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Så varmt det är, så lång den här sommaren har varit. I vardags
rummet blänker allt, fyrkanter av solljus ligger över soffryg
gen med dallrande bladskuggor från lönnen, en fluga borrar 
mot fönsterglaset. Moster Liv sitter och bläddrar i fotoalbum 
längst ut på stolsitsen, alltid på väg att resa sig för att göra 
något annat. Hennes saker ligger utspridda: ett nagellack på 
telefonbordet, en grön stickad sjal på en stol. Och pappas 
tidning på vardagsrumsbordet, gränsen mellan ljus och skugga 
skär snett över förstasidan.

Pappa har pratat med moster Liv om rosorna som är fulla 
med löss och om mamma som ligger till sängs med migrän, 
och moster Liv har lyssnat, i kanske en halvtimme. Bekymrat, 
fundersamt, med handen i sidan. När jag var liten trodde jag 
att moster Liv alltid lyssnar och tar emot allt som händer, fast 
utan att trösta, men så småningom har jag börjat fatta att hon 
tröstar på sitt eget sätt. I mitt rum hänger en affisch med två 
flickor som sitter tillsammans på en gunga, och under står det: 
Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg. 

Moster Liv ser på foton från sommaren när Benedikte lev
de. Ett är på moster Liv och Halvor på stationen med den 
stora barnvagnen med Benedikte i, fotot är skarpt gulorange 
i ena hörnet. Halvor ser inte speciellt glad ut över att ha blivit 
storebror, han står några steg åt sidan och bakom moster Liv, 
som ler stort och håller i vagnen med båda händerna. På ett 
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annat kort ligger Benedikte på skötbordet och Elise står böjd 
över henne.

»Akta nacken, nacken«, sa mamma hela tiden när vi fick 
hålla Benedikte, särskilt jag.

»Det går bra, hon får väl tåla lite«, sa moster Liv.
Det finns ett foto på alla oss barn också, Elise håller  Benedikte 

och stöttar huvudet ordentligt, Kristin står bredvid henne, där 
framme står Halvor och jag. Jag kan inte ens föreställa mig 
hur vi lekte ihop på den tiden: att vilja samma saker och tänka 
likadant. »Där kommer Knoll och Tott«, brukade pappa säga. 
Vi är lika långa på fotot fast Halvor är ett år äldre än jag. Nu 
är han fjorton och jag tretton och han är mycket längre än mig, 
och starkare, vi är som två främlingar för varandra. Det finns 
inga foton på Benediktes begravning i albumet, men hemma 
hos moster Liv finns ett, en pytteliten kista. 

I går lovade moster Liv att hon skulle göra franska flätor på 
mig, men plötsligt var det så sent, mamma sa att jag måste gå 
och lägga mig. »I morgon då«, sa moster Liv.

Mamma har stigit upp, hon knäcker ägg i mixerbunken, men 
efter en stund kommer moster Liv in i köket och tar över, med 
fingrarna röda av hallon.

»Vila du, Else«, säger hon. »Jag kan göra det där.«
Mamma protesterar lätt, men moster Liv ger sig inte, det 

gör hon aldrig.
»Men du är alldeles svettig, Else«, säger hon, »kära hjärta

nes, gå och lägg dig.«
Moster Liv har sommarklänning med tunna band, solbrända 

axlar, tusentals gyllene strån samlade i hästsvansen med en av 
mina gamla snoddar med röda plastkulor. Och det drar en 
irritation genom mig, över moster Liv, över sättet hon är snygg 
på, liksom snygg av en slump utan att veta om det, och att det 
vinner över mammas snygghet, men sedan är det ju mamma 
jag är irriterad på, för det där gammalmodiga sättet hon är 
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snygg på, det funkar inte att vara snygg på det där lugna, 
gammalmodiga sättet.

En gång när jag var liten sa jag: »Du är världens sämsta 
mamma, jag skulle önska att vi hade moster Liv som mamma.« 
Då grät mamma högt i sina händer, stående framför gardinerna 
i vardagsrummet, och jag skämdes som en hund.

Det är andra gången moster Liv och Halvor är här i sommar. 
I mellantiden har vi varit i stugan och på en campingplats och 
ett tivoli i Sverige. Mamma hade migrän i stugan och på cam
pingen, och hon fick ett nytt migränanfall i går och har legat 
till sängs nästan hela dagen. Det ligger ett rosa skimmer runt 
alla hallonsyltburkarna på köksbordet. Två påsar tomatsoppa 
ligger där, mamma tycker inte om påsmat. Moster Liv gillar 
bekvämligheten, alla goda smaker. Hon häller pulver ur en 
påse, slutar hälla, och häller lite till. Lite till.

Jag byter till stallkläder i badrummet. Det ena bröstet är större 
än det andra, det gör inget, det kommer att jämna ut sig. Men 
det skaver på den bröstvårtan när jag rider så jag sätter på ett 
pappersplåster, det är dags att skaffa bh. Moster Livs necessär 
står på bänken, hennes tandborste är röd, hon har en fukt
kräm som ser dyr ut. En gång sa mamma till pappa att moster 
Liv lägger för mycket pengar på smink och kläder. »Det är väl 
för karlarnas skull«, la hon till.

Ridbyxorna sitter åt i midjan. På väg till mitt rum öppnar jag 
dörren till Halvors och moster Livs rum och där ligger Halvor, 
på rygg på sängen.

Han har handen nere i shortsen.
Han slänger sig över på mage, och kortet han höll i andra 

handen ramlar ner på madrassen, men jag såg vilket det var. Det 
var kortet på Elise och hennes kompis Randi i sjuksköterske
dräkter som en av de två killarna på sjuksköterskeskolan tog 
med polaroidkamera. Jag drar igen dörren, en skymt av moster 
Livs öppna resväska på golvet, den blommiga klänningen och 
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blusen som nästan är genomskinlig, jag går till mitt rum med 
händerna för ansiktet och skrattar och är svettig under armar
na, jag trycker ner ansiktet i kudden så hårt jag kan, sedan reser 
jag mig, då ser jag pappa genom fönstret när han drar omkring 
trädgårdsslangen nere på gräsmattan och flyttar vattensprida
ren några meter, det rinner droppar i mina armhålor. Pappa 
går bort till Elise i hallonhäcken, de säger något och Elise ler. 
Vattenstrålarna vippar över, de når ända fram till staketet, jag 
får lust att rusa igenom som när jag var liten, strålarna som 
tvärt bryter av den oändliga hettan. Halvor och jag har nästan 
vuxit upp ihop, jag kunde få honom att flytta pyttesmå dockor 
över golvet och prata med pipröst, eller vara min slav när vi 
byggde sommarstuga på soptippen. Allting måste ta slut, nya 
saker måste hända.

Det speciella med det där kortet är att det nästan inte går att 
se att det är Elise. På fotot sitter Randi på Elises skrivbordsstol 
medan Elise sitter högre upp och bakom Randi, i fönsterkar
men. Hon har foten på elementet, dräktkjolen är samlad i knät 
så att det utsträckta låret är naket nästan ända upp. Det är ett 
långt och slätt lår. Elise har ansiktet bortvänt, första gången 
jag såg det trodde jag det var två sjuksköterskekompisar till 
henne, men jag kände igen väckarklockan med siffror som 
lyser i mörkret som Elise fick i present när hon fyllde arton.

Det är stickande sol i trädgården, bärbuskar som glittrar och 
hänger, röda och svarta vinbär, och den långa hallonhäcken, det 
går så fruktansvärt långsamt att plocka, i dag orkar jag inte, jag 
plockade en bunke full med hallon i går, men pappa sa: »Den 
där är inte full, Monika.« Jag skulle få en krona för varje full 
bunke jag plockade, nu vet jag inte vad jag får. Knerten kommer 
rusande mot mig och vill bli klappad. Det ligger smulor efter 
moster Livs tigerkaka i en glassburk på altanbordet, jag samlar 
ihop med fingrarna och stoppar i munnen. En rubinglöd i saf
ten i tillbringaren, ett ihållande slurkljud från termoskannan. 
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Elise har alltid sparat alla pengar hon får. En krona är tio stora, 
fyrkantiga godisar, eller en chokladkaka, eller tjugo hallon
karameller. Elise står och står i hallonhäcken, Kristin smet iväg, 
hon sa att hon hade bestämt med André. Det var det första jag 
hörde mamma säga till moster Liv när hon och Halvor kom: 
»Jag skulle gärna ha lite hjälp med att sylta och safta igen.«

»Det ska du få«, sa moster Liv, »jag tänkte nog att det var 
dags för det.«

Jag hör mixern surra genom altandörren, moster Liv kom
mer ut.

»Ska du till stallet, Monika?« säger hon. »För vi äter soppa 
och pannkakor klockan fyra, det sa jag till Kristin också, hon 
är ute och svärmar. Vi ska med åttatåget i dag, Elise tar samma 
tåg som Halvor och jag.«

»Han som äger stallet vill hela tiden att jag ska rida Blue 
Sky«, säger jag. »Det är en travhäst som är uppstallad där.«

»Är den stor?« säger moster Liv.
»Jätte«, säger jag, »och tjurig.«
Nu täcker moster Livs ansikte och hals och bröst mer och 

mer av det jag ser, hennes armar och axlar. Djupt inne i moster 
Livs ansikte ser jag mammas, bakom de våta framtänderna 
och de kraftiga ögonbrynen och skuggorna vid näsvingarna 
och på tvären mellan hakan och underläppen. Mammas drag 
är på samma gång mjukare och skarpare, det är mindre kött 
på benen, tunnare hud. Moster Livs hår är rufsigt, mammas 
är slätkammat snett över pannan som en gardin. Moster Liv 
är snyggare än mamma när hon pratar och skrattar, men om 
de sitter lugnt och allvarligt bredvid varandra är det mamma 
som är snyggast.

»Men det där med flätorna, det rann visst ut i sanden«, säger 
moster Liv.

Hon lärde sig göra franska flätor när hon bodde i Amerika 
som ung, franska flätor och amerikanska pannkakor, men 
mamma vill bara ha vanliga, norska, tunna pannkakor.
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Nu ser moster Liv på mig som om hon glömt ge mig något 
hon vet att jag verkligen behöver, hon stryker mig över håret, 
slätar till det, lägger det bakom örat, ler. Jag skulle ha tvättat 
det och har inte ens borstat det.

»Vad proffsig du ser ut«, säger hon. »Riktiga ridbyxor. Men 
är det inte väldigt varmt?«

»Jo, men om jag har shorts skaver stigbyglarna mot vader
na.«

»Usch«, säger moster Liv. »Lilla Monika och de stora häs
tarna. Jag tycker det är lite otäckt. Du måste ta det försiktigt, 
de är nyckfulla djur. Din moster är orolig för dig. Finns det 
inget i världen som skrämmer dig?«

*

När mamma och moster Liv växte upp blev mormor hela 
tiden stött och lämnade huset. Hon gick ifrån det hon höll på 
med, tvätt, matlagning, sina döttrar. Varenda gång var morfar 
tvungen att gå ut och leta, medan mamma och moster Liv 
var ensamma hemma; på vintern satt de på köksbänken och 
tittade ut över gardinkappan. Mamma slickade på fingrarna 
och stoppade ner dem i sockerskålen, och varannan gång fick 
moster Liv slicka av fingrarna, varannan gång slickade hon av 
dem själv. Det har moster Liv berättat.

En gång var moster Liv och mamma ensamma en hel natt 
när morfar cyklade omkring och letade efter mormor, han 
kom hem med henne på pakethållaren tidigt på morgonen; 
det var på mammas tolvårsdag. Systrarna hade inte lagt sig 
i sina sängar, de hade somnat i soffan i vardagsrummet. De 
vaknade av cykeln i gruset, och när de hörde ljudet av mormor 
som grät som ett barn, smet de uppför trappan. Morfar var 
tvungen att trösta och lugna mormor hela dagen, och det blev 
inget födelsedagsfirande.

»Jag som sett fram emot det så förfärligt«, sa moster Liv, 
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»och det var ingen som hade en aning om varför mormor blivit 
så förolämpad, jag tror inte ens morfar visste.«

Men när jag frågade mamma förnekade hon att det hade 
hänt. 

»Men moster Liv sa det«, sa jag.
»Men Monika, när jag var tolv var moster Liv fyra. Hur 

skulle hon kunna minnas detta så tydligt?«
»Men har det hänt?«
»Moster Liv har alltid haft livlig fantasi«, sa mamma.

Luften i stallet är varm och fuktig, färsk hästgödsel, Blue Sky 
står i hörnboxen och nickar med huvudet medan jag mockar 
de tomma boxarna, vippar öronen framåt och sedan bakåt, 
full av energi. Till slut öppnar jag Blue Skys box för att ta ut 
honom så att jag kan mocka där också. Han lägger öronen 
bakåt och visar tänderna och det vita i ögonen. Han trippar 
med bakbenen, försöker vända rumpan mot mig, knuffar till 
vattenkaret med magen. Jag tar tag i grimman. Hjärtat dunkar 
så jag känner det när jag leder ut honom i gången och sätter 
fast honom i krokarna, och jag vet att skräcken gör att jag får 
en särskild svettlukt som bara hästar kan känna. Jag kör in 
grepen under tornet av hästbajs.

Det är svårt att tänka medan man springer. Jag önskar att 
jag hade tänkt mig för innan jag började springa över skol
gården på Åses order. Jag önskar att jag inte hade svarat så 
gällt och falskt när Ingeborg sa att hon skulle ha sommarfest 
i trädgården med nästan alla tjejerna i klassen. Nu är det över 
två månader sedan min och Anne Lovises vänskap tog slut. 
Det började med den hemliga klubben som Ingeborg och Åse 
hittade på, med möten i ett bås på tjejtoan på rasterna. Det 
fanns inte plats för alla och Anne Lovise och Vibeke fick inte 
vara med. »Spring«, ropade Åse, och vi sprang som hästar i 
panik. Men Anne Lovise gav sig inte, hon försökte tvinga sig 
med. Varje gång det ringde ut rusade hon över skolgården för 
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att försöka tränga sig in innan vi stängde och låste dörren, 
som om hon gång på gång ville ha det där nederlaget. Jag 
stod och hoppades att hon inte skulle hinna. Där var vi, åtta 
varma kroppar hoptryckta, andades spänt i otakt, bruset från 
en toalett, svettiga, fnissiga, och alldeles röda i ansiktet. Åtta 
minuter, sju, sex, fem. Vem vill vara med i en klubb där ingen 
vill ha en? Fröken såg inget: sista dagen före sommarlovet 
tackade hon för sex fina år med ett härligt gäng och en sam
manhållning hon sällan sett maken till, hon önskade oss lycka 
till i högstadiet och på livets väg. Anne Lovise stod framför 
mig, det var längre avstånd åt alla håll runt hennes kropp än 
runt någon av de andras, hon hade blå klänning och en tunn 
guldkedja glittrade i nacken, hon avskyr Vibeke som pesten; 
Vibeke är värre än ingenting.

Jag ser Cato komma över gårdsplanen medan jag lägger mer 
halm i Blue Skys box. Jag tar tag i skottkärran och kör bort 
den till luckan ut mot gödselhögen. Cato kommer mot mig 
med långsamma, långa steg. Jag tippar skottkärran mot öpp
ningen, slutar inte, han kliver in på betonggolvet. Jag ställer 
ifrån mig skottkärran och drar upp byxorna i midjan så att 
jag känner sömmen i skrevet.

Det är halm på golvet, Cato pekar på en ledgrimma och en 
tom saftflaska i ett hörn, mer behövs inte för att jag ska gå och 
städa undan, fast det inte är jag som har stökat till. 

»Du klär i de där ridbyxorna«, säger han.
Jag knipsar loss Blue Sky och släpper in honom i boxen igen, 

tar tre fång pressat hö ur en boll och släpper ner över grinden. 
Han tar en bunt med läpparna, nickar med huvudet för att 
lossa den från resten och börjar tugga. Cato rufsar om Fiona 
i manen. »Tösen min, du är så fin du«, säger han sakta och 
mjukt. Sedan sätter han på kassettbandspelaren.

Blue Sky tuggar, blinkar, nappar åt sig mer hö. På anslags
tavlan sitter lappen om kattungarna. Cato har sagt åt Irene: 
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»Jag dränker dem om du inte gör dig av med dem.« Musklerna 
spänns i olika delar av kroppen när jag borstar med den breda 
kvasten i snabba hårda tag framåt, i den åtsittande tröjan, och 
hö och halm virvlar och flyger upp framför mig.

Catos effektivitet, händerna som får hästarna att göra som 
han vill. Och jag blir tuffare och tuffare, och räddare och räd
dare. Jag är som gelé, hela kroppen är som gelé. När jag vänder 
med kvasten svänger jag in i Catos hand, höften in i hans hand, 
som knotiga grenar på ett träd, skäggstubb och varma andetag 
mot halsen, läpparna stryker mot min kind, och sedan är de 
borta, ett hånfullt och ursäktande läte ur hans strupe. Han 
ville kyssa mig, men innan jag hunnit förstå det ångrar han 
sig och vill ändå inte kyssa mig. Hela hans tag släpper och 
Cato ser ut genom den öppna dörren och upp på himlen, som 
för att kolla vädret. Han öppnar munnen, en halv gäspning, 
sneda, stora tänder. För Ragnhild kommer, i ridbrallor, ledande 
Tabris, hon ser ut som om hon både är femton och sextio, 
men hon är fyrtio två. Kort, brunt hår, rödmosig i ansiktet, 
byxlinningen delar av magen i två så att det ser ut att göra 
ont. Ur kassettspelaren strömmar musik, jag står med kvasten 
i handen. Ragnhild släpper in Tabris i boxen, han går ett varv 
runt sig själv och börjar tugga hö med tränset på, och Ragnhild 
går efter och tar av honom det, då ruskar han på huvudet. 
Sedan vänder sig Ragnhild mot Cato och frågar om allt är bra.

»Allt väl, Cato?«
Ragnhild knäpper upp båda spännena på sadeln så att den 

ramlar ner under magen på Tabris.
Och den bedövade, nakna känslan i munnen av kyssen som 

inte blev av. Hela kroppen som försöker förstå vad som hände, 
inte hände. 

»Rider du Blue Sky en sväng?« säger Cato till mig.
»Tror inte jag hinner«, säger jag. »Min moster är på besök.«
Ett ras av skeva, gula tänder när han ler brett och ser på mig 

när jag ställer ifrån mig kvasten bredvid tvätthon. 
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Ragnhild kommer ut ur boxen med sadeln över armen och 
säger:

»Jag kan ta honom en liten sväng.«
Miramis hoppar ur lådan och springer över golvet och ut, 

och hennes ungar sätter igång med sin pipkör. I går ställde 
Anne Lovise en av kattungarna på betonggolvet för att se om 
den hittade till sin mamma, den kröp jättelångsamt bortåt med 
magen mot golvet och pep, svansen rakt upp och ett rosa rump
hål, efter en stund kom mamman skuttande och mjauande och 
bar tillbaka den i huvudet, och jag sa: »Är du helt knäpp?«

Det verkar som om Anne Lovise blir en sämre person ju fler 
som inte gillar henne, hon går runt och låtsas som om hon inte 
bryr sig, men det är klart hon bryr sig.

Det luktar pannkakor ända ut på altanen, Halvor ligger i 
hammocken och läser en serietidning. Moster Liv bär en tra
ve tallrikar över gräsmattan. En myrstig går från gräsmattan 
uppför de två trappstegen och slutar vid en fläck på altanen, 
det är spilld saft, en mörk seg hinna, myrorna rör sig runt den.

Moster Liv kommer upp på altanen, nappar åt sig Halvors 
serietidning och daskar honom i ansiktet med den, han kämpar 
för att få tag i den igen. Hon brukar tjata om att han ska läsa 
böcker, »som dina kusiner, titta så mycket Monika läser.« Ja, 
jag läser alla Kristins böcker, nu läser jag Kurragömma med 
lyckan. Knerten står med spänt koppel och piper efter mig, 
jag går bort och klappar honom. Han gillar hästlukten och 
slickar mina händer.

Mamma ligger fortfarande och kommer inte att märka om 
jag inte duschar efter stallet. Jag byter till tshirt och jeanskjol 
och tvättar händerna noga. Mamma vet när jag kommer för 
sent till skolan, när jag har tagit choklad i skåpet, när jag har 
köpt godis på väg till skridskodammen, men ingenting om det 
som räknas. Hur min skoldag är. Lång. Att jag gruvar mig för 
högstadiet. Världen som inte är god, inget bra ställe att vara på, 
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och att jag vet att den är allt och det enda. Ingen annanstans 
att ta vägen. Inget annat att göra.

Vi sitter i skuggan av huset, luften står helt still. Mamma har 
kommit upp, hon har kortärmad blus med krage och blå kjol. 
Moster Liv tar mer tomatsoppa, hon har gjort franska flätor 
på Elise. Knerten ligger under pappas stol, han ser död ut.

»Var är Kristin?« säger pappa.
»Hon skulle komma hem till fyra«, säger moster Liv.
Pappa tittar på klockan. Moster Liv samlar ihop sopptallri

karna och bär dem över gräsmattan och in.
»Är du redo för skolan igen, Halvor?« säger pappa, och 

Halvor rycker på axlarna.
»Sådär«, säger han. Halvor ska börja åttan.
»Jag längtar efter att få börja med betyg«, säger jag. »Undrar 

vad jag får i norska.«
»Du får jobba på med matten«, säger pappa till Halvor.
Det är visst si och så med Halvors betyg, han bryr sig inte. 

Pappa har hjälpt honom med matten i sommar, men det är 
inte lätt, för Halvor är inte direkt tacksam för hjälpen han får.

Moster Liv kommer ut igen med pannkaksfatet.
»Sätt dig, Monika, ta det lugnt«, säger Elise. Jag tar en pann

kaka mellan fingrarna och lägger den på min tallrik.
Mamma lyfter sitt vattenglas och dricker. Humlor surrar i 

rosenrabatten, Elises lår är slanka, långa under klänningen, 
den har skjortkrage och tryckknappar från halsen ända ner till 
låren. Halvor har avklippta jeansshorts med ljusblå fransar, det 
är långa svarta hårstrån på hans ben. Mamma brer hallonsylt 
på en pannkaka.

»Känns det bättre?« säger pappa till mamma med handen 
på hennes underarm. Mamma nickar.

»Skönt att se att du har lite aptit«, säger pappa.
»Ja, jag orkade nästan inte soppan«, säger mamma, »jag är 

inte så förtjust i de där påssopporna.«
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Jag tar en pannkaka till, mamma ser på mig eftersom jag 
lutar mig så långt över bordet efter hallonsylten. Elise frågar 
pappa om de har tänkt åka till stugan på höstlovet. Knertens 
huvud dyker upp mellan mina ben, jag river av en bit pannkaka 
och ger honom, och pappa tittar strängt på mig.

»För om inte så undrar jag om jag och Randi kunde åka 
upp«, säger hon.

»Ensamma där uppe? Med vedeldning och gasolspis?« säger 
pappa.

»Det ansvaret kan vi ta«, säger Elise.
Halvor tittar till vänster om tallriken medan han äter. En 

gång var Halvor hos oss på sportlovet när moster Liv var i 
Bergen med en väninna, han ramlade och slog i huvudet när 
han åkte skridskor med mig och Anne Lovise, han fick hjärn
skakning. Han satt på en köksstol i täckbrallor och kräktes 
i en hink, mamma ringde efter pappa på jobbet så att han 
kunde komma hem och köra Halvor till sjukhuset. Mamma 
började skala potatis medan vi väntade på pappa, Halvors 
kropp lutade åt sidan på köksstolen. »Går det bra, Halvor?« 
sa mamma medan hon vred potatisskalaren runt, runt på pota
tisen. Kvällen innan hade jag hört mamma säger till pappa: 
»Han saknar sin mamma, han är en liten morsgris.«

Moster Liv frågar Elise om sjuksköterskeskolan. Hon är klar 
med första året, nu är det två kvar.

»Har du satt några sprutor än?«
»Nej, faktiskt inte«, säger Elise. »Men det kommer nog.«
Hon berättar om studenterna, att det bara är två killar och 

att de förstås får en massa uppmärksamhet.
»Är de snygga då?« frågar moster Liv. Elise kisar, ler, skakar 

på huvudet. Mina fingertoppar glänser av fett. Halvors lår 
skakar.

»Inte i min smak i alla fall«, säger Elise.
Jag reser mig och lutar mig över bordet efter pannkaksfatet.
»Kan du inte be någon skicka fatet, Monika?« säger pappa.
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Men jag har fått tag i en pannkaka med tummen och pek
fingret, drar loss den och släpper den på min tallrik och dimper 
ner på stolen.

»Det är egentligen ganska farligt att rida den hästen jag rider 
hos Cato nu«, säger jag medan jag tar sylt till pannkakan.

»Åh, gud, jag vill inte ens höra talas om det«, säger moster 
Liv. Pappa ser inte på mig, han tar en pannkaka till, lägger ut 
den så att den exakt täcker tallriken. Jag tar tag om Elises arm.

»Undrar du var ett kort är? Det på dig och Randi?«
»Vadå för kort?« säger Elise.
Halvor ser ner i sin tallrik, den är kladdig av hallonsylt.
»Det där kortet«, säger jag, »när ni har sjuksköterskedräk

terna på.«
Halvor ser på mig, det är som ett spjut genom kroppen, 

något hotfullt och ett hat jag aldrig sett förut.
»Jaha, ja, vart har det tagit vägen?«
När vi var små, på soptippen, öppnade han gylfen och visade 

mig vad som kunde hända med den, och jag var fascinerad, 
jag ville se det om och om igen, färgen, storleken, retningen, 
att den växte, herregud.

»Nej, för om du undrar vart det har tagit vägen«, säger jag 
till Elise. Nu ler jag från öra till öra, som om jag säger något 
roligt, att jag framför något som ska underhålla andra. Jag är 
som en clown, jag kunde ha hoppat på ett ben, snurrat. Men 
jag skärper mig för att se vad som händer, vad allt ska leda till. 
Den hoprullade pannkakan på pappas tallrik är uppskuren, 
en spiral, ett snigelhus, glänsande hallon. Pappa håller gaffeln 
lugnt i handen. Ingen reagerar, men Halvor reagerar. Halvor 
säger:

»Jag visste inte att det var Elise.«
Pappa rör inte pannkakan, men nu lyfter Elise sitt glas och 

dricker vatten.
Och ställer ifrån sig glaset.
»Åh, jaså«, säger jag till Halvor. »Tyckte du att det var ett 
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fint kort? Det tycker jag. Jag tycker faktiskt det är jättefint. 
Jag fattar om du gillar att titta på det. De har så fina dräkter 
på sig, jättefina vita uniformer.«

En märklig rädsla, att jag gör något jag inte förstår och att 
alla tror att jag förstår mer än jag gör. Solen gör tallen nästan 
orange, det är upplysta hålrum in mot stammen.

»Kan du sluta nu«, säger Halvor. »Faan ta dig.«
Pappa har lagt ifrån sig gaffeln och ser på mig; han ser inte 

på Halvor som skriker faan, han ser på mig.
»Monika, varför är du så jobbig hela tiden?« säger Elise.
»Va?« nästan skriker jag. »Vadå?«
Elise vänder sig mot pappa.
»Ja, men får vi åka till stugan?« säger hon. »Om inte ni 

ska? Vi är förstås jätteförsiktiga och så. Vi längtar efter några 
dagars fjälluft.«

Pappa har en massa hår på sidorna men nästan inget högst 
upp; få men väldigt tjocka hårstrån, som hästtagel, ligger snett 
över hårbottnen. Pappa ser inte på Elise, han ser på mig, och 
han lutar sig ännu närmare, jag kan inte blinka, mina ögon 
kommer att torka ut innan jag blinkar, han drar andan för att 
säga något, men då säger Elise: »Vi kan skruva till gasolflaskan 
efter varje gång vi använder den«, och pappa flyttar blicken 
från mig.

»Vi får prata om saken«, säger han till Elise.

Fläckarna av sol och skugga rör sig fram och tillbaka över 
vardagsrumsväggen. De glider och hoppar lite, uppåt och ner
åt. Sedan kommer ett vindkast och tar tag i grenarna utanför 
fönstret och mönstret löser upp sig och allt blir ljust, sedan 
mörkt, sedan ljust, sedan glider allt tillbaka i ett mönster av 
ljus och skugga, det finns och händer i vilket fall som helst, 
livet, som plötsligt är totalt förändrat och som kan ändra sig 
flera gånger på samma dag, eller jag som hela tiden förändras 
och aldrig mer kan bli densamma. Jag sitter alldeles lugnt 
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och andas alldeles lugnt, och de där bladen, darrandet och 
fladdrandet, utan uppehåll. Det enda hoppet ligger i att jag 
kommer att fortsätta och fortsätta att förändras. Jag är bar
fota och tånaglarna är jätteskitiga.

Pappa klappar Knerten i dörröppningen och säger: »Åja, så 
fin du är, ja, du har ett bra hundliv du.« Jag ropar på Knerten, 
men Knerten bara vänder på huvudet och ser på mig innan han 
svansar iväg efter pappa. Nu är jag någon som ingen gillar och 
ingen litar på. Mamma och pappa rör sig förbi mig utan att se 
mig. Som om de hoppas att det ska gå över, den där känslan 
jag ger dem, och att någon annan ska ta hand om mig under 
tiden, eller att jag ska klara mig själv, det hoppas de på. De 
har inte ens bett mig duka av eller diska. Moster Liv är snäll 
mot mig, men det är en sorgsen snällhet. Mina händer luktar 
häst, smutsigt och sött, lukten tränger igenom. Elise är stressad 
och frånvarande, hon packar, hon ska tillbaka till Oslo och 
sjuksköterskeskolan och jag vill inte att hon ska åka.

Ingen reagerar när Kristin kommer hem, alldeles för sent, för 
hon har varit hos André. Hon ser sårig ut runt läpparna. Hon 
står lutad över köksbänken och äter pannkakor med socker, 
utan att äta soppa först. Häromdagen hörde jag Kristin säga 
till moster Liv:

»Tror du att mina bröst har slutat växa?«
»Du är ju väldigt slank«, sa moster Liv. »Om du får lite mer 

hull på kroppen blir nog brösten lite större. Men de är fina 
nu också.«

Det står fem fotoalbum i hyllan, i nummer fyra är jag bebis. 
Allt fanns innan jag kom. Vändåtta, Spader Dam. Jag kom
mer ihåg det smackande, slafsiga ljudet av kort mot kort mot 
bordsskiva, jag ville inte att någon skulle försvinna, men Elise 
försvann, och snart försvinner Kristin.

Både Elise och Kristin fick mens när de var tretton, det kom
mer att hända mig också de närmaste månaderna.



20

Jag tittar i det femte albumet medan Kristin äter pann
kakor, det är fyra nästan likadana kort på mormor som håller 
 Benedikte. Mormor är på ålderdomshem, hon går nästan inte 
upp ur sängen och hon känner inte igen oss när vi hälsar på, 
en gång trodde hon att Elise var mamma. När mamma var 
femton dog morfar, resten av mammas ungdom var helt svart 
på grund av det. Moster Liv, som var sju då, kom mycket bättre 
ur det, har mamma sagt. »Moster Liv har dessutom ett ljusare 
sinne än jag«, sa hon.

Mormor var trettiosju när morfar dog, hon hittade aldrig 
kärleken igen – det var så mamma sa. Ingen kunde mäta sig 
med morfar, mormor var den sortens människa som älskade 
en enda gång i livet, och sedan blev det inte mer. Så sorgligt, 
tänkte jag, och, det var ju också en kärlek, när hon stack ifrån 
honom hela tiden.

Det finns ett kort på oss tre systrar från Kristins tioårsdag. 
Det har varma färger, mycket gult och rött. Jag är sex på kortet 
och tar upp stora delar av förgrunden, med sjörövarhatt och 
skrikgrimas, uppspärrade ögon, jag är oskarp, har ett glas 
apelsinläsk i handen, och fast kortet är kornigt är det som 
om jag kan se hur det skvalpar i glaset. Elise och Kristin står 
i bakgrunden och är skarpa, Elise var söt redan då, håret är 
uppsatt och hon har röd klänning, Kristins klänning är blå, 
hon håller på att öppna en present, hon böjer ner huvudet 
mot bröstet och ler. Elise är lika gammal som jag är nu, men 
jag tänker på henne som nästan vuxen. En vas med blommor, 
raka gardiner i fönstret bakom och en skrålande sjörövarflicka.

Kristin sa en gång: »När du var liten måste vi vara knäpptysta 
när du hade lagt dig, smyga, du vaknade så lätt och då blev du 
helt plötsligt omöjlig. Jag minns hur vi öppnade chipspåsen.« 
Hon visade, i slowmotion. »Om det så bara prasslade pyttelite 
så stod du plötsligt i trappan, arg som en furie.« Men varför 
skulle de öppna chipspåsar när jag hade gått och lagt mig?

Ibland kan jag säga något som får pappas ögon att lysa 
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och honom att vända sig om med ett leende han inte kan 
kontrollera, jag som är yngst och säger så finurliga saker. Han 
har kallat mig prinsessan som aldrig blir svarslös.

Det finns ingen vid bordet som det är så synd om som Halvor, 
men det är mer synd om mig. När jag låg på sjukhus med 
sprucken blindtarm för fem år sedan kom den ena efter den 
andra in i mitt rum och sa: Stackare. Stackars dig. Stackars 
Monika. Men det var inte så synd om mig då. Pappa kom till 
slut, han hade åkt ifrån oss den sommaren, försvunnit i fem 
veckor, men nu var han här, han sa: Min stackars lilla tös. Då 
tyckte jag synd om Kristin som var stor, och frisk. Mamma 
hade sagt: »Monika, nu får du sluta tjata om den där magen. 
Jag ger snart upp om du fortsätter tjata.« Jag bar det stora 
täcket från bilen till stranden, Kristin bar kylväskan med saft 
och bröd och mjukost och kex, och jag grät, och mamma satte 
alla tio fingertopparna mot pannan och sa: »Det finns inget 
jag kan göra, Monika. Sluta gnälla om magen. Det går över.« 
Moster Liv var mindre hos oss den sommaren än annars, 
Halvor hade fått plats på sommarkollo i tre veckor och vi var 
inte på någon semester över huvud taget, och på sätt och vis 
saknade jag moster Liv mer än pappa, för det fanns så många 
tydliga tecken på att hon inte var där: jag saknade glasspinnar
na i frysen, köttbullar på spett, lemonad med en massa socker 
och citron. Jag tänkte mycket på Halvor på kollot med alla 
okända barn, jag kunde inte tänka mig att jag skulle kunna 
trivas där, jag kunde inte fatta hur moster Liv kunde skicka 
iväg honom dit. När moster Liv var hos oss var det dålig stäm
ning mellan henne och mamma, jag hörde moster Liv skälla på 
mamma på altanen för att hon inte ville prata om att pappa 
hade åkt. »Tänk på barnen, Else«, sa moster Liv. »Vad tror 
du händer i huvudet på dem? Hur ska de kunna förstå vad 
som händer? Ser du inte hur påverkad Monika är, hon äter 
ju nästan ingenting.« Mamma grälade och grät tyst. Hon sa: 
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»Jag vill inte att du ska berätta det för mor. Det får du inte.« 
Sedan åkte moster Liv och jag fick ont i magen, mer och mer.

När jag vaknade på sjukhuset efter operationen var rummet 
ljust och det låg vindruvor och choklad och ostbågar och tid
ningar på nattduksbordet, solen sken in på garderobsdörrarna 
och mamma sa med gråten i halsen: »Är det något du vill ha?« 
När jag vaknade nästa gång var solen på garderoben borta 
och pappa satt på stolen vid fönstret; från och med då trodde 
jag bara att allt skulle bli bra. Han hade varit borta i över en 
månad och ingen visste var han var, nu satt han orubblig på en 
stol med blanka stålrörsben, och jag började prata, om sjuk
huset och sköterskorna och hur det var att vakna ur narkosen, 
om cykeln som hade punktering och om att börja skolan igen 
till hösten, jag sa att norska var mitt favoritämne men att det 
ändå var bättre att ha sommarlov. »Men åh, nu gör det ont i 
såret«, sa jag och började gråta, och pappa reste sig och gick 
för att hämta en sjuksköterska eller läkare.

Jag står på trappan och ser på när pappa lyfter upp en back 
läsk ur bilen och ställer den i garaget, han bär in påsen med 
socker till mer syltning i köket. Sedan lägger han moster Livs 
och Halvors och Elises väskor i bagageluckan. Moster Liv 
kramar mig så hårt och länge när hon säger hej då, hon släpper 
inte, hon luktar stekt smör och en parfym som påminner om 
när vi åkte med Holger Danske när jag var sju år – engelsk 
konfekt och grön läsk – hon kramar så hårt, som ett straff, 
eller uppfostran, jag släpper inte förrän du ber om nåd, jag 
släpper inte förrän du förstår vad du har gjort. Sedan släpper 
hon. Elise har lång hals och frånvarande blick och glömmer 
att krama mig. Hennes panna är stor under de hårda flätorna, 
hon ser inte vuxen ut. Jag undrar vem av dem som kommer att 
sitta ensam och vilka som kommer att sitta ihop, förmodligen 
kommer Halvor att sitta ensam med Kalle Ankatidningarna 
medan moster Liv och Elise sitter bredvid varandra och pratar 
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hela vägen. Om moster Livs nya kille och sjuksköterskeskolan. 
Om mammas migrän, om vad pappa har att brottas med, om 
mig. Jag kunde ha ringt Anne Lovise, sagt: det var dumt, eller: 
det är bara dumt, nu slutar vi, men vad är dumt, hon har 
ju sagt de där sakerna och gått över skolgården, alla de där 
paradisteckningarna, vi kunde ha varit två som alltid ställde 
upp för varandra, men jag ringer henne inte. Hon har sagt att 
mamma är en dålig musiklärare, att hon aldrig borde ha blivit 
lärare, att Gunnar hade sagt att hon hade börjat gråta för att 
några elever började prata på lektionen.

Jag kan fråga Kristin om hon vill spela schack eller whist, 
men hon kommer att säga nej.

Ingen har skickat mig i säng, jag går självmant och lägger mig. 
Jag hör mamma och pappa prata där nere. Jag fortsätter att 
läsa Kurragömma med lyckan. 

Stinas pappa får inget förnyat arbetsavtal, han blir desperat 
och dricker hela kvällen tills han nästan är medvetslös och 
blåröd i ansiktet, och på natten slutar hans hjärta slå. Mam
man gråter inte på begravningen.

Om Anne Lovise och jag inte blir kompisar igen måste jag 
börja om mitt liv, eller vara ensam om allt som hittills funnits 
i livet när jag var sju, nio, elva, tolv. Svältkatastrof på soptip
pen, en näradrunkningsolycka i fjorden. Svenskt tuggummi 
med ananassmak, en liter oblandad saft uppkräkt bakom ett 
träd, blodfärgad. Försvara allt, om det blir nödvändigt, eller 
förneka. Rhododendron i hörnet av trädgården, med skuggiga, 
jordvåta hålrum, och vi blir äldre och äldre och förstår mer och 
mer, allt vi haft tillsammans, en förlorad betydelse, en betydelse 
som irrar i ett rum som ingen befinner sig i.

Telefonen ringer där nere, klockan är halv elva, jag har 
kommit mer än halvvägs i boken, jag ligger vaken i sängen 
och hör pappa svara:

»Hej Liv. Ja, ja, det är bra, skönt att höra.«
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En gång ska allt detta tillhöra en annan tid, jag ska flytta 
långt bort, kanske inte ens vilja komma och hälsa på.

»Och tågresan gick bra?« säger pappa, och: »Ni är alltid 
välkomna tillbaka.« Jag hör spridaren utanför mitt fönster, 
ljudet av vattnets rörelser, gräshoppsaktigt.
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