
Ho hadde begynt å rutle. Hugsa ikkje 
heilt. Kjende oss ikkje att.

Eg hugsar den lave haustsola den dagen. Lauvet som 
låg og blenkte i gatene. Gullgult lauv i store haugar 
rasla så !nt der eg gjekk med barnet i vogna. Den 
vesle, sovande babyen og den nye mora gjennom 

byen som var overstrøydd med gull. Glitrande. Akkurat slik 
det skulle vere. Så gjekk vi der og skein, vi to, midt i alt det-
te lysande livet. Kunne ikkje anna enn smile.

Eg hugsar andre dagar. Så mange dagar. Små og store 
augneblikk. Lys, lydar, lukter. Lukta av smelta smør "år 
meg alltid til å tenke på farmor. Eg hugsar den store rodo-
dendronen i hagen hennar. Eit blomstrande tre! Det opna 
seg ei eiga verd der inne, greiner vi kunne klatre på, eit eige 
rom å kviskre løyndomar til kvarandre under dei store, blå 
blomane tett i tett. Den ru stamma mot nevane, lukta av 
våt jord. 

Farmor stod og såg på oss frå kjøkkenvindauget. Smila 
med doggete briller på nasen. Og alltid dette smilet, alltid 
desse opne armane. Smaken av ripssafta hennar, prinses-
sekake og bavorise. Nede i kjellaren, inst inne, låg poteter 
og gulrøter i lag på lag med mose, blant hermetiserte pæ-
rer, heimelaga syltetøy og ikkje veit eg kva alt var der inne. 
Og det var vel både skummelt og stas å gå ned i kjellaren og 
hente opp desse herlegdomane.

I kjellartappa, heilt øvst, stod skoa frå førti- og femtitalet. 
Dei matcha kjolane på loftet perfekt. Dei fargerike kjolane 
som hang på rekke og rad inntil skråveggen. Mitt eige, pri-
vate kostymelager. Eg hugsar kinnet til farmor. Det mjuke, 
mjuke kinnet eg strauk på der vi sat i den grøne sofaen som 
såg ut som om han alltid hadde stått akkurat der. For ein 
rikdom. Å ha ei slik farmor. Å ha slike bestemorkinn å stry-
ke handa si over. Å ha nokon å stråle slik kjærleik mot. Med 
feittete briller, håret i uorden og eit sveitt smil over gryte-
ne. Alltid eit nytt måltid, så godt å ha nokon å stelle for. Et 
no berre. Det er etla på deko, detta, sa ho alltid. Så åt vi, så 
kosa vi oss. Kunne ikkje anna enn smile. 

Eg hugsar andre ting også. Seinare. Eg hugsar farmor sat 
med hendene på armlena, sat der framoverlent og såg på 
noko, som om ho var på veg å reise seg, som om ho tok sats. 

At ho skulle noko. Slik kunne ho sitje i timevis. Ho skulle jo 
ingen stad, det berre såg slik ut. Som om ho var på veg 
vekk. Bort. Og det var ho jo. Neste stopp sjukeheimen.

Denne stolte, #otte kvinna. Høgreist. Rank. Smilande. 
Syngande. Redusert. Innelukka. Rutlen. Ho hadde begynt å 
rutle. Hugsa ikkje heilt. Kjende oss ikkje att. Så forvirra ho 
var. Eg hugsar kjensla då eg lukka døra bak meg, etter at vi 
hadde vore på besøk hos henne på gamleheimen. Det sokk 
i meg. Det var som om eit hol opna seg i bringa mi og det 
berre blødde og blødde utan at eg kunne gjere nok med det. 
Eit ope sår. Opprivande er det noko som heiter. Det var 
opprivande å sjå henne der ute av stand til å gjere noko. Så 
hjelpelause, begge to. 

Eg hugsar tennene hennar. Som ramla ut. Dei kunstige 
tennene som ho mista, gang på gang. Så sat ho der med 
stubbar innanfor smilet. Og det var vel ikkje farmor. Det 
var jo ikkje farmora mi, det! Vi hadde gåver med oss. God 
mat. Mat er viktig. Kva er vår familie utan mat, utan målti-
da, dei gode smakane å dele mellom oss. Og så sat vi der. 
Og farmor lurte på om vi ikkje snart kunne gå heim til hen-
ne, så ho kunne diske opp med noko søtt, noko frå frysen. 
Ho hadde alltid noko i frysen, prinsessekake som ho varma 
på ei rist på kokeplata, slik at dei vart sprø og mjuke på ein 
gang og ingenting er vel betre enn det. 

Eg hugsar så mykje. Eg hugsar nesten alt. I glimt, i lengre 
og kortare !lmare, sterkare svakare. Men eg hugsar. Kven 
er eg utan alt eg hugsar? Utan alle desse minna som sviv 
rundt inne i hovudet, som gullgult lauv i raslande haugar. 
Viss verda plutseleg vert ein framand plass, og ansikta 
ukjende. Viss eg ikkje veit kvar eg bur. Kven er eg viss eg 
byrjar å bli rutlen? Viss eg gløymer kor fylt av kjærleik eg 
var den dagen i Bergen med det nye barnet mitt. Den kro-
nisk blide ungen med dei tjukke låra og dei store bollekin-
na. 

Kven er eg viss eg ikkje lenger hugsar sønene mine? Viss 
eg ikkje kjenner dei att, når dei kjem på besøk med barne-
barna mine. Viss eg ser på dei med eit spørjande blikk. For-
virra. Virrande. Sint! Fortvila. Viss haugane med gullgult 
lauv berre er haugar med daudt lauv og ikkje noko meir. 
Ikkje glitrande. Ikkje lysande. Viss lukta av smør ikkje "år 
meg til å tenke på farmor. Vil eg framleis vere meg? Kva liv 
er det?

Hugsar du?
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