjonen av ulike tekstlige fragmenter, og hvordan nåtiden som oppstår i verket blir et
uttrykk for sorgen hun opplever. Jeg vil også argumentere for at verket bryter med det Aidt
selv betegner som ikke-tid. Ikke-tiden referer til den tiden Aidt opplever etter sønnens død,
og innebærer at hennes opplevelse av tid har stoppet opp.
Det teoretiske fundamentet for oppgaven har sin forankring i sorgteori fra
psykologien, og narratologi fra hermeneutikken. Jeg vil i stor grad benytte meg av Kenneth J.
Dokas verk Grief is a Journey (2016) og Jane Littlewoods Aspects of Grief. Bereavement in
Adult Life (1992) for å belyse ulike kjennetegn ved sorg og sorgteori. Jeg vil også bruke
teoretikerne og forfatterne Sigmund Freud, Richard Gross og Mai-Britt Guldin. Unni Langås
sitt verk Traumets betydning i norsk samtidslitteratur (2016) vil også brukes for å fremheve
ulike karakteristikker ved litteratur om traumatiske hendelser. Oppgaven vil ta utgangspunkt i
den franske filosofen og hermeneutikeren Paul Ricoeurs teorier om narratologi og tid. Her vil
jeg hovedsakelig benytte meg av en samling av hans artikler og essays fra Eksistens og
hermeneutikk (1999). For å belyse Ricoeurs trefoldige mimesis begrep vil jeg benytte meg av
Peter Kemps verk Tid og Fortælling. Introduktion til Paul Ricoeur (1999) og Anna-Lena
Østern og Elin Angelos artikkel «Ricoeurs teori om fortellingens trefoldige mimesis og
narrativ tilnærming til musikkpedagogisk forskningspraksis» (2016).
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Forord
Denne oppgaven ble skrevet våren 2019. Jeg vil først og fremst rekke en stor takk til
veilederen min Gitte Mose. Dine konstruktive og gode tilbakemeldinger har vært viktige for
skriveprosessen. Du har hjulpet meg med å se løsninger der hvor jeg kun så utfordringer, og
dine råd har uten tvil løftet oppgaven.
Det er med vemod at jeg ser at min tid på Blindern begynner å nærmer seg en slutt. Det er
mange som har bidratt til at studietiden min har vært en av de mest fantastiske periodene i
livet mitt, men jeg må rette en spesiell takk til Eva, Sigrid, Jonas og Malin. Dere er alle
fantastiske mennesker, og jeg setter utrolig stor pris på dere alle.
En takk må også rettes til kjæresten min, Ole Tarjei, som har holdt ut med både oppturer og
nedturer. Dine gode ord og omtanke det siste halvåret har vært viktig for meg.
Jeg må også rette en stor takk til mamma og pappa for iherdig korrekturlesning. Dere har
alltid støttet med gode råd og ord. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag hvis det ikke var for
dere.
Til slutt ønsker jeg å takke Naja Marie Aidt for at du har delt denne gaven av et verk med
resten av verden. Du har åpnet øynene mine for det allmennmenneskelige ved litteraturen og
sorgen.

Universitetet i Oslo, mai 2019
Runi Kjerland Ottersen

VII

VIII

I kosmisk målestokk er vår livslengde ubetydelig,
og dog er det korte tidsrom vi opptrer på verdens scene,
åsted for ethvert spørsmål om mening.
Paul Ricoeur
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Del 1 !
1. Innledning
Vi mennesker har alltid brukt skriften for å orientere oss i våre liv. Gjennom skrift og kunst
kan vi prosessere tanker og refleksjoner på en helt annen måte enn hva vi gjør gjennom tale
og diskurs. I et samfunnet og en verden som stadig er i endring, er likevel sorgen ved å miste
et barn eller noen i nær relasjon like smertefull i dag som hva det var for 2000 år siden. Både
i skjønnlitteraturen og sakprosaen har sorg som tematikk fått tildelt stor plass. Sorg omtales i
romaner, poesi, noveller og annen prosa, så vel som i memoarer, selvbiografier, fagbøker,
essays og kronikker. Å skrive om sorg kan være en måte for den sørgende å forholde seg til
sorgen på. Ved å skrive om følelser og minner om den avdøde, kan den sørgende oppleve å
finne fred med at noen man var glad i har gått bort. Samtidig kan litteraturen som skrives
åpne opp for mer enn bare forsoning.
I det øyeblikket noen leser et verk om sorg vil det oppstå en fortolkning hos denne
leseren. Verket kan vekke følelser som empati, sympati, sinne, tristhet, for å nevne noen.
Men den kan også oppleves som lindrende. Mange sørgende opplever en følelse av mangel
på fellesskap og forståelse i samfunnet, men kan derimot kanskje finne dette i litteraturen.
Forfattere som har opplevd sorg, og som klarer å skildre den i litteratur kan gi mer trøst enn
hva venner og kollegaer kan, da litteraturen åpner for et fellesskap utover den tiden og det
rommet man befinner seg i.
Lenge har jeg vært fasinert av hvordan forfattere som har opplevd vonde og
traumatiske tap klarer å dele dette med andre gjennom litteratur. Da bokhandelen jeg jobbet i
tidligere tok inn et eksemplar av Naja Marie Aidts Har døden taget noget fra dig så giv det
tilbage. Carls bog (2017) leste jeg den umiddelbart. Jeg ble grepet av både tristhet, empati og
fasinasjon over forfatteren som hadde valgt å dele en intim, personlig og sørgelig historie
med resten av verden. Boken kunne ikke sammenlignes med noen annen litteratur jeg hadde
lest tidligere, og jeg visste øyeblikkelig at dette særegne sorgverket skulle utgjøre den
avsluttende masteroppgaven jeg nå sitter og skriver.
Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog er et komplekst verk som
består av mange ulike tekstlige komponenter som sammen uttrykker sorgen Aidt opplever.
Hun opplever å befinne seg i en tid hvor sønnen ikke lenger eksisterer, og denne tiden
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omtaler hun som ikke-tid. Samtidig som hun befinner seg i ikke-tiden, går alle andre videre
med sine egne liv. «Jeg hænger ved døden, fordi intet andet er muligt. Jeg hænger ved døden,
fordi den er mit barns virkelighed. Han er i dens virkelighed – døden er virkeligheden» (Aidt
2018, 131). Det har oppstått to tider. En tid hvor Carl befinner seg, og en annen der verden
går videre uten Carl. «Du er i virkeligheden / jeg er her» (Aidt 2018, 119). Aidt befinner seg i
mellom de to tidene og hun kan ikke ta del i noen av de, da den ene vil utelukke den andre.

1.1 Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog
I Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog 1 forteller Aidt om sorgen hun
opplever etter at sønnen Carl Emil faller ut av et vindu i fjerde etasje fra leiligheten sin i
København. Verket åpner med et tilbakeblikk til ulykkesnatten der hun mottar en
telefonsamtale fra eksmannen som informerer henne om at Carl er innlagt på Rikshospitalet i
København etter å ha vært i en ulykke. I de neste tilbakeblikkene skildres de to dagene på
sykehuset hvor Carl ligger i koma. Gjennom tilbakeblikkene følger leseren Aidts opplevelse
av hendelsen, og får innblikk i blant annet en samtale mellom Aidt og Carls kamerat N. Han
forteller om hvordan han og Carl hadde dyrket en organisk sopp som skulle gi en ren og sterk
rus. De hadde tatt rusmidlet lørdag kveld, men Carl hadde opplevd en dårlig ”trip” som hadde
ledet ham inn i en nærmest psykotisk tilstand som endte med at han falt ut av vinduet. N
forteller også at han hadde ringt politiet, men at de kom for sent. På sykehuset opplever Aidt
og familien paradokset med å se hvordan respiratoren holder Carl i live, samtidig som legene
forteller dem at han er hjernedød. Samtidig må Aidt og eksmannen forholde seg til
spørsmålet om organdonasjon. To dager etter ulykken, den 16. mars. 2015 erklæres Carl død.
Han var da 25 år gammel.
Verket er satt sammen av tilbakeblikkene til ulykkesnatten, men også andre tekstlige
fragmenter som dagboknotater, sitater fra poesi og litteratur av ulike forfattere, drømmer og
Carls egne notater og dikt. I tillegg viser Aidt til ulike definisjoner av ord, tekstmeldinger,
samtaler som har funnet sted tidligere, politirapporter og egne refleksjoner og tanker.
Sammen skaper de ulike tekstlige komponentene en fragmentert struktur som blir et uttrykk
for en identitet i oppløsning. Jeg vil gå nærmere inn på de ulike fragmentene og deres
betydning i analysen.
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Heretter omtaler jeg verket som Carls bog.

I et intervju med litteraturredaktøren i Berlingske, Jeppe Bangsgaard, beskriver Aidt
hvordan hun opplever å miste språket og evnen til å skrive etter sønnens død. Ord og
setninger strekker ikke til for å kunne utrykke det ubeskrivelige som har skjedd. Først
sommeren 2015 klarer hun å skrive noen få linjer på en serviett, og i slutten av 2015
begynner hun å skrive en sorgdagbok om det hun hadde opplevd. «På et tidspunkt skrev jeg
nogle linjer, der faktisk er de første linjer i bogen. Da kunne jeg pludselig se: Nu sker der
noget formmæssigt, her er måske en måde at skrive om det ubeskrivelige. […] De linjene var
ikke bare dagbok. De var begyndelsen på en fortælling» (Bangsgaard 2017). Hun forteller om
hvordan hun begynte å lese litteratur av andre forfattere som har opplevd sorg, dagboknotater
fra barndommen til Carl og notater og dikt som Carl selv hadde skrevet, for å undersøke hva
for en situasjon hun nå befant seg i.

1.2 Naja Marie Aidt
Naja Marie Aidt er en etablert dansk lyriker og forfatter, og blir ansett som en av de største
forfatterne innenfor skandinavisk litteratur. Hun ble født i 1963 på Grønland, men da hun var
syv år flyttet hun og moren til København. I 1991 debuterte hun med poesiverket Så længe
jeg er ung. Digte (1991), og har i ettertid skrevet novellesamlinger, diktsamlinger, romaner,
barnebøker, drama, sanger og filmmanuskript. I 2006 mottok hun Kritikerprisen for
novellesamlingen Bavian (2006). For samme verk mottok hun Nordisk råds litteraturpris i
2008. I 2012 debuterte hun som romanforfatter med verket Sten saks papir, en bok som ble
møtt med samstemt jubel fra norske kritikere da den ble utgitt på norsk i 2013. Aidts siste
publiserte arbeid er singelen Den bløde milde nat med musikeren Nikolaj Nørlund som ble
utgitt i slutten av 2018. Aidt har skrevet teksten som synges av Nørlund, og sangen er en
forløper til et album de skal utgi i løpet av 2019.
Carls bog skiller seg ut fra resten av forfatterskapet ved at det er et sorgverk knyttet
til Aidts eget liv. Store deler av forfatterskapet har vært dedikert til lyrikk, og det var først
senere i forfatterskapet at hun debuterte med prosaiske verk. I et intervju med den danske
avisen Information siterer litteraturredaktøren Peter Nielsen Aidt.
I alle mine bøger har jeg undersøgt noget, og i denne bog undersøger jeg døden. Hvad døden er, hvad
tabet er, hvordan man kan leve videre i dødens skygge. Nogle gange har jeg næsten ikke kunnet, men
det var vigtigt for mig at gøre mig umage og skrive bogen i håb om, at nogen kunne få glæde av den.
(2017)
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Et gjennomgående tema i Aidts lyrikk og prosa er det allmennmenneskelige. I Så længe jeg
er ung. Digte (1991) er de mellommenneskelige relasjonene, spesielt familierelasjonene et
fremhevet tema. I Rejser for en fremmed (1999) og Poesibog (2008) utheves også det
allmennmenneskelige, men i tillegg har verkene et undersøkende blikk med spesiell vekt på
menneskets identitet og eksistens i verden. I Carls bog gjenopptas den allmennmenneskelige
tematikken da hun utforsker hva sorg er som fenomen. Det er det levde livet til Carl og døden
hun undersøker, så vel som sorgen hun opplever og hvem hun blir i ikke-tiden. Aidt har også
skrevet om døden i tidligere verker, men uttaler i intervjuet med Bangsgaard at hun ble, «[…]
sygt irriteret på digte og tekster, der bruger døden som billede, romantiserer den, på en måde,
inklusiv alt der, jeg selv før havde skrevet om døden» (2017). Carls bog bryter med resten av
forfatterskapet da Aidts virkelige liv har endret seg, noe som påvirker hvordan hun skriver.

1.3 Mottagelsen av Carls bog
Høsten 2017 ble Carls bog utgitt av Gyldendal forlag i Danmark. Verket ble oversatt til syv
språk, blant annet engelsk, svensk og norsk. Da boken ble utgitt ble den møtt med gode
anmeldelser i både Danmark, Sverige og Norge. Både Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken
og Information var blant de danske avisene som ga verket svært god kritikk. I Berlingske
skrev bokanmelder Per Krogh Hansen, «Aidt har valgt at dele Carl og sit tab af ham med os
[...] Jovist er det en meget personlig bog, men den gør os alle klogere på såvel døden som
kærligheden. I al sin tristhed er den et lille mesterværk» (2017). Da verket ble utgitt i Norge i
2018 fikk det svært gode anmeldelser fra aviser som Aftenposten, Dagbladet og
Morgenbladet. I Aftenposten skrev Ingunn Økland, «Har døden tatt noe fra deg... føyer seg
inn i en sterk litterær tendens, men skiller seg fra andre sørgebøker ved nettopp å være mer
direkte og ekspressiv» (2018).
I tillegg til gode anmeldelser har Aidt stilt opp til intervjuer, vært med i podcaster og
deltatt i litterære samtaler med andre forfattere. Hun deltok blant annet på Norsk
litteraturfestival i 2018 sammen med den norske forfatteren Ole-Robert Sunde som stilte med
sitt sorgverk Penelope er syk (2017). Aidt ble også intervjuet av Kjersti A. Skomsvold på
arrangementet «Det aller svarteste» på Litteraturhuset våren 2018, og var med i en litterær
samtale med Linn Ullmann på Lysebu høsten 2018. Verket har med andre ord blitt godt tatt
imot i både innland og utland etter utgivelsen.
I besvarelsen vil jeg benytte et intervjuet mellom Aidt og litteraturredaktøren Peter
Nielsen fra Information, i tillegg til intervjuet mellom Aidt og Jeppe Bangsgaard for å trekke
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frem Aidts uttalelser om verkets tilblivelse. Begrunnelsen for at jeg ønsker å benytte
intervjuer med Aidt i analysen skyldes verkets nære tilknytning til virkeligheten. Konteksten
har stor betydning for verket, da den er sterkt tilknyttet virkelige erfaringer og dokumenter.
Gjennom boken ønsker Aidt å vise leseren hvordan hun opplevde sorgen, og det kan derfor
være både relevant og interessant å se hva hun har tenkt om prosessen hun har opplevd. Det
er likevel viktig å være bevisst på at intervjuene kan ha påvirkning på fortolkningen, men i
denne oppgaven anser jeg dette som relevant for analysen.

1.4 Presentasjon av prosjektet
I Duo finner jeg en masteroppgave hvor novellesamlingen Bavian har blitt undersøkt, men
ettersom jeg ikke skal gjøre en studie av Aidts forfatterskap går jeg ikke nærmere inn på
denne. I både Duo og Bora finner jeg flere masteroppgaver som undersøker
sorgfremstillinger i litteratur. Blant disse er Maria Michelle Sveinall Trylands Å leve i
sorgens skygge. Hun undersøker sorgfremstillingen i Stig Sæterbakkens Gjennom natten
(2011), Pedro Carmona-Alvarez sin Og været skiftet og det ble sommer og så videre (2012)
og Erik Ingebrigtsens Heimfall. Ei juleforteljing (2012). 2 I denne oppgaven undersøker
Tryland hvordan sorgen uttrykkes i de tre skjønnlitterære verkene. I likhet med denne
masteroppgaven er det flere oppgaver i Duo som er viet til å undersøke sorgfremstillinger i
skjønnlitteratur og fiksjon. Få av oppgavene undersøker hvordan sorg kommer til uttrykk i
litteratur der det foreligger en virkelighetskontrakt mellom forfatteren og leseren, slik den
gjør i Carls bog.
Det er spesielt to innfallsvinkler som er gjennomgående i oppgavene. Den ene
innfallsvinkelen er hvordan narrative, språklige grep og virkemidler fremstiller sorg. Den
andre innfallsvinkelen innebærer å undersøke hvordan karakterene i verket uttrykker sorgen
de opplever. I flere av oppgavene er analysene underbygget av de to nærliggende tilstandene
sorg og melankoli som Sigmund Freud gjør rede for i essayet «Mourning and Melancholia»
(1917). Freuds bidrag til sorgteorien 3 har lenge hatt en sterk posisjon innenfor fagfeltet
psykologi, men har i løpet av de siste tiårene blitt utfordret av nye tanker. Jeg vil gå nærmere
inn på dette i teorikapitlet. Denne oppgaven vil blant annet argumentere for at visse deler ved
Freuds sorgteori ikke strekker til for å beskrive sorgen som fremgår i Carls bog.
2

Jeg vil ikke gå nærmere inn på denne masteroppgaven, da jeg ikke har tenkt til bruke den til videre
sammenligning.
3
Sorgteori viser her til forskning og faglitteratur om sorg innenfor psykologi.
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Det har i løpet av de siste tiårene blitt utgitt mye litteratur, både innenfor sakprosa og
skjønnlitteratur, som forholder seg til sorg som reaksjon på død eller sykdom. I den nordiske
samtidslitteraturen finner vi mange beretninger om sorg. Bøker som Gjennom natten (2011)
av Stig Sæterbakken, Sju dagar i august (2014) av Brit Bildøen og Penelope er syk (2017) av
Ole Robert Sunde er eksempler på romaner som har blitt mye omtalt og lest etter at de ble
utgitt. I disse romanene forsøker karakterene å håndtere sorgen de opplever, og det blir
tydelig hvor forskjellig mennesker opplever sorg. I sakprosaverket Mysteriet mamma (2013)
skriver Trude Lorentzen om moren som tok sitt et eget liv i 1990.4 I verket forsøker
Lorentzen å nøste opp i morens liv fra fødsel til død. I denne prosessen undersøker hun alt fra
dokumenter fra morens opphold ved psykiatrisk avdeling i Lørenskog, til hvordan været var
den dagen da moren døde. Lorentzen skriver også om sin egen barndom, og om sorgen hun
opplevde rundt morens utvikling av en dårlig psykiske helse.
I likhet med hvordan Lorentzen utforsker morens liv i Mysteriet mamma, ønsker Aidt
å fortelle om Carls liv. Begge forfatterne forteller en historie ved å kombinere og inkludere
ulike kilder med egne refleksjoner. Likevel oppstår det en ulikhet i hvordan de kombinerer
minnene og sitatene. Lorentzen velger å inkludere henvisningene til dagboken,
værmeldingene og rapportene fra psykiatrisk avdeling i en helhetlig tekst. Aidt lar på den
annen side alle disse bruddstykkene stå ubehandlet, noe som skaper et fragmentert verk med
mange ulike komponenter. Den fragmenterte strukturen avspeiler den rå sorgen til Aidt, den
er ubehandlet og er ikke gjort om til fin litteratur som skal være lett og underholdende å lese.
Hovedtanken med dette prosjektet er å belyse hvordan Carls bog blir et uttrykk for
Aidts individuelle sorg. Videre ønsker jeg å undersøke om verket bryter med ikke-tiden, og
eventuelt hvordan dette fremgår. Jeg vil gjennom en slik analyse fremheve hvordan verket
skiller seg ut fra mye annen sorglitteratur. Blant annet omtaler ikke Aidt boken som verken
skjønnlitteratur eller sakprosa, men som en gave til både sønnen Carl, familien og til den som
leser verket. Sjangeren er ikke det som er viktig ved denne boken, men heller innholdet den
formidler. Dette kommer til uttrykk ved at forfatteren kombinerer mange ulike sjangre for å
forsøke å skape et inntrykk av sorgen. Det er først når fastsatte normer og tanker utfordres at
det kan oppstå nye måter å tenke på, noe jeg vil argumentere for at Carls bog gjør.
Ettersom det ikke er tvil om at Aidt har etablert seg som fortelleren i dette verket vil
jeg i analysen forholde meg til å omtale Aidt, og ikke fortelleren. I boken er det en sterk
4

I oppstarten av prosjektet var tanken å gjøre en komparativ analyse av Carls bog og Mysteriet mamma. På
grunn av plass ønsket jeg heller å gjøre et dypdykk i et av verkene, og valget landet på Carls bog.
Sammenligningen er kun for å se Carls bog i forhold til andre sorgverk.
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virkelighetskontrakt, og det er fare for at det kan oppleves som at jeg forsøker å diagnostisere
Aidts sorg. Dette er ikke hensikten med denne oppgaven. I Traumets betydning i norsk
samtidslitteratur (2016) skriver Unni Langås at «Poenget med traumefokusert lesning er ikke
å diagnostisere en psykisk tilstand, selv om psykologiske karakteriseringer kan inngå i
analysen, eller rekonstruere hendelser som det ikke blir fortalt om, men å tolke teksten som
estetisk objekt» (21). Spesielt der hvor jeg henviser til intervjuene med Nielsen og
Bangsgaard kan en slik karakterisering oppleves, men dette er som tidligere påpekt kun for å
fremheve ulike sider ved Aidts sorgprosess knyttet til verket.

1.5 Metode og teori
Det er mange innfallsvinkler man kunne ha valgt i analysen av Carls bog da verket er
komplekst og omfattende. Blant annet kunne det ha vært interessant med en strukturalistisk
lesning med tanke på verkets unike struktur med stadige brytninger mellom forskjellige
fragmenter. På den annen side kunne også en lesning med fokus på intertekstualitet vært
givende med tanke på verkets mange henvisninger til annen poesi og litteratur. En annen
mulighet kunne også ha vært å fokusere på verkets sjangerspill mellom skjønnlitteratur og
sakprosa med fokus på både muligheter og utfordringer ved dette. Muligheten er med andre
ord mange. For meg har det vært viktig å velge en innfallsvinkel som vil kunne se både
forfatteren og verket i sammenheng. Innfallsvinkelen til analysen vil derfor ha forankring i
den franske filosofen og hermeneutikeren Paul Ricoeur (1913–2005) sine refleksjoner om
forholdet mellom tid og narrativer. Her vil jeg benytte meg av hans trefoldige mimesis begrep
og hans tanker om ulike temporaliteter. Jeg vil gå nærmere inn på dette i teorikapitlet.
Ricoeur har vært blant de fremste bidragsytere i utviklingen av den hermeneutiske
filosofien. Han argumenterte blant annet for å oppheve den Diltheyske dikotomien mellom
forklaring og forståelse som lenge har stått sterkt innenfor hermeneutikken (Kittang og
Aarseth 1979, 10). I likhet med blant annet Martin Heidegger ønsket også Ricoeur å utforske
menneskets Dasein, væren-i-verden, ved å utforske menneskets forhold til seg selv og
virkeligheten. Ricoeur mente at en slik utforsking krevde «[…]at man tar utgangspunkt i
selve det plan hvor forståelsen utøves, det vil si språkets plan» (Ricoeur 1999b, 67). Da jeg
ønsker å undersøke forholdet mellom tid og narrativ i Carls bog ble det naturlig at valget falt
Ricoeurs teori om narratologi, og ikke bidragene til Mikhail Bahktin (1895–1975), Gérard
Gennette (1930–2018) eller Tzvetan Todorov (1939–2017).
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Teorigrunnlaget vil hovedsakelig basere seg på verket Eksistens og hermeneutikk
(1999), der en rekke artikler og essays skrevet av Ricoeur har blitt samlet 5. I en større
oppgave ville det ha vært naturlig å benytte Ricoeurs trebindsverk Temps ét recit (1983, 1984
og 1985) 6 om narratologi og tid. Verket er svært omfattende og jeg har dessverre ikke har
hatt tid til å sette meg inn i dette i løpet av skriveperioden.
I tillegg til Eksistens og hermeneutikk vil jeg også benytte meg av Peter Kemps
introduksjon til Paul Ricoeur, Tid og Fortælling. Introduktion til Paul Ricoeur (1999). Peter
Kemp er en dansk filosof og teolog som har hatt stor påvirkning på å formidle fransk filosofi.
Verket hans er en oppsummering av hans forelesninger om Ricoeur fra 1987 ved universitetet
i København og Göteborg (Kemp 1999, 7–8). I tillegg til Kemp vil jeg også bruke, professor i
fagdidaktikk og kunst, Anna-Lena Østern og, professor i musikkpedagogikk, Elin Angelos
fortolkning av Ricoeur i deres artikkel «Ricoeurs teori om fortellingens trefoldige mimesis og
narrativ tilnærming til musikkpedagogisk forskningspraksis» (2016) for å belyse Ricoeurs
trefoldige mimesis begrep fra Temps ét recit. Både Kemp, Østern og Angelo vil først og
fremst benyttes i teorikapitlet. I selve analysen vil jeg hovedsakelig bruke Ricoeur.
Jeg vil også benytte professor i litteratur Rita Felski sin essay «Context Stinks!».
Essayet undersøker hvordan litteratur, og da spesielt romaner, kan bevege seg mellom ulike
kontekster og skape nye meninger i andre samfunnssituasjoner enn den de først oppstod i. I
essayet forholder hun seg først og fremst til hvordan romaner og større verk beveger seg på
tvers av tid, mens jeg ønsker å benytte hennes refleksjoner på et tekstuelt plan.
Analysen vil ikke utelukkende forholde seg til narrativitet og tid, men vil også
undersøke hvordan Aidts individuelle sorg kommer til uttrykk gjennom de narrative grepene.
Teorien om sorg vil ha forankring i Grief is a Journey (2016) av Kenneth J. Doka og Aspects
of Grief. Bereavement in Adult Life (1992) av Jane Littlewood. Littlewood har vært ansatt
som foredragsholder innenfor sosialpolitikk og administrasjon ved Loughboroug Universitet i
London, og har bidratt med forskning og artikler om sorg og relaterte tematikker til død
(Littlewood 1992, ix). Doka er professor i psykologi ved The College of New Rochelle, og
har skrevet både artikler på nettsiden Psychology today og annen faglitteratur. Jeg vil også
benytte The Psychology of Grief (2018) av forfatteren Richard Gross. Han arbeider ved
Storbritannias største organisasjon som tilbyr støtte til sørgende, Cruse Bereavement Care.
Han har utdanning innenfor både psykologi og filosofi, og har skrevet flere fagbøker innenfor
5

Mange av Ricoeurs artikler og essays er skrevet på fransk. På grunn av manglende språkferdigheter i fransk vil
jeg forholde meg til oversettelser av Ricoeur.
6
Time and Narrative I-III (1984, 1985, 1988). Temps ét recit I-III (1983, 1984 og 1985).
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fagfeltet psykologi i løpet av de siste 30 årene. Jeg vil også undersøke hvordan sorg kan
komme som en reaksjon på en traumatisk hendelse, og hvordan dette videre kommer til
uttrykk i litteratur. Her vil jeg bruke Traumets betydning i nordisk samtidslitteratur (2016) av
professor i litteraturvitenskap, Unni Langås. Langås’ forskning er knyttet til
traumeframstillinger i litteratur, bilder og film og forbindelsen mellom kropp og sorg.

1.6 Problemformulering og oppgavens struktur
Oppgavens hensikt blir å undersøke hvordan Carls bog bryter med ikke-tiden Aidt opplever.
For å belyse dette vil jeg gjøre en hermeneutisk lesning av verket med vekt på Ricoeurs
tilnærming til narratologi og tid. Problemformulering blir: Hvordan bryter Carls bog med
ikke-tiden Aidt opplever, gjennom narrative grep? Problemformuleringen innebærer at jeg
må analysere både hvordan de ulike tekstlige fragmentene fungerer hver for seg, og sammen,
hvordan sorgen kommer til uttrykk gjennom de ulike fragmentene og hvordan verket som en
helhet kan argumenteres som et brudd med ikke-tiden.
Oppgaven vil først gjøre rede for Ricoeurs tilnærming til narratologi og tid i
teorikapitlet. Her vil jeg også gjøre rede for sorgteorier, og om sorg som reaksjon på en
traumatisk hendelse. Deretter vil jeg analysere hvordan sorgen uttrykkes i de ulike tekstlige
fragmentene i Carls bog. Hensikten her er å undersøke hva de ulike fragmentene uttrykker
hver for seg, før jeg ser hva slags uttrykk de skaper når man leser dem som én helhet. I andre
del av analysen vil jeg drøfte hvordan verket bryter med ikke-tiden Aidt opplever. Det er i
denne delen jeg hovedsakelig vil benytte meg av Ricoeurs filosofi om tid og narrativer.
Oppgaven avsluttes med en oppsummerende konklusjon av funn.
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2. Narratologi, tid og sorg
I dette kapitlet vil jeg belyse de ulike teoriene om narratologi, tid og sorg som jeg vil benytte
meg av i analysen. Først vil jeg gjøre rede for Ricoeurs begrep om tid da hans studier om
narratologi er tett til knyttet oppfattelsen av tid. I Carls bog er tiden og de stadige bruddene
mellom ulike temporaliteter et viktig moment i skapelsen av et helhetlig narrativ. Fortellingen
som skapes i verket blir et uttrykk for sorgen Aidt opplever, og det er derfor også relevant å
forankre analysen i sorgteori fra psykologien.

2.1 Ricoeurs begreper om tid
I essayet «Den fortalte tid» gjør Ricoeur rede for ulike begreper og oppfattelser av tid. De
ulike opplevelsene baserer han på Augustins meditasjon i bok XI av hans Bekjennelser
(Ricoeur 1999a, 164). Ricoeur fremhever hvordan det oppstår et paradoks ved at tiden på den
ene siden utspiller seg mens vi lever, samtidig som den på den annen side omslutter oss hele
tiden. Han skiller mellom den kosmiske tiden (vitenskapelig) som omslutter oss hele tiden, og
den fenomenologiske tiden (eksistensielle) som oppleves som en individuell lineær bevegelse
for hvert enkelt menneske (166). Den fenomenologiske tiden indikerer en fortid, nåtid og
fremtid, og er erfaringene vi tilegner oss i hverdagen. De to paradoksale tidene betegner han
som tidens aporetikk.
Til tross for misforholdet Ricoeur beskriver hevder han at de to motpolene kan
forenes gjennom det han omtaler som historisk tid (167). «At den historiske tid er som en bro
over kløften mellom kosmisk og opplevd tid, bekreftes av karakteristiske arbeidsprosedyrer i
historiens omfigurasjon av tiden» (167). Ricoeur inndeler den historiske tiden i tre enheter
som han omtaler som koblinger. Disse er kalendertiden, generasjonsfølgen og historiske spor
(167–169). Koblingene forener den fenomenologiske tid og den kosmiske tid ved at de på
den ene siden forholder seg til ethvert menneskes liv, samtidig som de også forholder seg til
uendeligheten tiden byr på. Ricoeur fremhever hvordan historiske spor, levninger etter
mennesker og dyr, både uttrykker en nåtid da de eksisterer i nåtiden, samtidig som de
utrykker en fortid.
«På hvilket vis omformes vår ordinære opplevelse av tiden, som bæres av daglig
handling og lidelse, når den går gjennom fortellingens såld?» (161). Dette utsagnet leder
tilbake til Ricoeurs tanke om å utforske sitt eget liv og væren i verden gjennom skriften.
Dette innebærer en evne til å konfigurere erfaringer og minner til et narrativ. Denne
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omfigurasjonen fra en tid til en annen undersøker han nærmere gjennom det trefoldige
mimesis begrepet.

2.1.1 Ricoeurs trefoldige mimesis
I Temps ét recit presenterer Ricoeur det trefoldige mimesis begrepet. Begrepet er utviklet fra
Aristoteles’ begreper mythos og mimesis fra hans verk Poetikken. Aristoteles begrep mythos
viser til: «[…] kunsten å skape en handling, en intrige (eller et plot). Mythos (handlingen)
skapes gjennom en skapende imitasjon kalt mimesis. Mimesis er hos Aristoteles en skapende
handling» (Østern og Angelo 2016, 47). Mimesis, i henhold til Ricoeurs utarbeidelse av
begrepet, blir dermed den handlingen som skaper en kreativ imitasjon av opplevde erfaringer
fra det levde liv. Den temporale erfaringen endres fra fortid til nåtid gjennom den narrative
konfigureringen, og omdannes videre til fremtid i møte med leserens fortolkning. Den
trefoldige mimesis forholder seg altså til en prefigurert tid (fortid), en konfigurert tid (nåtid)
og en nyfigurert tid (fremtid) (46).
De tre tidene som blir nevnt ovenfor inndeles i mimesis 1, mimesis 2 og mimesis 3.
Mimesis 1 er den prefigurerte tiden, som innebærer at den fenomenologiske tiden blir til
inspirasjon for de narrative konfigurasjonene i mimesis 2. Mimesis 1 består av både våre
erfarte og opplevde minner fra hverdagen, men også historiske spor. Mimesis 2 er den
konfigurerte nåtiden. Denne tiden finner sted i teksten gjennom mulighetene til å skape et
narrativ gjennom sammenstillinger og kombinasjoner fra mimesis 1. Mimesis 3 er den
nyfigurerte tiden hvor nye erfaringer kan oppstå i møtet mellom teksten og leseren. Leserens
egne erfaringer vil påvirke fortolkningen av narrativet, og det er i denne prosessen teksten
realiseres.
Mimesisbegrepene viser til en fortolkning av tid gjennom konfigurasjon og
omfigurasjon. Omfigurasjonen definerer Ricoeur som «[…]utfoldelsen av de narrative
konfigurasjoners evne til å avdekke og omdanne når de «anvendes» på virkelig handling og
lidelse» (Ricoeur 1999a, 162). Dette viser til hvordan intensjonen til en tekst avdekkes i
mimesis 3. Dette forutsetter dog at forfatteren bringer en erfaring farm i verket (Kemp 1999,
53). Deretter kan denne fortolkningen omdanne eller avdekke en allerede eksisterende
konfigurasjon.
Gjennom konfigurasjon og omfigurasjon utforsker man seg selv og ens dasein
gjennom teksten og fortolkningen av den, samtidig som man også utforsker forfatterens
erfaring og intensjon. I fortellingen skaper man et bilde av hvem man har vært i fortiden, i
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nåtiden og hvem man ønsker å være i fremtiden ved å samle meningsfulle erfaringer for
deretter å sammenstille de til et narrativ. Det er her Ricoeur mener at det skapes en ny
temporal tid, ved at man utforsker fortiden gjennom den narrative nåtiden, samtidig som det
oppstår en ny tid gjennom de nye erfaringene i fortolkningen.
I motsetning til det verbale kan man i skriften utforske et større rom og forholde seg
til en mer fleksibel tid. I fortellingen og gjennom fortolkningen frigjøres leseren inn i en
verden av muligheter. I skriften er man ikke begrenset av de samme tids begrensningene som
man er i den fenomenologiske tiden. «Den historiske tid er berettiget fordi den forbinder den
opplevde tid, i egenskap av dødelig tid, med den kosmiske tid, hvis uendelighet ikke tar
hensyn til oss» (Ricoeur 1999a, 170). Litteratur og skrift blir dermed en måte å forene både
den kosmiske tiden og den fenomenologiske tiden. Et verk uttrykker på den ene siden en
nåtid, samtidig som den på den annen side uttrykker den kosmiske tid ved å være et historisk
spor. «Gjennom Ricoeurs fremstilling av fortellingens trefoldige mimesis vises hvordan
fortellinger former både felles og større forståelser av verden og tilværelsen, så vel som
mindre, og personlige forståelser om hvem en er og hvor en hører til[…]» (Østern og Angelo
2016, 49).
Det trefoldige mimesisbegrepet blir en tese som demonstrer hvordan både forklaring
og forståelse vil skape det hele og sanne bildet ved en tekst. «[…]tekstens mening må indgå i
en forståelse af dens betydning (reference)» (Peter Kemp 1999, 18). Ricoeur «[…]ser
derimod forklaringen af strukturen som vejen til forståelsen af værket, der bliver ”sanhed”,
når den tilegnes» (19). Dette betyr at man i tolkningen av et verk må se både forklaring og
forståelse sammen, og ikke som to ulike faktorer. En ensidig analyse av kun strukturen og
tegnene, eller en ensidig analyse av verkets innhold vil ikke gi et fullverdig bilde av tekstens
intensjon. I en analyse må man derfor analysere både strukturen og innholdet for å avdekke
verkets ”sannhed”.

2.2 Sorg
Sorg er en følelse alle mennesker vil oppleve i løpet av livet. Den kan være både individuell
eller kollektiv, men uavhengig av dette er sorg en reaksjon som oppstår ved at man har mistet
noe eller noen. I ungdomsårene vil de fleste oppleve en kjærlighetssorg. Enten når forholdet
med den første kjæresten tar slutt, eller når den man er forelsket i ikke gjengjelder følelsene. I
løpet av livet vil man også oppleve sorg når man mister noe eller noen man er glad i. Dette
kan være familiemedlemmer, venner, kjæledyr eller andre i nær relasjon. Men man kan også
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oppleve sorg hvis man mister en arbeidsplass, tilhørighet i ulike kollektive grupper eller et
forhold tar slutt. Uavhengig av årsaken til sorgen, er den en individuell tilstand som er unik
og forskjellig fra menneske til menneske (Doka 2016a, 1).
Selv om sorg er en individuell opplevelse, er det likevel mulig for en kollektiv gruppe
å sørge over det samme tapet. I forbindelse med terrorangrepet ved regjeringskvartalet i Oslo
og på Utøya 22. juli. 2011, spredte det seg en sjokktilstand blant befolkningen i Norge. Den
traumatiske hendelsen og sjokket ble en kollektiv sorg som berørte mange nordmenn, da
terrorangrepet ble ansett som et angrep på nordmenn og de demokratiske verdiene. Gjennom
felles minnestunder sendt på landsdekkende tv, blomsternedleggelse ved domkirken i Oslo og
ett minutts stillhet over hele landet kom den kollektive sorgen til syne. I dag er det også
mulig å oppleve en felles global sorg, mye på grunn av medienes og teknologiens mulighet til
å publisere og spre nyheter umiddelbart. Ved å ha konstant tilgang til medier som aviser,
Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter og lignende plattformer, kan man stadig oppdatere
seg på hva som skjer i verden. Tragedier og ulykker som rammer ett land kan i dag sørges av
mennesker fra alle verdens hjørner. Terrorangrepet mot World trade center i New York 11.
september. 2001 var en tragedie som ble fulgt med på av mennesker fra alle verdens hjørner.
Selv i Norge følte man et vemod og en sorg over menneskelivene som gikk tapt i angrepet,
og gjennom dette oppstod det en global sorg.
Til tross for at sorg er en individuell opplevelse for ethvert menneske, er den også
universal da alle vil oppleve en form for sorg i løpet av livet. Dette har gjort sorgen til et mye
undersøkt tema innenfor blant annet fagfeltet som psykologi og sosiologi. I løpet av de siste
100 årene har mange akademikere bidratt med faglitteratur om fenomenet. Mye av
sorgteorien som har vært skrevet i løpet av disse årene har vært basert på forskning,
undersøkelser og intervjuer av folk som sørger. Uavhengig av om sorgen er en individuell
reaksjon har fagpersoner lenge forsøkt å trekke linjer mellom sorgen til de sørgende. I nyere
forskning ønsker man å gå bort fra dette, og vil heller fremheve hvordan det ikke finnes noen
korrekt eller ukorrekt måte å sørge på.

2.2.1 Sorgteori
I ”Sorg og melankoli” definerer Sigmund Freud sorg som «[…] en reaksjon på tapet av en
elsket person eller en abstraksjon […]» (2011, 137). Sorg er en reaksjon på at man har mistet
noe eller noen permanent, og det er ingen mulighet for at det tapte kan gjenoppstå eller bli
funnet. Freuds mange bidrag til sorgteorien har lenge vært anerkjent innenfor psykologien, og
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har i stor grad påvirket utviklingen av fagfeltet. Selv om den freudianskorienterte forståelsen
av sorg lenge har hatt en sterk posisjon, har den i løpet av de siste tiårene blitt utfordret av
nye tanker og forskning. I artikkelen «What’s New in Grief?» fra Psychology Today
fremhever Doka hvordan det i løpet av de to siste tiårene har skjedd en utvikling og endring
av forståelsen av sorg. I artikkelen fremhever han flere utviklingstrekk av sorgteorien. En av
de viktigste endringene er oppfattelsen av sorg som en individuell prosess. Han skriver,
«[…]we no longer see individuals progressing through stages as they respond to loss but
understand that grief reactions will be as unique and individual as fingerprints» (2016b).
Sorg har lenge blitt ansett som en reaksjon som går gjennomgår ulike faser. Psykiater
og forfatter Elisabeth Kübler-Ross viser i sin anerkjente fem stegs modell at sørgende går
gjennom fem faser før sorgen blir forløst. Disse fasene er fornektelse, sinne, forhandling,
depresjon og aksept (Doka 2016a, 6). Ulempen med denne modellen er at den først og fremst
ble utviklet som en modell for sørgende som har fått vite at de skal dø. Likevel har den blitt
mye brukt for å beskrive sorgen til pårørende som har opplevd å miste noen i nær relasjon.
En utfordring med denne modellen er at fasene fremstår som absolutt for alle sørgende. Dette
strider mot tanken om sorg som en individuell prosess. På Norsk Helseinformatikk (NHI)
sine sider er et slikt faseorientert syn fortsatt omtalt som et vanlig reaksjonsmønster for sorg.
NHI inndeler reaksjonsmønsteret i sjokkfasen, reaksjonsfasen, reparasjonsfasen og
nyorienteringsfasen, og fremstiller sorg som et stykke arbeid der den sørgende må bearbeide
seg gjennom de fem fasene før man kan gå videre i livet (2016). Dette viser hvordan den
faseorienterte modellen som behandling av sorg fortsatt benyttes.
I artikkelen «Sorg-reaktioner – ny forståelse og behandling» stiller Mai-Britt Guldin,
psykolog og seniorforsker i sorg ved Aarhus Universitet, seg kritisk til en faseorientert
metode som behandling av sorg.
Nyere teoretiske modeller inden for sorg og forskning i sorgreaktioner peger på, at fasetilgangen til
forståelsen af sorg er for snæver og opgaveorienteringen i sorgbearbejdelsen begrænsende i forhold til
det vide spektrum af sorgreaktioner, som forskellige personligheder frembyder. (2007, 46)

Denne holdningsendringen blir et steg vekk fra den metodiske forståelsen som lenge har vært
anerkjent.
Freud hevder at sorgen vil hindre den pårørte fra å finne et nytt ”kjærlighetsobjekt”
(2011, 138). Denne påstanden antyder at den sørgende på et punkt skal overkomme sorgen
for personen som har gått bort, og finne noe nytt å rette kjærligheten mot. «Den alvorlige
sorgen, reaksjonen på tapet av en elsket person, inneholder den samme smertelige
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stemningen, tapet av interesse for utenverdenen – så sant den ikke minner om den avdøde, tapet av evnene til å velge et eller annet nytt kjærlighetsobjekt» (138). Doka stiller seg kritisk
til denne påstanden. I dagens samfunn har tanken om å ikke gi slipp på den avdøde blitt mer
vanlig. «Rather than cutting bonds with the deceased, we can and generally do maintain
continuing bond with anyone we love. This bond is expressed in many ways» (Doka 2016a,
15). Båndet mellom de etterlatte og den avdøde kan leve videre gjennom minnene av den
avdøde, men også i drømmer og gjennom historiske spor (16).
Selv om sorg anses som en individuell prosess for det enkelte individ, finnes det likevel
noen fellestrekk som har fremgått i forskning. I Apspects of Grief. Bereavement in Adult Life
skriver Littlewood om hvordan sørgende opplever sin egen sorg, så vel som hvordan de
sørgende oppleves av andre i samfunnet. I kapitlet «Experiences of Grief» fremhever hun at
mange sørgende opplever de samme reaksjonene. Disse reaksjonene er sjokk, angst, tristhet,
meningsløshet, ensomhet, sinne, skyld, søvnforstyrrelser og drømmer om den avdøde (1992,
41–47). Likevel kan disse reaksjonene opptre svært forskjellig hos det enkelte individ. For
det andre poengterer Littlewood: «Many bereaved people refer to being wounded, torn,
ripped, hollow or broken – the metaphor is clearly one of physical injury (41). Sorgen er en
reaksjon som skaper smerte, og ofte vil de pårørende oppfatte denne smerten som både
psykisk og fysisk. Littlewood trekker også frem hvordan sørgende kan oppleve å miste
framtidshåpet.
A sense of meaninglessness commonly follows a major bereavement. The bereaved person may feel that
the external world makes little sense to them since their internal world is so badly damaged. The past may
frequently be seen to be as meaningless as the present and the future.(45)

Å miste fremtidshåpet er spesielt vanlig i situasjoner der den sørgende opplever å ha mistet
en ektefelle, et barn, ved skilsmisser eller i andre situasjoner hvor det oppstår store endringer
for hvordan livet vil utarte seg videre.

2.2.2 Sorgen når et barn dør
Barn representerer fremtiden, og derfor er det å miste et barn trolig en av de største sorgene
man kan oppleve som menneske. Den biologiske tiden vi forholder oss til tilsier at foreldrene
skal dø før barna, og ikke omvendt.
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It seems likely that all parents view the deaths of their children as untimely events which have occured
outside the ’natural’ order of things, and bereavement by disaster may be a double blow to parents in
that disasters are also events which are outside their everyday expectations. (Littlewood 1992, 143)

I den vestlige verden er det svært uvanlig at barna dør før foreldrene, da høyere levealder og
gode helsetilbud er utbredt. Hvis et barn dør er det ofte på grunn av sykdommer som kreft,
eller i ulykker. Richard Gross hevder: «Regardless of the age of the child, ’to most people in
the West, the death of a child is the most agonising and distressing source of grief. 7» (2018,
79).
Både Littlewood og Doka skriver om foreldres sorg når et barn dør. De skiller mellom
sorg ved å miste småbarn, tenåringer og voksne barn. Jeg vil hovedsakelig forholde meg til
hva de hevder om foreldres sorg når voksne barn dør, da dette er mest relevant for oppgaven
videre. «While we might expect the loss of a baby or young child to be the most painful of
all, the loss of an adult child appears to result in more intense, or more persistent, grief and
depression than loss of a spouse, parent, or sibling» (Gross 2018, 79). I tråd med de gode
helsetilbudene i vestlige land er dødsfall blant voksne sjeldne. Dødsfallene er derfor ofte
knyttet til en ulykke eller det Doka betegner som selvdestruktive dødsfall (2016a, 136). De
selvdestruktive dødsfallene kan være selvmord, doprelaterte dødsfall og kriminell aktivitet,
og gjelder spesielt for unge voksne. Ved slike dødsfall er det vanlig for foreldrene å oppleve
emosjonelle reaksjoner som skyld og sinne (136). Foreldrene opplever ofte å stille seg selv
spørsmålet om det var noe de kunne har gjort for å forhindre at barnet deres døde, og de retter
ofte skyld og sinne mot seg selv eller andre de mener kan ha hatt skyld i dødsfallet.
Både Doka og Littlewood fremhever ulike helseendringer som et gjentagende trekk
blant foreldre som har mistet et voksent barn, men dette går jeg ikke nærmere inn på da
oppgaven ikke har som intensjon å vurdere Aidts sorgreaksjon utenfor verket. Det som
derimot er relevant å trekke inn er hvordan foreldre som har mistet et barn eller en ektefelle
kan oppleve et identitetstap 8 (207). Rollen som mor og far er en av de viktigste rollene et
menneske kan ta på seg, og det krever et stort ansvar da det er en forpliktelse som varer livet
ut. Hvis barnet dør blir rollen forelderen har tatt på seg utfordret. Den livslange forpliktelsen
har opphørt, og foreldrene kan oppleve en identitetskrise ved at de nå ikke har en framtid
sammen med barnet. Et dødsfall kan med andre ord endre hvordan man ser seg selv, så vel
som hvordan man fremtrer for andre mennesker (207).

7

Her er det satt inn en fotnote med henvisning til Parkes, C.M. 2006. Love and Loss. The Roots of Grief and Its
Comlications. London: Routledge (s. 166).
8
Originalt: «Loss of identity».
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«We need to make sense of the death – to try to understand what happened […] We
may need to create, at least in our own minds, a coherent story that explains both our child’s
life and death (137). Spesielt ved selvdestruktive dødsfall kan foreldrene oppleve et behov for
å forstå hva som skjedde med barnet deres, og en måte å gjøre dette på kan være å fortelle
historien til barnet. Dette kan gjøres gjennom ulike kreative løsninger. Slike løsninger kan
være alt fra å fortelle om barnet gjennom skrift, til å male og lage sanger om barnet. Andre
løsninger kan også være å lage fotoalbumer og utklippsbøker. Doka fremhever hvordan dette
også kan være til hjelp med på opprettholde relasjonen mellom foreldrene og det avdøde
barnet (143).

2.2.3 Sorg som reaksjon på en traumatisk hendelse
Sorg kan oppstå i kjølevannet av mange ulike hendelser og opplevelser. Ofte er det vanlig å
oppleve sorg etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. I Store medisinske leksikon
defineres traume som «fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader (psykisk
traume) og belastninger som skyldes påvirkning utenfra» (Malt 2018). Et brått dødsfall kan
være traumatisk for de etterlatte da den psykiske og fysiske påkjenningen av å sørge kan være
belastende. I Traumets betydning i samtidslitteraturen fremhever Langås ulike kjennetegn for
litteratur om traumatiske opplevelser.
Et av trekkene Langås påpeker er hvordan litteratur om traumatiske hendelser ofte
viser til annen litteratur som beskjeftiger seg med en liknende opplevelse (2016, 11). For å
kunne forstå sitt eget traume kan det ofte være nyttig å se sin egen historie i forhold til andre.
En av litteraturens største fordeler er at den kan bevege seg på tvers av tid. Et verk om en
traumatisk opplevelse som ble skrevet for flere hundre år siden, kan leses av noen i nåtiden
og fremstå som et nærmere fellesskap enn dem man lever sammen med i sin egen tid.
Langås fremhever også hvordan traumatiske opplevelser kan endre den traumatisertes
oppfattelse av tid.
Traumatiske opplevelser skaper dessuten en situasjon der normale tidsforståelser oppheves, og derfor
er de temporale forholdene i slike tekster særlig betydningsfulle. Vi har fått gjentatte beretninger fra
traumatiserte mennesker som forteller at de lever i to verdener, og som opplever at tiden er stoppet opp.
(Langås 2016, 178)

Denne endringen i oppfattelsen av tid kan påvirke blant annet erindringer, men også de
narrative løsningene som utspiller seg i litteraturen som skrives. Å referere til andre litterære
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verk, lage rom for flerstemmighet i verket eller fremstille flere lag av traumer kan være
eksempel på slike narrative løsninger.
Langås gjøre rede for langt flere kjennetegn ved traumelitteratur enn hva jeg trekker
frem i denne oppgaven, men et siste kjennetegn jeg vil poengtere er hvordan litteraturen som
skrives ofte handler om det traumatiske og vonde som gjøre nåtiden besværende og uholdbar
å leve i (12). «Det gamle jeget finnes ikke lenger, og det er også umulig å se for seg at det har
noen framtid […] verken fortid eller framtid gir subjektet meningsfulle horisonter å skape et
liv ut ifra» (31). Hun hevder at det litterære fokuset vender seg mot nåtiden og framtiden til
tross for mangel på framtidshåp. Gjennom resonnement i litteraturen forsøker den
traumatiserte å finne løsninger på både det individuelle og sosiale plan (12).
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Del 2
3. Carls bog
3.1 Det første møtet med Aidts sorg
Det første man legger merke til ved verket er omslagsbildet og den hvite tittelen «Har døden
taget noget fra dig så giv det tilbage» i forgrunnen.9 Den hvite skriften blir en tydelig kontrast
til den mørke bakgrunnen. Carls bog er skrevet med svart skrift og går nesten i ett med
bakgrunnen. Omslagsbildet er en gjenskapelse av Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962) sitt
kunstverk ”The Central Spiritual Sun”, og på Gyldendal forlag sine sider står det skrevet at
det er den grafiske designeren Kim Lykke som tenkte ut designet på verkets omslag. Lykke
har designet flere av forsidene til Aidts tidligere verker, blant annet Bavian og Sten saks
papir.
Allerede i verkets tittel får leseren innblikk i Aidts sorg. Carls bog er hentet fra
forfatterens diktsamling Poesibog: digte. Tittelen er et sitat fra diktene, «Har døden taget
noget fra dig så giv det tilbage (1)» og «Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage (2)».
Har døden taget noget fra dig (1)
Har døden taget noget fra dig
så giv det tilbage
giv dét tilbage
som du fik af den døde
da den døde var levende
da den døde var dit hjerte
giv det tilbage til en rose,
et kontinent, en vinterdag,
en dreng som ser dig an
fra hættens mørke
Har døden taget noget fra dig (2)
Har døden taget noget fra dig
så giv det tilbage
giv dét tilbage
som du fik af den døde
da I stod i regnen i sneen
i solen og den døde var levende
og vendte sit ansigt mot dig
som ville han spørge om noget
du ikke mere husker og han
havde også glemt det og det er
en evighed
en evighed siden nu
(Aidt 2008, 30–31).
9

Se vedlegg 1.
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Frasen «Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage» utgjør de første verselinjene i begge
strofene. I verselinje to, tre og fire står det, «så giv det tilbage / giv dét tilbage / som du fik af
den døde». Detaljene i verselinje to, tre og fire utbroderer meningen av frasen i første
verselinje. Verselinjene blir sammen en oppfordring om å gi tilbake det man fikk av den
døde. Både kjærlighet, erfaring og minner. Man kan gi noe tilbake til både mange eller få, det
viktigste er å gi noe videre og at man ikke lar sorgen være alt den døde etterlater. En
oppfordring som passer godt til hva Aidt gjør med Carls bog.
Tittelen og innholdet i verket er knyttet til diktene gjennom to aspekt. På den ene
siden skaper tittelen en uhyggelig stemning da diktene den er inspirert fra skulle vise seg å
være tilknyttet Carls fremtid. Dette reflekterer Aidt over selv når hun skriver,
Det er dig, der gemmer dig i hættens mørke. Jeg tænkte intenst på dig, da jeg skrev de to digte. Jeg så
dig for mig, mens jeg skrev de to digte […] At jeg allerede da du var seksten år gammel, så dig skjult i
dødens mørke hætte. At jeg allerede forudså den evighed, der skulle erstatte dit liv, den evighed jeg nu
lever med, og som du er opslugt af. (2018, 140–141)

Aidt påpeker hvordan det skapes en egen tid i poesien og litteraturen som skiller seg fra den
fenomenologiske tiden. Hun skriver, «[…]poesien ved sit væsen gør det muligt at bevæge sig
frit i tid, som om den lineære tid ophæves, mens man skriver, så en flig af fremtiden bliver
synlig i et kort og mystisk øjeblik» (2018, 141). Diktet fra Poesibog: digte er hentet fra Aidts
egne erfaringer i den virkelige verden, ved at hun tenkte på Carl da hun skrev diktene.
Gjennom diktenes tilknytning til den virkelige verden utforskes hennes erfaringer fra den
fenomenologiske tiden gjennom det narrative. Når Aidt leser diktet på nytt etter sønnens død
legger de nye erfaringene føringer for en ny fortolkningen, og hun leser diktet som et
forvarsel på sønnens død. I fortolkningen har det oppstått en nyfigurert tid som skaper en ny
erfaring for Aidt, basert på hvordan hennes egne erfaringer fra det virkelige liv er endret.
Derfor kan varslerne kun udtrykkes. Som sprog, som poesi. De bliver til en erfaring, der hører
fremtiden til, som kan udtrykkes, selvom de endnu ikke er erfaret i virkeligheden. Det er det, poesi
nogle gange kan. Og det er noget af det skønneste ved poesi. Det er også det, der gør poesi farlig og
ildevarslende. Fornemmelsen af at vide noget man endnu ikke forstår og endnu ikke kan sætte i
forbindelse med noget virkeligt. (Aidt 2017, 141)

På grunn av de nye erfaringene til Aidt får diktene en ny mening som de ikke hadde tidligere.
Samtidig finnes det et håp i tittelen om at sorgen ikke er alt Aidt sitter igjen med etter
sønnens død.
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Men digtene fortæller også om at give tilbage, som de døde gav os, da de var levende. At de dødes
væsen så at sige stadig skal have en plads i livet, at den kærlighed de gav os, skal gives videre. Heri
ligger der et håb. Et håb om at det du gav mig, vil vokse i andre, hvis jeg er i stand til å dele det. (Aidt
2018, 141)

De som har gått bort lever videre i minnene til de pårørende. I dette ligger det et håp. Som
Doka påpeker er ikke oppfattelsen av å gi slipp på den avdøde lenger vanlig. Relasjonen lever
videre gjennom minnene, kjærligheten og erfaringene man har, og i dette finnes det et håp. I
slutten av verket konkluderer Aidt med at sorgen ikke nødvendigvis må være alt man sitter
igjen med, men fremhever hvordan den kan kanaliseres inn til noe godt hun kan gi videre til
de levende. Dette gjør hun ved å sammenstille mange ulike komponenter som blir et uttrykk
for Carls historie.

3.2 Verkets form
Formen i Carls bog skiller seg fra mye annen sorglitteratur da verket ikke er skrevet som en
helhetlig tekst, men heller er satt sammen av mange ulike inntrykk. De stadige bruddene
mellom ulike tekstlige komponenter skaper en fragmentert struktur som beveger seg på tvers
av tid og rom. Det varierende tegnsystemet og de stadige forflytningene i tid fremhever
hvordan verket skiller seg ut fra mye annen sorglitteratur. Det første leseren legger merke til
er hvordan verket ikke har en fast kapittelinndeling, men markerer derimot nye sekvenser
eller passasjer med «*». Passasjene består av alle de ulike komponentene som jeg nevnte i
innledningen. Komponentene er tilbakeblikk til ulykkesnatten, dagboknotater, poesi og
litteratur henvisninger, Carls egne notater og dikt, politirapporter, drømmer, definisjoner av
ord og Aidts egne refleksjoner og konfigurasjoner av minner om Carl. De ulike tekstlige
fragmentene brukes til å underbygge Aidts egne tanker og refleksjoner om sorgen hun
opplever, men også om sorg som fenomen. Passasjene varierer fra å ha en lengde på kun
noen setninger til å være flere sider lange.
Tegnsystemet varierer også mellom ulike typer skriftstørrelser, fonter, linjeavstander
og innrykk. Variasjonen innenfor tegnsystemet er med på å forsterke og utheve spesielle
sekvenser, samtidig som det fremhever ulike sinnsstemninger som panikk, fortvilelse og
sinne.
JEG TROR IKKE PÅ NOGET, IKKE PÅ HIMLEN, HELVEDE, GUD,
HEALING, TIDLIGERE LIV, JEG SPYTTER PÅ ALLE TÅBLIGE
FORESTILLINGER, JEG TROR IKKE PÅ HADES, KARMALOV, EFTERLIV,
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SJÆLEVANDRING, JEG SPYTTER PÅ DET HELE MED DEN DYBESTE
FORATGT, JEG TROR IKKE PÅ SKÆBNE, ASTROLOGI, KONTAKT MED DE
DØDE, SPØGELSER, ENGLE, JEG BRÆKKER MIG OVER DET […] DER ER
KUN LIVET OG DØDEN. (Aidt 2018, 67–68)
Ved å bruke store bokstaver og ingen punktum fremstår fragmentet som svært intenst og
fremtredende. Store bokstaver uttrykker ofte at frasen skal ropes, og i dette sitatet fremhever
det Aidts sinne for tanker om at det finnes noe mer etter døden. Hun påpeker at det ikke
finnes noe annet enn en ikke-tid etter sønnens bortgang. Det eneste som er sikkert er livet og
døden. I skriften kan hun uttrykke hvordan den traumatiske opplevelsen av å miste sønnen
gjør det å forholde seg til slike tanker i nåtiden uholdbar, da det ikke stemmer overens med
Aidts egen opplevelse av tiden etter sønnens død. Sinnet kommer også til syne da det ikke er
noe punktum.
I intervjuet med Nielsen påpeker Aidt hvordan hun ønsket å gjenskape panikken hun
følte da sønnen gjennom språket. «Derfor er det nærmest en panisk skift, der er næsten ingen
punktummer, det bare vælter derudaf, og det spejler præcis, hvordan det var» (2017). I en av
passasjene utforsker hun navnet Carl Emil. 10 Først presenteres leseren for definisjonene av
navnene Carl og Emil. Etterfulgt bruker Aidt definisjonene til å avspeile sønnenes
personlighet. «Carl Emil / Venlig ung mand. / Venlig ivrig ung mand / Venlig ivrig
arbejdsom ung mand» (Aidt 2018, 14). Skildringene av Carl er markert med innrykk for å
fremheve hvordan hun utvider beskrivelsen av sønnen. Beskrivelsen «Venlig ung mand»
strekker ikke til for å beskrive ham, og de utvidede skildringene markeres med innrykk som
gjør det visuelt synlig for leseren at skildringen ekspanderes.
Aidt er lyriker og det å skrive er en del av identiteten hennes. Likevel er språket et av
de trekkene som utmerker seg mest i verket. Etter sønnens død opplever Aidt å miste det
poetiske språket som hun har mestrer i flere tiår, og alt hun kan uttrykke seg med er små ord
og fragmenter. Mangelen på språk skaper en stakkato og oppbrutt lesing, med mange
gjentagende ord og fraser. «En nat så fuld af rædesel, en nat / En grusom grusom» (41). Hun
makter ikke, og har ikke ord til å fullføre setningen. Den blir bare stående alene og tale for
seg selv.
Flere av de ulike komponentene i passasjene beveger seg på tvers av tid. De er ikke
oppstilt i en kronologisk rekkefølge, men beveger seg fritt i tiden gjennom minnene og de
10
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ulike tekstlige fragmentene som hun siterer. I ”Narratology and Cultural Memory Studies”
skriver professor i litteratur og kultur Astrid Erll, «[…] remembering is always an
’anachronic process’. While reconstructing the past we never proceed chronologically but
jump from here to there, creating ’prolepses’ and ’analepses’» (2009, 214). I skriften kan man
forene de temporale tidene fortid, nåtid og fremtid uten at de må være oppstilt i kronologisk
rekkefølge.
En hemmelighed: Født den 21.november.1989 klokken 14:32. / Du vejede 3260 gram og var 51
centimeter lang. / Du var meget sulten, straks efter fødslen. / En lille ven. * Jeg skrev i min dagbog:
Mandag den første maj 1989 – en solskinsdag – fandt jeg du af, at jeg til vinter skal føde endnu et barn.
Lille vinterbarn, så mærkeligt at du findes, jeg mærker dig ikke endnu og forstå med hele min krop
endnu ikke, at du findes. / Jeg glæder mig sådan til at se ham / Udenfor er martsnatten kold og klar.
(Aidt 2018, 11)

I sitatet forenes to ulike minner fra begynnelsen på Carls liv. Fragmentet før «*» er en
konfigurasjon av Aidts minne fra Carls fødsel, mens det andre er en omfigurasjon av et
dagboknotat hun skrev før sønnen var født. Likevel blir minnet om fødselen hans presentert
før dagboknotatet hvor Aidt nylig har funnet ut at hun er gravid. I slutten av sitatet er det
skrevet «Udenfor er martsnatten kold og klar» som er en henvisning til tilbakeblikkene til
ulykkesnatten.
I tillegg til å ha sett på verkets tegnsystem og form, vil jeg også belyse hvordan de
ulike komponentene i verket skaper et sjangersamspill som påvirker formen. Boken er som
tidligere nevnt en gave til Carl og familien, men også til den som leser verket. I verket skriver
Aidt til et du. «Du gjorde ikke meget væsen af dig / Du lyste.» (18). Det er tydelig at duet er
sønnen, noe som er på å underbygge hvordan verket er en gave til ham.
Gyldendal karakteriserer boken som roman på sine nettsider, men Aidt omtaler ikke
verket som noe annet enn en gave og Carls bog. Verket består som tidligere nevnt av trekk
fra både skjønnlitteraturen og sakprosaen. På den ene siden har verket en sterk
virkelighetskontrakt da navnene som brukes om familiemedlemmene i verket er de samme
som i den virkelige verden. De eneste som er anonymisert er Carls kamerat N og B. Aidt
viser også transparens ved at hun gir leseren innsyn i dagboknotater og politiets rapporter fra
natten da sønnen døde. Transparens er med på bygge opp tilliten til at det hun skriver er sant,
da det er etterprøvbart. I tillegg har Aidt presisert viktigheten av å skrive om hendelsen
akkurat slik den var, i flere intervjuer. «Jeg vidste, at jeg skulle skrive det fuldstændigt, som
jeg oplevede det, alt det, jeg tænkte, så og hørte, fordi det ville være mit dokument over de
mest afgørende dage i mit liv» (Nielsen 2017). Forfatteren etabler med dette et sterkt etos.
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På den annen side har verket en tilknytning til skjønnlitteraturen ved å bestå av både
dikt og andre skjønnlitterære tekstfragmenter. Ved å benytte elementer fra både sakprosaen
og skjønnlitteraturen er hun med på utfordre forventingene til sjanger. Sjangeren er et
metodisk valg forfatteren gjør for å uttrykke innholdet i verket på best mulig måte. Derfor er
det viktig å være bevisst på hvilke valg forfatteren har tatt når hen har skrevet verket. Dette
kan man blant annet se i Karl Ove Knausgårds serie Min kamp. En roman, som spesifiserer at
verket er en roman i verkets paratekst, men som i aller høyeste grad beveger seg inn i både
den biografiske og selvbiografiske sjangeren. Her oppstår det da et paradoks ved at leseren
forventer fiksjon gjennom betegnelsen roman. I Carls bog er både sakprosaen og
skjønnlitteraturen viktig for at verket skal kunne uttrykke sorgen. Målet med verket er å
fortelle Carls historie og gi et uttrykk for sorgen hun opplever etter sønnens død. Hun skriver
«Ingen skal gøre ham uret. Ingen skal glemme ham. Ikke så længe jeg lever» (2018, 154).
Gjennom verket sørger hun for at han lever videre gjennom minnene hennes.

3.3 Å uttrykke sorgen gjennom ulike tekstlige komponenter
Carls bog er som tidligere nevnt satt sammen av mange ulike inntrykk gjennom både
konfigureringer av minner om Carl, og omfigurasjoner av allerede eksisterende tekster. De
ulike fragmentene representerer et eget utrykk, en egen kontekst og en egen tid. Samtidig
skaper de ett felles uttrykk når de leses som én helhet. Jeg vil først undersøke hvordan sorgen
fremgår i de ulike komponentene hver for seg, før jeg ser på hvordan de sammen skaper et
nytt utrykk for sorgen. Komponentene jeg vil undersøke nærmere er tilbakeblikkene til natten
da ulykken fant sted og dagene etter, dagboknotatene, poesien og litteraturen av de andre
forfatterne og Carls egne notater og dikt. De resterende komponentene vil skildres kort i et
felles delkapittel til slutt.
Før jeg begynner på analysen av de ulike tekstlige fragmentene, vil jeg kort beskrive
hva de innebærer. Tilbakeblikkene gir leseren innblikk i Aidts opplevelse av ulykkesnatten og
dagene frem til Carl erklæres død. I disse fragmentene er synsvinkelen lagt hos en
førstepersonsforteller, som leseren forstår er Aidt ved da sønnen til fortelleren heter Carl.
Dagboknotatene er fragmenter fra Aidts egne dagbøker. Disse fragmentene er hentet fra
dagbøker skrevet både før og etter Carls død. Det tidligste dagboknotatet er datert 1. mai.
1989, og det seneste dagboknotatet er datert 22. september. 2016. I verket finnes det også
mange henvisninger til poesi og litteratur. Poesi henviser i denne oppgaven til utdrag fra
forskjellige dikt skrevet av ulike forfattere, men også fra Aidts eget forfatterskap. Litteratur
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henviser til ulike sitater og fragmenter fra annen litteratur skrevet av andre forfattere. Carls
egne notater og dikt referer til ulik tekst som Carl hadde skrevet, og som Aidt fant i sønnens
leilighet da de pakket ned tingene hans.

3.3.1 Tilbakeblikkene til ulykkesnatten og dagene etter
Carls bog åpner med et tilbakeblikk til kvelden Aidt får beskjed om at sønnen er innlagt på
Rikshospitalet i København. Tilbakeblikkene markeres ved at de er skrevet i kursiv, og i
verket er det til sammen tolv slike tilbakeblikk. Ved at tilbakeblikkene er kursiverte blir det
lettere for leseren å se disse komponentene i sammenheng og forstå at de skiller seg fra resten
av teksten. Hvert nye tilbakeblikk bygger videre på det forrige tilbakeblikket, og på den
måten følger leseren Aidt fra hun blir ringt og informert om at sønnen er innlagt på
sykehuset, til han erklæres død to dager senere. Tilbakeblikkene til ulykkesnatten er de eneste
komponentene som er kronologiske, og utgjør med dette den bærende fortellingen i verket.
De første seks tilbakeblikkene beskriver minnene fra Aidt får beskjed om at Carl er
innlagt på Rikshospitalet, og bilturen til sykehuset. Disse tilbakeblikkene fremstår som mer
repetitive sammenlignet med de seks siste tilbakeblikkene som beskriver ulike situasjoner fra
de to dagene på sykehuset. «Important events, and especially those which have a traumatic
quality, tend to be remembered in a ’repeating’ way» (Erll 2009, 214). Ved å skrive om
samme hendelse flere ganger, men med utfyllende detaljer fremheves sjokket og panikken
Aidt opplevde da hun fikk kjennskap til ulykken. I de seks siste tilbakeblikkene beveger
handlingen seg raskere fremover og det er færre utbroderende detaljer.
I første tilbakeblikk skriver Aidt: «Jeg løfter mit glas og skåler med min ældste søn.
Ovenpå sover hans gravide hustru og hans datter. Udenfor er martsnatten kold og klar. ”For
livet!” siger jeg, da glassene rammer hinanden med en sprød og fin lyd […]» (2018, 9). Dette
er leserens første møte med tragedien som skal ramme Aidt og familien. Selv om leseren ikke
får vite om ulykken i dette tilbakeblikket, får man likevel et frampek på at noe er galt da hun
skriver «Vi tager den ikke. Hvem skulle ringe til os så sent en aften» (9).
Neste tilbakeblikk fremstår ved første øyekast likt som det første, men tilbakeblikket
har blitt utvidet med flere detaljer. «Jeg løfter mit glas og skåler med min ældste søn. Ovenpå
sover hans gravide hustru og hans datter. Hun er lige akkurat tre år gammel. Udenfor er
martsnatten kold og klar. Vi har været sammen hele dagen. Vi har gået tur i skoven og leget
med den lille […]» (12). Det fremstår som om detaljene fra ulykkesdagen blir rullet opp etter
hvert som forfatteren skriver videre i verket.
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I det åttende tilbakeblikket skjer det en forflytning i synsvinkelen. Aidt og N møtes på
sykehuset og N forteller hva som skjedde i løpet av timene før Carl falt ut av vinduet. «Vi tog
nogle svampe sidst på eftermiddagen, svampe, som vi havde købt på nettet og dyrket i et skab.
Og først fik jeg et dårligt trip og følte, at jeg verken kunne se eller høre […]» (91). I dette
sitatet overføres synsvinkelen fra Aidt til N, og det fremtrer en ny stemme. Ettersom Aidt
ikke var tilstede da ulykken fant sted er det belegg for å tro at dette er grunnen til at hun
inkluderer N sin stemme i tilbakeblikkene. Ved å gjøre dette får leseren innsyn i hva som
hendte før Carl falt ut av vinduet, og N sitt bidrag er med på å skape et bilde på hva det var
som skjedde i leiligheten. Dette blir en del av Aidts sorgprosess. I skapelsen av fortelling om
Carls død blir det viktig for henne som en sørgende forelder å skape sammenheng rundt hva
som skjedde før sønnen falt ut av vinduet.

3.3.2 Dagboknotatene
Dagboknotatene utgjør store deler av verket da de blir hyppig brukt for å fremstille Aidts
minner om Carl. De er først og fremst med på å skape et inntrykk av livet hans fra fødsel og
til død. Notatene er også med på å gi leseren innblikk i Aidts umiddelbare tanker og inntrykk
i etterkant av dødsfallet. Dagboknotatene belyser ergo to aspekter ved verket. De er
ubehandlet og blir viktige fragmenter for å fremheve verkets ubehandlede og ærlige effekt.
Likevel er det viktig å være bevisst på hva slags sitater Aidt har valgt å ta med. Sitatene er
først og fremst begrenset til å omhandle Carl, men det er også gjort et utvalg med den hensikt
om at dagboknotatene skal kunne integreres med resten av verkets komponenter. Ved å
inkludere disse fragmentene viser Aidt transparens ved å gi leseren innsyn i hennes
personlige nedtegnelser fra livet, som trolig ikke var tiltenkt å skulle leses av andre i
utgangspunktet.
Hensikten med dagboknotater er først og fremst å nedtegne minner og erfaringer fra
det levde liv. Ved å bruke sitater fra egne dagbøker i Carls bog orienterer Aidt seg i minner
om sønnen. Doka trekker frem at det er vanlig å holde fast ved minnene om den avdøde for å
føle at man ikke mister relasjonen med denne personen. Aidt trekker frem minner om sønnen
fra da han var ung og reflekterer over dette. Kommentarene og reaksjonene hun har til
dagboknotatene fremhever hvordan de tidligere minnene hun hadde av sønnen nå leses i et
nytt lys, basert på at livssituasjonen i den virkelige verden har forandret seg. «Jeg skrev i min
dagbog: / 30.marts.1996 / Han tænker meget over tingene – er optaget af, hvad alt er skabt af:
metalsorter, plastic […] Og han er stædig, men arbejdsom – bliver ved, til han er tilfreds. / I
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trivsel» (Aidt 2018, 30). Sitatet er hentet fra en dagbok da Carl var syv år, og fragmentet er
etterfulgt av refleksjonen, «Du boede i dit navn» (30). Knyttet til definisjonen av navnet Carl
Emil som jeg trakk frem tidligere i analysen, ser Aidt hvordan Carl allerede var arbeidsom og
interessert som barn. Endringene hun opplever i det virkelige liv påvirker hennes fortolkning
av dagboknotatet, og det oppstår en omfigurasjon av dagboknotatet da det inngår i en ny
kontekst.
Dagboknotatet som først ble skrevet som en nedtegnelse av et minne er fjernet fra den
opprinnelige konteksten, og plassert i en ny kontekst der den sammen med andre minner og
refleksjoner konstruerer noe nytt. «Their temporality is dynamic, not fixed or frozen; they
speak to, but also beyond, their own moment, anticipating future affinities and conjuring up
not yet imaginable connections» (Felski 2011, 579) 11. Det blir tydelig hvordan
dagboknotatene har gjennomgått en omfigurasjon da de i sin første kontekst ikke hadde som
hensikt å uttrykk et tap og sorg.
Jeg skrev i min dagbog: / 1.november1994. / Carl Emil, Joakim og Johan skal sove. Pludselig udbryder
Joakim: Det er min farmor, der passer på mig, hun er en engel! / Hun er død, siger Johan. / Carl Emil
sætter sig op i sengen: Når jeg dør, vil jeg ikke brændes, jeg vil graves langt ned i jorden på en
kirkegård. De to små er lidt desorienterede. Så siger Joakim: Øhm, øhm… Når jeg bliver gammel, vil
jeg steges! Han er dybt alvorlig. / Johan tilføjer: Når jeg bliver gammel, vil jeg varmes, ja, jeg vil. Så
lægger de sig til at sove. / 1994: Carl Emil 5, Joakim 4, Johan 3. (Aidt 2018, 20)

Minnet om guttene ble trolig nedtegnet for at Aidt ikke skulle glemme deres evne til
refleksjon i så tidlig alder. Sett sammen med de andre fragmentene i Carls bog skaper
dagboknotatet en uhyggelig stemning ved at Carl allerede fem år gammel hadde gjort seg en
refleksjon rundt hva han ønsket etter sin død. I en gjenfortalt samtale mellom Aidt og sønnen
da han var 25 år skriver Aidt: «[…] Du lo. Så sagde du: ”Jeg vil begraves. Jeg ønsker at indgå
i det store kredsløb. Jeg elsker naturen, jeg vil være en del af den.”» (25). Sammen viser de to
minnene hvordan Carl hadde et bevisst forhold til at han en dag skulle dø, og hvordan han
også hadde tatt et valg til om han skulle kremmeres eller begraves.
Carls refleksjoner er flyttet fra en kontekst til en annen, og hans bevisste forhold til
død gjør at et ubehagelig spørsmål utvikler seg hos Aidt i nåtiden. «Du tænkte ikke på døden,
da du døde. Du tænkte ikke på at dø, da du døde. / Men ved jeg det, ved jeg det?» (48). I
samspill med de andre komponentene og Aidts spørsmål om Carl visste hva han gjorde da
han falt ut av vinduet, blir dagboknotatet et uttrykk for sorg over sønnens fokus på død.

11

«Their» refererer her til «tekster».
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Dagboknotatene fra Aidts sorgdagbok flyttes også fra en kontekst til en annen når de
sammenstilles med de andre komponentene i verket. Dagboknotatene som først ble skrevet
som en egen refleksjon over sorgen hun opplevde blir i Carls bog en viktig del av Aidts
undersøkende blikk på sin egen sorg, men også sorg som fenomen. Ved å integrere og
reflektere over sine første sorgreaksjoner gjør hun en fortolkning av sin egen sorg da den var
helt rå. «Jeg skrev i min dagbog: / 12. januar. 2016 / […] Jeg har ingen idé om, hvordan jeg
igen skal kunne lægge al min kraft i at skrive. […] Skønheden har forladt mit sprog. Mit
sprog går i sørgedragt. Jeg er fuldstændig ligeglad» (72). Kombinert med de andre
refleksjonene i verket om at hun opplever å ha mistet det poetiske språket blir
dagboknotatene viktige fragmenter for å fremheve dette.
Flere av dagboknotatene fra sorgdagboken består av metaforer som uttrykker sorgen
Aidt og familien opplever.
Jeg skrev i min dagbog:/ 28.februar.2016/ Den første rigtige forårsdag. Jeg genkendte det skarpe lys
som noget brutalt, råt og ubarmhjertigt. Da vi, i dagene efter din død, slæbte os rundt i gaderne med
oldingens langsomme, svage skridt og forbandede foråret, hadede vi det, hadede det med hver eneste
fiber i vores krop, kvalmende og uldeligt at se alle de unge glade mennesker […] Snart begynder jeg at
skrive en bog. / I går skrev din far til mig. Han skrev: Jeg er i mørket. (146)

I sitatet bruker hun pronomenet «vi», og det er rimelig å anta at dette indikerer henne selv og
nærmeste familie. I metaforen «med oldingens langsomme, svage skridt» fremhever hun
likheten mellom «vi» og en gammel mann. Familiens skritt er svake noe som viser til den
skjøre tilstanden sorgen har etterlatt dem inn i. «Jeg er i mørket» er også en metafor som
uttrykker sorgen til Carls far, da metaforen ofte brukes når man føler seg bortkommen eller
nedstemt.
«Det er den 22.september 2016, og jeg skriver: / I den standsede tid, i denne nye tid, i
den tid, der kun består af det eneste øjeblik, der findes lige nu, kan ingen planer laves for
fremtiden. Ingen. Der er næsten gået halvandet år. Det er ingen tid. Ingen tid» (150).
Fragmentet viser hvordan Aidt fortsatt opplever at tiden har stoppet opp halvannet år etter
sønnens bortgang. På dette tidspunktet hadde hun begynt å skrive på Carls bog, men likevel
opplevde hun fortsatt et fravær av tid.

3.3.3 Poesien som sorggruppe
Fraværet av tid som Aidt beskriver i dagboknotatet bryter med andres opplevelse av at livet
går vider. Hun opplever i stor grad at sorgen skiller henne fra resten av verden. Likevel klarer
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hun å finne et fellesskap med andre forfattere som skriver om liknende sorg i litteraturen.
Fellesskapet kommer til syne gjennom poesien og litteraturen hun henviser til i verket.
Det er ikke det samme ”jeg”, der lever i hendes ændrede tilstand af ingen-tid, men en omformet person.
Og jeg ved ikke, hvordan hun vil ende med at være. Hvis det at skrive engang havde været et beskedent
arbejde med at forme og korrigere, er al den smule, man har mestret, nu knust af, at ens barn er død.
(Aidt 2018, 146)

I likhet med Riley er det en annen, en omformet person, som lever i ingen-tiden. Både Aidt
og Riley opplever at kunsten og det arbeidet de mestret før ikke lenger er mulig å gjøre, og at
det eneste de kan forholde seg til er barnas død. I dagboknotatet som jeg fremhevet ovenfor
påpeker Aidt at det ikke finnes noen tid. I verket beskriver hun oftest denne tiden som ikketid, i motsetning til Riley som beskriver tiden som ingen-tid. Det oppstår en forskjell i de to
begrepene der «ingen» indikerer et fravær av tid, i motsetning til «ikke» som antyder en
fornektelse. På den ene siden klarer ikke Aidt å gå videre, samtidig som hun ikke ønsker å gå
videre i livet uten sønnen.
I litteraturen kan Aidt finne et fellesskap med andre forfattere som har opplevd en
liknende sorg. I 2018 utga litteraturkritikeren Bernhard Ellefsen essaysamlingen Imot Døden.
I dette verket omtaler og utforsker han ulik sorglitteratur, inkludert Carls bog. Ellefsen
påpeker hvordan Aidt refererer til og siterer andre forfattere i sitt verk, og hevder at hun
nærmest finner en sorggruppe gjennom siteringene av både nye og eldre forfattere som har
skrevet om selvopplevd sorg (2018, 66). I litteraturen finner hun lindring ved å se hvordan
andre har klart å sette ord på det hun selv ikke klarer å beskrive.
Langås påpeker hvordan det er vanlig at litteratur om traumatiske hendelser henviser
til annen litteratur som foreller om liknende opplevelser (Langås 2016, 11). I verket siterer og
henviser Aidt til flere forfattere.12 Forfatterne er Stephane Mallarmé, Jacques Roubaud, Inger
Christensen, Anne Carson, C.S Lewis, Walt Whitman, Emily Dickinson, Platon, Jan
Kochanowskis, H.C Andersen og Denise Riley. Både Mallarmé, Roubaud, Carson,
Kochanowskis, Dickinson og Riley har til felles at de skriver om selvopplevd sorg, enten ved
at de har mistet et barn, en ektefelle eller et annet familiemedlem. Aidt henviser også til et av
de eldste litterære sorgverkene som kjennes til, Gilgamesh (ca. 2900 f.v.t). Gjennom
henvisningen til Gilgamesh fremhever hun hvordan sorgen også er universal. Ved å inkludere
andre forfattere oppstår det en flerstemmighet i verket.
12

Her ville det ha vært naturlig å trekke inn begrepet intertekstualitet, men på grunn av plass vil jeg ikke gå
nærmere inn på intertekstualitet som litterær teori. Jeg vil derfor hovedsakelig forhold meg til å omtale det som
litteraturhenvisninger.

29

Aidt opplever at hun ikke lenger liker kunst og litteratur da alt oppleves som
meningsløst. «Det var digte fra Inger Christensens Alfabet, som var det første jeg kunne
tænke på, der ikke var dig. Jeg kunne høre digtene, de kom inde fra min krop, som om Inger
stod inden i mig og læste dem op […] Det var første gang kunst ikke var bræk. Det var
lindring» (Aidt 2018, 32). Det er i annen litteratur hun finner lindring gjennom fortolkningen.
I intervjuet med Bangsgaard sier hun, «Det var, som om Inger rakte mig de linjer, som om
hun sagde: Her, her er poesien, det er din redning» (2017).
Det første Aidt skrev etter sønnens død var nedfelt på en serviett i april 2015. Hun
beskriver selv hvordan det nesten var helt uleselig. «magnoliaen findes / magnoliaen findes /
den suger sin næring dybdt fra jorden / den suger sin næring dybt fra jorden» (Aidt 2018, 31).
Dette er inspirert fra et av Inger Christensens dikt i Alfabet. «abrikostræerne findes,
abrikostræerne findes» (Christensen 1981, 7). Men i stedet for å skrive «abrikostræerne»
skriver Aidt «magnoliaen». Noen sider før skildrer hun et minne av Carl som lekte i et
gammelt magnoliatre, og som sa «”Når jeg bliver død, vil jeg begraves under mormors
mangolietræ”» (Aidt 2018, 26). Hennes første skriftlige ord starter en bearbeidelse av sorgen.
I intervjuet med Peter Nielsen sier Aidt, «Jeg havde brug for at spejle mig i
litteraturen, læse Mallarmé, fordi han også havde mistet en søn, og hans smerte var ligesom
min […] alle de steder opplevde jeg, at jeg ikke er alene» (Nielsen 2017). Til tross for
avstanden i tid oppstår det et fellesskap. «Texts are objects that do lot of travelling; moving
across time, they run into new semantic networks, new ways of imputing meaning» (Felski
2011, 580). Litteratur kan bevege seg på tvers av tid og skape nye meninger i nye situasjoner
og kontekster. I verket forteller Aidt at den franske dikteren Mallarmé aldri klarte å skrive en
bok om sønnen som døde i 1879, men derimot skrev 202 fragmenter som ble publisert i 1961.
I likhet med Aidt mister også Mallarmé evnen til å skrive med et poetisk språk. Hun siterer
Mallarmé der hun selv ikke finner språk for å uttrykke det hun føler. «Mallarmé skriver: /
ikke mer liv for / – / mig / og jeg føler mig / lagt i graven / ved din side» (Aidt 2018, 147).
Litteraturhenvisningen viser hvordan sorgen kan være like ødeleggende for de etterlatte
uavhengig av tid og rom, og viser samtidig hvordan litteratur kan være et fellesskap for de
som opplever sorg.
Fellesskap er ikke det eneste som fremgår gjennom Aidts henvisninger til andre
forfattere, men også sorg som fenomen. Hun bruker litteraturen og poesien for å undersøke
sin egen sorg, men også for å undersøke hva sorg er og hvordan den har vært opplevd av
andre. «Det er med andre ord litteraturens privilegium å bringe mange personer og hendelser
sammen i én tekst for dermed å framstille på konsentrert vis traumets betydning i dets mange
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aspekter» (Langås 2016, 177).«Roubaud skriver: / Jeg fandt mig selv helt indebefattet i dit
tab af tid» (Aidt 2018, 99). Roubaud beskriver den sammen følelsen som både Aidt,
Mallarmé og Riley opplever, og viser hvordan flere sørgende foreldre har opplevd å ikke
kunne befatte seg med annet enn barnets død.

3.3.4 Carls notater og dikt
Flere steder i verket finner leseren henvisninger til dikt og notater Carl skrev selv. Aidt finner
disse diktene og notatene da hun og familien pakker sammen Carls ting i leiligheten. Mange
av sitatene som er inkludert i verket utforsker temaet død. «[…] og jeg fandt dine notesbøger,
da vi tømte dit værelse, og jeg så, at du skrev digte, og jeg vidste ikke, at du skrev digte, og
jeg så, at meget af den handlede om døden, og jeg tænkte SKÆBNE, og jeg tænkte NEJ, alle
skriver digte om døden, når de er unge» (Aidt 2018, 28).
«Du skrev det her for nogle år siden / flyv, flyv, flyv / stød ikke verden fra dig / men
lad vinden bære dig / dø, dø, dø» (28). Carls dikt og notater er skrevet med en annet type
skrifttype enn Aidts egne refleksjoner noe som fremhever at det fremgår en annen stemme i
disse fragmentene. Skrifttypen ligner på skrifttypen på eldre skrivemaskiner. På neste side
skriver hun, «du fløj ind i døden / du var nøgen da du / fløj ind i døden / det var den 14. marts
klokken var 23.13» (29). I likhet med Inger Christensens dikt om aprikostrærne, bruker Aidt
Carls dikt som inspirasjon for å finne en måte å uttrykke seg på. I dette oppstår det en
fortolkning da Aidt knytter sin egen sorg til Carls dikt, og omfigurerer det til en egen
refleksjon.
Doka hevder at en del av sorgen er å ivareta det båndet man hadde med barnet sitt da
barnet var levende. Dette båndet kan opprettholdes gjennom minner, men også gjennom
historiske spor som den avdøde etterlater seg (2016a, 142). Ved å undersøke diktene og
notatene til sønnen, utforsker Aidt også en side ved sønnen som hun ikke kjente til da han
levde. Diktene og notatene kan på den måten gi en fysisk nærhet i motsetning til minnene,
ved at de er historiske spor etter Carl.

3.3.5 Andre komponenter
I tillegg til komponentene som er nevnt ovenfor finner man også fragmenter fra drømmer
Aidt har hatt av sønnen, definisjoner av ord, politirapporter, tekstmeldinger og samtaler som
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har funnet sted tidligere. Noen av komponentene og deres uttrykk for sorg vil bli presentert
kort her, men vil ikke inngå videre i drøftingen.
I verket skildrer Aidt syv drømmer hun har om Carl etter hans død. I flere av
drømmene er fokuset rettet mot ham, men han fremstår likevel som en distansert skikkelse
som enten er fraværende fra rommet i drømmen, eller ved at han ser en annen vei. «[…] even
in dreams where the dead person is apparently alive there is often some indication that all is
not well» (Littlewood 1992, 48). I andre drøm fra 5. juni. 2015 skriver Aidt, «Jeg ser Carl
som en rygvendt og ikke-handlende figur. Han sidder helt roligt og kigger ut ad et vindue»
(Aidt 2018, 34). Til tross for at han er tilstede i rommet får hun ikke kontakt med ham. De
kan ikke kommunisere lengre. Drømmen kan avspeile ikke-tiden Aidt opplever i
virkeligheten. Om syvende drømmen skriver Aidt, «Carl er spærret inde i en iskold mørk
kælder. Det er en ung mand, der har spærret ham inde. Vi får at vide, at Carl aldrig kan
komme op i lyset igen» (117). I denne drømmen fremgår det også at Aidt og Carl befinner
seg i to forskjellige tilværelser. At Carl «aldrig kan komme op i lyset igjen» blir en metafor
for hvordan hans død er permanent.
Doka påpeker hvordan drømmer om den avdøde kan være både tydelige eller uklare.
De kan også være urolige og fulle av symboler (2016a, 40). I tredje drøm beskriver Aidt at
hun er fanget. «Jeg drømmer, at jeg er i fængsel. Det viser sig, at det ikke er så slemt som
først antaget. Man kan gå ud i en have. Men der er tremmer for alle vinduer, døre og porte»
(2018, 34). Drømmen om at hun er i et fengsel kan avspeile hvordan hun er fanget i ikketiden. På neste side skriver hun «Sorgen er / et / fucking fængsel» (36). Drømmene blir
viktige for å vise hvordan Aidt selv i underbevisstheten er fanget i ikke-tiden.
Littlewood fremhever hvordan sorgen ofte beskrives som en fysisk smerte. I verket er
flere av Aidts refleksjoner over egen sorg tilknyttet eller sammenlignet med kroppslige
smerter. «JEG TØR IKKE TÆNKE PÅ DIG / DA DU VAR LEVENDE / FOR DET ER
SOM KNIVE I / KØDET» (33). Flere av fragmentene i verket er knyttet til det kroppslige.
Aidt opplever fysisk smerte knyttet til sorgen, men hun opplever også det hun selv beskriver
som å ikke kunne være i seg selv. De kroppslige og fysiske beskrivelsene avspeiler den
psykiske smerten, og blir en sammenligning for å uttrykke hvor smertefull og uutholdelig
sorgen kan være.
Aidt opplever et dødsfall som både er en ulykke, samtidig som den til dels er
selvdestruktiv da den er knyttet til bruk av et rusmiddel. Gjennom Aidts egne refleksjoner,
politirapportene og definisjonene av ord kommer emosjonelle reaksjoner som skyld og sinne
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til syne. Disse følelsene er på en side rettet mot henne selv, samtidig som hun også i verket
kritiserer politiet for å ikke ha vært raske nok med utrykningen på ulykkesnatten.
Det er flere passasjer i verket der Aidts egne refleksjoner antyder en skyldfølelse.
«SKYLD / Det var aldrig tid / Hvorfor tog jeg mig ikke tid? /Han gjorde ikke meget væsen
af sig» (Aidt 2018, 40). De store bokstavene skrevet med fet skrift skiller seg tydelig ut fra
resten av teksten på siden, noe som forsterker ordets betydning. Før ordet «SKYLD»
spekulerer Aidt i om Mallarmé opplevde skyld for sønnens død, og at det var dette som
forhindret ham fra å skrive om sin døde sønn. Etter ordet «SKYLD» fremgår angeren over å
ikke ha tatt seg nok tid til sønnen.
«Da vi spiste sammen den aften, udspurgte vi hinanden om vores barndom. Det var,
som om vi vidste meget lidt om hinanden. Som om vi aldrig havde haft mulighed for at føre
en privat samtale før. Det var aldrig tid» (19). Da Carl var ni år reiste han og Aidt på tur til
Norge. Tilbakeblikket fra denne turen fremhever hvordan det aldri var tid. Gjentagelsen av
mangelen på tid i flere passasjer i verket fremhever vemodet og angeren over å ikke ha
tilbragt mer tid sammen med sønnen.
I teorikapitlet fremhevet jeg Dokas påstand om hvordan foreldre ofte kan ha behov for
å lage sammenhengende historier av barnets liv og død. Gjennom Carls venn N får Aidt
kjennskap til at politiet ble kontaktet på ulykkesnatten. Gjennom politirapportene utforsker
hun politiets årsak for å ikke rykke ut tidligere da N varslet dem om situasjon. «HS oplyste, at
en psykisk syg i en lejlighed var gået amok, at der var uorden på stedet. Det fremgik af
meldingen, at der var noget med en homoseksuel person. Afhørte kørte ikke
udrykningskørsel til stedet. Det var ikke afhørtes opfattelse, at det var nødvendigt» (101). I
ettertid oppdager Aidt at det ville ha tatt politiet høyest tre minutter å ha kommet til
leiligheten og åpnet døren. Hun stiller spørsmål til om det er en sammenheng mellom ordene
«homoseksuel» og «psykisk syk» som fremgår i rapporten, og politiets avvikelse fra å rykke
ut til oppkallet.
I denne passasjen trekker Aidt inn definisjoner av ord som «homofobi» og
«diskrimination». «homofobi, (af homo = homoseksuel + gr. -fobi), inden for psykologi frygt
fro homseksuelle; fiendtlig indstilling over for homoseksuelle» (102). Definisjonene
etterfølges av refleksjonen «Vi begynder at forstå, og det vi forstå, er grufuldt» (102). I denne
passasjen benytter hun definisjonene for å uttrykke en mistanke til at politiet ikke har gjort
jobben sin. I dette oppstår det også en skyldspåleggelse gjennom kombinasjonen av både
politirapportene, definisjonen av de to ordene og Aidts egne refleksjoner.
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Samtidig skriver hun, «Da Carl sprang ud af vinduet fra fjerde sal, stod politiet på
gaden og så ham ramme asfalten. Betjentene gjorde ikke noget forkert. De havde bare ikke
fået de rigtige oplysninger om situationens alvor i tide (105). På den ene siden fremhever hun
politiets fordomsfulle antydninger i rapporten, mens hun på den annen side påpeker hvordan
de ikke gjorde noe feil, men at de hadde fått feil opplysninger. Refleksjonene rundt hendelsen
underbygger hvordan det er viktig for Aidt å utforske og forstå sammenhengene rundt Carls
død.

3.4 Ikke-tid
De ulike komponentene jeg har undersøkt ovenfor uttrykker på den ene siden en individuell
fortelling eller mening. Fragmentene er uttrykk som har oppstått i en annen kontekst enn den
de befinner seg i nå, men lest som én helhet skaper de ett nytt uttrykk sammen. De danner én
historie, nemlig historien om Carl. Videre vil jeg se nærmere på hvordan de ulike
komponentene sammen skaper ett narrativ, og hvordan dette danner en ny tid i verket som
bryter med ikke-tiden Aidt opplever.
Ikke-tiden hun opplever å befinne seg i er altoppslukende. Det er ikke noe som lenger
gir mening i den tiden hvor livet går videre, da ikke noe kan gi henne sønnen tilbake. Doka
hevder at å miste et barn kan føre til et identitetstap. «[…] the losses of a spouse or child
change your sense of identity» (2016a, 207). Identiteten som moren til Carl er utfordret av
hans død, og dette påvirker også forfatterskapet til Aidt. I boken reflekterer hun over hvordan
alle grunnleggende behov kun blir gjort av nødvendighet, og hvordan hun ikke lengre klarer å
skrive (2018, 145).
At skrive er også at bevæge sig skriftlig i tid. At skabe tid. Nutid, fortid, fremtid. At skrive fiktion er at
forestille sig billeder og strukturer, hændelser og følelser, i tid. Arrangeret i tid. Med tiden som faktor,
som kompositorisk kraft. Som det, der kæder forestillingerne sammen. Men nu er det ikke muligt. Det
er ikke muligt for mig at skive om andet end denne ikke-tid. (151)

Identitetstapet og ikke-tiden har ført til at hun ikke lenger kan forestille seg en framtid, noe
som avspeiles i de narrative løsningene i verket. Komponentene vender hovedsakelig blikket
mot fortiden og det som har vært, i stedet for framtiden. Ricoeur skriver at menneskets
opplevelse av tid bygger på den biologiske tid da man ofte definerer ens egen eksistens ut fra
de ulike generasjonene som finnes samtidig (1999, 168). Dette innebærer at man forstår livet
som en rekke kronologiske opplevelser fra fødsel til død. Det har vært en fortid, det finnes en
nåtid og det vil bli en fremtid. Den biologiske tiden er med andre ord én type opplevelse av
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den fenomenologiske tid. Barn representerer en ny generasjon, så vel som fremtiden til
foreldrene. Dette antyder at foreldrenes fremtid forsvinner hvis barnet deres dør.

3.4.1 Å være fanget i ikke-tiden
Doka hevder at, «Your identity is challenged when you lose the ability to do things that were
once important to you» (2016a, 208).Vi lever i et samfunn der jobben man har er sterkt
knyttet til ens egne interesser og identitet. Aidt har arbeidet som forfatter i over 25 år, og det
å skrive med et poetisk språk og skape nye fortellinger i litteratur har blitt en viktig del av
hvem hun er som menneske. Forfatterskapet hennes har gått hånd i hånd med barnas
oppvekst. «Min allerførste bog, en digtsamling, udkom i 1991. Jeg skrev den, da du var helt
lille. Jeg skrev den, mens jeg gav dig bryst, mens jeg vuggede dig, mens jeg lærte dig at
kende, mens du lærte at kravle og gå» (Aidt 2018, 139). Å miste sønnen leder med andre ord
til et identitetstap på to plan. Sønnens død påvirker først og fremst identiteten hennes som
mor, men også som forfatter da de to identitetene har hatt en sterk tilknytning. Identitetstapet
kommer til uttrykk ved at hun ikke lenger mestrer det poetiske språket.
intet sprog muligt sprog døde med mit barn kunne ikke være kunstfærdigt ikke være kunst ville ikke
forpulet kunst brækker mig over kunst over syntaks skriver som et barn hovedsædninger prøvende alt
jeg skriver er eklæring jeg hader skrift vil aldrig skrive mer jeg skriver brændende had min vrede
formålsløs stump et skrig brøl […]. (31)

Aidt sammenligner språket sitt med et barns prøvende helsetninger. Det eneste hun klarer å få
skrevet er små ord og fraser, og det poetiske språket hun hadde tidligere er forsvunnet. I
sitatet fremgår det også at hun ikke lenger liker kunst, «ville ikke forpulet kunst brækker mig
over kunst over syntaks». Det er ikke lenger et ønske om å skrive med et poetisk språk da det
ikke strekker til lengre, og i dette ligger det en fornektelse av å skulle gjøre døden til noe
poetisk og estetisk. «Pludselig havde jeg jo forstået, hvad døden er, hvad den gør. Derfor blev
jeg sygt irriteret på digte og tekster, der bruger døden som billede, romantiserer den, på en
måte, inklusiv alt det, jeg selv før havde skrevet om døden» (Bangsgaard 2017).
Det ødelagte språket fremgår også gjennom gjentagelser. «En nat så fuld af rædsel /
En nat så fuld av rædsel / En nat så fuld av rædsel, så fuld af rædsel, så fuld af rædsel, så fuld
af rædsel, så / Jeg kan ikke forme en sætning / Mit sprog er goldt» (Aidt 2018, 12).
Gjentagelsen av «så fuld af rædsel» uttrykker en panikk, og viser hvordan den traumatiske
opplevelsen hemmer språket fra å skape meningsfulle setninger. Når man leser gjentagelsen
kan leseren nærmest føle hvor tungt det er for Aidt å skrive frasen. Repetisjonen blir ikke
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bare et uttrykk for hvordan det poetiske språket ikke lenger er tilstede, men uttrykker også
hvordan ikke-tiden og sorgen er. Den er besværlig og gjentagende, og kommer seg ikke
videre.
For å uttrykke ikke-tiden som hun opplever bruker hun siteringstegn. «Hvordan ”har”
”du” det ”nu”? / Lidt ”bedre.” […] Citationstegnet er nødvendigt for at beskrive den nye
virkelighed, ikke-virkeligheden, den vi pludselig befinder os i, en undtagelsestilstand, hvor
intet almindeligt giver genlyd eller kan etableres» (94). Sitattegnene fremhever hvordan ikketiden kolliderer med tiden som oppleves av andre. Aidt sier at det går «lidt ”bedre”», men
hvordan kan noe gå bedre når man er fanget i en ikke-tid der man opplever et identitetstap? Å
forme setninger og strukturer kan fortsatt ikke forene henne med sønnen og den tiden han
befinner seg i. Språket som hun alltid har mestret for å uttrykke seg med, er plutselig
meningsløst og tømt for betydning når hun skal beskrive sorgen.
Det er ikke muligt at skrive kunstfærdigt om rå sorg. Der er ingen form, der passer. At skrive om
virkelig intethed, fravær af liv. Hvordan? […] Sproget, der altid har fulgt mig og været mit liv, kan
intet. Sproget gisper, sproget falder til jorden, fladt og ubrugeligt. Sprogets sørgedragt er grim og
stinkende. At forstå det uforståelige er ikke sprogligt. (131)

Til tross for at hun opplever å ikke kunne uttrykke sorgen gjennom språket, kommer likevel
sorgen til uttrykk via mangelen på poetisk språk. Gjentagelsene og siteringstegnene blir
synlige tegn på ikke-tiden, og viser hvordan sorgen og tapet hun opplever er uforståelig.

3.4.2 Å bryte ut av ikke-tiden
For å bryte ut av ikke-tiden blir løsningen å orientere seg i minner og erfaringer ved å skape
et narrativ. I skriften kan Aidt bevege seg på tvers av tid og rom, da litteraturen skaper en ny
tid som bryter ut fra den eksistensielle tid. Hun skriver at poesien, «[…] gør det muligt at
bevæge sig frit i tid, som om den lineære tid ophæves, mens man skriver» (2018, 141). I
skriften kan hun bevege seg frem og tilbake mellom de ulike komponentene og skape en
nåtid ved å kombinere de til ett helhetlig uttrykk.
Brytningen med ikke-tiden fremgår gjennom to aspekter. For det første bryter Aidt ut
av ikke-tiden da hun i skriften og litteraturen ikke er bundet av de samme begrensningene i
forhold til tid som hva hun er i den eksistensielle tid. I den eksistensielle tid kan man ikke
oppleve fortiden på nytt, men kun leve videre i nåtiden. I verket forener hun meningsfulle
erfaringer og minner fra det virkelige liv ved å konfigurere dem til én historie. For det andre
kommer brytningen med ikke-tiden frem gjennom omfigurasjonen av de allerede
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konfigurerte tekstlige fragmentene, slik som dagboknotatene, Carls egne notater og
litteraturen og poesien. Fragmentene omfigureres gjennom Aidts fortolkning, og ved at hun
gjør et utvalg av hvilke fragmenter hun ønsker å bruke i verket for å fortelle Carls historie.
Basert på disse to aspektene kan man knytte konfigurasjonene og omfigurasjonene
som finner sted i verket til Ricoeurs mimesis begrep. Det oppstår ikke kun én mimesis 1,
mimesis 2 og mimesis 3, men flere. I første omgang har alle fragmentene og komponentene
som vises til i verket vært menneskelige og eksistensielle erfaringer: mimesis 1. De har blitt
nedskrevet til poesi, selvbiografier, notater og fragmenter og har med dette blitt konfigurert
til mimesis 2. I den første mimesis 3 har Aidts egen fortolkning funnet sted når hun har lest
de ulike fragmentene. Basert på hennes egne erfaringer fra livet som nå inkluderer å befinne
seg i en ikke-tid, oppstår det en fortolkning som leder hen til at komponentene blir tatt opp i
en ny mimesis 2, som blir Carls bog. I den andre mimesis 3 har jeg fortolket verket som da
leder til denne teksten. Den hermeneutiske sirkelslutningen viser seg her.
En av de tydeligste omfigurasjonene i verket finner sted der Aidt skriver sine første
ord etter sønnens død. Christensens dikt «abrikostræerne» er en allerede eksisterende
konfigurasjon knyttet til hennes eksistensielle tid. Aidt gjør en fortolkning av diktet og
omfigurer det ved å knytte det til sine egne erfaringer. Omfigurasjonen avdekker Aidts sorg
ved at magnoliaen er et tre hun forbinder med sønnen. Denne forbindelsen blir tydelig når
hun kombinerer diktet med sine egne konfigurasjoner av minner fra da sønnen var liten og
klatret i en magnoliatre (Aidt 2018, 26). I et tilbakeblikk til Carls begravelse skriver hun, «Vi
plantede et magnolietræ på din grav. Det var det samme mangoliatræ, som stod ved din kiste
til begravelsen. […] Blomster fra din mormors magnolietræ prydede din kiste» (27). Ved å
forene sine egne konfigurasjoner av minner med omfigurasjoner av annen tekst, forener Aidt
ulike tider som sammen skaper et nåtidig uttrykk. Dette uttrykket bryter med ikke-tiden.
Vender man tilbake til Ricoeurs definisjon av begrepet mimesis, definerer han det
som en kreativ og skapende handling av våre liv og de erfaringer vi har. I Carls bog beskriver
Aidt hvordan hun i lengre tid ikke klarer å skrive. «Der hvor det tidligere var forestillinger
om at skrive det ene eller det andet i fremtiden, er der nu tyst» (Aidt 2018, 151). Med andre
ord befinner Aidt seg utenfor den trefoldige mimesisen i den første tiden etter sønnens død.
Ved at hun har mistet det poetiske språket har hun også mistet evnen til å skape et kreativt
narrativ for det hun opplever, og det er først når hun klarer å tenke på Christensens dikt det
skjer noe som er med på å sette i gang en kreativ prosess. Selv om det kun leder til en liten
omfigurasjon på en serviett som knapt kan leses i etterkant.
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Aidt trer først inn i mimesis sirkelen når hun klarer å lese og fortolke Mallarmés En
gravsten for Antaole og Jacques Roubauds Noget sort. I intervjuet med Nielsen påpeker hun
at hun begynte å interessere seg for fragmentert litteratur etter Carls bortgang. «Og jeg kom
på Jacques Roubauds Noget sort, som jeg havde læst, da den udkom, men ikke fattede særlig
meget af, fordi jeg den gang var et ungt menneske uden alvorlige problemer» (Nielsen 2017).
Endringen i hennes eget liv leder til en ny fortolkning av Roubauds verk. En fortolkning som
videre leder til at hun begynner en kreativ prosess med å lage en fortelling om Carls liv og
død.
I Så længe jeg er ung. Digte skriver Aidt «Familier kender ikke til afstand»:
«barnebarnet / er min søn /oldebarnet / er min datter / hvilende tigerunger / selv i søvnen /
hører de til» (1995, 12). I Carls bog skriver hun, «Engang var jeg gravid, og jeg drømte, at
barnet inden i mig var en tigerunge. / Legesyg, blød og kælen med lysebrune øjne og gyldent
skind. / Sådan så du ud, da du blev født» (Aidt 2018, 10). I en annen refleksjon beskriver hun
hvordan Carl var på sin første sjamanreise en uke før han døde, hvor han så at hans kraftdyr
var en tiger (47). Ved å forene de ulike minnene og erfaringer forener hun erfaringer fra
forskjellige temporale tider for å fortelle noe om hvem Carl var. Hun henviser ikke direkte til
diktet i verket, men plukker opp igjen tråden med at Carl alltid har minnet henne om en
tigerunge i de andre minnene.
I sammenstillingene av alle komponentene oppstår det en tid hvor hun kan være
sammen med sønnen. På denne måten bryter Carls bog med ikke-tiden. Når man leser
komponentene hver for seg fremstår de som individuelle uttrykk for sorgen, men når de leses
som en helhet er ikke sorgen det eneste som fremgår i verket. Det er også en historie om et
liv, og om veien ut av ikke-tiden. Verket handler om både en individuell sorg, men også om
hvordan sorgen er et fellesskap som kun de som har opplevd den vil forstå. Verket blir et
uttrykk for hvordan litteraturen kan være mer enn bare underholdning. Den kan også være en
tid og et rom der etterlatte kan oppleve å forenes med de avdøde, og finne et fellesskap med
andre sørgende.
Et annet brudd med ikke-tiden oppstår når Aidt sammenstiller Carls egne notater og
dikt med andre komponenter. Når hun pakker sammen tingene i leiligheten til Carl finner hun
et notat der han skrev kort til før han døde. «Ragnar Kjartansson: The Visitors (2012) / Livet,
ensomheden, fællesskabet i døden. Vi er alene i vores kroppe» (Aidt 2018, 54). Senere i
boken repeteres frasen «fællesskabet i døden. Vi er alene i vores kroppe». Frasen er
sammenstilt med et sitat av Roubaud og Aidts egen refleksjon. Roubaud skriver: / Når din
død er forbi. og den vil slutte fordi den taler. når din død er forbi. og den vil slutte. som
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enhver død. som alt. / Når din død er forbi. vil jeg være død.» (Aidt 2018, 130). Sitatet er
etterfuglt av Aidts refleksjon, «Altid slutter, når de der elsker dig, dør. / Så længe de lever,
elskes du. / Så længe du elskes, findes du». Passasjen avsluttes med Carls frase «Fællesskabet
i døden. Vi er alene i vores kroppe». Sammen med de andre fragmentene blir hans notater og
dikt både et uttrykk for hvem han var, men også et uttrykk for sorgen til Aidt. Carls notater
blir en del av lindringen når notatene hans forenes med de andre komponentene. «We as
parents often continue to give advice or counsel to our adult children. As we age, our adult
children may offer their own recommendations and suggestions» (Doka 2016a, 136). Ved å
forene Carls notat med sitatet fra Roubaud og Aidts refleksjon fremstår det nærmest som at
det er Carls som gir henne rådet om å ikke være alene i sorgen, men finne et fellesskap.
Fellesskapet Aidt opplever med de andre forfatterne som har skrevet om sorg bryter
også med ikke-tiden. I fortolkningen av verkene til de ulike forfatterne opplever hun å ikke
være alene. «Tab er / Fællesskab / Og døden / Uønsket / Vilkårlig»13 (Aidt 2018, 45). Til
tross for at de ikke sørger over de samme personene, opplever de likevel en sorg over å ha
mistet noen i nær relasjon. Poesien og litteraturen blir som Aidt selv påpeker hennes redning
ut fra ikke-tiden, da hun opplever en form for kollektiv sorg med de andre forfatterne. I
boken forteller hun om da hun oppsøkte en healer. «Jeg opsøgte igen en healer, fordi jeg
ønskede, at nogen kunne helbrede mig for min sorg. Jeg ønskede ikke at opsøge en person,
der ser sorg som et stykke arbejde, der skal udføres. […] Hendes hænder udsendte en stærk
varme. Sorg kan man ikke helbredes for» (62). Hun opplever ikke lindring i verken healing
eller ritualer knyttet til død. Det er i poesien og litteraturen hun finner lindring gjennom et
fellesskap.
I virkeligheten fornekter Aidt nåtiden og fremtiden, men i verket kan hun prosessere
sorgen ved å forene fortidens minner med nåtiden tilstand. Ved å forene fortiden og nåtiden
klarer hun til slutt å vende blikket mot fremtiden, og det er her det største bruddet med ikketiden oppstår.
Jeg tænker på mine børn hver dag. Jeg har altid tænkt på mine børn hver dag. Fordi et af dem er dødt,
betyder det ikke, at jeg tænker mindre på ham. […] At have flere børn giver automatisk en oplevelse av
demokratisk kærlighed. Fordi et af mine børn er dødt, betyder det ikke, at jeg opgiver denne
demokratiske kærlighed. (Aidt 2018, 153)

Aidt vil ikke glemme Carl, men hun vil heller ikke glemme sine levende barn. Sorgen som
har vært så altoppslukende og fanget henne ikke-tiden brytes når hun vender blikket mot
13

Skrevet i kursiv med mindre skriftstørrelse enn normalt.
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fremtiden og mot de barna hun har. Hun påpeker at hennes levende barn lever i den
«fortløbende tid» som blir i motsatt retning av ikke-tiden hun befinner seg i (153). For å
kunne være med sine levende barn, må hun bryte ut av ikke-tiden. Å bryte ut av ikke-tiden
betyr ikke å glemme Carl, men indikerer at hun heller må bære han med seg gjennom
minnene. Før det siste tilbakeblikket i verket skriver Aidt. «Det er en meget fysisk
fornemmelse: / Han er inden i mig. / Han er inden i min krop. / Jeg bærer hans væsen i min
krop. / Jeg bærer ham igen inden i min krop. / Som da han lå i min livmoder. / Men nu er det
hele hans liv, jeg bærer. / Jeg bærer hele dit liv» (154).
Gjennom nåtiden som oppstår i verket vil minnene om Carl leve videre. Selv etter
forfatterens egen død vil verket bli stående som et autonomt objekt som representere et levd
liv. Verket blir et historisk spor som representerer både en eksistensiell tid og en kosmisk tid.
Til tross for at Carls bog blir et uttrykk for Aidts individuelle sorg, representerer den også det
universale ved sorg som fenomen gjennom alle henvisningene til annen litteratur. Boken blir
på denne måten et uttrykk for en historisk tid da den forener både den fenomenologiske tid og
den kosmiske tid. Samtidig som at verket bryter med ikke-tiden blir den også stående som et
uttrykke for ikke-tiden. Gjennom fortellingen og sammenstillingene av komponentene bryter
hun med ikke-tiden, men verket vil likevel representere ikke-tid ved at den forteller om Aidts
erfaring.
Ricoeurs teorier om tid passer på sett og vis for å beskrive de ulike temporale tidene
som forenes i verket, men samtidig kommer den også til kort. Den historiske tiden er ikke et
synonym med ikke-tiden. Ikke-tiden representerer en tid som går utenfor hva Ricoeur
definerer som den kosmiske tid og den eksistensielle tid. Ikke-tiden er en fornektelse og et
fravær av tid, mens den historiske tiden forener opplevelsene av en tilstedeværende tid.
Samtidig som verket bryter med ikke-tiden Aidt opplever, representerer den samtidig denne
tiden gjennom sorgen som kommer til uttrykk. Dette skaper et paradoks i tiden, ved at verket
representerer en tid som eksisterer, samtidig som den ikke eksisterer.
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4. Konklusjon
Å lese og analysere Carls bog har vært som å følge enn reise. På den ene siden har jeg fulgt
Aidts reise gjennom sorgen, samtidig som jeg opplever at jeg har vært på en reise selv der jeg
forstår mine egne erfaringer knyttet til sorg bedre. Verket har vist meg hvor altoppslukende
sorg kan være, og hvor vanskelig det er å akseptere et tap av noen man er glad i. Carls bog er
på en side et uttrykk for savnet, sinnet og urettferdigheten forfatteren opplever i ikke-tiden,
samtidig som det også gir et håp om at sorgen ikke skal være alt man sitter igjen med. Aidt
bearbeider sorgen gjennom å skape fortellingen om Carl, men likevel oppleves ikke verket
som et stykke arbeid der målet er å komme seg videre. Boken utforsker heller hva døden
innebærer og hvordan man lever med den, hvordan den kan endre en identitet og hvordan den
er allmennmenneskelig. I intervjuet med Bangsgaard sier Aidt, «At skrive bøger er ikke
terapi for mig. Jeg har forsøgt at løfte denne her personlige tragedie op til at blive noget
almenmenneskeligt, noget ikke-privat. Det er jo dét, litteratur er. Almenmenneskeligt»
(2017).
Oppgaven hadde som mål å vise hvordan verket blir et uttrykk for Aidts individuelle
sorg. Likevel underbygger blant annet litteraturhenvisningene hvordan sorg også er et
universalt fenomen. I litteraturen finner Aidt et fellesskap som gir større lindring enn hva hun
finner i det virkelige liv. Verken ritualer eller healing kan hjelpe henne, men det er i Inger
Christensens poesi hun først opplever å tenke på noe annet enn hennes avdøde sønn. Ritualer
og andre bearbeidelsesmetoder for sorg er preget av samtiden, i motsetning til litteraturen
som kan forholde seg til en tematikk. Selv om den polske dikteren Jan Kochanowskis skrev
sitt verk Elegier i 1580 finner Aidt likevel ett fellesskap med ham gjennom sorgen ved å
miste et barn. I intervjet med Bangsgaard uttrykker hun sin takknemlighet for at hun kunne
finne støtte hos de andre forfatterne. «Netop fordi de udtrykker noget, der er vigtigt for os
allesammen. De giver det menneskelige og den menneskelige smerte sprog» (Bangsgaard
2017). I litteraturen er man ikke alene.
Mye sorglitteratur fokuserer på den sørgende eller den avdøde. Enten ved at
forfatteren forteller om sorgen de opplever, eller ved å fortelle om livet til den som har gått
bort. Carls bog gjør på den ene siden dette, men samtidig representerer den mange flere
stemmer da den inkluderer henvisninger til andre som har opplevd en liknende sorg. Det er
blant annet dette som skiller verket fra mye annen sorglitteratur. I Carls bog oppstår det en
tid og et rom for flere sørgende enn bare Aidt.
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Boken skiller seg også ut fra annen sorglitteratur da den uttrykker det som blir
betegnet som rå sorg. Mye litteratur om sorg er skrevet over lengre perioder, og ofte flere år
etter at den avdøde gikk bort. Mysteriet Mamma av Trude Lorentzen skrives 20 år etter
morens død. I motsetning til Aidt har Lorentzen lært seg å leve med sorgen. Dette påvirker de
narrative løsningene i de to ulike verkene. Den fragmenterte formen og strukturen i Carls bog
avspeiler den rå sogen, og verket fremstår som langt mer ekspressivt. Det er dette uttrykket
som gjør verket spesielt. Da jeg leste Carls bog for første gang opplevde jeg at Aidt klarte å
sette ord på den smertelige følelsen sorg ofte medbringer. Boken er ikke gjort om til fin og
estetisk kunst, men uttrykker heller det smertefulle og vonde ved sorgen slik som det
oppleves.
Gjennom den rå sorgen som uttrykkes i verket presenterer Aidt et nytt begrep for
tiden sorgen etterlater henne i. Ikke-tiden indikerer et fravær av tid, noe som blir stående i
motsetning til den kosmiske og eksistensielle tiden Ricoeur omtaler. Den beskriver smerten
og tomrommet som pårørende etterlates i, og boken blir et uttrykk for denne tiden. Samtidig
blir verket også en løsning for å bryte ut av denne tiden. I skriften og gjennom det narrative
kan hun bevege seg på tvers av den lineære tiden, og finner i fortellingen en tid hvor både
hun og sønnen kan være sammen.
Verket blir ikke en endestasjon for Aidts sorg. I slutten av boken aksepterer hun at
Carl har gått bort, men innser samtidig hvordan dette ikke nødvendigvis betyr at han ikke kan
være en del av henne. Hun fremhever hvordan Carl vil leve videre i henne gjennom minnene
de skapte da de var sammen. «Frederik, Carl Emil, Johan, Zakarias. / Jeg har fire sønner. /
Har du fire sønner? / Ja» (Aidt 2018, 13). Uavhengig av Carls død vil han likevel være
sønnen til Aidt, og den demokratiske kjærligheten som jeg trakk frem i analysen gjør at
identiteten hennes som mor alltid vil være der, uavhengig av om barna er levende eller døde.

4.1 Andre mulige innfallsvinkler
I denne oppgaven har jeg forsøkt å kombinere sorgen og opplevelsen av tid for å se hvordan
Aidt bryter med disse gjennom verket hun har skrevet. Oppgaven kunne ha vært løst på
mange ulike måter, og det er flere sentrale tematikker som fremgår i verket. Blant annet
kunne det ha vært interessant å gjøre en analyse av verket med fokus på hvordan sorg henger
sammen med det kroppslige og fysiske. I Carls bog finner man flere skildringer av hvordan
Aidt opplever en fysisk smerte når hun tenker på sorgen. Blant annet skriver hun, «Jeg kunne
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næsten ikke være i mig selv» (2018, 31). Carls ødelagte kropp etter fallet blir også skildret, og
Aidt er svært opptatt av hva som skjer med kroppen hans etter han har blitt begravet.
En annen analyse som kunne ha vært interessant er som tidligere nevnt en
undersøkelse av verkets intertekstualitet. I denne oppgaven omtaler jeg henvisningene til
poesien og litteraturen, men undersøkelsen av disse komponentene kunne utgjort en egen
oppgave. Det kunne også ha vært interessant å gjøre en komparativ analyse av Carls bog og
et annet verk med fokus på både narrative løsninger og sorg. Jeg ser i etterkant at det kunne
ha vært givende å sammenligne verket med annen sorglitteratur, men jeg er likevel glad for at
jeg kun analyserte Aidts verk. Verket er uten tvil komplekst, og det har vært både spennende
og utfordrende å skulle velge hva jeg ville ha med i oppgaven. I utgangspunktet kunne man
ha analysert hver eneste side i verket, uten at analysen ville ha blitt gjentagende.

4.2 Veien videre
I slutten av verket henvender Aidt seg mot hennes gjenlevende barn og ektemann. Hun har
vært fanget i ikke-tiden lenge, men gjennom verket aksepterer hun at resten av familien
hennes trenger henne. Hun kan ikke forbli i ikke-tiden da denne tiden er i motsatt retning av
den tiden hennes levende barn befinner seg i. Hun finner også tilbake til språket hun mistet.
«Jeg havde en dyb oplevelse af at miste mit sprog, og at skrive bogen var en måde at vinde
det tilbage på» (Bangsgaard 2017). Aidt finner likevel ikke tilbake til det samme poetiske
språket som engang var, men heller noe nytt. «Man ændrer sig. Det tager tid at forstå til hvad.
Jeg ved det ikke endnu. Men jeg tror, det kommer til at ændre mit forfatterskab. Jeg har
meget lyst til at skrive andre ting nu, men der står stadig en mur foran mig» (Bangsgaard
2017). Singelen med Nørlund blir et uttrykk for hvordan hun sakte, men sikkert kan vende
blikket fremover mot nye prosjekter. Carls bog blir ikke bare stående som et uttrykk for en
avslutning, men også begynnelsen på noe nytt.
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