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Mina damer och herrar, ärade pristagare!   

Det finns omistliga ögonblick som öppnar skred i vår förståelse av vad litteratur kan 

vara. Jag tänker på stormar av överväldigande känsla som rör vid gränsen för det 

sägbara, där ordlösa konstarter ofta har haft lättare att hitta en väg. Den amerikanske 

målaren Mark Rothko har sagt: ”Jag är bara intresserad av att uttrycka 

grundläggande mänskliga känslor – tragedi, extas, undergång och så vidare – och det 

faktum att så många människor bryter samman och gråter när de ställs inför mina 

bilder visar att jag kommunicerar med dessa grundläggande känslor.” Rothko visste 

intuitivt vad han ville kommunicera.  

Den danska och på Grönland födda diktaren Naja Marie Aidt rör i hela sitt 

författarskap vid dessa grundskikt av mänsklig erfarenhet. Men i Har döden tagit 

något ifrån dig så ge det tillbaka. Carls bok från 2017 tar hon ett steg till. I detta verk 

har hon trätt in i det paniska skrivandet, där hon överskrider gränsen för det som av 

hävd har kallats litteratur, och där hon nog inte vet själv om hon kan kommunicera 

den erfarenhet som hotar att spränga henne.  

Några har förvisso varit i detta Ingenmansland tidigare. Ett exempel är Stéphane 

Mallarmé som skriver 202 uppslitande verser över sin son Anatoles död, åtta år 

gammal. Han förmådde inte publicera dessa sönderbrutna poetiska suckar, eftersom 

han såg dem som ett ofrånkomligt misslyckande i litterärt hänseende. Men så snart 

de hade publicerats 1961, långt efter Mallarmés död, har de blivit en svårplacerad 

men oavvislig del  av litteraturen som sådan. De svävar obestämbart mellan det 

litterärt möjliga och omöjliga, mellan det grekerna kallade ergon, ”verket”, och 

parergon, det som ligger ”utanför verket”. Jag tänker på hur filosofen Arthur 

Schopenhauer döpte  de spridda uppsatser och aforismer som han skrivit lite vid 

sidan till Parerga und Paralipomena.   



När Naja Marie Aidt publicerar sitt omskakande verk om sin son Carls död, bara 25 

år gammal, citerar hon Mallarmés verser och gör sitt eget verk till ett oförglömligt 

parergon. Det osägbara har åter trätt in i litteraturen, huvudsak och bisak har bytt 

plats.  Men i Carls bok finns inte bara Mallarmés verser utan en lång rad andra röster 

som deltar i sorgen och ger den riktning. Där finns ofullbordade utkast av Emily 

Dickinson skrivna på brevomslag, som bara för några år sedan  publicerades under 

titeln The Gorgeous Nothings. Där finns också, vilket är viktigt att komma ihåg, 

avslutade texter som för Aidt fortfarande gick att läsa i sorgens timme utan att hon 

drabbades av kräkreflexer. Skönheten var inte helt död. Inger Christensens dikter, 

inte minst verket Alfabet, som kunde stå emot vanmakten och blev förlösande för 

Aidt genom sin förmåga att lugnt uttala världens tillstånd.   

Naja Marie Aidt är en sådan författare som inte bara låter andras röster bli del av 

hennes verk, utan som i en rad böcker har samarbetat med andra diktare och 

bildkonstnärer. Det har gjort hennes gränsöverskridande strävan än mer uppenbar.  

Men hur lyckas Aidt genomföra ett sådant företag som Carls bok? Till det krävs inte 

bara mod utan en fullständig brist på sentimentalitet. Och även om en sådan bok 

måste vara i grunden oförutsägbar, verkar krafter i den som återkallar det tidigare 

författarskapet. Man ser det redan genom titeln som är ett självcitat: ”har döden tagit 

något ifrån dig / så ge det tillbaka”. Så lyder två rader i diktsamlingen Poesibog från 

2008. När författaren citerar sig själv och de dikter hon skrev när sonen var sexton år 

gammal och som nu i efterhand framstår som varsel sker något märkligt i boken. 

Kanske en vändpunkt, ett sätt att återvända till livet. Det som följer är en betraktelse 

om poesins möjligheter som hör till det vackraste man kan läsa om vad dikten 

förmår.  

Denna inre förberedelse kan förbluffa. I samlingen Så börjar en historia  från 2002 

finns en närmast profetisk dikt om ett barn som kommit bort: ”Det finns inget som de 

hål / det försvunna efterlämnar / men vi har nog förstått det nu: / Fyll dem inte!/ Rör 

dem med varsam hand!/ Så sorgen och glädjen / kan rulla på plats.”   

Hos Naja Marie Aidt finns en smärtsam direkthet, som skyr omvägar och enkla 

lösningar. Motsatser stöter samman och blir till rim. ”Form som storm” heter den 

dikt som inleder Poesibog. Hos henne finns en genomborrande blick och en förmåga 

att omfatta stridande krafter som jag gärna vill dröja vid. Många av Aidts noveller och 

dikter gestaltar häftiga växlingar mellan känslotillstånd, och som svensk läsare 



tillåter jag mig att kalla hennes blick för ”ekelöfsk”. Och jag gör det inte utan 

anledning.  

Mottot till novellerna i Vattenmärket är hämtat ur Vägvisare till underjorden. Där 

säger den kvinnliga parten: ” – Skilj mig från Ängeln, och jag skall bli frisk / Skilj 

ängeln från mig, och jag blir sjuk / Lätt och svårt är mitt liv med honom”.  

Motsatserna ligger tätt, tätt intill varandra. Och hur förmår man hålla dem samman, 

så att öknen blommar? Ofta ser vi inte den tunna väggen mellan omsorg och våld. 

”Jag kom i vägen för dig / och minns inte / den glasvägg som står och skälver // 

mellan varsamhet / och det mest brutala / som finns.” Så står det i samlingen Det 

tredje landskab.  

Sådana osynliga, men plötsligt närvarande gränser finns det gott om i författarskapet. 

I den novell som inleds med Ekelöfs motto uppträder drogpåverkade ungdomar som 

änglar i extas, där en av dem störtar i konfrontationen med verkligheten. Men ängeln 

är också moderns oskuldsfulla bild av den störtade dottern när hon var liten. Bilderna 

går inte ihop, det uppstår bråddjupa glapp i kommunikationen, en alltför 

genomträngande blick kan få en relation att brista sönder på nolltid.  

Aidts värld är ofta skoningslös och skrämmande, men en tyst viskning, en 

handrörelse eller en häftig kyss kan leda vidare. Lika plötsligt som katastrofen 

infinner sig kan det bli sommar. Ett landskap öppnar sig som en uppenbarelse ”vitt 

och brett och tyst” och ångesten viker. Och även om kärleken ständigt lider nederlag 

är drömmarna alltid större än verkligheten. Det finns bara två rosor, skriver hon, 

vilkas like man aldrig har sett, en kärlek och dess tvilling. Men spegeln ”drar” så 

häftigt att de förväxlas. Det är ”två rosor att plocka / och sticka sig på. / Smärtan och 

kronbladens / doft / har man för evigt. // Jag sjunger, jag rustar, / mitt hus är stilla./ 

Jag drömmer att jag finner / ett namn / åt den ros / som är min.”  

Blicken i denna diktning är farlig, lekfull och genomskådande. I Aidts poetiska debut 

Så laenge jeg er ung från 1991 kan den ha en syrlig, ironisk distans, men ännu mer 

typisk är nog den blick som uppenbarar den existentiella oro som finns i allt hon har 

skrivit. Sådana lägen övergår lätt i raseri och i en radikal vilja till förändring. Aidt är 

en diktare som är alltför uppfylld av tillvarons dissonanser för att ge sig till tåls med 

spänningslös harmoni. Hennes diktjag kan förklara sin kärlek samtidigt som det gör 



uppror mot den. Ett hem byggs för att i nästa andetag överges: ”Ge mig allt! Ta allt 

ifrån mig! / Jag känner mitt hus och känner inte igen / någonting”.  

Hur är det känslotillstånd beskaffat som beskrivs som ”hjärtskärande glädje”? I den 

dikten prövas en virvlande dans i ett snöfall, där världen har änglavingar, men i 

samma strof smälter snön bort i ett duggregn som kastar en disktrasa i synen på de 

lyckliga.  

Vi är med om avklädningsakter, men någonting blir ändå kvar efter att illusionerna 

sopats bort och komposterats. Diktens röst kommer utifrån, ibland från jordens inre.    

Samlingen Rejse for en fremmed avslutas med den suggestiva dikten ”Ljungen röd på 

heden”, en solnedgångsscen där myggbitna flickor plockar bär i det serena, glödande 

skogslandskapet. Allt är insvept i solens, ljungens och blodets mättade toner när 

flickorna går hem med sina fulla korgar ”sköra som glas / tysta.”   

Sådana stämningar dröjer länge kvar. Det gör också en dikt i Så börjar en historia 

där poetens egen livsväg träder fram etsande klart:   

”Jag låg så där i fosterställning / och var beskedlig. / Man har fått lära sig att le och 

nicka / och skrika och yla. / Nu sitter jag upp och stjäl ordet ’tablett’. / Och nu 

’prudentlig’. / För det var så här: / Jag låg så där / och hade blivit gammal. / Mina 

föräldrar gav mig varje gång det snöade / en tablett mot våldsamt begär / men jag var 

inte prudentlig nog / jag smörjde in mig i mörker / rev åt mig inlandsisen. / 

Fastnade. / Tog till droger. / Ägnade flera år åt insamling / av brännbart material. / 

Men vilket bål kan läka en sådan kropp? / En sån skam ända tills nu / när jag lånar 

ordet ’luttrande’. / Och just så är det.”  

Aidt rör i själva verket alltid vid det paniska tillståndet. Men hennes blick tränger rakt 

genom, erkänner det som är och gör den dödsföraktande gesten till sin: ”jag smörjde 

in mig i mörker / rev åt mig inlandsisen”. Vilken bild!  

Alldeles efter Carls bok, i dikterna i Blå og mørke spor från 2018, tränger naturligt 

nog en mer elegisk ton genom, där barndomen driver fram ”små begynnelser” ur 

katastrofen.  

Men det rör sig ändå, vill jag tro, om samma otämjda livstro som åkallas i Så börjar 

en historia, men i en helt annan, upprorisk tonart: ”Små människor, och det kan sen 

vara barn / eller dvärgar eller många andra, har alltid ropat oss / rätt upp i ansiktet: 



Livet stinker! Det är gott! / Släng ut med tungan så den vajar som en flagga – / 

Sparka. Slå. Sluka. Det är / så man kysser ända i botten. Inte / tack, stå, ynka.”  

Här finns något vilt och trotsigt som jag gärna bär med mig, och det gäller inte minst 

diktens sista ord som skulle kunna stå som motto för hela författarskapet: ”Man är 

helt enkelt för hög i det ögonblick man föds. / Och det kan man helt enkelt inte 

springa från.”  

 

 

 


