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Dagar som sklir og kastar ball med pripne planar
Og dagen smett unna vi rekk ikkje gripe fatt i kjolekanten på
henne før ho er svins rundt hjørnet og vi sukkar, for trøytte til å ta
opp jakta, vi har prøvd dette før, ho har prøvd oss før, ho brukar å
vinne. Vi klarer ikkje å nå henne igjen. Ho svinsar fnisande
nedover vegen, bortetter stien, opp i tretoppen, strekker armane
ut tar sats og flaksar kavande i lufta, ho flyg i veg og blir mindre
og mindre som ein prikk mot himmelen og til slutt er ho ute av
syne.
Planar er livsfarlege. Planar er arrogante, sjølvopptatte, rigide
skapningar som vi i blant ikkje kan fatte kvar kjem i frå som veks
vilt som ugras, men som vi til slutt må innsjå at vi har skapt
sjølve. Vi lærer det langsamt og uforsiktig. At i det same vi har gitt
ein plan liv, er han umuleg å snakke til fornuft. Same kva som
hender i livet så vil planen stå der fornærma i kroken sin og
insistere; Jammen vi skulle jo… jammen vi sa jo… jammen du
lovde!
Når dagen smett unna og planen står og furtar og krev med blikket
sitt, har vi litt av eit liv. Og vi kavar oss opp og prøver å styre det
livet, som krenger, som pustar oss i nakken, som ålar seg inntil
oss og som kviskrar mildt, men bestemt; Gløym no ikkje kven eg
er og kven som til sjuande og sist bestemmer, vesle surrande
menneske.
Eg kunne ha nytta høvet til å fortelje om alle planane vi har for
tidsskriftet Kraftverk på Internett. Men kanskje er det mest
spennande det vi ikkje har planlagt, det som vi endå ikkje veit at
skal skje. Eg kastar ballen over til dykk, kjære bidragsytarar og
lesarar, og seier velkommen til Kraftverk nr. 22 vår aller fyrste
nettutgåve.

FANNY HOLMIN

Hvorfor jeg skriver
Jeg skriver ikke godt når jeg har det dårlig. Jeg har det ikke dårlig
når jeg skriver godt. Det å få til å skrive er i hovedsak knyttet til
glede, fryd, lyst og lykke. Utløp, oppfyllelse, utfyllelse. Da er jeg så
meg selv som jeg kan bli, og gjør det det er meningen at jeg skal
gjøre, sånn kjennes det.
Jeg er lykkelig når jeg får det til. Og hva vil man vel heller enn å
være lykkelig … Så det er en sterk motivasjon for å sette meg
foran pc-en når det synes alt annet enn lystbetont; det å oppsøke
denne lykkefølelsen. Jeg er skeptisk til myten om det smertefulle
ved å skrive; kanskje for skeptisk, men jeg vil ikke kimse for mye
av det – flere forfattere jeg har stor respekt for, hevder denne
smerten i forbindelse med å skrive. Og jeg opplever også å komme
nær en viss sårhet, og uro, av og til også smerte og angst når det
jeg skriver, er godt. Men denne sårheten og uroen, og smerte og
angst, er i dette henseendet nært knyttet til fryden og lykken ved
det verdifulle og meningsfulle som jeg mener oppstår – både i
teksten og i meg selv – når jeg får til å skrive godt. Og mer enn å
komme nærmere angsten og sårheten gjør jeg disse følelsene
meningsfulle, bruker dem når jeg skriver, og dermed reduserer jeg
det farlige, ubehagelige i dem. Og får det langt bedre selv. Alt man
er og opplever, kan sies å være nyttig i forhold til det å skrive.
Med jevne mellomrom får jeg spørsmål av typen hvorfor jeg
skriver, og hva jeg vil med det jeg skriver. Det er de verste
spørsmålene jeg vet, og jeg vil helst avvise dem umiddelbart. Men
det er klart at så fort jeg hopper over budskap og agenda og den
slags, er de ikke uinteressante. For budskap og agenda og sånt
driver jeg ikke med. Jeg mener en tekst av litterær kvalitet
svekkes ved tydelig budskap, ved at man kan utlese forfatterens
agenda. For meg er det å skrive først og fremst en rent egoistisk
greie. Det er lystbetont, og det gjør meg glad. Men under press i
intervju kan jeg på spørsmål om hva jeg vil med skrivingen, likevel
komme til å si: Vekke empati, for personene i teksten, og også
generelt. Få mennesker til å se mennesker. Men et slikt ønske
kommer i etterkant av skrivingen, og er ganske underordnet.
Når jeg skriver, er jeg lite interessert i å fortelle en god historie,
eller skape frodige, eksentriske mennesker. Det er virkeligheten
som interesserer meg. Jeg vil vise aspekter og elementer av livet,
virkeligheten, det menneskelige. Jeg er ikke opptatt av å
underholde, uten dermed å si at det jeg gjør, ikke også kan
underholde. Men det er underordnet. Jeg vil skape inntrykk, utsnitt
av bevisstheter.
Min lyst og evne til å skrive henger i stor grad sammen med en
interesse for det menneskelige. Jeg opplever stadig en
kombinasjon av forakt og ømhet for mennesker, begge
reaksjonene forbløffer meg stadig. Dels fordi både forakten og
ømheten kan være så sterk, og så urimelig, og dels fordi det alltid
dreier seg om det alminnelige, trivielle. Det er det alminnelige jeg
reagerer på. Det alminnelige forbløffer meg stadig. Så mye av det
som driver meg til å skrive, er nok: En stadig forbløffelse over det
alminnelige menneskelige, og en forbløffelse over hvordan jeg
forholder meg til det. En forbløffelse over at jeg kan lage litteratur
ut av det.
Jeg kan bli overveldet av å se utover en menneskemengde og
tenke at de alle er individer, at alle har et jeg, at alle har
relasjoner og toalettsaker og gjeld og problemer og spisestuestoler
og valg og avisabonnementer og holdninger. Jeg er uhyre
interessert i de enkleste situasjoner, de vanligste relasjoner og de
mest trivielle konstellasjoner av mennesker, interessert i det
kompliserte, varme, ondskapsfulle, kjedsommelige, udelikate,
rørende, skremmende, stygge og nydelige i hvordan mennesker
har med hverandre og med livet å gjøre.
Jeg syns absolutt selv det er en varme i bøkene mine, riktignok i
tillegg til en kjølighet, og kynisme. Jeg tenker at enhver relasjon
har noe ulekkert, uverdig ved seg; et skjevt maktforhold, noe som
forties, noe som mislykkes, noen som ikke er tilfredsstilt. Men jeg
tenker at det likevel kan være fine relasjoner. Virkelige relasjoner
er sjelden idylliske.
Jeg vil overraske med selvfølgeligheter, jeg blir selv stadig
overrasket over selvfølgeligheter. Jeg opplever stadig en
overveldende gjenkjennelse i ting jeg ikke visste jeg kjente. Og så
forsvinner det, hvis jeg ikke bruker det, skriver det ned med en
gang og bruker det. Det er de viktige øyeblikkene, det er en del av
inspirasjonen, som til visse tider faktisk fins, men ganske lite
mystisk og romantisk, og bare i ganske korte perioder – som
forfatter går jeg ikke rundt det meste av tiden og er inspirert.
Disse øyeblikkene av gjenkjennelse i det ukjente er flyktige. Og
det flyktige er knyttet til meningsløsheten. Jeg tror jeg kan si at
det i hovedsak er to ting som driver meg til å skrive ved siden av
pur lyst, og at det blant mye annet dreier seg om lindring: 1. Å
bevare. Mot meningsløsheten, og flyktigheten; det å ha noe igjen,
tida går så fort, dødsangsten er sterk. 2. Å formidle. Mot
ensomheten. En eksistensiell ensomhet. God litteratur lindrer den.
Å skrive lindrer den. Også selv om det man skriver, ikke blir
publisert. Det er formulert, og det ligger der.

TRUDE MARSTEIN

