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Andras barn, alltid, överallt. Det är värst på bussen, 
när jag inte slipper undan. Jag är svettig på ryggen och sur. 
Solen skiner rätt in genom de skitiga fönstren, bussen har varit 
full sedan Drammen, och det kliver på ännu fler i Kopstad och 
i Tønsberg och Fokserød, de får stå i mittgången och svaja och 
hålla i sig, trots att det sägs att det ska vara platsgaranti. På 
sätet bakom mig sitter en pappa och en unge, en pojke som 
kanske är tre, ungen ser på filmen om Hackebackeskogen på 
en Ipad med ljudet på. Det låter burkigt och genomträngande, 
emellanåt försöker pappan skruva ner ljudet, men då skriker 
ungen argt och högljutt och skruvar upp det igen.

Jag har blivit illamående av att läsa min bok och har nästan 
inget batteri kvar i mobilen, så jag kan inte lyssna på en podd 
heller, allt jag hör är pling och plong och metalliska Klätter-
mussånger, skrubba lilla Brummelman med tvål och borste i 
en spann. När vi närmar oss Telemarksporten kan jag inte hålla 
käften längre utan vänder mig om mot pappan, det är en ung 
hipsterpappa med skägg och en fånig liten hårtofs, och jag ler 
stort och frågar om de kan vara så snälla och skruva ner ljudet 
lite grann. Jag hör själv hur vass min röst låter, och han fattar 
att jag vill låta precis så, men de kan inte sitta med ljudet på i 
en full expressbuss i juli, det kan de bara inte. 

– Tja, säger hipsterpappan och kliar sig i nacken. Gör det 
ont, eller?

Han har Stavangerdialekt.
– Det är lite högt, säger jag, och ler hela tiden. 
Pappan blir sur och rycker Ipaden ur händerna på ungen, som 

börjar illvråla, överraskad och rasande, och det gamla paret på 
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sätet framför mig vänder sig om och stirrar uppgivet på mig, 
inte på ungen och pappan, utan på mig.

– Så går det när du inte vill skruva ner ljudet, säger pappan. 
Hon damen blir störd, nu får du inte se mer. 

Bussen svänger in på en bensinstation för kiss- och kaffestopp, 
och medan ungen ligger tvärs över sätet och skriker tar jag 
min väska och tränger mig fram i mittgången med vrålandet 
bakom mig. 

Kristoffer och Olea står och väntar på mig på Vinterkjær. 
Marthe är inte med. Kristoffer är så lång, Olea så liten. I höst 
ska hon börja skolan, jag tycker att hon ser alldeles för liten ut 
för det, tunn och skör.

– Fint att se dig, säger Kristoffer. Han ger mig en lång kram, 
breder liksom ut armarna runt mig och trycker till.

– Tack detsamma, säger jag. Och så långt hår du har fått, Olea, 
säger jag och rycker lite i hennes hästsvans.

– Olea lärde sig simma i går, säger Kristoffer.
Olea lyser upp, hon saknar fyra tänder i överkäken.
– Jag simmade utan att pappa höll i mig, säger hon.
– Oj, säger jag. Är det sant. Vad duktig du är.
– Marthe tog bilder, säger Olea. Du kan få se när vi kommer 

fram. 
– Marthe låg väl på land och latade sig, förstår jag, säger jag 

och lägger in min väska i bagageluckan.
– Ja, säger Olea förnöjt i baksätet. Hon latade sig jättemycket.
– Så säger vi inte, Olea, säger Kristoffer och startar bilen. 

Det vet du. 
Jag vänder mig om till Olea och blinkar och viskar högt till 

henne:
– Men Marthe är lite lat.
Kristoffer harklar sig.
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– Jag får säga sånt, säger jag, jag får skoja om sånt.
Det är så frestande, Marthe mår bara bra av att få sig en spark 

i röven ibland, och det är härligt att få blinka till Olea, få henne 
att fnissa och få se hennes ögon bli stora och glada för att jag är 
så rolig. Vi kör kustvägen och jag berättar för Kristoffer om hips-
terpappan och ungen som såg Hackebackeskogen med ljudet på.

– Och så blev folk sura på mig, säger jag. Det var ju inte jag 
som bråkade. Och han pappan blev så irriterad.

Kristoffer luktar något jag känner igen, det är stuga, färg, 
hav, kropp. 

– Det är inte alltid så lätt att lugna ner dem, vet du, säger han.
– Men du lät väl inte Olea sitta på en fullsatt buss med Ipaden 

på fullt ös när hon var tre år, säger jag.
– Nej, säger Kristoffer. Men folk blir så irriterade på ungar, 

de förstår inte hur det är. Barn måste ju få vara barn.
Sådana saker säger Kristoffer. Barn måste få lov att vara barn, 

eller att det är viktigt att lyssna till kroppen.
– Men det är skillnad mellan att skratta och ha ljudet på, 

säger jag.
Jag märker att jag försöker för mycket, jag avslöjar mig nu, 

att det här är något jag inte förstår, och Kristoffer rycker på 
axlarna och ler kort.

– Ha på ljudet i en full buss, säger jag igen.
– Du måste andas med magen, Ida, säger han och klappar 

mig på låret.
Jag öppnar munnen för att säga något mer, men låter bli, 

han kommer ända inte förstå. Jag kan säga det till Marthe, 
hon brukar hålla med mig om sånt, hon blir irriterad när Olea 
bråkar. Det är något annat jag har tänkt säga till henne också, 
inte just när vi kommer fram, men i kväll när vi har tagit oss 
ett par glas vin var och Kristoffer har försvunnit för att lägga 
Olea, då ska jag säga det.
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För två veckor sedan var jag i Göteborg, jag tog tåget 
ensam och sov på hotell och morgonen efter gick jag några 
kvarter till en fertilitetsklinik. Den såg ut som alla andra läkar-
mottagningar, bara finare och ljusare, med yuccapalmer i stora 
krukor, bleknade bilder på mödrar och barn på väggarna, och 
på ägg och fåglar. Läkaren hette Ljungstedt och hade ett rum 
med utsikt över ett träningscenter på andra sidan gatan, jag 
kunde se människor som sprang på löpband och lyfte vikter. 
Han uttalade mitt namn på svenska, inte som Ida, mer som 
Eida, Yjda, med ett långt i bak i halsen, medan han skrev på 
datorn utan att titta på mig. 

Han gick snabbt igenom processen, när i cykeln jag skulle 
börja hormonbehandlingen, hur de tog ut äggen, den här dagen 
skulle han bara ta några blodprov och göra en gynekologisk 
undersökning.

– Ja, det har blivit jättejättepopulärt att frysa ner ägg, sa han, 
som om han skulle sälja något till mig, men jag var ju redan där.

– Jag har förstått det, sa jag och skrattade.
Allt kändes öppet, det var snart sommarlov, Göteborg var 

varmt och trevligt och jag hade bokat bord på ett ställe där jag 
tänkte äta lunch och dricka lite dyrt vitt vin, skåla för att jag 
skulle använda mitt sparkonto till att ta ut ägg och sätta in dem 
på banken, ett konto med ägg.

– Det är en jättejättefin möjlighet, sa han. Om man inte har 
en partner eller inte vill ha barn riktigt än.

– Eller hur, sa jag. Jag har tänkt att göra det efter semestern.
– Då kommer du kanske hit med din nästa pojkvän om ett 

par år, och så kan ni använda dem när du är fyrtiotvå eller 
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fyrtiotre, sa han och skrev på sitt tangentbord. Ja, det blir ju 
jättejättetrevligt.

Jag försökte föreställa mig en pojkvän, jag tänkte mig en lång 
man med skägg där på mottagningen tillsammans med mig om 
några år, ansiktsdragen kunde jag inte se ordentligt, men jag 
föreställde mig att han la armarna om mig i hissen på vägen ut 
och sa nu ska vi bli föräldrar, Ida. Någon gång, tänkte jag när 
jag låg i gynekologstolen, någon gång måste det ändå funka, 
någon gång efter alla gifta och samboende och ointresserade 
och ointressanta män måste det bara funka, bara att ligga där 
fick mig att tro att det skulle hända, både mannen och barnet, 
bara det faktum att jag var där och skulle göra det här var ett 
löfte om att det någon gång skulle bli något mer.

Läkaren och jag såg på min livmoder på ultraljudsskärmen, 
han frågade vad jag jobbade med, och jag sa att jag var arkitekt.

– Då ritar du nog några fina hus, sa han.
– Ja, jo, sa jag. Det är ett ganska stort kontor, mest offentliga 

byggnader och sånt, stadsplanering, jag hejdade mig själv, var 
på väg in i en lång förklaring om vem som ritade vad, men det 
kändes inte som om det passade där jag låg med benen isär och 
instrumentet upp i slidan. 

När jag var på väg ut genom dörren för att ta blodprover, 
fortfarande slemmig och kall i underlivet efter ultraljudsgelen, 
sa han att vi skulle pratas vid om två veckor, när resultaten kom, 
och lägga upp en plan för när vi skulle börja, när allt ska börja.


