
Boka som et perfor-
mativt objekt. Det er 
ikke en så fremmed 
tanke hvis man 
kjenner litt til den 

bølgen innenfor svensk 
samtidspoesi som ofte kalles 
«språkmaterialisme». Men det 
jeg hinter om her er også noe 
så hverdagslig som designen 
på bursdagskort, hvor tekst og 
form går sammen om å 
formulere et poeng, en vits, 
eller, når det gjelder bokde-
sign, et teoretisk/poetisk/
politisk standpunkt. Mye 
kunne blitt skrevet om 
designen på Siri Lindstads 
bok alene, en design som 
vekker den lekesyke fetisjis-
ten i meg: En stor «L» er skåret 
ut av forsiden, og gjennom den 
skimtes hvite streker på sort 
bakgrunn. Det er et glimt av 
en norsk versjon av Alices 
sexkart, som trykkes på 
innsiden – et fenomen man 
kjenner til hvis man følger 
med i den amerikanske tv-
serien «The L Word»; et kart 
over seksuelle relasjoner, et 
lite samfunn bundet sammen 
av begjær som strekker seg på 
kryss og tvers. 

Forsøker man seg med en 
fortolkning, kan man for 
eksempel notere seg at en stor 
«L» på mange måter er en 
mutert «I» med en ekstra liten 
fot. Så hva leser 
jeg, med både 
øyne og hender? 
At jeg («I») kan 
forstås som 
summen av 
relasjonene i et 
nettverksformet 
fellesskap som 
ikke bryr seg om 
murer, piggtråd og uniformerte 
grensevakter. Et annet eksem-
pel, som Lindstad trekker fram 
som sexkartets motsetning, er 
slektstreet, en konstruksjon 
som forsøker å stenge ute alle 
snuskete, utenomekteskape-
lige relasjoner. 

Når man begynner å lese, 
er det mest påfallende 
Lindstads varme og imøte-
kommende tone og nennsom-

me, ganske pragmatiske 
framgangsmåte. Selv har jeg 
minimalt med kjennskap til 
«The L Word» (den ferskeste 
tv-serien jeg fulgte med på, er 
80-tallets «Brideshead 
Revisited», om det homo-
(host!)-romantiske vennska-
pet mellom de to britiske 
skjønnåndene Charles og 
Sebastian), dette bare for å 
understreke at det går fi nt an 
å henge med, selv om tv-
serien er en gjennomgående 
referanse. Lindstad kryss-
klipper sin undersøkelse, en 
kartlegging av lesbisk liv i 
Norge, med avstikkere til 
resten av Norden og Amerika, 

med klargjø-
rende 
eksempler 
fra tv-serien. 

Intensjonser-
klæringen 
lyder som 
følger: «Jeg 
velger å gjøre 

«lesbisk» til en samlebeteg-
nelse, til et «vi», og så er planen 
min å problematisere dette «vi-
et», både som seksuell identi-
tet, en politisk kategori og en 
feministisk posisjon.» Proble-
matiseringen må nødvendigvis 
komme først et stykke ut i boka 
– først kartlegging, deretter kan 
vi komme i klemme. Det gjør vi 
først for alvor i kapittel seks. 
Her plasseres biseksualiteten 

som en motsetning til både 
homo- og heteroseksualiteten, 
en frittfl ytende signifi kant som 
møter langt større sanksjoner 
enn for eksempel en entydig 
lesbisk identitet. Lindstad 
skriver godt om hvordan 
biseksualitet iscenesettes som 
grunnleggende uforankret og 
grenseløs, kort sagt som et 
psykopatisk karaktertrekk. 
Bare tenk på diverse Bret 
Easton Ellis-fi gurer, Patricia 
Highsmiths Tom Ripley og 
Catherine Tramell fra «Basic 
Instinct» (1992). 

Deretter forlater vi den mer 
horisontale kartleggingen av 
samtiden, og går over til en 
historisk framstilling som 
undersøker L-ordet via 
diverse sosiale fenomener 
(både utesteder og ulike 
organisasjoner) gjennom 
tidene. Lindstad kunne godt 
ha kvesset kniven her og der, 
men det er også forståelig at 
hun har lyst til å liste seg 
rundt mange aggressive 
Valerie Solanas-fakter. 
Ytterlige grunn til problema-
tisering fi nner Lindstad blant 
annet hos de eldre lesbene, 
som kan føle seg uvelkomne i 
ymse sosiale rom, ofte 
oversvømmet av de unge, 
hippe og danseglade. 

Det konkluderende avsnittet 
blir likevel for diffust og 
overfl adisk. Her handler det 
om den lesbiske identiteten 
som politisk kategori, versus 
det vi kjenner som Lesbian 
chic, et slags populærkultu-
relt tyveri, som representerer 
lesber bare med klisjeer eller 
som normalitetsbekreftende 
skremmebilder. Generelt 
kunne det vært fi nt å slippe 
Lindstad løs i en friere 
akademisk form, med plass 
til fl ere referanser. 

Det er mye bra i boka, som 
er et lite sjarmtroll, men det 
fi nnes et helt hav av relevant 
tankemateriale man kunne 
trekke inn, som kunne ha 
gjort prosjektet til en litt mer 
substansiell undersøkelse. 
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SAKPROSA
Siri Lindstad
Å fylle L-ordet med mening. 
Sexkart, slips og lesbiske liv
Kill Your Darlings 2010, 164 sider
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Vinner i romankonkurransen
Solfrid Sivertsen: Før klokka �re

 En utmerket vinnerroman
Marta Norheim, NRK

Solid stykke romankunst
Cathrine Krøger, Dagbladet

[Boka] bør brukes i utdanning av 
barnevernsfolk og andre som skal 

arbeide med barn. Skjønnlitteraturen 
er stundom for viktig til å overlatast til 

litteraturfolk og litteraturfag åleine.
Ole Karlsen, Tidsskriftet Marg

Billedbok for barn
Lene E. Westerås 
Vilja på handletur

 På vei til butikken møter Vilja 
hagenisser, den runde dama med den 

store rumpa og gutten med det lille 
hodet. Westerås bruker gjentakelser 

og rytmiske klangbunner som driver 
historien fremover. Prisbelønte 

Akin Duzakin er illustratør.

Kollketivromanen
(LBFDTSOKDK)

 24 bidragsytere utfordrer romanen 
som roman og resultatet er et 

fragmentert kommentarspor over 
Shakespeares Hamlet. Dette over-

går all tidligere skrevet sannhet.
Les mer her: www.kuiper.no
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Svensk Doblougprisvinner 2010
Bruno K. Öijer:
Det svarte puslespillet
gjendiktet av Morten Wintervold
Han er poetenes poet, gymnasiastenes, 
akademikernes, punkernes, førtitallistenes, 
åttitallistenes, beatnikenes, anarkistenes og 
hele det svenske folkets poet.
Sverker Lenas, Dagens Nyheter

Shuntaro Tanikawa: Alt slik det er
gjendiktet av Liv Lundberg
«Alt slik det er» kan slå en bresje for 
diktlesningen i dette landet.
Freddy Fjellheim, Klassekampen
En leken japaner (…) Liv Lundberg har 
skrevet et fyldig og interessant etterord 
om dikteren.
Truls Horvei, Haugesund Avis

Suzanne Doppelt: Enga er giftig
gjendiktet av Thomas Lundbo
Disse korte tekstene, som nok kan virke 
forvirrende for en leser som ikke tør å for-
late et gjengs poesibegrep, vitner imidlertid 
om hva poesiens mest grunnleggende funk-
sjoner er: skape en verden og intensivere 
språkets kraft gjennom en effektiv bruk av 
sine økonomiske virkemidler.
Alain Nicolas, L´Humanite
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L-ordet: Siri Lindstad bedriver en varm og 
 imøtekommende kartlegging av lesbisk liv i Norden. 


