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 ARVE KLEIVA

Vemund Solheim Ådland
«Sep pran ek»
Dikt. 20 sider
Biblioteket Gasspedal

Tilhører du dem som nødig leser dikt? Her er
samlingen alle som kjenner alfabetet kan lese

Mange vil oppleve dikt som skremmende, om 
man for eksempel i vanvare skulle åpne en
diktbok mens man drodlet langs hyllene i biblioteket eller bokhandelen. Kan hende har man 
ikke noe der å gjøre, bare later som, fordi man liker å gå eller sitte i denne verdenen, skutt ut
i milliarder av retninger om man åpner bindene der de står, stille og velorganisert på hyllene.
Man later kanskje som noe bestemt (jeg trenger en vare, den har et formål), med dempet
stemme som om noe kunne våkne her.

Denne redselen er mer presis og gjenstandsvarende enn man kanskje liker å huske hvis
man først har lært de nokså enkle konvensjonene som regulerer diktets organisasjon på
den trykte siden. Redselen svarer eksempelvis til det man kan kjenne når man må lære
alfabetet, kombinasjonen av bokstaver, setningene. Far les. Mor syr. Ikke alle kjenner 
angst, enda færre husker den, mens noen aldri kommer forbi denne terskelen, og forstår
ikke hvorfor: Angsten blir den måte man forstår alfabetet på (selv tilhører jeg denne
gruppen, og elsker av den grunn kongen, som representerer meg, beskytter meg mot
lærerne, de røde strekene i stilboken, g-en nederst på siden).
O

Ok. Brole – fni ek. Ok bo.
E bi.
La to.
Ana. I ek.



D a g s a v i s e n | Dikt for alle http://216.239.59.104/search?q=cache:EZ9QWU1YPREJ:www.da...

2 of 2 16-05-04 17:37

O
Vemund Solheim Ådlands dikt er like allmenne som opphøyde: Kongelige. Man kan se og
lytte, slippe å forstå, omgås diktet, kikke på det, disse bitene, dem man lager dikt av eller
bruker på butikken, i avisen. «Sep pran ek» stanser og blir stående ved grensen til et
hvilket som helst språk, kjent eller ukjent, dets tilblivelse eller undergang i glemsel, en mer
enn tvetydig sone, og likevel et uvanlig skarpt uttrykk. Slik er diktene også – på en
sjokkartet måte – potensert med alt et språk kan romme, fra banaliteter til grotesker, i
hvilket som helst utsnitt, og potensert med hvilken som helst lengsel etter et annet språk,
også det som måtte være betinget av raseri.

Walter Benjamin sier et sted at enhver barndom gjør et stort arbeid for menneskeheten. Noe
av dette arbeidet er nedfelt som form i «Sep pran ek», med den innsikt enhver politisk
anstrengelse burde (i termens etiske betydning) ta utgangspunkt i: at det også kunne være
annerledes. Debutanten Ådland har en sjelden presisjon i rytme og klang, og intim
kjennskap til det katastrofale i en hvilken som helst språklig foreteelse, like fullt har han
investert frivolitet, ro, latter og avvæpning i diktet. Samlingen er selvsagt ikke uten
historiske forelegg, eksempelvis pergament- og papyrusfragmenter (biter av tapte 
manuskripter); surrealisme og dadaisme; rent typografiske billedflater. Den nærmeste
assosiasjonen er kanskje likevel Henri Michaux' grafikk, kanskje fordi også Michaux'
litteratur rent tematisk beveger seg så nær Ådlands motiver.
Enhver – splitter ny eller veltrent – poesileser bør skaffe seg denne lille boken (Prøv nettet:
http://kunst.no/pipermail/110/2003-September/000404.html). Skulle man sammenligne
«Sep pran ek» med annen norsk poesi, er kanskje Prøysen brukbar. Også hans dikt er
åpne, allment tilgjengelige, også der kan man havne i det ukjente mens uttrykket ved første
øyekast så jevnt og oversiktlig ut.

FRA DAGENS AVIS:

 På tide med mer permisjon til far
 Helsekroner opp i røyk
 Tre av fire med hjemmehjelp blir feilmedisinert
 Krekar-saken har kostet «småpenger»
 Høybråten avviser Mehmet-løsning
 - Farlig tidsjag
 Påskestreik hvis ikke regjeringen griper inn
 Flere slipper toppskatten
 Telenor røper hemmelige telefonnumre
 Fyllekjører slipper fengsel

 Zapatero holder stand
 Norske soldater i kamp i Kosovo
 Mystisk gruppe truer Frankrike
 Hareide vil samarbeide med Kojonkoski
 Lyn billigere enn Vålerenga
 - Vi kan da ikke bare bli stuet bort?
 Rosenborg-tap for Kongsvinger!
 Start-leksjon mot Skeid
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