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Totalt 17 bidrag fra 9 skrivere:
12 dikt, 2 prosatekter og 3 aforismer

ALF KJETIL FLATØY: 2 dikt
Steinen
Elsk meg

ANNE GRETHE LØSET: 1 prosatekst og 1 dikt
Inntrengjar
Redsla sit i vindaugskarmen

EINAR SAGEN: 1 prosatekst og 2 dikt
Avskjeden
Ventar
Skya

ELLEN SØRVÅG: 1 dikt
En åpen barnemunn

L L: 1 dikt
Det røde rommet

ROLF JOHNSEN: 2 aforismer
Lykken er ikke...
Det sies at tiden leger alle sår...

ANOYM: 1 aforisme
Der gikk tankene fløyten...

ELSE KARIN CORNELIUSSEN: 1 dikt
Saltet

HARALD JUUL: 3 dikt
Blåmann
Nsb
Trafikk

MAYA: 1 dikt
Igjen en høst jeg kan dyrke

Forord
Sleppe til, eller sleppe unna?
av redaktør Fanny Holmin

Essay
Nesten
av forfatter Øyvind Berg
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Sleppe til, eller sleppe unna?

Det er ei side ved det å vere redaktør for Kraftverk som har
overrumpla meg. Det at det gir meg høve til fire gonger i året å
prate om meg sjølv i teksta som eg skriv her i forordet. Når eg set
meg ned for å skrive teksta, så følast det omtrent som å sette seg
ned å skrive dagbok. Men eg blir jo flau og forvirra av tanken på at
det skal lesast, av andre enn meg. Eg er forbausa, og eg er usikker
på om det er eg som er heilt på jordet. Skal eit forord, ein
redaktørtekst, vere ei personleg tekst? Skal det vere mi stemme
som viser seg der?

Likevel klarer eg ikkje å disiplinere meg sjølv til ein annan
skrivestil, til ein meir formell tone. Eg kunne for eksempel fokusert
på bidraga i dette nummeret, alle dei gode tekstene, det dei
tematiserer, men det følast som om eg då trampar i andre sine
bed. Eg vil at dikta og prosatekstene skal få rom og fred til å lesast
og opplevast som noko heilt, heilt nytt. Eg vil ikkje opne andre sine
gåver, eg vil ikkje ein gong riste på dei for å sjå om lyden av dei vil
gjere at de kan gjette kva som er inni.

Då blir det til at eg blir personleg. Det følast litt feil, som om eg er
til stades inne i meg sjølv ein snarvisitt, men at eg eigentleg ikkje
har lov til å vere her, eg skulle ha stått ute i regnet og halde vakt.
Men no er eg her inne, og så skriv eg. Sjølv om det blir rart.

Eg trur at eg er meg. Eg er i allfall veldig opptatt av meg. Det kan
tyde på at eg er meg. Eg er opptatt av meg, men på den måten
som om eg kavar rundt i eit mudrete tjern, og prøver å kome meg
opp på land igjen. Det er ikkje djupt her, vatnet rekk meg til midja,
så slik sett er det ingen fare. Det er berre så forferdeleg irriterande
å ikkje klare å kome seg opp. Vassbreidda er sleip og grumsete,
innimellom er der enkelte steinar eg prøver å få fotfeste på, men
dei er så glatte.

Når eg sym inn til midten av tjernet er der reint og stille vatn, og
det er godt å vere der. Men med det same eg prøver å kome meg
på land, mudrar eg vatnet til så det blir brunt. Eg vil kome til å sjå
så skitten ut når eg stig opp av vatnet. Eg kvir meg for det. Eg
prøver å finne ein stad eg kan kome meg opp utan å måtte kave
slik, utan å måtte leite etter greiner eller steinar med fingrar og
føter i vassbreidda slik at eg grumsar til det klare vatnet. Eg likar
reint vatn. Eg likar ikkje mudrete brunt vatn. Slik er det berre.

Kanskje eg redda meg ut av dette tjernet no, ved å skrive om det.

FANNY HOLMIN



ØYVIND BERG

Nesten

Ofte, når jeg skriver, får jeg lyst til å vise det til noen for å få en
kommentar. Sånn har det alltid vært. Nesten like ofte handler
kommentaren om min psykiske helse. Sånn har det også nesten
alltid vært. Etter 25 år som ganske proff forfatter, har jeg ikke
lenger så stor trang til å vise fram de orda jeg har satt på rekke og
rad i form av setninger, vanligvis, men desto større trang til å
finne ut av hva som skjer, og hva som skjedde, hvordan overlevde
for eksempel en som meg? Jeg overlevde, og lever selvfølgelig, i
kraft av nesten. Nesten på mange måter: Nesten alle de som
uttalte seg, tok fatt i min galskap, og dem dreit jeg loddrett i.
Nesten ingen sa noe pent, eller vettug, men dem hørte jeg alltid
på. Ikke sånn å forstå at jeg slukte ros rått, der jeg satt på min
høye gamp av poesi og red den tøylesløst, men nesten.
Som unge mennesker flest visste jeg nesten ingenting om
konsekvensene, takke faen for dét, for hvis jeg hadde hatt litt
bedre oversikt, da hadde jeg fått nerver og faktisk noe enda verre:
Jeg hadde fått nerver med god grunn. Det var det uttrykket nesten
alle brukte, da jeg vokste opp: å få nerver. Mora mi hadde fått
nerver og Valium, som hun tok for ikke å "knekke sammen" igjen,
som vi sa, og det var slettes ikke uvanlig å for mødre å ta Valium
på 1960-tallet, eller Mother's little helper, som Rolling Stones sang
om. Det er så lett å glemme sånt, det er nesten som om det ikke
var tilfelle, nå som min gode mor for lengst har slutta med pillene,
det er så lett å glemme at depresjoner for eksempel, som visstnok
er en folkesjukdom, det fantes ikke dengang. Noen fikk nerver, det
er klart, men nesten ingen var deppa og i alle fall ikke alvorlig
deppa. Det er så lett å glemme at depresjonene, i alle fall som
folkesjukdom, de kom sammen med antidepressivene på
1980-tallet. Det er vanskelig å si hva som kom først, depresjonene
eller antidepressivene, men jeg tror det var de siste, altså
antidepressivene, som kom først. Det er nesten noe bibelsk over
dette. Fanden sluker Bibelen, og folket sluker Prozacen, og
psykiaterpresten gamper tøylesløst på hesten: Gå nå inn i stallen
din, din hoppegra, ta… to Sobril. Det gjorde jeg nesten, da jeg som
ung forfatter holdt på å få hetta. Som hjelp til selvhjelp fikk jeg en
resept på Sobril og henta dem også, men tok ikke så mye som ett
milligram, fordi: Jeg hadde nesten glemt det, men som uforsvarlig
ung gikk jeg på skolen og viste visstnok, ved et par anledninger,
ganske antisosiale tendenser med preg av noe bipolart skiftende,
som ikke likner vanlige humørsvingninger. Men hva faen er vanlige
humørsvingninger, spurte jeg i mitt allerede musestille sinn, da jeg
ved et par anledninger i skoletida ble forledet inn til psykolog.

Kongen var ei høne,
kyllingen en rev
og Mikkel stakk sitt storsnutete
nebb og nesegrev
oppi kongens flosshatt, pappa sprakk
og psykologen skrev et brev,
og Mikkel svarte slu: To tusen takk.

Akkurat dét skreiv jeg akkurat nå, men det var nesten sånn jeg
tenkte, dengang óg. Hold avstand, tenkte jeg. De folka vil meg
sikkert bare godt, men det virker nesten som om de gjør meg noe
vondt også. Veien til helvete er som kjent brolagt med
presteskaller, het det før. Nå er det nesten ingen som husker
sånne ordtak, for presteskapet har ikke sånn makt over folk
lenger. Det er ikke så mange som går rundt og bekymrer seg for
sin evige og høyst personlige frelse lenger. Derimot har det blitt
ganske vanlig å ergre seg over sin mangel på livskvalitetstid,
sviktende velstand og høyst personlige lykke hver dag, på en skala
fra en til ti. Det er nesten ikke tvil om at mange av dem som har
noe å tilby på dette markedet, gjør det fordi det er et godt marked
med stort vekstpotensiale: Før var det bare de skikkelig gale og
oss som ble anklagd for å være det, som ble skyssa inn til
psykolog og psykiater. Nå er det normalt. Nå sier de at nesten alle
trenger deres hjelp en eller annen gang i livet. Det er helt normalt
å være syk i hodet, nesten alle blir syke i hodet av og til, og det er
nesten sykt å være frisk. Men det er sånn jeg kjenner meg, i alle
fall frisk nok til å fortsette å skrive. Nesten.




































