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Yngve Pedersen 
vakte oppsikt med 
debuten «Lysning 
forelder» i 2002. 
Sjelden har en 

debutant vist en slik evne til å 
besynge verden i høystemte 
former som likevel er god 
poesi: «Du jord», «o fram-
brudd!», «O du!». Elleve år 
seinere, med «Det fremkalte 
det», er direkte henvendelse 
erstattet med en mer naken 
form for sang, også denne 
gangen vellykket. 

Å dikte er å skape mening, 
ikke bare gjennom ords 
betydning, men gjennom 
sammensetning og klang, 
setningenes musikalitet. I det 
å skape ligger også mulighe-
ten for at tilvant mening 
forsvinner, selv for ord og 
vendinger som virker kjente. 
Yngve Pedersens nye bok er i 
sjelden grad en påminnelse 
om at god poesi setter betyd-
ninger i bevegelse.

Pekeordet «det» tilhører en 
ordklasse som i særlig grad 
får betydning i kontekst. Ved 
at ordet opptrer alene, eller i 
svermer av «det», overlater 

Pedersen i større grad til 
leseren å bestemme hva «det» 
refererer til. Ta begynnelsen, 
de tre første diktene. De står 
på hver sin side. Ingen av 
bokas dikt er særlig lenger 
enn disse:

Hodet kommer fra et sted.
Som det fremkalte.

Et sted, er det.

Et sted.
I ditt sted, er det, et sted.
I hodet sitt sted, et sted, er det.
En gang, er det.

Slik fortsetter det, med 
karakteristiske gjentakelser 
og etterstilte verbformer, 
konkret og likevel flertydig 
formet om kropper, kroppsde-
ler og deres tilstedeværelse, 
med stadige utvidelser, også 
til stedsangivelsen «der». Og 
allerede fra tredje dikt fins et 
«du», et «ditt sted», som hele 
samlingen beveger seg mot. 

Pedersens poesi er så åpen 

at jeg må gjette: Viser bokas 
første «det» til «hodet», 
«sted» eller noe helt annet? 
Jeg liker denne leken, som 
kan peke mot en begynnelse: 
En fødsel begynner gjerne 
med at et hode kommer fra et 
sted. Og dette hodet, når det 
først er født, tar en annens 
sted, i den forstand at to 
kropper ikke kan være 
samme sted 
på én gang. 

Sterkest 
betont i 
ordet «det» 
er kanskje 
fenomenet 
liv i seg selv, 
og livsytringer som lyst, 
begjær. Så snart man har sagt 
dét, bli man minnet om at 
«det» tar slutt. Slik pulserer 
«det» fram og tilbake, opp og 
ned mellom ulike betydnin-
ger gjennom boka.

Inspirasjonen kommer 
åpenbart fra Inger Christen-
sens uovertrufne «Det» (1969) 
og annen systemdikting på 
1960-tallet. Som hos henne 
fins det elementer av skapel-
sesdiktning hos Pedersen. 

«Det» kan stå for kjærlighe-
tens, eller lysets skapende 
kraft – slik ordet kombineres 
med ulike dagligdagse 
bruksting i Kjartan Hatløys 
nyere bruk av «det» – i 
«Kjøkkendikt» (2012). 

Yngve Pedersen kjenner 
nok til slike forsøk på å sirkle 
inn «det» hos andre poeter. 
Likevel framstår boka som en 

sterkt 
formulert 
poetisk 
verden i seg 
selv, med en 
særegen, 
bevegelig 
energi, for 

eksempel slik han i det fjerde 
diktet nærmest kryper inn i 
sjelen hos den elskede ved å 
skildre en del av hodet, øret.

«Det» kan også lignes med et 
stemt instrument, en streng 
som svinger etter berøring 
med noe annet. Så fundamen-
tale er mulige betydninger av 
bokas tittel: «Det fremkalte 
det». Så krevende og så 
givende. Ta og les!

Tom Egil Hverven
tom.egil.hverven@klassekampen.no

«Det»: Yngve Pedersens andre diktsamling beveger seg rundt ett ord.
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God poesi 
setter betyd-

ninger i bevegelse.
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Erland Kiøsterud har 
satt seg høye mål 
med sine nye essays. 
Han vil skrive i 
stillhetens områder. 

Altså ikke bare om og om-
kring fenomenet stillhet, men 
i stillhet, gjennom stillhetens 
tilskikkelser.  

 «Stillhet og fortelling» er 
et lærd vitneskrift i sju små 
kapitler. Det handler så visst 
om forfatterens arbeid med 
språk og tradisjon, herunder 
hans selvforståelse og 
sivilisasjonskritikk. Men det 
er bare på overflaten. På et 
dypere handlingsnivå peiler 
Kiøsterud inn det mennesker 
i en larmende verden mister: 
Stillhet har blitt mange 
fremmed. Naturens stillhet 
mens naturkreftene er i 
revolt. Menneskets stillhet 
mens våre omgivelser har 
blitt en jevn strøm av lyd og 
bilder. Vi mister ikke bare 
tusenvis av arter under 
klimakrisen, men også et 
naturhistorisk rom der 
stillhet ble teknologisk støy. 
Hvordan støy virker på vår art 
oppfatter jeg som et underlig-
gende tema i disse essayene.

Stillhetens litteratur er ofte 
religiøs, som hos mystikerne, 
eller søkende, som i den 
humanistiske tradisjonen. 
Kiøsterud er nok språkmeta-
fysiker i tradisjonen etter 
Wittgenstein.

 
For meg å se skriver han om 
den stillheten som er preget 

av kunnskap om verden. «Det 
er som om jeg har spist av 
Kunnskapens tre», heter det 
et sted. Det innebærer å 
fortape seg i lengselen etter 
paradiset, i fortvilelse. I 
denne boka er lengselen 
knyttet til det å skape fortel-
ling. Som litteratur betraktet 
er stillheten gjenstridig, fordi 
en fortelling alltid er avhen-
gig av støykilder og avsporin-
ger, brudd og manipulert 
fremdrift, ymse forbrytelser.

Kiøsteruds litterære 
belysninger av enkeltmen-
neskets verdighet med 
svimlende evolusjonære og 
historiske bevegelser kunne 
lett avfeies som pretensiøse. 
Da er det oversett at essayis-
ten bruker språket som poet. 
Hans «store Vi» tilhører en 
polyhistorie som skritter opp 

fortiden i gigantiske sprang: 
«Vi hadde allerede sunget og 
danset i to hundre tusen år 
…» Kiøsterud behersker som 
oftest dette formatet til 
fingerspissene, men i det 
svakeste essayet, «I hvilket 
bilde», virker analysene både 
sprikende og tilfeldige.

 
Jeg synes heller ikke at hans 
filosofiske historieanalyse 
virker helt oppdatert når han 
beklager tapet av «de gamle 
fortellingene». Terry Eagleton 
er nok nærmere realitetene 
når han sier at med 11. 
september brøt den gamle 
kulturen uventet inn i den 
postmoderne tilstanden. 

Erland Kiøsterud følger i 
sporene etter den tyske 
tenkeren Walter Benjamin, og 
har dermed blikket festet på 
historien – også slik den 
framtrer hos Paul Klee, med 
hans bilde Historiens engel, 
Angelus Novus. Med åpen 
munn og vindspredde vinger 
kjemper Klees engel for et 
visst fotfeste, for ikke å bli 
slynget skånselsløst mellom 
fortid og framtid. Historiens 
engel er symbolet på forti-
dens lenker og framskrittets 
farlige illusjoner.   

Da er vi midt i essayistens 
eksistensielle drama. Fortellin-
gene om forfatterarbeidet er 
stoffet disse essayene er 

bygget på, og kanskje har de et 
allmennmenneskelig bud-
skap: Når livene våre forgår i 
sykdom og ulykke er all 
verdens kunnskap lite verdt. 
Vi blir overlatt til det vi lenge 
tror er den ytterste ensomhet, 
som viser seg å være vår felles 
livsbetingelse. Men uanmeldt 
oppsøker stillheten den som 
lider nederlag, forløsende. 
Denne bokens forteller når 
frem til dette «sannhetens 
øyeblikk», som avføder et 
radikalt spørsmål: «Er men-
neske noe jeg skal bli?».

«Stillhet og fortelling» er et 
merkverdig historiedikt som 
hvisker leserne avgjørende 
ord, mens vi opprørt bevitner 
menneskeskapte naturom-
veltninger.

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Støy: Kiøsterud peiler inn det mennesker i en larmende verden mister. 

Kampen om fotfeste

Uanmeldt oppsøker stillheten 
den som lider nederlag. 
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