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Trots att den danskspråkiga poeten, översättaren och
förläggaren Andreas Vermehren Holms bokdebut Palimpsest publicerades 2015 är det inte helt enkelt att
fastställa vilket verk i ordningen den nya poesiboken
Vågen og ingen utgör. Detta är dock ett författarskap
där det känns oviktigt att räkna och fastställa boktitlar – mer angeläget är det att uppmärksamma hur
poesiböckerna produceras, utges, distribueras och
mångfaldigas; hur verkens tillblivelseprocesser ser
ut. I sammanhanget är den nya poesiboken Vågen og
ingen särskilt intresseväckande, då den samlar och
återbrukar utgivna bokobjekt bredvid tidigare publicerade texter i skandinaviska tidskrifter. Böckerna har utkommit på förlagen Aviary Press, Forlaget
Virkelig och Catalyst Press, vilka har sina hemvister
i Malmö, Köpenhamn och Århus. Bland de periodiska publikationer som publicerat materialet i Vågen og
ingen finns Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik och den
skandinaviska poesitidskriften Den engelske kanal.
Med detta sagt är det viktigt att framhålla att Vågen og
ingen inte är en antologi eller samlingsutgåva, utan
ett diktverk som mobiliserar en ny estetisk helhet.
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Boken kan kanske bäst beskrivas som ett distribuerat
och utvidgat arkiv som upprättar nya regler och bildar
en ram för de enskilda delarna. Insamlandet och återpubliceringen utförs med andra ord med konceptuell
metodik och konstnärlig precision. Förutom att vara
poetiskt och metodologiskt intressant arbetar Vågen
og ingen med frågeställningar rörande subjektivering,
berättande, historieskrivning och kulturhistoria. Detta syns särskilt i avdelningen ”LIVSFORM FOR FRANS
AF ASSISI”: en essäistisk levnadsteckning om det katolska helgonet och tiggarmunken Franciskus av Assisi
(1182–1226), betraktad ur ett posthumanistiskt perspektiv. Även pilgrimen är en viktig figur i boken. Den
utgör en position som olika personer kan träda in i,
vilket också Vermeheren Holm gör i texten ”BREV TIL
EN VEN”. Den resande och sökande pilgrimen utgör
därmed en öppen figur som är närvarande i de narrativ
som Vågen og ingen omsätter.
Huvudparten av bokens avdelningar arbetar emellertid med konstnärliga metoder som rör bearbetningen
av befintligt material, såsom transkription, radering,
palimpsest och decollage. Genom att måla på tryckta boksidor både raderar och framhäver Vermehren
Holm nya meningskonstellationer ur det befintliga.
Vissa ord och satser lämnas orörda av färgen, vilket får
dem att lysa mot de kolorerade boksidornas ofta mörka
bakgrunder. Dessa fragment framträder i nya helheter,
visuella såväl som textuella. Att fragmenten separeras
från varandra – isolerade eller sammanslagna i kluster
– får även en stor inverkan på läsningen. Satsytan har
inga vita rymder eller blankrader, inga förment neutrala utrymmen för blicken att vila i, istället täcks sidan
av sammanflytande färger som också de ropar på att bli

lästa och laddas med mening.
I andra fall koloreras boksidorna i ljusare färger, vilket
lämnar texten synlig. Raderingen finner då ett grafiskt
komplement i formen av en svart tuschpenna, vilken
drar tjocka, ojämna streck rakt igenom raderna. Överstrykningen lämnar texten läsbar, samtidigt som ingreppet signalerar att detta inte behöver eller bör läsas.
Strecken motarbetar texten, men förintar den inte. Att
tuschpennans lite irreguljära eller vågliknande framfart genom raderna bär vittne om att en mänsklig hand
genomfört dessa censurliknande ingrepp är likväl viktigt. Rörelsen lagras i texten och blir en del av den. Att
alla dessa inskriptioner är avtryck från ett subjekt är
avgörande att komma ihåg under läsningen av dessa
decollage.
Jag har sedan tidigare läst avdelningarna ”PILGRIMSBOGEN” och ”MIT LIV SOM JAKOB” som publicerats
i poesitidskriften Den engelske kanal. Utöver att ”MIT
LIV SOM JAKOB” har en minimalt annorlunda disposition i Vågen og ingen är bidragen identiska, men min
läsning av bilderna förändras ändå radikalt i det nya
sammanhang som Vågen og ingen upprättar. När dessa
delar omgärdas av flera texter som arbetar utifrån
samma villkor – materiellt, konceptuellt och språkligt
– kommer de till ännu större rätt. De handkolorerade
boksidorna sticker inte längre ut, vilket de tenderade
att göra i Den engelske kanal. Jag kunde stundtals uppleva det som svårt att snabbt ställa om min uppmärksamhet i mötet med dessa bilder, vilket inte är fallet
nu. Boken balanserar fint en tematisk följsamhet med
en dynamisk komposition. Allt börjar med den enradiga dikten ”NARREN”:
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jeg rejste mig for at se om jeg var fri

En utsaga i dåtid, artikulerad likt ett konstaterande,
som lika mycket är en scen. Ett ”jeg”, som vi får förmoda är narren, reste sig för att se om hen var fri. Vad
som först slår mig är hur fint dikten korresponderar med boktiteln Vågen och ingen: att vakna och vara
ingen; det vill säga en narr. I den andra avdelningen
”ALENE OG DAGEN” förskjuts och skiftar jag-formen
till tredje person. Dikten inträder i ett mer deskriptivt modus och berättar i en nästan biblisk ton om ett
ensamt subjekt, ett namnlöst ”han”. Varje stycke numreras med romerska siffor, vilket förstärker dikternas
redan ålderdomliga frasering. ”ALENE OG DAGEN”
är i sig inte särskilt intressant, men den fungerar bra
som övergång till den tredje avdelningen ”DET ÅBNE
VÆRKS POETIK”, som arbetar med den decollage-teknik som nämndes ovan. Avdelningens första boksida
är täckt med svart färg, förutom fem rektangulära remsor där följande text framträder:
at udsende en
Skikkelse,
		
			

et

Brudstykker,

Værk,

där. Dessa fragment formar sedermera ett verk som
inte längre tillhör upphovspersonerna. Det intressanta är här den dubbla röst som genljuder i utsagan: ”et
Værk, // som ikke længere er mit”. I en första instans
klyvs raderna mellan ursprungstextens författare LaoTse och Vermehren Holm, för att därefter skingras i en
nästintill subjektslös sfär. Ty denna polyfoni anspelar
i förlängningen på hur öppet själva språket är. Att det
inte existerar någon pre-diskursiv yta. Det öppna verkets poetik iscensätter därmed en konstsyn som visar
på litteraturens gemensamma och gränsöverskridande
potentialer.
De handkolorerade bilderna visar därutöver på att radering inte behöver vara en inskränkande eller negativ operation, utan affirmerande och additiv – trots att
övermålningarna bokstavligen reducerar textens yta.
Raderingen lägger till och bär på en egen information.
Eller som Craig Dworkins skriver apropå censuren
som poetisk operation: ”Det finns ingen subtraktion
i textens matematik”. För genom ”att lämna ett spår
av den text som har ersatts – den skugglika konturen
av dess kropp, alla dessa spöken som hemsöker rymden för deras våldsamma avlägsnande – upprätthåller
censurens märken en rymd där verket klyvs i två kompositionsmoment, och upprättar ett andra betydelsesystem, en rivaliserade semiotisk regim, inom textens
område. Den censurerade textens utsuddningar och
upphävanden opererar, kort sagt, med samma logik
som ett ärr.”

som ikke længere er mit.

Ur en annan bok framträder fragment som tillsammans
proklamerar en poetik som inte lät sig läsas i den ursprungliga boken, men vars beståndsdelar ändå fanns
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Jag har detta citat i bakhuvudet när jag bläddrar vidare till den andra och sista högersidan i ”DET ÅBNE
VÆRKS POETIK”. Läsaren konfronteras här med en
målad hand – öppen och brinnande gul framträder den

mot en mörkröd boksida. Jag tvekar först inför att benämna bakgrunden vid en boksida. Men jag upptäcker
snart att det går att urskilja ett antal kapitäler mellan
handens fingrar. Detta placerar handen i förgrunden,
framför texten, som verkar stå på en titelsida – vilket
gör dess gest till ett döljande eller täckande handling.
Handen nekar läsaren tillträde till texten.
Men gör verkligen denna hand ett slags stopptecken,
försöker den hejda läsakten? Nja, inte bara – för efter
ett tag inser jag att handen bara begränsar en dechiffrerande läsart. Eller bättre uttryckt: den som önskar
utläsa vad som egentligen står på de kolorerade boksidorna nekas tillträde. Den läsare som däremot rannsakar sin uppmärksamhet och är villig att byta läsmodus
för att inskärpa andra betydelser och element – färg,
form, avlagringar, blödningar, revor, etc. – inser snart
vikten av att läsa själva ytan. Att läsa det oskrivna och
skrivna, samtidigt.
Alltså: genom att lyda handens order, genom att stanna
till men samtidigt komma närmare, blir andra saker
läsbara. Ett decollage i ”PILGRIMSBOGEN” verkar
säga precis detta: mot en lilasvart bakgrund framträder
de enstaviga orden ”at” och ”se” med ett visst avstånd.
Den mörka bakgrunden gör att blicken omedelbart
dras till de två orden; lysande i sina vita rektangulära rutor. Det grafiska avståndet mellan orden lägger
emfas på varje stavelse. Dikten beordrar mig att se.
Att läsa ytan. Och jag lyder – för trots att det inte finns
någon urskiljbar text på sidan är flera vågliknande
streck synliga. Dessa avtryck vittnar inte bara om hur
en penna rört över texten, utan även var raderna står
under den mörka färgen (vilket är ett exempel på hur
raderingen kan förstås som en bärare av information).

Det är fantastiskt hur kraftfullt de minsta och till synes mest obetydliga element träder fram i Vågen og ingen. Jag uppmärksammar exempelvis att pagineringen
upphör på de uppslag som rymmer de handkolorerade
boksidorna. Först tänker jag inte mycket kring detta, då det är ett regelmässigt formgivningsbeslut att
utelämna paginering på boksidor där bilder upptar
satsytan. Men när min blick förstrött far över ytan på en
handkolorerad bild i den avslutande avdelningen ”PILGRIMSBOGEN” fastnar jag plötsligt vid numret ”87”. De
två sifforna är centrerade i boksidans överkant, knappt
synliga i den röda och mörkblå färgen som flutit samman. I denna numeriska post ryms resterna av en tidigare ordning, det vill säga sidans utsedda plats i ett tidigare
bokobjekt. Och när denna sidhänvisning förskjutits in i
den nya bokens system fungerar den inte längre; platsen
den hänvisar till överensstämmer inte med den nuvarande boken. Men detta betyder inte att siffrorna är inaktiva
eller överflödiga – tvärtom utgör de en kritisk rest, format
likt de ärr Dworkin talar om.
Att Vermehren Holm på andra ställen i boken varierar
mellan att måla över, stryka och lämna de forna sidhänvisningarna orörda visar på hur arbetet med siffrornas
lika ambivalenta som avgörande status ständigt kontempleras. Det blir härmed extra angeläget att tänka Vågen
og ingen som ett slags utvidgat arkiv. Ett arkiv som både
fixerar och öppnar sitt material, som insisterar på det
oavslutade. Och som läsare av detta arkiv uppskattar jag
främst att det, mer eller mindre undantagslöst, visar sig
vara produktivt att tänka dess övergripande ämnen genom att ta fäste i språkliga och materiella detaljer – en
omständighet som visar på hur pass genomarbetad Vågen
og ingen är. Det var länge sedan jag läste något så bra av en
samtida, danskspråkig poet. |
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