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U n iv e r s ity o f C o p e n h a g e n

A b s t r a c t . The poetic subject is a constituting feature o f the poetic
genre distinguishing it from other literary genres. The presence o f a
speaking voice and a central perspective in a poem is one o f the most
fundamental expectations to the poetic text, and it is a determining fac
tor o f the reader’s approach to the text as it offers the reader the possi
bility o f understanding the poem through identification with the expe
riences and view s o f the speaking subject. A s the genre evolves the po
etic subject takes different forms, and in experimental postmodern po
etry the lyric voice is often challenged and replaced by a fragmented
expression favouring the polyphonic or impersonal. This paper exam
ines the poetic subjects o f two contemporary Danish works o f poetry,
Inventarium by Kaspar Kaum Bonnén and Altings A by Tomas Th0fner,
and discusses the implications o f the function o f the poetic subject to
the understanding o f the text.

Litterære tekster opfattes almindeligvis som en form for
kommunikation, og læseren m0der dem med en forventning om at forstä.
Mange eksperimenterende, litterære tekster fremtræder som uigennemtrængelige, og de unddrager sig fortolkning og analyse i kraft af deres radikale formsprog. Dette gælder ikke mindst lyriske tekster, hvor de formelle eksperimenter ofte er særligt fremtrædende. En af indgangene til den lyriske tekst er det
lyriske jeg, som udg0r et fortolkningsmæssigt centrum for teksten og giver
læseren en mulighed for indlevelse i tekstens univers gennem identifikation
med subjektet og dets oplevelse af verden. Tilstedeværelsen af et talende S u b 
jekt som centrum for teksten er et særtræk for den lyriske tekst, der adskiller
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digtet fra andre litteraere genrer som prosa og drama. Et af genrens vigtigste
virkemidler er digtets ’’stemme”. Stemmen er knyttet til lyrikgenren som mundtlig genre og til digtets lydlige og rytmiske formsprog. Ved hjaslp af forskellige
litterajre greb skabes et sprogligt udtryk, som er unikt for det enkelte digt, og
som forbindes med kunstnerisk originalitet og kvalitet. Samtidig er stemmen et
personligt aftryk, og dermed ogsä knyttet til forfatteren som individ og til teksten som et udtryk praeget af integritet og aegthed. Det lyriske jeg er det skaeringspunkt, hvor der kan ske et sammenfald mellem teksten som retorisk konstruk
tion, det bagvedliggende forfatterjeg og lasseren.1
Den eksperimenterende og sprogbevidste poesi har pä forskellig mäde an
fegtet jeg ’ets status i den lyriske tekst, og digtets stemme er afl0st af et fragmentarisk og flerstemmigt udtryk. När laeserforventningen om et lyrisk jeg eller
en baerende stemme i digtet ikke opfyldes, har det nogle konsekvenser for Isesningen. Det lyriske jeg og digtets stemme er knyttet til indtrykket af teksten som en
harmonisk helhed, og när de bortfalder, forsvinder ogsä muligheden for at fortolke teksten ud fra en oplevelse af helhed.

D E T L Y R IS K E JE G O G D E T B IO G R A F IS K E

I dansk lyrik har der de senere ar vasret en 0 get interesse for det biografiske. Der eksperimenteres med grasnserne mellem det private og det offentlige, og i mange vaerker finder der en udveksling sted mellem kunst og liv, som
ikke laengere kan adskilles fra hinanden. I essayet ”Det generte objekt: Mig” i
antologien EG.JAG.JEG. (2004) reflekterer Mikkel Thykier over ’’gensidighed” i forbindelse med litteraere tekster. I den litterasre tekst er modtager-afsender forholdet altid anonymt. Artikleme i antologien er holdt som op lsg pa
et seminar arrangeret af forfatterskolen, og Thykier fremhasver forskellen pa
opkegssituationen, hvor han star ansigt til ansigt med dem han taler til, og den
senere udgivne artikel, som ikke pa samme made er bundet til hans egen per
son. Han indleder med at markere den mundtlige situation, som oplaegget hol
des i:
1 Om sammenfaldet m ellem digtets stemme, en bagvedliggende forfatterintention og laeserens oplevelse skriver Atle Kittang og A sbj0m Aarseth i Lyriske Strukturer (1968): ”Et annet
karakteristisk trekk ved det lyriske jeg er dets forhold til diktets leser eller tilh0rer. [...] Med den
tyske kritikeren Herbert Lehnert kan vi si at det lyriske jeg identifiserer dikteren og leseren. [...]
For at utdype denne teorien om identifikasjon naermere, kan vi si at det poetiske spräket ved sin
intensitet - og sin ssre g n e natur i 0vrigt - bevirker at leseren ikke bliver stäende pä avstand, i en
slags selvbevisst uroikkelighet. Den mottakelige leseren lar seg rive med og tilegner sig umiddelbart diktets tone eller holdning. Spräket virker suggerende, og leserens opplevelse innebserer. at
han ikke ser pä, men m ed det lyriske jeg. Det er altsä - i opplevelses0yeblikket - tale om et sammenfall m ellom diktets og leserens jeg, i samme grad som leseren fom em m er et sammenfall
m ellom dikterens og diktets je g ”. (s. 35)
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Det I skal h0re, angär mest mit privatliv. Eller i hvert fald nogle private forhold - eftersom
de ikke er offentliggjort. Derfor mâ det være uden for citat (sä sluk bändoptageme - referat
er OK, det er noget andet; der er det referenten der stär til ansvar).
Mikkel Thykier er et forfattemavn: Se bort fra det. Sä kan det her blive navnl0st og
privat, og privat men upersonligt.
Det er kun muligt for mig at vedkende m ig de her ting i en privat situation og kun i et
ansigt-til-ansigt-forhold. Det her mâ være sâdan en situation, (s. 59)

Mikkel Thykier iscenesætter Situationen som en privât situation og skelner
klart mellem den private situation og forfatterrollen, som han beder tilhprerne
om at se bort fra. Den private situation, som han iscenesætter, er ”uden for
citat”. Der gælder nogle andre regier for det private end for den publicerede
tekst:
Nâr det her er blevet udgivet, ogsâ selv om det kun er som dokumentation, er der ingen af
de forhold der bruges til at karakterisere Situationen - den er privat, udtryk for et ansigt-tilansigt-forhold ... osv. - der gælder for forholdet til læseren. Sä pâ sin vis vendes ryggen til
læseren. Men udgivelse vender ogsâ ryggen til oplæggets bekymringer. Det eneste der er
tilbage, er markeringen af de to uforenelige planer, hvor der ikke kan tages hensyn til den
ene uden at den anden behandles hensynsl0st. I kan ikke fä min underskrift her. Den er alligevel overfl0dig. (s. 78)

Ved at iscenesætte det private i oplægssituationen sætter Thykier sp0rgsmälstegn ved teksten som kommunikation og gensidighed og ved de forhold, der
g0r sig gældende i forbindelse med den litteraere tekst. Samtidig insistere han
pä at træde tilbage som person i forhold til den færdige tekst, som netop ikke
kan være privat eller gensidig, men som fungerer pä nogle andre vilkär. Ved
pä denne màde at tematisere det private synligg0res nogle af præmisserne for
den litterære tekst.
Det biografiske har faet en ny funktion i lyrikken, hvor det bidrager til udforskningen af teksten som et medie for kommunikation. Meget sigende plæderer Mikkel Thykier i sit oplæg for brevgenren eller korrespondancen som et
medie for ’’generthed og gensidighed” i modsætning til den litteraere tekst, hvor
modtager-afsender forholdet altid er anonymt. Ved at inddrage og investere det
personlige i kunsten bliver den ogsâ et etisk projekt. Interessen for det biogra
fiske har betydning for holdningen til det lyriske jeg som et konstituerende ele
ment i lyrikgenren. I Mikkel Thykiers udlægning understreges den litterære teksts
karakter af kunstighed og upersonlighed, samtidig med at denne kritiseres.

KASPAR KAUM BONNÉN: INVENTARIUM
Digteren Kaspar Kaum Bonnén er ogsâ billedkunstner, og han har selv bidraget til tilrettelæggelsen af omslaget dl Inventarium (2002). Allerede pä forsiden præsenteres je g ’et som et centrait tema i bogen. Pâ omslaget er der gengivet otte farvefotografier, der ligner almindelige amat0rfotografier, og man
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kan se, at de er anbragt i plastlommer som private fotos i et album. Det overste
fotografi pá forsiden viser en person stáende i lavt vand ved en Strand. I vandet
ses nogle meget store bogstaver af et flydende materiale, som personen fors0ger at arrangere i vandet. I billedets forgrund flyder tre bogstaver i en gruppe
for sig selv. De danner tilsammen ordet ”Jeg”.
Fotografíeme pá omslaget viser forskellige situationer og interi0rer fra det
offentlige og det private rum. Billederne pá bagsiden forestiller to beboede
rum i et hus eller en lejlighed. Der er ingen personer tilstede i billedeme, men
rummene bserer tydeligt praeg af at vasre beboede, og fotografíeme af inventaret bliver en slags dokumentation af et liv, som de fysiske rum danner ram
men om. Pá de fire fotografier pá omslagets indersider kontrasteres motiver fra
den naere, personlige virkelighed med motiver fra det offentlige rum. To af fo
tografíeme viser et barn med en dukke og en kvinde i et k0kken, der lasser et
m a n u s k r i p t . De to andre viser henholdsvis en S i t u a t i o n ombord pá en fiskekutter, hvor en fisk spiddes pá en harpun, og et s t e n s k u l p t u r pá et museum, der
forestiller en enorm knytnsve i sten. Kontrasten mellem sárbarheden i de naere
motiver og voldsomheden i de udadrettede aktiviteter gengiver en kompleks.
Fotografíeme har et dokumentarisk prag, der knytter dem til en konkret, empirisk virkelighed, og deres karakter af private amat0rfotos antyder en biografisk
kontekst.
I Inventarium optraeder et lyrisk jeg, som benytter sig af forskellige retoriske greb. Jeg’et traeder ind i digtet som en stemme, der henvender sig sporgende ud i rummet. Det iscenessetter rummet omkring sig med en apostrofisk henvendelse og skaber pá den máde en omverden i digtet. Gennem sp0rgsmälet
fremkaldes ogsá svaret som en mulighed:
Hallo, e r d e r nogen?
Hallo!

Umiddelbart efter det indledende sporgsmäl afl0ses det lyriske jeg af et vi,
som optrseder sidel0bende med je g ’et gennem hele digtsamlingen. Der bestár
gennem hele bogen en spsending mellem det individuelle og det faelles:
H vem kender det ikke: vi tager telefonr0ret, eller vi banker pä d0ren, men
ingen giver svar.
Vi lytter. V i ved at der i den anden ende, pä den anden side, er en
mulighed for at m 0 de noget eller nogen. Vi lytter i häbet om, at en stemme
vil bryde tavshedens susen, vi venter pä, at nogen skal dukke frem, at noget
far form. (s. 9)

Det talende Subjekt ytrer sig pá vegne af et vi. Det udtaler sig generaliserende
og optraeder dermed representad vt som taler0r for det almene. Jeg’ets erfaring
udstrekkes til at gaelde for enhver. Med det inkluderende vi formulerer digtets
stemme ogsá lasserens erfaring, som bliver en del af det alment menneskelige
vilkár, som det f0rste afsnit beskriver. Gennem etableringen af dette inklusive
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vi im 0 dekommer digtene tilsyneladende laeserens forventning om muligheden
for indlevelse i teksten gennem identifikation med je g ’et. Det viser sig imidlertid i l0bet af bogen, at dette vi ogsä er en problematisk st0rrelse, og det re p rä 
sentative jeg undermineres pä forskellige mäder.
Samtidig med at det retoriske vi introduceres som et kollektivt subjekt,
etableres ogsä rummet som central metafor i bogen. Ligesom brugen af vi indsastter jeg’et i en social kontekst, er det rum, som Inventarium fremskriver, et
feiles rum. Jeg’ets indtraeden i digtsamlingen beskrives gennem rummet som
billede, og i bogens f0rste linier henvender jeg’et sig sp0rgende ud i rummet.
Jeg’ets rum overskrides bogstaveligt ved at d0ren äbnes. F0rst h0rer jeg’et no
gen pä den anden side, og derefter äbnes je g ’ets rum mod omverdenen:
"Hallo! Kom nu! Abn d0ren. / H vad laver du? Jeg kan h0re, der er nogen." og
"D0rens knirken. D0rens smcekken. D0rens Lydl0se äbnen." Rummet er bade
et eksistentielt og et konkret rum. Det er en afgraensning mod intetheden, en
konstruktion af betydninger og relationer med andre og endelig et fysisk rum:
Kom bare ind, rummet er sikkert nok. Den tomme susen, intethedens
stemme har valgt at svare, har valgt at lukke dig ind i samtalens rum. Lad os
udforske og genopdage det rum, som nu om giver os. H vorledes er det
konstitueret, hvorledes skal vi indrette det? (s. 10)

Digtets jeg placerer sig i en kontekst, som bade bestär af det sociale vi
som ramme om je g ’ets udsagn og af et konkret fysisk rum. Det viser sig, at ba
de rummet og identiteten af det repraesentative vi er ustabile. Frem for at konsolidere og identificere subjektet bidrager konteksten til at opl0se jeg ’et i en
flydende kontekst, hvor bade identitet og omverden er usikre:
Rummet vrider sig sksevt, og alle tegn pä sammenhaeng konstrueres med
surrealistiske perspektiver. Fra vaeggenes m0rke kan vi modtage nye betyd
ninger og konstruere nye sam m enhsnge, nye d0re vi kan gä igennem .Vi
ser os gerne gennem disse sam m enhange. Vi gär gennem m0rket. Vi trsder
ind pä fantasiens marker og ind i dyrenes skikkelser. V i er alle andre end os
selv. Eller de er i os. (s. 14)

Oplevelsen af omverdenen beskrives som surreel. Det konkrete inventar er ik
ke forbundet med realitet, men tvaertimod med en opl0sning af virkeligheden i
en indre forestilling. Samtidig opl0ses det faelles vi i forskellige skikkelser.
”Vi” er i fantasien bäde dyr og ikke mindst ’’alle andre end os selv”. Valget af
vi frem for jeg i forbindelse med digtets stemme placerer det lyriske jeg i et
spaendingsfelt. Jeg’et udtaler sig repraesentativt og dermed med autoritet, men
samtidig opl0ses jeg ’ets identitet i konteksten og det bliver utydeligt som cen
trum for teksten. Flere steder truer jeg ’et med at forsvinde fuldstaendigt:
Jeg kan naesten forsvinde. Mit jeg er et transparent lag, som lyset kan
skinne igennem. Jeg s0ger en kerne, som flytter sig ubestemmeligt. Jeg
s0ger den udskridende tid, der l0ber m ellem mine fxngre. Jeg griber i flere
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retninger med stemmer, der taler i flere tempi, med stemmer, der l0sner sig
fra et indre og vokser i alle retninger. (s. 37)

Jeg’et forsvinder fra laeserens fokus. Det bliver gennemsigtigt, og lseseren konfronteres i stedet med en diffus kontekst. Det lyriske jeg som digtets retorisk
centrum opl0ser sig selv i en flerstemmig konstruktion. Jeg’et taler ikke lä n 
gere pä vegne af et vi, men er selv blevet en konstruktion af flere stemmer.
Et sserligt traek ved det lyriske jeg i Inventarium er forholdet til objekterne i omverdenen. Som titlen fortaeller, spiller de konkrete genstande i bogens
univers en vsesentlig rolle, og der er en taet forbindelse mellem jeg ’et og de
genstande, som det omgiver sig med. Skellet mellem de konkrete objekter og
jeg’et opl0ses blandt andet ved, at de livl0se objekter i rummet tillaegges f0lelser og antropomorfiseres:
Som smä vibrationer l0ber f0lelsem e gennem
kroppen, de fornemmer, om der er noget pä fasrde. De klaeber sig til
objekterne. ellers har de intet at holde sig til. F0 lelserne er sl0rede temperaturer. De blafrer rundt om objekterne, de gennemtraenger deres tynde
membraner og forsyner dem med egenskaber.
[...]

Her laeser de hinanden, de ser hinanden i
membranemes overflader og husker pä, at i fremtiden vil de stä som objek
tive strukturer. Som billeder, der gentages. Som membraner, der medierer
vores forbindelse med tingene og med hinanden. Sädan ligner de overfla
der. (s. 26)

Der finder en osmose sted mellem det lyriske jeg og objekterne, som overtager
de menneskelige f0lelser og egenskaber og derefter bliver aktive agenter i digtet.
Senere i samme digt sker der en fuldstaendig sammensmeltning mellem jeg’et og
inventaret:
Jeg er en vaeg bag stolen.
Jeg er det bord, hvor vi samler os.
Jeg er spejlet, som ser sig selv. (s. 31)

Et andet sted er det stemmen som begreb, der knyttes til konkrete steder,
til rummet og til inventaret:
Der findes steder af kaerlighed, der findes steder af had bag den m0nstrede
tr0je, og sä findes der bare steder. Steder pä stem m em es landkort, krigsskuepladser med kolonner af haere, som danner m0nstre over körtet. Der er
senge, hvor stemmen gemmer sig under dynen. Der er steder pä dugen,
hvor stem men er vasvet ind i stoffet. M aske var det en samtale i gär, som
blev spildt bag et glas. Her kan den ligge og skvulpe i sit eget vand. I et
hav af beskrivelser om, hvordan kaerligheden kommer. (s. 37)

Stemmen, som ogsä er digtets medium, knyttes til inventaret, og det retoriske
projekt bliver uadskilleligt fra det konkrete og det stoflige. Stemmen er ikke
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udelukkende forbundet med jeg ’et som retorisk konstruktion i digtet, men ogsâ
med de objekter, som udg0r digtets inventar.
Den funktion, som inventaret har i bogen er ogsâ væsentlig for den opfattelse af betydning, som bogen repræsenterer. Betydningen er ikke knyttet til
indlevelsen i teksten gennem identifïkation med jeg ’et, men betinget af det samspil, som findes i teksten mellem subjekt og omverden. I det f0lgende citât fra
afsnittet ’’Inventarium” beskrives betydning ud fra det landskab, som teksten
skriver frem:
Vi danner pladser af betydning. Vi indretter disse grænsetlader, vi
lildeler steder betydning, vi lever med hinanden, vi opbygger sproglige
kommunikationszoner. Og i denne kommunikative procès stiller vi os i
forbindelse med hinanden og placerer os i vore omgivelser. (s. 57)

At kommunikere og danne betydning er i Inventarium uloseligt forbundet med
det fysiske landskab og med relationer mellem mennesker. Det lyriske jeg som
brændpunkt for læsningen erstattes af en kompleksitet, som læseren ved at deltage i teksten selv bliver en del af.

T O M A S T H 0 F N E R : A L T IN G S A

Tomas Th0fners Altings A (2004) har undertitlen ComputerPoesi. ”A” er
det f0rste bogstav i alfabetet, og begyndelse forstâet som tekstens tilblivelse er
et hovedtema i bogen. Teksteme i bogen er blevet til ved at Tomas Th0fner har
bearbejdet en række allerede eksisterende tekster ved hjælp af et computer
program, som derved har genereret en ny tekst. Det oprindelige tekstmateriale,
som teksteme i Altings A er udsprunget af, omfatter lyrik, prosa, læserbreve fra
aviser og nytârstaler af dronningen og statsministeren. Blandt de tekster, som
indgâr i materialet, er Tomas Th0fners egne tidligere digtsamlinger Tankens
alkymi (2000) og Sjœlens atom er (2002). Th0fner g0r rede for de procedurer,
som ligger bag teksten, i et forord og et appendiks til bogen. Han beskriver
processen som en mellemting mellem det tilfældige og det determinerede.
Th0fners egen indgriben i teksteme har f0rst og fremmest bestâet i at vælge ud
i en stor tekstmængde, og nogle steder har han ogsâ foretaget mindre sproglige
rettelser. Om arbejdet med de computergenererede tekster skriver Th0fner
blandt andet:
Arbejdet har ikke været væsensforskelligt fra alm indeligt redaktionelt arbejde, om end det
har været mere omfattende. Jeg har f0lt mig som redakt0r for en absurd usikker skribent og
har redigeret for at hjælpe teksternes intention frem, for at lade dem sige det de allerede er
i færd med at sige, blot (lidt) klarere. Man kan ogsâ sige at det har været en 0velse i at
skrive med læseevnen, at skrive ved at rette og slette. (s, 10)

Th0fner sidestiller sit redigerende arbejde med teksteme med læseprocessen.
Forfatteren har s0gt efter betydning eller ’’intention” i allerede eksisterende tekstligt materiale og dermed indtaget en position, som er parallel med læserens.
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Det er indlysende at bogens tilblivelsesproces har saerlige konsekvenser
for det lyriske jeg og for digtets stemme. Teksten er et produkt af andre eksisterende teksters udtryk, og den kan derfor ikke tillaegges originalitet, autenticitet eller nogle af de andre egenskaber, som ofte forbindes med litteraer kvalitet.
Digtets stemme har ikke längere baggrund i en forfatterpersonlighed eller en be
sternt oplevelse og gengivelse af verden. Den er et produkt af flere andre Stem
mer, og muligheden for at tilegne sig teksten gennem indlevelse og identifika
tion med det talende subjekt falder bort.
I de to f0rste afsnit i Altings A, ”Ude af stand til hvem” og ’’relative arkivstykker”, ser de fleste af teksterne ud som digte. Begge afsnitstitler kan lseses
som kommentarer til den mäde, som teksterne er blevet til pä. Den f0rste titel
”Ude af stand til hvem” kan blandt andet henvise til, at det ikke er muligt at
bestemme, hvem der taler i digtet. Identitet i forhold til tekstens udsagn og tilblivelse er blevet en gäde, idet bade digtets stemme og forfatterpersonen bag
den er forsvundet i den computergenererede tekst. Den anden titel ’’relative arkivstykker” peger pä teksterne som afledt af et arkiv af tidligere tekster. De
computergenererede tekster er netop relative, idet de altid henviser til en anden
tidligere tekst og til den proces, der ligger bag dem.
Det f0rste digt i Altings A har titlen ”Det samme”, og sp0rgsmälet om iden
titet og forskel introduceres dermed ved vserkets begyndelse:
men
de til
men
det er
men det
er som om
her er ikke
det samme
o g je g
er
som
gär en
anden
ind
det er der
og langt
det er
som om
som gär
bestär i
alt der er (s. 15)

Det f0rste ord i digtet er ”men”. Bindeordet ”men” bruges normalt til at betegne en modsaetning mellem to udsagn, og digtet indleder med at placere sig i
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forhold til noget andet, der gâr forud for teksten. Digtet positionerer sig i modsætning til en forudgâende tekst, ligesom den computergenererede tekst bade
indeholder elementer af indebærer en forvandling af den anvendte kildetekst. I
anden strofę introduceres bade en sammenligning og en forskel: ’’men det / er
som om // her er ikke / det samme” (1. 5-8). Tekstens rum bâde ligner og adskiller sig fra den tidligere tekst. I digtets midterste strofe præsenteres et jeg:
”og jeg / er / som” . Ogsâ jeg ’et er genstand for sammenligning med noget
andet end sig selv, og teksten fortsætter: ”gâr en / anden /ind” (1. 9-14). Jeg’et
i digtet præsenteres som udskifteligt, og dets plads kan indtages af en anden.
Denne anden kunne være læseren, som ogsâ ”gâr ind” i teksten. Læseren udfylder selv det lyriske jeg ved at investere sin betydning i teksten. Det er læserens forventning til den lyriske tekst, som betinger dette. Læseren forventer at
mode et lyrisk jeg, ligesom han eller hun forventer, at der er en intention bag
teksten, som kan afdækkes gennem fortolkningen af teksten.
I strofe 4 i samme digt sættes jeg’ets identitet i forhold til omverdenen:
jeg
gâr ind
det er
det er
som om det
findes her
mig og
langt

¡
hinanden
er ikke
den samme
en mig
o g je g
er færd
med (s. 16)

Jeg’et bevæger sig ind i tekstens rum (”gâr ind” (1. 2)), som bâde er et virkeligt
og et fiktivt sted ”det er / som om det / findes her” (1. 4-6). Teksten er det sted,
hvor jeg ’et m0der andre, og hvor grænserne mellem je g ’et og omverdenen oploses (”mig og / langt / i / hinanden” (1. 7-10)). Ligesom i det f0rste digt er
identiteten usikker, og jeg’et opl0ses i de andre. Pä samme made som den com
putergenererede tekst er en blanding af en tidligere tekst og digtets nye udtryk,
er jeg’ets identitet i teksten skridende. Jeg’et forandres i processen (”er ikke /
den samme” (1. 12)), som teksten ogsâ g0r det. I sidste strofe identifíceres
jeg’et med en handling eller proces (”og jeg / er færd / med”). Det normale ud
tryk er ”i færd med”, men i digtet er ’’færd” blevet apposition til ”jeg”, og der
sker et sammenfald mellem je g ’et og dets handling. Det har ingen anden
identitet end sin funktion i digtets proces.
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I strofę 6. optrseder en raekke andre elementer i teksten:
vi
siger
sten
vi
falder
den
der er
den
det
nu
d0d
findes
her
der er
den mig (s. 17)

Ordet ’’falder” forekommer ogsä i strofe 2. Her stär der ”vi / falder / til”. Man
kan bade falde ind i teksten som et faelles rum eller ud af teksten i ingenting.
Strofemes grafiske udformning som h0je s0jler med ganske fä ord i hver linie
g0r lassningen til et lodret fald eller styrt gennem teksten. Lasseretningen er
ikke som normalt fra venstre mod h0jre. Laeserens blik bevieger sig i stedet
lodret ned over siden, hvilket giver en anden laeseoplevelse. Lassningen soger
ikke prim art efter logiske sammenhasnge og kontinuitet i teksten. Blikkets bevasgelse spejler det fald, som nsevnes i digtet, og understreger den oplevelse af
svimlen eller usikkerhed, som er forbundet med at m0de en tekst uden afsender og uden centrum. Selve kommunikationssituationen er et fald ud i en
intethed, hvor lasseren selv mä finde sine egne holdepunkter af betydning.
Digtets udsagn om eksistensen er knyttet til dens status som produceret tekst
og til sp0rgsmälet om identitet.
Tomas Th0fner beskriver selv oplevelse af at arbejde med digtene i bogens
forord. Han fremhcever overraskende oplevelsen af at blive konfronteret med
et f0lelsesfuldt eller inderligt subjekt i den maskinelt frembragte tekst: ”Det
udrensede ordforräd og de monomane variationer over enkle ordm0nstre har
en mterkvierdig tendens til at virke som f0lelsesfulde henvendelser fra et Sub
jekt hvis sprog er i stykker” (s. 9). Det brudte sprog, der er et resultat af computerprogrammet, opleves som et udslag af f0lelsesmaessig affekt. Det er bade
den redigerende forfatters og derefter laeserens forventning, at digtet er en form
for henvendelse. Forventningen til teksten om at vaere kommunikativ er en
g ru n d le g e n d e forventninger til sprog og til litterasre tekster. Tomas Th0fners
computergenererede tekster udfordrer denne forventning ved at synligg0re, at
der ikke findes nogen personlig instans eller intention bag teksten. Digtets sproglige udtryk og det lyriske jeg er resultater af en tilfaeldighedsbaseret proces.
Hermed saettes der sp0rgsmälstegn ved selve muligheden for at forstä litteraere

D el lyriske je g i Inventarium a f K a sp a r Kaum Bonnen og Altings A a f Tomas Th0fiie r
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tekster, idet laeserens fortolkning af teksten ikke kan efterpr0ves i forhold til en
eventuel oprindelig intention. Tvaertimod er det tydeligt, at denne intention aldrig har vaeret til stede, og at der ikke ligger noget forud for teksten andet end
andre tekster, hvis eventuelle intention er transformeret til et nyt udtryk.
Den mäde, som det lyriske jeg optrader pä i de to digtsamlinger, reprasenterer to forskellige kunstneriske strategier. I Kaspar Kaum Bonnens Inven
tarium eksperimenteres der med et jeg, som er knyttet til det konkrete og til
konteksten. Graenseme mellem kunst og liv afpr0ves ved at je g ’et knyttes til en
specifik kontekst, som det for eksempel ses pä omslagets fotografier, uden at
dette bidrager til en naermere identifikation af jeg ’et. Tvaertimod opl0ses jeg ’et
i den angivne kontekst. Det lyriske jeg udfordres ogsä som en ren tekstlig kon
struktion. Retorisk er jeg ’et karakteriseret ved at vasre sporgende og ved at
bruge apostrofiske henvendelser. Stemmen päkalder instanser uden for sig selv
og strseber efter dialog i et socialt rum. Samtidig st0tter jeg ’et sin stemme pä et
vi, som det til tider opl0ses i. Frem for at opleve et sammenfald med det lyris
ke jeg og en bagvedliggende forfatterintention, konfronteres laeseren med et
subjekt, der opl0ses i en kontekst, hvor bade det sociale og det konkrete trader
frem pä bekostning af je g ’et som bacrende enhed i teksten.
I Tomas Th0fners Altings A er forholdende omkring tekstens tilblivelse afpersonaliserede, og i den tilfasldighedsbaserede tekst er det lyriske jeg et pro
dukt af den betydning, som lasseren investerer i teksten. Fokus flyttes til laeser
en som skaber af betydning, og det giver ikke längere mening at rette en laesning mod en afdaskning af en forfatterintention forud for teksten. Lseserens
indlevelse i teksten gennem identifikation med det lyriske jeg bliver i stedet til
en demonstration af lasserforventningens styrke.
I begge digtsamlinger udfordres den rolle, som det lyriske jeg spiller i
teksten og dens funktion for laesningen. Muligheden for laeseren at tilegne sig
tekstens univers gennem identifikation med det lyriske jeg bortfalder i begge
vaerker. Frem for et sammenfald indsaetter vaerkeme gennem det lyriske jeg en
forskel mellem tekst og laeser. I Altings A er jeg ’et relateret til det computerskabte og dermed ikke-menneskelige. I Inventarium sker der en opl0sning af
subjektet bade i forhold til digtsamlingens kollektive vi og i forhold til det
konkrete inventar. Konteksten glider ind med bade usikkerhed og pätrangende
konkrete detaljer, som forhindrer oplevelsen af identifikation med det lyriske
jeg. Den mäde, som det lyriske jeg optrader pä i de to vasrker, fremmer op
levelsen af afstand og forskel mellem vaerk og laeser og skaber dermed en an
den laeseoplevelse end en lyrisk tekst, hvor subjektet fremstär som en mere di
rekte indgang til en fortolkning af teksten.
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