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Øivind Hånes, 
forfatteren som i 
2005 ble nominert til 
Nordisk råds 
litteraturpris for 

romanen «Pirolene i Benid-
orm» har skrevet sin første 
diktbok. Denne gangen har 
han også påspandert større 
spenninger i tittelen, «Desi-
bel spirit». 

Diktboka er en undersø-
kelse av lydens former og 
bevegelser, og kunne kalles 
konseptlitteratur. Men etter å 
ha lest boka skjærer en slik 
sjangerbetegnelse i ørene. For 
Hånes vil sette det meste på 
prøve, også diktsjangeren og 
konseptlitteraturen.  

Boka er seksdelt. «Mulige 
lyder» lyder tittelen på den 
første avdelingen der samlin-
gens bærende dikt står å lese. 
Deretter følger et kapittel 
med prosalyriske biografier 
over kjente og mindre kjente 
musikere og komponister 
(Hånes er selv komponist og 
musiker), før vi flyter over i 
«Utpenslet lyd», en poetisk 
raptus som får handle om 
Edvard Munchs jeg-sentrerte 
refleksjoner, ja kanskje bent 
frem om hans tankeinstru-
ment («mantra» som det heter 
på sanskrit), herunder en 
pastisj over malerens assosia-
tive skrivestil. I «Glemte 
lyder» slår poeten seg løs med 
barokke og humoristiske 
minnebilder, mens i det siste 
kapittelet, «Sporløse lyder», 
virker det som om skriftpro-
sjektet likevel blir innhentet 
av konseptualismens svak-

het, fikseringen av idé 
framfor utfoldelsen av poesi.

Men la oss nå se. En slik 
utgang kan også være et 
bevisst formgrep, for den 
spede slutten er i overens-
stemmelse med mottoet på 
første side, der det heter at 
Schumann-stykket «Poeten 
taler» ikke skal spilles, men 
drømmes, og 
klangene skal 
forsvinne 
langsomt. Vi 
har med en 
sirkelkompo-
sisjon å gjøre, 
der sirkelen 
(h)visker ut 
seg sjøl.

Siste dikt heter oppløften-
de nok «Ramsløk som en 
drøm». Det lyriske jeget 

vandrer inn i barndommens 
drømte landskap og minnes 
«de grønne lysningene». Så 
kommer det, på Hånes’ vis: 

«[…] hver 
duggdråpe 
var en klang 
som rant ned 
fra et stort 
klaver/ og alt 
bladverket 
var orkesteret 
rundt det.» 

Her er det ikke mye show 
– don’t-tell. Dette ene diktet 
redder etter mitt skjønn siste 
avdeling, som altså fader ut 

både poesien og diktsamlin-
gens tradisjonelle kvalitet. 
Ingen finale, intet brudd eller 
konseptuelt nedslag.  

Før dette kommer flere 
haltende musikerbiografier 
som i altfor stor grad låner 
klisjeer fra musikkanmelde-
riet, uten at den eventuelle 
begrepsironien får lav nok 
temperatur. Men også blant 
disse er gode tekster, særlig 
de om Martha Argerich og 
John Cage. Cage-teksten er et 
fortellingens musikkstykke 
hvor små utsagn på engelsk 

kiles inn i forløpet og blir 
semantiske taktslag, mens 
Argerich-teksten lykkes med 
å banke de umettelige 
klisjeene fast til stilistikkens 
mast.

Jeg leser også om bordka-
lenderens lyd, hærverkets 
lyd, lydene fra «Skolegårds-
havet», skjenende stein mot 
is og dønninger etter Mozart. 
Den poetiske undersøkelsen 
som sådan er oppfinnsom. 
Men selv om Hånes i mange 
dikt fremstår som en finstemt 
stilist, er språkarbeidet ikke 
helt i mål. Den avdanka 
reisemetaforen skaper en del 
umotivert støy underveis, og 
en litt pitcha jeg-stemme 
bidrar tidvis også til det. At 
utsagnet «Rørt av urin» både 
innleder og avslutter et kort 
dikt blir det bare poetisk rør 
av.

«Desibel spirit» holder likevel 
det den lover med dikt som 
«Det magnetiske skummet i 
solsystemets utkant» og 
«Barn som løfter byer». Der 
vokser en drøm om noe som 
kanskje skjuler svarte hull, 
og hør om ikke menneskenes 
lydunivers brått kan komme 
til å bli avløst av en momen-
tant stillhet. Øivind Hånes 
bok er i alle fall skrevet slik at 
den skjerper sansene: Mitt 
tannlegebesøk denne uka ble 
således et vibrant og mektig 
møte med en ny 4-toner-skala, 
ettersom det hypersensitive 
boret ljomet klokkerent i 
tannemaljens klanghøl.
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“Merethe Lindstrøm er tilbake med en 
  fanfare av mørke noveller som skinner.” 
  Anne Schäffer, Bergens Tidende

 Vigdis Moe Skarstein, 
  Adresseavisen

  Mari Nymoen Nilsen, VG

«Nordens 
   novellemester.» 

“Hun er suveren”
  Turid Larsen, Dagsavisen

“ ... vesentlige fortellinger av 
  trivielle hendelser.” 
  Maya Troberg Djuve, Dagbladet

“Irriterende godt. Noveller som gnager  
  som småstein i skoen (...)” 
  Anne Merethe K. Prinos, Aftenposten

MERETHE LINDSTRØM

“Novellekunst i eliteklassen.”
  Merete Røsvik Granlund, Dag og Tid
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NORGE I VIKINGTID Av Torgrim Titlestad 
I denne boken berettes en helt ny fortelling 
om Norge i vikingtiden. Om hvordan en 
norsk identitet ble skapt i ly av Harald 
Hårfagres enekongedømme, og hvordan 
en tidlig demokratiforståelse vokste fram 
som følge av hans forsøk på å få makt over 
tingsystemet.

SAGAEN OM NORGES KONGER
Spesialpakke som inneholder prakt-
verkene Fagerskinna, Den store 
sagaen om Olav den hellige, norrønt 
minileksikon og særtrykk av norgeskart 
fra 1866 med norrøne tinginndelinger.
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