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Du vet aldri hvor 
du kan finne en god 
boktittel. Debutant 
Marianne Clemen-
tine fant sin i et 
medisinsk oppslags-
verk.

En gang sendte Marianne Cle-
mentine Håheim (25) et kjær-
lighetsbrev til en gutt hun lik-
te. Der skrev hun blant annet 
at hun håpet det gikk bra med 
organene hans.

– Det var ikke bare noe jeg 
skrev, men jeg håpet det virke-

lig, sier 25-åringen.
For en av bokhøstens 

 lyrikkdebutanter er over 
gjennomsnittlig opptatt av 

det kroppslige, siden hun er 
som en slags medisinerstudent. 

Derfor er det naturlig for henne 
å bla i en medisinsk oppslags-
bok, for for eksempel å finne 
uttrykk som «systolisk bilyd». 
Det naturlige å ha med i dikt-
samlingen hennes, den fikk tit-
telen Bilydar.

Håheim forklarer i en av 
tekstene at systolisk bilyd er 
 ekstralyder som kommer i til-
legg til de vanlige lydene legen 
kan høre når han eller hun lytter 
på hjertet i et stetoskop. Det vil 
si at man hører blodet blir klemt 
ut av hjertet og i mange tilfeller 
er det et uttrykk for at hjertet 
pumper mer blod enn normalt.

Kroppsinteressert. Det 
kroppslige er i høyeste grad til 
stede i diktene hennes. For de-
butanten ville ikke bare skrive 
det «høyverdige» om kjærlig-
het og relasjoner.

– Det er mye vakkert å skrive 
om relasjoner, men det fysiske 
og det som har med kroppen 
å gjøre blir ofte ikke tatt med. 
Men det er også mange vanske-
lige og ekle ting når det snakkes 
om samliv og forhold. Jeg ville 
ha med dette også, fordi det hø-
rer med. 

– Du har ikke vurdert å bli le-
ge, du som er så kropps interessert?

– Nei, aldri. Det å interesse-
re seg for organer og kropp 
er ikke det samme som å vil-
le jobbe med det. 

Hun har heller ikke hatt 
ambisjon om å bli forfatter. I 

oppveksten hjemme på Jølster i 
Sogn og Fjordane var skrivingen 

hobbyen og lidenskapen hennes.
– Jeg skrev mest på bokmål 

og engelsk, og jeg synes det var 
flaut å uttrykke meg på nynorsk. 
Men da jeg ble 17 eller 18 år 
gikk jeg over til nynorsk. 

Kort og konsist. Som 19-åring 
deltok hun i Cappelens årlige 
debutantantologi, og siden hun 
fikk så god konsulentuttalelse fra 
et forlag fortsatte hun å skrive, 
mens hun studerte litteraturvi-
tenskap i Bergen.

– Hvorfor akkurat dikt?
– Det ble bare sånn. Jeg har 

skrevet lenge, så lenge jeg kan 
huske. Som 13/14-åring skrev 
jeg noveller, og jeg forsto etter 
hvert at jeg ikke hadde lyst til å 
skrive langt, men kort og kon-
sist. Så ble det dikt.

– Arbeidet med boken har gått 
i etapper, og boken er blitt en 
blanding av nye og gamle tek-
ster. Noen av dem ble skrevet da 
jeg var 19 år og gikk på folke-
høgskole. Jeg plukket ut de tek-
stene jeg synes var best og send-
te inn. 

Hun synes egentlig ikke at det 
er så skummelt å debutere.

– Jeg er heller glad og for-
ventningsfull. Det viktigste for 

meg er at mine nærmeste setter 
pris på samlingen, og det gjør 
de. Og det var utrolig hygge-
lig at så mange av dem jeg er 
glad i kom på slippfesten. He-
le familien min var der, og det 
ble veldig bra. Men dagen et-
ter var jeg helt pumpa, for jeg 
hadde bygget meg sånn opp til 
denne dagen.

Fortellende element. – Samlin-
gen handler om relasjon eller 
forholdet mellom to mennes-
ker, men det trenger ikke væ-
re et par. For eksempel har jeg 
skrevet om bestemoren min på 
96. Det er et foretellende ele-
ment slik at det blir som en slags 
logisk historie, og det gjør det 
kanskje mer behagelig å lese. 

Men innimellom dukker det 
opp kommenterende tekster om 
blant å skrive. 

– Det er for å bryte opp litt, 
slik at leseren blir dratt ut av 
stemningen eller transen. 

I en av tekstene får fotball-
bloggen.no gjennomgå. 

– Som mange andre er også 
jeg lei av blogger om rosa og 
pynt. Det er ikke rom for feil og 
dårlige dager på disse bloggene, 
og det blir så kunstig og glatt. 
Det samme med Facebook, som 
jeg prøver ikke å bruke så mye 
tid på. Men jeg har spurt hun 
som laget fotballbloggen.no, det 
var greit for henne at jeg skrev 
om bloggen hennes, forsikrer 
Håheim.

Mange av bildene i diktene er 
fra fugleverden, og de kom av 
seg selv under skriveprosessen.

– Jeg er opptatt av dyr, helt fra 
jeg var barn har jeg vært opptatt 
av dyr som dinosaurer, krokodil-
ler og fugler. Og det er lett å ty 
til fugler når jeg skriver. Men 
jeg prøver å bruke bildene på 
andre måter enn de som er lett 
tilgjengelig.  

Hun ønsker å skrive noe som 
er tilgjengelig for leseren, slik 
at leseren ikke skal føle at det 
er nødvendig med en grad i lit-
teraturvitenskap for å få noe ut 
av den.

– Da jeg var yngre var jeg redd 
for at jeg skrev for enkelt. Men 

Sansen for  
organer og kropp

Marianne  
CleMentine 

Født i 1987. 
Fra Jølster i Sogn og Fjordane 
og bor i dag i Oslo.
Har en bachelor i litteraturvi-
tenskap og studerer i dag på 
tekstforfatter-linjen på Wes-
terdals.
Debuterer som forfatter i høst 
med diktsamlingen Bilydar på 
Oktober.
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Håkon Kolmannskog: 
Bryllup med jazzgitar
– Den siste store kulturopplevelsen 
min var faktisk i mitt eget bryllup 
i sommer. Jazzgitaristen Håkon 
Storm spilte en av mine favorittlåter 
den siste tiden, powerballaden Wa-
terfront, fremført på 8-strengs akus-
tisk barytongitar. Jeg er selvfølgelig 
inhabil siden han er fetter av bruden, 
men som jazzentusiast har jeg lenge 
vært fascinert av hans lekne og vir-
tuose jazztolkninger. Før jeg visste 
hva jeg skulle bli, hadde jeg selv en 
drøm om å bli jazzgitarist.

– Låten er hentet fra hans siste plate, Zinober, der han 
utforsker den akustiske gitarens muligheter. Han spiller 
på en rekke forskjellige gitarertyper, og musikken spenner 
fra leken frijazz til powerballader. Sistnevnte sjanger stam-
mer egentlig fra hardrocken og kan karakteriseres som 
hardrockernes forsøk på å være myke.

– Håkon Storm har gitt ut flere egne plater, og opptrer 
også i bandet Wintherstorm sammen med 
Thomas Winther. Han fortjener langt 
flere lyttere, jeg tror hans musikk 
vil være en ny gitaropplevelse for 
mange. Sammen med en full-
stendig teknisk beherskelse har 
han et meget klangfullt uttrykk 
og sterke virtuose kvaliteter. For 
meg har han vært en fantastisk 
introduksjon til gitarens rikdom av 
muligheter.

1862: Ble inspirert av 
malerkunsten
I morgen  er det 150 år siden Claude Achille Debussy ble 
født i St. Germain-en-Laye i Frankrike. Fra fattige kår kom 
han til konservatoriet i Paris og mislyktes i sitt forsøk på 
å bli konsertpianist. Heldigvis brukte han sitt talent på å 
komponere musikk. Hans nye ideer og klangfarger inspi-
rert av impresjonismen i malerkunsten har satt dype spor 
i musikkhistorien og hadde sterk innflytelse på Stravinsky, 
Messiaen og Ravel. Hans slo gjennom med tonediktet 
Faunens ettermiddag for orkester i 1894. Orkesterverket La 
mer er stadig på orkesterrepertoiret. Klavermusikken er 
betydelig, de to settene med Preludier og Suite bergamas-
que med den umåtelig vakre Clair de Lune (Måneskinn) er 
bautaer i klaverrepertoiret.

Samme år kom hans landsmann, 60-åringen 
Victor Hugo med en av det 19. århundres 
store romaner,  Les Miserables (De 
elendige), historien om revolusjons-
helten Jean Valjean.

Her hjemme skrev Henrik Ib-
sen sin Kærlighedens komedie og 
Bjørnstjerne Bjørnson utga skuespill-
trilogien Sigurd Slembe.
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Claude Achille Debussys nye ideer og klangfarger inspirert av 
 impresjonismen i malerkunsten har satt spor i musikkhistorien.

«Han 
har vært en 

fantastisk intro-
duksjon til gitarens 
rikdom av mulig-

heter»

«Heldigvis 
brukte han sitt 

talent på å kom-
ponere musikk»

Håkon Kolmannskog 
er nytilsatt forlagssjef i 
Samlaget.

Det GaMle er elDSt

«Da jeg var yngre 
var jeg redd for at 
jeg skrev for enkelt. 
Men jeg ønsker å 
skrive enkelt og 
 effektivt, så det får 
bli som det blir»

Marianne Clementine Håheim
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