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Forord
Av Annette Mattsson
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Noen skriver for å komme bort fra egne tanker, og inn i nye verdener. Andre 
skriver for å forstå, seg selv, andre og den verden vi lever i. Felles er det at vi 
skriver fordi vi må, og etter hvert skriver vi fordi vi ikke kan la det være, vi blir 
avhengige. Det blir en måte å leve og tenke på. For noen blir det en måte å 
gjøre tilværelsen virkelig på.

Noen tenker og planlegger mye i forkant av en tekst, mens andre skriver 
intuitivt, noen setter seg et mål og går dit i søvne. Noen skriver seg inn i en 
flow, pøser ut. Mange skriver en tekst hulter til bulter. 

Det å skrive er en prosess som består av flere faser. Noen liker den første 
flowfasen best, andre foretrekker redigeringsfasen. Skriving er et håndverk, 
og jo mer en øver, og jo mer en leser, jo mer lærer en. Som Jon Fosse sier det: 
«Det handler om å gjere det, og å få det til. Det skjer eller det skjer ikkje.  
Det er ikkje handverket som gjer at det skjer, men utan handverket så skjer det 
ikkje. Då får det ikkje svev».

Men samtidig, så er det viktig, å våge å bruke blikket sitt, sine egne tanker og 
refleksjoner, ikke prøve og ligne noen andre, men skrive som en selv klarer å få 
til, stole på den du er, la seg nedfelle i teksten, som et vannmerke.

De fleste finner sin egen metode etter hvert, noen tenker «magisk», at  
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omstendighetene rundt skriveprosessen må være på en bestemt måte. At man 
må sitte i det samme værelset, omgitt av spesielle ting. Mens andre kan sette 
seg ned og skrive i hvilke som helst omgivelser. På en benk i parken, med blyant 
og papir, eller på en travel kafe. Noen kan bare skrive når musikken dundrer i 
værelset, mens andre må ha den totale stillhet.

Felles for alle er det indre trykket, behovet for å meddele noe. Og når vi får ting 
på trykk, når vi får lesere, når vi treffer andre som skriver, så går vi et skritt videre, 
vi går ut og blir del av noe mer. 

Kraftverk er et slikt sted. Og det er et viktig sted. Et sted der skriften kan vokse 
og gro, der den kan sveve, der den kan få motstand. Som ny redaktør går jeg til 
jobben med litt ærefrykt og samtidig med en tanke om å inspirere, til å fokusere 
på skrivingen av tekstene som noe som er så viktig at vi er villige til å jobbe for å 
få dem til å sitte. Og at når så teksten kommer på trykk, kjenne gleden over å ha 
jobbet den hit ut, til de andre. Jeg husker selv hvor viktig det var for meg da jeg 
fikk min første tekst på trykk. Hvor motiverende det føltes, som å få nye krefter. 
Slik det fremdeles kjennes.

Kraftverk har i de ti årene det har vært til, knyttet til seg flere trofaste skrivere.  
Og det er gledelig å se hvor ivrige skriverne er, og hvor høyt nivå mange av 
tekstene holder. Seksten bidragsytere har vi i dette nummeret, fjorten har hatt 
tekster på trykk før, mens to er debutanter. 

Vi som skriver har noe til felles, vi vil skrive oss inn i noe, vi leter, skriver tanker.

Som Marit Eikemo formulerer det i essayet sitt i dette nummeret av Kraftverk:  
«Å skrive er ein måte å tenke på, finne samanhengar og fellesskap, prøve å forstå 
noko eg ikkje visste frå før, tenke nytt om noko eg trudde eg visste».
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Eg kan ikkje tåle at folk forsvinn, at byar brenn ned, at minne blir borte.  
Det må komme noko nytt, det må vere noko der. Om ikkje anna, må det vere 
setningar der. Derfor sit eg her, seint og tidlig, og eg ber på mine kne når eg 
skriv: La det bli levande setningar! La det vere folk i setningane! 

Utdraget er henta frå essaysamlinga mi Samtidsruinar, som ironisk 
nok handlar om tomme og forfalne bygg rundt oss. Likevel kryr det av 
folk i tekstane, når eg skriv om Odda smelteverk, Skuibakken i Bærum, 
Ekofisktanken i Nordsjøen, den gjengrodde gravplassen for psykiatriske 
pasientar på Valen sjukehus, for å nemne nokre av dei. Eg går inn i ruinane 
og reflekterer over det som møter meg, fysisk og mentalt, samtidig som eg 
fortel byggets historie og kva det representerer i vår tid: norsk industrihistorie, 
hoppsporten, oljehistoria og norsk psykiatrihistorie. Det er både eit personlig 
og eit litterært prosjekt. 

Når eg går inn i ruinane av Odda Smelteverk, ser eg tre karbidsmelteovnar.  
Eg ser fleire bygg: lager, administrasjonsbygg, cynamide, dicy, garderobar,  
eit skalktak. Men kva meir er det i ruinen? Kva slags spor finn eg i namna på 
garderobeskap og referat frå amu-møte? Kva har folk skrive på veggene? Når 
eg held fram med å stille spørsmål ved det eg ser, kjem eg til slutt til dei store 
spørsmåla: Kva er ein fabrikk? Kva har denne fabrikken betydd, for denne 
verda, for Norge, for Odda, for dei menneska som har arbeidd her gjennom 

7

hundre år? Kva vil det seie å ha eit arbeid – og kva vil det seie å miste det? 
Korleis klarer vi å leve med tap? Samtidig er det trøst å få i ruinane, i spor etter 
dei som har levd livet sitt der, handskrivne lappar, bilde på veggene, klær som 
ligg slengt, eller det kan vere assosiasjonar eg får, minne som dukkar opp, og 
gamle venner eg plutselig hugsar på. Det minner meg på at vi heng saman i 
ulike trådar, gjennom ulike tider. 

Samtidsruinar handlar også om mi eiga skriving. Å skrive er ein måte å tenke 
på, finne samanhengar og fellesskap, prøve å forstå noko eg ikkje visste frå 
før, tenke nytt om noko eg trudde eg visste. Uansett om eg skriv essayistisk, 
dokumentarisk eller skjønnlitterært, det er ein kritisk og undersøkande prosess, 
det personlige engasjementet driv meg; Ikkje for å finne svar, men for å få ei 
slags oversikt – og opne opp for fleire spørsmål.

Den første boka mi skreiv eg som ung journalist, reportasjeboka, «Her.no», 
om ungdom på Vestlandet. I utgangspunktet ikkje akkurat ein kioskveltar, 
men det har heller aldri vore motivasjonen min. Det var dette eg var opptatt 
av på den tida, derfor skreiv eg om det, om unge menneske som snart skulle 
ta nokre av sine viktigaste val i livet. Kva tankar har dei? Kva drømmer dei 
om? Kva er dei redde for? Boka kom i 1999, og til mi store overrasking fekk 
den masse publisitet. Eg reiste land og strand rundt for å snakke om den, blei 
intervjua i aviser og radio, og boka blei halde fram av fleire kritikarar som ei 
av det årets beste bøker. Den skulle også vise seg å få avgjerande betydning 
for den retninga livet mitt skulle ta. Etter den, blei eg oppfordra av forlaget 
til å skrive skjønnlitterært. Dei meinte eg hadde det i språket, at eg hadde 
eit skjønnlitterært språk. Det overraska meg, men eg kunne ikkje anna enn 
å prøve, og i 2006 kom min første roman Mellom oss sagt. I 2008 kom 
«Samtidsruinar», og i 2009 kom romanen «Arbeid pågår». I 2011 kom 
romanen «Samtale ventar». 

Essay
Marit Eikemo

LA DET 
VERE FOLK I 
SETNINGANE! 
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Mye har forandra seg frå første til siste bok, men eitt prinsipp står fast som 
fjell: Det eg skriv om må vedrøre meg på ein sterk og nær måte, det må vere 
viktig for meg. Eg må ta mitt eige prosjekt og dei eg skriv om på alvor. Ein 
forfallen hoppbakke kan virke fjern for meg i utgangspunktet, men når eg 
undersøker saka nærmare, blir det likevel relevant, og då kan eg skrive med 
eit trykk som gjør teksten til noko meir enn setningar på eit papir. Kva er ein 
hoppbakke? Kva vil det si å ta sats? Eit svev rommar så mye, fridom, frykt, 
uvisse, dødsforakt og forelsking. Alt dette vedrører meg. Og når det vedrører 
meg, vedrører det også fleire. 

Ein skulle kanskje tru at det blei lettare å skrive for kvar bok, men slik er det 
ikkje. Skrivearbeidet er nytt kvar gong. Utgangspunktet mitt er, som de har 
forstått, ofte litt rart. Då eg skulle skrive min siste roman, «Samtale ventar», 
såg eg for meg ei kvinne som har gått på ein smell, som har vore utanfor 
arbeidslivet i fleire år, og som på oppdrag frå NAV reiser til ein liten industriby 
på Vestlandet for å ta dialektprøvar av dei som bur der. Lenge stod dette for 
meg som ein glassklar ide, det var dette eg skulle skrive om! Men kva var 
det å skrive om, egentlig? Kva er så veldig viktig og relevant med ei skakkjørt 
dame som tar dialektprøvar? Kva skulle boka handle om? 

Det visste eg ikkje. Eg gjekk bare rundt med denne ideen om ei kvinne som 
kjem til ein framand by for å ta dialektprøvar, det var alt. Korleis kunne eg 
vite at det ville halde til ein heil roman? Det er vanskelig å forklare, men ideen 
var romanmaterie, eg visste det intuitivt. Slik har det vore kvar gong. Ideen 
festar seg og finst som roman i meg lenge før eg begynner å skrive, mens eg 
er opptatt med andre ting. Men på eit eller anna tidspunkt er det ingen veg 
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utanom. Eg må finne ut av det! Kva skjer med denne kvinna når ho kjem til 
denne plassen? Kanskje heiter ho Elisabeth Brenner? Kanskje heiter plassen 
ho kjem til Einvik? Kven er det Elisabeth Brenner møter i Einvik? 

Slik begynner romanskrivinga. I byrjinga er det fullstendig kaos. Eg 
skriv og skriv utan noko som helst struktur. Eg samlar på alt rundt meg, 
observasjonar, gamle minne som dukkar opp, ein song som dei speler på 
radioen, ein tilfeldig situasjon på gata, ein samtale på bussen, ei setning 
frå ein film eller ein politisk tale på tv, brudebilde i avisene, dødsannonser, 
ein roman, eit dikt. Nesten alt som møter meg på min veg blir relevant for 
skrivinga. Eg er open for alle inntrykk. Det er ein fortetta og intens periode.  
Eg skriv og skriv, for det meste scener og situasjonar som har ei nerve i seg, 
eit spenningsplan. Eg skriv utan kronologi, går fram og tilbake i teksten. Når 
eg endrar på ei scene, får det konsekvensar for ei anna scene. Etterkvart flyttar 
eg heile tekstbolkar fram og tilbake, det tvingar seg fram ei rekkefølgje, og 
snart må scenene henge saman, gjennom refleksjonar og skildringar, og smått 
om senn begynner det å bli ein samanheng i det stoffet eg har. Det som eg 
trudde var irrelevant, viser seg likevel å vere relevant, så eg tar det inn igjen, 
omskrive og redigert, men det må med! 

Eg kjenner ikkje hovudpersonane mine når eg begynner å skrive. Dei finst 
ikkje som ferdige karakterar i  hovudet mitt. Eg skriv dei fram i møte med 
dei andre karakterane i romanen. Eg må heile tida vere open for korleis dei 
reagerer på kvarandre og korleis dei ser kvarandre. Slik blir dei til. Slik blei 
Elisabeth Brenner til i møte med dei andre folka i Einvik: Den upopulære 
lokale forfattaren, fastlegen med den store løyndomen, den lett småborgarlige 
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bibliotekaren, plattformbyggaren, dei rusavhengige, dei einsame og rastlause 
vedlikehaldsarbeidarane, den desillusjonerte bryllaupsfotografen, den døyande 
Signe Samuelsen. Elisabeth Brenner er like mystisk for meg som ho er for dei. 
Kvifor lukkast ho ikkje med prosjektet sitt, å intervjue folk for dialektprøver 
burde vere eit relativt enkelt oppdrag for ein dreven journalist? Feilar ho på 
grunn av måten ho er på, eller på grunn av måten ho blir møtt på? 

Alle mine romanpersonar er lett gjenkjennelige karakterar frå vårt vellykka 
middelklasseliv, som med små marginar ikkje fiksar liva sine. Eg hører ofte 
frå lesarar at karakterane mine er noko irriterande og usympatiske. Då blir 
eg glad. Litterært sett er eg ikkje interessert i folk som er lette å like. Folka 
mine skal vekke empati, avsky og latter i brå kast. Sett gjennom samansette, 
komplekse menneske prøver eg å forstå noko av den tida vi lev i og korleis vi 
er mot kvarandre. 

Eg hører ofte at bøkene mine er morosame, at dei har humor. Men eg hører 
også at dei ikkje er morosame i det heile, bare veldig triste. Begge deler er 
sannsynligvis rett. Eg skriv ikkje for å vere vittig, men humoren tyt likevel fram 
i tekstens ironi. Å vere ironisk er ein måte å vere i verda på. Eg går heilt nær 
for å sjå og kjenne på det som gjør vondt. Men dersom eg blir der for lenge, 
blir eg sentimental og mister oversikten, eg må trekke meg tilbake. På avstand 
kan eg le, reflektere og analysere. Det er dette skifte mellom posisjonar, som 
er min og tekstens ironi. Det er ikkje, som det ofte blir sagt, ei ansvarslaus 
innstilling til livet, tvert imot. Å vere ironisk er ein alvorlig og ansvarlig måte å 
vere i verda på, i kast mellom nærleik og distanse, mellom empati og analyse. 
Det er bare i desse kasta det er mulig for meg å skrive. 

Forfatter, Marit Eikemo
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Uten tittel

ELDRID DYRSET
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Kortklippet gressplen
fingrene stryker igjennom
Over 
inn i tanker fra yngre år
da jeg kunne eie dette
hver dag som en selvfølge
alle somre.
Ukuelig lengsel - syk
men hadde et
livsverk å fullføre
på en nordligere breddegrad i
vest, der gresset er grønnere og saftigere
og vinterforet blir høstet to ganger
i sesongen

Cancer

ELDRID DYRSET
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Mørkt og ensomt
men daglige plikter
i ly av den
dunkle natten
der dine lunger
slet og avsondret
det synige, sykelige.
For alltid i min bevissthet.



Alt
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Alt er ikke synlig med det blotte øye

noen ser mer, alle går mot klokken

jeg er Mount Everest uten klatrere

en kjærlighet til de som ser seg selv 

den største gave

å leve er å våge.

ALF KJETIL FLATØY

Min barndom
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Jeg skylder på min mor og på dårlige middager. Jeg hadde en tøff barndom. 

Full av sjalusi, sykdom og dårlig timing. Jeg måtte rekke opp hånden ved 

middagsbordet. Men det var nytteløst. Den politiske appellen til min søster 

var ugjennomtrengelig. Jeg så allerede den gang, at framtidsutsikten var 

mørk. For å være presis; beksvart. 

Jeg husker den gangen jeg dro håret av min søster. Min far kalte det 

ondskap. Jeg kaller det hevn. Håret vokste ut igjen. Søsteren min fikk et hår 

som kunne ha vunnet priser. Krøller, fylde, glans og en duft som spredte seg 

gjennom hele Fyllingsdalen. Takket være meg. Men takknemmeligheten har 

uteblitt. Da hun satt hjemme, neddopet av dårlige tv-programmer, skrudde 

jeg av apparatet. Hun var sur resten av uken. Sendte meg fiendtlige blikk. 

Men jeg så at hun manglet motet i seg. Det eneste jeg hadde gjort var å 

redde henne fra søppel-tv. Få henne til å innse at vi måtte prate. Ja, for det 

sa mamma alltid: «Nå må vi prate sammen». Noe som betydde at mor holdt 

en lang monolog, mens publikum forsvant, en etter en. 

Så ble mamma syk. Og vi måtte prate og lytte. Før jeg begynte i barnehagen 

lærte jeg meg å jatte. Det er den egenskapen jeg har fått mest bruk for siden. 

Så mye sprøyt som folk spyr ut på kafeer og etter hvert på sosiale medier, 

krever selvforsvar. Jeg ble ekspert i å uttrykke åpenhet, omsorg og forståelse 

gjennom kroppsspråket. Men innerst inne var jeg ung, sint og skeptisk. 

Familien min er nå spredt utover landet. Det er det smarteste vi har gjort 

som familie. Dermed røyk familieomsorgen. Jeg henter heller ut noe av den 

omsorgen jeg selv har finansiert med mine skattekroner. Det skal ikke mye 

av en forestilling til for å begeistre de hvitkledde.

JOHANNE MAGNUS



Skråsikker

JOHANNE MAGNUS
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Jeg er sikker på at skråtaket mitt har blitt 
skråere det siste året. Jeg er overbevist om 
at regnrekorden fra i fjor snart blir historie. 
Jeg vedder på at det blir verre. At det blir 
mørkere og grunnere. Jeg tror ikke på at 
det vil komme en ny sol. En ny tid. En ny 
familie. Jeg synes det er trangt og smalt, 
men det er ingenting å gjøre med det. Jeg 
sitter bom fast. Veien ut er stengt, lukket 
og nøkkelen kastet. Det er ingen hjelp og 
få. Alle er opptatt med å redde seg selv. 
Egoismen brer seg som et virus på Internett. 
Jeg hater konkurranser. Spesielt supporterne. 
De skriker og blir aldri fornøyde. Dessuten 
er de så mange. Ved målstreken venter en 
porsjon svette, enda mer skriking og kanskje 
et diplom. Men så kommer presset om å 
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gjøre det enda bedre neste gang. Nye mål 
skal settes og rekorder skal slåes. Det blir 
ingen neste gang. Jeg orker ikke. Jeg vil av 
denne karusellen! Jeg vet at konkurranser 
vil eksplodere i fremtiden. Ikke bare på 
idrettsbanen og TV, men overalt. Jeg tror 
startstreken snart begynner ved ytterdøren 
vår. Jeg kommer aldri til å forlate 
leiligheten. Jeg kommer garantert ikke til å 
lukke opp døren for noen. Jeg kommer til å 
lydisolere vinduer og vegger, alt for å slippe 
skrikingen. Kanskje jeg blir nødt til å kjøpe 
persienner og male veggene sorte. Og jeg 
er helt sikker på at du som leser dette 
kommer til å kalle meg depressiv.
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Tårene spratt på kjøkkenbenken når jeg en sjelden 
gang lagde mat. Jeg tok på meg mine fineste klær 
og maskara, for å holde på fasaden.

Jeg kjøpte hengelås til ytterdøren, malte 
dagboken min svart og trakk aldri fra gardinene. 
Datamaskinen var utladet, radioen i stykker og 
telefonen død.

Hvorfor gråt jeg? Jeg vet ikke. Jeg kunne ikke noe 
for det. Kroppen orket ingenting. Den ville ikke  
yte og heller ikke nyte. Mat kom ikke på tale.  
De gangene jeg kjempet meg til butikken var det 
etter to dagers mentale forberedelser. Ved kassen 
stod barn og hylte etter godteri. Menn presset 
seg fremover i køen og ungdommer skrek til 
sidemannen. Slitsomt. Jeg gråt med bøyd hode, 
men det var det ingen som så. Jeg hadde mine 
fineste klær på.

Innerst inne ville jeg at noen skulle plukke meg 
opp og bære meg. Hele døgnet.  Noen mennesker 
ville det, men da de begynte å bære, takket jeg nei. 
Alt ble så vanskelig.

En kveld satt jeg hjemme på det lille loftet mitt, 
og presset fingrene hardt mot øynene mine. I et 

19

TUR RETUR AKUTTEN desperat forsøk på å stoppe den strie strømmen. 
Men det var nytteløst. Fortvilelsen kom ut gjennom 
armene isteden. Boksende slag mot magen.  
Jeg hoppet og skrek. 

Etter flere dager uten søvn, dro jeg til legevakten. 
Jeg snakket med livskrisehjelpen. Det ble ikke  
mye prat. Men de plukket meg opp, og sendte  
meg videre til Bergenhus poliklinikk.

Det første psykiateren sa til meg var at jeg  
hadde pent tøy. Så hvorfor var jeg lei meg?

Jeg husker knapt hva jeg sa, men jeg gråt. Fortalte 
om de siste dagene. To timer senere fikk jeg 
diagnosen alvorlig depresjon. Og en fare for meg 
selv. Før jeg visste ordet av det, ble jeg fraktet til 
Sandviken sykehus i ambulanse. Jeg følte meg 
som deltaker i en reality-serie.  Dette var reality, 
men virkelig, det var mitt liv. Så fulgte flere timer 
med utgreiinger, samtaler og medisiner. Jeg så 
lange, hvite og endeløse korridorer.  Innimellom 
dukket det opp hvitkledde og pasientene i tv-stuen 
snakket et språk jeg ikke forstod. Jeg fikk eget rom 
på 10 kvm med et lite vindu. Pleierskene tok fra 
meg mobiltelefonen, beltet mitt og andre forbudte 
gjenstander. Jeg fikk en timeplan om når jeg skulle 
spise, sove og snakke. Jeg mistet kontrollen. Da 
min far kom på besøk skjønte jeg at noe var galt. 
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FORESTILLING
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Forleden dag var jeg sent ute til et viktig møte. Likevel ble 

jeg stående og hakke løk. Kroppen stresset. Blodsukkeret 

sank. Men jeg konsentrerte meg om løken. Da det var 

11 minutter igjen til møtestart, gikk det galt. Jeg så ned 

på fingeren min, og blodet som blandet seg med løken. 

Tuppen av pekefingeren dinglet. Jeg tok fatt i tørkerullen 

og rullet papir rundt fingeren. Jeg løp ned trappene mot 

møtelokalet. På veien ringte jeg far, og fortalte hva som 

hadde skjedd. Han ble stresset og bekymret akkurat slik 

jeg hadde forutsett. Han ba meg være voksen og ta ansvar. 

Jeg var allerede for sein til møtet og dro derfor en tur innom 

apoteket på kjøpesenteret. Jeg spurte vennlig om jeg ikke 

kunne få kjøpe et plaster. En blåkledd dame ville gjerne se 

på fingeren min. Dermed ble jeg nødt til å komme inn på 

bakrommet. Rommet var hvitt og full av medisinskap.  

Jeg kjente hvordan søvnen kom snikende og at løken rispet 

i halsen. Da den blåkledde spurte om jeg ville sitte på en 

krakk, forstod jeg at jeg befant meg i en unik situasjon. 

Den måtte utnyttes. Papiret ble fjernet, og blodet rant 

nedover den hvite hånden hennes. Hun holdt rundt meg 

og jeg kjente en trygghet som jeg hadde savnet i mange år. 

Telefonen min begynte å dure. Bekymringsmeldinger fra 

far og kollegaer fra møtet, begynte å tikke inn. All denne 

oppmerksomheten var som blod på tann. Jeg fikk lyst på 

mer. Jeg fortalte med svak stemme at jeg var dårlig. Jeg ville 

ligge på gulvet. Jeg prøvde å besvime. 

Men var det jeg som var gal?

På Sandviken fikk jeg panikk for aldri å komme  
ut i verden igjen. Skulle jeg aldri mer få se Norge?  
På merkelig vis stoppet tårene. Noe var viktigere.  
Å komme bort fra dette stedet. 

Jeg begynte å oppføre meg eksemplarisk. Når jeg 
tygget de tørre skivene smilte jeg og sa at det var 
godt. Holdt samtalen i gang. En slager var: «Så fint 
vær det er i dag!» Det var hardt, men jeg presset 
frem smilet så godt jeg kunne. Jeg tok regien i mitt 
eget liv. Tårene var der fortsatt, men jeg lengtet 
tilbake til det lille loftet. Jeg er glad jeg slapp ut.  
Og da jeg kom ut var det virkelig sant, det var fint 
vær. Så hvorfor hadde jeg grått? Akkurat på vei ut 
fra akutten husket jeg det sannelig ikke. Jeg dro 
hjem samlet alle tomflaskene i en bærepose, og 
gikk ut i verden. Menneskene i butikken var ikke 
farlige. Kassadamen hilste vennlig på meg. Spurte 
om jeg ville ha en bærepose. Den hjemmelagde 
og litt svidde grøten smakte bedre enn sykehusets 
mat. Og smilebåndet beveget seg på ufrivillig vis. 
Jeg tok telefonen når den ringte. Pratet og gjorde 
avtaler. Jeg bestemte meg for at det ikke var mer 
plass til skyggesiden.  Lenge leve, friheten.

JOHANNE MAGNUS
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BEATE FJELDE MÆLAND
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«Gå utenom»
sa bøygen til Peer Gynt

Kanskje er det heller igjennom
jeg skal gå

Gå gjennom konfliktene
tørre kjenne på lidelsene
kan jeg være svak?
Kan jeg bære mine sykdommers byrde? 

Jeg vil håpe
at veien igjennom
fører meg til

Åpnere landskaper
Nye livsmuligheter.

JOHANNE MAGNUS

Mens jeg lå på det hvite gulvet dekket med blodflekker, hørte jeg 

apotekeren kontakte Securitas og ekstra personell. Jeg var blitt 

viktig. Folk ville ta seg av meg. Når jeg myste med øynene, så 

jeg tre sortkledde menn som undersøkte meg med bekymrede 

blikk. De vurderte om jeg var en narkoman. Men jeg fortsatte å 

klynke på best mulig vis. De målte pulsen min. Den var lav. De 

trodde det verste. Men jeg visste at det skyldtes lav blodsukker. 

Da de nevnte ambulanse la jeg meg i fosterstilling. Inni meg 

ropte jeg et stort halleluja. Så kom tre hvitkledde menn og bar 

meg ut i ambulansen. Vi kjørte med blålys mot legevakten. 

Ville de avsløre meg, tenkte jeg? Skuespillererfaringen fra jeg 

var liten kom til nytte. På legevakten fikk jeg pleiersker som 

tok seg av meg. De fant også den lave pulsen bekymringsfull. 

Dermed bar det videre i ambulanse til sykehuset. Underveis 

klarte jeg å skrive en melding til kollegaene mine om hva som 

pågikk. Nyheten spredte seg videre og telefonen min glødet som 

aldri før. På sykehuset ble jeg dessverre avskrevet altfor fort. 

Servering av kaffe og vafler medførte stigning i blodsukkeret. 

Jeg var nå frisk. Legene ristet på hodet og kalte meg for et 

merkelig tilfelle. De ga meg tilbud om overnatting, men så 

god var ikke kaffen. Jeg dro hjem og fortalte historien videre til 

venner og bekjente. De kalte meg tøff. De var bekymret for meg. 

Jeg tenkte: Er det mulig å dra dette enda lengre? 

GÅ UTENOM



Flyplass

GUNHILD HOFSTAD
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fjerne liv tangerer 

et flyktig sekund

en samtale overhøres

ved rullebåndets folkehav

VI GIKK

GUNHILD HOFSTAD
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vi gikk

hånd i hånd

til stupet

du kysset meg hade

og løp tilbake

så ikke

armen som vinket

etter hjelp



HØSTFARGER

ESBEN B-J JAER
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Hennes øyne sang en melodi
Jeg rørte hennes toner
og hun ble stille som høstfargene
Vinterens sang er for kald for meg,
sa hun og gikk

Klister

HELENE LARSEN
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Små sko
på høye skøyter
 
over isen
deilig er den himmel blå
 
skøytedans og ballett
Svanesjøen og vakre bilder minner
 
glansbilder fra en annen tid
gå på ski
 
sitter ned, englebarn
skriver
store tanker på små
post-it-lapper
 
gul galskap
klistrer
 
hjerne



HELENE LARSEN
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Sitter og regner, tegner
to øyne, en munn
fire mennesker rundt et bord,
en mor gråter
akvarell

Håpet seiler sjøen
hendene knytter båtmannsknop
seilet er av for store klær
kroppen er nær
her

Porselenskopper skjøre rundt
et bord, en mor
ser seg rundt, veksler inn blikk
håpet knuser
kopp

Sløyer håret,
tygger kunstfiber
som ku på fluejakt, på toppen
maler katten
haler

Knuser og pensler
frittgående hønseegg
stiver en 
vakker sjels
akvarell 29

AKVARELL
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NINA C. KROGH
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Det er tid for å

krølle seg sammen

lukke øynene

og bare være

innenfor huden

svinge

hengekøystille

TRÆR IMELLOM

OPPTUR

Jeg stiger ut av skoddehavet
trenger gjennom
som spiret på et tårn 

reiser meg med 
kopperfarget hår

fra mitt ståsted
forankret med
tyngden av granitt
strekker jeg meg
mot tynnere luftlag

mot grensen for
det eteriske

hvor det gule
er mer enn gult

hvor blodet brenner
bak lukkete øyne
og alt flyter 

kuledigert
hjertesmeltet

NINA C. KROGH
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NINA C KROHG
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Dag ut og dag inn drar 
de stive hendene 
belgen gjennom brokker 
av skamferte slagere 
som aldri helt stemmer 
med en melodisk fasit.

Og stadig sperrer 
taburetten halve fortauet 
så folk må trekke ut i
rennesteinen for å komme forbi
eller velger en lengre omvei
for å slippe unna.

Prise seg lykkelig bør den 
som hurtig kan haste videre 
og bringe seg selv i sikkerhet
rundt nærmeste hjørne
fra en overhengende risiko
for å kunne ende opp som 
en durkdreven
trekkspillknuser.



OLE PUST
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Holde liker

veldig godt

frukt

og derfor spiser hun

mye frukt

og hver gang vi

er ute og handler

går Holde

først bort til

fruktdisken

og plukker den

frukten hun har

Holde liker frukt og et  
fruktfat er fint å se på

34

sammen

slik at frukten på

fatet blir

nesten som et

kunstverk

og sist lørdag

sa Holde at

jeg var

et fruktfat

og det har hun tenkt

å forsyne seg av

på fredagskvelden

sier hun

og det skjønner jeg at hun

sier

for kroppen min

får litt forskjellige

farger

etter at jeg har dusjet

og det gjør jeg på

fredager

lyst på

og det kan noen ganger

bli ganske mye

og mange forskjellige

farger

og det er fint

å se på

når Holde legger

frukten på

et fat

for hun legger

forskjellige frukter



IRENE ANDERSSEN

DELT I TO

ankerkjettingen
ryker uten forvarsel
som vrakgods 
flyter tankene
fritt
øynene hører
det ørene ikke
kan ta inn
bildene svømmer
fritt
i tårehavet

36

Den smale sti

37

Holde sier at
hun liker seg
på den smale sti
men jeg tror jeg
heller ville hatt
en
litt bredere sti
å gå på
for da kunne
Holde
gått ved siden av meg
og ikke
slik det er nå
at jeg
går bak henne
slik som mange
andre menn gjør
når de er ute

OLE PUST

med konene sine
hvis de da ikke
kommer 
fra et annet land
der konen skal
gå bakerst
og samle opp
det mannen glemmer
eller mister
men Holde glemmer
ingenting
men kanskje vi skal
bli flinkere til å
rydde gangen
slik at stien i gangen
kan bare være en
bred gang
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EDDERKOPPEN
..inntil en furulegg på et mykt sete under stjernenes 
melkehvite kyss, strøk jeg deg ømt gjennom håret 
som liknet en engels, på hodet hadde du en krans av 
lavendel, under en lang lugg lynte det i de vakreste 
øyne, og over tretoppene lå et blekt skjær av blålig 
lys, jeg kysset deg på halsen hvor en svak duft 
pirret neseborene og ga seg utslag i ilinger nedover 
ryggraden, da ditt ansikt plutselig forandret seg, 
forvandlet seg til en annens, og forvandlet seg igjen 
og igjen, jeg skalv i gjenkjennelse for jeg hadde sett 
disse ansiktene før, det skjedde igjen og igjen inntil jeg 
hadde gjenkjent alle jeg hadde drømt om forføre meg..

..og det blå lyset fanget en edderkoppvev, der  
dansende alver hoppet paradis over nattens fangst,  
og jeg i en eventyraktig rus over å ha fanget deg, smed 
en smektende sonette av begjær og hvisket deg, men 
da mine lepper søkte dine for i ett jafs å puste inn i deg 
kraften av all min undertrykte lengsel, bet du meg i 
leppa og lo.. 



ved, og ikke visste jeg at det var andre til stede 
i mils omkrets, men like fullt viste det seg 
en merkverdig skapning som med kattaktige 
bevegelser bante seg vei ut av buskaset og frem 
i lyset, ansiktet var vanskelig å se, men jeg tror 
det kan ha vært meg selv jeg så og hørte der i 
silhuett mot månen deklamerende ett enkelt 
vers, før han umiddelbart ble søkk borte, verset 
gikk på en slags rim, var rettet til henne, men 
han føyde hviskende til noe som må ha vært et 
ørlite hint til meg:

(hysj)
Blomst og bie, magi og mystikk,

men er det blomst eller bie som får siste stikk ?

(hysj)
Selv en Snøhvit har en domina og lyster,

og lyster å lenke en latterlig liten mann, og mane 
ham medgjørlig
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Løpetid
o’ søt musikk 

av pauke harpe, fuglesang,
(nattergal her?)

 måneskinnsglitter, stas, lykke,
men bør du ikke snart sjekke holdbarhetsdatoen 

på dette saftige kjøttstykket?

..av disse ord snørte hjertet seg sammen 
og snevret inn blodårene som skulle bringe 
meg lykken som var skjenket meg, fryd var 
spilt forventning, jeg var igjen forlatt i mitt 
lengselsfulle lidende, hadde sykt gledet meg til 
å fylle tomrommet i mitt liv med en tilbedelse av 
dette nesten perfekte vesenet som nå hadde falt 
i unåde og fremsto som en kald, beregnende og 
blek versjon av mine drømmers utkårede, og sto 
nå lagelig til for hogg med hudormer, noen kilo 
for mye og alt annet som kunne draes fram for 
det onde øyets nådeløse blikk ( hun var sikkert 
feminist, den fitta )..   

.. og selv om jeg visste at alt var av nåde, 
ingenting gitt, forberedte jeg en såret, forbitret 
og refsende enetale om det å rasere alt som er 
vakkert med fjas, mas, krav, feite lemmer og 
hotell Cæsar, da det raslet i noen busker like 
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Av denne eggende og opplysende logikk,
 la du meg for øyet for yrt blikk, 

med et strømpebånd i håret, 
kransen av lavendel rundt låret, 

som en gest til meg og biene; drikk! 
 Som jeg med kjeften som beger drakk, 

som jeg som hissige bier stakk, 
for kjeven av ledd, 

 så brodden ble redd, 
og nektaren ut av den lakk. 

Som jeg fikk kjeven i ledd igjen av skam,  
 kompenserte til tunga var lam, 
fikk jeg stoltheten tilbake i gave, 
 for å fylle opp din deilige have, 

med en liten andedam. 
Sporenstreks krevde du så, 

noe å suge på, 
og for alt jeg vet, 

var det av kjærlighet
 du tidde et minutt eller så 
For en avsindig ulv i sult, 

var jeg byttet som ble forfulgt, 
når jeg falt utmattet om, 

var karaffelen tom 
for et beger som aldri ble fullt 
Da gikk du, ditt troll fra vettet, 
slikket grådig i deg min svette, 

skar blodige revner i mitt nakne bryst, 
  og lepjet i deg av hjertens lyst, 

selv da lot ikke din sult seg mette

..og jeg søkte ditt himmelfalne blikk for 
forståelse for at jeg var av kjøtt og blod, men du 
var uforsonlig og gav deg til å kaste småstein på 
en stamme.. 

Men av glimtet i dine øyne kun, 
og smilet fra din maves doble bunn, 
ble jeg plutselig var den enkle lykke, 
begjær og lidenskap i samme stykke, 

  og elsket deg fra samme stund.
Da la jeg i din nakke et bitt, 

tok i bytte for mitt blod - ditt,
min penn, min venn og hjertenskjær, 

fylte jeg opp av ditt begjær,
 og skrev inni deg navnet mitt

..du kysset meg lett på pannen som takk for i 
aften og gikk din vei, og jeg så dine duvende 
former smyge seg dovent gjennom blåbærlyng, 
over mose, om du så med pisk hadde fart meg 
over kunne det ikke gjort mer sviende vondt enn 
dette; å bli forlatt på leiet etter het elskov uten 
engang sammen å ha delt en intim sigarett, uten 
de små kyss, kjærtegn og antydninger til drøm, 
og uten å ha fått vist glansnummeret som alltid 
kommer etter dette, og jeg forbannet din sjel og 
hele ditt vesen og den timen, det minutt jeg traff 
deg og lot meg dåre av mystikk og dådyrblikk og 
alt annet du hadde i gudegave og ikke evnet å 
bruke men ødslig sløste med..
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..vakre stjerneklare natt
milde vårnatt i oktober,
fort din scene var satt,

straks det hele var over..

..og den trolske stemningen forsvant som dugg 
for solen idet soloppgangen brant og skogen 
viste sitt sanne ansikt; noen topper i det fjerne, 
trær i synsranden, kongler, lyng, og yrende liv i 
ei maurtue, fuglekvitter og et pilende ekorn opp 
en stamme, et veldig tre som spredde sine grener 
utover et tjern med høyreist siv langs bredden, 
tjernet fullt av vakende fisk på rov etter mygg, 
knott, libeller og andre fete retter av sen sesong, 
og der ved tjernet satt en skikkelse en domina 
verdig..

KLAGESANG

Du hutret og frøs,
hostet og nøs,

gråt—
(og var slett ikke kåt)

Fant ikke frem
skjebnen så slem,

slik angst-
( og søkte atter grep om nattens fangst)

Titulerte meg «venn»
ville ha deg igjen
med min hånd..

(kvalt med et strømpebånd)

Der terrenget nå ble brattere la jeg inn et ekstra 
gir og gjøv løs på kneika, steinene var som 
små trappetrinn og for hvert av dem bykset 
jeg opp til neste, det ble brattere, jeg økte 
farten, ønsket å kjenne blodsmak i munnen, 
nå toppen i seiersrus.. en sildrende bekk strøk 
forbi og jeg stoppet for å drikke, skylte ned, 
kjølte ganen, gikk løs på den siste kneika, gledet 
meg til å speide utover – steg til topps, hadde 
blodsmaken, men den store utsikten uteble, der 
var en ny topp bak denne – og tre vann som lå så 
tett at de hadde samme navn..

A.FREDRIKSEN
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Enno veit me ikkje kva det er 

mennesket - famlar framleis 

i blinde omkring i våpenhuset

 

Lyttar med kvart vårt stetoskop 

etter orgelbrus attom murveggene

 

Trur me har nådd det høgste når

me fangar eit glimt av eit glasmåleri

gjennom nøkkelholet

SIMEN KJÆRSDALEN

I KATEDRALEN
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ALLE SIER AT DET ER SÅ 
GODT MED EN DUSJ, MEN 
UT I REGNET VIL DE IKKJE.

Regnbogen mellom oss fraus
fall til jorda - ti tusen livssplintar
låg spreidde utover tunet
 
I byrjinga virra eg rundt –
korga i armkroken, sanka skar
reinsa såra med spytt
 
Visste ikkje korfor - berre
sanka blindt, men litt etter litt
steig ei hildring fram for meg
 
No byggjer eg ein mosaikk
kring mosaikken eit kvelv
kring kvelvet ein katedral
 
Har ein draum om at sola
skal bryte inn, syne meg
eit andlet på kvit kalkvegg

SIMEN KJÆRSDALEN ROLF JOHNSEN

MOSAIKK
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ROLF JOHNSEN

Mange ser ikkje 
tanken for bare ord.

Folk sier så mye rart
jeg har alltid et
lommeleksikon
med meg

jeg slår opp og 
retter på folk
avhengig av hva
de sier

er det så nøye, da
sier folk når jeg
belærer dem

de ser på meg som
en slags nerd eller
noe lignende

men det er meg som 
har svarene, ikke dem

jeg trives med min 
mobile encycklopedi
slik får jeg has på
folks tullprat

sannheten kan være 
ubehagelig
men det er like fult
en sannhet

jeg har ikke fått noen
nye venner i det siste
kanskje jeg skulle la 
være å ta boken med
noen ganger 

FOLK

HARALD JUUL
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hva kan de gjøre med meg
er jeg på skinner
sporer jeg av

jeg kan huske den tiden
hvor jeg ville bli maler
det ble mye klatting
og lite motiv

så prøvde jeg meg med ord
uten særlig suksess
jeg skrev skjelvende lyrikk
som ingen forstod

i dag går det bedre
jeg sitter i luken på
akvariet

HARALD JUUL HARALD JUUL

RESIGNASJON

sjå på meg når eg dansar,
seier den vesle jenta på 5
dei vaksne held fram
med å drikke og feste

kan du hjelpe meg med
leksene, ber jenta på 10
me har ikkje tid til det
i dag, seier faren

kan eg få ein skikkeleg
mobiltelefon som virker,
spør den store jenta på 15
me har ikkje råd til det
akkurat no, seier mor

dette er den nye kjærasten
min, seier den unge dama
på 20
sikkert grei han, seier 
mor og far nesten i kor

så er dattera passert de 25
ho viser stolt sitt vitnemål
ein mastergrad
det var ei stor overrasking,
sa far
eg visste ikkje at du var såpass
intelligent
du har det ikkje frå meg

JEN
TA
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