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Plante, dyr, menneske

! 1. juli 2019, Litteraturmagasinet StandArt, Sektion 1, Side 27, Marie Marcussen Lerche, ,Anmeldt Af..., 615 ord, Id: e74bfe8e

To værker om små og store kredsløb fortalt gennem naturvidenskabelige
observationer og poetiske refleksioner.

Feltnoter fra en vinmark og leksikale opslag om diverse dyr lyder ikke umiddelbart
som teksttyper af en iøjnefaldende poetisk kaliber. I hvert fald ikke hvis man endnu
ikke har sti!et bekendtskab med udgivelser fra eksperimenterende forlag såsom
Laboratoriet for Økologi og Æstetik eller Vild Maskine.

Eller rettere sagt: med Sofie Isager Ahls roste debutbog »Naboplanter« og Frøydis
Sollid Simonsens anden, ventede udgivelse »[ Dyr, sorteret e!er alder]«. Hos begge
forfattere er det jordnære, det mikroskopiske og det leksikale kommet under
nænsom og følsom behandling, og de (natur) videnskabelige stilistiske greb har
formet to anderledes, inciterende kortprosaiske værker om små og store kredsløb,
om naturen og menneskekulturen, om livet og døden.

I Sofie Isager Ahls (f. 1988) debutbog »Naboplanter« er det en helt tæt forbindelse
med planter, natur og kredsløb - at have fingrene i mulden i helt bogstavelig
forstand - der synes at være omdrejningspunktet.

Ahl er uddannet antropolog, og de små kortprosatekster, der udgør »Naboplanter«,
er i første del udformet som en art dagbogsoptegnelser eller måske feltnoter,
hvore!er der også følger mere klassiske digt-lignende tekster. I bogens første del,
tituleret »Fra markerne«, følger læseren jeget gennem måneders krævende arbejde i
forårsspirende franske vinmarker. Jegets detaljerede, men sådan set også ganske
nøgterne observationer af markarbejdets gang kunne egentlig være almindelige
optegnelser og konstateringer, men Ahl har skabt en særlig tone i sine tekster, en
lyrisk vægt bag ordene, der samler, eller måske kulminerer, de korte sætninger i
større meningshelheder: »Rygepauserne mellem rækkerne. Hun damper på sin
lyserøde e-cigaret. Over vinstokkene kommer varmen i bølger fra solen, lu!en er
lagdelt, og vi bliver i lyset«. Portrætteringen af arbejdet i vinmarkerne er
fascinerende og viser et dobbelt blik for skønheden i vinmarkerne som kultiverede
felter af natur, hvor det frodige og naturlige samtidig også bliver dyrket. I disse
marker foregår arbejdet nemlig gennem naturlige, økologiske processer (hvorimod
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der på nabomarken bliver sprøjtet og stringent luget), og en ledende stemme,
vinbondens, blander sig o!e med jegets og bidrager med erfaring og viden, ikke
bare om vinarbejdet, men også på større planer: Du følger vinen. Smager den.
Smager druerne. En gang, to, tre. Observerer.

Når du kan mærke smagen stemmer overens med noget i dig, så handler du, høster.
Der må være en overensstemmelse. Drue, vin, bonde, så kan vinen finde sig selv. Det
er simpelt, vin er uendelig simpelt. Arbejder man i praksis, forstår man næsten
ingenting, praksis forklarer intet, men det holder sanserne i gang, nysgerrigheden.

Vi bliver ved med at lære, fordi vi bliver i praksis.

Sanselighed og den sanselige praksis er netop meget sigende for hele værket, og
samhørigheden med naturen er til at tage og føle på. Såsom i en tekst om lupinen:
»Lange oprette klaser af hvid, blå, violet og rød. Forestillinger, hvordan det føles
som plantekrop, kompleksiteten i en art. At forvandle de sandede og fattige jorde,
motorveje. Forvandle strålingsgi! fra jorden, men blive anset som en invasiv art.«
Det økologiske, større perspektiv er lige under (tekst) overfladen i hele værket, og
det er også en uhyre relevant tematik, der velfungerende er med i den indadvendte,
refleksive proces, som alligevel vender sig så meget udad i sin nærhed med naturen.
Man kan mærke, at der kommer noget op under neglene, ind under huden. »Før
kroppene var lysende planter i jorden, bevægede sig med kloden over himlen
tegnede sig deres skygger som huller i lysbølgen, når den blev trukket til«. Selve
titlen »Naboplanter« får på bogens flap en biologisk forklaring med på vejen - »en
plante der bærer på noget, et stof eller en særlig evne, som kan være gavnlig eller
sårende for andre plantearter« - der også rammesætter den cykliske og processuelle
forståelse, som er kendetegnende for værket. At lægge mærke til det,.
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bestemmelser eller gældende dansk lovgivning.

Videreformidling
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kundens egen virksomhed, men ikke eksternt. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal a!ales skri!ligt
direkte med udgiverne, som har ophavsretten til materialet.


