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I Édouard Levés splintrede ’Selvportræt’ fi ndes 
livets vidunderlige detaljemylder, kødets 
lyst og sjælens ubodelige ensomhed smukt 
komprimeret 

 

Af Solveig Daugaard

»J eg går ingen steder med 
lukkede øjne. Som barn 
havde jeg dårlig musik-

smag. Sport keder mig efter en 
time. Latter får min liderlighed til 
at forsvinde. Jeg ville tit ønske det 
var i morgen. Min hukommelse har 
samme struktur som en discokug-
le.« Franske Édouard Levés Selvpor-

træt fra 2005, for nylig kommet på 
dansk, består udelukkende af sæt-

ninger, der hver især udsiger noget 
om et jeg. Ved første øjekast er det 
ikke meget andet end ordet jeg, der 
binder dem sammen. De beskriver 
det igangværende, det gentagne, 
det generelle, men kan også zoome 
ind på specifi kke forehavender el-
ler erindringer, »Min bedstemor og 
min bedstefar blev introduceret for 
hinanden fordi de begge to kunne 
lide gennemtræk« eller intime de-
taljer, »Jeg har haft sex foran nogle 
venner til en våd middag«. Blot er 
disse altid brudt ud af deres tidslige 

sammenhæng og kastet tilbage i en 
snurrig orden, som, ja, lyspletter fra 
en discokugle, som der står. 

Perfekt balance

Levés bog består af noget så almin-
deligvis læserj endsk som én lang, 
ubrudt tekstblok med sætninger, der 
konsekvent ikke lader sig forbinde til 
forløb. Og har man læst en side, har 
man fanget konceptet i dets helhed. 
Alligevel jeg kan dårligt forestille mig 
den læser, der, efter at være kommet 
så langt, ville snyde sig selv én linje af 
resten. Selvportræt er svær at lægge 
fra sig, og næsten ligeså svært er det 
at få greb om hvorfor. Måske er det 
hver sætnings omhyggelige præci-
sion. Den perfekte balance mellem 
humor og alvor. Eller måske den 
charme, hvormed én sætning kun 

ved en j erlet associativ glidning får 
lov at berøre den følgende.

Men det er også noget andet. Jeg 
kendte kun lidt til Levé som billed-
kunstner og intet til hans forfatter-
skab inden jeg åbnede Selvportræt. 
Men under læsningen voksede min 
sympati for ham til det nærmest ufor-
beholdne. Ikke fordi hver sætning 
er specielt sympatisk i sig selv, el-
ler fordi jeg er enig i alle udsagn. 
Jeg tror nærmere eff ekten opstår i 
spændingen mellem den enorme 
ophobning af pronominet ’jeg’, som 
sætter identifi kationsmotoren i gang 
hos mig som læser, og så det fuld-
stændige fravær af selvretfærdig-
hed, forklaringer, fortælling. »Alt 
hvad jeg skriver er sandt, og hvad 
så?« hedder det også. Og netop op-
rigtigheden er på en gang afgørende 

for projektet, og underlig irrelevant. 
Fordi hver sætning står alene, så der 
lige præcis ikke bygges et forløb, op-
leves Levés sande sætninger ikke 
som anmassende bekendelse. Sna-
rere tværtimod. Værket bliver ladet 
helt op med nærvær, men når intet 
udsagn forbindes til et andet tilba-
ge i tiden, kan det ikke producere 
forklaringer, retfærdiggørelser eller 
undskyldninger. Og når intet heller 
forbindes fremad, må det slippe am-
bitionerne og forhåbningerne. Den 
uundgåelige menneskelige tilbøje-
lighed til selvforskønnelse, selvisce-
nesættelse og selvretfærdiggørelse 
aktiveres i det øjeblik, vi begynder at 
forbinde livets glimt i en årsagssam-
menhæng, og jeg tror, det er derfor, 
det er så velgørende at læse Levés 
Selvportræt. Fordi den dvæler lige 

Ikke anmassende bekendelser

Hvis Facebook er som skabt til kattevideoer, 
er Instagram selve selfi ens arnested. Mads 
Eslund har begået en konceptuel hyldest til og 
ak lædning af dette medie, som refl ekterer over 
dets slægtskab med digtet

Af Solveig Daugaard

Instagram er måske det medie, 
man oftest ser nedsablet i den 
kulturradikale opbyggeligheds 

tjeneste. Spækket som tjenesten er 
med selfi es, glittede madfotogra-
fi er, kitschede solnedgange og DIY-
nail-art-videoer, inkarnerer den alt, 
hvad der angiveligt er galt med vores 
overfl adiske tidsalder. Fordi den er 
et næsten rent billedmedie, baseret 
på det løsrevne øjeblik og bygget op 
om forskønnende farvefi ltre, er det 
her de andres liv og krop tager sig 
mest forjættende, iscenesat og per-
fekt ud, og her kontrasten til den grå 
leverpostejshverdag står stærkest. 

’Jeg – er – her – nu’. Sådan mente 
Poul Borum efter sigende at indholds-
siden i et godt digt kunne opsumme-
res. Det er det oplagte sammenfald 
mellem denne lyriske grundsituation 
og et opslag på Instagram, som Mads 
Eslund fornemt udnytter i imnothe-

rerepresentinghardbodies, digternes 
første bog i 10 år. Og konceptets ud-
førelse aff øder nye refl eksioner over 
vilkårene for både poesiens og net-
tets virkelighedsfremstilling. 

Bogen er et virtuost, konceptuelt 

cirkusnummer baseret på Instagrams 
Udforsk-funktion. I sin debutsam-
ling, Stærkt røde sokker til slidte blå 

jeans (2005), excellerede Eslund bl.a. 
i ekfrasen (den verbale gengivelse af 
et billede, typisk et maleri), og den 
nye bog består af 621 mikroekfra-
ser, hver på en linje. Alle bogens 34 
tekstblokke udgøres af beskrivelser af 
samtlige billeder i Eslunds Udforsk-
feed, på et præcist angivet tidspunkt 
mellem 2013 og 2014. At der er forskel 
i antallet af linjer pr. blok afspejler 
Instagrams strukturelle justeringer 
af funktionen. Der kompenseres gra-
fi sk for denne forskel, så hvert ’digt’ 
optager lige megen plads på siden, 
ligesom hver billedbeskrivelse fylder 
nøjagtig én linje, uanset hvor kompli-
ceret eller banalt det enkelte billede 
er. Således skaber Eslund elegant en 
litterær ækvivalent til de formatstan-
dardiseringer, Instagram er baseret 
på: alt indhold tilpasses brugerfl a-
dens faste kasseformat. 

Et øjebliks fl ygtige væren

Et digt kan, ifølge Borums opskrift, 
iscenesætte et jeg, som hengiver sig 
til sit unikke perspektiv på verden 
og forsøger at fastholde et øjebliks 
fl ygtige væren. Det samme kan en 

Instagrampost. Det er svært at vælge 
eksempler ud fra bogen, for næsten 
alle linjer er gode, men her er et par 
stykker: »Hvid fyr med bar overkrop, 
schnurrbart, undercut, ear stretcher 
spiser nutella på toast«, »Eiff eltårnet 
set fra et højt punkt, solen er lige gået 
ned bag skyskraberne i La Défense«, 
»Et lyshåret utilfreds barn rynker på 
næsen, ligner et barndomsbillede 
af Boris Jeltsin«, »Hun læser ikke 
bogen. Det skal se ud, som om hun 
læser. Hagen på venstre håndryg.«

Bogens ordbilleder beskriver med 
andre ord alt muligt, men specifi kt 
for Udforsk-funktionen er det, at den 
ikke indeholder brugerens egne op-
slag og ej heller opslag fra de brugere, 
han aktivt følger. Således placerer 
brugeren med denne funktion sig 
faktisk stik modsat Borums diktum, 
som første del af Eslunds titel også 
peger på: I’m not here. I stedet for at 
undersøge sin afsenders selvfremstil-
ling, bliver bogen altså en udforsk-
ning af den ikke-væren-her, som er 
den digitale kommunikationssitua-
tions udgangspunkt. 

Her har vi adgang til alt muligt, 
vi ikke er fysisk tæt på, men kun via 
synssansen, vi forholdes adgang til 
alle øvrige stofl ige aspekter af de re-
præsenterede kroppe (jf. titlens an-
den del, representing hard bodies). 
Det tankevækkende ved Eslunds 
koncept er, at et lignende fravær er 
indskrevet i skriftens grundsitua-
tion. Nærværet er netop altid en il-
lusion, fordi digtet henvender sig til 
den pr. defi nition fraværende læser. 

Begge medier rummer således også 
en uundgåelig poseren for omver-
denens blik – ligesom begge gen-
nemsyres af andre strukturer end 
den individuelle subjektivitet, der 
står som deres afsender. 

Filter

Ideen ligger i en slags posthuma-
nistisk forlængelse af Eslunds tid-
ligere poesi, som anlagde en ob-
servatørapproach, hvor digterens 
specifi kke fi lter på verden aftegnes 
via omhyggeligt gengivne observa-
tioner, sanseindtryk og erfaringer. I 

armene på Instagram er det lyriske 
jeg så at sige blevet oversvømmet af 
algoritmiske processer, og bogens 
sætninger er således genereret i et 
faktisk samspil mellem menneske og 
maskine. Enhver Instagram-profi ls 
specifi kke feed er unikt, og baseret 
på brugerens bevægelser udsat for 
algoritmer, som forventes at gene-
rere merværdi i form af øget aktivi-
tet fra brugeren. Samtidig er hvert 
billede i feed’en i sig selv aff ektivt 
materiale, som afspejler en anden 
brugers verden og den måde ved-
kommende sætter den i scene på. 

Åh, Instagram!
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Tolstojs fortællinger 
om Krim-krigen 
er umulig ikke 
at læse som 
vidnesbyrdlitteratur

Af Torben Brostrøm

L ev Tolstojs ry som mester-
fortæller blev atter bekræf-
tet af to kortromaner, der 

omtrent samtidig for nylig udkom 
på dansk, Herre og tjener på Bechs 
Forlag og Ivan Iljitjs død på Gyl-
dendal, sidstnævnte i Marie Tez-
laff s nyoversættelse. Nu har For-
laget Hovedland med god grund 
og aktuel anledning fulgt initiati-
verne op med Sevastopolfortællin-
gerne, hans tre sammenhængende 
samtidsberetninger fra Krimkri-
gen 1855 med genbrug af W. Ger-
stenbergs gamle oversættelse i let 
moderniseret version. 

Flemming Rose har bidraget 
med en grundig introduktion, 
som redegør for det spegede po-
litiske og militære modsætnings-
forhold mellem Rusland fra zar Ni-
kolaj den Første til Putin og Vesten, 
dengang med de allierede England 
og Frankrig i front. Krigen endte 
med Ruslands nederlag. I dag er 
den attraktive og strategisk vig-
tige halvø annekteret af Rusland 
til sikring af den russiske fl ådes 
frie bevægelighed.

Vidnesbyrd
Det er umuligt ikke at læse fortæl-
lingerne som vidnesbyrdlitteratur, 
al den stund Tolstoj var personligt 
og modigt impliceret i disse blo-
dige krigshandlinger. Den første 
af dem blev nedskrevet som regu-
lær reportage, journalistisk udfor-
met og det med artistisk verve og 
nerve. New journalism før tiden, 
med originale træk, som nu er kon-
vention. Der er koloristisk format 
over den unge forfatter, der dog 
her lige skal have ekspederet en 
indledende stille morgenskildring 
i romantiske gevandter, der snart 
afb rydes af kanonernes drøn fra 
Sevastópol, med krigsskibene, der 
slår otte glas til geværernes klirren, 
mens en lille soldat kryber ud af 
sin jordhule og vasker sit ansigt i 
det iskolde vand. 
Det er en henvendende stil, der 
bruger du-formen til at inddrage 
læseren, som nu tvinges på en 
rundtur i medsyn. Iblandingen 
af intime detaljer – også fra det 
hverdagsliv, der pibler frem i kri-

gens skygge – er en eff ektiv del af 
stemmens ræsonnementer og vur-
deringer af det sete. 

Pensum
Lev Tolstoj, 27-årig premierløjt-
nant, adelsmand og patriot, har i 
hvert fald styr på sit skriveredskab, 
og han konfronterer sig som for-
fatter med den russiske myte om 
folkesjælens styrke og uovervin-
delighed og konstaterer en ophøjet 
selvfølelse i de almindelige solda-
ters ansigter, legemliggørelsen af 
troskyldighed og stædighed. Ikke 
underligt, at myndighederne siden 
har kunnet bruge Sevastopolfortæl-
lingerne som fædrelandsk pensum 
med passende censur af kritiske 
steder. Afgørende for Tolstoj har 
i øvrigt været eventyrlysten og 
udtrykstrangen, der så blev sty-
rende for fortællingerne. Krigs-
lyden »indgyder dig en underlig 
følelse af skrækblandet nydelse. I 
samme nu, som du ser projektilet 
komme farende, skyder det op i dig 
som et lyn, at du vil blive truff et, 
men da du både har selvfølelse og 
selvbeherskelse, er der ingen, som 
mærker de indvendige kvaler, du 
således gennemgår«. Og han ta-
ler om den ubeskrivelige følelse af 
velvære og det særligt tillokkende 
ved dette farlige spil.

Lysende spor
De to større historier foregår i maj 
og august det følgende år og er som 
fi ktion holdt i 3. person med en al-
vidende fortæller, der behændigt 
klatrer ind og ud af sine fi gurer. 
Beretningen genlyder da også kon-
stant af kanontorden, geværild, 
bombebrag og hvislende granat-
splinter med lysende sporbaner, 
jammerlyde fra sårede i kontrast 
til næsten idylliske hyggestunder 
selv i de yderste skanser, mellem 
offi  cerer og oppassere, hvor der 
soves, spilles kort, rulles cigaretter, 
drikkes vodka og portere i lange 
baner, mens de kvæstede uden-
for slæbes til lazarettet, hvor der 
hersker dødelig gru og lidelse. Den 
særlige blanding af skæbnehengi-
velse, mod og skræk, forfængelig-
hed og praleri, jovialitet og stands-
forskelle danner stadige mønstre 
og samles i karakteristiske enkelt-
personer. Portrætterne er gerne 
sympatiserende, men skånselsløse i 
afsløring af hovmod og ambitioner 

Tilskuere
Det særlig krav, fortælleren stil-
ler til sig selv, er en sandhedssø-
gen hinsides al den herlige regi-
mentsmusik, der genlyder i byen, 
en tematisk underlægningsmusik 

af falskhed og forførelse. De tap-
re offi  cerer ønsker såmænd intet 
hellere end at være tilskuere til en 
blodig fægtning, når de blot kunne 
opnå at få en gylden æressabel og 
en udnævnelse til generalmajor. 
Til trods for dette er de ikke slet-
te mennesker, blot små napoleo-
ner. Men vi vil lade tæppet gå for 
denne bedrøvelige scene, som det 
kan lyde fra fortælleren, og med 
frygt og bæven nyde læsningen af 
den afsluttende fortælling om de 
to brødre og løjtnanter, Koseltsov 
og Volodja, skiftevis hovedperson 
på deres vej til den yderste front 
og farligste bastion i krigens sidste 
fase og ydmygende nederlag un-
der det synsprægtige skue af by-
ens bombardement. De møder den 
visse død. 

Mod slutningen et såre skønt 
og sart koloristisk billede af Se-
vastopols ruiner, fl imrende i sol-
skinnet, majestætisk indhyllet i 
purpurrød krudtdamp, der som en 
let tåge hviler over den ufuldførte 
kirke og de grønne boulevarder, et 
mod- og medbillede til bogens op-
takt. Sammensætningen af natur, 
miljø, portrætter af folk på godt og 
ondt, medleven og satire er gen-
nemstrømmet af en menneskevar-
me, som er kendetegnende for den 
unge forfatter og løjtnant – et ord, 
der egentlig betyder stedfortræder 
– ham, der snart skal skrive stor-
romanen Krig og fred.

kultur@information.dk

Sevastopol som 
litterært brændpunkt

NY BOG

Sevastopolfortællingerne

 × Lev Tolstoj.

 × Oversat af W. Gerstenberg

 × Opdateret af Karen Kjærulf

 × Forlaget Hovedland

 × 222 sider

 × 229 kroner

NY BOG

Selvportræt

 × Édouard Levé

 × Oversat af Morten Chemnitz 

 × Basilisk

 × 96 sider

 × 150 kroner

inden denne proces sætter ind. Heraf 
følger også bogens vidunderligt pro-
duktive impuls. Om amerikanske Joe 
Brainards I Remember (1970) som 
sammen med Perecs Je me souviens 
(1978) er det oplagte forlæg for Levés 
lille perle, skrev digteren Ron Pad-
gett »Few people can read this book 
and not feel like grabbing a pencil to 
start writing their own parallel ver-
sions«. Det samme er tilfældet med 
Selvportræt. Og selvom konceptet 
har træk til fælles med både Perec 
og Brainard, er Selvportræt sin helt 
egen. Som der også står et sted: »Hvis 
jeg får en idé til et værk, der allerede 
er blevet virkeliggjort, giver jeg ikke 
op, værket er ikke ideen.« 

Bogen myldrer med små indkreds-
ninger af sin metode, f.eks. »Jeg prø-
ver at skrive i et sprog som hverken 

oversættelse eller tidens gang vil for-
andre.« Denne bestræbelse mærkes 
hele vejen. Morten Chemnitz’ me-
lodiske og mundrette oversættel-
se fortjener ros for lydefrit at have 
transporteret fornemmelsen med 
over i den danske udgave. 

kultur@information.dk

Udforsk-funktionen kaster et billede 
tilbage til brugeren, af den omver-
den, der ifølge beregninger baseret 
på hans egen selvfremstilling er re-
levant for netop ham. Den sproglige 
gengivelse af denne funktion, udgør 
således et digt, der fra det ikke-sted, 
som Mads Eslunds Instagram-profi l 
er, skuer ud i en gennemglobaliseret, 
virtuel verden. Man kan indvende, 
at det er en ganske forløjet eller fi k-
tiv verden, der skues ud over, men 
det gør den ikke mindre interessant 
at betragte. Det siger ganske meget 
om en verden, hvordan dens men-

nesker ter sig, når de, som på Insta-
gram, vil fremstå bedst muligt og i 
remedieringen introduceres en af-
stand, som gør sådanne strukturer 
tydeligere. Konceptet er enkelt, men 
fascinerende perspektivrigt og be-
viser igen, at den litterære virkelig-
hedsfremstilling kan og skal tænkes 
på ny, når nye erfaringer banker på. 

Men, enough said, for imnothe-
rerepresentinghardbodies er nemlig 
også bare en masse skønne sætnin-
ger, som giver mig hele den brogede 
digitale verdens besynderlighed i 
en række små, skarpe smæld. Og 
hver sætning er formet med så stor 
en omhyggelighed og så fi nurlig en 
iagttagelsesevne, at det simpelthen 
bare er stærkt fornøjelig læsning. 
Mads Eslund har meget at byde på 
sprogligt såvel som konceptuelt. Jeg 
kan kun føje til, at jeg ikke håber, 
at der skal gå endnu ti år, før hans 
næste bog kommer.

kultur@information.dk

NY BOG

imnotherrepresenting-

hardbodies

 × Mads Eslund

 × Antipyrine

 × 48 sider

 × 160 kroner

Mads Eslunds bog er et konceptuelt 

cirkusnummer baseret på 

Instagrams Udforsk-funktion. 

Modelfoto: Mark Henley/Polfoto
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