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«Den engelske 
kanal» er et 
tidsskrift som 
tar poesien på 
alvor, med 

norske og utenlandske 
originalbidrag, ti i tallet.  

Bak permer så oransje at 
det kryster av blodappelsin 
– et lekkert bokprodukt – aner 
jeg en estetikk som begynner 
å bli ganske så forslitt innen-
for den intellektualistiske 
litteraturen. Der vrimler det 
av begreper som kniver, snitt, 
cesurer, hugg, stikkvåpen, 
kanter, utstykning, flater, 
ytterkanter, disseksjon. Ett av 
bidragene heter simpelthen 
«Det til ‘knivene’». Språket 
som skal romme disse 
begrepene i setninger og 
meninger er ofte saksrettet, 
klinisk rent, behersket og 
tilskåret i flater, som om det 
kom rett fra et sterilt språkla-
boratorium. 

Hva skjer med språkets 
blanke våpen når de retoriske 
rekvisittene blir trendy, 
undrer jeg.

Jeg noterer denne trenden 
flere steder i antologien og 
bærer med meg inntrykket 
fra de tekstlige (gjennom)-
snittene når jeg leser Gunnar 
Berges storslåtte essay om 
rom og romlighet i språk og 
poesi, «Prosodiske rom». 
Berges kunnskaper om 
poesiens grunnkategorier 
tilsier at han skjønner 
konsekvensen av sin innsikt 
og dermed kan våge noe 
ekstra. 

Vanskelig tema, dette, men 
at det oppstår romfornem-
melse i et tekstlig forløp kan 
forklares ved stilistisk 
ujevnhet, tegn til støy, et 

omsnudd perspektiv, inn-
brudd av erkjennelse. 
Poesiens romlighet er 
beslektet med den gåtefulle 
avstanden mellom «meg» og 
«deg», i kjærlighet som i 
lesning. Lesning og mellom-
menneskelige relasjoner kan 

slik være to sider av samme 
mentale kontekst, for vi 
«leser» også hverandre. 

I Berges tekst forvandles 
informasjon og tekstflate til 
rom når han kutter kjedene av 
kunnskap med erkjennelse, 
for eksempel med det tanke-
pirrende begrepet «hand-
lingsmiljø». «Fra ett rom til et 
annet er poesiens væremåte», 
skriver han, og rydder 
grunnen for viktig innsikt når 
han konstaterer at (også) 
poesien argumenterer «ved å 
tilføre situasjonen tenkning.» 

Slående nivåforskjeller oppstår 
med Simen Hagerups 

energiske «Slangegang, 
disse». Det fragmenterte og 
«svingete» forløpet av 
poetiske tekster får hos ham 
en enhetlig stemme, og 
dermed en bestemt romlig-
het. Fra slike paradokser 
åpner litteraturen for et 
sosialt rom. Kanskje et felles 
erkjennelsens rom, tross alt? 

Hagerup behersker 
mange uttrykksformer. På ti 
sider rekker jeg å merke 
meg store perspektiver på 
tid og historie, moralske 
markeringer, aggresjon, 
snerrende ironi og hjertelige 
utbrudd: «Raseriets svinn 
med årene/ er enfoldighe-

tens privilegium». Verselin-
jer som «hvis det fremdeles/ 
finnes jord å gå på» vitner 
om årvåkenhet. 

Ved siden av Simen Hagerups 
tekster er Jørn H. Sværens 
gjendiktning av kinesisk-
amerikanske Mei-Mei 
Berssenbrugge noe å rope 
opp om. Naturfølsomheten 
blir i hennes poesiessay 
integrert i det litterære jeg-et, 
som på sin side holder 
forbindelsen levende til «et 
bilde i en annens dikt jeg kan 
utenat». 

Det romantiske forelegget 
er tydelig, men vridd mot en 
«berøring med grønt», en 
litterær tilnærming som 
åpner for en mer saklig 
identifikasjon med naturom-
givelsene.

Originalitet trumfer 
trendene i «Den engelske 
kanal».
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Poesi: Det er mulig å gjøre oppdagelser i «Den engelske kanal». 

Blanke våpen?

Fra slike 
paradokser 

åpner litteratu-
ren for et sosialt 
rom.
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I  boka «Sykdom som 
litteratur» (2011) skriver 
Hilde Bondevik og Knut 
Stene-Johansen om 
behandlingen ulike 

sykdommer får i litteraturen. 
Susan Sontags klassiske 
essay «Sykdom som metafor» 
blir diskutert: Bør en unngå 
– som Sontag mener – å bruke 
metaforrikt språk når en 
omtaler sykdom, eller er det 
dette språket som best 
behandler tilstanden? 

Jeg finner fram denne boka 
mens jeg leser Ellisiv Stifoss-
Hanssens debutroman «La 
meg sove til dette bare er en 
drøm», en bok om Mia, ei 26 
år gammel kvinne som får 
livmorhalskreft. 

Av de to ulike holdningene 
til metaforbruk omkring 
sykdom velger Stifoss-Hans-
sen et språk med en høy 
frekvens på metaforer og 

sammenligninger. Sykdom-
mens erfaringshorisont er 
troverdig skildret som smal: 
Alt blir infisert av kreften, 

også Mias forhold til sine to 
ekser Anne-Marie og Kristin, 
foreldrene, og drømmen om å 
skrive en bok. 

Sykdom og krise bringer 
gjerne fram klisjeene i 
dagligtalen. Men det språk-
lige overskuddet som ligger i 
ikke å kalle noe ved sitt rette 
navn bryter ofte ned innhol-
det der det kunne vært sterkt 
og nøkternt om kjærlighet, 
frykt og kroppslig smerte. 
Sykepleierne blir «hvite 
rygger», «hvite skikkelser» og 
«hvite laken», og ja, «jeg har 
såret en engel»; Anne Marie 
er «ingen bok jeg kunne sette 
tilbake i hyllen når handlin-
gen ble for intens»; strålings-
maskinen er et romskip. Slik 
bortskrives de nitriste 
omstendighetene med en  
noe slapp språkbruk. Når 
skriveren insisterer på å 
forklare betydningen av 

hendelsene, gjør det teksten 
overtydelig. 

Romanen er best når kroppens 
lidelse kommer fram, ekspli-
sitt og direkte. Her er en 
passasje om hvordan de åpne 
sårene svir 
når Mia går 
på do: 
«Pusten blir 
et lite skrik 
idet urinen 
treffer 
kjønnslep-
pene. Jeg 
lener meg fremover, sprer 
beina, vil helle det ut, få vekk 
hver dråpe. Det er hvite 
avtrykk på lårene etter 
hendene mine når jeg reiser 
meg.» 

Slike  scener er fysisk 
ubehagelige å lese, de vekker 
empati og blir i sin råhet – pa-
radoksalt nok – en verdig 
skildring av sykdommen.

Sykdommen smitter 
kjærlighetsforholdene, men 
det gir ikke noen effekt at 
Kristin på et tidspunkt 
sammenlignes med svulsten, 
leseren har gjennom hele 
boka blitt forklart at hun er 

kjip. Proble-
met er ikke 
at Kristin 
blir sam-
menlignet 
med kreften 
– noen 
mennesker 
er ålreite og 

andre er svulstige. Men det er 
vanskelig å engasjere seg i 
samlivssproblemene til 
hovedpersonen, ettersom de 
ikke virker så vanskelige. 

Da foretrekker jeg de 
eksplisitte og ubehagelige 
skildringene av å ha en syk 
kropp.
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