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Förord

JØRGEN LETH/Han ser på bilderna/han lyssnar till musiken/han dröm-

mer om lyckan/han har penna och bläck/han har papper/

Så lyder en strof ur Jørgen Leths, i Danmark, klassiska dikt ”Navnestyk-

ke” och bättre än så går det inte att beskriva hans egna konstnärskap. 

Med att tillägna hela vårt fjärde nummer till denna danska poet vill vi 

ge den svenska publiken ett smakprov på en av Danmarks största.

God läsning!

Redaktionen



4Min serve

Jag ser på bollen / motståndare / i min vänstra hand / jag

Ser på / ser på min motståndare / bollen i min vänstra

Hand / jag ska serva / jag ser på bollen / på min

Motståndare / ser på bollen i min vänstra hand / samlade

Ben / bollen / samlade ben i vänster hörn / jag

Ställer mig med samlade ben / ser på min motståndare /

Ser på bollen / ser ögon rack / ser min motståndares

Ögon / ser hans rack / jag ser på bollen / samlade

Ben i vänster hörn / ser på bollen i min vänstra

lätt böjda handflata / ser min motståndares rack /

Hårt i min motståndares forehand / jag servar

Hårt i min motståndares forehand / hårt i hans 

Backhand / jag servar hårt i hans backhand /

Mjukt / jag servar mjukt 

Ungefär rakt på min motståndare / jag ser på

Min motståndare / jag ser på bollen i

Min vänstra hand /



4 Mitt lag

I
Vi har efterhand utvecklat ett gott samarbete, det betyder först och 

främst att vi ser realistiskt på chanserna för var och en och för laget som 

enhet. Låt säga att en av oss har större möjligheter i en särskild terräng 

än vi andra, då är det en självklarhet att vi andra kör för honom och då 

läget uppstår offrar vi våra egna chanser. Det säkraste sättet att uppnå 

ett gott resultat är att satsa hundra procent på en bestämd taktik, och 

ett lag är en taktisk enhet, inte en tillfälligt sammanförd flock. Den 

starkaste är inte värd något om han inte, i en given situation, kan räkna 

med att få hjälp. 



II
Vi utgör ett bra lag. Vi kan var för sig uträtta något på egen hand och vi 

kan köra för varandra. Det är sällsynt att en av oss kör sin egen chans, 

men en oväntad situation kan naturligtvis uppstå. Principiellt måste vi 

kunna lita på varandra och att löften hålls. Vi ses också under kamrat-

liga former vid sidan av lopp och träning.



Min klädsel

I
Jag lägger stor vikt vid att vara välklädd vid öppna tävlingar och 

lagtävlingar. Till lagtävlingarna ger ju färgerna sig själv, så därför kan 

man utsmycka det något extra t ex med rena vita långskaftade strumpor 

och eleganta gummiskor med tunn sula. Jag har alltid en vacker frot-

téhandduk med, anpassad efter dräktens färger. Jag går in på banan med 

handduken om nacken och tar av den först med träningsdräkten när 

jag är grundligt uppvärmd och matchen ska börja. Så hänger jag det på 

stängerna under bordet, så det är enkelt att nå då jag ska torka svett från 

händerna eller från skaftet.



II
På de öppna tävlingarna behöver man inte ha klubbdräkt och kan därför 

göra något personligt med sin klädsel. Jag har olika tröjor att välja på, en 

blå, en annan blå, en bordeaux, och till det två par vita shorts och ett par 

tjockare grå sådana som landslaget har. Träningsdräkten som jag är nog-

grann med att ta på omedelbart efter matcherna är blå och har blixtlås 

hela vägen upp i halsen. Jag har köpt den i Sverige och den liknar inte 

dem man använder här i landet. Inte heller i de öppna tävlingarna kän-

ner jag mig fullt klädd utan en vacker handduk att ta med ut på banan.



III
Till träning använder jag en röd fotbollströja från en företagsturnering 

jag var med i en gång och ett par blå shorts. Jag får träningsstället tvät-

tat en gång i veckan, det borde egentligen tvättas efter varje gång.



IV
Jämnt och ständigt måste jag köpa nya strumpor. De förstörs av svett.



Min klädsek

I
Jag lägger stor vikt vid att vara välklädd vid öppna tävlingar och lag 

tävlingar. Till lagtävlingarna ger ju färgern sig själv så därför kan man 

utsmycka det någ extra t ex med rena lånvgskaftade strumpor och elega 

gummiskor med tunn sula. Jag har alltid en vavker frottéhandd med, 

anpassav efter dräktäns färger. Jag går in på banvä med handdukgn om 

nacken och tar av dn först med tränvingsdräkten när jag äxx grundligt 

uppvärvmd och matchen ska börja. Så hänger jag det px stigderna undver 

bordvet, så det är enkvelt att nåä då jag ska torka svett från händerna 

eller från skvaftex.



II
Pä de öppna tävlingarna behöver man inte ha klubbdräkt och kan därför 

göra något personligt med sin klädselk. Jag har olivä träjv axx vilga 

påvx, ex blä, ex annve blä, ex bordvä, och till det tvä pavg växä shärx åä 

pavg tjoxiäve grävg sånda som landkevx häv. Tränixi smoäv äx någvävi 

mdä äyg täpåx åmävävblät ävfte mtätchi äblåx åhä blivsknä hlä våv åpäi 

hlävknä. Jag har köpt den i Sverige och den liknar inte djäm man änväk-

ter hävilävväx. Inhjävvä yjä ävnnäa täv kånnårgämä fällkläx ävnäänväcx 

hanävdäx auättä med ut på banan.



III
Tläträukäanäxäu nä rä fäbälluäskäx fränfäetäuäxi hjäux väräai änäxä 

änäåäbläuä shäx. Hjäux fätränätxäxiä uäxingiväccäe, däbäoäxe uääxxä 

äuväuguä.



IV
Jämnt och ständigt måste jag köpa nya strumpor. De förstörs av suäxx.



Fausto Coppi

Fausto coppi

var en fantastisk människa

föredrog främst ensamheten /// föredrog ensamheten /// fann sig bäst 

på egen hand /// fann sig bäst ensam

När han körde i bergen

kunde ingen följa honom, han

var en fantastisk människa

Sade tidigt farväl,

fausto coppi

fausto coppi.



Jag hade garanterat vunnit loppet

om inte

jag hade garanterat vunnit 

om jag inte

jag hade vunnit

om jag inte punkterat

bara åtta km innan mål

Vid den tidpunkten var jag i lysande form

och just börjat splittra klungan

Det hände som vanligt på det viset

att

det hände sig 

att jag efter jag dragit

klämde jag mig in

efter jag dragit klämde jag mig in

mellan nästsista och sista man

i klungan

och antingen trycktes sista man

ut ur klungan

Jag hade vunnit



antingen det

eller så gick jag in

lät mig falla tillbaka

med sista man

och så

ett plötsligt ryck

upp till de andra

Så var han borta

Så nästa på samma vis

Men då vi var

då vi var fyra kvar

då vi var fyra kvar

hände det

Jag hade inte

jag hade inte en jordisk chans

att köra ikapp dem

så nära

Jag är säker på



jag är säker på jag hade vunnit

om inte

om inte det hänt



Liten privat mytologi

I
(Bordtennis)

KNUD RUNCHEL / Grøndal
iögonfallande (långa armar) bojan??? kan brista men
trasan med vatten är våt till din fot och håret
är på plats med hjälp av hårnät av ull
och forehand igen och forehand
mekaniken
håller nog ett par set
HELMUTH JESPERSEN / KBK / sen Gentofte
gnager (ludna fötter extra noppriga??? händer) med
ett långsamt knastrande ljud underminerar
det gröna initiativet hoppet
gnagaren
med invärtes päls
och motbjudande skritt
MOGENS NICOLAISEN / Christiansbjerg Boldklub
först från sida till sida så handled svirp svirp
så handen till håret och mördarens blick
MOGENS NIELSEN / Esbjerg



inte jord inte luft bara något
var och en kan ha sett och därpå förneka
att ha sett 
MOGENS NICOLAISEN / Christiansbjerg
mot
HENNING HAUTH / KBK
mot
MOGENS NIELSEN / Esbjerg
OVE JENSEN / OB
mot
VEMSOMHELST / Danmark
OVE JENSEN / OB
DM i Odense och andra sällsynta dagar
BJARNE BLOCH / MBK
BJARNE BLOCH / MBK
en synlig dröm öppnad och tömd
KJELL JOHANSSON / Sverige
mot
KINESERNA / Den Kinesiska Folkrepuliken
KJELL JOHANSSON / Sverige
en dag kanske våren 1967
slöhet följd med spår av superrytm
skjuter sig genom systemet
om läkaren säger bra för armen



en dag jag drömmer om
varje dag i Danmark oktober 1966
KJELL JOHANSSON / Europa
mot
VEMSOMHELST / Asien
enstaka sekunder utan gränser
mitt i en epok



II
(Sprint)

JOSEPH SCHERENS / Michard / Gérardin

LOUIS GÉRARDIN / brusten

sensommarsprint i gyllene fall

SCHERENS / Gérardin / van Vliet

SCHERENS / van Vliet / Derksen

ARIE VAN VLIET / huvudet under armen

immiga glasögon krossad mot cementen

JAN DERKSEN / Senfftleben / Sceherens

JAN DERKSEN / gör ännu en ansträngning

med sitt blanka ansikte

REGINALD HARRIS / van Vliet / Platter

REGINALD HARRIS / från Herne Hills

platta asfalt in i cementens

regnbågskrets

HARRIS / van Vliet / Plattner

OSCAR PLATTNER / nu ropar du

HARRIS / Maspes / Maspes

ANTONIO MASPES / född för sent

MASPES / Maspes / Maspes



III
(Landsväg)

FAUSTO COPPI / Coppi

bergen ensamheten döden

GINO BARTALI / Coppi

bergen städerna svartsjukan

JEAN ROBIC / Le Tour

bergen en by intet

HUGO KLOBET / Kübler

bergen skönheten och intet

FEDERICO BAHAMONTES / Jesus

bergen bergen åren går

JACQUES ANQUETIL / Le Tour

bergen äran mötena

FELICE GIMONDI / Coppi

bergen traditionerna framtiden



IV
(Dansk landsväg)

KNUD ENEMARK / i soldis
punkt för punkt blåst hem
MOGENS FREY / nu måste du välja
nu måste du fan välja landsvägen
OLE RITTER / 1962 / 64 / 65 / 66
OLE RITTER / 1967



Coppi

Coppi uttryckte en känsla av djup ensamhet. Man ska inte luras 

av hans leende, av hans levande och lysande ögon, av hans klara och

lätta ord, av hans snabba rörelser. Coppi är en ensam man, en 

bedrövad man. Hans ensamhet, hans sorg är liksom stålma-

skinernas. Coppis liv är liksom maskinernas uteslutande i rörel-

sen. Där är blod i Gino Bartalis ådror. I Fausto Coppis är där brännämne?.

Hitta ett område, avgränsa det, undersök det, skriv ned det.



Expeditionen

I
Jag stannade alltså kvar och inledde samma dag mina omfattande un-

dersökningar vilka i bästa fall skulle ge mig nyckeln till gåtan så många 

resande före mig försökt lösa, hittills utan framgång. Jag satte mig först 

in i under vilka omständigheter mina föregångare hade fått tillgång till 

den information som lockade dem så retfullt och redan detta inledande 

arbete gav mig en fingervisning om de svårigheter och faror som san-

nolikt väntade mig.

Det visade sig inom kort att jag inte kunde gå direkt till saken utan 

var tvungen att skrida ytterst försiktigt framåt för att inte omedelbart 

förlora möjligheten att tränga in bakom om så bara de yttersta lagren 

av mysteriet som omger ämnet för så dyrköpt strävan och så dristiga 

drömmar.



II
Mot slutet av den första perioden kan jag se tillbaka på en rad lyckosam-

ma utflykter in på det område var jag väntar mig att göra de viktigaste 

fynden, men jag har också stött på en rad tydliga varningar om att jag är 

inne på tabubelagt område.

Emellertid tyder också dessa på att det tillvägagångssätt jag valt för mig 

successivt närmare mysteriets kärna och jag vet att varje iakttagelse 

från och med nu kan infogas i det mönster som jag snart kommer kunna 

skymta konturerna av, men jag kan inte undgå en underlig känsla om att 

mina framsteg också noteras i ett helt annat protokoll.



III
Jag upplevde idag något märkligt, något jag hoppas få en förklaring till 

senare. Med ens var det som om fåglarna flög långsammare, jag hade 

gott om tid att betrakta varje vingslags rörelse och samtidigt kunna 

observera fjädrarna på undersidan och jag hörde vingslagen tydligt även 

om fönstret var stängt, också annat i omgivningen blev plötsligt mycket 

tydligt, det var som om platsen slutligen av sig själv ville delge mig sin 

hemlighet, men ändå tvekade.



IV
Också idag upplevde jag något jag hoppas kunna förstå om några dagar. 

Runt min högra hand strålade en krans av dunkla vita lågor, jag betrak-

tade vänster sida av min mörka kavaj omsorgsfullt med förstoringsglaset: 

mitt i mitt hjärta var där en mycket liten lysande prick, jag vet inte vad 

det ska betyda.



V
Väl vid den andra periodens avslutningen känner jag, som i en rysning 

av spänning att jag är ganska nära målet, omgivningen och platsens 

atmosfär är fylld med tecken och alla mina beräkningar stämmer på 

pricken men samtidigt griper en underlig rädsla inom mig, jag vet inte 

för vad. Full av förväntning och samtidigt denna rädsla.





32Hjälten, dikten

Thomas Andersson

Sport som marginaliserat fenomen är en ovan, nästintill overklig tanke, 

men i poesins universum är det möjligen något vi kan föreställa oss. 

Sportdikter är en självklar anomali, dess paradox heter i skrivande stund 

Tom Malmquist och Sudden death, som till och med getts ut i pocket. 

Underbart! Ytterligare en begränsning: Sverige. Cykelsport är inte 

hockey. Papi är inte Wahlström & Widstrand. Ändå, glädjen över att bli 

tillfrågad. 

Så här: för något år sedan gjorde jag som redaktör för Pequod ett num-

mer om cykling men undlät att, mer än som en upptakt, nämna Jørgen 

Leth. Johannes Neleryd tyckte helt enkelt att det borde göras, frågade 

och här är nu ett par dikter i svensk språkdräkt. 

Jørgen Leth har gjort och gör otroligt mycket: film, dikt, bekännelse, 

konstruktion. Ett tema han ständigt återkommer till är sport, och allt 

som oftast cykling. 1967 gav han ut boken Sportsdigte varifrån de dikter 

vi här publicerar är översatta. I sportens värld, likt all annan värld, har 

vi behov av hjältar, Leths hjälte heter Fausto Coppi. Coppi är den oöver-

träffade individen, den perfekte hjälten som kan uppgå i ett kollektiv 

och som till och med i sin frånvaro fäller en skugga över alla. En vålnad, 

en underbar sådan. Roland Barthes skriver i sina Mytologier om “Tour de 

France som hjältedikt”, redan i allra första meningen faktiskt: “Enbart 



32 ett studium av egennamn i Tour de France visar att detta cykellopp är 

stor hjältedikt.” Egennamnen hos Leth är många, i synnerhet i en “Liten 

privat mytologi”, här berättar Leth om sina hjältar i sina favoritsporter, 

bordtennis och cykling. Som Barthes visar utgörs en cyklists karriär av 

ett inledande kännetecken som senare blir onödigt. Luison Bobet träder 

fram som “La Bobette” då han ofta brast ut i gråt, senare blir han endast 

Luison Bobet för att slutligen efter ha vunnit Tour de France tre år i följd 

endast kallas Luison. Successivt byggs en värld upp av innehåll gestaltad 

genom namn, beskrivningen blir till sist något meningslöst. “MASPES / 

Maspes / Maspes”

Leth uppehåller sig ofta vid hjälten och sökandet efter det omöjliga i den 

möjliga världen, vilket för Leth ofta är synonymt med porträtt av män, 

Michael Laudrup, Søren Ulrik Thomsen, Ole Ritter och så vidare. Just 

Ritter porträtteras i filmen Den umulige time (1974) som är en dokumen-

tation av Ritters försök att i Mexiko slå världsrekordet i att cykla så långt 

som möjligt på en timme. Dock utan framgång. Senare träder cykel-

sportens absoluta hjälte Eddy Merckx fram och sätter också världsrekord 

på 60 minuter cykling. Men Merckx har aldrig riktigt tilltalat Leth på 

samma vis. En film från 1973, Eddy Merckx i nærheden af en kop kaffe, 

visar bilder från Merckx seger av Tour de France 1970 (för övrigt samma 

år som Sveriges största framgång i touren inträffat, då Gösta “Fåglum” 

Pettersson slutade som totaltrea). Merckx passar liksom inte in i littera-

turens schema, han kan inte bli den perfekta hjälten, han är på något 

obeskrivlig vis för verklig. 



Leths perfekte hjälte heter Fausto Coppi, och ett av hans kännetecken 

är ensamheten. Barthes visar i sin cykelhistoria hur ensamheten är 

det som möjliggör hjältedikten, “så fort ‘tjänarna’ dyker upp på scenen 

degraderas hjältedikten till roman.” Leth skriver att Coppi “föredrog 

ensamheten”, hjältedikten befästs.
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