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Marcus Voigt

beluga bolognese står på komfuret
bobler stille ind i sig selv, afgiver væde
jeg kigger på dig der troligt står
og rører rundt, keder dig
pastaen koger over
jeg tager den af varmen
så er der mad
vi går ind på dit værelse
i den nye lejlighed
du er lige flyttet herind
på frederiksbjerg med roommate
længere væk fra mig
vi sætter os ned og kigger hinanden i øjnene
jeg anretter portioner, du sukker
du vrisser over portionstørrelsen
siger at du ikke kan spise så meget
jeg siger at jeg bare kan tage over
spise resten når du ikke kan mere
så begynder jeg på min egen portion
blander fuldkornspasta med bolognese
anretter bidder på min gaffel
kigger op på dig indimellem
du ser ned på din tallerken hver gang
så i stedet kigger jeg på den gule væg bag dig
den du panikkede så meget over
skal hele værelset være gult?
skal det bare være én væg?
vi nåede at klistre dem alle ind i malertape
før du bestemte dig for at det bare skulle være den ene
nu står du tilbage med et forvirret værelse
med én grågul væg
over den kan jeg høre
overboen gå uroligt rundt
retter fokusset tilbage på dig
du sidder og græder salt ned i din mad
smager den til igen

samtaler over maden
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jeg spørger dig hvorfor du græder
og du svarer at vi aldrig snakker over maden
der er for stille
i forhold til hvad du er vant til
og jeg svarer at jeg aldrig har snakket over mad
at jeg er opdraget til stilhed
at vi hjemme hos mig
aldrig snakker over mad
at maden på den måde bliver hellig
men at jeg godt kan ændre det
du er træt af at tage initiativ hele tiden
synes altid at du indleder samtalen
og synes for resten heller ikke at vi har samtaler
men bare parter der fortæller og lytter på skift
jeg strammer grebet om bestikket
ser dig sprænge i en sky af blod
og så siger jeg
at jeg vil gøre mit bedste
men at det er svært når du taler så uhåndgribeligt
og du har altså også en tendens
til at køre ting ud af proportioner
og du siger at du ikke vil ændre noget ved mig
men at det bare ikke er nok lige nu
jeg ville ønske du brugte dine ord til at slå mig
i stedet for det pis du har gang i lige nu
og det her skænderi
havde også været bedre
hvis Radiohead havde spillet i baggrunden
måske OK Computer eller A Moon Shaped Pool
et eller andet der kunne sætte det i reference
i stedet sidder vi i stilhed
og glor hinanden i øjnene
mine vrede, dine våde
jeg spørger om vi ikke skal gå ud
lige ryge en smøg og drikke noget vin
og du siger jo
så vi forlader maden
tager vin og smøger
og begiver os ned ad din bagtrappe
ud i gårdens mørke



Slagtryk Oktober 2020. s. 4

tænder vores smøger
flammen dirrer i mine hænder
jeg ryger den færdig på ingen tid
hvæs af røg
og jeg kvaser asken til mos med cigaretten
tværer den ud til den ikke ryger mere
ser dig i dine grønbrune øjne
jeg har lyst til at spise dem
mærke dem briste i min mund
imens du taler videre om vores forhold
om at vi nok skal klare den
jeg rækker ud efter vinen
og bliver overrasket over
hvor koldt glasset er imod mine læber
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solen blinker lidt for den har masseret jorden hele
dagen ja den gode jord hvor vi så ofte sidder og spiser bare

os to Kirsten på jorden os to og vores kroppe dovne op ad et træ eller
med benene hængende udover broen vi sidder tit sådan det forestiller jeg mig

i hvert fald at vi gør måske var det kun to
måske tre gange men når solen er varm er det mest de gange jeg

tænker på og dyrene kigger op fra hullerne de indånder varmen de
stritter lidt i varmen og så dykker de ned og spiser

af jorden og hinanden dyrene åh hvor de tygger og nærer sig
nogle gange ruller de lidt rundt og andre falder i søvn jeg

tror jeg fortalte den slags bare sagde det ud i luften Kirsten
jeg håber sådan vores lille mis har det godt i solen et sted den blinker

lidt mere lidt hurtigere det er sjovt for skæret fra skarpt lys gør mig jo ængstelig
men solen ja den blinker mig ind i en rytme der ikke er kynisk
men vuggende og det tror jeg mest har noget at gøre med mor

hun plejede at lukke øjnene når solen gjorde sådan for eksempel i maj måned sol
ja jeg ved ikke hvor gammel jeg har været men der blinkede du meget

og mest bølgende af hvad jeg husker men indimellem bliver jeg i tvivl sol
om hvor meget det egentlig var at du blinkede

og intensiteten den har jeg svært ved at genkalde mig og min alder i de dage nej
måske omkring de elleve men nu mærker jeg mine skuldre der

på en måde spænder op under dine orange blink
fordi jeg forventer at de skal få mine skuldre til at falde lidt ned

som Kirsten du altid sagde ja det kunne jeg vist trænge til
og gik hen bag sofaen og pressede dine hænder ned i min stive nakke

men jeg forventer også altid så meget
 
 

 
 

Carla Dengsø
Dig Kirsten
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mor sagde engang noget om verdens undergang tror det var en slags remse sådan
tænker jeg på det nu men hvad i alverden! laver den der bille

på mit ben det må være en skarnbasse åh ja de glimter sådan under maven
og man skal huske! at vende dem om for ellers spræller de sig ihjel

som når mor kildede mig men den der
og det er jeg sikker på kravlede også på stammen

men det var nok før vi hængte kattens lorteposer i det træ åh
den basse må have været glad

sådan en lort hvis den havde haft tænderne i den jah man skulle næsten
det var derovre man snakkede om at holde en sammenkomst

men så var det at brændenælderne
(og de kunne jo ikke forsvare sig selv)

dækkede hele området og ham der startede snakken var en fyr med briller
og han hed da Carsten!

der var de tatoverede lægge der tilbød at tage sin webergrill med
puha som de læggede eksploderede som muldvarpeskud nej

så var det bedre med brændenælderne
men så var det pludselig at vælge mellem

brændenælderne eller Kirstens hænder den slags gør mig ængstelig
som da katten forsvandt i mange uger og vi troede jo den kom tilbage
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så vi købte os en grøn kano family size
den skal være family size sagde damen i butikken så der er plads
til både tæpper og madkurv derude var både sivene og gedden

den gedde kan nappe en i fingrene hvis man holder dem i vandet længe nok
ja sådan sagde jeg til dig Kirsten og hvor du hvinede og hvinede men det vand

nej det begriber jeg ikke
det selv samme vand de samme krummer fra dine voldsomme hindbærsnitter

de stadigvæk flyder rundt et sted og de lange spyt
jeg begriber ikke hvor det spyt ja alle de krummer kan være i alt det
væltende vand og jeg lod som om jeg trak vejret sådan nogenlunde

og så ud mod de siv og den gedde som du mente at have set
gedden under os gedden den ligger så stille fortalte jeg for mor vidste meget om gedder

fra morfar vidste hun den slags ja den ligger så stille helt forstenet ligger den
og venter på at knuse tænderne i en lille fisk og den lille fisk bare stivner

åbner munden for den fisk var ikke længere fisk
men noget glinsende midt i geddens ansigt

sådan er det med store fisk sagde du
ja det er derfor de skal fanges

og så kunne jeg jo have hørt dig om noget ja bare et eller andet
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som cikorie
mjødurt og mælkebøtte
en stemme

en stemme tonede frem
talte om apokalypsens farver

rytterne malede himlen
vi kendte den ikke længere
som blå

blå er ikke en farve
blå er partikler

som cikorie og akeleje
blåklokke og ærenpris
som forglemmigej og jakobsstige

ordene faldt
fra himlens sætterkasse
mundene for optagede
til at blive mætte

de lagde sig i mulden
sendte sporer ud
formerede sig

vinden tog fnuggene
sammenhobninger af hvid

hvid er ingen farve
hvid er et ord

som kæruld og kamille
kløver og kvan
som mjødurt og røllike

Blå er ikke en farve

Stine Lundberg Hansen
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vi kendte dem ikke længere
de red over vores tunger

tung tale faldt langs kysterne
og blev guld

tung tale faldt i vejkanterne
vi gik langs

rev asfalten med os

usynlige stemmebånd
bandt jorden sammen

vi satte neglene i
blødende blade
lagde bogstaver
i fostervand

gjorde dem afhængige af hinanden
gjorde dem talløse

i syv nætter rugede vi
så kom ordene
fødtes og blev mangfoldiggjorte

som gul snerre og brandbæger
rosenrod og bidende stenurt
som smørblomst og mælkebøtte

boblerne steg op
til gennemsigtige lyspartikler
klistrede til solen

gul er et ord
ingen farve

med syv segl lugede vi
vi flettede hinandens fingre
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lagde ordene på tungerne
stemmerne en cello
i vinden

vinden blæste i syv basuner
som trompetblomster
som snerler
og støvbesatte fnug

vinden blev hvid
luften blå og dagen gul

vi arbejdede i mulden
trådte den flad
jorden drejede
til andre end os

natten blev blå
lyset gult og jorden hvid

tonstunge toner
klingede og boblerne
faldt
faldt
blandt åbne munde
gabende tunge

ordene kom i kor

som cikorie og akeleje
rosenrod og røllike

som kløver og kvan
mælkebøtte og mjødurt

som bidende stenurt
og gul snerre

som smørblomst, ærenpris,
brandbæger og forglemmigej
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som jakobssstigen og blåklokkerne
og alle tårnene der styrtede i grus

gruset tog dem til sig
sandet og mulden med

ved vejen plukkede vi
atter steg boblerne
bristede

ordene klistrede
tungeslaskende
til læberne

holdt sammen af spyt
væskede de
piblede frem under huden
sprang ud af kroppen

vi sagde ordene

blå er himlens farve
gul er solen
hvid papiret
vi skriver på

med ord blev verden til
med ord forgår den

som cikorie
mjødurt og mælkebøtte
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Clara Busch Madsen

Grønne høje væskeverden. Yderst den glatte stenbænk. Senere i dag vil jeg gå en tur 
og drikke en cola. Senere i dag vil jeg gå en tur og drikke en cola. Slanke klistrede 
boblemørke. Hårene på vores arme bliver hængende når det blæser.
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg pakker min ene hånd ind i et gult blad der er stort nok til det. Eller jeg lader hele 
verden løbe ud i græsset som en gullig lunken sodavand. Dryppe fra hud til sten. 
Børnene som bliver mindre og mindre. Kakerlakker i en støvsuger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er først dagen efter jeg står i dampen. Stadig usikre luftkamre. Vifte tynde materialer. 
Børnene som bliver mindre og mindre. Vindruekerner mellem fingre. Gule høje 
væskeverden. En familie puster luft i badevinger. Senere vil de mase luften ud.
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En glemt sætning inde fra folder sig ud med lyden af våde badevinger på børnearme
 
 
 
Jeg lader mig organisere af græsset. Yderst den glatte stenbænk. Efter badetøjet kommer en 
lysere hud. Senere i dag vil jeg gå en tur og drikke en cola.
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Kristian Kimer

årstiderne vrider sig
som en kvinde
på slangetur
ud af det gamle skind

har du set en plov vende jord?

hvert forår
vender hun en anden
kind til

og hun er træt af det,
hun vokser fra det

snart er det sommer
og efterår resten af tiden

hun regner det hele af sig,
hun vil leve et helt nyt liv
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kroppen er syvogtredive grader varm
her

andre steder
både varmere og koldere

inderst gloende
som feber,
øverst frossen
som dvale

se, en svale

som en nervebane
gennem himlen
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jord,
du er ikke min mor

men dine øjne
løber i floder
ud under verdens vandoverflade
og lukker sig
som bølgende maveskind

dit hjerte smelter

og kystbyerne står
som rækker af åbne fødestuer
du kan fylde
med vand
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at jeg græder i dine arme
fordi jeg pludselig husker en andens arme
er ikke noget personligt
men hvad er chancen
for to identiske mandlige
du ved nok
hvad er i øvrigt lem i flertal
ved det ikke
men en dråbe sæd mere og bægeret flyder over
det var også kun fordi dit skæg er flot
skål for skæg
og æg der ikke er befrugtede
efter en fortrydelsespille fra Svale apotek
som du tilbød at betale halvdelen af
en nobel feministisk gestus
og dog
jeg har ikke rigtig brug for 40 kr
har mere brug for at du ikke har klamydia
og at dit identiske lem ikke giver mig svamp
for sent
så det tid til Canesten min øjesten
du er en dejlig en er du

Julia Liv Martin
Karusellen
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Klara Li Scheutz
amor. sardinien

Det er for tidligt på året og for sent på aftenen

Det er mig, jeg kigger på et maleri jeg overlever

Det er mig, jeg overlever
 
 
 
Du sagde en dag vil der være et hjem igen

En dag vil der være et hus´´´´

En dag vil der være

Hjem igen

Og en dag skal vi bygge
 
 
 
Der var engang

Vi så solopgangen

Og du så solen på min kind

Og du rørte mit øre
 
 
 
 
 
Et hus

Og en å
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Og en have

Og en regn

Og en stor squash

Og en der kom

En der kom til

En der kom til hverdag

Og som kom til os hver dag

Og som kom med det til os. amor
 
 
Lige nu

Dage skal gå

Det er bare dage skal gå
 
_ 
 
 
Vi så gammel fæstning

Vi så flamingoer

Vi så dem, fløj over os
 
 
På den den gamle fæstning

Vi så dem flyve over os på den gamle fæstning

På sardinien
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Vi var taget dertil med færge om natten

På sardinen vi havde set det om natten
 
 
 
Bare det bare os

Flamingoerne

Bare det bare det bare det. sardinien
 
 
amor. sardinien
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Redaktionelt

Poesi læses aldrig helt ens af to forskellige mennesker. Vores erfaringer former, hvad 
vi lægger i et ord eller en sætningskonstruktion. Det oplever vi hver uge i redaktionen. 
Nogle gange er to redaktører glade for en tekst af hver sin grund. Men når man skal 
oversætte en tekst, bliver man taget på ordet.

I denne måneds redaktionelle tekst, skriver tidligere redaktør Eva Obelitz Rode om 
oversættelse og det fortolkningsarbejde, der ligger i det. Eva oversætter graphic novels 
fra svensk ved forlaget Cobolt og har været med til at oversætte den netop udgivne 
antologi Sara Ahmed – Et ulydigt arkiv på Forlaget Nemo.

Vi håber, at Evas overvejelser inspirerer jer læsere til at tænke over de helt små nuancer i 
et ordvalg.

Oversættelsens forskydninger

Når jeg tænker på oversættelse, tænker jeg tit på Herta Müllers værker. Selvom de ofte 
handler om hendes opvækst i en tysksproget landsby i Rumænien og det diktatur, hun 
voksede op under og sagde fra overfor, er det altid gennem sproget, at fortællingen 
udspringer.

Fordi Müller voksede op som del af et tysk mindretal i Rumænien lærte hun højtysk i 
skolen og talte landsbyens dialektale tysk derhjemme. Da hun blev ældre og flyttede til 
byen, var det først der, at hun lærte rumænsk. Og det gjorde hun ved at lytte. Hun skriver: 

 Når omgivelserne kun siger det man ikke kan, lytter man med hele egnen til  
 sproget. Og bliver man længe nok, så lærer den på egnen værende tid sproget for  
 en.

Ved at lytte forstår hun, at selvom man oversætter et udtryk fra ét sprog til et andet, så 
betyder det ikke nødvendigvis det samme. Fx om vindens bevægelse. Hun fortæller, at det 
på tysk hedder ”vinden har lagt sig”, mens det på rumænsk hedder ”vinden er standset”. 
Disse observationer viser det arbejde, der ligger i at oversætte; at overføre en betydning eller 

Ved tidligere redaktør Eva Obelitz Rode
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stemning til et nyt sprog og de billeder, der automatisk følger med – og hvor forskellige, de 
kan være. På den måde peger den nye tekst, oversættelsen, også altid tilbage på originalen.

Som Herta Müller så smukt formulerer det:

 Næsten enhver sætning er et andet blik. Rumænsk så anderledes på verden sådan  
 som dets ord var anderledes.

Når jeg oversætter, læser jeg. Det en gentagende og mere koncentreret læsning. Som 
oversætter har jeg ikke mulighed for at læse henover en sætning, jeg ikke helt forstår. 
Hvis sætningen slår knuder, og det vel at mærke ikke er hensigten fra originalteksten, 
må jeg gå et skridt længere ned i teksten. Dissekere hvert enkelt led i sætningen, prøve 
forskellige ord af. Selvom der kan være et ord, der umiddelbart ligger lige for som det 
direkte oversatte, er det ikke sikkert, at det er det bedste valg for teksten som helhed. Fx 
ville jeg normalt oversætte to follow the straight line til ”at følge den lige linje”. Men da jeg 
stødte på netop denne sætning i arbejdet med at oversætte en tekst af queerfeminist og 
affektteoretiker Sara Ahmed, hvor afsnittet bl.a. handlede om et queer barn, hvis familie 
slår hånden af det, ligger der naturligvis et ordspil i det engelske straight, der både kan 
betyde heteroseksuel og lige. Der skulle derfor noget mere til og efter en diskussion med 
det oversætterkollektiv, jeg arbejdede sammen med, besluttede vi os for oversættelsen ”at 
følge den rette linje”. Tanken bag rette er ordet ”afrette”, der kunne fungere lidt ligesom 
straight samt at der i en af de andre tekster også fremgik et udtryk med et barn, der skulle 
”rettes ind” eller ”blive afrettet”. 

Oversættelse kræver derfor et større fokus på de sproglige finesser. Lidt ligesom Herta 
Müller viser; det ligger i detaljerne, hvordan vinden opfører sig. Det kan være vildt 
frustrerende, når et ordsprog fx ikke er direkte oversætteligt, men samtidig kan det udvide 
forståelsen af ens eget sprog. For når det fx på svensk hedder at lägga benen på ryggen 
bliver jeg opmærksom på det danske udtryk ”at tage benene på nakken”. Der er ikke den 
store forskel her, men der er stadig små forskydninger, der kan vise sig at være relevante i 
en tekst, hvis brugen af et udtryk eller ord ofte går igen og derfor vægter højt. Hvis det er 
ryggen, der fx går igen, mister udtrykket en kobling, når det på dansk er ”nakken”. Der er 
også valg, der uanset hvad ofte ikke kan hamle op med originalen. Fx skriver Herta Müller, 
at ordet ”gane” på rumænsk betyder mundhimmel – der kommer gane lidt til kort, men at 
skulle bruge fx ordet mundhimmel kan også gøre, at læseren ikke forstår, hvad der menes.

Ofte kan der være ledetråde eller direkte henvisninger andre steder i teksten, der kan 
guide en til, hvordan et udtryk kan oversættes. Og de er vigtige at få øje på, hvis ikke i 
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første læsning, så i anden eller tredje. Tit må jeg vende og dreje et ord eller en sætning flere 
gange eller lade den ligge lidt tid, før jeg vender tilbage. Eller sende teksten til ens redaktør, 
medoversættere eller en ven. For det kræver nemlig ofte et nyt blik, hvis der er noget, der 
virker knudret. Det er lidt ligesom, når man ser en film flere gange – jo flere gange, man 
ser den, jo bedre øje har man for detaljerne. For de små forskydninger, de steder den 
kommenterer på sig selv.

Jeg forsøger at tage dette andet blik med mig. For der åbner sig nye veje ind i en tekst, når 
man deler den op, læser bagud og genlæser. Eller måske ligefrem tænker over, hvordan en 
sætning ville lyde på dansk, engelsk, svensk i stedet for det originalsprog, man nu læser. 
For en oversættelse er også en åbning; en anden måde at læse og forstå teksten eller verden 
på.

Derudover er oversættelse i sig selv en åbning til en anden verden af litteratur. Jeg har 
længe søgt mod Sverige, hvis der var en bog, jeg ikke kunne læse på originalsproget, og 
som ikke var at finde på dansk, for at finde denne åbning til lande og kulturer, jeg ellers ikke 
ville have adgang til. Derfor er det vidunderligt nu at opleve små forlag som fx Palomar og 
Kosmos, der bl.a. har udgivet russiske værker, der i Sverige betragtes som essentielle, men 
som ikke før har været at finde på dansk. Hertil vil jeg også pege på forlaget OVO Press, 
der netop har udgivet Frank B. Wilderson III samt Audre Lorde og det nystartede forlag 
Harpyie, der allerede har udgivet to fantastiske nyoversatte værker og har mange flere på 
vej. 

Alle disse værker er med til at åbne op for nye verdener og med dette andet blik måske 
også en ny, mere koncentreret, måde at læse på.

Citater og henvisninger er taget fra Herta Müller, Kongen bukker og dræber (2010), 
oversat ved Karsten Sand Iversen.
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