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hon stod mitt på gårdsplanen när han kom körande. Hon stod där med 
hängande armar och såg honom parkera där han brukade, mellan ladan och 
vedboden. Redan på väg ut genom bildörren ropade han: ”Sorry, lite försenad! 
Tack för i går kväll, förresten.”

Hon lyssnade till hans ord, såg konturerna av hans kropp, hans rörelser, i det 
smutsgrå morgonljuset. Men mest av allt såg hon att han kom emot henne, och 
det måste han göra innan hon föll; det handlade om sekunder.
 ”Kai …”
 ”Kommer!” ropade han.
 ”Kai Roger.”
 Plötsligt hörde han något i hennes röst, kanske en snyftning, sättet hon an-
dades på, hon visste inte, men hans kropp stelnade till ett kort ögonblick innan 
han var framme hos henne, i ett enda huj.
 ”Vad är det?”
 ”Pappa. Han … Jag har släpat ut honom i mittgången och lyckats stänga 
boxen, fått bort honom från Siri.”
 ”Men vad har …”
 ”Han har gjort det själv. Hans tablettburk låg där. Den som han fick för 
benet. Och några ölflaskor, tror jag. Jag lyckades inte riktigt … Han är i alla 
fall död. Och Siri har … jag vet inte … näsan och ett par av fingrarna …”
 Han slog armarna om henne. ”Men herregud, Torunn.”
 Hon kände tyngden av hans armar, slöt ögonen och tänkte på tyngden av 
faderns vrister i händerna, den ena stöveln som hade glidit av när hon började 
dra i honom, Siris upphetsade blick, det intorkade blodet kring hennes gap, 
skriken från de andra grisarna.
 ”Det är mitt fel”, sa hon.
 ”Torunn.”
 ”Han gav upp, och det är mitt fel.”
 Kai Roger släppte taget men fattade samtidigt med händerna om hen-
nes axlar och sköt henne ifrån sig.
 ”Se på mig.”
 ”Nej.”
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 ”Lyssna då, åtminstone. Nu går jag in i svinstallet och ser till att få ut 
honom i sköljrummet.”
 Grät hon? Torunn trodde inte det. Hon stod där och försökte känna sina 
egna tårar, men hon kände ingenting. Ens egna tårar luktade på ett speciellt 
sätt. Det enda hon tydligt uppfattade var synintryck. Mörkt blod mot ding-
lande jätteöron, den slitna kragen på hans flanellskjorta som lämnade ifrån sig 
små luddiga trådar, den grå, raggsocksklädda hälen som föll ner i urinmättad 
halm när foten gled ur stöveln hon drog i, hans ögonhålor fyllda av blod från 
näsryggen. Hålet där.
 ”Nu går du in i köket och ringer till Margido, så tar jag hand om stallet.”
 ”Jag klarar det inte.”
 ”Du måste. Du ringer till Margido. Och jag tar stallet.”
 ”Tar stallet?” sa hon. Ta stallet. Orden verkade konstiga.
 ”Ja. Stallet måste skötas. Trots allt. Grisarna måste ha mat, de begriper 
ingenting. De måste tas om hand vad som än har hänt.”
 ”Jag kommer inte att klara av det”, viskade hon.
 Han slog armarna om henne igen, drog henne hårt intill sig och andades 
varmt in i hennes hår.
 ”Jag kommer inte att klara av det.”
 ”Jo”, sa han. ”Jag ska hjälpa dig. Jag ska hjälpa dig, Torunn.”
 Över hans axel tittade hon mot köksfönstret. Köket på Neshov. Här stod 
hon, och han var död.
 ”Gå in nu. Ring. Och koka kaffe. Det kommer jag att behöva efteråt, det 
kommer vi båda två att behöva efteråt.”
 ”Siri ska slaktas. I dag”, sa hon.
 ”Det är inte suggans fel. Grisar, de …”
 ”Det ska hon. OCH DET ÄR MITT FEL!”
 Kai Roger sköt henne ifrån sig med raka armar medan han höll hårt om 
hennes axlar.
 ”Du får inte tänka så, Torunn!”
 ”MEN DET ÄR DET!”
 Och hon kände hur allting bara rasade ihop inom henne, hon kände en gråt 
så häftig att hon trodde att hon skulle kräkas, en gråt som blev till en oändligt 
lång inandning och sedan ett lågt ylande. Hon lutade huvudet bakåt, hans 
händer höll fast henne, men bara i några sekunder innan hon sjönk ihop på 
marken med Kai Roger på huk bredvid sig. Hon kunde inte sluta yla, hon 
hörde själv att det lät som ett litet djur, hon lyssnade till sig själv och till Kai 
Rogers röst som om ljuden kom långt bortifrån, men hon hörde inte vad han 
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sa, inte förrän han nöp henne hårt i kinderna och röt:
 ”SE PÅ MIG, TORUNN!”
 Hon lade band på sig, kände lukten av tårar.
 ”Se på mig … Snälla, rara Torunn.”
 ”Nej.”
 ”Det var inte ditt fel.”
 ”Jo. Och hon ska slaktas.”
 ”Okej. Res dig upp. Kom nu. Gå in och sätt på kaffet. Jag ska skynda mig. 
Jag tar hand om resten. Sedan kommer jag in till dig.”

Hon blev stående länge med dörrhandtaget i handen innan hon tryckte ner 
det. Det var kallt. Det hade funnits där alltid, så kändes det. Åtminstone 
väldigt länge före henne. Det var faderns hand som hade tryckt ner det här 
handtaget varje dag, alla dagar. Hon var ju egentligen bara gäst här.



Del I
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hon hittade en ledig parkeringsplats nästan längst upp på Søndre 
gate, svängde in och vred av tändningen, blev sittande och stirrade 
framför sig. En gammal man kom in i hennes synfält. Han gick med 
öppen rock och sköt ryckvis och mödosamt en rollator framför sig på 
trottoaren. Han förflyttade sig förbi skyltfönstren till en bank. En 
jättelik reklamskylt visade en man och en kvinna utanför en uråldrig 
husvagn med en pytteliten, rostig bil framför. Mannen och kvinnan stir-
rade uppgivet och hjälplöst rakt in i kameran, och under bilden stod det: 
Varför vänta på Lottomiljonen? Låt oss ge er en flygande start!
 Mannen bakom rollatorn andades ansträngt och snabbt med öppen 
mun utan att kasta så mycket som en blick på reklamen i skyltfönstret. 
Han hade nog med varje nytt steg bakom rollatorn, medan skorna, som 
såg ut som tofflor, släpade mot den dammiga trottoaren.

Det var skönt att sitta så här. Hon vilade underarmarna ovanpå ratten 
och lutade sakta pannan mot dem, slöt ögonen. Det luktade säkert gris-
skit om henne; de hade spritt gödsel hela den senaste veckan. Trots 
att hon var nyduschad skulle det med största sannolikhet bli moderns 
första kommentar; lukten trängde igenom alla andra lukter. Hon rätade 
på sig och höll upp händerna framför sig, granskade naglarna. De var 
nedslitna, med en antydan till bruna sorgkanter utmed nagelbanden. 
Hon vände handflatorna mot sig, betraktade livslinjer, huvudlinjer och 
hjärtlinjer och allt vad de nu hette, de där linjerna som enligt vissa män-
niskor kunde avslöja personlighet och framtid. Linjerna var svagt bruna; 
det skulle säkert ses som ett dåligt tecken i astrologiska kretsar. Hon 
iddes nästan aldrig använda arbetshandskar längre, om de inte låg rakt 
framför näsan på henne när hon behövde dem.
 Hon vilade underarmarna mot ratten igen, lutade pannan mot dem, 
slöt ögonen och lyssnade till bilarna som körde förbi. Den gamle mannen 
var säkert borta nu, men hon orkade inte öppna ögonen för att titta efter. 
Han bodde säkert ensam, bytte kalsonger högst en gång i veckan och 
åt gammalt bröd med makrill i tomatsås till middag varje dag samtidigt 
som han ljög för dottern som ringde från någonstans långt borta och 
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försäkrade henne att han lagade ordentlig mat, med potatis, minst fyra 
gånger i veckan.
 Bilen bakom henne startade, och hon lyssnade med slutna ögon till 
hur den växlade f lera gånger, fram och tillbaka, innan varvtalet ökade 
och ljudet av bilen försvann. Bara några sekunder senare upprepades 
ljuden, men nu därför att en ny bil manövrerade sig in på den lediga 
platsen. Hon hade kunnat vända sig om och se på den människan. Det 
satt någon i en bil rakt bakom henne nu, en människa med ett helt liv, 
garanterat ett liv olikt hennes eget, garanterat inte en människa som 
inledde dagen med att gå ut i stallet på fastande mage klockan sju, till 
hungrigt skrikande grisar. Fast det visste hon ju inte. Vad det anbe-
langade kunde hela Søndre gate just denna dag vara befolkad av bilar 
med bönder i. Från Fosen och Skaun och Byneset och Ranheim. Hon 
hörde en bildörr slå igen. Det påminde om ljudet av ett lock som hårt 
och plötsligt trycktes ner över en öppen burk.

”Hallå! Hallå! ”
 ”Ja …?”
 Hon ryckte till och rätade på ryggen. Det var ett ansikte utanför bil-
rutan. En kvinna i lustig uniformsmössa. Hennes högra pekfinger var 
böjt och hängde i luften för att knacka på rutan. Nu sänkte hon armen. 
Torunn vevade ner rutan; det sved intensivt i ögonen, som om någon 
hade strött salt i dem. Hon var tvungen att tvinga upp ögonlocken och 
kunde knappt fokusera på kvinnans ansikte.
 Kvinnan sniffade in i bilen.
 ”Ursäkta, men … Sitter du här och sover?”
 ”Jag gjorde visst det.”
 ”Ja, det har ju inte jag med att göra, men …”
 ”Jag har inte druckit, om det är vad du tror.”
 ”Du måste betala parkeringsavgift. Det var bara det jag skulle säga till 
dig.”
 ”Jag somnade innan jag hann göra det.”
 ”Visst, visst. Men då måste du göra det nu. Sedan kan du sova vidare 
efteråt, om så ska vara.”
 ”Jag ska inte sova. Jag ska träffa min mamma på Palmen.”
 ”Se bara till att betala. Närmaste automat finns här bredvid. Om du 
inte har mynt så tar den kort också.”
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Hon fick inte syn på modern med detsamma. I luftdraget från sväng-
dörren kände hon en tydlig stank av grisdynga från sig själv. Sedan upp-
täckte hon modern vid ett av de små borden längst in till höger och hann 
under några få sekunder betrakta henne innan hon lyfte blicken och de 
fick ögonkontakt. Modern passade perfekt in i miljön, i en elegant vit yl-
lejumper med skorstenskrage, guldörhängen, omsorgsfullt formad frisyr 
och en väska i antikbehandlat vinrött skinn placerad bredvid stolsbenet. 
Hon höll just på att prydligt lägga ifrån sig tesilen på ett vitt porslinsfat. 
Hon hade sett trött ut under de få sekunder då hon inte hade trott sig 
vara iakttagen.

”Mamma. Hej.”
 ”Där är du ju! Men … hur ser du ut egentligen, Torunn?”
 ”Ser ut? Tja, jag …”
 ”Kom, så får jag ge dig en kram! Ta det lugnt, jag vet ju att du aldrig 
har brytt dig om kläder. Å, lilla Torunn, vad jag har saknat dig …”
 Hon lät sig kramas av modern, kramade pliktskyldigt tillbaka medan 
hon insöp lukten av pengar, gott om tid i badrummet, djup omtanke 
om det egna utseendet. När de släppte varandra såg hon hur modern 
spärrade upp näsborrarna och vickade på näsan från sida till sida, som 
en kanin, men hon sa ingenting, bara satte sig igen, rättade till jumpern 
i midjan, draperade den vida skorstenskragen symmetriskt över nyckel-
benen och log översvallande och moderligt.
 ”Torunn …”
 ”Jag förstår egentligen inte varför du är här. I telefon sa du att du ville 
träffa mig?”
 ”Nu börjar vi med att förse oss av lunchbuffén, och så pratar vi efteråt, 
vännen min.”
 ”Jag är inte särskilt hungrig.”
 ”Dumheter. Se bara på de där smörgåsfaten! Jag vill ha råbiff med 
massor av kapris och hackad lök och rödbetor. Gudskelov att det går an 
att äta rå äggula igen, herregud, vad trött jag blev på det där salmonel-
latjafset. Men nu hör man inte ett ljud om det längre, så faran måste
vara över. Vad vill du ha att dricka, så beställer jag det först?”
 ”Jag kan ta te jag också.”
 ”Kom, så förser vi oss då. Men du kunde väl ha hittat en skjorta som 
hade lite färg kvar i tyget. Hm?”
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Hon plockade åt sig en smörgås från det första fat hon kom till. Rost-
biff, veckade skivor ovanpå ett berg av remouladsås. Modern stod kvar 
vid buffén och arrangerade maten på sin tallrik med snabba och precisa 
rörelser. En man satte sig vid f lygeln och började spela munter taffel-
musik.
 Lokalen var halvfull, nästan bara kvinnor som hade kommit en bit 
upp i åren, alla uppsnofsade litet över genomsnittet. En man satt ensam 
vid ett bord med en bunt tidningar framför sig; det var något bekant över 
honom, han såg ut som en av de där båda konstnärerna som hade samma 
förnamn. Men hon följde inte med, undvek att köpa tidningar, de sa 
henne ingenting längre, allt som stod där låg så långt ifrån hennes egen 
vardag, och hon kunde inte koncentrera sig tillräckligt länge åt gången 
för att det skulle fånga hennes intresse. Därför kände hon givetvis inte 
till namnen på berömda konstnärer. Farfadern klagade dagligen på att 
Nationen inte kom i brevlådan längre. Inte ens det orkade hon ta itu 
med. Det hade kommit två fönsterkuvert från Nationen. Det första 
innehöll säkert fakturan på prenumerationen och det andra ett medde-
lande om att tidningen skulle sluta levereras om fakturan inte betalades 
omgående.

”Det är så roligt att vara här!” sa modern entusiastiskt medan hon satte 
sig ner vid bordet och bredde ut servetten i knäet. ”Jag har aldrig bott 
på Britania förr och inte ätit på Palmen, bara läst om det och sett bilder. 
Det är Trondheims svar på Grand Hotel, förstår du, Wenche Foss älskar 
Palmen, och där borta sitter Håkon Bleken. Förr hade de en guldfisk-
damm i mitten där buffén står nu, men folk slängde cigarrettfimpar i 
vattnet, så de fick sluta med guldfiskarna. Vilket oskick. Kasta cigar-
retter i en guldfiskdamm, det skulle aldrig hända i Oslo. Ät nu, Torunn. 
Du har magrat, det klär dig inte. Hör du, har du slutat helt med smink? 
Använde du inte åtminstone lite mascara tidigare?”
 ”Jag går ut och tar ett bloss. Mitt te har ju inte kommit än.”
 ”Men … ska du röka före maten? Har det blivit så illa? Ja, ja …”

Ett hysteriskt gråtande barn släpades i ena armen trottoaren fram när
hon kom ut och öppnade cigarrettpaketet. Modern ryckte hårt i barn-
armen för varje steg, i den andra handen bar hon svällande plastpåsar. 
Det var bilar och människor överallt, tunnklädda människor i det varma 
majvädret. Utanför blomsteraffären en bit bort var trottoaren full med 
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stilrena dekorationer och ett långt bord med stearinljus och servetter i 
matchande färger. Hon drog ner röken djupt i lungorna och blev tvungen 
att luta sig mot väggen när hon plötsligt kände sig yr. Vad hade hon 
egentligen ätit i dag? Inte mycket i alla fall. Men hon kunde ju helt 
enkelt gå tillbaka till bilen, starta den och köra tillbaka till Neshov, se 
hur långt Kai Roger hade kommit med harvningen. De måste mylla ner 
gödseln ordentligt i jorden före söndagen. Det skulle bli konfirmation 
i Bynesets kyrka, och då fick det inte vila en stank av svingödsel över 
allt och alla. Modern hade plötsligt ringt kvällen innan och bett Torunn 
komma och träffa henne över lunch. Kai Roger hade sagt att det gick bra 
för hans del. Men hur kunde det göra det? Det var inte hans gård. Hans 
ansvar. Och det var massor att göra nu. De måste märka slaktsvinen i 
dag också, det var två veckor tills de skulle levereras.

”Nu är ditt te här! Den här råbiffen var alldeles utsökt, vet du!”
 ”Vad gör du egentligen i Trondheim, mamma?”
 ”Jag kom för att prata med dig.”
 ”Vi har ju telefon båda två.”
 Modern skakade på huvudet och smålog, ett leende som Torunn 
kände igen, det överseende, lidande leende som sa att här var det hon, 
och bara hon, som satt inne med både frågor och svar.
 ”Våra telefonsamtal har inte varit särskilt innehållsrika, Torunn. Du 
hittar alltid en förevändning att lägga på innan vi hinner prata ordent-
ligt, något du måste göra som det är fruktansvärt bråttom med. Jag har 
förstått att du vill hålla mig på armslängds avstånd. Därför bestämde jag 
mig för att åka hit och träffa dig öga mot öga.
 ”Kommer du från Oslo till Trondheim enbart för att prata öga mot 
öga?”
 ”Ja. Du är mitt enda barn, vännen min. När det är viktigt kan jag 
naturligtvis göra en timslång flygresa för att få träffa dig.”
 ”Det gällde inte vid begravningen. Då kom du inte.”
 ”Då trodde jag ju att det bara handlade om en kort tid innan jag skulle 
ha dig tillbaka i Oslo, förstår du väl. Och så lite kontakt som du hade 
med din pappa kunde du väl inte sörja dig fördärvad över att han dog …? 
Det är inte min mening att vara okänslig, men ärligt talat.”
 ”Han dog inte. Han tog livet av sig.”
 ”Ät nu. Du måste äta lite, Torunn.”
 ”Och det var mitt fel.”
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 ”Vad är det du säger? Jag har då aldrig hört på maken till dum-
heter!”
 Modern hällde upp te åt dem båda och andades häftigt genom näsan. 
Hennes örhängen verkade för tunga, hålen i örsnibbarna drogs nedåt till 
tunna springor.
 ”Han trodde inte att jag ville ta över. Det var därför han tog livet av 
sig. Då tjänade det ingenting till, sa han.”
 ”Men Torunn då!” Modern lutade sig fram mot henne och viskade 
dämpat, och en pytteliten matbit for ut ur hennes mun och landade på 
duken: ”Klart att du inte ska ta över något som helst. Det är inte ditt 
ansvar. Och nu måste det snart bli ett slut på den här galenskapen! Det 
är det som jag måste få dig att inse. Det är sex veckor sedan han dog, och 
där går du och sjavar omkring på en gammal skruttgård. Jag har pratat 
med Margido …”
 ”Har du? Om vad då?” Hon lutade sig så långt bakåt på stolen hon 
kunde komma.
 ”Om att … Ja, om varför du över huvud taget är där. Han var också 
förvånad över det. Men han har hjälpt dig, har jag förstått.”
 ”På vad sätt har Margido hjälpt mig? Jag har inte sett honom särskilt 
många gånger sedan pappa …”
 ”Hjälpt dig med den här avlösaren, fick jag intryck av. Pratat med de 
rätta instanserna så att du kunde ha kvar honom tills du kom underfund 
med vad du ville.”
 ”Det har inte Kai Roger sagt något om.”
 ”Nej, de vill väl skona dig allihop. Tala om björntjänst. Men jag upp-
lyste Margido i klartext om vad du ville.”
 ”Och vad vill jag, mamma?”
 ”Slakta eller sälja de där grisarna och ta dig hem till ditt liv i Oslo.”
 ”Och vad sa Margido om det?”
 ”Att han själv ville höra dig säga det. Och det måste han snart få 
göra!”
 ”Det bor f ler där. Min farfar. Han klarar sig inte ensam.”
 ”Han är inte din farfar. Han är din farbror, precis som Margido. Och 
när blev en brorsdotter ansvarig för en åttioårig farbror som hon inte fick 
träffa förrän hon själv var trettiosju, om jag får fråga?”
 ”Det är synd om honom.”
 ”Nu går jag och hämtar mig en tårtbit till dessert medan du tänker 
efter.”
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Hon skar av en bit av smörgåsen och stoppade den i munnen, koncen-
trerade sig på att tugga sakta på båda sidor i munnen, tänka så litet som 
möjligt, inte börja gråta här mitt ibland uppsnofsade damer och berömda 
konstnärer, hon måste hålla fast vid sin egen vrede och irritation, det gav 
det bästa skyddet. Moderns vita jumper blev till en rörlig f läck i utkanten 
av synfältet, och hon hällde tre skedar socker i tekoppen och kände hur 
koppen darrade när hon förde den till munnen.
 ”Det är i Oslo du hör hemma”, sa modern redan innan hon hade satt 
sig ner på stolen igen. En omständligt dekorerad tårtbit låg på en stor, 
vit assiett framför henne. Råbiffstallriken hade redan plockats bort.
 ”Jag behöver dig. Du är mitt enda barn. Jag behöver dig mer än vad 
en gamling på Byneset gör.”
 ”Det är synd om honom. Det är inte synd om dig, mamma.”
 ”Gunnar ska bli pappa”, sa hon lågt och lät tårtgaffeln vila slappt mot 
kanten av assietten.
 ”Jaså? Så roligt för honom. Är det synd om dig för den skull?”
 ”Var inte spydig. Klart att det är en oerhörd påfrestning för mig. Vi 
var faktiskt gifta i trettiotre år, har du glömt det?”
 ”Men nu är ni inte det längre. Och huset är sålt …”
 ”Nej, usch, påminn mig inte om det, är du snäll. Då börjar jag bara 
gråta. Gud, vad jag saknar det där huset … Vet du, jag närmar mig inte 
Røa under några omständigheter, jag orkar inte se en enda välbekant 
gata, inte en enda välbekant affär.”
 ”Jag trodde att du trivdes i din nya lägenhet.”
 ”Visst gör jag det. Men åttio kvadratmeter på fjärde våningen i Sand-
vika är inte riktigt detsamma som villan i Røa. Jag ville inte ta risken att 
satsa allt på en bostad, jag måste ha något att leva på också. Jag börjar 
just komma i ordning där nu, men någon villa i Røa är det faktiskt 
inte.”
 ”Åttio kvadrat med hiss och takterrass. Inte så illa egentligen.”
 Modern lutade sig bakåt på stolen, suckade djupt och dramatiskt och 
kastade en blick på konstnären för att se om han såg på henne.
 ”Vet du, Torunn, jag orkar inte gräla med dig. Komma ända till 
Trondheim bara för att gräla.”
 ”Det har jag inte bett dig om heller.”
 ”Och alla dina gamla saker från vinden, jag fick låna ett källarförråd 
till en av lägenheterna som inte är färdig än, där står alltihop. Men det 
kan ju inte stå där i all evighet, det kommer ju säkert någon och flyttar 
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in snart! Jag har ju inte ens nyckel till din lägenhet! Har du inga kruk-
växter som behöver vattnas? Något som står och ruttnar i kylskåpet? 
Bara lämna allting på det sättet! Posten får du väl eftersänd?”
 Torunn nickade. Modern suckade på nytt, sedan log hon som mot ett 
sjukt barn och sa: ”Ska jag beställa in en flaska vin åt oss? Vad säger du 
om det? Hm …? Vännen min?”
 ”Jag kör faktiskt. Det vet du mycket väl, mamma.”
 ”Men jag hade tänkt … Ja, jag har faktiskt redan bokat ett rum åt dig. 
Här på Britania! Ett fint rum med stort badkar. Som en liten överrask-
ning, en liten present! Låter det inte härligt? Jag tänkte att vi kunde äta 
middag tillsammans, och …”
 Torunn slängde ifrån sig besticken på duken och vek hårt ihop den 
vita tygservetten.
 ”Det är klart att jag inte kan! Herregud, det går ju inte! Jag har ansvar 
för levande djur, har du glömt det?”
 ”Sänk rösten, folk stirrar. Du har ju en avlösare, Torunn! Jag trodde 
att det var det som var hela poängen? Att bli avlöst?”
 ”Inte bara utan vidare med fem sekunders varsel. Ska jag be honom 
laga middag åt min farfar också? Efter att ha varit ute och harvat hela 
dagen? Vad? Du begriper inte vad du pratar om. Och nu måste jag åka. 
Tack för maten.”
 ”Du sitter kvar”, sa modern hårt, och sedan började hon gråta tyst ner 
i servetten. Taffelmusikern tog sats och började på en ny melodi, något 
långsamt och smäktande romantiskt.
 ”Kan vi inte ha det lite trevligt i alla fall, kanske prata om något 
annat en liten stund?” sa modern och fiskade upp en pappersnäsduk 
ur väskan och torkade sig försiktigt kring näsan. Torunn fick lust att 
skratta högt trots att hon inte ens orkade le; aldrig i livet att modern ville 
bli iakttagen medan hon torkade näsan med en bordsservett, man hade 
väl någon hyfs även om man egentligen kom från en liten håla utanför 
Tromsø med ett släktträd som bågnade av fiskare och fiskarbönder.
 ”Hur står det till med Köpenhamnsborna då, vännen min?”
 ”Det är faktiskt jag som ärver gården, mamma. Att sälja en gård är 
inte något man bara gör utan vidare. Det krävs driftstillstånd för att 
bruka Neshov.”
 ”Usch! Vilka … bondord du svänger dig med … Det är klart att man 
säljer gården om den som ärver den inte vill ha den.”
 ”Men det vet jag inte än! Det var mitt fel att pappa tog livet av sig, 
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och jag tycker att jag står i skuld till honom. Och till hans grisar.”
 ”Men Torunn, hur i herrans namn kan man stå i någon som helst 
skuld till grisar?”
 Modern började skratta gällt och onaturligt. Torunn väntade tills hon 
hade skrattat färdigt innan hon sa: ”Han tyckte om dem. De var hela 
hans liv. Jag tycker också om dem.”
 Modern hade knycklat ihop pappersnäsduken till en liten boll, och 
nu böjde hon på nacken och började stirra på den utan att säga något. 
Torunn tänkte på hur lång tid som måste ha gått sedan hon själv sa något 
sådant till modern, att hon tyckte om henne, och nu satt hon här och 
pratade om känslor för grisar. I moderns bena skymtade några millimeter 
ljusgrått intill hårbotten, under det färgade blonda.
 ”Mamma”, sa hon och sträckte handen över bordet, men modern såg 
den inte. Hon drog den snabbt åt sig igen och sa: ”Erlend och Krumme 
mår bra, förresten. Jytte och Lizzi är i tionde veckan nu, och allt är nor-
malt. Erlend sms:ar i ett kör.”
 ”Du vill tydligen inte förstå, Torunn! Att du måste …”
 ”Erlend går och räknar dagarna till ultraljudet, som ska göras i början 
av juli.”
 Torunn doppade gaffeln i remouladsåsen och betraktade de fin-
hackade bitarna av syltgurka som halkade omkring i den gula massan. 
Blodig vätska sipprade från rostbiffen ner i brödet och vidare ut över den 
vita porslinsassietten. Det vita brödet hade blivit rosa och såg ut som 
skumgummi.
 ”Ja, om vi nu ska prata om dem måste jag bara säga att jag tycker det 
är så festligt att du kan inte ana! Alla mina väninnor tycker likadant! 
Tänk att komma på en sådan idé! Och med två kvinnor samtidigt!” sa 
modern och skar av en stor tårtbit med gaffeln; en liten chokladros klövs 
tvärs av på mitten. Torunn tänkte inte med ett ord nämna Erlends och 
Krummes storstilade planer på att renovera Neshov, inreda silon, göra 
gården till en fritidsbostad. Planerna förutsatte naturligtvis att Torunn 
blev kvar, och det skulle bara ge modern vatten på hennes kvarn.
 ”Jag blev sugen på kaffe till tårtan. Och ett glas konjak. De måste ha 
Bache XO här. Är det säkert att du inte vill ha en konjak, vännen min? 
Eller vin?”
 Torunn slogs av tanken att det egentligen var för väl att modern inte 
hade kommit till begravningen, för då skulle hon ha fått höra allt om 
Erlends planer och ha lagt ihop två och två. Under ett telefonsamtal 



24

hade Krumme helt kort snuddat vid ämnet och frågat henne rent ut om 
hon tyckte att det var en bra idé. Han förstod att det innebar ett val för 
henne, insåg uppenbarligen omfattningen av detta med bo- och bruk-
ningsplikt, medan Erlend tog för givet att hon skulle bli kvar.
 Erlend, som innan Tor dog inte kunde begripa att hon orkade vistas 
där frivilligt. Hon hade förklarat för honom om och om igen att hon 
inte kunde svika fadern när han behövde henne. Nu när hon inte ens 
hade någon far att skylla på hade han slagit om tvärt eftersom han själv 
plötsligt hade sett den potential som fanns i gården. I det låg en egoism 
som hon inte kunde bortse från, hur bra hon än tyckte om sin nyvunne 
farbror.
 ”En hel bondgård gratis rakt i knäet, lilla brorsdotter, och med danska 
miljoner på ett silverfat! Holy shit, vad läckert vi kommer att få det! 
Vänta bara tills du får träffa Neufeldt, arkitekten! Vi tar med honom 
upp, både honom och skissblocket, han ska bara bli färdig med allting 
inför uppförandet av ett lyxhotell i Thailand, det är ett allraminst tju-
gostjärnigt hotell, men sedan blir han ledig och kan fokusera helt och 
fullt på en förfallen norsk bondgård! Tala om kontraster, alltså! Men 
Krumme känner honom, och han sa ja med detsamma! Han får ju fett 
betalt också, hold kæft, mand … Det kan man kalla timarvode! Man 
skulle kunna hyra ett helt engelskt fotbollslag till det priset! Men who 
gives a shit about fotboll, eller? Nåja, Elton John, kanske … Han har ju 
köpt ett lag. Och David Beckham är ju så läcker att man skulle kunna 
äta upp honom, ända tills han öppnar munnen, förstås, och man inser 
att han måste vara kastrat. Hur de där båda har åstadkommit barn, det 
sätter verkligen fantasin på prov. Lilla fru Bosch, som jag kallar henne 
efter min elektriska tandborste, hon har exakt samma former …”

”Torunn? Nu var du långt borta, vännen min. Trött …?”
 ”Verkligen. Jag måste upp tidigt på morgnarna, du vet. Mycket hårt 
kroppsarbete.”
 ”Usch då. Det kan inte vara nyttigt.”
 ”Jo, jag tror faktiskt att det råder bred medicinsk enighet om att 
kroppsarbete är nyttigt.”
 ”Inte den tonen, är du snäll. Jag vill bara ditt bästa, och det vet du 
innerligt väl.”
 
Torunn lät betjäningen bära ut tallriken med rostbiffssmörgåsen innan 
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modern hann kritisera henne för hur litet hon hade ätit. Kaffe och 
konjak serverades, och modern svepte halva konjaken i en klunk.
 ”När åker du hem igen?”
 ”I morgon. Jag kan ju shoppa lite medan jag ändå är här. Känner du 
till några bra affärer?”
 ”Jag är nästan aldrig inne i stan. Jag tycker fortfarande att det är full-
komligt sjukt att du kom så långt bara för att prata med mig.”
 ”För att du ska ta ditt förnuft till fånga, vännen min. Men egentligen 
har jag ju bara blivit mer orolig. För att vara helt uppriktig”, sa hon och 
suckade teatraliskt med ytterligare en blick i riktning mot konstnären. 
Torunn följde hennes blick. Han satt inte kvar längre. Hon kände en 
liten, liten våg av ömhet för modern.
 ”Så du vill inte följa med ut till gården? Det är väldigt fint där nu. 
Äppelträden blommar. Och du har ju själv pratat om den fantastiska 
utsikten.”
 ”Håller ni inte på och gödslar, sa du?”
 ”Jo.”
 ”Tack, men då får det vara. Jag har visserligen fått det riktigt gott 
ställt sedan vi sålde huset, men att kasta en hel garderob i sophinken är 
nog att gå lite väl långt. Den lukten får man aldrig ur. Tror du inte att jag 
känner den tvärs över bordet? Och dina händer, Torunn … Som de ser 
ut! Visst, jag antar att de är rena. Egentligen. Händer blir ju sådana när 
man … Men hur klarar du dig ekonomiskt? Du är väl inte sjukskriven 
längre?”
 ”Nej. Tjänstledig utan lön.”
 ”Gamlingen på gården har väl sin pension?”
 ”Javisst. Och pappa hade något slags försäkring också, genom organi-
sationen Bondelaget. Det är den jag tär på.”
 ”Å, herregud, nu måste du snart ta ditt förnuft till fånga.”
 ”Jag måste sticka nu.”
 Hon reste sig.
 ”Så jag träffar dig inte mer? Men Torunn … Tänk på det sköna 
rummet där du kunde slappna av. Bara en natt?”
 ”Nej, tack. Och tack för maten.”
 ”Men kan du inte åtminstone komma in till stan i kväll och äta 
middag med mig här? Det är väl det minsta ...”
 ”Jag äter middag klockan tre och är i svinstallet på kvällarna, och halv 
tio går jag och lägger mig.”
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 ”Nu överdriver du. Nu överdriver du för att vara elak. Norska bönder 
lever inte på det sättet. Klart att de kan unna sig att äta middag inne i 
stan en kväll.”
 ”Jag är inte norska bönder. Jag är jag. Och sådant måste planeras. 
Dessutom är det väldigt mycket att göra just nu. Jag kan inte … Och nu 
måste jag gå.”
 Hon lät sig kramas av modern och lade sina egna händer mot den 
mjuka yllejumpern, blev plötsligt rädd för att hon skulle lämna fläckar, 
kände hur moderns rygg började skaka, som om den tog sats inför mer 
gråt.
 ”Inte så, mamma. Gråt inte. Jag löser det här. Slappna av bara. Jag är 
vuxen, jag fixar det på egen hand.”
 ”Det var i alla fall inte ditt fel, älskling. Det måste du lova att du för-
står”, viskade modern medan hon fortsatte att trycka henne intill sig.
 Torunn nickade.
 ”Ha det så bra, mamma. Och lycklig resa hem. Hälsa dina väninnor 
från mig.”
 Hon blev tvungen att tvinga sig att gå normalt sakta på väg ut genom 
svängdörren. Sedan sprang hon tvärs igenom hotellobbyn men tvärstan-
nade ute på trottoaren för att inte väcka uppseende. Hon tände en cigar-
rett, var tvungen att hålla tändaren med båda händerna. Hon tog fram 
mobilen och ringde till Kai Roger. Han svarade på första signalen.
 ”Nu är jag på väg hemåt, hur går det?”
 Hans röst var densamma, allting var normalt, där inne satt modern 
och här ute stod hon. Han hade kafferast och höll tidsschemat med 
harvningen. Han hade upptäckt några svackor längst ner på en av åk-
rarna, de borde köra på litet stenkross där. Och så hade han kommit 
på att de behövde ny stämpeldyna till märkningen av grisarna, den 
gamla var så sliten att siffrorna blev otydliga, om hon kunde titta in 
på Eidsmo slakteri och skaffa en ny?
 ”Det är klart. Det är kanske något annat vi behöver också, när jag 
ändå är i stan …”
 Hon behövde i alla fall inte skynda sig, det var väl skönt att komma 
bort från gården i några timmar? Och hade det visat sig varför hennes 
mamma hade kommit till Trondheim? Skulle hon följa med ut till 
Neshov, eller?”
 ”Nej, hon skulle träffa några väninnor som hon hade lärt känna på en 
resa. Och så skulle hon shoppa lite. Hon kände hur det luktade om mig, 



27

så något gårdsbesök hade hon inte lust med …”
 Då var hon väldigt olik sin dotter.
 ”Det kan man säga. Men det var f lott på Palmen. Du, jag hade ingen 
aning om att du och Margido hade ordnat så att du kunde bli kvar? Att 
det var ett problem … liksom? Jag har … inte alls tänkt på det.”
 Det behövde hon inte göra heller. Det fanns en del specialbestäm-
melser i samband med dödsfall och liknande. Övergångsbestämmelser.

Övergång? Till vad då? Hon hade inte fått böter trots att parkerings-
tiden hade gått ut för nio minuter sedan. Hon började gråta redan innan 
hon hade passerat Ila och slutade inte förrän Byneslandskapet öppnade 
sig, efter Rye, vårgrönt och skimrande med åkerlappar i skiftande ny-
anser av brunt, skarpt åtskilda, alltefter hur långt varje gård hade hunnit 
med gödsling och plöjning och sådd. Hon kände fortfarande de dyrbara 
dofterna från modern blandade med en svag lukt av konjak när hon hade 
viskat till henne att det inte var hennes fel.
 Naturligtvis var det hennes fel. Fadern kunde inte veta att hon faktiskt 
hade övervägt att ta över på sikt. Men han ville ha ett svar omedel-
bart, och det kunde hon inte ge honom, den där fredagen då det hade 
slutat med att han somnade in i boxen hos Siri, favoritsuggan, med öl, 
brännvin och nittiosex Paralgin forte i magen.
 Snoret rann ur näsan, och hon torkade av det med skjortärmen.
 Fadern måste ju ha förstått det.
 Han hade sagt det otaliga gånger själv, att grisar egentligen var rov-
djur, sagt det med stolthet, som för att bevisa att han var herre över dem, 
att det handlade om ömsesidig respekt. Han måste ha förstått det. Att 
det skulle bli just hon som hittade honom i det skicket. Hade han avsett 
det som ett slags straff? Hon snörvlade hårt och bestämt, ville inte möta 
Kai Roger med röda ögon, så att han tyckte ännu mer synd om henne. 
Hon fick titta in i kooperationens butik i Spongdal och handla, komma
ihåg att framstå som full av handlingslust, med grepp om saker och 
ting. Middag. Ny diskborste. Deodorant och Fun Light. Mjölk. Det var 
nästan slut på mjölken. Hon kunde fråga om Kai Roger ville äta middag 
med dem. Pannkakor kanske, med blåbär och bacon.

Det var först när hon parkerade utanför affären som hon kom ihåg det 
där med stämpeldynan. Blotta tanken på att behöva köra ända till slak-
teriet i Melhus nu … Om hon bara hade kommit ihåg det i tid och kört 
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direkt över Heimdal i stället för att sitta som en idiot och lipa. Hon star-
tade bilen igen. Varför var hon så förbannat trött hela tiden? Hon gick 
och lade sig halv tio på kvällarna och steg upp kvart i sju. Hon somnade 
alltid med detsamma, det blev mer än nio timmars sömn, borde inte det 
räcka? Och varför i helvete befann hon sig över huvud taget här uppe, 
mitt i Norge, när hennes liv i trettiosju år hade utspelat sig någon helt 
annanstans? De var grisar, djur. Det var inte dem hon stod i skuld till, 
inte egentligen. Framför sig såg hon plötsligt farfadern som med skäl-
vande hand förde förstoringsglaset fram och tillbaka över fotografierna 
i sina krigsböcker, den vassa kröken på hans ryggrad under slitna tyger, 
skäggstubben på kinderna som rörde sig i takt med käkarna, som om 
han talade tyst inom sig, mässade något som han inte ville dela med 
henne. Hjälplös i sin ömklighet. Självklart kunde hon inte åka ifrån 
honom. Hon slöt ögonen. Stämpeldyna. Hon hade lovat.

Hon grävde fram en cigarrett ur paketet i passagerarsätet. Vevade ner 
sidorutan och tände den. Blygrå moln låg över Skaun. Bra. Hon ville 
ha regn och halvmörka dagar. All den här solen och blomningen gick 
henne på nerverna. Hon var trött på att tvingas stå i kassakön i mat-
varuaffären och prisa vädret och värmen med entusiastiskt tonfall, låtsas 
som om det var av avgörande betydelse att björkarna måste stå gröna till 
den 17 maj.
 Hon startade motorn och svängde ut från parkeringsplatsen utanför 
matvaruaffären i riktning mot Melhus.




