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In medias res: Cecilie 
Løveid går rett på sak i 
sine dikt. Et betydelig 
innslag av homag’er og 
tilegnelser kan kanskje 

forklare noe av denne direkte 
talen. Men hør om det ikke 
også skarrer slepent og 
bergensk. Her legger jeg noe 
inn i diktene jeg bare kan 
kjenne fra poetens stemme 
når hun leser høyt. Når 
anmelderen leser stille, hører 
han en fryktsom pike som 
balanserer en stjålet barn-
dom. Mor og datter omgår 
hverandre som i en svingdør.

Mor kom inn døren med smog  
 i øynene
så seg i speilet og viftet   
 London bort bak nakken
Viftet Nordsjøen bort fra   
 gardinene
viftet taxien ut av verden

Kontant tiltale og fravendt 
språkføring – paradokset er 
diktets tiltaleform. Og som 
sin litterære slektning Georg 
Johannesen, vifter Løveid 
vekk «eimen rundt det å lese 
dikt», som hun har formulert 
det her i avisa. 

Boka åpner med titteldik-
tet: «Mellom lekeplassen og 
kirkegården/ står jeg og 
klipper og syr/ Jeg fyller 
bordet med/ knuste knapper 
og lapper/ Her er spor etter 
hevelser og byller/ Her er 
tusen hittebarns trøyeermer/ 
sirlig limt inn i en bok». 
Gjennom en mild surrealis-
tisk distraksjon antyder dette 
diktet hvordan poeten tar i 
bruk elementer fra mange 
virkeligheter «til mine show 
og museer». Det påpekende 
«Her er» skaper distansen 
som fastslår tingenes tilstand 
og tilgjengelighet. Lappver-
kets poetikk med sårhet i 
hvert sting. 

Barndomsassosiasjonen er 
anslått i det innledende 
sitatet av skulptøren Louise 
Bourgeois, hun som mot 
slutten av livet skapte 
kjempeedderkoppen i jern, 
«Maman». Edderkopper 
mener jeg å ha observert i 
fl ere Løveid-samlinger. Det 
spinner og vever, rakner og 
syr i tekstene hennes. 
Skyttelen tråkker frem en 
språkvevnad med tankevek-
kende situasjonsbilder: «Det 
er noen øyeblikk/ hvor vi ikke 
er helt tegnet». Diktet om 
forbytting av barn er ufor-
glemmelig («Nattsøstrene»).

«Svartere bunader» har tre 
avdelinger som alle heter 
Oppskrift, på henholdsvis 
Hvit, Lilla og Svart. Fargeto-
ningen er løselig begrunnet i 
sitater av den italienske 

renessansemaleren Cennino 
Cenninis bok om malernes 
teknikker og håndverk. 
Løveid bruker slike sitatopp-
slag til å hegne om dikt av 
ulik kvalitet og beskaffenhet. 
Likevel, et uvesentlig leilig-
hetsdikt som «Morfi n & 
vinger» skulle vært luket ut. 
Det nest siste diktet, «Forfø-
relse og fortapelse», er også 
for dårlig, i alle fall til en slik 
plassering.   

I et intervju med Bendik 
Wold har Cecilie Løveid 
fremhevet den bergenske 
Gruppe 66 og kafé «Paletten» 
som «mitt akademi, min 
eneste form for utdanning». 

Hennes bibliografi  forteller om 
et femtitall utgivelser siden 
debuten i 1972. Over halvpar-
ten er dramatiske tekster, 
mens de betydelige diktsam-
lingene har kommet det siste 
tiåret. Nå er hun selv i ferd 
med å danne skole, som den 
dristigste av norske poeter.  

Diktformen har gitt dramatike-
ren en hovedrolle som kler 
damens aristokratiske lynne, 
for hennes kjennemerke er 
det dediserte diktet. Det kan 
være tilegnet Torleiv Grue (i 
en tidligere samling) eller 
Roland Barthes og Astrid 
Lindgren (nydelig!).    

Disse personlige diktene er 
små taler i et tekstlandskap 
som kan gi assosiasjoner til 
teaterrommets fi ksjoner. De 
åpner for dialogen mellom 
det personlige og det poli-
tiske, og etablerer også 
poetens kulturelle omgivel-
ser. Dette er Løveids mester-

skap. De mindre diktene blir 
stående som biroller, men er 
av like stor betydning for 
språkspillet. Boka har også 
dikt som får funksjon som 
historiske rekvisitter («Inn-
kjøpsliste»), eller som kjølige 
observasjoner: «Registrerer 
våren, lyset/ og spiller 
videre». I Løveids poesiteater 
gjenbrukes ellers stadig 
referanser til Vermeer, Jan 
van Eyck og «sauesvart». 
Paletten er levende materie 
og fargene sterke.

Denne diktsamlingen innehol-
der så mange gode enkeltdikt 
at kvalitetsstemplet er hevet 
over tvil, men som antydet 
synes jeg det skorter litt på 
gjennomføringen fra en av 
landets fremste poeter. Det 
legges da også opp til en 
uvøren stil. Diktet om Mia 
Berner («Mia på Bjørnsons 
kjøkken») har jeg ikke sett 
maken til i norsk lyrikk. Det 
leder tankene hen på britiske 
nekrologer: Polemisk til siste 
pust, stilsikkert i sin freidig-
het og likevel respektfullt og 
underliggjørende. 

Er det kvinnespråkenes 
dobbelte intonasjoner som gir 
formen til den slentrende, 
presise punchen i Løveids 
diktspråk? Også Hulda 
Garborg får så det suser i 
serken:

Mens vi snakker om mål og  
 vekt
Så er livet for kort
til ikke å spre beina, sa Hulda
Se der fi kk vi sagt noe om  
 lengde
og tetthet også
Hau hau! 

Rått og festlig, ja visst. Men 
det er Det usynlige barnet 
som røsker og river i språkfol-
dene til Cecilie Løveids 
«Svartere bunader». 

Freddy Fjellheim
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Lappverk: Cecilie Løveid, den 
dristigste av norske poeter, danner skole.
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LATINAMERIKANSKE UTFORDRINGER
En unik innføring i Latin-Amerikas moderne historie. Boka gir den 
nødvendige bakgrunnsinformasjonen for å forstå de mange utfordrin-
gene kontinentet står overfor, men viser også hvorfor Latin-Amerika 
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