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Vende inn, sende ut

Er skjønnlitterær skriving arbeid, lek eller noe helt annet?
Selvfølgelig begge deler. Men også noe helt annet.
Noe i retning meditasjon?

Meditasjon kan defineres på følgende måte; en samtidig frigjort og
fokusert sinnstilstand som gir oss kontakt med dypere lag i
bevisstheten, med de sjiktene i oss som inneholder mindre fornuft,
mer av stoff som minner, håp, drømmer, vrengt logikk, asosiale
tendenser, forestillinger, fantasier. Alt det som konstituerer hele deg
eller meg, men som vi ikke har så mye bruk for i det daglige, som
ofte bare vil forstyrre når vi skal fungere i samfunnsmaskineriet, i
arbeidsliv, i vår omgang med andre mennesker. Det som vender oss
inn, og sender oss langt ut.

Skriving er asosialt i mer enn en forstand. Og er det ikke i dette
feltet at kunst og psykisk helse tangerer hverandre? Begrepene
kunst og psykisk helse går ofte helt fint sammen, som ”egg og
bacon” eller ”hummer og kanari”. For å skrive godt må en la seg
drive med i disse fascinerende og asosiale understrømmene som
fortellinger og poesi er laget av, akkurat som stjerner er laget av
stjernestøv. Man må rett og slett være litt uskikkelig.

Disse lukkede øynene, dette drømmende, fjerne blikket.
Tygg på det.

ROLF ENGER, redaktør



gjelder å finne åpninger for, åpninger som i tur kan åpne for en
romankarakter, som gjerne først oppstår som et fjes eller en
stemme, som skal ha ord, må ha ord – så jeg som skriver kan
kjenne at fjeset og stemmen får karakter. Der ligger grepet, det
litterære grepet, som man ikke må glemme; på hver vår måte
danner vi det som vi leser om i skjønnlitteraturen, det er fint lite
automatikk i akkurat den prosessen, det er nesten som et
håndverk: det skal kjennes for det indre blikket.

III.
Å stryke henger også sammen med tid. Det å skrive, forfatte,
komponere litteratur, den skjønne litteraturen, dreier seg blant
annet også om skam; hva er vel verre, mer skamfullt enn det vi
forkaster, ja stryker ut i teksten? Men å tro at dikt, noveller,
romaner, essays, kritikker, artikler m.m. blir realisert uten å feile
først, virker tvilsomt – om det var sant, brukte vi knapt tid på selve
skrivingen. For enkelte kan det stemme – for de som setter ned
hvert ord med stor tyngde, trygghet, selvfølge og overbevisning.
Men hvordan oppnå samme tyngde, trygghet, selvfølge,
overbevisning? Der tror jeg tidsfaktoren kommer inn. Og tenker på
de skrivebøkene som etter hvert ble til min første bok; der finnes
bevisene. Fra dag én førte jeg logg, satte dato i margen for hver
nye skriveøkt, og kunne så seinere studere gode dager – og dårlige,
og produktive, tekstfattige, dumdristige, fallerte og rimelig givende.
Slik skjedde det, i den tiden, på den dagen. Og på forskjellige steder
også: på seks adresser, i tre kommuner, i to landsdeler ble min
første roman skrevet ned (og et par er kanskje glemt i slengen.)
Skrivebøkene ble med på hver flytting, måtte være med, de var blitt
en del av den faktiske tidsbolken som alle bøker er baserte på – sett
fra en forfatters ståsted.

Språklig sett baserer vi oss også på tid; tenk på en typisk triviell,
nøytral setning i dagligspråket, den har alltid alle tre
tidsdimensjoner rundt seg, på alle kanter. Og det er kanskje denne
alltid nærværende ladningen av tid som forfattere liker spesielt godt
å dyrke fram, den er som en organisme som forblir lett mens den
samtidig kontinuerlig legger på seg nye kilo. En skamløs umettelig
skapning. Og vi sitter med denne tiden mellom hendene, i hånden, i
grepet mellom fingrene, og dikter løs. Voila --- .

IV.
Jeg ser på trærne igjen. Men det er egentlig feil – i en viss forstand
er dette essayet en fiksjon. Jeg har brukt fiksjonens latente
løgnaktighet for å skrive. Som også er en løgn; dette essayet er blitt
tastet, på pc, en bærbar sådan, og dessuten inne i byen, blant biler,
bråk og folk – langt unna den tette vegetasjonen der jeg ellers
sitter. Men jeg har likevel sett dem hele tiden – trær, gress, busker,
flyktningene, alt sammen er rett framfor meg, de har limt seg fast
på netthinnen, de måtte det etter så mange timer på kontoret. Det
er kanskje det man kaller for visuell monotoni. Jeg kaller det å feste
seg – over tid. Og innbiller meg at dette som er festet også dukker
opp igjen, seinere, i skriften, på en eller annen måte, av en eller
annen grunn. Men ikke spør når, hvordan – og definitivt ikke
hvorfor. I motsetning til dette essayet, et bestillingsverk i lite format
med temmelig klare rammer, er det håpløst å en gang gjette
hvordan vegetasjonen, stillheten og det langsomme livet der inne
skogen vil påvirke og forme stoff jeg skriver seinere en gang.
Skriveideer blir sjelden eller aldri slik jeg først tenker, det som gror i
tankene blir ofte skrevet ned i en form jeg knapt kjenner igjen i det
hele tatt. Det må tas med i beregningen, som en slags regel, en
slags fiksjonens lov, ja et slags tegn på at dette vi kaller for det
fiktive alltid vil ha et ord med i laget. Men når det skjer, så vil det
skje med blyant, viskelær og papir – i hvert fall i de første
utkastene, inntil jeg tror på håndskriften, når jeg kjenner trygghet,
tyngde, og til og med selvfølge og overbevisning. Først da tastes
teksten inn på harddisk – når den kan løsne fra mitt fingergrep –
når min metode har gjort sitt. Det er hele poenget. Jeg fant det ut
etter ca. fem års prøving og feiling. Redskap var ikke bare redskap.
De var også en del av fiksjonen, diktningen, ja selve den imaginære
dimensjonen.

KURT SWEENEY

Kurt Sweeney er forfatter, oppvokst i Bergen, bosatt i Tønsberg.
Han debuterte i 2008 med romanen ”Kjegler”. Han har tidligere
jobbet blant annet som litteraturkritiker i Morgenbladet og Bergens
Tidende, samt gjendiktet amerikansk poesi.

Fiksjonen mellom fingrene

I.
Først og fremst er det blyantmerkene på bordet, til venstre for
skriveboken, avtrykk fra hånden min – de skal ikke vaskes vekk, de
viser hva som skjer i dette rommet en del timer hver uke. Det er
inne i skauen, halvannen mil fra Tønsberg; litt folk finnes utenfor,
bl.a. flyktninger på et lokalt mottak, men ellers er det stille. Jeg
trenger dette stedet, vet det etter ca. fem måneders skriving her,
den tette skogen med alt det grønne like utenfor vinduet fungerer
som en gedigen katalysator, som rormannen i en åttersculler som
roper takten til mannskapet sitt. Forrige utsikt var inne i byen, til
Rimi og en parkeringsplass – nokså demoraliserende å se på, og
skrivingen der gikk også tungt; det var ofte fristende å hive bok og
blyant ut vinduet. Biler, bråk og folk – ja, det urbane livets scene.
Men ingen katalyse.

Jeg tenker at jeg nå har en naturlig skrivemetode – ikke bare fordi
kontoret mitt ligger inne blant trær, busker og kratt, men også fordi
jeg har tatt tilbake selve håndverket, og nå bruker blyant, viskelær
og papir, har gjort utdaterte redskaper til det mest naturlige i
verden. Det finnes erfarne, meritterte forfattere som opplever det
samme; en av dem – som på 1980-tallet gikk glødende inn for pc,
som framtidens skriveredskap – måtte etter nærmere to tiår ved
datapulten ta fram blyant og papir igjen, og forsøke en ny metode.
Dvs. den gamle. For å utvikle sin skrivekunst.

Det høres ut som en lovende historie – den viser vilje til å prøve noe
som han hadde gitt opp, ja kanskje aldri hadde tenkt å bruke igjen.
Det er kanskje umulig å vite hva som hjelper for en forfatter når
denne kjører seg fast, men da kan det jo hjelpe å kjenne på
håndverket, dvs. skrivehåndgrepet, det man lærte en gang på
skolen men etter hvert byttet ut med tastaturet. Det er den
konkrete kontakten med ord, håndskriften som former seg på papir,
som strømmer ut av oss kontinuerlig for å gjengi det vi tenker.
Håper vi. Det er sådd en hel del tvil om ord kan formidle tanker, og
kanskje forfattere føler dette bedre enn de fleste, fordi tanken ofte
er rask, ja mer enn rask – lynkjapp, slik en poet definerte poesi for
meg en gang; det er så vidt man klarer følge med. Og verre blir det
jo mer man kan – slik føles det når blyanten fyker bortover arket.
Det er noe direkte utilfredsstillende i det å dikte, og samtidig noe
innbydende, ja i en viss forstand noe forførende, noe som nærmest
mumler ”kom – kom – kom” inn i øret. Dette kalles ofte for flyt, og
skjer med de fleste, ikke bare forfattere – når ulike sperrer og
hindre plutselig forsvinner, og det man vil uttrykke uttrykker seg(!).

II.
Håndverket ja, det manuelle, som kommer fra det latinske manus,
for hånd. Vanligvis tenker man på det stilistiske, kompositoriske og
strukturelle når det håndverksmessige nevnes. Men det kan jo
finnes flere betydninger. Da min debutroman ble lansert, traff jeg en
som nylig var ferdig med et forfatterstudium. Han hadde fått
senehinnebetennelse i begge armer, og kunne ikke bruke pc – som
var hans skriveredskap. Han fikk ikke skrevet, heller ikke med penn
eller blyant, tastaturet på pc’en hadde tatt rotta på armene hans for
en stund framover. Det eneste jeg kunne anbefale ham inntil videre
var å bruke diktafon.

Og som jeg nettopp skreiv: jeg har tatt tilbake håndverket – det vil
si håndgrepet. Da jeg begynte å skrive egne ting for litt over ti år
siden, ble alt gjort på en bærbar Mac. Etter ca. fem år (og flere
store, refuserte manus) la jeg om til blyant og papir, og kunne nå –
istedenfor å bruke delete-knappen – stryke; ord, setninger, avsnitt
og hele sider ble strøket over med et par raske håndbevegelser. Og
det kjente jeg; ord og uttrykk ble klarert, ryddet, utsortert, bedømt,
ja både stavelse, vokal og konsonant ble bokstavelig talt finveid på
tungen for å komme litt nærmere dit jeg følte skrivingen ville.
Tanker, bilder og stemmer i hodet ba om løsninger på stedet, som
ord og budskap, som kunne og skulle sendes videre til hvem som
helst. Forfattere snakker iblant om den ideelle leseren, eller et ideelt
publikum; jeg tenker ofte på ideelle ord, setninger, fraser, rytmer,
anslag, brudd og pauser som teksten nærmest ber om, som det




































































