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VI HELD FRAM 
F A N N Y  H O L M I N

redaktør

I skrivande stund førebur vi lanseringsarrangementet for Kraftverk 63. 

For fyrste gong på 1 ½ år kan vi møtes fysisk og feire nok ei vakker og 

mangfaldig nettutgåve av tidsskriftet som så mange ulike folk  har tatt 

del i å skape.

Denne gongen har publikum høve til å anten møte på Litteraturhuset, 

eller fylgje arrangementet digitalt heime i si eiga stove.  Akkurat det er ein 

fi n og meir fl eksibel ting. Midt i alt strevet vi alle har med pandemien.

Det gjeld å lage seg slike små lommer i tidsstraumen. Små 

såpebobleaugeblikk. Eg har hatt mange slike når eg arbeider med 

tekstene i Kraftverk. I dialog med skrivaren som vidareutviklar eit dikt 

eller ei scene i ei novelle, og så skjer det fi ne ting, noko i språket losnar 

eller opnar seg, sprett ut, fell på plass. 

Tekstene i utgåva spenner frå forteljande prosatekster til dikt og kortare 

prosa med eit mangfald av tema og uttrykk. Vi er glade for at det er heile 

fi re nye stemmer vi kan presentere, velkommen til dei nye skrivarane. 

Og takk til alle dei trufaste skrivarane våre, som sender inn ofte eller 

sjeldan, og som saman skaper dette kunstverket som Kraftverk er. 

F O R
O R D
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Redaksjonen og redaktør har sine innspel til innsende tekster, og prosessen 

med å utvikle teksta klar til publisering kan vere strevsam eller skape 

usikkerheit. Det å skrive ligg nær inntil det å leve og den ein er, for mange 

av oss. Vi gir ord til situasjonar som har betydd noko i eigne liv. Og vi leitar 

etter orda for det som vi ikkje har ord for. Eg trur at i alt dette, veks vi. Trass 

i det som det kostar oss undervegs. 

Kathrine Nedrejord har skrive essayet «Finnes det ord som leger». Ho skriv 

ut frå eigne erfaringar om kva som skjer med og i språket etter traumatiske 

hendingar. Ho set dette innsiktsfullt i lys av det å vere forfattar og å arbeide 

med språklege uttrykk.

Designar Ian Holcroft gir tekstene pust og vind og ein farge som i alle fall eg 

forbinder med håp, og med ynskje om ein god sommar og betre haust for 

alle medverkande.

Hald fram å leite. Blant orda og i livet. Kunst, kultur og psykisk helse held 

fram, og ser fram til å ta imot nye tekster utover sommaren, med tanke på 

komande trykte utgåve i november. 

God lesnad og takk alle saman.

Fanny Holmin
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FØRSTE 
KJÆRLIGHETSSORG

A N N A  A LV E R
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Hun aner ingen fare når telefonen kommer 

om at hun må i karantene. Smitten har vært 

i samfunnet en stund, og hun har sluttet 

å tenke på det til daglig. Nå står det klart 

for henne: Underliggende sykdommer, 

D-vitaminmangel, overvekt. Noe av det 

første hun lurer på, er om hun har sett 

sin far for siste gang. Det hadde kjentes 

tryggere å dø med ham i nærheten, synes 

hun. Selv om han ikke virker som den mest 

religiøse, så hun at han hadde et ikon over 

sengen. Han var også svært fornøyd da hun 

gikk inn i en kristen organisasjon, og ga 

dem masse penger ved minst en anledning. 

Moren hans var kristen. Hun ble opprørt da 

den fete kvinnen falt fra troen i tenårene, 

og spurte om hun var fritenker. Den fete 

kvinnen som var slank på den tiden, hadde 

aldri hørt om det før. Men hun hadde 

forelsket seg i en ateistisk sosialist.
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A N N A  A LV E R

13

DRØM

Den ene bussen etter den andre raser forbi henne mens 

hun vasser i vann på fortauet, og lurer på hvor lenge 

støvlene holder. Hun er kledd i den trange regnkåpen 

hun eser ut av. Den har et mønster som ligner blinker, 

som om hun er et mål for noen med skytevåpen. Hun 

leiter etter et grått hus med en rød kant, og ringer til 

noen som kan veien. De venter på henne i huset, og 

kommer ut til en brakke utenfor det. Ved brakken er 

et telttak hun stiller seg under. De stikker et rør opp 

i nesen på henne, tar det ut igjen og sier det var det. 

Den fete kvinnen hadde trodd det var vondere, og 

begynner på den lange og våte veien hjem. Da kjenner 

hun vannet piple inn i støvlene, og at hun er trøtt. Hun 

er også våt under regnkåpen, som burde ha vært skiftet 

ut for lenge siden. I for mange år har hun gått rundt 

som en levende blink. Hun husker den personifiserte 

ondskap og hans skuddskarpe ord. Selv om det er 

lenge siden hun har sett ham, er det ikke noen vits i 

å oppmuntre til skytekonkurranse, tenker den fete 

kvinnen og våkner i en varm og tørr seng sammen med 

hunden. Hun husker at i dag skal hun på teststasjonen. 
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PRØVESVAR

Det er den syvende dagen etter at hun traff en smittet person. 
Om kort stund får den fete kvinnen vite om hun selv også har fått 
viruset som for noen kan være et kvelertak og for andre Døden 
på en gulblek hest. På nettet leser hun en artikkel om Johannes 
Åpenbaring. Den er skrevet av en som ser på koronaen som et 
endetidstegn. Mest av alt er den vel en straff for menneskers 
dårlige adferd mot dyr, den er en slags bumerang, tenker den fete 
kvinnen, men synes ikke det ene trenger å utelukke det andre. 
Hun sjekker prøvesvar på nettet, og ser at hun har testet negativt. 
Da løsner hendene til voldsmannen omsider taket rundt halsen 
hennes, det grepet som først var virkelig og siden ble et minne 
det ubevisste plaget henne med når hun forelsket seg. Fremdeles 
liker hun ham hun kalte du. Kan hende trenger det ikke bety noe 
at han snakket med en annen? Siden hun ikke er smittet, kommer 
den fete kvinnen sannsynligvis til å få vite om det betyr noe. Nok 
en gang skal hun ikke dø, i hvert fall ikke på lenge ennå. 

A N N A  A LV E R
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S V E I N  B O L S TA D  |  debutant

S V E I N  B O L S TA D  |  debutant

1716

Ordene 

Ordene kommer krypende til meg

legger seg langsomt som kjøtt på bein.

Sprer seg sakte som kvister fra grein.

Samler seg så som sauer på vei

til deg

Vanleg 
vestlandsdag

Å vasstrekte vestland

di utvaska sjel

er tung i dag

Silregnet renn

og skodda heng

lågt over 

malplasserte menneske

som spring mellom husa

og ynskjer seg langt herifrå

Å vindsveipte vestland

di utkropne sjel

er stinn i dag

vassdjevlar syng

og hugormar trengjer

djupt inn 

i mistilpassa menneske

som vil klaga og syta

men held seg nett der dei er
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Jeg husker å pusse tennene som oftest

er det lenge siden, spytter jeg blod

Hvis dagen er uheldig stille

og jeg fanger blikket mitt i vannet

kaster jeg flyndre til bølgene skvulper

H ÅVA R D  H A L S E  B R E K K E  |  debutant
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tenk at du har levd i millioner av år 

i gamle dager da bilene ikke fantes

det var ikke hus

i steinalderen bare huler i fjellet

du grillet pølser på dinosaurenes flammer

du brukte ikke snapchat eller youtube

bare brev og skrike-stemme

du er så gammel at det har grodd mose på haka

og kratt over øynene

håret er rakna og grodd fast i armer og bein

ørene må du feste med øre-papparat

etter middag snorker du som et troll i godstolen

dukka mi sovner ved siden av

når jeg sitter på ditt fang

fins ingen hekser og slemme barn 

når du synger for meg

fins bare du og jeg

du og jeg stemmen din og sommer

i hele verdensrommet

A N N E  K AT R I N  F I K K E

På bestefars fang
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TUSLAR IKRING

andar eventyret inn

taust som tankens stemme

tør ikkje velje

tør ikkje stogge

tør ikkje sitje

redd for å rive røtene

av minna som veks

VI SÅG KVARDAGENS FILM

saman

såg ulikt innhald

ulike fargar

tvil kravde plassen sin

inga forklåring, ikkje eit ord

vart mest trass

avstanden berre vaks

kjenslene fann ingen møteplass

filmen berre snurra

H A L L G E I R  F R E D R I K S E NH A L L G E I R  F R E D R I K S E N
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I det tynne snølaget
ser jeg fuglespor 
som omvendte piler

Jeg følger pilene

Støvelspor, potespor
Jeg kan lese dem
tolke dem
se mønster

Hører ingen lyder, ingen latter
Jeg går i sporene, den stille snøen
Lager egne spor ved siden av 
Bare slik blir jeg synlig

Snøen smelter

Sporene
renner ned i en dam
der en kråke vasker seg
og skvetter vann på fjærene
Den flyr av gårde med skonummer 7 (37)
på vingene

E L L E N  M A R G R E T E  G R O N G

I parken

24
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Mikhail våkner tidlig hver dag. Han drømmer mange rare drømmer. 
Han dagdrømmer også. Det er på grunn av drømmene at han ikke 
trekker fra gardinene på rommet sitt. Vinduet er alltid lukket. Noen 
ganger må det luftes litt, men han åpner det aldri mer enn at det er 
en liten sprekk til åpning. Drømmene er som små sommerfugler 
som flyr rundt i rommet. Han elsker sommerfugler. De er livlige, 
fargerike og morsomme. Drømmene får det til å krible i kroppen til 
Mikhail. Han er redd for at sommerfugldrømmene skal forsvinne ut 
av vinduet om han åpner det for mye. Han vil ta vare på drømmene, 
både de som kommer om natten, og de som kommer om dagen. 

Drømmene er Mikhails eneste venner her i høyblokken i gruvebyen. 
Oppgangen er grå og slitt. Arbeiderne som bor her likeså, og det 
ligger alltid et tungt og mørkt teppe av skyer og røyk over byen. 
Fabrikkpipene står opp som søyler i det fjerne. Snøen holder seg 
aldri hvit her gjennom den lange vinteren.

Mikhail drømmer om at han en gang skal skaffe seg et eget hus. 
Et stort hus med hage nær en innsjø hvor han kan ha båt og hvor 
han kan fiske. Kanskje han skal ha en kone og noen barn som løper 
rundt i gresset og fanger insekter. I huset skal det være plass til 
foreldrene hans. De kan få en egen leilighet i enden av huset, og en 
egen inngang. Men det skal også være mulig å gå inn til hverandre 
inne i huset. Denne drømmen liker han best, og han vil ikke gi slipp 
på den. Noen ganger drømmer han om huset om natta, men det 
hender at han sitter og tenker på det om dagen. Spesielt hvis han 

Drømmeren 
Mikhail
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sitter på rommet sitt og tegner. Han har prøvd å tegne huset slik 
han ser det for seg, men det er ikke så lett. 

En annen drøm er at han blir pilot. Da kan han fly langt av sted, 
til fjerne land og oppleve eksotiske ting. Han ser for seg at flyet tar 
av fra flyplassen i byen, og at han vinker forsiktig til blokka idet de 
flyr over den, og han sitter ved spakene. Det er sjelden Mikhail har 
vonde drømmer. I så fall husker han dem ikke. 

Foreldrene har lange arbeidsdager, og kommer ikke hjem før det 
begynner å bli mørkt. Alle de andre i klassen går også hjem etter 
skolen og venter på foreldrene sine. De fleste er barn av arbeidere 
ved fabrikkene, eller gruvene. Mikhail får ikke lov til å ha besøk når 
han er alene. Foreldrene er redde for hva som kan skje. Kanskje 
noen skrur på gasskomfyren og glemmer den, eller de bråker og 
forstyrrer naboene. Det er tynne vegger, og det er lytt mellom 
leilighetene. Det gjør ikke så mye for Mikhail. For hvem skulle han 
ha invitert med hjem? Drømmene er hans venner når han kommer 
hjem fra skolen og sitter alene på rommet. Med drømmene føler 
han seg glad og forventningsfull. Bare de ikke flyr av gårde ut 
vinduet før de går i oppfyllelse. Det er best å holde vinduet lukket og 
gardinene trukket for.

E L L E N  M A R G R E T E  G R O N G
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Isbjørn

hånden min 

er ikke engang stor som din 

fortell meg vær så snill 

hvorfor dette er 

alt vårt

Sikter imot, slutten 

Moro, får jeg lov en gang til 
vil ekteskap med mørket noen gang blomstre 
kan ensomhet bli en fornøyelsespark 
hvor trommeslagere spiller virvlende bakgrunner 

og følelser hopper i kryss 

jeg har blitt stille, ikke lenge 

mon tro  
stillhet er for gudinner, trompeter uten lyd 

nonchalant eller ikke

springer vilje ut i evigheten 
der rom uten vegger vil vise meg frihet

E M M A  R O S E  H O D N E  |  debutant E M M A  R O S E  H O D N E  |  debutant
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Det er en lunefull oktoberdag. Farmor har vært på sykehjem i mange 
måneder allerede, men jeg har ikke fått lov til å besøke henne før 
nå. Ikke på grunn av koronarestriksjonene, for de tok faktisk en lang 
sommerferie, men fordi sykehjempersonalet ba oss om å ikke besøke 
henne fordi hun var så sint. De mente at bare dagene og ukene 
gikk, kom farmor til å roe seg. Men som jeg kunne ha sagt dem på 
forhånd, så skjedde ikke det, ikke med min farmor. Hun har ikke 
resignert, ikke det grann. Til slutt måtte de bare åpne opp for besøk 
likevel. 

Jeg ser henne i vestibylen med det samme jeg kommer inn døren, 
gjennomvåt av en plutselig regnbyge. Hun sitter i en rullestol, kledd i 
rosa fleece fra topp til tå, som en liten jente eller et plysjkosedyr. Hun 
smiler til meg, og jeg smiler og vinker tilbake. Ser hun meg virkelig 
på så langt hold gjennom de tykke brilleglassene? Personalet ønsker 
meg velkommen, jeg sier at jeg må kle av meg det våte regntøyet og 
ordne meg litt først. Farmor venter tålmodig, livet hennes består 
bare av venting nå. Venting på besøk, venting på å få reise hjem, 
venting på alt som aldri mer kommer til å skje.
Jeg er klar. Personalet viser meg veien til besøksrommet og triller 
farmor inn. 

«Hei farmor, det var lenge siden sist! Så kjekt å se deg, du ser godt 
ut! Har du det bra?» 

G U N H I L D  H O F S TA D

DET FØRSTE 
BESØKET
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«Nja, jo. Jeg lengter hjem.»
«Det forstår jeg, men det er jo best at du er her nå.»
«Så fin ryggsekk du har. Du har visst en ny ryggsekk hver gang du 
besøker meg.» 

Jeg blir en blanding av skamfull og imponert. Imponert over at 
farmor fremdeles får med seg slike visuelle detaljer, og skamfull fordi 
hun har rett i at jeg har i overkant mange ryggsekker. Ikke spesielt 
miljøvennlig.

Farmor lener seg forover, som om hun vil hviske meg noe fortrolig i 
øret: 
«Din far er en slem mann som har sperret meg inne på dette stedet.» 
«Men farmor, sånn er reglene! Og du trenger jo litt hjelp nå, til å kle 
på deg og sånn.» 
«Tøv, jeg klarer meg fint selv. Alt jeg vil er å dra hjem. Hvor er jeg 
egentlig?»
«Du er på Regndråpen sykehjem.» 
«Det sier meg ingenting. Jeg vet bare at dette triste stedet er fullt av 
gamle mennesker som sitter og gaper.»
«Du er nå ikke helt ung lenger, du heller, farmor.»
«Jo da, ung nok til å dra min vei. Det hender at jeg gjemmer meg i 
buskene utenfor for å få være litt i fred, men de klarer alltid å finne 
meg.» 

«De, er det personalet du mener?» 
«Ja. De finner meg alltid. Aldri får jeg vært for meg selv noe sted.»
«Hvor tenker du deg, da, når du går ut?» 
«Hjem, vel. Hva er vitsen med dette? De har fanget meg i netting og 
holder meg i et hønsehus. Dette er verre enn i et fengsel, skal jeg si 
deg! Og det virker som det er meningen at jeg skal være her all min 
tid.» 

Jeg leter etter noe å si, for å få henne på andre tanker. 
«Hvis jeg kommer på besøk på dagtid, så kan jeg gå ut med deg, hvis 
jeg får lov av personalet. Har du lyst til det?» 
«Ja, det ville være fint, for da kan du hjelpe meg å rømme. Det er så 
vanskelig alene, for da må jeg vite hvor jeg skal.» 
«Men farmor, jeg kan ikke ta deg med ut for at du skal prøve å stikke 
din vei! Det ville vært straffbart.» 
Farmor blir brått skarp i stemmen: «Dere er så ondskapsfulle som 
sperrer meg inne på dette stedet!» 

Det går et slags hakk gjennom meg, fra munnen, ned i halsen og helt 
ned i lysken. Hvor mye bullshit klarer et blekt, rosa skjelett egentlig 
å lire av seg? Jeg reiser meg og rygger vekk fra rullestolen hennes. 
Sier at jeg må ut og ha meg litt frisk luft. Farmor bare sier «Å ja.» 
tilbake, og legger den ene senete hånden over den andre i fanget. Jeg 
går og leter etter noen fra personalet, for å forhøre meg om hva som 
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egentlig er fakta angående lufting. Det står en ung, hvitkledd dame 
i vestibylen. Hun sier at vanligvis er det frivillige fra Røde Kors som 
kommer og går tur med beboerne, men at på grunn av korona blir 
ikke det noe av. Nå er det personalet selv som må gå ut med dem. 
Den hvitkledde sier at farmor ofte får tilbudet, men at hun takker 
nei, og sier at hun heller vil ligge i sengen. 

Når jeg kommer inn igjen på besøksrommet, ser det ut som farmor 
sover, iallfall sitter hun og gaper like mye som hun mener at alle de 
andre beboerne gjør. Hun er dessuten i ferd med å skli fra rullestolen 
og ned på gulvet. Jeg løper mot rullestolen og prøver å samle henne 
opp før hun treffer gulvet, men skliprosessen er gått for langt, og 
farmor lander delvis på ryggen min. Hun selv må ha våknet litt igjen, 
for over hodet mitt hører jeg det skrukkete spørsmålet «Hva skjer?». 
Jeg svarer ikke, kjenner bare at jeg sitter en smule fast. Farmors 
knokler er spisse, jeg har ikke lyst til at hun skal brekke noe i det 
jeg smyger meg løs. «Kan noen komme og hjelpe?» roper jeg ut 
døren. Den samme hvitkledde som jeg nettopp snakket med kommer 
farende inn og klarer å få dradd farmor opp i stolen igjen. Jeg kravler 
frem. Farmor virker å være helt uberørt av det inntrufne, hun holder 
alt på å sovne på ny. Jeg beklager overfor den ansatte mitt utilsiktede 
brudd på enmetersregelen, men hun vifter bare med hånden og lar 
meg forstå at det absolutt får passere. 

«Kunne dere ikke hatt sånne belter i midten av setet, sånn som i 
barnestolene, sånn at de gamle ikke ville klare å skli ned på gulvet?» 
spør jeg. 
«Nei, det har vi ikke lov til», svarer damen, «det regnes nemlig som 
tvang. De gamle kan få panikk hvis de opplever at de sitter fast.» 
«Men det er jo for å sikre dem mot skader?» sier jeg vantro. 
«Vi har ikke lov til å bruke det uten å fatte tvangsvedtak, og det må 
gå veldig langt før vi kan gå til det skrittet. Men vi må nok ta en ny 
vurdering på bestemoren din nå, etter det som nettopp skjedde.» 
«Det håper jeg virkelig», sier jeg, «det må jo være bedre med litt 
tvang enn at de gamle faller på gulvet og knekker noe, og blir enda 
mer pleietrengende enn de er fra før.» 
«Ja, det er mange dilemmaer vi står i.» sier den ansatte forklarende. 

Jeg ser på farmor. Hun sover. Ikke får jeg lov til å gi henne noen 
hadet-klem heller i disse koronatider, selv om vi nå allerede har hatt 
litt uplanlagt nærkontakt. «Hadet, farmor!» roper jeg mot henne. 
Hun åpner øynene og smiler, akkurat som da jeg kom. Mens jeg kler 
på meg det våte regntøyet ser jeg i øyekroken at helsearbeideren 
triller farmor av sted mot heisen. Jeg tar på meg sykkelhjelmen, slår 
på lyden på mobilen og legger den tilbake i lommen. Solen skinner, 
Ulriksbanen glinser. Forhåpentligvis rekker jeg helt hjem før en ny 
regnbyge.

G U N H I L D  H O F S TA D



Elsker du spillet?
Leve mot oddsen?
Utfordre det uvisse?

Brenne mot en flamme?
Stirre iskaldt mot veggen?
Bære en tyngde større enn deg selv?

Å trosse alle advarslene?
Å våge seg selv i det?
Å være konge for en dag?

Bare din egen råskap er grensen 
for hva du vil risikere
Endelig er jeg levende

Spillet

B J Ø R N  O V E  H Ø Y L A N D
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jeg har alltid lest
at et hjerte har fire
kamre

jeg mener
det må ha mange flere

et hulrom
for hver forbudte følelse

for hvert minne
jeg prøver
å glemme

jeg har ikke visst
før nå

at alt jeg har bruk for
er trær som visler
i solgangsbrisen

vind som kiler meg
i håret
            på pannen
                                på nesen

en hoppende kråke
på kaikanten
på flittig leit etter føde

aldri har jeg sett
før nå

den har et mohairskjerf
rundt halsen
jo yngre desto mer rufsete

en mild hånd omkring min
min puls i din

Heartstruck

Slik er det nå

R U N A  A D E L S T E N  J E N S E N

R U N A  A D E L S T E N  J E N S E N

4140



42 43

Endelig en soldag. Han nyter morgenkaffen på terrassen, har klar sikt 
helt inn i Byfjorden. Litt kjølig er det riktig nok, men han er ikke så 
kulsen for alderen. Kona derimot, stikker ikke nesen utenfor uten å 
fryse, klager over det meste. 

Nei, han skal ikke tenke slik om henne som ligger til sengs og ikke vet 
om hun kommer til å orke å stå opp i dag. Det er kols og beinskjørhet. 
Uheldig kombinasjon. Setter stopper for en god del av planene de 
hadde for pensjonisttilværelsen.

Selv har han brukbar helse. Spiller golf hver morgen i sesongen.  
Han skal dit i dag også. Ni hull før klokka ti. Etterpå skal han handle. 
Kanskje han skal prøve å få kona på beina til formiddagsmat. 

Men nå er det først kaffe. Han lener seg fremover på stolen. Over 
terrasserekkverket ser han de faste rutebåtene suse forbi der nede 
på Hjeltefjorden. I ettermiddag er det meldt om tre cruisebåtanløp, 
svære doninger. Like mange, på tilsvarende størrelse, skal ut nå i 
morgentimene. Er han heldig, får han med seg en av dem før han 
skal av gårde. Ingen tvil om at det ville sette en ekstra spiss på denne 
flotte vårdagen. Det er selvfølgelig anløpene som er mest spennende. 
I finværet kommer det til å stå turister og vinke fra alle utedekkene og 
noen vil få sine første glimt av Vestlandet fra lugarbalkongene sine.

VårS T I N E  K I N G



44 45

Han tråkket sine barnesko på Nordvestlandet, men har bodd mange 
steder, både i Norge og i det store utland. Reiste ut som femtenåring. 
Ferge fra Smøla til Kristiansund og buss videre til Bergen. Derfra var 
det tog til Oslo, hvor han mønstret på første gang. 

Han reiste sjeldent ut fra havnen i Kristiansund, men den var som 
oftest siste stopp før han var hjemme.

Første turen hadde vart atten måneder.

Været på avreisedagen hadde vært som nå. Og da det, etterhvert, 
kom brev eller kort hjemmefra var det lukten og synet av bjørkesprett 
i vårsol som sto for ham, uansett hvilken årstid han mottok hilsenen.
Der han befant seg, var det uansett andre tider som gjaldt. 
Omgivelser, lukter og stemmer som lignet lite på hjemlige trakter 
utgjorde både hverdag og fest. Vanskelig å se for seg at alt sammen 
foregikk under den samme solen. Han hadde tenkt på det av og til, 
når hjemlengselen kom. For det gjorde den. Brevene fra mor fikk 
endel fuktskader.

Han svelger tungt og speider utover. Griper tak i kikkerten han alltid 
har parat. Det er ikke annet enn en liten, rusten, lastebåt å skue. 

Han trekker vårluften dypt ned i lungene og lener seg tilbake. «Si 
heimlege strand», synger det i minneboksen. 

Lastebåten kommer ut av Byfjorden, passerer under Askøybroen 
og legger kursen nordover. Klokken tikker mot golftid og 
forventningene om et spesielt båtøyeblikk er dalende. Kaffekoppen 
er nesten tom. 

Idet han reiser seg, får han øye på båtens babord side og navnet på 
hjemmehavnen: Kr- Sund. Det dunker hardt i brystet. Han tar et 
solid grep rundt gelenderet og hever koppen til hilsen.

S T I N E  K I N G
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A N N E  B E R I T  KO L M A N N S KO G

SPIRE 

Jeg legger en vedkubbe inn i flammene.

Utenfor ligger rimfrosten over gulnet gress.

Novembersolens bleke stråler peker lavt mot horisonten.

Naturen hviler stille i sin repeterende reise. 

I år som i fjor vil jeg gjøre nytte.

I min iver vil jeg lengte.

Frukttrær og jorder vil bli gjødslet.

Frø vil bli sådd.

46
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FUGLETREKKET

du spør meg om jeg har drukket

far

om hvorfor jeg skulket

aldri om stareflokkene

fugletrekket

i hjertet mitt

V I DA R  KO L Å S

48
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H E L E N E  L A R S E N H E L E N E  L A R S E N

Vinterteppe 

å legge seg ned 

under dyna 

la snøen være ute 

snø ned 

likevel 

det drysser på tv

Fjellstøtt
å kjenne seg helt mo 

knærne reiser seg 

trosser tyngdekraften 

jeg er et fjell 
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EKSKJÆRAST

Ekskjærasten Axel vandra i gata bak kyrkja

sendte lovnader til kvart smau

og før han sa namnet var dei blenda

her kjem ein ny ekskjærast

han dreg dei til seg med blikket

 

Ekskjærasten Axel har verktøy under senga

i hylla, i beltet

han både fiksar taket ditt og knuser hjartet ditt

han er som snøen, dalande, fyrst lyst og lett

sidan som sludd og sørpe

Snart sit dei på kyrkjeloftet med fire års haldbarheit

medan ekskjærasten ser noko interessant i Kong Oscars gate og tar laust

heile natta held han på

Men ein dag vil Axel innsjå

på kyrkjeloftet er det berre plass til ein

J O H A N N E  M AG N U S

52 53
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Da jeg var innlagt for spiseforstyrrelser på et velrenommert 
behandlingssted midt i Norge, var den nye ukemenyen like 
spennende lesning som vitnemålet på ungdomsskolen. 

Hver søndag hang ukemenyen på tavlen og alle vi på spiseavdelingen 
trengte oss fram for å lese. Fortvilelsen spredte seg i gruppen da vi så 
hva som ventet på fredagen. Vi måtte spise det som ble servert. Og vi 
måtte spise opp. Det var behandlingen.

Fredagen kom og vi slepte hverandre inn på de forstyrredes 
spisesal til «Wienerpølse-fest». Midt på bordet stod en 
demonstrasjonstallerken, som viste dagens krav: to lange, feite 
wienerpølser og slapp potetmos. Det minte om en mindre vellykket 
barnebursdag eller det billigste alternativet i kafeen på Ikea. I kafeen 
stod vi som lammet helt til en i gruppen forsynte seg med nøyaktig 
oppgitt porsjon. Hun satte seg på plassen sin og begynte straks å 
spise. Vi ble stående og se beundrende på henne. Jeg gikk bort til 
vasken, fylte et glass med vann og løftet glasset sakte mot munnen.
«Er det ekte potetmos?» Alle lurte.

Etter ti minutter hadde alle forsynt seg. Minner om barnebursdager 
og alle wienerpølsene jeg spiste som liten. Den gang konkurrerte 
vi om hvem som spiste flest pølser. «Mmm», sa vi og stappet i oss 
den ene pølsen etter den andre. Pølser med ketchup var det beste 

J O H A N N E  M AG N U S

WIENERPØLSER
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vi kunne få. Tenk hvor mange kalorier jeg bare hadde gomlet i meg 
sånn helt uten videre. Kvalmt.
Men hvor er festen nå liksom? Hvor er partyhattene, ballongene og 
alle mødrene som står i bakgrunnen og beundrer appetitten vår.

Hver fredag slapp vi medspisere, sykepleiere som passet på at vi 
spiste opp maten. Nå var det kun oss og pølsene. En av oss fikk 
latterkrampe mens hun skar i pølsen. «Er dette noe man serverer 
mennesker som allerede har et dårlig forhold til mat?» spurte hun og 
stirret oppgitt i taket.
«Kanskje de har lomper i den store spisesalen for dem med angst, 
depresjon og traumer. Skal jeg gå og sjekke?» ropte en og løp ut uten 
å vente på svar.
Det ble stille.
«Kanskje vi må kontakte Hellstrøm. Be han komme og rydde opp?» 
«Jeg synes vi burde få lov til å komme med forslag til menyen», sa en 
og tok en bit av pølsen. «I hvert fall i helgene».
«Ja, jeg også vil lage regler», skjøt jeg inn.

Tilbake kom den selvutsendte med et fat fullt av lomper og en 
stor skål med salat. «Se hva jeg fant! I den store spisesalen har de 
alt mulig rart», sa hun med store øyne. «De andre pasientene får 
dritmange alternativer».
Vi kastet oss over bollen med salat. Delte likt. «Takk. Du er en 

engel», sa vi og begynte å spise.
Jeg dyttet maiskorn og avokadobiter ut til kanten og gaflet i meg de 
grønne bladene. «Dette er selvmedfølelse i praksis».
Jeg fikk øye på fruktskålen på benken og fikk en ide. Jeg hentet en 
banan og gruppen fulgte nøye med mens jeg rullet den inn i en 
lompe.
«Det har jeg aldri sett før», sa en av jentene.
Tallerkenen min var fylt med banan, lompe, wienerpølse, alt i en 
saus av potetmos og ketchup. Det så blodig ut.
Jeg stakk gaffelen forsiktig ned i gørret. Dette kom til å ta tid.

J O H A N N E  M AG N U S



L I N DA  O P S K A R

L I N DA  O P S K A R

Huden hans denne vinteren
som en gråhvit duk
med blålige flekker
det trette blikket
som før lyste når han
så meg
kanskje er det kameralinsen i
skypeversjonen

jeg forbanner coronaudyret
savnet er en gruve som
raser sammen og begraver
oss

hans klare blå øyne

stjernebroen
langt der oppe

Jeg trenger en vendesang

for hjertet

Så trøtt av å miste

biter av balansen

59
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V I G D I S  A .  TAU L E

Diktet er borte nå. Hun tok vare på det i mange år. Hun undres om 

det kan være en sjalu ekskjæreste som en gang har gjort noe med 

det. Hvordan kunne det ellers bare forsvinne fra mappen hennes 

med gamle brev, mappen som hun alltid har passet så godt på? Alle 

jenter tar vare på gamle kjærlighetsbrev. Om ikke han som skrev 

dem var helt idiot da.

Hun husker bare litt av det som stod i brevet. Men hun husker hvor 

det ble overlevert. I elevstuen på folkehøyskolen. Hun gikk i skjul 

på do. Hadde ikke tid til å vente til hun kom til rommet i internatet. 

Med skjelvende hender åpnet hun konvolutten han hadde gitt henne. 

Rett utenfor døren satt de andre. 

DET DYREBARE DIKTET

“Jeg så en vakker rose langs kanten av en vei ...” stod det. ...”og fant 

at det var deg”.

Tårene rant. Hun var så forelsket i denne mørke, annerledes, 

morsomme og utadvendte gutten. 

 “Jeg ville blomsten plukke og ta den med meg hjem ...”

Hun sukket der hun satt i dobåsen. 

“Hva gjør en vakker pike langs kanten av en vei”.

Hun forstod ikke. Var ikke vant til å forstå eller tolke dikt. 

Hva mente han? Hun grublet. Det er faktisk ganske sjelden at man 

finner roser i veikanten. 

Å ha tilhold ved kanten av en vei .... Det er støv i veikanten. 

Ordene hans ga henne også et slags ubehag. Så han egentlig litt ned 

på henne? 

Hun fant aldri motet til å spørre hva han mente. 

Noen uker senere var de begge sammen med andre. 

Men hun har aldri glemt følelsene hun hadde for John. 
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T H O M A S  E D WA R D  WAG S TA F F  |  debutant

Stockholm syndrom Jeg har blitt tatt gissel av tankene mine
så lenge, at jeg har begynt å like dem



Genseren min er full av hull 
Den er ikke perfekt 
Jeg er ikke perfekt 
Men den har mer genser enn hull 
Og jeg har mer menneske 
enn strid i meg 
Hvem vet 
Jeg burde vel bare skaffe
nye klær

Men, 
Den har jo sin sjarm!

T H O M A S  E D WA R D  WAG S TA F F  |  debutant

hullete 

Den 

Fretex-genseren 
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Rotter i hodebunnen 

Hektiske hender 

klapper dem nevrotisk 

Snø under neglene 

Hvitmalt høy 

i åkeren 

Tuneller, bølger

riller 

Et flammedruknet hus 

i landsbyen 

Flammene

Oransje, gule og sorte 

Røde glimrende vesen 

Grafser på 

En snøstorm

T H O M A S  E D WA R D  WAG S TA F F  |  debutant

Kløe
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Ingenting brenner, sier de.

Jeg ber dem slukke brannen

roper etter hjelp

men de sier at den ikke finnes.

Jeg løper i ring 

mellom ukjente mennesker i uniform

forstår ikke hva som skjer.

De flirer og prater, ser ikke på meg.

I midten står jeg, roper til dem

men de hører ikke etter. 

Ingenting brenner, sier de. 

Det er ikke sant

alt foran oss brenner

forvandles til aske. 

Jeg setter meg på huk, stirrer inn i flammene 

som griper tak i meg, og huden svir.

De kikker på hverandre. 

Ingenting brenner, sier de.

A N N – H E L E N  Z I E N E R

H E L E N E  L A R S E N
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FINNES DET ORD SOM LEGER
K A T H R I N E  N E D R E J O R D

forfatter

Jeg er ikke så religiøs av meg.

 Jeg er nærmere ikke-religiøs, heller ateist enn agnostiker. Ikke av 

ideologiske årsaker, og det ligger lite ideologi i denne mangelen på 

spiritualitet. Jeg trur rett og slett at jeg mangler noe på det punktet. Alle i 

familien min er mer religiøse enn meg, inkludert samboeren min. Ingen 

av dem er riktignok ivrige kirkegjengere, men de kjenner seg mer knytta 

til Gud og det Han måtte representere enn det jeg gjør. 

 Men det at jeg ikke har noe forhold til religion, annet enn at jeg følger 

tradisjoner her og der, betyr ikke at jeg ikke trur. Jeg er kanskje komplett 

ikke-religiøs, men samtidig djupt troende. Det jeg trur på, er ikke mer 

logisk eller vitenskapelig basert enn religion. Det handler mer om de 

tingene som gir meg håp. Som for eksempel, etter et særdeles trasig år, 

trur jeg veldig og intenst at vaksinene skal frelse oss og gi oss lov til å 

være nær hverandre igjen. 

 Og sjøl om myndighetspersoner stadig kommer med nyanseringer, 

klarer jeg ikke legge vekk den trua. Jeg trenger den. Kanskje er det svaret 

på det spørsmålet mamma en gang spurte meg da jeg sa at jeg ikke klarte 

å tru på Gud. «Men hvem ber du til da, når du er i en veldig vanskelig 

situasjon?» 

 I den begredelige koronaepoken ber jeg tydeligvis til 

vaksineprodusentene. 

E S S AY

70
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Men det er ikke alltid like opplagt hvor jeg skal vende meg når vonde 

ting hender. Det hender smerta og sjokket gjør det nærmest umulig å 

orientere seg i verden. Det blei tilfellet for meg vinteren 2017. På vei hjem 

fra en kveld på byen med en kamerat, blei jeg overfalt og voldtatt av 

en fremmed mann like utafor bygninga jeg bodde i. Det er vanskelig å 

beskrive timene etterpå, tida jeg brukte på å innse hva som hadde hendt 

meg og bygge opp mot til å oppsøke politiet. Jeg var så desorientert at jeg 

var utafor meg sjøl. 

Utafor meg sjøl, ja. Det er nok den beste måten å forklare det på. Jeg 

kjente igjen menneskene rundt meg, rommene jeg bevegde meg i, men all 

følelsesmessig tilknytning var blåst bort. Intellektuelt sett visste jeg altså 

at hybelen min var hjemmet mitt, jeg kjente igjen fargene og møblene, 

men det føltes som et fremmed rom. Det verste var likevel at jeg ikke evna 

å kommunisere akkurat dette til folk rundt meg. 

Venner og familie spurte: «Hvordan går det? Hva tenker du?» Og jeg, jeg 

klarte ikke svare. Ikke først og fremst fordi det gjorde vondt å snakke om 

det, men fordi hjernen min var konsentrert om andre, mer presserende 

ærender: Som å holde meg i sikkerhet. Da har man ikke tid eller rom til å 

sette ord på følelser. 

 Jeg flykta derfor hjem til foreldrene mine igjen. Jeg sjukemeldte 

meg for første gang i mitt voksne liv, og jeg tilbrakte dagene stort sett 

liggende inne på gjesterommet. Der lå jeg med ørene på stilk. Jeg lytta 

etter fare. Jeg hadde ingen fornemmelse av tid. Det meste handla om å 

fylle grunnleggende behov: Mat, søvn, sikkerhet. 

 Verden krymper for traumeofferet. Den opphører å være kompleks. 

Den blir svart og kvit, eller kanskje først og fremst svart. Farlig, en 

beholder av ondskap. Klart jeg visste at ondskap fantes før voldtekta, 

men det var en teoretisk kunnskap. Det var noe jeg hadde lest i 

historiebøkene eller avisartikler. Det er noe ganske annet enn å møte 

den på gata og gjøres vondt av den. Det var også det glimtet fra natta det 

hendte som oftest kom tilbake til meg: Jeg som ba for meg og gråt av 

smerte, og voldtektsmannen som så meg inn i øynene og bare fortsatte. 

Jeg forsto det ikke. Det klarte jeg også å si: «Jeg forstår ikke hvorfor en 

som ser at han gjør et menneske vondt, bare kan fortsette.» Og dette 

lurte jeg på, sjøl om jeg har tatt psykologifag og lest en haug med bøker, 

sett en mengde med dokumentarer og serier som prøver å forklare 

nettopp dette. Populærkulturen eller kulturen i det hele tatt er jo svært 

opptatt av å forstå eller komme innpå forbryteren. Men igjen; en ting er å 

ha teoretisk kunnskap om noe, noe ganske annet er å erfare det i praksis. 

 Så, man blir ikke nødvendigvis klok og vidsynt av et traume. Man 
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blir kanskje mer besatt av ens egen opplevelse. Å forstå den, å koble den 

samme med resten av det en har erfart og kan om verden. Jeg fikk ikke de 

tretti årene med livserfaring til å gå sammen med den ene, ikke fullt så 

langvarige hendelsen jeg erfarte den natta. Det var som en kortslutning. 

 Så der lå jeg altså inne på gjesterommet hos foreldrene mine og grubla 

og grubla over hva jeg hadde opplevd, hva det betydde og hvorfor jeg 

hadde gjort som jeg gjorde i timene etterpå. Jeg ringte for eksempel ikke 

politiet umiddelbart, i stedet sov jeg, og blei opptatt med å skaffe meg 

et nytt SIM-kort ettersom han hadde stjålet mobilen min. Det tok tid for 

meg å innse hva som var viktig og uviktig etter et traume, å sette ting i 

perspektiv. Ja, kortslutning er riktig ord. 

For, ja, fremdeles veier jeg ordene mine. Fremdeles søker jeg etter de 

riktige. 

Når jeg kom meg ut av den første, tåkete tida og hjernen min begynte å 

spille på lag igjen, var det ordene jeg strakk meg mot. Jeg var forfatter før 

jeg blei voldtatt, og jeg hadde lyst til å fortsette å være det etterpå. Om 

jeg sier at jeg nå vender meg til vaksineprodusentene for frelse, så har 

det oftere vært andre steder jeg har henvendt meg for håp. Før voldtekta 

var det det. Gikk jeg gjennom en tung periode, mista jeg noen jeg var 

glad i eller gikk et forhold i oppløsning, så var det første jeg gjorde å åpne 

et dokument og klapre ned det jeg følte. Siden jeg er forfatter, handla 

det også ofte om å komme forbi de første, typiske formuleringene og 

gå djupere inn i det. Man trenger ikke være forfatter heller, for å bruke 

skrivinga i terapi. Jeg har lest mang en artikkel i aviser som anbefaler folk å 

ty til den i vanskelige livsfaser. 

Å sette ord på det vonde, heter det.

Det holdt ikke med voldtekta. Å bare sette ord på det. Det hjalp for å 

komme over det første sjokket, ta innover meg hva det faktisk innebar, 

men det reparerte ingenting. Jeg kom meg ikke videre ved å gjøre det. 

Jeg trengte noe mer. Jeg trengte gode formuleringer. De månedene jeg 

tilbrakte på gjesterommet hos foreldrene, hadde jeg bare skrevet ned 

enkelte dagboksnotater. De tok meg på ingen måte videre.

Jeg trengte litteraturen. Det var altså i den retninga, mot språket, mot det 

litterære at jeg begynte å sende bønnene mine når jeg hadde kommet 

meg over det verste sjokket. Jeg trengte å finne ord som dro det opp fra 

det banale. Jeg trudde – jeg trur fortsatt – at om jeg bare finner akkurat de 

riktige ordene, det språklige bildet, den setninga som forklarer og bærer 

hele tapet og angsten jeg lever videre med, så blir det bra igjen.

Jeg har ikke funnet den ennå. Jeg brukte en hel roman på å leite etter de 

frelsende ordene, og fortsatt skriver jeg ned de ordene som faller meg i 

hodet når jeg har vanskelige dager, når minnet etter traumet presser på. 
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De gangene jeg er ekstra fornøyd og trur jeg har nærma meg en slags 

fasit, føles det faktisk bedre. Nå kan jeg forklare det, tenker jeg, nå blir det 

mindre vondt. 

Finnes det ord som helbreder, leger? 

Kanskje ikke.

Også mi tru, av den ikke-religiøse varianten, innebærer en stor grad av 

tvil. Det ene, tru, kan vel knapt eksistere uten det andre, tvil? Jeg tviler 

nesten hver gang jeg skriver ned noe jeg trur skal gjøre det vanskelige 

godt igjen, men jeg fortsetter. Så har jeg vel også kommet frem til at selve 

jakta på de helbredende ordene har hjulpet, om ikke helbreda meg. 

Og det, det er vel også bønnens funksjon? Man ber ikke nødvendigvis for 

å få svar på sine bønner, men nettopp for å sette ord på en mangel, en 

smerte – å gi seg sjøl håp?

Kathrine Nedrejord (f. 1987, Norge) er en samisk forfatter og dramatiker. Nedrejord er bosatt i 
Paris og har gitt ut tre romaner og tre ungdomsbøker. For romanen Forvandlinga (2018) mottok 
hun Havmannprisen. Hun var i perioden 2018–2020 husdramatiker på Nationaltheatret i Oslo. 
Høsten 2020 kom barneboka Lappjævel! ut.
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En stor takk til bidragsytere og samarbeidspartnere.  

Det er ikke tillatt å kopiere fra dette tidsskriftet,  

uten med samtykke fra forfattere og utgiver. 

Kraftverk utgis av Kulturetaten i Bergen kommune, 

og er en del av tilbudet Kunst, kultur og psykisk 

helse (Kkph). 

Et overordnet mål for Kunst, kultur og psykisk helse 

er å stimulere til økt kunst- og kulturdeltakelse for 

målgruppen mennesker med psykiske helseplager. 

Med fokus på skapende virksomhet innen ulike 

kunstarter, slik som litteratur, visuelle uttrykk, 

musikk og scenekunst.

Vil du sende oss tekster? Mer informasjon  

finner du på: www.kkph.no/litteratur/


