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Forord
Av Annette Mattsson
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Jeg vil anbefale deg som har lyst til å lære deg å skrive (skjønn) litterært, 
å velge deg en sjanger. Skaff deg basiskunnskap. Har du lyst til å skrive 
i lengre strekk? Liker du det ordrike? Da er kanskje novellen eller 
fortellingen noe for deg. Les noveller, finn deg forfattere du liker og 
studer stilen. 

Eller liker du isteden å si mye ved hjelp av få ord? Hvis du liker det 
knappe, det rytmiske, hvis du er undrende og har sansen for det 
uutgrunnelige, så kan diktformen være noe for deg. Og det samme 
gjelder her, les dikt, finn deg forfattere du liker og som du kan studere. 
Det er den beste læremåten. Gå på biblioteket, vårt eget rikholdige 
skattkammer, gå på oppdagelsesferd i hyllene. Begynn på A og jobb deg 
mot Å. Gi deg god tid. Nyt. Spør personalet om hjelp. Spør forfatteren 
Erlend Nødtvedt som jobber på biblioteket om hjelp. Finn ut hva som 
kjennetegner diktet, hvilke virkemidler som brukes. Finn ut av rytmens 
betydning i dikt, linjedelingen, tegnsettingen. Gå hjem. Skriv!

Jeg husker min egen jakt på lærdom da jeg bestemte meg for å skrive. 
Jeg fant fort ut at jeg måtte gjøre et valg når det gjaldt sjanger og 
jeg valgte novellen. Jeg leste alt av samtidsnoveller, satt og krysset i 
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margen. Men jeg leste også dikt, for den kresne bruken av ord,  
og ordenes betydninger, ordenes lyder, det at hvert ord har en 
hensikt, ga meg en ny bevissthet om språket.  

På mine vandringer i biblioteket, fant jeg meg en poet som aldri  
har sluttet å fascinere meg.  

De fleste av oss beveger oss omkring i samfunnet med den største 
selvfølgelighet. Men for andre kan dette være en stor terskel. 
Og i kortere eller lengre perioder av livet opplever noen å være 
avgrenset fra felleskapet. At de sitter utenfor og ser inn. Men i denne 
ensomheten kan det  oppstå fruktbare ting. Tanker som blir til dikt, 
dikt som blir til verk. Verk av kvalitet, av stor kvalitet. Poeten jeg 
tenker på, heter Emily Dickinson. Hun ble født i 1830 og døde 56 
år gammel. Hun dedikerte sitt liv til skrivingen, og var en ekstremt 
privat person. I mange år skrev hun i hemmelighet, i huset til 
foreldrene i Massachusetts. Hun skrev mye om døden, men også 
livsglade dikt om livet, om blomster, om dyr, mennesker, alt filtrert 
gjennom en glasskarp, analyserende hjerne. Samtidig, lekent og 
elegant, sanselig og spirituellt.



I tyveårsalderen isolerte hun seg nærmest totalt fra direkte kontakt 
med andre mennesker, og i mange år var utsikten fra rommet de eneste 
inntrykk fra omverdenen. Disse årene var hennes mest produktive. Til 
sammen skrev hun rundt 1800 dikt. Hennes første bokutgivelse kom 
først fire år etter at hun døde. For hun skrev nemlig utradisjonelt i forhold 
til sin strenge formale samtid, setningene var korte, tegnsettingen og 
bruken av små og store bokstaver var utradisjonell, samt at diktene 
manglet titler. Grunnene til tilbaketrekningen vet vi ikke. Det har vært 
spekulert i at hun led av epilepsi og agorafobi. Hun mystifiserte seg selv 
ved å si at hun var ensom av natur, og at hennes virkelige forbundsfeller 
var jordene, solnedgangen og Carlo, hunden hennes.

Isolasjonen var muligens et tegn på sykdom, men kanskje det var den 
som gjorde det mulig for henne å fordype seg i sitt forfatterskap. 

Vil du vite mer om Emily? Lese diktene hennes? Gå på biblioteket, let 
etter henne i hyllene der. Kanskje du får deg et nytt bekjentskap som kan 
lære deg noe om litteraturhistorien, og gi deg mer kunnskap om hvordan 
dikt også kan skrives.

Ingri Lønnebotn
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Å skrive uten pynt er et mål: Ingen unødvendige møbler eller 
nipsgjenstander, kun et enkelt rom. Tenk deg et lyst og luftig værelse 
med vinduer vendt mot havet. Du trer inn og kjenner på den gode 
følelsen av å være et sted det er høyt under taket. En melodi klinger 
i øret - kanskje bare som en forsiktig nynning – men innbydende 
nok til at du begynner å danse. Rommet er stort og gulvplankene 
solide; du kan ta spenstige steg, virvle rundt til blodsmaken tar deg 
og du må hvile. Lyset ebber, solen synker i havet og du omsluttes 
av mørket. Brått virker rommet kaldt og knugende og tvinger deg 
til å krype sammen for å holde varmen. Melodien er borte og du 
må trampe og klappe og hytte med neven mot det som skjuler seg i 
mørket. Kampen mot det ukjente koster, og gjør at du til slutt sovner 
av utmattelse. Neste morgen er rommet igjen lyst og innbydende og 
dette gir deg mot til å fortsette.    

Hva er det som skjer? Henrik Ibsen har kalt det en kamp mot egne 
demoner. Men rommet er jo tomt idet du trer inn i det? Nettopp. 
Utfordringen ligger i å våge seg over terskelen. 

Omtrent slik kan det oppleves. Å skrive er å gå inn i et fiktivt værelse 
og oppholde seg der alene. Det som omgir deg er både lyst og mørkt, 
åpent eller klemmende. Det er rommet og deg og noe står på spill.

Å SKRIVE  
UTEN PYNT
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Når jeg skriver starter det med en følelse av blindhet. Jeg trer inn i det 
ukjente og må lete meg frem. Ganske umiddelbart vet jeg at jeg må 
finne veien ut – og døren bak meg er allerede lukket. Overlatt til meg 
selv handler det om å holde motet oppe. 

Så enkelt, så banalt og så menneskelig er det.

Å skrive uten pynt er å kaste vrak på snirkler og snublegjenstander 
og søke en kjerne. Ingen flere stemplingsur og svette skiftarbeidere i 
arbeiderlitteraturen, som Dag Solstad har sagt, ingen sløyfer og sofaer 
med silkeputer for å beskrive horete gemakker. Alt som repeterer 
og bekrefter er ingen utfordring – verken for skriver eller leser. Som 
skriver søker jeg ikke det velkjente, men tvert om. Sansene skjerpes 
og noen ganger ser du bedre med lukkete øyne. Så jeg famler meg 
frem, snubler i egne ord og tvinges tilbake. Hele tiden med en utvei i 
tankene. Det er som om rommet selv vet når det er tid for å gi slipp 
på sin leieboer, og her hjelper verken trusler eller magi. Tålmodighet 
og utholdenhet må til, og kan hende er det i det øyeblikket du er i ferd 
med å gi opp at noe skjer. Et overskridende element finnes.

Dagslys gir klarhet og energi, nattemørke skjerper sansene. En 
overskridelse kan synes utopisk – altså uoppnåelig – men veien mot 
det uoppnåelige finnes. Satte ikke noen i gang med å bygge et tårn 
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som skulle nå himmelen og trodde ikke alkymistene at det var mulig 
å lage gull? I følge bibelhistorien fikk tårnbyggerne ulike tungemål 
som straff, mens alkymistenes eksperimentering førte til det vi i 
dag kjenner som Meissenporselen. Aldri så gale at det ikke var godt 
for noe, selv om resultatet ble noe annet enn det man så for seg i 
utgangspunktet. Et blindspor kan også føre frem.

Når jeg trer inn i det skrivende rommet er det med en følelse av 
nødvendighet. Noe jeg ennå ikke har ord for arbeider i meg, la meg 
kalle det en tilstand. Rommet er umøblert så svaret ligger ikke der, 
men den innbydende tomheten gir meg mot til å ta fatt. Her er rikelig 
med plass og er jeg heldig og utholdende nok, kan rommet fylles.  

Dansen starter – langsomt eller fort – som i et musikkstykke med 
sine nødvendige intervaller. Ord og setninger blir byggeklosser og 
veimerker, det går unna og kan noen ganger sammenlignes med en  
susende skitur, jeg roper: Løype! fordi alt er hvitt, terrenget ukjent 
og nedslaget usikkert. Andpusten og velberget igjennom har jeg 
umiddelbart en god følelse, inntil jeg oppdager at jeg har havnet 
utenfor sporet, kanskje ved kanten av et stup. Fristelsen til å ta en 
snarvei førte ikke frem og ble i stedet til en dyrekjøpt erfaring. Å gå 
fiskebein i dypsnø tilbake er et slit og samtidig eneste mulighet til å 
komme videre. Er du innforstått med at «ett skritt frem og to tilbake» 
hører med, takler du motgang bedre.
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Jeg er ikke ute etter å skrive modernistisk eller gjøre en tekst 
vanskeligere enn nødvendig. Likevel er leserens blikk noe jeg  
alltid kjemper med, fordi alle utenforstående hensyn vil svekke teksten. 
Det jeg vet er at dansen må trøs alene; jeg må fomle meg frem på  
egne føtter. 

Om utgangspunktet er en (sinns)tilstand, hva innebærer så det?  Ofte 
er det en ordløs følelse som plager meg og presser på og derfor trenger 
og utforskes. Tiden er moden, som det heter. Kanskje ikke bare i meg, 
men også i samfunnet forøvrig. Dette er store ord, og jeg er ikke ute 
etter å løse samfunnsproblemer. Jeg er et enkeltmenneske og det får 
holde. Kanskje er det snarere et ønske om å slippe unna, og løsningen 
er å gå inn i det omtalte rommet. Et eller annet sted finnes håpet om et 
åpent vindu slik at jeg kan forsvinne inn i det overskridende.

Modig eller feig, jeg vet ikke hvilket ord som høver best. Realistisk er 
det ikke. Det jeg vet er at hva jeg søker, samtidig søker meg. Å jage 
og bli jaget er kanskje tidens ånd. En runddans som noen ganger kan 
gå over i en besettelse. For skriveren er dette bra, hun får ikke ro før 
dansen er unnagjort.   

Å skrive romaner er å utføre et trolldomsstykke, teksten er en illusjon. 
Den kan ligne på virkeligheten, men er det ikke, de to verdener 
har ikke felles lover. Fellesskapet ligger i mennesket som skriver og 
nødvendigheten av å prøve og ordsette alt som ikke kan sies. Amen.

Forfatter, Ingri LønnebotnIngri Lønnebotn
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BLÅ

ALF KJETIL FLATØY
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havet er blått 

med en dybde vi egentlig ikke ser

regnbuen har mange farger,noen mørke,noen lyse.

himmelen kan vi ikke forstå,

det er kjærligheten for stor til.

SVART

ALF KJETIL FLATØY

svarte øyne

lys hud

brunt hår

hvite tenner

sjel,sinn og hjerte som bare blinde kan se.
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VÅRVIND
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Lat våren strøyma mot oss

skjenk kraft på underfullt vis

du som trassar kulde og vinter 

du som bryt gjennom 

snø og is.

Del 

av din indre styrke, 

din ynde 

og sterke rot 

- slik at vindar som bles 

i verda 

vert lettare å stå imot! 

INGALIS

DEI GODE ORDA
Dansande

som fjør

i vind

kitlar mjukt

i kropp og sjel

der dei leikande

varleg

smyg seg inn

i vakraste 

harpespel

INGALIS
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NEDTRAMPET

IRENE ANDERSEN

18

under gamle ord
ligger jeg
i fosterstilling
 
på slitte brosteiner
solen ikke når
ned til
 
trygler om nye
stavelser og
setninger
 
med flyt

SØVNLØS

IRENE ANDERSEN

kanskje dine
drømmer
er drømt
mine er enda
på blå skyer
hvor du styrer vinden
og klokka
er fortsatt
bare et barn
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Jeg liker meg aller best når jeg ligger på gulvet. 
Det hender jeg sitter, men som oftest ligger jeg 
rett ut med ryggen mot gulvet. Der kan jeg ligge i 
flere timer. Ofte tenker jeg på hva jeg skal handle 
på butikken, hva jeg skal bestille på kafe, eller 
på alt jeg burde ha gjort. Men mest av alt så bare 
ligger jeg der. Stirrer opp på skråtaket og venter. 
Venter på at det skal bli kveld og jeg kan gå og 
legge meg. For så å våkne, stå opp og legge meg 
på gulvet igjen. Det aller beste tidspunktet å ligge 
på gulvet er om morgenen. Da kjennes gulvet 
helt nytt. Som om det aldri har vært berørt før. 
Jeg plasserer kroppen min hardt og brutalt ned 
på nøyaktig samme sted som sist og venter. Jeg 
burde vasket gulvet ettersom jeg bruker det mye. 
Men jeg kommer aldri så langt. Tankene griper 
meg og låser meg fast til gulvet. Kroppen hviler 
på den kalde flaten. Skulle ønske noen fant meg 
liggende på gulvet. At jeg hadde en mann som fant 
meg liggende på gulvet. At du fant meg liggende 
på gulvet. Om jeg ligger lenge nok vil taket tilslutt 
dekke overkroppen min som en dyne. 

GULVET
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En gang i blant går jeg ut. Treffer venner eller 
folk som jeg kaller dem. De spør meg hva jeg har 
gjort siden sist. Jeg forteller dem om spennende 
romaner jeg har lest, om kokkekunst og alle 
de viktige telefonsamtalene jeg har hatt. Om 
familebesøk og hvor opptatt jeg har vært. Alt løgn 
så klart. Men en gang fortalte jeg sannheten. 
Vil du virkelig vite hva jeg har gjort, spurte jeg? 
Vedkommende nikket, men jeg så tvilen i øynene 
hennes. Ja, vel. Forrige uke lå jeg på gulvet, 
begynte jeg. Min såkalte venninne fikk straks en 
bekymret mine. Så forklarte jeg henne at jeg liker 
det. Det å ligge på gulvet er undervurdert. Det gir 
kroppen ro og hvile. Bakkekontakt. Er det ikke det 
vi alle søker? Gulvet tilfører kroppen min energi 
og krever ingenting tilbake. Venninnen min så 
ukomfortabel ut. Kanskje jeg burde sagt at jeg har 
fått ME eller noe? Bare sånn for sikkerhets skyld. 
Jeg vil jo ikke at hun skal tro jeg er blitt sprø. Men 
jeg dropper det. Dessuten når jeg spør henne hva 
hun har gjort på, er svaret like døvt som mitt. Hun 
har strikket. 

JOHANNE MAGNUS
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Du våkner helst kl 06.30 uthvilt og hopper rett 
i dusjen. Så spiser du økologisk yoghurt med 
granola sammen med en kopp espresso. Deretter 
kaster du deg på sykkelen og sykler syv km til 
jobb. En jobb du er utdannet til og som gjerne har 
en viktig samfunnsfunksjon. Du arbeider hardt 
gjennom hele dagen og rekker så vidt lunch. I 
korridorene har du small talk med kollegene, men 
aldri så lenge at du kommer på etterskudd med 
dagens oppgaver.

Du er ferdig på jobb kl 16.00, men du er 
selvsagt så oppslukt i jobben at det blir overtid. 
Kl 17.00 sykler du til Sats for ukens fjerde 
treningsøkt. Svetten siler og etter en time spiser 
du en hjemmelaget proteinbar. Poster dagens 
kaloriforbruk på Facebook. Deretter bærer det til 
Meny for å handle inn til dagens middag, helst 
noe økologisk og sunt. Vel hjemme setter du 
straks i gang middagen som står klar på bordet 
en time senere. Så kommer to vennepar og dere 
spiser godt og latteren sitter løst. Poster et bilde av 
gourmetmåltidet på Facebook.

FORVENTNINGSSAMFUNNET

Når gjestene er dratt tar du oppvasken og gjør 
husarbeid. Klokken 21.00 ser du TV2 Nyhetene og 
skjønner alt. Så blar du gjennom dagens aviser og 
sukker litt på vegne av konflikten i Syria. Poster en 
tweet om din bekymring på Twitter. Så planlegger 
du helgens utflukt. Du booker en hytte på fjellet og 
pakker klart fiskeutstyr og telt. Deretter forbereder 
du deg på morgendagens møter og legger frem 
passende antrekk. Kvelden avsluttes med en viktig 
dokumentarfilm. Du sovner kl 23.00.

JOHANNE MAGNUS
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LISBETH SUNDE
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Først henter hun seg inn i det
plukker maskene opp før det rakner
kildesorterer med nålen
det mannlige egoet i organisk avfall
de knuste drømmene i plast og glass
og den evige rundansen i restspannet

Så legger hun opp tre nye luftmasker
setter dem sammen med en kjedemaske
tar tredobbelt kast på staven, og
tillater seg å hekle litt løst
uten å følge oppskriften

Nynner til strofene av Danse mot vår
tenker på hvor mye hun egentlig kan
skrur tiden på pulsen, og
utfører et hei dundrende primalskrik
i avdempet lysegrønn drakt
      
Arbeidet vokser under hendene
kaffetrakteren klukker fra kjøkkenet
sansene smelter sammen med musikken
og det levende livet åpner seg
i en nydelig liten hekleduk
med innlagt splitt og hersk

ALEXANDER BERTIN
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OM NATTEN FORSØKTE JEG 

å KARTLEGGE SPRåKET TIL MITT EGET UNIVERS

I MØTE MED DET UANGRIPELIGE 

KJENTE JEG FOR FØRSTE GANG EN POETISK NØDVENDIGHET

LITE VISSTE JEG AT STREKENE JEG TEGNET MELLOM LYSENE I HIMMELEN

SKULLE BLI MITT EGET ANSIKT



ALEXANDER BERTIN
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været i meg er for levende

naturen i meg for vill

dypt i skogdyrets innvoller

forsegler jeg buken med stifter av avbitte negler

drømmende om en sannhet som bare kan forstås 

av det ufødte

i meg er et mørke som ikke har oppstått gjennom fraværet av lys

ALEXANDER BERTIN

da meteorene fløy over himmelen

som bruddstykker av et forsteinet hjerte

tredte jeg tårene mine på en snor

i vissheten om at den eneste grunnen 

til at solen spinner rundt sin akse

er for å nøste opp trådene av menneskenes lengsel



KJÆRLIGHET

TROND LUNDEMO
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Jeg står ved kaikanten
da byen legger armene om meg
hvisker meg ømme ord og presser
de spisse bygningene sine mot ryggen min
 
Fingrene kjenner hvert smau og trappetrinn
i Sentrum
 
Jeg legger meg ned og skyver fortauene tilside
gnikker ansiktet mitt frem og tilbake
i den plaskvåte hovedgaten
 
På torget bugner kassene av ferske reker
Skøytene støter hoftene sine
mot fenderne langs bryggen
Nå er det bro til Askøy

BY I LYS

TROND LUNDEMO
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Dette er min by av brygger og brostein
frosne samtaler
stive av håp
 
Kvelder
der brennevinet skjenker hemningene fotløse
i gater med lysende skilt over dørene
 
Dette er min by av flokker mot fløy
Solvarme fjellveier myke av folk
Netter alene i flukt
 
Dager som klyper meg i armen
for virkelighetens skyld
Meningen kan banke på når som helst
 
Dette er min by av lidenskap og brann
dråper fra overrislingsanlegg
strukket fra topp til topp
 



TROND LUNDEMO
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Skulle jeg skrevet diktet om deg
måtte jeg ta med alle høydene
Pulsen din som slår
gjennom åren som ligger i dagen
Hardheten og mykheten
og bekken som blir fossen
Skulle jeg skrevet diktet om deg
måtte det være mens du ligger over meg
og senker Store Lungegårdsvann
mot ansiktet mitt
Med den ene foten
mot regnhytten og den andre mot brofestet
 
Ved Danmarksplass
 
Skulle jeg lest diktet ditt og
Fløyen og Ulriken ville bøyd seg fremover
Løvstakken ville hørt alt
der det står
 

SKULLE JEG SKREVET DIKTET OM DEG
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TROND LUNDEMO

Gangveien på Langhaugen
suger til seg lysene fra byen
Det skjer noe med meg, la oss kalle det lysterapi
 
Jeg står i skinnet i mørket
en plass mellom fødsel og nå
gråter jeg altfor sent
 
Liv, har bodd her hele tiden
Alene
i det hvite huset
Aldri er alle skrittene gått
Hun er redd jeg er den samme og
jeg er redd jeg er en annen
Noen få skritt og berøringer og
vi ville vært tilbake
Nakne av den samme sult
 
Da jeg snur ryggen til byen
kryper lysene tilbake til dalen
Jeg går hjem og stryker virkeligheten
over håret
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DET SOM VAR
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REGNLANDET

Då er eg attende i regnlandet
drikk inn åsane – vatnet - fugleskrika 
Her veg me solgløtta på gullvekt 
set kryss i almanakken
dei kveldane me kan sjå stjernene
Eg reiste gjennom sollandet
kasta skuggeskrift mot bergsidene
tala i slangetunge
I landet eg elskar 
talar me i bryllaup og gravferd
lèt me plogen skrifte

SIMEN KJÆRSDALEN
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SIMEN KJÆRSDALEN

Eg vil be deg gjera 

den siste kjærleikshandlinga

få jorda meg med ære

Så må du gløyme meg

gå vidare, stryke minna ut

slik sjøfuglane stundom

glattar ut draumane 

når me vaknar i lag

Du veit det

Eg veit det

Det finst ikkje noko meir

enn dette eine kysset

å klamre seg til

DEN SISTE HANDLINGA
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JEG ELSKER DEG

MARJA T. MATHISEN

jeg lagret ordene i
mitt hjerte og

ønsket reprise 
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MARJA T. MATHISEN
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kjærlighet
 
er noe dritt
sa han 
og pakket seg
til utlandet
 
kjærlighet
 
er noe dritt
sa hun og
pakket ut
i innlandet



ØYE 
FOR 
DETALJER
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En stripe av månelys kommer inn gjennom vinduet 
i den mørke leiligheten. Han stryker sakte over 
hendene hennes som blir opplyst av måneskinnet. 
Beundrer linjene, lar fingertuppene gli ømt over 
håndbakene, langs hver eneste finger. 

Hendene hennes var det første han la merke til ved 
henne. Lange, smale fingre. Halvlange negler, uten 
neglelakk, naturlige, slik de skulle være. Ingen ringer 
som forstyrret blikket hans. Han så hendene hennes 
da hun serverte han kaffe. Resten av henne var så 
som så, men hendene – de var perfekte. 

Han elsker det som er perfekt. Liker ikke sminke og 
all slags bijouteri, det må være naturlig. Forsiktig lar 
han fingrene gli over livslinjen i håndflaten hennes 
mens han smiler. 

– Unnskyld meg frøken, men jeg må bare få si; for 
noen nydelige hender du har, de er rett og slett 
perfekte. Det var det han hadde sagt til henne utenfor 
kafeen den kvelden. Han hadde ventet der, ventet 
på at hun skulle bli ferdig på jobb. Hun hadde sett 
på han, forvirret og skeptisk. I det hun ville gå forbi 
rakte han henne visittkortet sitt.
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Francis WeidenFotograf

B & P
Bits & Pieces Reklamebyrå
Prof. Stensensgt. 11 5555 
Bergen
Tlf 12345678 Faks 87654 321



– Ikke meningen å skremme 
deg, sa han og smilte skjevt.  
Hun tok imot visittkortet og 
fortsatte å gå. Han ble stående, 
men hevet stemmen litt: 
– Men du skjønner, jeg jobber i 
et reklamebyrå. Og jeg er alltid 
på utkikk etter nye modeller.  
Hun stoppet opp, et stykke 
unna.  
– Hva mener du, hva slags 
modell? 
– Altså, du har sikkert sett 
slike reklamer for klokker, 
smykker, sko osv., reklame  
der man ikke ser hele 
personen, men bare en hånd, 
en fot eller… 
– Ja, jeg skjønner hva du 
mener. 
– B&P er et slikt reklamebyrå, 
og jeg er fotograf der. Er 
blitt vant til å legge merke til 
detaljer. Ja, som ører, neser, 
lepper og slikt. Ser alltid etter 
noen nye modeller, noen 
bedre.  
Hun kom litt nærmere. 
– Og når jeg så de hendene 
dine, ja da bare måtte jeg ta 
kontakt med deg. Nydelige. 
Et forsiktig smil kom til syne i 
ansiktet hennes. 
– Eh, tuller du med meg eller?

Hun så seg rundt, dyttet noen 
hårstrå bak øret. 
– Nei, helt seriøst. Vi er 
akkurat nå på utkikk etter 
hender. 
Hun begynte å le mens hun så 
på han. 
– Ja, lo han.  
– Jeg vet det høres rart 
ut, men altså, vi har fått 
et oppdrag fra Silver, 
smykkebutikken. De vil 
promotere sin nye kolleksjon 
av ringer, og i den anledning 
trenger vi jo hender. Og de 
hendene dine, wow, de er 
bare så fine. Får jeg lov? 
Han gikk mot henne og rakte 
ut hendene sine mens han 
så spørrende på henne. Litt 
nølende la hun hendene sine 
i hans. 
Sakte strøk han over dem, 
nøt mykheten. Vendte på 
hendene, studerte dem nøye. 
– Akkurat som jeg sa, helt 
perfekte. 
Han smilte og slapp hendene 
hennes. 
– Kunne du tenke deg å stå 
modell for oss, eller rettere 
sagt, la hendene dine være 
modeller? 
Hun la hodet på skakke, så på 

han en stund før hun svarte. 
– Det høres jo utvilsomt moro 
ut, men er du sikker på at jeg 
vil være den rette personen 
til dette? Om mine hender vil 
passe til dette mener jeg?  
– Du kan jo komme inn til 
prøvefotografering i morgen? 
Så kan vi se. Men i mine øyne 
er dine hender akkurat det vi 
trenger til denne jobben. Og du 
vil selvfølgelig få betalt. 
– I morgen? Jo, tror det kan gå, 
hvor er dette byrået da? 
Hun småtrippet på fortauet 
mens hun så spørrende på han. 
– Adressen står på visittkortet 
jeg gav deg, kan du komme kl. 
12?  
– Tror nok at det skulle gå greit 
ja.  
Hun lo litt, og ristet på hodet 
– Hvem skulle trodd dette, 
venninnene mine kommer til å 
få noe å snakke om nå. 
Han smilte til henne. 
– Ja, det vil de nok. Men da har 
vi en avtale, kl. 12 i morgen? 
– Ok, vi snakkes da.

Hun snudde seg og var begynt 
å gå da han ropte etter henne: 
– Hei du, jeg gav deg feil 
visittkort. Vi har jo flyttet. 

Hun snudde seg. 
– Åh, hva er den nye adressen 
da? 
Han så beskjemmet på henne. 
– Jeg husker ikke den nye 
adressen, men jeg har de 
nye visittkortene i bilen min, 
den står rett rundt hjørnet 
her borte. Beklager altså, 
men jeg glemte å legge dem 
i lommeboken. Blir du med 
bort? 
Sakte gikk hun tilbake mot 
ham, fulgte etter ham mens 
han gikk rundt hjørnet. I det 
de kom fram til bilen snudde 
han seg mot henne og slo seg 
for pannen. 
– Å gud for en tufs jeg er. Har 
jo glemt å presentere meg. 
Francis Weiden her, sa han og 
holdt ut hånden. 
Hun strakte ut hånden mens 
hun lo. Han husker ikke 
navnet hennes. Han stryker 
over hendene hennes, men 
husker ikke navnet. En stund 
til beundrer han dem, så 
legger han hendene forsiktig 
ned i esken igjen. Kan ikke 
ha dem for lenge fremme i 
denne varmen. Han går ned 
i kjelleren, dytter til side 
veggreolen, legger esken ned 
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i fryseboksen som er gjemt 
bak panelet. En stund står han 
og ser på skattene sine, på 
eskene med perfekte detaljer. 
Det er virkelig lummert nå, 
han kjenner svetten pipler i 
pannen. Motstår lysten til å 
kjøle seg ned med noen av 
skattene, vet at de ikke vil tåle 
det. Han går ut, trenger noe 
kaldt å drikke, butikken er 
jo stengt, men han vet om en 
brusautomat i nærheten. 

Colaboksen ramler dukkfrisk 
ned i luken, han tar den opp, 
legger den mot pannen og 
snur seg for å gå. I det samme 
dulter han borti en ung kvinne 
som står og venter på tur, 
småpengene hun hadde i 
hånden faller klingende ned på 
bakken. 
– Åh, beklager så mye. Jeg så 
deg ikke, se her så skal jeg 
hjelpe deg. 
Han bøyer seg ned og 
begynner å plukke opp 
myntene, de ligger strødd 
rundt de sandalkledde føttene 
hennes. Så reiser han seg opp 
og gir henne myntene mens 
han smiler. 

– Unnskyld meg frøken, men 
jeg må bare få si; for noen 
nydelige føtter du har, de er 
rett og slett perfekte.

HEGE GRIMSTAD
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HØSTENS 
BRUDEFØLGE

GRÅHVITT SLØR 
OVER FJELLTOPPENE 

SORGEN FALLER 
OVER 
NAKNE TRæR

HEGE GRIMSTAD
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PÅ GJENSYN

SPEILER MEG 
I REGNVÅTT VINDU 

DRÅPENE 
BLIR TÅRER 

I GJØRMEN 
LIGGER 
SOMMEREN

HEGE GRIMSTAD
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BOKSTAVELIG TALT, MIKROSKOPISK UTOPI

Står ved tavlen og lærer oss 

om alfabetet. Jeg lærer raskt og 

skriver omega. Det blir matte 

og vi snakker omega 3. Det blir 

heimkunnskap og vi snakker om 

fisk. Det blir helse og vi snakker 

om vitaminer. 

Så blir det norsk igjen. Jord  

uten ord er J. J er jævlig og 

vi kan ikke lenger snakke 

sammen. Ikke sånn som med 

ord. Ikke sånn som at du kan 

lese hva jeg tenker. 

Det blir kunst og håndverk og 

jeg tegner to strømlinjeformede 

streker til å plassere fugler på. 

To fugler på en snor, langt over 

jord. De svever litt for det er 

mye mellom linjene mine også, 

som du ikke engang fanger opp 

med ord. Jeg tegner vinger i alle 

farger, som letter i vingespenn, 

og er kunstner med pensel i 

hånden. Ehart uten art blir eh. 

Eh stotrer når kunst er knust.  

Vi går tilbake til pennalet og 

finner pennen. Pent nødt til 

å bruke ordene, sier jeg. Det 

handler om å leve på jorden.  

Så som i himmelen skriker over 

hodet på meg og jeg faller, som 

en skutt soldat. 

Det er norsk muntlig. Men du 

har sluttet å bruke ordene og 

jeg skriver til meg selv uten 

nytte. Og J får stå for seg selv 

og skrike. Den er en bøy mot 

venstre som vi ikke kommer 
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HELENE LARSEN

over og jeg går under og ingen 

ting dukker opp under føttene 

mine. Håpet var gress mellom 

tærne, sa du. Men jeg liker ikke 

gress mellom tærne. Så snakket 

du om at de små tingene var 

viktige, de som telte. Men jeg er 

liten og jeg teller ikke lenger. Du 

ser ikke meg lenger. Ordene blir 

paragrafer og mennesket meg 

blir pasient og diagnoser. 

Det er eksamen og vi melder 

pass. Jeg tar overdoser med sorg 

og du mangler motgift, og vifter 

med paragrafer i et siste forsøk. 

Forsøk på gjenoppstandelse. Jeg 

legger meg ned, som om det var 

rottegift. Jeg dør i solnedgang 

midt i min egen oppgang. Opp 

en trapp, inn en dør, på gulvet 

ved badet. En dam av blod å 

svømme i. Tar på badehette 

der ute i horisonten. Du kan 

ikke se meg; Rødhette. Jeg er 

spist av ulven. Den slukte meg 

og bestemor og ingen av oss 

kjenner noen med jegerprøven. 

Jeg er ikke meg lenger. Lukker 

øynene til speilet og lurer på  

om det er blindtarmen som gjør 

så vondt, langt der inne. Den 

kan ikke se og jeg kan ikke se 

den, uten ultralyd. Jeg lytter,  

ser meg rundt i rommet. Det er 

så mange skritt i gangene. Og 

vi går og går. I ring, spinner i 

sirkelen. En runding er et hull. 

Det var en gang. 
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HELENE LARSEN

VINTERFARVEL  
–  AKVARELL
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Høst er her. Havskumhvit 
fisker jeg etter fargene dine, 
tankene dine
serverer med kantarell 
lille frøken 
(snart fortid)

Orange og gule, lett på løvene, 
faller i bakken 
løvene fra i fjor rasler og du, 
rød og sprø, 
du tar ranselen 

skoleklar, fargelegger fagene
sekken, rød og rosa, 
fargestifter, pennal og første klasse 
reiser i flokk 
flyr til syden 

en gammel dame på bussen 
står og ser og tror jeg er liten 
men jeg er gammel, sjelen er gammel 
drar på hjem 
vandrehjem 

går i korridorene 
eldes, blekes, 
blir likblek, 
som snø og havskum 
eller toppen av en øl 

skål
(gravøl)  
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norske skyer gråter ikke
men sår dråper så gresset skal gro 

blad 

jeg åpner en bok, leser om sortene, 
lærer om pollen og du 
nyser 

VÅRSLIPP

HELENE LARSEN HELENE LARSEN
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SPINNVILT
Edderkoppen er en kunstner

tråd for tråd, uten nål, uten målebånd, 

ingen kan seg ei målbinde av den

sorte dame som sydde et nett til meg, 

hang det opp i taket 

og jeg tenkte jeg kunne fange drømmene 

og tankene fikk spinne vilt 

i hjørnet av en skitten krok i en stue, i et hus i en verden 

her hos meg 



NINA C KROGH

RANDSYN Traverskranen med sine 
trefoldige lyskastere
kaster mer glans over byen
enn de opplyste urskivene 
på den gamle kirken.

Snart vil kirkespirene 
tårne seg opp som 
svarte silhuetter,

når den store kranen
har løftet himmelen
på plass.
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Skorsteinene 
rir 
på tak.

Damper
nattblått.

Puster opp
det 
daghvite.

OPPLØFT

NINA C KROGH
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Ripsbæret 
rødmer. 

Melken 
skiller seg.

NINA C KROGH

DESSERT
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NINA C KROGH

Var det i snekkerboden der kryssfinerplatene 
en gang ble forvandlet til dukkehus før jul,
der ambolten sto klar for reparasjon av slitte sko?

eller i kjellergangen ved siden av syklene,
eller inne under trappen på den lille hybeldoen,
eller i koksboden med det svarte støvet?

eller i vaskekjelleren ved siden av sluken,
eller kanskje under en rennende kran
for å unngå for mye søl?

eller var det innerst inne under verandaen
blant stankelbein og skrukketroll
bak det mørke kryphullet i veggen?

Hvor i vår husbankfinansierte tomannsbolig,
hvor jeg trådte mine lykkelige barnesko, 
men som ble solgt og vi måtte flytte fra, var det?

Hvor var det at den nye eieren og familiefaren
med en uoppdaget svulst på hjernen 
til syvende og sist valgte å skyte seg selv?

Jeg hadde aldri mot til å spørre. 
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Benksatte
med båreblikk

i sakral 
paralyse.

Ettermiddagslyset
langs katedralgulvet

kondolerer
glassmalerisk

NINA C KROGH
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