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Denne spenningsromanen bygger på en faktisk tragedie  

der en MS-syk mann tok livet av seg selv og begge barna sine. 

Moren tok det så hardt at hun døde av anoreksi få år etter. 

 Men bokens ”Lena” har et annet svar på denne livs situa sjonen 

– vi kan kalle den en «afrikansk» overlevelsesreaksjon – frukt-

sommelig og sensuell. Boken har også sosialpolitiske overtoner.

Likevel, bokens dypere mening er ikke barnedrapene i seg selv, 

men den formidler en moderne bejaende livsfilosofi – hvordan 

det går an å takle dramatiske livssituasjoner på en fruktbar måte.

Forfatteren har også illustrert boken med kinesiske tusjtegninger.  

Derfor – god lesning!

Noen vil kjenne igjen forfatteren  

som tidligere skøytesprinter og politisk 

rabulist. Romanen hans ”Trylleringen”  

vakte i sin tid rabalder i idretten, og  

”Soldatens lille røde bok” vakte rettsak  

og rabalder i militæret. Denne boken 

har en mykere linje, men er mer sensuell 

og like samfunns-analytisk, men med et 

vennlig smil og ingen knyttet neve.
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Del 1

– Drikk opp all kakaoen, begge to, det er god sovemedisin, du 
også Gus – ja, jeg skal lese for dere, etter at dere har drukket 
opp.

 Han sitter i rullestolen ved sengen til sine to barn Pia 8 år og 
Gustav, alltid kalt Gus, på 4 år. Mørket har falt på og lysene inne 
er alle slukket bortsett fra en leselampe som stråler opp boken 
og de tre ansiktene. 

Han leser noen minutter til, det er fra «Alice i Eventyrland». 
Av og til rykker han til i skuldrene og armene, noen ganger 

med små, andre ganger med store utslag. Det er ufrivillige 
be vegelser. Lampelyset kaster fallskygger som forstørrer be - 
ve g elsene til dansende spøkelser.

De to barna vet at pappa er syk og at han ikke vil slå dem. 
Men bevegelsene har blitt voldsommere i det siste, så de skvetter. 

Boka faller ned. Han bøyer seg stivt og tar den opp, idet han 
mumler – Jeg er ikke slem vet dere, vil bare at alle skal sove … 

Og han fortsetter litt lavere:
– Forstår dere, det er en mening med dette, jeg ser den her 

inne – men all mening faller og faller, som Alice … 
Han tar seg skjelvende til hodet.
– Les videre pappa, ikke tøys pappa. 
Og han leser stotrende videre, men senker snart boka … 
– Er dere ikke trette? 
De svarer ikke, de sover. Han har blandet i en sovemedisin. 
Da retter han dyna, og legger en skjelvende hånd på hodet 

til Pia: 
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– Jeg elsker deg Pia. 
Så på hodet til Gus: 
– Jeg elsker også deg Gus, også deg. 
Deretter tar han seg til brystet, skjelver:
 – Jeg er ikke ond … jeg må … 
Og han tar av en tynn sort ring fra venstre ringfinger, legger 

den på bordet og vil knuse den med en tung kopp, bommer 
noen ganger, men til slutt treffer koppen og ringen pulveriseres, 
som om den var av fint glass.

Endelig!
Han skrur besluttsomt på gassen, lukker vinduet, lukker 

øynene, puster dypt og låser rullestolen sin. Slukker lampen.
Det blir stummende mørkt og stille, bare en tynn lysstrime 

fra noen gatelys lister seg forsiktig over konturer. Bare et silke-
lett sus av gass varsler et ennå dypere mørke.

Han svever innover i sin verden, som i en drøm uten at det 
er drøm, kanskje mer som i en rus, kanskje som Alice i even-
tyret. Eller kan det være noe i dette at livet spoles tilbake og 
gjentas i hurtigfilm på sin måte i de siste minuttene før døden? 

Han sitter som ung forretningsmann, slår i bordet. 
Han løper orientering i skogen, grener brekker. 
Han danser og flørter, tar seg en knert. 
Han kneler sammen med Lena, de gifter seg i rådhuset, 

hurra rop, musikk, lyse og salte tårer. 
Han kjenner på Lenas store mage, gleder seg, Pia blir født.
Han begynner å slippe ting, også Pia, slipper mer og mer, 

det glipper.
Han får tabletter, rullestol, triller fortere og fortere nedover 

bakke.
Han roper etter Lena, hvor er du? Kjærligheten minker men 

magen vokser – hei lille Gus, hei lille livsbluss, dette er jorden …
Bildene flimrer stadig mer uklare, gassen holdt på å ta 

ham nå, tiden smuldrer opp mellom bildene. Rommet lukker 
seg tettere rundt ham – han er alene, helt alene – strekker ut 
armene; de skjelver. Men ingen vil ta dem, ingen vil holde fast. 
Lena, Lena …

Og, som i en solnedgang står Lena der, har et blikk som fry-
ser ham fast; hun sier: 

– Nå flytter jeg, det går ikke med oss, ha det Karl.
–  Flytt du, flytt du – men barna dine får du aldri …
Med ett står også Pia og lille Gus der i hans indre i den 

samme solnedgangen:
– Ha det pappa, er glad i deg … glad i deg … adjø da.
– Adjø? Nei, dere blir hos meg. Adjø? Til Gud betyr det jo, 

nei han trodde ikke på Gud. Og han samler seg til en siste tanke: 
Døden må være et svart hull, en sentrifugalkraft som presser alt 
sammen til én dimensjon igjen, til materie. 

For han kjenner hvordan sentrifugalkreftene slynger ham, 
presser ham, sterkere og sterkere og sterkere – så løsner alt og 
han synker mykt inn i sitt sorte hull.

Sover dere?
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Del 2

– Lena, lukk opp, hører du … 
Tilropet ble gjentatt flere ganger, stadig høyere, og supplert 

med banking, og et par spark. Ingen svar, ikke en lyd kom fra 
innsiden. 

Det var to middelaldrende kvinner som banket og ropte. 
Begge var pent antrukket under de åpenbart dyre kåpene, 

og med stramme skjørt, høye heler og tynne hvite bluser i et 
snitt som avslørte at de var fra samme kolleksjon.

Det var sen høst ute, hustrig med snøfnugg i lufta. Vindkast 
som ikke klarte å bestemme seg for en retning.

Designriktige, ja, men det var kommet litt uorden i plaggene 
til de to kvinnene, litt kaos i blikkene. De virket på en måte helt 
malplasserte der de sto i oppgangen i annen etasje i en litt sliten 
treetasjes blokk i utkanten av Moss. Det trakk et kaldt gufs opp 
trappene. Malingen langs murveggene hadde sett bedre dager. 
Nå løsnet den i kantene og avslørte sjelden trappevask. På døra 
som kvinnene sto foran hang et ovalt skilt med blomster og en 
kalligrafisk skrift «Her bor Lena med Pia og Gus».

Nysgjerrige naboer gløttet i døråpninger, med ansikter 
som malt av Munch. Og de to designfruene forsto at de måtte 
forklare seg litt, sa at de kjente henne – Lena, at hun kunne 
være syk – kan noen hjelpe?

Og ganske riktig, snart kom det en mann oppover trappa. 
Han hadde grå skjorte og olabukse, en åpen boblejakke, en 
snudd Statoil-skyggelue og en linning som protesterte mot det 
stramme beltet ved å lene seg fyldig utover, prototypen på en 
vaktmester både i form og bevegelser, kan man si.

– Kan noen hjelpe oss, gjentok de.
– Hvis dere tar ansvaret, sa vaktmesteren, stakk universal-

nøkkelen i låsen før de rakk å svare, vred om, og sprengte med 
et kakk av sikkerhetslenken på innsiden. 

Leiligheten lå svøpt i halvmørke. Det var tidlig ettermiddag, 
overskyet. Gardinene var trukket for, og blafret da de åpnet 
døra. 

De to kvinnene rushet inn, lette med blikkene. Og der på 
sofaen lå hun, krøket sammen på siden, en liten bevegelse, det 
var liv.

– Lena! 
Og Lena løftet tungt på hodet, så sløvt på dem, virket ikke 

overrasket, men sa lavt, som om hun mottok to gjester til kaffe: 
– Tonje, Tone – så hyggelig. 
Vaktmester og naboer trakk seg tilbake da de forsto at det 

ikke sto for ille til, og at kvinnene kjente hverandre.
Tonje og Tone var arbeidskolleger i designfirmaet der 

Lena jobbet, og de var blitt gode venninner, godt oppdaterte 
om hverandre. Tone var sjefen i firmaet, men de hadde en flat 
struktur, både i teori og praksis, det sa Tone og det trodde hun 
på. Stort sett klarte hun å praktisere det også. Lena hadde job-
bet der helt siden hun ble ansatt rett etter studiet, det var over 
10 år siden nå.

Lena hadde ikke kommet på jobb, en dag, to dager … heller 
ikke sagt at hun var syk. Det var uvanlig. Tone ringte henne, 
uten svar. Det ble en felles bekymring på jobben. Tilslutt hadde 
de mailet, også uten å få svar; de sjekket profilen hennes på 
Facebook, men der var det ingen aktivitet de siste ukene. De 
visste at Lena ikke var noen ivrig Facebook´er, likevel. 

Tone hadde ikke gitt seg, men ringt og ringt Lenas mobil. 
Tilslutt hadde Lena tatt telefonen, litt irritert, det var i går: 

– Ikke ring mer – de er døde – jeg forstår det ikke. 
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Hun hadde lagt på før Tone rakk å si noe. Så Tone ringte på 
refleks opp igjen, men nølte, la på, måtte respektere at hun ikke 
ville snakke … men timene gikk, spenningen økte, tankene tår-
net seg – døde? Hvem var døde? 

Tone gikk rundt seg selv og tenkte. Og hva med barna?
Lena trengte kanskje hjelp? 
De visste ikke om noen i nær familie til Lena eller andre 

felles venner å spørre. Eksmannen hennes hadde de aldri truf-
fet og ville derfor ikke ringe ham. Lena var mye av – a lonely 

rider – var enebarn, foreldrene var døde. Faren døde i en 
arbeidsulykke i Nordsjøen, dykker i pionertiden. Moren var en 
sterk kvinne, men kom aldri over mannens død, kranglet med 
byråkratiske myndigheter om erstatning, syknet hen og døde 
ensom og bitter for noen år siden. 

Dette hadde Lena fortalt, og ikke gjort hemmelighet av noe, 
hadde vist  med blanke øyne noen gamle fotos. 

Jeg skal bli sterkere enn mor, hadde hun sagt. 
Og far? De hadde spurt henne om arbeidsulykken, men 

Lena sa at hun ikke visste hva som hadde skjedd og hadde aldri 
undersøkt det senere. Hun husket i det hele tatt nesten ikke far, 
var så liten da han døde. 

Men hvem var døde nå? Hva hadde Lena ment i telefonen? 
Tankene hadde virvlet rundt i Tone til hun ikke klarte lenger 

å avvente, og snakket med Tonje. Hun var en av designerne i 
firmaet som hadde god kontakt med Lena. De bestemte seg for 
å oppsøke Lena i leiligheten, med en gang. Og her var de.

– Lena, hva har hendt, du sa at noen var død?  Er barna hos 
far?

Hun svarte ikke, reiste seg sakte og fortumlet mens hun 
viftet med armene som for å skremme bort fluer, eller var det 
noen tanker, gikk deretter ustøtt bort til kjøkkenenheten og 
begynte å fylle på kaffetrakteren, sølte utover. Det var tydelig 
at hun hadde drukket litt, var rufsete både i klærne og blikket.

– Dere vil vel ha en kopp når dere først er her?
Den tynne kroppen hennes hadde fått et magert streif. 

Spensten, som de kjente så godt, var vippet over i anspente 
bevegelser. Det bølgende lyse håret hadde loddet seg sammen 
til ujevne stier nedover nakken og utover skuldrene. Hennes 
vanligvis så kvikke smil som små vindkast gjennom ansiktet, 
var erstattet av en mimikkløs stillstand.

Tone gikk etter og bort til henne, la hånden mykt på den ene 
skulderen: 

– Hva har hendt Lena?
Da snudde Lena seg, tok om Tone, og brast i gråt mot hennes 

skulder, fikk hulket fram:
– Barna, ja, de er hos far, på en måte!
De oppfattet bare deler av det hun deretter sa: – Det er så 

mange ting – som ingen vet – tankene mine maler og maler 
– de ser så mange skjulte konsekvenser … Det er min feil, jeg 
har presset og presset … uten å se det, uten å skjønne … det er 
min feil.

– Hva er det å skjønne Lena, hva er det som er din feil? 
Snart roet Lena seg litt, men svarte ikke, satte seg og tørket 

tårer, men det kom stadig nye. Og det kom stadig nye tanke-
rekker som tumlet over leppene hennes, uten klar mening eller 
sammenheng. Likevel, etter hvert som de tre kvinnene satt 
bøyd rundt hverandre kom omrisset av den fulle sannhet til 
syne, slik Lena kunne løfte den fram. Hun fortalte bruddstykke 
etter bruddstykke, mens de to lyttet tålmodig. Tilslutt kunne de 
sette det sammen til et tablå i all sin gru.

Karl, det het eks-mannen, hadde ikke levert barna da han 
skulle. Han pleide å komme med dem i taxi, hadde TT-kort. 
Men denne gangen kom han ikke. Og han svarte ikke på tele-
fonen. Derfor hadde Lena tilslutt reist bort dit han bodde, der 
de hadde bodd sammen før. Det var i en liten og lav enebolig 
i utkanten av Moss, nå litt rufsete i malingen og med ustelt 
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hage. Jeg liker naturtomt, svarte Karl når noen pirket borti at 
hagen var ustelt. Huset lå bare et kvarters kjøring fra Lenas nye 
leilighet. 

Alle dørene var låst, ingen lukket opp eller svarte da hun 
ringte på, heller ikke da hun banket eller ropte. Og hun hadde 
merket en rar svovellukt som fra gass, ikke den vanlige mosse-
lukta. 

Lena kjente at det knøt seg i brystet. Noe var veldig galt.
– Pia, Gus, Karl! skrek hun, men ingen svarte. 
Hun gikk rundt huset og kikket, så ingen. Alt var helt stille 

bortsett fra hjertet hennes som hamret i brystkassa. Hun måtte 
komme seg inn i huset, fant en sten fra hagen og knuste vinduet 
inn mot stuen. 

– Hallo! Er det noen der? 
Med ett så hun gjennom vinduet Karl sitte i rullestolen … 

Karl, forsøkte hun å rope, men stemmen brast. Han svarte ikke. 
Hodet hans hang ned mot brystet. Barna? 

Panikken spredte seg prikkende i kroppen hennes. Hvor var 
barna? Hun følte seg helt paralysert, hadde ikke krefter eller 
mot til å gå inn. Dessuten var gasslukten sterk, for det måtte 
være gass. Hun kastet etter pusten; det var som om hun ble 
kvalt, ble kvalm.

En nabo hadde sett henne stående med en stein i hånden og 
hørt at  vinduet ble knust, og kom løpende. De ringte 113, og 
det varte ikke mange minutter før en ambulanse kom.

I det kaos som fulgte hadde Lena sett at de bar ut begge 
barna, kroppen hennes fikk et øyeblikk en ny styrke og hun 
styrtet bort, rakk akkurat å se Pias lille hånd komme til syne fra 
under et teppe de hadde lagt over de små kroppene. Ambulanse-
folkene holdt henne på avstand.

– Herregud, lever de? 
Hun fikk ikke noe svar. Men hun kjente alles blikk på seg. 

Hun visste svaret. Og en kulde spredte seg i henne. Håpet 

stivnet som stadig flere isroser på en rute og sløret hennes indre 
blikk. Verden rundt henne forvandlet seg til et kaos av lyder og 
løpende mennesker. 

Hun satte seg tungt ned, lukket øynene, lukket tankene 
rundt en kald sort sol, ble sittende alene med hodet i hendene.

Etter hvert kom politiet, og området ble avsperret. 
Så husker ikke Lena helt; hun fikk nok en slags blackout, 

mener hun husker at hun skrek til politiet og ville se barna, 
men ble ført inn til en av naboene i stedet, av en vennlig men 
bestemt politimann. Snart kom to personer hun ikke kjente 
og skulle snakke med henne, det må ha vært sosialarbeidere. 
De bekreftet at alle tre var funnet døde. Gass. Om det var en 
ulykke? Det kunne de ikke si.

De spurte om de skulle ringe noen familie eller venner. 
Frank? Hadde Lena tenkt, nei, det går ikke. 
– Nei, ingen.
Hun hadde presset seg til å få se barna, visste ikke hvor hun 

ble kjørt, men da hun så dem ligge på bårene, danderte og til-
dekkete, nesten smilende, da stoppet tiden, stoppet tankene.

Hun så ikke Karl, ville ikke se ham, men de sa at han også 
var død. 

Om hun hadde noe imot rettslig obduksjon? Nei, nei.
Så husker hun egentlig ikke mer av den dagen. Hun må ha 

blitt satt av hjemme, hadde sikkert insistert på å være alene 
… alene i katastrofen, et vepsebol av inntrykk, en maurtue av 
tanker. 

I tiden etterpå har hun tenkt på afrikansk åndetro og hek-
ser, på kristen synd og straff, på buddhistisk kontemplasjon – 
på alt, men dette åndelige spindelvevet gjorde det bare stadig 
vanskeligere for henne å få puste. Ja spindelvev, og hvor sitter 
edderkoppen? tenkte hun, og strøk over den lille sorte ringen, 
turte ikke å ta den av: faen ta deg!
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Lenas forunderlige dialog med de to venninnene ble avbrutt 
bare en eneste gang. Det var av hennes mobil, som hun først 
ikke ville ta, men kikket på displayet og likevel til slutt tok. 

– hvis du ikke kan komme så kan du ikke … hva det er?  
Det er alt! 

Og hun la på, forklarte at det var Frank. Han har også … 
Hun fullførte ikke setningen, men fullførte tanken inne i 

seg, flere ganger.
Tonje og Tone forsto ikke helt, men ville ikke spørre om 

Frank. De visste at Frank var en kunstnervenn, den eneste 
kjæresten til Lena som de kjente til utenom mannen. Men Lena 
hadde fortalt at det for lengst var slutt, for han hadde samboer 
nå og skygget banen. Likevel hadde hun ikke kunnet slippe 
taket på ham i tankene.

De to venninnene gikk til slutt, etter Lenas gjentatte hen-
stillinger. Hun bedyret at hun ønsket å være alene, at det var 
ingen fare.

– Jeg tror hun klarer seg, men vi må følge med, sa Tone da 
Lena hadde lukket døra etter dem. 

Deretter ble det ikke sagt noe på en stund. 
De tenkte at hun egentlig tok dette bra, eller riktigere sagt, 

tok det på sin måte.
De gikk ut av blokka. Fremdeles var det sno i lufta og kaste-

vind. De satte seg i bilen, kjørte mot Oslo.
Hvordan de selv ville reagert? Det ble for vanskelig å tenke 

seg.
Tone brøt til slutt tausheten:
– Vi reagerer alle utfra personlighet og situasjon, sa hun. 
Det falt veldig akademisk, men Tonje nikket.
Hva med begravelsen, kom hun på. 
Lena kunne umulig ta seg av den. 
Rettslig obduksjon tar noen dager, visste Tone, og politiet vil 

nok håndtere det formelle. Jeg skal ringe og høre. 

Del 3

Lena kjente hvordan adrenalinet jagde blodet gjennom krop-
pen. Pulsslagene hamret og ville bryte seg inn i tankene. Hun 
la seg på sofaen, den kjentes tryggere enn sengen. Mobilen slo 
hun først på «silent», men nølte, presset deretter lenge til den 
slo seg av. Og hun knuget den tynne sorte ringen – faen ta.

 
Alene, endelig – slynget ut som et romskip i et fargeløst vakuum, 
likevel med alle tankene vektløst svevende rundt i skallen. 

Derfor var hun alt annet enn alene. Uten å ha kontroll  
kondenserte tanker og minner seg i henne, og de formet et lang-
synt tilbakeblikk. Hun så bilder og personer som man ser dem 
glassaktige i en drøm, men av og til tydelige eller overtydelige. 

Lena forsøkte å ta tilbake kontrollen – hva skjer med meg? 
Og hun klamret seg til en slags analyse – tenkte at dette nok var 
underbevissthetens desperate forsøk på å repetere, forsøk på å 
få innblikk i både nuet og fortiden. Men framtiden da? Jeg må 
ta vare på det som også er framtid. Eller, hva mener jeg egent-
lig? – hun merket at taket på nuet glapp, og tankene svevde 
vektløst innover i fortiden, ja hun så fortid, slik lyset fra solene 
i universet er avtrykk av forskjellig fortid.

Karl var hennes store kjærlighet. 
De traff hverandre på et human-etisk møte om døden. Blikk 

og smil, så en invitasjon ut for å se på livet også. Det ble en 
helaften. De var unge, hun 18 og han 22, han med jobb og ordnet 
økonomi, en egen liten leilighet på Grünerløkka i Oslo. Lena var 
student, hadde rotet litt og hoppet av fra Blindern, hoppet av et 
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par forhold også, akkurat begynt på en designlinje på Kunst- og 
Håndverksskolen, der hun til sin overraskelse kom inn, skåret på 
å tegne noen flotte design-kjoler på en opptaksprøve. Jeg prøver 
meg på det, sa hun, moter og design ligger nært hjertet mitt.

Det gjorde også Karl de neste årene, lå nært hjertet hennes. 
De bodde ikke sammen, men treftes nesten annenhver dag 

og telefonen gikk varm. Det var før nettets tid.
Romansen ble blandet med Lenas beundring og respekt for 

Karls leilighet og jobb. Hun overnattet der minst et par ganger 
i uka, mest i helgene naturlig nok. 

Det varte ikke lenge før hun foreslo visse endringer og 
innkjøp. Hun kastet gardinene og overrasket ham med nye. 
Han likte det, så at det var skikkelig tak i henne.

De hadde det bra under dyna også – eller, den ble som 
regel kastet av. Og hun lukket vinduet på soverommet før, for 
hun var av de som fikk orgasme så det hørtes. Han likte det.  
I starten fikk han orgasme litt for tidlig, prøvde å holde tilbake. 
Men ofte var han så tent at han etter en kort pause var på igjen, 
og da gikk det lengre tid til ny orgasme. De ble enige om pillen 
som prevensjon.

Lena ser tilbake på denne tiden som hennes «silketid». Men 
den gangen visste hun det ikke, ville videre. De tok ikke godt 
vare på lykkedagene, mentalt sett, eller sett i etter-perspektiv. 

Det er også mye forlangt, skjønner det nå. Slikt kommer 
med erfaring, og erfaring kommer med år.

De ble på mange måter et samkjørt par, var stort sett enige 
om hva de likte og ikke likte, både av kultur og materielle ting. 
Han var ganske beinhard ateist og fnyste av all overtro, hun var 
mer agnostiker med sans for buddhisme og alternativ medisin. 
Slike forskjeller krydret bare forholdet. De opparbeidet også 
en felles vennekrets, noen fra hennes, men de fleste fra hans 
miljø. 

Det eneste viktige unntaket var det politiske. Der skilte de 
seg, og stadig mer. Glasnost, Sovjets fall og sosialismens krise 
hang over det politiske miljø på venstresiden. Leningrad var 
blitt St Petersburg. Det var lenge siden Vietnam-krig eller ML-
retorikk om væpna revolusjon. Kina var blitt kapitalistisk. Men 
radikalismen i Norge søkte tilflukt først i SF, så omdøpt og 
myknet til SV. De startet deretter den politiske fargeforandrin-
gen fra rødt til grønt. 

Lena følte seg hjemme i det rødgrønne, ja egentlig med 
mange flere farger. Hennes grunnidé var at fellesskap og solidari-
tet var viktigere enn konkurranse, men hun medgikk at det var 
vanskelig å nedfelle det i en fungerende politisk ideologi, enn si 
praktisk politikk. Mange hadde forsøkt, og mange hadde tryna. 

Dette siste var Karl sitt uttrykk, han sverget til en slags kapi-
talisme, trodde på markedet som den usynlige styrmannshånd, 
den nødvendige hardhet og samtidig mildhet, som Vårherre 
selv og det ondes paradoks, sa ateisten, men gikk ikke lenger 
enn til partiet Venstre. 

Han sammenliknet ofte Vårherre og markedskreftene – de 
gir oss utfordringer som avslører vår sanne natur, er varianter 
av Vårherres mange sadistiske personlighetstester – sa ateisten. 

De gikk heller ikke lenger enn til vennskapelige diskusjoner 
dem imellom om alt dette. Men de gikk på hver sine politiske 
møter. 

Og Karl hadde humor – han var spesielt god til å imitere 
kjente personer, som den gamle skranglete venstreveteranen 
Bent Røysland eller den runde Odd Einar Dørum. Det var før 
Sponheims tid – han med «hver mann sin høne», du verden, de 
har hatt litt av noen typer i Venstre.

Lena måtte le midt i sorgen. Hun husker tilbake: så mye hun 
gjorde i den tiden, så mye hun levde. Og samtidig studerte. 
Kjærlighet og all aktivitet stimulerte, det tappet ikke, men ga 
energi, ga varme som tente ny energi. 
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De levde på en måte etter en kombinasjon av Descartes og 
helsedirektør Karl Evangs filosofi: «Coitus, ergo sum», eller 
løselig oversatt: «Jeg knuller, altså kjenner jeg at jeg lever». 

Slik går nå dagan, og et par år, og et helt studium. 
Lena husket den siste sensuren, feiringen med «kunstner-

uka». Alle var glade, det var hæla i taket og allsang. Verdens-
pro blemene ble elegant løst. Karl kom og var med. 

Hun gjorde det ok til eksamen, omtrent som hun hadde sik-
tet, mente hun: midt på treet. Så gjaldt det jobb, det var vik-
tigere enn karakterer.

Den første edruelige dagen begynte hun å lete og søke etter 
jobb. Og den som ivrer, den står ofte lykken bi. Slik også med 
Lena – hun fikk et vikariat i et designfirma, bare med en hånd-
full ansatte, men alle var håndplukkete. De ble oppfordret til å 
tenke nytt, jobbe i team og kastet seg inn med optimisme i alt 
fra moteklær til design av møbler. 

Det var et kreativt miljø der Lena likte seg, og ville bli. Og 
de ville ha henne. Lønnen var så som så, men den var ikke det 
viktigste.

Det må innrømmes: verken Lena eller Karl var sjenerende 
sporty. 

De hoppet alltid over sportssidene i avisene og så aldri på 
sportsrevyene, bortsett fra noen store begivenheter som for 
eksempel OL.

Karl drev litt med orientering da han var yngre, mest mens 
han gikk på gymnaset og da han studerte. Det hadde blitt  
mindre og mindre etter hvert. 

Lena kunne ikke huske at hun hadde sportet noen gang annet 
enn halvt motvillig i gymtimene på skolen. Men hun hadde en 
spenstig kropp, var langt fra lat i bevegelsene. Likevel, da hun 
ikke var helt ung lenger, altså etter studiet og hun be gynte å 
jobbe, så fikk noen venninner henne med på spinning.

Først ville Lena ikke, mente det så korny ut – tenk, sykle 
uten å komme framover. På den annen side, å sykle til jobb – 
det ville ødelegge frisyre og makeup. Slike forslag ble følgelig 
med en gang begravd i venteliste B, og spinning ble mer aksep-
tabelt. Derfor, etter hvert ga hun seg, og innså at spinning var 
sosialt, dessuten sikkert godt for kondisjonen for usportslige 
kryp som henne. 

Og skulle man sett, spinning ble en fulltreffer. Lena ble en 
entusiast, og fikk etter hvert også Karl med på felles-spinning. 
Det var der han for første gang merket noe uvanlig, at han hang 
litt etter i bevegelsene og fikk skjelvinger. Men han bekymret 
seg ikke så mye i starten, tro bare til. 

Coitus – ergo sum
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Del 4

De giftet seg. 
Det har blitt moderne igjen å gifte seg, var Lenas måte å 

fri på. Da er det vel ingen annen råd, var hans måte å si ja på.  
Supplert med et hett kyss. Lena husker det intenst som om det 
var … nå. 

– Ringer?
Lena hadde noen venninner fra kunst-og håndverksstudie-

miljøet som drev med healing og litt demoneri, mest som en 
ungdommelig flørt med det irrasjonelle. 

Men de hadde kontakt med en indisk guru som smidde 
«kjærlighetsringer». 

Kjærlighet forplikter, sa guruen, derfor er ringene sorte og 
koplet til «The black lord» – den sorte rings herre – viet til kjær-
lighets-demonen som også er hat-demonen. Har man først satt 
ringen på fingeren, må man aldri ta den av – som kjærligheten, 
så ringen.

Lena lo inni seg av denne magien, tenkte at guruen var en 
underlig skrue som hadde forlest seg på «Ringenes herre». Men 
det pirret, var en artighet, det var deres kjærlighetsmagi. 

Derfor hadde hun bestilt ringene som forlovelsesringer til 
Karl og seg. De kostet ikke mye.

Og det fulgte et dikt med ringene, til og med oversatt til 
norsk, hun husker teksten ennå:

Denne ring er herdet 
i bad av kjærlighet og hat 
i dens makt er bundet  

liv og død i likt karat.

Karl hadde smilt overbærende, og de tredde ringene på 
hverandres fingre.

Selve seremonien gjorde de enkel og humanetisk på Grüner-
løkka, og dro deretter to uker på pakketur til Solkysten i Spania. 
De var heldige, hadde valgt et yndig lite hotell, ikke for dyrt 
men rent, med frokosthage med sol og skygger og åpning ned 
mot havet og stranda. De kunne gå barføttes rett fra frokost-
bordet og vasse arm i arm i vannkanten.

Lena bestemte seg for å slutte med pillen. Hun tenkte at 
det gjaldt å ikke bli helt gnagsår mellom beina før det ble et 
produkt av det. 

Slik var hun, tok avgjørelser uten å spørre. Som man tref-
fer noen tilfeldig, og det kan bli for livet; slik er det også en 
sjelden gang med innskytelser: de vokser fra en bagatell til en 
avgjørende tanke, og endrer livsløpet. 

Men dette var mye mer enn en innskytelse. Hun gikk og 
tenkte, kan jeg bli gravid? – og usikkerheten plaget henne. Hun 
hadde aldri egentlig testet det, og hørt så mye om infertilitet. 
Derfor, det er best å prøve seg uten å spørre ham.

Eller, spør man egentlig om lov for å skape et nytt liv?
Hun var ikke religiøs, men dette var det nærmeste hun hadde 

vært noe hellig, et mysterium gitt inn i henne, den unike full-
makt til å kunne gi liv. Hver gang han kom inn i henne tenkte 
hun på det nå, glødet som i en ny type orgasme. Treffer det en 
skapelse, den hellige gnist? 

Noen uker senere, det støkk i henne da mensen uteble og en 
graviditetstest slo ut positivt. Den ble bekreftet. JA! 

Men hun visste ikke helt hvordan Karl ville ta det, han var jo 
ikke spurt. Men han ble glad, og hun ble dobbelt glad for det. 

Midt i denne erindringen gikk det som et grøss gjennom 
henne – hvordan alt kan ødelegges. Hun ble dratt tilbake til 
virkeligheten. Så ubarmhjertig lykkens pendel kan svinge. Med 
ett så hun seg selv alene, uten barn i en trist liten leilighet i 
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Moss. Hun strakk hendene opp for å gripe fatt i noe eller noen, 
men kjente at de var kalde og svette, og de grep bare i luft; hun 
lot armene falle slapt ned. 

Hun kom på et diktstykke av Arkhilokhos, denne fordrukne 
greske dikteren fra Paros som det bare finnes diktbruddstykker 
bevart fra, men så burleske og sexy de bitene er.

Lena vaklet bort til bokreolen, der hun fant diktsamlingen, 
bladde og siterte mumlende for seg selv:

Alt ligger i gudenes hender.

En mann som ligger langflat

i støvet, får de på beina igjen,

sånn uten videre.

Mens det går helt skjevt

for stålsatte krigere.

De streifer sultne om

på vanviddets rand.

Jeg skal klare det, må bare forstå. 
Hun la seg igjen ned på sofaen, og igjen kondenserte min-

ner seg i henne og slynget henne ut av nuet, og bakover i tid.
Graviditeten og fødselen hadde gått forbausende greit. Hun 

hadde jo hørt så mye, lest om alt som kan gå galt. Da det dukket 
fram et normalt barn i tillegg, så var livet fullkomment. Ingen 
skumle syndromer, normalvekt til termin.

 
Tiden etter var først god og trygg, så kom det skygger glidende 
innover, en tretthet blandet med rastløs søken etter mer, etter 
noe annet. Hennes følelsesfokus flyttet seg sakte men ubønn-
hørlig over fra Karl til jobb, til kolleger og lille Pia. 

Ja, følelsesfokuset flyttet seg … slik ser hun det i alle fall i 
ettertid, men hun så det ikke da. Tilværelsen bare rev i henne 
den gang, uten å bli styrt av en helhet. Men hun begynte å 
tenke, gruble.

Kanskje alt har sin tid? Alt har sin tid – et ubarmhjertig 
uttrykk når man tenker etter. Det kan ikke være så enkelt. 

Hun har tenkt mye på om det var den begynnende sykdom-
men som den gang kjølnet forholdet til Karl, eller om det var 
noe annet? 

Det var mest noe annet. Eller sa hun det til seg selv for å 
unnvike skyld? 

Dette ble hengende i lufta som vektløse tanker. De gikk ikke 
å fange ned til fornuft. Likevel, tilslutt: kanskje begge deler – 
både lengsel etter noe mer og annet, og den begynnende syk-
dommen? Sikkert.

Hun minnes hvordan Karl ble sykere og sykere. Skjelv- 
ingen kom, og økte på, han mistet ting, han til og med glapp  
Pia. Da stakk det i Lena, hun ble redd og sint. Det kom også 
en mental endring, som om alt i ham ble flatere, eller ret-
tere: mistet sine klare farger; de fargene hun hadde elsket å  
sverme i.

Men alt bleknet, visnet. Ubønnhørlig. 
Hun kjente på den sorte ringen, tok den aldri av.
… liv og død i likt karat.

Det gikk et år med småepisoder, så ble Karls sykdom mer og 
mer dominerende. Han begynte å ta tabletter, hun visste ikke 
hvilke. Han fikk dem av sin fastlege. Sammen med rødvin ble 
det av og til helt kaotisk i heimen noen kvelder. Hun husker 
hvordan hun begravde ansiktet i puten, kjente at han tok på 
henne, og det krympet seg, all sexglede var forduftet.

Som hun hadde elsket Karl, men den nakne sannhet er at 
alt forandres, forandring er alt. Nei, hadde hun protestert mot 
sine egne tanker, blind forandring kan ikke være alt, hun måtte 
finne sitt faste punkt å holde tak i. Og det punktet må være 
kjærligheten. Hun hadde tenkt og tenkt, følt og følt, måtte 
finne sitt faste punkt i kjærligheten. Det var nok derfor hennes 



2928

Sorte ringer

kjærlighet flyttet seg fra Karl til Pia. Kjærlighet er ikke bare en 
følelse. Det å elske er noe man gjør eller ikke gjør, det er hand-
ling. Kjærlighet er en handling.

Ja, hun måtte handle, og ha en plan for framtiden.
Etter hvert bygde det seg opp en slik plan i hodet hennes, en 

masterplan for å overleve i kjærlighet – slik hadde hun følt og 
tenkt ut. Mitt og Pias liv – vi skal ha det godt. Ingen skal ta fra 
oss det, bestemte hun seg for.

Min masterplan.
Egentlig var det selvmotsigende at ønsket om et nytt barn 

kom inn i denne planen, likevel, det gjorde det. Men ikke med 
Karl. Kanskje hun mistenkte at hans gener ikke holdt mål.  
Eller var det som et anstøt mot ham? Igjen, det var i ettertid 
umulig å svare på hva som var kjernen i hennes tanker den 
gang. Kanskje skygger av begge deler, skepsis og hevn, doble 
konturer som tegnet seg klarest da det var mørkest. Som Kvite-
bjørn. 

Sikkert nok, det ble stadig mørkere rundt henne i denne 
tiden. Hun isolerte seg fra venner, gikk ikke på mange møter, 
skravlet ikke så gjerne med kolleger på jobben.

Hun bestemte seg: dette holder ikke – jeg må ha mer glede 
og liv i livet, må realisere masterplanen.
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Del 5

Lena hadde truffet Frank på jobben, uten å tenke så mye på 
ham annet enn som en spennende designkollega og kunstner. 

Men nå ble han flettet inn i masterplanen. 
Det falt seg naturlig på et helgeseminar der hennes design-

bedrift var og Frank kom for å holde foredrag og kollokvium 
om «Billedkunstens rolle i design i Europa og Kina». 

Hun sørget for enerom og sendte tydelige signaler. Hvilken 
mann biter ikke på slikt? 

Og han var god. Større enn Karl og heftigere. Lena kjente at 
han støtte dypt inn i henne, gang etter gang, og hun red på ham, 
kastet seg rundt og merket hvordan sæden strømmet varmt 
innover i henne.

Det ble noen gjentakelser ved forskjellige anledninger. Snart 
fant de på anledninger, møttes for spaserturer og knullet som 
katter i buskene. 

Lena kjente av og til noen støkk av dårlig samvittighet, men 
strøk dem bort. Masterplanen. 

Frank var en mann i sin såkalt beste alder, rundt 30, litt eldre 
enn Lena. Han gikk ut fra Kunst og Håndverksskolen, kunst-
maler-linja, med de beste skussmål og spådommer om en 
lysende malerkarriere. Men han manglet noe. Publikum tente 
ikke på bildene hans, og salget gikk dårlig på noen utstillinger. 
Gallerieier tok dessuten 40 %, så det ble sveltihjel for en som 
knapt kunne prise sine bilder over amatørnivå.  

Han måtte svinge seg rundt for å ha inntekt. Derfor startet 
han «Kunstdesign», der han tilbød foredrag og konsultasjon for 
designfirmaer og skoler. Egentlig var det ganske frekt gjort, for 
han hadde lite erfaring med design. Men det solgte, for han var 
god til å prate, og god til raske strektegninger og skisser som 
imponerte. Han hadde et vinnende smil, og en kompis som 
hjalp ham med framstøt på nettet. 

Lena kjente på kroppen at hun var blitt gravid nesten før 
testen slo ut. Men det var annerledes enn første gang. Hvordan 
skulle hun gripe det hele an? Hun tvang seg til å ligge med Karl 
et par ganger. Han var blitt fomlete. Så lot hun det gå noen uker, 
deretter sa hun det.

Og reaksjonen? 
Hun husker at hun ble redd da Karl fikk åndenød. Han fikk 

et slags anfall med små stønn og skjelving, så piplet det fram 
tårer, og han tok rundt henne. Hun kjente hvordan favntaket 
skalv.

Klarer vi dette? spurte han. Mens hun tenkte at hun ikke vil 
klare det uten. Hun tok også rundt ham og dempet skjelvin-
gene. Holdt ham fast inntil seg.

 
Lena husker at hun og Frank lå sammen noen ganger til, da for 
gledens skyld. Snart trappet hun det ned, skjulte at hun var blitt 
gravid. Han ringte og maste, skjønte ikke helt, men plutselig ble 
han visst sammen med en annen og de hadde ikke mer kontakt, 
på lenge. 
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Del 6

Den nye graviditeten ble vanskeligere enn den første, på mange 
måter. I mørke kvelder tenkte Lena på provosert abort. 

Men nei, planen skulle følges, dessuten, var det riktig å  
kvele en ubeskyttet livsspire, uansett religiøs tro eller moral? 
Kvinnens rett, ja hun visste, kanskje hun begynte å skli i kon-
servativ retning? Livs kraft har så mange spilte frø, har mange 
eksistensielle terningkast og tilfeldigheter på sin vei. Det er de 
ytterst få som får leve. 

Hun gikk på en måte og varmet seg på tanken om livets 
under, at jeg er jeg og lever, at jeg bærer et nytt liv – et dobbelt 
under. Terningkast etter terningkast som alle viste eksistens. 
Jeg kan ikke slå spillet overende nå.

Selve det fysiske med graviditeten utviklet seg helt normalt, 
men både Lena og Karl fulgte dårligere opp møtene med jord-
mor og foreldregrupper enn de hadde gjort med Pia. 

Karl ble tausere og dessuten mer ukontrollert i bevegelsene 
i denne tiden. Hun syntes det gikk raskere nedover med ham. 
Han måtte sykmelde seg i flere perioder. Og han viste ingen 
glede for det kommende barnet, bare høflig deltakelse. 

De diskuterte ikke navn. Det hadde vært en gledens diskusjon 
første gang. Men hun trodde ikke han mistenkte noe angående 
farskapet. Kanskje, kanskje ikke. Det kom aldri opp som tema. 

Det ble en gutt, og hun kalte ham Gustav etter en onkel.  Han 
var nå død, men Lena husket ham som hjertegod og samtidig 
kunnskapsrik. Derfor assosierte hun navnet med noe solid og 
godt, med hel ved. 

Gustav ble raskt i hverdagen til lille «Gus». Og han var en 
snill liten krabat. Smilte når han ikke gråt. Likevel ble det svært 
krevende for Lena. To små er på mange måter mer enn det dob-
belte av en, spesielt med en syknende mann på slep.

Lena kastet seg inn i det, svingte seg rundt, sto på. Måneder 
gikk, året, ja årene gikk. Hva husker hun egentlig annet enn 
denne tiden som et bølgende mareritt av forpliktelser og pro-
blemer, og Karl som sakte men sikkert ble dårligere.

Økonomien ble også dårligere, for Karl ble langtidssyk-
meldt, noe som barberte toppen av inntekten. Hun følte seg 
som en håndlanger og pleier for dem alle tre. 

Et års tid etter fødselen var svangerskapspermisjonen slutt 
og hun kom tilbake i jobb. Begge barna fikk daghjemsplass. 
Men Karl kunne verken følge eller hente. Det ble et evig stress 
for Lena. 

Denne masterplanen, kanskje den ikke var så lur? Og hva gikk 
den egentlig ut på? Den var lettere å føle enn å formulere. Grad-
vis ble masterplanen også omdefinert fra å være et fundament 
for henne til å bli en redningsplanke for barna. Hennes tanker 
ble presset inn i et hjørne der hun måtte velge mellom barna og 
Karl, det trodde hun – og hun valgte barna – det ble den nye 
masterplanen. 

Eller gjør hun seg for prektig, var dette egentlig en ego-plan? 
Lena ser tilbake og vet ikke. Det hun vet er at den gangen var 
hun fanget i hverdagslivet, følte at hennes ungdom tørket inn, 
utvendig som innvendig. Hun begynte med pillen igjen – og 
etter en tid, hun husker ikke helt, men det drøyde nok et par år, 
så tok hun kontakt med Frank på nytt. 

De treftes av og til. Litt sex-glede måtte hun da ha. Men det 
var ikke helt det samme der heller, for Frank hadde fått sam-
boer. Alt måtte være så hemmelig og dobbelt. Hun følte seg 
billig.
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Hun snakket aldri med Frank om Gus, altså at det var hans 
barn, men sa at hun nå hadde to barn, og sa alderen. Hun for-
talte i dempet form om Karls sykdom og hennes vanskelige 
situasjon. Men Frank var på en måte ikke lyttende til dette. 
Reaksjonene hans uteble, han viste verken empati eller kom 
med kritiske kommentarer. Temaet rant derfor bort dem imel-
lom. 

De snakket i stedet om design, om kunst og det vakre, men 
fjerne. Likevel, selv stor kunst blir uviktig satt opp mot livs-
frisen i eget liv.

Men han må ha tenkt sitt, mistenkte Lena, han kunne i det 
minste regne i måneder og ane den unevnelige sammenheng.

Lena hadde etter hvert forstått at falskt farskap nærmest 
florerte. Hun leste et sted at det i samband med gentester 
for organtransplantasjon i Norden hadde kommet fram som 
«biprodukt» at 20 % av alle fedre egentlig ikke var genetiske 
fedre. Hun hadde hørt om «fransk åpning», men dette måtte 
være «nordisk åpning», eller kanskje den genetiske svartebørs?

Det hun hadde gjort var ikke så uvanlig … det var mange 
som lånte fars-gener i det skjulte. Men hun klarte ikke si det til 
Frank. Det var kanskje også best for alle.

Tiden fram til hun flyttet fra Karl, den var ikke bare tung, 
den – det er merkelig å si, men slik ser hun det nå – den mod-
net henne, ga problemenes erfaring som en kapital.

Barna ble hennes univers for glede. Den delen av master-
planen slo til. 

Selv om de krevde mye, så ga det ennå mer tilbake: de var 
to friske små sjeler som utforsket og møtte verden, som smilte 
og gråt, som tenkte klare barnetanker. Verden malte seg med 
enkle former og farger gjennom deres sinn. 

Hun trodde ikke Karl fikk med seg så mye av alt dette. 
Sykdommen gjorde ham selvopptatt. Og det økte ytterligere 
avstanden mellom dem.

Jobben ble også en slags oase i Lenas liv i denne tiden, eller 
rettere, arbeidskollegene ble det. Selve designarbeidet led nok 
under trykket som livet hennes ble utsatt for. For det ble labert 
med nye initiativ og skaperglede, men hun jobbet jevnt, hadde 
lite sykmeldinger, forsøkte å skyve resten av livet unna mens 
hun var på jobb. 

De hadde en designoppgave med et stort firma som leverte 
arbeidsklær opprinnelig fra Kina, men de syntes klærne så for 
«Mao-kinesiske» ut. Derfor ble Lena satt på oppgaven med å 
skape en ny vri som ga klærne et mer vestlig preg. Det klarte 
hun til alles anerkjennende nikk. Tone smilte og var fornøyd.

Det var ikke lett å skyve resten av livet unna, selv på jobb. 
Det var umulig. Samtalene med arbeidskolleger og venninner 
kom uvegerlig nært innpå hennes livssituasjon av og til. Hun 
fortalte om Karls sykdom, om utfordringer og frustrasjoner, 
vinklet det fra sitt perspektiv. Og fikk forståelse, mottok varm 
energi. 

Men ingen visste om Frank annet enn som en flørt. 
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Del 7

Lena flyttet.
Hva var det som gjorde utslaget, hva fikk henne til å flytte? 
Det var først og fremst at hun følte at barna var truet – av 

Karls små, men økende tabber og glipp. Hun måtte hele tiden 
passe på at han ikke utsatte dem for skade – det kunne være en 
leke som i hans ukontrollerte bevegelse kom som et svingslag, 
eller han dyttet dem ned trapper, slapp barnevogna … listen 
var lang … for ikke å tenke på hvordan dette virket psykisk på 
dem, tenkte Lena.

Ja, Lena tenkte og tenkte. Hun var og er ingen psykolog, hun 
innså bare at det ikke kunne bli noen trygg oppvekst på dette 
viset, at det hele måtte forplante seg inn i barnesinnene. 

Hun måtte ha en oppfølger til masterplanen, men hva? 
Hun følte på den lille, sorte ringen og nølte, grublet uten å 

komme videre på lenge.
Karl hadde nok også merket at forholdet holdt på å rakne, 

for en dag sa han til Lena at en venn hadde foreslått en familie-
terapeut som også var psykolog. 

Lena kjente at det strittet imot å blande inn en fremmed. 
Men hun spurte et par av venninnene om råd, og de sa at 

hun burde forsøke, det kunne ikke skade. Så hun sa til slutt ja, 
la oss hilse på denne terapeuten. 

Det ble ingen suksess.
Terapeuten lot som han lyttet til begge, men hadde sine 

forhåndsmeninger klare: aksept av sykdommen, «i gode og 
onde dager», at de ville få hjelp, at det var til barnas beste å 

holde sammen.  Han pakket sine ord inn i ull, men spurte slik 
at det bare var et svar. Ull på ull, syntes Lena, til det luktet fjøs. 
Gjennom hennes øyne minnet terapeuten mer og mer om en 
sau. De ble to mot en, to mot Lena.

Det avgjorde saken. Hun begynte å se seg om etter et alterna-
tivt sted å bo, en liten leilighet med plass til henne og barna. 

Det var ikke lett, den måtte ikke ligge for langt fra verken 
jobb eller barnehage, ikke være dyr. Hun tjente brukbart men 
ikke all verden. 

Det å bo alene med barn visste hun medførte mange nye 
utgifter. Spørsmålet om bilen plaget henne, men det løste seg 
på den måten at Karl ble for dårlig til å kjøre. Han så ikke ut til 
å interessere seg for handicapbil eller nytt sertifikat, fikk TT-
kort. Derfor ble bilen hennes, en gammel men trofast solsik-
kegul Toyota Corolla.

Plutselig en dag dumpet det inn et godt tilbud på leie av 
leilighet, det var gjennom en venn av en arbeidskollega. Lena 
husker hvordan alt spente seg inne i henne – nå eller aldri. Hun 
gikk urolig rundt seg selv noen timer, så bestemte hun seg, 
måtte slå til!

Det ble ikke lett å flytte, ikke på noen måte. Selvsagt ikke, 
det ser hun i ettertid, men hun så det ikke da, bare stupte i det, 
ville beskytte barna fra ham. 

Beskytte? Konsekvensen ble at i stedet krevde han sin  
samværsrett, som innebar at han ble alene med barna i lange 
perioder, helt uten kontroll fra henne.

Hun måtte male tykt på overfor myndighetene, si at han 
ikke kunne være alene med barna. Han på sin side skaffet en 
legeerklæring som sa at det gikk helt greit. 

Det ble altså krig.
Heldigvis for Lena hadde de en kvinnelig saksbehandler 

som lettere så mors perspektiv enn fars. 
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Konklusjonen ble at Karl fikk begrenset samvær med 
anstand som måtte være tilstede. Hun hadde aldri sett Karl så 
fra seg som da han skjønte hva det innebar – anstand!  Han 
skalv helt inn til sjelen, sa at han ble tråkket på. 

Men hun måtte stålsette seg, tenke på barnas beste. Derfor 
ble det slik, for makta rår – en stund.

Lena flytter

Del 8

Endelig fikk hun Karl litt på avstand. Alt roet seg ned – noe. 
Annenhver helg måtte hun kjøre barna til Karl, utveksle 

noen ord, se an om han var blitt dårligere, forsikre seg at 
anstanden var der, og dra tilbake med tom bil, med tomt sinn. 

Det gikk en tid. Barna vokste. Lena fikk ytterligere normalisert 
livet sitt. Pia begynte på skolen. Karl ble med på skolestart; de satt 
der som et foreldrepar igjen, og Lena så at han lyste opp.

De hadde snakket om Steinerskolen for Pia. Lena hadde 
hørt at den var god for de med et kunstnerisk sinn. Men en 
venninne av henne advarte og sa at den var som et moderne 
kloster, med tro på reinkarnasjon og mange andre middel-
alderske forestillinger, et mystikkens tempel. Dessuten kostet 
det skolepenger.

Pengene ble avgjørende for Lena, det var med nød og neppe 
at økonomien gikk rundt. Hun bestemte seg for den vanlige 
solide norske grunnskolen. Karl protesterte ikke. 

Det var ingen annen mann i hennes liv denne tiden. Frank 
traff hun av og til, men det ble bare kontakt med underlivet, 
ikke med livet i sin helhet. For han hadde sitt, og styrte frem-
deles unna hennes forsøk på nærhet. 

Noen turer på byen med venninner ble det også i frihelger, 
og et par «one night stands», men bevares, det var til liten glede 
og til ingen nærhet. 

Men jeg var da fri, tenkte hun, hadde fått igjen min frihet 
– men hun var redd det var en frihet som den til Arkhilokhos 
stålsatte krigere.
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 Tilbake til nåtid. Lena lå med lukkete øyne på sofaen i sin 
lille leilighet og så inn i seg selv. Stirret inn i fortiden.

Hun lette etter faresignaler den gang hos Karl eller hos 
barna, noe som gjorde at hun burde skjønt det i tide. Karl var 
blitt kaldere og mer formell de siste gangene de hadde utvekslet 
barna og noen små ord. Faresignal?

Men katastrofen kom kastet på meg som av Olympens 
guder …

Hun tvinnet den sorte ringen rundt på fingeren til det 
gjorde vondt, merket at hun begynte å skjelve. Hun så for seg 
Karl den siste tiden – han sto på en måte som en snømann i 
vinterkulda – tilsynelatende uendret fra dag til dag, men likevel 
sakte, nesten umerkelig forfallende. 

Systemet med anstand eller verge ble også litt dyrt for 
kommunen, for de evaluerte og evaluerte, hadde en psykolog 
på saken, og Karl hadde sin advokat på saken. Barne vernet 
konkluderte til slutt at Karl kunne ha barna i helgene uten 
verge. Men de forbeholdt seg å kunne komme på ikke-varslete 
inspeksjoner. 

Karl var lettet, Lena var mer bekymret, men kunne ikke 
gjøre mye, kunne ikke tenke seg … barna mine, faen, faen, faen 
… hvem kunne trodd eller avverget dette.

Hun knuget igjen den sorte ringen, sank sammen i sofaen. 

Det var blitt mørkt ute, og hun slo ikke på lys. 

Del 9

Inspektør Skagen ved Østfold Politikammer hadde fått den 
tunge oppgaven å systematisere alle opplysninger og fakta om 
avdøde Karl Hellesnes. Frist på 3 uker. Han kunne skrive over-
tid mot avspasering senere. 

Kollegene kalte han bare Skagen, som var etternavnet, ikke 
Asbjørn, ikke «Aska» eller «Skagga» for eksempel. Det var de 
kjedelige som ble uten tilnavn, han hadde lurt på det, jo, han 
var nok ikke av de mest sosiale, tok jobben med alvor og sløste 
ikke tiden med småprat. 

Men kona syntes han var ok, de slappet av med hverandre.
Kammeret hadde i anledning saken tidlig gått ut til pressen 

med en værvarsom-melding. Og over all forventning så avverget 
de tabloide oppslag. Lokalaviser skrev endel fakta og sa som sant 
var at det tydet på en familietragedie. De intervjuet en lærer som 
sa at de skulle holde minnestund på skolen og i en barnehage. 
Selv VG hadde bare en kort notis midt i avisa, uten navn. Kam-
meret var lettet. 

Begravelsen ble et praktisk problem. For det var ingen fami-
lie til å ta seg av den. Kammeret ringte og ringte og mailet til  
barnas mor. Hun tok telefonen en gang, da virket hun ustabil, 
nektet å ha noe med begravelsen å gjøre eller komme på den, 
men sa at de alle ville ha ønsket en human-etisk begravelse i 
Moss. Dessuten fikk de telefon fra Tone som opplyste at de var 
mors arbeidsgiver og kunne bistå Human-Etisk Forbund.

Kammeret kontaktet derfor Human-Etisk Forbund, som 
gjorde en god jobb. De fikk penger fra boet.
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Forbundet tok kontakt med noen arbeidskolleger både til 
barnemoren og den avdøde faren, og de fikk til slutt arrangert 
en kort, men verdig seremoni. De prøvde å få med barnemoren 
på seremonien, men forgjeves. Hun hadde sendt dem en kort 
melding om at hun var for syk. 

Både Tone og Tonje hadde vært der. De hadde på forhånd 
ringt og ringt til Lena, uten svar. Burde de oppsøke henne 
igjen? Hun må da komme til begravelsen. Men da hadde Lena 
sendt en mail til Tone: 

… orker ikke vise meg blant folk, er for syk – kan ikke dere 
representere meg i begravelsen? 

De hadde svart – selvsagt – og skjønt at det sto til liv – og lot 
henne være i fred, som hun ville.

Human-Etisk Forbund sørget etter hvert også for en liten 
minnestøtte på kirkegården i Moss. 

Inspektør Skagen hadde fått hele datafilen til Karl, også mange 
elementer han hadde slettet, men som de klarte å rekonstruere. 

Det viste seg at han hadde ført en slags data-dagbok med 
fortellinger og tanker over lengre tid, helt fra da han var frisk. 

Først mente Skagen at det meste av dette ikke var relevant 
for saken, men så begynte han å «bla», og ble fascinert. 

Det første han la merke til var at Karl hadde vært en fremad-
stormende ung mann, hatt karakterer til å studere medisin, men 
begynte med økonomi på BI i Bergen likevel. Det alene anga 
målbevissthet. I Bergen, av alle plasser, ble han radikalisert, men 
tippet aldri over i marxist-leninisme, ikke en gang til sosialis-
men, han beholdt troen på markedet i en myk økologisk variant.

Karls foreldre var dypt religiøse, men likevel statskirketro, 
noe han fikk med seg i den åndelige bagasjen. Også dette vok-
ste i ham i Bergen. Skagen humret idet han leste fra en av Karls 
fortellinger: 

Den siste uken har det vært to hendelser som har fått meg til 

å tenke over mitt livssyn.

I forgårs hadde studentersamfunnet et stort debattmøte 

om «Kristentro, spiritisme og ateisme». Som sedvanlig sovnet 

møtet over ølglassene etterpå, men før det fikk vi servert en 

inspirerende innledning ved Ole Paus som troende, Helge 

Hognestad som litt alternativ og spiritist, og til slutt en hard-

core ateist og human-etiker, hva var det nå han het?, som 

satte det hele i sitt kalde vitenskapelige perspektiv, eller som 

han sa: dialektiske perspektiv. 

Møtet svingte seg fra barnetro, visesang og gjennomfølt 

naivisme til Capras «fysikkens Tao», holisme, afrikansk  

åndetro, til framskrittstenkningens neonlys, dialektiske  

analyser. 

Ja, til slutt påkalte siste innleder dyret i åpenbaringen – 

krevde en blottlegging av dyret menneske, det som trenger en 

illusjon for å overleve i universets åndelige vakuum. 

Store ord. Jeg husker utsagnene: 

«Første gang min sjel frøs var da jeg forsto at vi er alene  

i universet»

«Religion er det kreative menneskes onani og maktelitenes 

pisk»

«Mennesket trenger skygge, vann og fellesskap – men det 

trenger ingen gud» 

Ikke rart at vi studenter i alle fall trengte to pils etterpå! 

Men sant nok, det ga gjenklang. 

Den andre hendelsen var i dag: jeg slentret innom på siste 

dag av Alternativ-messen. Den blir visstnok årlig arrangert i 

Bergen og i Oslo, består av utallige boder og stands som lover 

deg kontakt med dine forfedre og ditt «psi». 

Ja, den lovet alt mellom himmel og jord, du må åpne deg, 

ta imot. Og kjøp også disse flotte bøkene, vi tar imot kreditt-

kort. 
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Jeg ble ganske fort forsynt, og forskrekket, det strømte til 

av folk, som småfisk rett inn i illusjonenes nett.

I kveld har jeg sittet og tenkt over disse to møtene, og 

skriver dette ned. Jeg husker noe jeg en gang leste: det ble kalt 

Fruktbarhetsfilosofi. Hovedpoenget der var at nesten ingen-

ting er objektivt sant eller galt, det er redskaper vi kan bruke 

eller ikke bruke, avhengig av livssituasjonen vi er i, altså hva 

som er fruktbart for oss å bruke. 

Sant nok, det meste kan sees i mange perspektiver. Også 

en illusjon kan være nyttig hvis den gir indre ro eller sosial 

trygghet. En sannhet kan skake opp og gi usikkerhet. Men 

usannhet driver også narr med oss. Vitenskap har lært oss 

å fly. Einstein pekte på at alt i verdensrommet er relativt og 

rommet krummer seg etter materiens tyngde. 

Gjelder det også for vårt åndelige rom?  Ja.

For meg oppsummerer Einstein disse to møtene.

Inspektør Skagen sukket – dette lød ikke som dagbok fra en 
suicidal barnemorder akkurat. 

Men det ble han. Hvordan i all verden? 

Del 10

Skagen skummet igjennom mange av studentlivets gleder og  
sorger for Karl, alt fra fuktige nachspiel til spenstige orien terings-
turer i marka med felles nakendusj og litt til. Det var eksamens-
stress, pugging – og Karl gjorde det strålende. 

Mot slutten av studiet hadde han flere firmaer som «beilere» 
– han kunne ta endelig eksamen og bare velge og vrake i job-
ber. Og han valgte et firma som drev import av møbler og en 
del annet fra Latin-Amerika og Afrika, og som hadde en øko-
logisk, miljøbevisst profil.

«Finansrådgiver» ble stillingsbetegnelsen hans, og med god 
lønn til å være nykommer. Det framgikk at ikke bare miljø og 
regnskogprofil var viktig for firmavalget, men også det at de 
fremmet import og handel med den fattige del av verden, der 
arbeidsløsheten var stor.

Den norske arbeider og bonde burde ikke overbeskyttes, 
mente Karl. Man bør være solidarisk med alle, ikke snevre det 
inn i nasjonalgrenser. Jeg er en verdensborger, skrev han.

De få gangene han brukte tid på å se idrett, da heiet han 
be visst på og gledet seg over de beste, norske eller ikke. 

Karl var altså en sann internasjonalist, men – Skagen måtte 
løfte øyebrynene – han var imot norsk EU-medlemskap, og 
begrunnet det med at EU var for byråkratisk, for mye storebror 
uten nær-demokrati. Faren er at storebror ser deg for mye, ikke 
for lite, og at jakt på kriminelle også brukes til politisk dyneløft, 
mente Karl.

Det skal ikke være lett – sukket Skagen.
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Firmaet hadde sitt hovedkontor i Oslo og Karl flyttet dit. 
Han fikk leie en leilighet på Grünerløkka til gunstige betingelser 
gjennom firmaet. Det passet ham også å flytte til Oslo, for foreld-
rene bodde i Moss og faren var kronisk syk. Det gikk nedover 
med faren, og Karl ville ikke være for langt unna.

Skagen sukket igjen – dette var en ansvarsfull, omtenksom 
og flink fyr. Hva hendte? Han ante det jo.

Det neste direkte sitatet han tok med fra dagbokfilene hand-
ler om da Karl traff Lena for første gang.

Det første jeg møtte var blikket hennes – klart og varmt, men 

likevel uten synlig bunn! Jeg falt inn og var fanget. I et stort 

smil landet jeg mykt.

Vi traff hverandre i pausen på en humanistmøte – sto  

etter hverandre i kaffekø og jeg kom uforvarende borti  

skulderen hennes. Hun snudde seg, så var det gjort.

Tror jeg på tilværelsenes uendelige tilfeldighet? Jeg vet 

ikke, er vel der en slags agnostiker. Det må finnes flere krefter 

i verden enn de man kan utlede av klinkekulelogikk. Uansett, 

vi møttes, og det har generert en oase av lykke i meg, endret 

retningen på mitt liv.

Vi har vært sammen i to måneder nå, feiret det i går 

kveld. Og hun overnattet i leiligheten min. Jeg vil at hun skal 

gjøre det mer. Det er så flott å våkne sammen med henne, se 

at hun ligger nær meg. Små krusninger på øyelokkene er de 

siste drømmene som løper sin vei, før hun med et «god mor-

gen elskede», tar varmt rundt meg med hele sin nakne kropp.

Bevares, tenkte Skagen, og syntes han nesten fikk et for privat 
innblikk. Det framgikk av kodingen at dette var en av de filene 
som Karl senere hadde slettet. 

Skagen hadde truffet sin Else på en gymnasfest da de begge 
var 19. Det var hendene hennes han først ble forelsket i da de 
danset, for de var varme og faste. Og øynene? Nå husket han 

ikke riktig om de er blå eller brune – må se etter i kveld – grå er 
de nok, han husker.

Karl hadde mange notater og tanker om jobben. 
Skagen syntes ikke dette var så relevant for saken. Han la 

merke til at Karl var på mange jobbreiser de første årene, etter 
hvert ble det færre. Lena var med på en av dem, det var til 
Bolivia og Brasil. Han hadde scannet inn et foto av dem fra et 
marked i La Paz sammen med tørkede lamafostre opphengt og 
til salgs. Under fotoet sto det: 

Lamafostre brennes i ritualer og folk tror at de da får kontakt 

med sine forfedres ånder. Den katolske kirke har måttet godta 

og innføre lama-ofring i noen av gudstjenestene, ellers uteblir 

mange. Min kommentar: det er vel ikke sprøere enn nattverden. 
Men alt var ikke idyll på jobben. Det kom kritikk i en lokalavis 

som påsto at firmaet hadde partnere som drev med barne arbeid i 
India, og at alt trevirke fra Brasil slett ikke var «regnskog nøytralt». 
Karl ville derfor reise ned på uanmeldt inspeksjon, men ledelsen 
sa nei – de hadde gode forsikringer på at det ble drevet forsvarlig.

Saken døde hen, men uenigheten ble liggende og ulme. 
Dessuten hadde Karl innlegg i avisene mot klimakvoter, 

mens firmaledelsen påla ham å kjøpe kvoter hver gang han 
reiste. For det så bra ut. Karls argument var at andre land måtte 
ordne sine utslipp selv, og vi våre. Vi kunne hjelpe andre, men 
ikke ta æren for det i regnskapene, slett ikke kjøpe og selge 
kvoter som på en børs. Det blir for lettvint. Ledelsen var uenig, 
de satte pris på en lettkjøpt, god CO

2
-profil.

Men det framgår at Karl likevel i det store og hele trivdes på 
jobb og kom godt ut av det med kolleger. Men han hadde ingen 
nære venner, ingen bestevenn, verken på jobb eller fra studiet. 
Det var Lena og bare Lena i hans liv. 
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Del 11

De giftet seg. 
Skagen merket seg at Karl skrev om en sort giftering. Det 

var noe Lena hadde funnet på, skrev han, fått fra venninner 
som trodde på «kjærlighets-magi». Karl lo av slikt, han ville 
ikke såre Lena, men ville heller kjøpt vanlige gullringer. Og han 
mislikte at ringene etter sigende hadde en besvergelse knyttet 
til seg, endog med straff om man tok den av, tull selvsagt, skrev 
Karl, men det skapte litt stress i tenkningen. Men han gjorde alt 
for Lena på den tiden, og hun var litt «magisk» anlagt.

Karl beskriver nygifttiden som en lykkelig tid. 
Det skulle bare mangle, de giftet seg jo, tenkte Skagen. 
Han hadde også vært svært lykkelig opp kirkegulvet. Lenge 

siden det, sa han til seg selv. Mye er forandret. Likevel, det er da 
litt igjen av lykken, det er helt greit mellom oss.

Han dro fram et portrettfoto fra en skrivebordsskuff. Det 
var av kona og han, noe yngre, og et barn på et par år. 

Det ser ut til å bli noe av deg også, Fredrik. 
Han tok på bildet av sønnen med en pekefinger, tenk, han 

studerer juss på tredje året nå, kanskje han blir politiinspektør.
Skagen la bildet ned i skuffen igjen, syntes at det virket for 

personlig å ha det framme.
Karl skriver mye om graviditeten og fødselen. 
Det ble ei jente, det han ønsket seg aller mest. Notater om 

jobb og politikk forsvinner nesten helt i denne tiden. Karl er 
bare pappa.

Men Karls far ble dårligere, han ble innlagt på Moss syke-
hus. Og moren taklet det dårlig. Karl måtte være mye hos dem 
begge, han tok av og til med seg lille Pia. Bleieskift og alt stell 
var en selvfølge at han taklet, men Lena måtte være med for 
amming, de ville ikke slutte. Det ble slitsomt.

Så døde faren, omtrent samtidig som de planla navnedag. 
Lena foreslo litt sarkastisk at de skulle slå begravelse og 

navnedag sammen. Men det gjorde de ikke. 
Hverdagen inntok dem. 
Skagen festet seg ved et notat fra Karl, det første signalet på 

frustrasjon:

Jeg er sliten, har en tyngde i kroppen som jeg ikke kjenner 

igjen. Flott med lille Pia, men døgnene er en uendelig kø av 

gjøremål og uregelmessig søvn. I drømmene er jeg en som 

aldri finner fram, i alle varianter. Underlig. Og jobben, jeg 

jobber på en måte dobbelt: både i firmaet og hjemme.  

Lena har mammaperm, hun har det enklere slik. 

Jeg synker sammen foran TV og Dagsrevyen – må få med 

meg den, mitt vindu mot verden – men jeg tenker på hvor 

forskjellig livet er nå fra Bergen og studietiden. Jeg er eta-

blert, er gift, er pappa, er lykkelig. Dette må jeg gjenta som  

et mantra, som en besvergelse. For det er sant – fordi det  

må være sant.

I dag ropte jeg til Lena: vi er lykkelige, ikke sant? 

Hun kom inn og kysset meg. Hva er det Karl?  

Har Venstre gått under sperregrensen på gallupen? 

Hun kan få sagt det. 

Skagen ser av notatene videre at Karl virkelig prøver å stille opp 
på jobb, og for Pia, også for Lena og kjærligheten. Men det er 
akkurat som om han sakte mister mer og mer av varme og evne 
til å få det til – på alle områdene. Og han aner det selv. Det 
bygger seg opp en panikk i ham, først nesten umerkelig, men 
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ubønnhørlig voksende. Han kaller det «min nye demon, jeg må 

bli fortrolig med ham, ikke være redd». 
Skagen grunnet på den setningen – var det ment som et 

slags litterært bilde,  bruker han begrepet demon bare som bilde 
på noe truende i sinnet?  Eller var det et første tegn på at Karl 
skled i taket på den trygge virkeligheten? 

Og den sorte ringen? Karl får etter hvert et mer anstrengt 
forhold til den også; han stryker på den, tør ikke ta den av,  
legger antakelig flere og flere demon-tanker inn i den, den blir 
symbolet på den voksende frustrasjon mot Lena.

Del 12

Det går tid, ja år. 
Skagen ser av notatene at demonene følger Karl, men så 

langt er de ikke til all verdens plage. 
Lena er mye borte fra hjemmet, mer og mer, hun krever at 

Karl er hjemme og passer barn mens hun går på all slags møter 
eller i venninnetreff. Det bekymrer ham, sikkert med rette,  
tenker Skagen.

Ved et par anledninger prøver han å ta sin bekymring opp 
med Lena, men får ikke helt tak på hva hun tenker. For hun sier 
bare at hun elsker ham, men må ha sine venner, at de begge har 
mye å gjøre. 

En dag foreslår hun at han må bli med på spinning … for 
at vi skal ha litt mer felles – og du trenger trim, jeg ser nok at 
magemålet ditt har økt.

Han blir med.
På spinningsykkelen merkes det at han har blitt eldre – han 

er ikke den samme studenten som sprang på toppene rundt 
Bergen. Svetten renner. Han har sin fulle hyre med å følge de 
andre og den rytmiske musikken, selv når han stiller mot-
standen i tråkket på nesten null. Han må sette seg på en stol, 
bena skjelver, hendene skjelver.

Lena henter en cola, smiler medfølende og sier: Det ble nok 
litt hardt for deg, elskede, men det gjør godt! Neste gang slår 
du til.

Han slo ikke til neste gang heller. Han ble sint på seg selv. 
Hva er dette?
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Og han gikk til sin fastlege, måtte ringe for å finne ut hvem 
som var fastlegen, hadde ikke vært hos ham før. Det var ingen 
«han», men en yngre kvinne på Grünerløkka Legesenter. 

Hun banket og lyttet, tok blodtrykket, sendte ham til lab for 
blodprøve og urinprøve.

Alt i orden, du er frisk som en fisk, konkluderte hun. Da 
Karl nevnte stress hjemme og på jobb, noe hun ikke hadde 
spurt om – sa hun at han nok hadde mye å slite med, men 
småbarnspappa er ingen sykdom. Da så. Hun antydet en kort 
sykmelding, men han avslo.

Skagen blar videre i notatene.
Det går lang tid, og Karl skriver om sitt forhold til lille Pia 

som han er veldig glad i. Men Lena blir lett sur på ham når de 
leker, hun synes han er uforsiktig. Og han medgir et par steder: 

Det er akkurat som jeg av og til må slippe Pia uten å ville 

det, og jeg begynner å skjelve. Styrken i armene er ikke som 

før, og fingrene knoter.

Dette gjør ikke forholdet til Lena bedre, hun vokter mer på 
ham, misliker at han drar ut alene med Pia i bilen.

Bilen, ja, så skjer kollisjonen.
Skagen har allerede lest den rapporten. På en måte var det 

en bagatell. Karl hadde sen reaksjon og kjørte inn i en bil foran 
seg som bråbremset.  Men episoden avslørte Karls ulmende 
sykdom fordi forsikringen meldte saken. 

Det endte med at Karl ble henvist til nevrolog, som forsto at 
det var begynnende MS, multippel sklerose. Nevrologen hadde 
en grundig samtale med Karl, det mente i alle fall nevrologen. 
Grundig? Tja. Han hadde sagt at det var en autoimmun syk-
dom, at man ikke visste årsaken, at «prognosen var varierende». 

Karl følte seg omtrent like klok og mer redd. 
Det ble tatt MR og ryggmargsprøver som bekreftet diag-

nosen.

Foreløpig skulle de bare se det an uten sterke faste medisiner, 
men han skulle ta kortison-tabletter og noe som het interferon 
i dårlige perioder. 

Sertifikatet ble midlertidig inndratt.
I månedene videre framover ser Skagen at det kommer 

til uttrykk en ny type konflikt hos Karl. Han veksler mellom 
fornekting og akseptering av sykdommen, mellom irritasjon på 
leger og myndigheter, til søking på nettet etter lettvinte svar på 
MS. 

For internett hadde på denne tiden begynt å telle som infor-
masjonskilde. Det var ennå lenge til Facebook, Skype og inter-
nettsamfunn som gjorde verden til et enda mindre sted. Men 
Gooogle var der, og Karl var ingen datasinke.

Han fant på nettet at MS var en slags autoimmun sykdom, 
slik legen hadde sagt, men ikke forklart hva var. Han leste at 
«autoimmun» var en sykdom der kroppens immunforsvar slo 
seg vrang og angrep eget vev, akkurat som leddgikt, bare at for 
MS så ble nervene angrepet i stedet for ledd. Og man vet ikke 
sikkert årsaken. 

Karl så for seg at forsvaret «misforsto» og trodde nervene 
var en fiende. 

Så leste han mer, at det ikke var nervene men nerve-skjeden 
som ble angrepet, nærmest spist opp, demyelinisert. Nervene ble 
da liggende nakne og fungerte mye dårligere. Alt avhengig av 
hvor sterkt og hvilke nerveskjeder som ble angrepet, så kunne 
symptomene variere mye. Og behandlingen? Man har ikke noe 
antibiotika som mot bakterier, men kan svekke immunforsvaret 
med kortison-medisiner, men ikke for mye, det forstår seg, det 
er en vanskelig balanse.

Nå forsto han mer. Hvorfor kunne ikke legen ha forklart 
ham dette med en gang.

Han forsøkte å lære og akseptere sin sykdom, men også å 
finne håpene. Man kan ikke bebreide noen for det. Det var 
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ikke lett, og ingen hjalp ham videre. Han møtte glatte digitale 
ord om håp og trøst og tro, om egenterapier. De ble som rulle-
steiner til å snuble i og gli på.

Skagen noterte: Det er merkelig å følge i notatene hvordan 
mange små hendelser og episoder summerer seg opp til en 
snikende, men sikker forverring av sykdommen. 

Karl ble langtidssykmeldt, mistet nær kontakt med kolleger, 
fikk TT-kort, måtte kjøpe krykker. Til slutt blir sykdommen en 
ubærbar tyngde. Han misunte Lena som var frisk, ja superfrisk. 
Det gled til slutt over fra misunnelse til demonisk hat. 

Han sier et sted: demonene i meg trer fram som Mefisto selv.  

Demoner, ja, men Skagen noterer at Karl også fanger dette 
med et helt annet bilde:

… det føles som om kroppen er et fly som sakte ises ned og 

hele tiden mister høyde. Flykroppen skjelver. Det kjempes, 

det søkes etter mildere luftlag, er det mer styrke i motorene? 

Hvor høyt er vi? .. håp, likevel, stadig nedover, synkende og 

synkende, uten å se eller vite …

Hva får det til å vippe over? 
Skagen skjønner, det er Lena. Hun er den isen som legger 

seg på vingene. Men han forstår henne også. Hun bekymrer seg 
mest for barna, og den frykten vipper over i en besettelse. Sam-
tidig, er ikke Karl den glede og støtte i livet som hun lengter 
etter. Hun er ung, begjærlig. Livssituasjonen hennes med Karl 
framstår derfor som en felle hun er i ferd med å gå i.

Skagen har selv tenkt slike tanker, at livet er en felle, men 
han har tenkt det i mild grad, hvem har ikke det? Kona ble ikke 
akkurat vakrere med årene, og det virket som de ikke kunne 
få flere barn etter en egglederbetennelse. Han hadde også hatt 
mange planer med livet sitt. En etter en ble de lagt i en indre 
skuff. 

Del 13

Det var som om Lena ikke ville forstå eller akseptere at Karl 
hadde alvorlig MS og ble svakere. 

Hun hadde aldri selv vært alvorlig syk. Etter hvert ga hun opp 
å stille krav overfor ham, annet enn i forhold til Pia. De flotte 
planene de hadde om reiser og felles prosjekter – de tørket bort. 
Han merket at hun ble tørr i skjeden også, de gangene han slapp 
til, sjelden nå. Det liknet ikke Lena, for freskere jente fantes ikke, 
før. 

Karl ble sentimental i sine notater.
De prøvde seg på en ny sydentur, men den ble ikke vellyk-

ket. Lena kikket mest på badeløvene, og så dypt i vinglasset 
om kveldene, ikke det at hun drakk overstadig, hun var mest 
melankolsk. 

Plutselig, uventet – hun sa det en kveld de satt og ikke 
snakket sammen: Jeg er gravid.

Det framgår av Karls notater at han ble mer skeptisk enn 
glad.  

For det første trodde han at Lena fremdeles tok pillen.  
Det var heller ikke mye de hadde ligget sammen, noen ganger, 
ja. For det andre: Orket han et barn til? 

Lena lot ham forstå at det ikke kom på tale med abort, hun 
ønsket seg barn, for Pia trenger det, jeg trenger det. 

Da så. Han tidde.
Han ville tro at dette var positivt, men fikk det ikke helt til, 

gikk og gnagde på mange tanker uten å kunne fortelle dem 
til andre enn sine notater. Det var på denne tiden at han også 
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be gynte å slette tidligere notater. Skagen tenkte at det var som 
om han gradvis slettet lykken i notatene samtidig som sykdom-
men gjorde det i kroppen. 

It´s a hard rain that´s gonna fall … 

Det ble en gutt. 
Lena ble med en gang opptatt av å fortelle Karl at de liknet 

hverandre.
Kanskje? Men Karl så det ikke, og strevde med å være lyk-

kelig pappa. Det liknet ikke Lena å si slikt heller, tenkte han. 
De hadde navnedag. 
Lena ville kalle gutten for Gustav etter en onkel, og hun  

ønsket begge etternavnene, hennes sist, det var Strand. Karl 
protesterte ikke. 

Det kom noen få nære venner til navnefesten. På gruppebildet 
smilte alle, men Karl limte det ikke inn i sine notater. Skagen 
hadde bare Karls slettete ord om det.

Karls forhold til Lena surnet mer og mer etter at «Gus» kom 
til verden. Det var et notat – også det slettet, som Skagen syn-
tes han måtte ta med i sin rapport – pokker, rapporten blir for 
lang, likevel:

Kjæreste Lena, hva har det blitt til med oss? 

Men alt har vel sin tid: kjærlighetens og tomhetens og 

hatets. Likevel, la det aldri komme til hatets tid.

Mitt liv er som fast i kvikksand. Jeg elter meg dypere 

ned hver gang jeg strever for å komme opp. Og jeg strek-

ker hendene etter hjelp, men ingen tar tak, jeg møter bare 

medlidenhet uten styrke. 

Og så du, min elskede, og så du, mer enn noen! 

Du som erobret hjertet mitt, og jeg trodde det var et rom 

for meg i ditt, for alltid. Men det er med hjerterom som med 

blodet, det pumpes og sirkulerer, mettes og av-mettes, er 

hvile løst dynamisk. Brytes balansen, så brytes funksjonen, 

også kjærligheten.

«For alltid» er ord som ingen bør bruke.

Nå står du med kaldt blikk og ser på at jeg synker, og du 

tenker vel … ja, hva tenker du Lena? Jeg kan ikke spørre, for 

jeg kan ikke bære et svar, verken det sanne eller det tilgjorte 

… det er så mye vanskeligere å holde på kjærligheten enn å 

finne kjærligheten.
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Del 14

Mobilen ringte og vibrerte – en klassisk jazzlåt av Jan Garbarek. 
Skagen så på displayet – jøss, kammeret, og det på en lørdag. 

Han hadde nesten aldri vakter lenger, og slett ikke i helgene. 
Men han tok telefonen, selvsagt, og etter en mengde … jaså 

… jaså … konkluderte han: jeg kommer, med en gang. 
Og konas spørrende blikk parerte han med at det var kam-

meret, de vil at jeg skal komme til et husbesøk – det gjelder en 
sak jeg har. Tror det er viktig.

– Du får besøke tante Helena alene, hils. 
Hun skjønte det. 
Han kjente adressen. 
En årvåken vaktmester hadde varslet politiet fordi ingen 

hadde gått ut eller inn av en leilighet i blokka på over en uke, 
og det var mørkt i leiligheten hele døgnet. Han visste at en ung 
enslig kvinne bodde der, og han mente at hun måtte være i 
leiligheten ennå. For han hadde holdt litt utkikk etter at han 
hadde låst seg inn sammen med noen venninner som skulle 
på besøk for en drøy uke siden. Det hadde sett litt stressa ut i 
leiligheten da, slik sa han det. 

Nå hadde han ringt på og banka på, men fikk ikke svar. Og 
det lukta litt rart i dørsprekken. Han hælte ikke gå inn alene, 
tenkte at det var best at polti kom så kunne de gå inn sammen. 

Det gjorde de.
Da Skagen kom til trappeoppgangen og gikk oppover, virket 

det helt fredelig. Falsk alarm? Men det sto en betjent ved døra 
til leiligheten, de hilste og han gikk inn.

Lena satt i en stol. Det luktet en blanding av avføring og 
gammel fyll.

Et ambulanseteam hadde fått inn nål i armen hennes og 
hengt opp en pose med væske. Skagen så at det dryppet jevnt 
inn. Det var vårt fornuftige storsamfunn som dryppet inn.

– Jeg er betjent Skagen, jobber med en rapport om døds-
fallene til din eksmann og barna. 

Hun satt der mager, innhul i kinnene; blikket flakket overalt 
og ingensteds. Det lange lyse håret hang i vaser rundt halsen og 
ned mot skuldrene. Kroppsuttrykket gjorde at han ble usikker 
på om hun tok til seg det han sa.

Med ett kom en liten bevegelse i kroppen hennes og en lyd 
som når en katt freser: Rapport!

Skagen innså at det var uheldig sagt, kunne virke for tørt. 
Han fant ikke nye ord med en gang, visste at hun hadde nektet 
å bli med til sykehuset, derfor hadde de kontaktet ham. 

– Vi er her for å hjelpe, sa han, idet han tenkte at det ga lite, 
for hun visste nok det, ville bare ikke ha slik hjelp.

– Vet du hva dette er? sa hun etter litt og rakte fram en dorull 
som tydelig var rullet ut og rullet sammen igjen, og det sto noe 
med svart tusj på den.

Dette kom overraskende på ham. Blikket hans gikk fra rul-
len til ansiktet hennes – var hun psykotisk, eller bare det vi med 
politifornuft kaller lett forvirret? Han fant ikke svaret i ansiktet. 

Hun fortsatte, nå med sterkere, nesten aggressiv stemme:
– De skal frigi Munchs kunst snart, du har vel hørt det? 

Og da kan hvem som helst bruke den til hva som helst. Noen 
har tenkt å trykke «skrik» på dorullene, det har jeg lest. Og du 
vet at Munch tenkte orgasme da han malte «skrik». Sikkert en 
orgasme både av kjærlighet og hat. Liv og død. Derfor, spør jeg, 
vil en dorull med «skrik» kjennes som orgasme eller død hvis 
jeg trykker den mot kjønnsleppene mine? Det der har jeg ligget 
og tenkt på. For en slik dorull kunne jeg trengt, skjønner du, 
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men siden den ikke fins ennå, har jeg skrevet mitt eget skrik på 
rullen først, forstår du, vil du høre? 

Han senket blikket mot rullen igjen, og så at det var skrevet 
ord på engelsk med ruglete skrift som forsvant innover i rullen.

Ja, han ville høre. 
Hun begynte å rulle ut, forklarte at det måtte være på 

engelsk, for dette ble for møkkete på norsk. Og hun leste – 

… life is shit, and if you don’t believe me, read me each day, 

or each time you shit, then finally you will agree: life is shit! 

But life is also many other things. One day you find blood 

on the paper. Life is also bleeding. It may be a small thing: 

haemorrhoids or a hard shit, it may be menstruation, but it 

may be cancer, may be the smiling red lips of death. Life is 

a fool’s game, you never can tell who´s winning or loosing. 

They say everybody is losing. They say everybody is winning. 

Both are true. And you will regret being an optimist. You will 

regret being a pessimist. You will even regret being …

Hun stoppet opp, så opp på han, som hørte på med åpen munn.
Da brøt hun ut i en kald, klukkende latter, slang rullen fra 

seg … shit!
Han ville til å si noe, men ordene frøs fast. I stedet gikk han 

bort og la en hånd forsiktig på skulderen hennes.
Da kom det en skjelving gjennom kroppen hennes som om 

hånden ga fra seg et elektrisk støt. Og kroppen gled framover mot 
Skagen, som måtte støtte i mot. Han ble usikker. Så holdt hun 
rundt ham, begynte å snakke, lavt, rullet ut sine svime slåtte tanker 
om barna og om livet. Han måtte konsentrere seg for å høre.

 
– Jeg kan ikke la være å tenke på barna hele tiden, hvordan de 
hadde hatt det nå om de hadde levd, og hvordan det ville gått 
dem i livet.

Pause – så kom det med hes stemme: 
– Ikke si at det sikkert ville gått bra, at mange skilsmissebarn 

klarer seg utmerket – ikke det i mitt tilfelle, for jeg hadde sådd 
en demon inn blant dem, forstår du.

Pause. 
Han skulle til å spørre, demon? 
Men da fortsatte hun:
– Jeg tror at Karl oppdaget demonen, og derfor trakk han 

dem med seg. Forstår du, det er min skyld at de ble drept! 
Pause igjen. 
Skagen ville si at det slett ikke var hennes skyld, men han 

holdt tilbake. Det ville bli så altfor fornuftige ord. 
– Min demon, fortsatte hun, min sorte ring, se her. 
Hun vifter hånden med den sorte ringen foran ham.
– Likevel, jeg hadde et håp, at med ekte kjærlighet til barna 

da ville det demoniske holdes nede. Jeg bestemte meg derfor til 
å vie resten av livet til barna, og føye ringens krav på en måte. 
Kanskje demonen da ville slippe taket i dem, tenkte jeg – forstår 
du, derfor, jeg hadde en plan, en masterplan. 

Hun så på ham, granskende. 
– Men Karl hadde en annen plan. Han valgte den enkle 

måten, å knuse ringen, og dem.
Skagen kjente hvordan hun skalv og tvang fram ordene, men 

fortsatte: 
– Nå vil heller ikke jeg leve, jeg har ingen ting igjen, jeg vil ta 

av meg ringen.
– Du har deg selv, sa han.
Hun svarte ikke, sank mer og mer sammen rundt ham, som 

om all luft gikk sakte, men ubønnhørlig ut av henne. 
Han innså at han måtte holde rundt henne uten flere ord, 

og husket at Karl også var opptatt av demoner og en sort ring. 
Men Karl hadde sett på det hele mer nøkternt, mente han, det 
framgikk av dagboken. Nå virket det som om Lena, ikke Karl, 
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var den som trodde på demoneri, hadde en realitetsbrist som 
nærmet seg psykose, tenkte Skagen. Kanskje gjorde hun det for 
å beskytte seg selv, ved å rømme inn i illusjoner? Han visste at 
det var ganske vanlig. Men illusjoner er en sårbar beskyttelse, 
det hadde han sett mange ganger.

Det er et paradoks, innså han, at den mest rasjonelle av de to 
handlet mest utilgivelig. Men han var ingen psykolog.

De holdt rundt hverandre, tynne Lena og trauste betjent 
Skagen.

Lenas liv og historie kunne endt her. Men slik ble det ikke, 
slett ikke.

Etter et par minutter, som en evighet, sa Skagen likevel, 
renset for forsøk på overtalelse: 

– Jeg skal følge deg til sykehuset om du vil. 
Det ville hun. 
Og slik ble det. 

Life is a shit 

– Lena med dorullen

Del 15

Skagen satt på kontoret igjen, og bladde i Karls filer. 
Denne utredningen ville ikke bli helt det samme etter  

hendelsen i går. Det hele hadde rykket ham mye nærmere.  
Han hadde allerede drukket to kopper svart kaffe og klokka  
var bare 10 – det var en usedvanlig hard koffein-start. 

Visste Lena om Karls filer, eller at kammeret hadde adgang 
til dem? Hvis ikke, så måtte hun få vite det før rapporten ble 
offentlig, ellers ble det galt. Skagen var nøye med å gjøre alt på 
en korrekt måte.

Han pustet dypt idet han fant tilbake til Karls notater fra 
tiden da Lena flyttet. 

Det mørkner i alle beskrivelser. Skagen kan på en måte 
forstå hva Karl mener med «demon». For det er som om noe 
gliser ondt til ham mellom linjene og blander seg med luften og 
suges inn i hans åndedrett.

Han plukker ut noe Karl skrev den kvelden Lena gjorde 
alvor og «bare reiste» med barna.

Livet mitt er lammet. Alle dramatiske ord blir for svake. 

Sykdommen i meg har spredd seg ondartet ut til hele livet, til 

samlivet. 

Lena sier at det er av hensyn til barna. Hun gjentar og 

gjentar det, akkurat som jeg ikke forstår ordene. Jeg gjør det, 

men forstår ikke at hun kan si det. Jeg spør hvor hensynet til 

det innerste i meg har blitt av, eller hva med det store hellige 

«oss»? Hvorfor er somrene ikke lenger varme mellom hver 

vinter?
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Men verst: jeg forstår ikke at jeg er til de grader skade-

lig for mine barn. Ok, jeg kan være skjelven, kan slippe og 

glippe, men jeg elsker dem jo – så det fysiske må kunne 

håndteres. Men Lena vil ikke engang prøve. 

Hun sier hun har leid seg inn i en liten hybelleilighet i 

nærheten, at det vil bli bedre for oss alle, at avstanden gir et 

pusterom. 

Hvordan kan hun mene det? Pusterom! Nærheten vi 

hadde igjen, var mitt lille håp, min pust. Tross alt, vi var 

sammen, selv i taushet, kanskje med demonen sittende  

mellom oss, likevel var vi to levende og åndende i det samme 

rom. Likevel var jeg nær de jeg er dømt til å elske – Lena, 

mitt hjertes puls er koblet til din kropp, og får sin energi fra 

din sjel …

Jeg hadde altså et håp. I dag brast håpet. Det bunnfryser. 

All berøring er blitt nummen forakt. Min væren legger seg til 

hvile i et hvitt, kaldt intet. Så tiner fingrene sakte opp av et 

hat innenfra, av en invers varme, og gjennomgår en transfor-

masjon, og blir ravnens klør. Demonen i meg spenner ut sine 

ravnevinger, speider. Jeg svever høyt på mitt sinns himmel og 

leter etter mitt nye bytte. Hatets bytte … leter og speider.

Skagen biter seg merke i at Karl ennå beskriver godt, fengs-
lende, har på en måte bevart en rasjonalitet bak bildene. Ennå 
er det bilder og ikke innbilt virkelighet. Ennå er demonen bare 
noe gjennomsiktig. Men den tetner til etter hvert, og følelsene 
hans omskapes: de transformeres fra kjærlighet til ondskap. 

Skagen henter seg en ny kopp svart kaffe. Den smaker beskt. 
Han sukker dypt, tar sats, så var det Rondane-rapporten.
En velmenende sosionom kopler Karl til en gruppe for  

enslige som blant annet arrangerte en ukes fjellvandring  
i Rondane, det vil si, man ble innlosjert på et bra hotell, og de 
organi serer dagsmarsjer og kosekvelder med dans og spa. 

Karl ble med. Det ble også en god porsjon sultne middel-
aldrende frustrerte fruentimmere. 

Dette blir haraball, tenker Karl, og får rett. Men han er ikke 
lenger den haren han selv tror. 

I første runde appellerer han til morsinstinktet: kona har 
reist med ungene, han har MS, men står på og kjemper.

Andre kvelden springer det sosiale ut i en romanse, det 
er Karl og Annelise, først i en flat tango, så i boblebadet med 
høye glass, så i en dobbeltseng. Men «liss-karen» forblir liten.  
Han senker hånden mellom hennes lår uten å føle annet enn 
en fuktig fitte og forakt – forakt for seg selv egentlig. Hun ser 
tårene, han snakker og bekjenner, og hun sier at hun forstår. 

Vi prøver igjen, uten alkohol, sier hun. 
Men ordene blir bare tynne spor i duggvått gress, og de er 

forduftet med morgensolen. Ved frokosten setter Annelise seg 
ved et venninnebord og unngår Karls blikk. 

Han forstår. 
Han forstår at heretter hører sex fortiden til i hans liv – men 

kjærlighet? Men Lena og barna? 
Kjærlighet, selv forelskelse er da mye mer enn sex, tenk bare 

på Shakespeares sonetter.  
Tenker og skriver Karl.
Det stikker en faen i ham, han skal vise at han kan prestere – 

så han får hotellet til å kjøre seg til foten av fjellet Muen rett ved, 
begynner å gå alene oppover den steinete stien mot toppen.

Det er tidlig høst, med et fargesprak i lyng og dvergbjørk. 
Småblomster står med bøyet hode og foldete blader, som om 
de vil si ham et sannhetsord på veien, men får det ikke fram. 
Krykkene har han byttet med et par forsterkete gå-staver. 

Det er langt og bratt, og det tar tid, men Karl gir seg ikke, 
han går steg for steg, gir seg ikke … dette skal jeg klare, må han 
ha tenkt.
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Skagen leser fra redningsrapporten at ledelsen i reise - 
sel skapet varslet til hotellet at en av gjestene, Karl, ikke var 
kommet tilbake da det ble mørkt.  De kjørte til Muen og tre 
frivillige med hodelykter gikk opp stien, ropte og speidet, men 
ingen Karl. Temperaturen var sunket til nær null, men det var 
ingen nedbør og lite vind. Noen stjerner tittet ned på det hele 
mens en halvmåne slentret uinteressert langs horisonten.

Sent på kvelden kontaktet de Røde Kors-stasjonen som 
hadde redningsvaktberedskap i Rondane. Etter å ha vurdert alle 
opplysninger og været, bestemte de seg for å hente en sporhund 
og starte søket neste morgen straks det lysnet.

Hunden fikk snuse på noen av Karls klær. Den ble sluppet 
i feltet og markerte etter omtrent en halv time et sted opp mot 
toppen av Muen. Menneskets trofaste venn.

Karl lå som livløs i en kløft der mellom noen store stein i et 
bratt heng. Han kunne vanskelig sees både fra stien og fra lufta. 
Det så ikke ut til at han hadde falt eller skadet seg, han hadde 
bare lagt seg for å hvile, og etter hvert mistet bevisstheten. De 
kjente en svak puls, det var liv – men han var kritisk nedkjølt 
da de fant ham. Sykehuset sa det var et hell at han ikke fikk 
hjertestans, at han hadde et sterkt hjerte.

Hjertestans.
Skagen tygget på ordet. Han brettet ut lunsjmatpakka, men 

fortsatte å lese. 
Hva skriver Karl selv om hendelsen? 
Jo, bl.a. at han var sur fordi han ikke fikk refundert de tre 

siste døgnene av turen. Ellers forteller han om hvordan han 
mistet stien på vei ned fra toppen, og det ble mørkt. Han måtte 
legge seg i le, vente, følte seg som Scott på vei tilbake fra Syd-
polen.

Skagen fant slett ikke et selvmordsforsøk blant tankene 
hans, tvert om, Karl freste over sin egen utilstrekkelighet, ville 

leve for å hevne Lena. Der han satt og frøs varmet han seg mot 
et glohett hat til sin store kjærlighet. Det holdt ham i live gjen-
nom natta. Han ville fandenmeg ikke ende som Scott. 

Men hvis han ikke hadde blitt reddet? Skagen trakk pusten 
dypt, ville ta en slurk kaffe men koppen var tom – nei, man kan 
ikke tenke slik … men hvis – skjebnens terningkast kan aldri 
kastes om.

Han hentet seg en ny kopp rykende kaffe.

Karl vil bestige Muen . . .
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Del 16

En barnepsykiater hadde på et gruppemøte om saken sagt til 
Skagen at han måtte undersøke om det hos Karl kunne være et 
element av «invertert medlidenhet» overfor barna. 

Hva i all verden betydde det? Jo, at han syntes så synd på 
barna at han måtte drepe for å skåne dem mot denne verdens 
framtidige lidelser og nederlag.

Nei, Skagen fant ikke dekning for noe slikt hos Karl. På en 
måte var det påfallende hvor lite han skrev om samkvem og 
lek med Pia og Gus. Det virket ikke som han levde seg men-
talt inn i barnesinnene. Han var nok glad i dem, på sin måte. 
Men han var ensidig opptatt av seg selv og sine konflikter, sin 
sykdom, sitt hat, sin hevn. Barna ble ting, ble redskap. Hatet ga 
ham styrke til å løfte øksen.

Etter uhellet i Rondane virket det som Karl fikk mer sympati 
hos barnevernet og i kommunens sosialkontor. Det utnyttet 
han til et framstøt for å få vekk anstanden hver gang han hadde 
barna. 

Det bygger seg samtidig opp en skjebnesvanger hevnplan  
i Karls hode. Demonen overtar mer og mer.

Karl skriver: 

Jeg har på en måte falt til ro med at jeg må leve alene og 

sviktet. 

Mitt liv har fått en ny hatets retning, fylt av en plan for å 

hevne all urett. Det er ingen plan for å oppnå rettferdighet – 

for rettferdighet er et prostituert ord.

Sannheten er at hatet på en måte materialiserer seg i ho-

det mitt som en følgesvenn, en rådslager, en samtalepartner – 

og se, det er slik han blir til – Hatets Demon. Han henvender 

seg med klar logikk og gir enkle råd: gjør de små velrettete 

angrep, sier han. Det skal føres en åndelig geriljakrig der den 

overlegne hele tiden plages av overfall og uventete angrep.  

På den måten taper seierherren freden selv om krigen en 

gang ble vunnet, sier han. 

Du seiret Lena, for du har god helse, sterk vilje, jobb, 

barna og en framtid. Men – du undervurderer de mørk-

kledde fra fjellene og ringens besvergelse. Mørket samler  

seg rundt ditt lys. Men du er i lyset og ser det ikke.

Da jeg nesten frøs i hjel nær Muens topp, men likevel 

våknet – da var det som jeg ble den nye Moses på oljeberget: 

jeg steg ned fra fjellet med steintavlene – men jeg hadde fått 

åpenbart ondskapens bud – jeg skulle ikke slå i stykker en 

gullkalv men knuse dine gullegg Lena … 

Skagens panne rynket seg. 
Han grep seg i å mumle «milde Moses», brettet det tomme 

matpapiret etter lunsjen sammen med stor kraft, prøvde treffe 
papirkurven. Bommet, men lot papiret bli liggende på gulvet. 

Karl ble etter hvert mer uklar i alt han skrev, mistet grepet 
på realitetene og evnen til empati, ble fanget av sine metaforer, 
besatt av hevntanker. Mørket gjennomtrengte hans liv og dag-
bok.

Var det ingen som så dette da, og kunne avverget? 
Tja, barnevernet burde vel skjønt, men de gjorde det ikke. 

Tvert om, de slakket tøylene og ga Karl mer tillit. De hadde fra 
nå av i praksis avviklet også ordningen med «uvarslet inspek-
sjon» når Karl hadde barna. 

En hendelse eller sak økte konflikten til Lena ytterligere. 
Karl hadde siden barna var babyer hatt dem i sengen sam-

men med seg når det falt naturlig. Dette hendte fremdeles en 
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sjelden gang. Men skjelvingene og de ukontrollerte bevegelser 
hadde blitt mer påfallende, men slett ikke farlige for barna. 

Pia fortalte Lena om at … pappa beveger seg så rart sammen 

med meg i sengen … og Lena oppfattet det som mulige seksuelle 
tilnærminger, antydet det overfor Pia, sa at hun heretter måtte 
ligge i egen seng hver natt. 

Pia sa det til pappa på sin barnlige måte: … mamma sier at 

jeg må ligge i min seng slik at du ikke kan ta på meg. 

Da mørknet det i Karls blikk, adrenalinet sparket. Slike 
følelser var ham svært fjerne, og det burde Lena vite. Var dette 
en intrige for å ta barna helt fra ham?

Skagen måtte si seg enig med Karl der, det var nok en ube-
grunnet bekymring. Og han fryktet: i Karls skadeskutte sinn 
koblet dette barna sammen med Lena i en sammensvergelse 
mot ham. 

Skagen svelget ned den siste slurken av den femte kaffekopp 
for dagen. Den var blitt lunka, smakte besk og han kjente et sug 
i magen. På tide å komme hjem til kona og middag.

Del 17

Skagen ville besøke Lena på sykehuset, syntes han måtte på 
en skånsom måte informere henne om eksistensen av Karls 
digitale notater. Han hadde spurt en av kammerets jurister til 
råds, og fått vite at man ikke behøvde gi henne notatene før 
rap porten forelå.

«Men hvis rapporten ble dokument i for eksempel en erstat-

ningssak mot kommunen eller barnevernet, så måtte også 

Karls notater fristilles som bakgrunnsmateriale.» 

Det var ti minutter å gå fra kontoret til sykehuset, og han 
bestemte seg for å spasere. En sur høstvind og litt regn i lufta 
trakk inn i kroppen og han lekte med tanken om å droppe det 
hele, men nei, det ville ta seg dårlig ut. Det var alt gitt beskjed 
og hun hadde akseptert et møte.

Lena satt i en stol, strevde med et glass saft – i et hvitmalt rent 
enerom uten bilder på veggene, med et vindu på gløtt mot 
høsten. Det blåste litt ut og inn og ga en lyd som når noen  
klap rer med tennene. 

Skagen banket på og steg i det samme inn.
– Å, min reddende betjent! – hun strakk ut en primadonna-

hånd til hilsen, og han tok den, svett i håndflaten, hun kald. 
Han la merke til den tynne svarte ringen.

 
Han hadde med en Twist-pose, vurderte at blomster ble for 
personlig. 
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Hun så tynn og blek ut, nesten anorektisk. Det blonde håret 
bølget flortynt som tåketanker mot de spede skuldrene. 

Hans forberedte munnhell om at hun så bedre ut gjorde 
en helomvending i munnen. Han tørrsvelget, lette etter en 
passende frase men fant den ikke. Etter noen lange sekunder 
knipset hun til tausheten og spurte, rett på sak:

– Hvordan går det med rapporten du skriver? 
Han fortalte da så skånsomt som han kunne om Karls 

notater og at han brukte de til å forstå, at de bekreftet at Karl 
var alene om dette og at det ikke var en ulykke … men du må 
komme deg videre i livet, du har mange ressurser.

Hun vred på seg. 
– Alle sier det, alle forstår meg sånn og vil hjelpe meg, har 

aldri sett så mange proffe hjelpere – det er alt fra kriseteam til 
mugne søstre med Gud i ermet – Halleluja. De er like uspiselige 
som maten her. 

– Bra med litt konfekt da.
Hun tvang fram et raskt smil. 
– Du har vel hatt mange venninner på besøk også?
– Noen få, og mange har ringt, men jeg har sagt at jeg er 

trett og vil være i fred. 
Hun så ned og pustet dypt inn, tok på en måte sats før hun 

fortsatte – men han har ikke ringt – Frank, du vet, ikke sant?  
– skriver du om ham i rapporten?

– Jeg gjør ikke det. 
Skagen lette desperat i hukommelsen, Frank? Han kunne 

ikke erindre at Karl hadde nevn det navnet, ikke noe å ta opp 
… han var glad hun ikke spurte om å få se Karls notater.

– Du skal selvsagt få adgang til rapporten når den foreligger.
Hun så taus ned på saftglasset og twistposen, men rørte 

ingen av delene, kommenterte ikke. Mange tanker begynte å 
løpe fram og tilbake i henne. Hun måtte tviholde på dem med 
sin taushet.

Etter litt gjorde han tegn til å ville si adjø. 
Legen hadde sagt at besøket burde gjøres kort. 
Da tok hun hånden hans, og trakk han raskt mot seg til en 

liten klem.
– Takk.
Skagen følte at hele ham rødmet, lenge siden noen annen 

enn kona hadde klemt ham, egentlig lenge siden hun hadde 
gjort det også.
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Del 18

Lena lå lenge og så opp i taket etter at Skagen hadde gått. 
Slike sykehustak skjuler himmelen for oss, og skjuler helvete, 

tenkte hun, men vi trenger av og til å være i skjul. Jeg vil ikke se 
alt, men, hun dro på det … jeg vil innse alt. 

Hva skal jeg med denne rapporten? Tenk at Karl hadde  
skrevet dagbok, en som politiet nå har grafset i.  Skit. Han sa det 
aldri til meg. Uansett dagbok og rapporter, jeg får ikke barna 
tilbake. Minnene er det jeg har, gode og dårlige, og vil ikke vært 
dem foruten, men … jeg vet ikke, selv gode minner kan verke i 
hukommelsen, blir såre savn. 

Så kjære, hvite, rene sykehustak, skjerm meg fra meg selv.
Lena var ingen datafrik, hun holdt seg mest til mobilen, 

SMS og mail, når hun i det hele løftet seg ut av seg selv. Før leste 
hun mye romaner, nå var det mer sjeldent. Det var blitt tyngre 
og tyngre å leve seg inn i andres skjebner.

Men hun ble overtalt til å være på Facebook, fordi noen fra 
jobben sto i spissen for en Facebook-supportgruppe for Lena. 
Den besto av nesten bare kvinner. Hun var spontant skeptisk til 
en slik gruppe, men skjønte at det var velment. Av og til gikk hun 
inn og kikket: det sto mye rart der, folk hadde frodige meninger 
om hennes tragedie, all slags følerier og gode kjerringråd. De 
oppfordret henne til å svare og kommentere, men hun gjorde 
det aldri, dette var ikke underholdning. 

Etter mange oppfordringer fra Tone og Tonje på jobben sa 
hun likevel ja til at noen fra Facebook-gruppa kunne få besøke 
henne på sykehuset, da sammen med Tone. 

Tilfeldighetene ville at de kom bare en times tid etter at  
Skagen hadde vært der. En sykepleier kom først inn og spurte 
om det var i orden. Lena ville helst si nei, følte seg mentalt 
punktert, men bet det i seg. 

– Ok. 
Seks bolde fruer toget inn, med Tone i spissen. 
Det oppsto først en kunstig munter stemning. Ingen turte å 

uttrykke seg helt naturlig, og setninger snirklet seg for lett inn i 
føleri, som Lena mislikte. 

Uansett, de sa de hadde samlet sammen til en gavepakke 
til Lena: et abonnement til «Blue Meditasjon». Tone forklarte, 
fyrte løs: 

– Det er et institutt som kombinerer vestlig medisin med 
Yoga, meditasjon, healing-massasje, awareness og akupunk-
tur. De tar det beste fra alle, er skikkelig «in» for tiden. Spesielt 
varme-yoga slår enhver Spa, spør du meg, den heter Bikram 

Yoga og man må svette seg gjennom øvelsene i 40 varmegrader, 
slå den. Det er min favoritt. 

Oho. Lena merket at slike ord fort hang seg fast som rusk 
i hjernenettet. Svette var ikke akkurat noe som fristet henne. 
Men samtidig, hun hadde litt sans for det paramedisinske, og 
det visste Tone. Skeptikeren i henne hang der som en edderkopp 
klar til å drepe byttet. Men Tone avverget edderkoppens stikk,  
for hun ventet ikke på et svar, argumenterte at Lena kunne 
trekke seg når hun ville, anytime, men de hadde alt betalt, så 
hun kunne i det minste møte opp og prøve.

Det var godt ment, Lena forsto det. Dessuten, sikkert bedre 
enn mye av terapi-surret her på sykehuset. 

Så hun bestemte seg:
– Ok, skal forsøke, men jeg innrømmer, jeg er skeptisk til alt 

psykomotorisk lureri. 
Det der var et uttrykk hun hadde snappet opp fra en av 

legene, en kjekkas.
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Smilet bredte seg da rundt i jenteflokken, og de skålte i et lite 
glass musserende vin de hadde med. Lena kjente at vinen steg 
raskt til hodet fra den tomme magen – i hvert fall bedre enn 
Twist, tenkte hun.

Facebook-gruppa besøker Lena

Del 19

Det gikk ikke mange dagene før Lena fikk seg skrevet ut fra 
sykehuset. Hun nektet å stå på faste medisiner og bedyret at 
hun kom til å klare seg selv greit. 

Hun hadde sluttet med intravenøst, klarte å spise litt og drikke, 
og å holde på maten til den var noenlunde fordøyd, selv om hun 
merket en indre kvalme og ulyst til å spise nesten hele tiden. 

Hun hadde fått en busslast med informasjon om anoreksi, 
og var enig, ville ikke kjøre livet sitt inn i den blindgata, det 
var bare å møte kjøttstykkene som matadoren på en tyrefekter 
arena. 

Slik sett hadde sykehus oppholdet vært nyttig for henne, det 
innrømmet hun, men nå var hun lut lei, måtte avslutte pasient-
rollen. 

Hva nå? Hva med livet? Hva å leve for?
Hun frøs. Kjente en eksistensiell kulde. 
Første kvelden hjemme leste hun gjennom den krøllete 

dorullen hun hadde skrevet på, og gråt seg i søvn. Hva er det 
jeg holder på med? 

Neste dag oppsøkte hun «Blue Meditasjon». Det ble en helt 
ny opplevelse for Lena. 

Hun kom inn i en flott resepsjon, lekre lyse lokaler.  For flotte 
– det ga ny næring til hennes skepsis. Blikket sveipte veggene 
dekorert med orientalske vakre kropper og landskap i solned-
gang, og hudløse muskuløse menn som hadde inntegnet utallige 
akupunkturpunkter.
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 Navnet hennes ble etter kort tid ropt opp og hun steg inn 
til en veldreid mann i sin såkalt beste alder. Han hadde mokka-
hud, smilerynker og langt hår knyttet sammen i en hestehale. 
Kanskje en aning indisk eller indiansk, tenkte Lena, flott fyr.

Han presenterte seg som Kain, hennes personlige trenings-
veileder, hennes coach, og røpet en lett aksent som fortalte at 
opphavet ikke var helnorsk. Han snakket i lange setninger med 
sikkert innøvd standardinformasjon om tilbudene instituttet 
hadde:

– Vi legger vekt på å kombinere et stort spekter av trenings 
og behandlingsformer, alt fra fysisk trening til psykisk trening 
– men da med respekt for klienten som eksperten på sitt 
eget problem. Det må alltid bli en dialog både mellom oss og  
klienten og innad i klienten, og vi prøver å være en del av 
begge. Både kropp og sinn kan herdes – slik som en isbader 
herder kroppen i kaldt vann, slik kan vi øve sinnet til å tåle ytre  
ekstreme svingninger bedre.

Lena avbrøt snart. Hun kjente igjen det meste av det han 
sa fra en brosjyre, og visste at hun ikke var så hypp på isbad-
ing, sa at hun i grunn ikke var interessert i fysisk trening eller 
spinning, men mer i yoga, meditasjon og Spa.

Da ble det nytt liv i smilerynkene, og han svarte at de stilte 
seg mer enn velvillig til et slikt utvalg – her tilpasser vi oss alltid 
etter både kundens ønsker, men også etter vår vurdering av 
behov. Og i ditt tilfelle med behov for traumebearbeidelse etter 
ulykken så …   Hvordan visste han om det, tenkte Lena, men sa 
ikke imot, og lot det gå som ulykke.

Han geleidet henne inn i Spa-avdelingen, der de forsynte seg 
av et delikat lite lunsjbord, og han henviste til en rolig krok med 
dempet belysning for videre samtale. 

– Riktig kosthold er også viktig, sa han. 
– For deg vil jeg legge vekt på Ashtanga Yoga og meditasjon. 

Det betyr sinnets kontroll gjennom konsentrasjon – Dharana – 

med utgangspunkt i en livsfilosofisk setning – et totem. Vårt mål 
er å frigjøre sinnet – Pratyahara – og åndedrettet – Pranayama.

– Jeg puster ok allerede, sa Lena. De krokete navnene fikk 
øynene hennes til å himle og hennes skepsis til det hele bare 
økte. Men hun innså alternativet med den tomme leiligheten 
og dorullen. Derfor, hun knep igjen øynene, måtte tvinge seg 
til å se dette positivt.

Det kom etter hvert fram at opplegget denne første gangen 
var en medisinsk sjekk og deretter hode-nakke-massasje. 

– Så vil jeg maile deg et aktivitetsprogram to ganger ukent-
lig, foreløpig kan du vel på dagtid? 

– OK, sa Lena, men jeg har akkurat ligget på sykehus og 
vært gjennom flere helsesjekker. Trenger jeg en ny?

– Vi vet det, men må likevel ha vår, den er ikke besværlig.
Og slik ble det. Hun fikk vite det hun alt visste, nemlig hvor 

tynn hun var og hva hun burde spise.
Så de vet også om sykehuset, tenkte Lena, hva har Tone sagt?
Massasjen var deilig den, og Lena svevde til slutt god- 

luktende ut av lokalene. 
Men hva hjelper parfymerte ritualer egentlig, og alle de 

kronglete ordene som innpakning, tenkte hun i det hun åpnet 
døra til sin lille leilighet. Innestengte minner strømmet imot, 
en åndelig mugglukt. Det hjalp ikke å åpne vinduene. 

Hun grublet, kjente hvordan savn og tanker forgiftet, gjorde 
henne trett og kvalm, nullstilte all glede. Men dorullen med all 
skriften pakket hun i en plastpose og la i søpla. 

Så ringte hun et nummer, men det kom på en automatisk 
svarer og hun la raskt på.
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Del 20

Tone ringte og spurte hvordan det første møtet med «Blue  

Meditasjon» hadde vært. 
– Tja. 
De fniste litt over Kain, den personlige treneren. 
Da Lena la på, tenkte hun – ok, jeg får prøve dem et par 

ganger til.
Hun fikk samme dag et program på mail fra Kain. Han  

følger opp.
Neste dag stilte hun, som avtalt, men med blandede følelser 

– skepsis, nysgjerrighet og behov for sosial kontakt rev i hver 
sine retninger. 

Det startet med en slags intim massasje, kvinnelig massør. 
Lena fikk beskjed om å kle seg naken, ble smurt inn med 

godluktene oljer og omhyggelig knadd overalt – virkelig over-
alt. Det knøt seg litt da hun kjente kvinnehender i skrittet – var 
konservativ slik, veldig hetero, hadde ikke noe imot lesber bare 
de holdt seg langt unna henne seksuelt. Kanskje hun feiltolket? 

Hun fikk til slutt lagt rundt seg en myk morgenkåpe, og ble 
til medstrømmende indisk musikk ført inn i et rom der Kain 
satt i yogaens lotus-stilling på en liten opphøyning.

Det så vakkert men oppstilt ut, tenkte Lena, hun vegret seg 
mot å bli revet med.

Han hevet en hånd til hilsen, og hun sank ned på en myk 
pute et par meter fra.

Han snakket med avdempet stemme og tonet samtidig ned 
musikken med en fjernkontroll.

– Meningen med vår variant av Yoga og meditasjon er å 
oppnå en kombinert mindfulness og eksistensiell refleksjon. 
Gjennom øvelser skal du få kontroll over kroppens spenninger 
og behov, gjennom tenkning skal du få innsikt i deg selv som 
menneske, gjennom meditasjon skal du løse opp mentale 
knuter og til slutt kanskje kunne gå inn til ditt innerste.

Da han så Lenas litt flakkende spørrende blikk, hevet han 
hånden på nytt:

– Javel, det ble mye, alt dette skal jeg forklare etter hvert.  
Og hver gang skal vi lese et nepalsk visdomsord og samtale utfra 
det. På den måten deler vi opp uten å miste helhet.

Lena syntes det hørtes for «religiøst» ut, minnet henne for 
mye om mystikken fra studietiden, men ok, litt luftig filosofi 
gir vel bare behagelig vind i håret. Hun hadde ennå sansen …

Men det var noe helt annet hun nå kjente i kroppen, og for 
første gang etter katastrofen. På et underlig vis hadde hun blitt 
småkåt av den massasjen, og deretter av å se på Kain, denne 
underlige figuren som klippet rett ut av sagnboka Kamasutra 
– derfor, hun kunne ikke la være å feste blikket på den smukke 
kroppen hans og det han hadde mellom beina. Det så fyldig ut. 

Det ene låret hennes gled fram fra morgenkåpen. Hun klarte 
ikke å konsentrere seg. 

Kain kremtet. 
– Vent litt, hvor er toalettet? 
Lena ble geleidet dit. 
Det var også velduftende og rent. 
Hun satte seg over skrevs, begynte å ta på seg selv. Klitoris 

var alt svullen. Bilder av Kain flimret og vekslet med bilder av 
Frank som lå over henne, støtte inn i henne, var stor og god. 
Hun kom med et tynt skrik, som når en fiolinvirtuos maner 
fram de mest følsomme tonene. Så slo hun morgenkåpen raskt 
rundt seg, tok seg ned til denne verden igjen, håpet ingen hadde 
hørt noe.
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Da hun kom inn igjen sto Kain klar med en tynn og trang 
singlet og tights, som hun tok på seg bak et lite skjermbrett. 

Det skjuler ikke mye, så hun. Men hva skulle hun skjule? 
Hun følte seg helt rolig nå, avvæpnet og avstresset, kunne van-
dre inn i denne Kains åndelige snurrepiperier med et smil.  
I dag var onanien hennes skjulte yoga.

Kain viste Lena riktig lotus-stilling. Han instruerte og la 
bena hennes rett. Hun kjente at han hadde varme hender, ingen 
svette. Etter litt satte han seg tilbake på sin opphøyning, også i 
lotus, og sa at deres første nepalske ord var:

Never laugh at anyone’s dreams.

– Er du enig, Lena? 
Det kom brått på, var det denne type visdom og samtale? 
– Tja, spørs vel hvordan man ler det. 
– Her menes, med forakt.  
Hun hadde skjønt det. Men hvorfor ikke le med kjærlighet da. 
Hun husket hvordan hun og Pia hadde ledd sammen og 

fnist av drømmer og fantasier som de fortalte hverandre. Pia … 
min elskede lille … med ett så hun Pias leende ansikt tett opp 
mot sitt, ville holde rundt henne men grep bare i luft. 

Etter litt samlet hun seg ned til nuet, fikk fram: 
– Barna mine, skjønner du, de lo med kjærlighet – også av 

drømmer.
Kain ante at han burde trå mer varsomt, sa at latter kan bære 

mange følelser, fra hån til respekt, humor eller glede. Hvis man 
ler av drømmer bør latteren hvile på glede, den skal leke seg 
med ettertanken. For drømmer kan være inspirasjon for det 
dristigste i oss, grenseoverskridende. 

– Er du med på det? 
Lena var nok med, men grenseoverskridende? Hun hadde 

ikke tenkt slik over det, så egentlig ikke grensene – så begynte 
hun å le, kunne ikke noe for det, kom på noe …  «Vi ser ikke 

den grense under vann» – du skjønner, forklarte hun sin latter, du 
skjønner – Harald Heide Steen som sovjetisk ubåtkaptein og med 
et helt balalaikaorkester – de hadde rotet seg over norskegrensen, 
de så ikke den grense under vann. Har du sett den sketsjen?

 
Kain hadde ikke det, og ordet «sovjetisk» rykket til i ham, men 
han tvang fram et smil.

– Det finnes ingen grenser, sa Lena, vi lager dem i våre 
hoder og på våre kart; de er til for varme og kalde kriger. Enig?

Kain smilte litt bredere, skjønte han hadde fått henne til å 
reflektere. Vi sier egentlig det samme, sett fra forskjellige vink-
ler, mente han. 

Nå gjelder det å ta dette med seg videre. Enkelte mener at 
drøm åpner mot en skult virkelighet, like virkelig som den 
våkne verden, men i en annen dimensjon, la han til.

– Like virkelig?
Selv om man ikke tror helt på det, så kan det være en poetiske 

og lindrende reise av og til å kople tankene til drømmene og la 
seg henføre våknende til den skjulte dimensjon. 

La drømmen få holde deg i hendene, den visker: kom, du 
tør vel tro …

Han smilte mildt til Lenas skeptiske blikk – vi skal prate mer 
om dette siden. Så instruerte han noen yoga-stillinger som Lena 
skulle gjøre hver kveld rett før hun la seg og hver morgen med 
en gang hun våknet. Samtidig skulle hun gjenta og gjenta inne i 
seg ordet dreams, ja synge det og viske det om og om igjen slik 
at det klorte seg fast i nuet og skjermet mot forstyrrende tanker.

– Javel?
Lena gjorde ikke det, var liksom ikke hennes stil å ligge med 

beina i været og mumle, mente hun.
Men hun ble sittende utover kvelden å tenke, og å drømme 

– i et halvvåkent modus. Drømmer er også tankenes luftige 
planer med livet, det er etterdønninger av alt det hun hadde 
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tenkt og villet som barn, som student, eller som forelsket sam-
men med Karl. 

Nå kommer alt dette listende tilbake som dagdrømmer  
og fortegnete minner, sikkert også som trekkfugler inn over 
søvnens forjettete landskap. 

Hun kom til å tenke på en tagger-skrift på en t-banevogn 
hun hadde sett for lenge siden: «Egaliser din drøm», altså 
«lovliggjør» din drøm – det var viktig og flott, kanskje en feil-
skrift for «realiser», men uansett, hun hadde verken lovliggjort 
eller realisert sine store planer for livet. Og denne masterplanen 
– faen – det flammet opp et skrik i henne, og hendene begynte 
å vibrere. Hun strøk over den sorte ringen.

Så brutalt livet er mot drømmene. Så brått vi våkner til 
framtiden. Slik søvnens drømmer kan synes absurde, slik kan i 
sannhet også de våkne drømmene og ønskene bli snudd til det 
absurde. Men da er virkeligheten den absurde part, ja, virke-

ligheten er den mest absurde part –  hamret det i henne.
Hvordan har jeg havnet i dette redselskabinettet!
Lena gråt seg i søvn, inn til et sort rom fylt med mørk  

materie, uten stjerner og uten nye drømmer.
Det var som om døra var satt på gløtt ut til døden.
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Del 21

Førstebetjent Skagen følte seg tom etter visitten til Lena på syke-
huset. Han syntes synd på henne. Samtidig vokste det fram,  
nesten som en aggresjon i ham, det at hun kunne være så hjerte-
løs mot den hun elsket. Han korrigerte seg selv … den hun hadde 
elsket. Men der lå antakelig også energien i tragedien, ante han.

Han var kommet som han pleide kl. 07:15 til kammeret, 
hadde hentet seg sin første morgenkaffe som han pleide, men 
energien i kroppen var borte, batteriene var tomme. Han dro 
en gardin til side og så ut. Det var ennå halvmørkt. Sommer-
tiden var over. Mennesker og biler strøk fram og tilbake der 
ute, som maur og biller. 

Han orket ikke åpne datafilene for å fortsette på Karls ut-
legninger om sitt hat, måtte ha noen dagers pause, hadde 
opparbeidet en del avspasering.

Sjefen sa det var greit, bare rapporten kom innen fristen.
Så han slo til, bestilte tur tre dager i København til kona og 

seg: fly begge veier og et bra hotell.  Han bare bestilte, uten å 
spørre henne, lenge siden sist han hadde gjort noe så dristig.

Hun ble glad. 
De gikk opp og ned Strøket og shoppet litt, men alt var blitt 

dyrt i Danmark. De var innom Tivoli, det var siste uka før det 
stengte for sesongen. Han fikk ikke kona med i berg-og-dal-
bane, hvorfor utsette seg for slikt? Men spøkelsestog gikk, mer-
ket at hun knep ham hardt i hånden, kjentes godt, den hånden 
han hadde forelsket seg i. 

Og de kom over en bod med tilbud om tredimensjonalt por-
trett av dem, som ble scannet inn i en plastblokk fra et foto.  
De bestilte, hva man får til.

De dro til Glyptoteket med statue etter statue av antikke 
grekere og romere, dessuten med en vandreutstilling med  
malerier av bl.a. van Gogh. Utrolig hvordan historiens galskap 
kan omforme seg til vakker kunst.

Det ble også god stemning på hotellet etter et glass vin og 
god mat. Skagen var stolt av at han til og med en kveld, etter å 
ha tenkt hardt på damebilder i et blad, fikk nok reisning til å få 
lurt junior inn i kona, og da vokste den fra lillefinger til tom-
mel, til og med tømte seg som en slags utløsning. Han måtte 
tørke en tåre fra hennes kinn etterpå. 

Vel tilbake på kontoret tok han med fornyet energi og svart 
kaffe fatt på rapport-innspurten. Den måtte foreligge ferdig om 
5 dager. 

Han var ved et vanskelig punkt – å forstå Karls innerste 
tanker og følelser som førte til drapene.

Først sakset han fra Karls files omtrent to uker før den fatale 
kvelden, nest siste gang han hadde barna:

I natt drømte jeg om døden. Det var ingen skikkelse, ingen 

mann med kappe eller ljå, men et stort rom uten tyngde 

og tid, noe jeg gikk inn i, og dørene ble lukket bak. Barna 

skrek, de turte ikke være igjen alene. Jeg snudde … vi må gå 

sammen, tenkte jeg …

Jeg våknet av skrikene, det var barna som var tørste.  

De fikk vann og sovnet snart igjen. Jeg skalv, sølte utover 

gulvet, fikk ikke sove, lå og tenkte på Arnulf Øverlands dikt, 

med en ny vri:

Du må ikke sove, 
du må ikke tåle så inderlig vel, 

den urett som rammer deg selv.
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Jeg ble sittende å tenke på hatets demon, på sammensver-

gelsen mot meg. 

Karls notater blir mer springende nå, likevel med en mørk 
logisk sammenheng. Skagen sakser fra samme dato …

Jeg er syk. Jeg skal snart dø. All verdighet er nullstilt … 

kan ikke tillate at de som hater meg også står seirende tilbake 

… Jeg må hindre det mens jeg kan. Kan jeg? …

Jeg kan – gjennom barna. For en lykke at de er født …  

de er mine soldater, som må gå i døden for en rettferdig sak. 

Det har mang en soldat gjort før. Kom, mine soldater …

Der ble den røde strek trådd over! Tenkte Skagen. 
Og ingen så det i tide, ingen hørte.
Han klippet også inn en drøm som Karl skriver ned et par 

dager senere:

I natt drømte jeg, husker det klart, at jeg satt på et tog og 

skulle lenger enn langt, det tok mange timer og jeg visste ikke 

hvordan jeg skulle få tiden til å gå fort nok … gikk rastløs i 

midtgangen, kjedet meg, satte meg, reiste meg, så ut på land-

skapet som danset forbi. Det mørknet. Men plutselig hadde 

all tid likevel gått, jeg var fremme, og toget saknet farten. Jeg 

ville reise meg, men oppdaget: jeg kunne ikke, ville rope på 

hjelp, men kunne ikke. Kroppen var lammet, tungen var lam-

met … mens jeg hadde sittet, ventet, og forspilt tiden. 

Toget stoppet, satte seg i bevegelse igjen. Jeg var fanget …

jeg våknet, var klam, ville reise meg fra sengen, men 

klarte det ikke, skalv. Klarte det ikke! Lukket øynene, og 

skjønte: tiden er inne, drømmen har talt, jeg må kaste meg 

av … tiden er inne. 

Etter dette kunne Skagen egentlig ikke finne noe nytt i Karls 
notater, bare stadig mer forvirrete utdypninger av det samme. 

Kanskje var det mest skremmende at Karl ikke ble psykotisk, 
selv om han ble mer forvirret – han brukte sin «demon» helt til 
det siste som et begrep, ikke som et vesen han snakket til eller 
som ga ordre. Ingen gud eller djevel beordret ham. Han beholdt 
sitt ateistiske ståsted, steg ut i det tomme rom, som «rettfer-
dighetens og hevnens kriger» alliert med sine barn som fotsol-
dater. 

Skagen var på en måte imponert, men skrekkslagen. 

          Min nye demon, jeg må 

bli fortrolig med ham . . .
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Del 22

Da Skagen var i ferd med å legge siste hånd på rapporten, fikk 
han en hastemail fra juridisk avdeling. De hadde i forbindelse 
med arveoppgjøret etter Karl oppsporet en yngre halvbror som 
bodde og arbeidet i USA. De spurte om ikke opplysninger fra 
ham burde tas med i rapporten? De oppga adresse og telefon.

Skagen reiste seg og kikket urolig ut av vinduet, tømte den 
halvfulle kaffekoppen i en slurk. Den var blitt lunka. Det var snart 
ettermiddag og han kunne ikke bli sittende utover kvelden. 

To ganger hadde han unnskyldt seg og sluppet unna besøk 
til tante Helena, men i kveld var det umulig å melde avbud, om 
han enn hadde lyst, det ville bli for mye sosialt rabalder.

Han bestemte seg for å ta dette på strak arm, slo et ameri-
kansk nummer som de oppga, og sannelig, det svarte, klart og 
tydelig som om det var fra Moss. Mannsstemmen slo over til 
amerikansk-norsk straks han hørte at det var telefon fra Norge 
og hva det gjaldt. 

Skagen unnskyldte seg, sa at de først nylig var klar over 
ham, at begravelsen hadde vært, at dette var en ytterst tragisk  
hendelse. De samlet informasjon til en konfidensiell rapport.

Det ble en lang samtale.
Skagen oppsummerer USA-samtalen i rapporten på denne 

måten:

Karls yngre halvbror med samme mor, som nå bor og har 

jobbet i USA i ca. ti år, kommer telefonisk med en del opp-

lysninger av relevans. Det gjelder særlig konflikten mellom 

foreldrene. 

Da Karl var 6 år fant moren en annen mann og kastet ut 

Karls pappa. Det ble en periode med høy champagneføring, 

der Karl ble en kasteball. Far flyttet etter hvert til Drammen, 

og Karl ble «pendler» mellom de to. Det var hans store sorg 

at far ble kastet ut.

Mors nye mann var fra Peru, var oljearbeider, og pappa 

til halvbroren som nå bor i USA. Karl fikk et anstrengt 

forhold til dem begge. Hans store prosjekt var å få far tilbake 

til mor, noe han tilslutt klarte. Men det skyltes mest at olje-

arbeideren var for glatt og skled ut. Da lå veien åpen for en 

slags forsoning. 

Bruddet med halvbroren ble da absolutt, han ble et ikke-

tema. Han forteller at det føltes som et dobbelt svik. For også 

han var et offer. Det ble hovedårsaken til at han søkte lykken 

over Atlanteren, og på en måte fant den. 

Min kommentar er at dette kan forklare Karls farsbinding 

og dessuten hans redsel for å bli «kastet ut». Kanskje han 

derfor reagerte ekstra sterkt da Lena brøt og flyttet.  

Men han har aldri selv skrevet om det.

Skagen tok seg en spaser-runde i korridoren, gikk på toalettet, 
hentet deretter påfyll med kaffe, og satte seg med et sukk. 

Konklusjonen? 
Hans jobb måtte være å dokumentere. Andre fikk konkludere 

skarpt. Best å holde egne meninger litt unna, for advokater, 
psykologer og presse ville kunne misbruke det. Dessuten, hvis 
Lena kom til å lese …

Kona var ikke blid da Skagen kom over en time for seint hjem. 
– Det blir da mer enn nok tid til tante Helena, unnskyldte 

han seg.
Men det utsagnet hjalp ikke på humøret.
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Del 23

Lena stilte til neste meditasjonstime uten å bli kvitt sin støyende 
skepsis. Hun kunne misunne de som lett hengir seg til slikt. 

Etter urtebad og massasje ble hun ledet inn til Kain, som 
også denne gang satt tronende i lotus stilling. 

Han hilste, fikk Lena til lydig å repetere de siste yoga- 
stil lingene mens hun sa «dreams». Deretter instruerte han 
henne til lotus stilling og spurte om hun siden sist hadde drømt 
noe hun ville fortelle?  

– Jeg har aldri drømt så lite som i natt …
Kain forsto at her var det bare å gå videre, sa at dagens 

Nepalske meditasjons setning var: 

Believe in love at first sight. 

When you say – I love you – then mean it.

Den satt i sikringsboksen, tenkte Lena. Nei. Og ja? 
Hun bestemte seg for å angripe: 
– Har du opplevd – love at first sight – og sagt det til noen 

og ment det? 
Han fikk en antydning av rødme, var ikke forberedt på et 

personlig spørsmål, men tok seg inn. 
– Mitt perspektiv er mye videre enn kjønnslig kjærlighet, 

det er kjærlighet til ideer, kunst, natur – som kan gi kjærlighet 
ved første blikk – og kan svikte, men også holde livet ut.

 Og kjærlighet til barna, tenkte Lena. 
Men hun sa det ikke, fulgte opp:
 – Men den kjønnslige kjærligheten da, nedvurderer du den?
Han vred på seg, helt ned i lotus-roten. 

– Den har jeg også trodd på og sagt, og ment – men for meg 
har likevel den åndelige dimensjon fått størst plass, er viktigst. 

– Hva er viktigst i en lenke der alt henger sammen og er 
avhengig av hverandre? 

– Det er godt tenkt, Lena, tankene kan være som lenker, du 
har rett, men de kan også være som et bønne-kjede. Da er det 
beåndningen, vårt indre, som omgjør en stein til bønnestein, 
akkurat som det kan gjøre en handling om til et ritual, setter 
verdi på tingene. Kain trakk pusten dypt, fortsatte:

– Du forstår – derfor trenger ikke tankene våre å henge sam-
men som i en lenke. Av og til er det tvert om, de er perler i et 
kjede, der hver enkelt er unik og til inspirasjon. De er vakre hver 
for seg men ennå vakrere som en helhet, og vakrest rundt en hals.

– Dette blir for filosofisk for meg, beåndning? Det må være 
et yoga-designord. Har du en kopp te, kanskje lotus-te?

Kain tok ikke ironien, og det var kanskje best, han vinket 
for å skaffe te. Imens tenkte Lena sitt, var kommet på hugget, 
tenkte at hun kanskje etter hvert skulle få testet ut hans åndelige 
prioriteringer. 

Teen kom raskt – varm og velduftende, uten sukker.
Det fortsatte en liten finte dem imellom om forelskelser på 

mange plan. Kain mente at forelskelse var opprør og frihet, 
Lena at det var frihetens nakkeskudd.

Kain siterte Kierkegaard – uten frihet intet ansvar. Slik også 
med forelskelsen. Øye blikket er det tomrom Gud glemte å  
kontrollere.

Eller – er frihet helt gudløst slik Sartre og eksistensialistene 
mener? I en prosess høyt hevet over øyeblikket.

– De mener at friheten til å velge gir oss vårt moralske  
ansvar. Uten frihet intet ansvar.

Lena stønnet – hold opp, for å si det litt poetisk: hvorfor 
tåkelegge tankenes landskap med alle disse begrepene hvis du 
virkelig vil lande trygt med meningenes fly. 
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Kain lo på innpust – ok, ok, det ble kanskje litt for filosofisk, 
men du skjønner, gjennom yoga kan man også lukke øynene 
og likevel se, akkurat som fly kan lande trygt i tåke ledet av et 
usynlig elektronisk spor.

Godt turnert Kain, jeg likte den. Men klarvær er likevel best.
Den traff. Humøret i henne steg. Dette ble som en liten fight. 

Hun likte det. 
– Vi må øve mer på lotus-stillingen, sa Kain, og hans slanke 

ben samlet seg igjen som kronblader til en smilende lotus 
yogastilling. På oppfordring prøvde Lena også, men knakk 
sammen. 

Det ble en litt fnisende stemning dem imellom. 
– Denne stillingen må du øve deg på hjemme, sa han, og du 

skal samtidig gjenta og gjenta dagens mantra: frihet – frihet – 

frihet. 

– Ok, ok – men da vil jeg ta meg en annen frihet og spørre 
om noe – for jeg får ikke noen dreis på disse øvelsene dine 
hjemme, ingen inspirasjon der, det skjønner du – så er det ikke 
bedre om du av og til instruerer meg hjemme, der jeg faktisk 
bor? Du er jo min personlige trener, ikke sant? 

Han sa at det var på kanten av reglementet, og ante nok at 
det lå mer enn yoga i luften.

– På kanten kan du sikkert balansere, svarte Lena. Neste time 
er i overmorgen kl. 13, den tar vi hjemme hos meg, adressen 
har dere. Det er bare en halvtime på bra motorvei. 

Han sa ikke nei, han sa ikke ja. Men blikket hans kledde av 
henne den tynne trikoten.

Lena følte seg lettet da hun dro hjemover. For første gang på 
lenge hadde ikke de sultne skjebne-gribbene svevd over henne. 
Lettet, en stakket stund,  frihet – frihet – frihet.

På impuls slo hun nummeret til Frank.
Han svarte ikke.

Del 24

Lena var spent på om Kain ville dukke opp. Hun så på klokka. 
Den tikket sakte framover mot sannhetens øyeblikk. Sannelig, 
25 sekunder på kl.13 ringte det på døra nede. Det måtte være 
ham, det var ham! 

– Kom inn. Tredje etasje. Hun ropte gjennom døråpner  
mikrofonen, ble stående i åpen entrédør og vente.

Han sa hei med en lett klem, og så seg rundt, litt sjenert, 
hadde med en lang rull som viste seg å være et treningsunder-
lag. Det trillet han ut midt på gulvet og ba Lena sette seg i lotus 
i det ene hjørnet. Selv satte han seg diagonalt.

Lena lurte på om det hørte med massasje også her, men 
Kain sa at de skulle konsentrere seg om dagens mantra, det er: 

When you lose, don’t lose the lesson.

– Det forstår seg, sa Lena, lære av nederlag.
I det samme frøs noe fast i henne – det store nederlaget, 

katastrofen, det uforståelige som hadde rammet – da mister 
læring sin mening, tenkte hun. Og den tanken fylte rommet 
med stillhet.

– Det er lett å frustreres, brøt Kain etter litt inn, slik at man i 
motbakke ikke tenker konstruktivt, ikke setter inn nok kraft til 
å komme over kneiken. Dagens yoga fokuserer på det å erfare 
og reflektere, også under stress. 

Men Lena innvendte – det hjelper ikke bare å si den set ningen, 
heller ikke å si den med beina i været – det er så mange måter å 
tape dobbelt på, jeg mener, mange mulige måter å ikke erfare på.
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Hun ble litt hissig, slo ut med armene, og rullet over på 
maven – et tap er et tap og er ingen øvelse i erfaring.

– Hvorfor ikke? Et tap kan få deg i bevegelse, gi erfaring. 
– Ok, beveg deg litt da. Vi kan ikke bryte rutinene, så før jeg 

beveger meg forlanger jeg litt massasje.
Han nølte, skjønte spillet og flørten, men begynte forsiktig 

å massere henne i nakken, det var på en måte ikke til å komme 
utenom. 

Hun hadde på seg en tynn singlet og tights, med bare en 
truse under. Brystene klistret seg nakne spenstige mot det 
tynne stoffet. 

Lenger ned …
Han klarte ikke å stå imot. Snart lå de sammenknyttet på 

matta. Hun kjente hvordan lemmet hans vokste inn mot henne.
De begynte sultne å kle av hverandre, det var raskt gjort. 
Lena strakk seg til en lomme i drakten og tok fram et  

kondom – det er best, jeg er mer enn våt nok. 
Og han rullet den på før han kastet seg inn i henne med noe 

hun kjente som en urkraft. Hun kom først, i et trompetstøt av 
vellyst og beina hennes knyttet seg rundt ham. Så kom han, 
med en vibrasjon som gjorde at hun kom igjen, orgasme mot 
orgasme …

Først etter andre utløsning begynte han å roe seg, og tanker 
om konsekvensene kunne skimtes i horisonten … don´t lose 
the lesson. 

Lena strøk ham over kinnet, kjente etter – tenkte – har vært 
så lenge uten, det var på tide – min personlige sex-terapeut, lo 
hun.

Øynene hans var blanke, hun merket at de var tåre-uklare, 
eller var det skinnet fra hennes egne? For øynene våre er speil 
mot speil med reflekser skimtvis begge veier, et gløtt inn til de 
nakne tankene.

Hun lot seg fange i det bekymrete blikket hans, sa: 
– Kain, slapp helt av, dette var min greie, helt, tenk ikke for 

mye i … i moralske kryss.
De slo noen klær rundt seg, drakk rykende urtete, små-

pratet, små-filosoferte – losing and learning – de var i det min-
ste enige om at det er en slik sammenheng i alt – men også 
en særegenhet, noe spesielt, mente Lena. Det er bare urviseren 
som går likt rundt hver time, mennesket gjør det aldri. Livets 
urviser er i en annen dimensjon enn fysikkens.

Til slutt reiste Kain seg for å gå, og hun sa:
– Takk, det var en deilig sexterapi, bedre enn ethvert mantra. 
Da rødmet han … vi får la være å skrive den inn i protokol-

len.
– Så flott, en gratis privattime – til begges glede, håper jeg. 

Hun er sterk, tenkte han da han gikk ned trappa.
Lena drakk et stort glass isvann, og la seg på sofaen, lukket 

øynene, kjente at hun var lys våken. Etter noen minutter grep 
hun mobilen, slo et nummer. Det var til Frank. Han svarte ikke. 

Hun var fremdeles sykmeldt. Skulle hun gå til fastlegen og 
spørre om å bli delvis friskmeldt? Savner kollegene.
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Del 25

Skagens rapport fikk høflig intern ros. 
Han hadde vært svært forsiktig med å trekke konklusjoner, 

visste at det lett ble advokatmat, forsto at det kunne oppfattes 
som «Karls versjon» fordi hans dagbok fikk en dominerende 
plass. Men siden det ikke var snakk om rettssak og foreløpig 
ingen erstatningskrav, så havnet rapporten i den famøse 
«skuffen», og var unntatt offentlighet. 

Lena fikk riktignok et brev fra kammeret om at rapporten 
var fullført og at den etter søknad kunne vises henne.

Skagen var usikker på om Lena hadde oppfattet brevet.  
For det kom ikke noe umiddelbart svar, slik han hadde forven-
tet. Han gikk og grunnet over saken noen dager, så bestemte 
han seg for å ta en telefon, eventuelt be henne komme til et 
møte på kammeret. Rapporten hans «fortjente det», slik tenkte 
han.

Etter et par forsøk svarte Lena. Da hun hørte hva det gjaldt, 
spurte hun om ikke rapporten kunne sendes henne på Mail. 

– Nei, den er gradert, du må komme hit og eventuelt lese 
den her. 

Han oppga adressen til deres Oslo-kontor.

Hun kom i sin gule Toyota, god motorvei fra Moss. Hun var 
heldig og fant parkering, smatt i plassen til en som akkurat 
kjørte ut. 

Det var en vakkert avdempet formiddag, snart jul, med tynn 
sporsnø og nullføre i Oslos gater. Et perfekt øyeblikk å fryse 

i hukommelsen. Men Lena gikk i egne tanker, var i tvil om 
hun ville dette, kjente det som Karls klamme ånd dro i henne. 
Likevel …

Skagen hadde gitt beskjed, derfor ble Lena geleidet rett inn. 
Han hadde forberedt med litt kjeks og en kanne rykende te, 
tenkte at kvinner som oftest foretrakk te.

Hun satte seg, følte at politi-fobien hennes kunne slappe 
litt av, og tankene begynte å virvle fram, som fra vindkast over  
veltende søppelkasser. Hun nippet til teen, vanlig Earl Grey, litt 
bleket i smaken kjente hun. Dette ville hun gjøre raskt unna.

 
– Jeg orker ikke lese rapporten deres, men kan du fortelle meg 
hovedinnholdet og konklusjonen? 

Skagen ble overrasket, la merke til at hun var blank i øynene. 
Han hadde forberedt en lesing via skjerm i enerom. 
– OK – han pustet ut et  «som du vil». Jeg kan referere det 

viktigste.
Og han begynte … 
Etter noen minutter brøt Lena inn:
– Kan du bare svare meg på om han ble forvirret, var sinn-

syk, dopa – jeg mener, om han visste hva han gjorde?
– Vi har ikke stilt noen medisinsk diagnose, men ut fra 

notatene hans så visste han hva han gjorde, jeg mener, i den 
forstand at han var realitetsorientert. Han var bitter og ville 
hevne seg. 

– Snakket han om en demon? En ring?
– Ja, det gjorde han, flere ganger, men vi har tolket det mer 

symbolsk. For det var ingen demon eller stemme som befalte 
ham, som i en psykose.

Lenas ansikt fortrakk seg i et slags smil, eller var det et grin? 
– Vi snakket ofte sammen om våre demoner, forstår du, det 

var et slags spill oss imellom. 
Pause. 
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Skagen åpnet munnen uten at det kom en lyd, mens ordene 
hans svulmet sakte opp i henne, tilslutt: 

– Hevne seg, sier du – men barna da – Han ofret altså barna 
i kald beregning for å hevne seg på meg?

Skagens taushet ga en slags bekreftelse.
Da eksploderte hun i gråt, reiste seg med et rykk og gikk 

raskt ut. Tekoppen lå veltet på bordet.
Skagen sto rådvill tilbake. Først minutter etter kom han på 

mye han burde ha sagt og gjort. Men det var for sent.
Han logget seg av. Skjermen slukket.

Ute hadde det mørknet, men snølaget gjorde det likevel lyst. 
Et tynt silkeføre dekket de slitne fortauene. Lena hastet mot 
der hun hadde parkert, strøk forbi et stort opplyst butikkvindu 
med barneklær og små nisser. En mild julemusikk sildret ut.

Hun ble trukket inn i butikken, uten å tenke – men vel der 
inne, tenkte hun at dette var tiden hun skulle kjøpt juleklær og 
gaver til barna – jeg skal aldri gjøre det mer! 

Pusten begynte å gå som hadde hun løpt opp en bratt 
bakke. Det svimlet for henne, men hun fikk slått et nummer 
på mobilen, det var til Frank. Han svarte ikke. Så slo hun et 
nytt nummer. Idet noen svarte vaklet hun, segnet om med et 
stort rabalder, for hun rev med seg en reol med teddybjørner 
og barnetrommer.

Et par ansatte kom løpende. De fikk satt Lena opp, så at hun 
ikke var helt med, derfor ville de ringe 113. Men i det samme 
ringte Lenas mobil igjen. En av de ansatte var klok nok til å ta 
den – hallo … 

Det var Tone, som ringte opp fordi Lena hadde ringt henne, 
og hun hadde hørt mye støy før det ble brutt.

Da hun raskt fikk forklart situasjonen, svarte hun at de 
skulle vente med å ringe 113. 

– Gi henne litt vann og se til henne. Jeg kommer så raskt jeg 
kan – 5 minutter … 

Lena skimtet hastende mennesker gjennom et tåkesyn, så 
seg selv som liten da hun kom bort fra mamma under en 
julehandel. De var i en stor butikk og hun sprang fram og til-
bake, for det var så mye å se. Plutselig var mamma helt borte. 
Hun ropte, begynte å gråte. Noen i butikken hadde til slutt tatt 
henne inn på et stort kontor, spurt hva hun het. De annonserte 
over høyttaler at en liten pike som het Lena hadde mistet mor. 
Det gikk en evighet, sikkert bare minutter. Da kom mamma, 
redd og rasende. 

– At du kan være så vimsete! Det ble ingen forsonings-is. 
– Lena! 
Lena satte seg mer opp, forsøkte å se klarere, hvem sa navnet 

hennes? 
– Lena, det et Tone. Hva har hendt? 
– Å, hei, nei jeg gikk meg visst bort. Hun tvang fram et smil. 
– Skal vi ta en forsonings-is? 
– Det gjør vi, og noe varmt å drikke. Kom.
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Del 26

– Hva skal jeg gjøre med livet mitt, Tone? Jeg ser mange veier, 
men ingen veiskilt.

De satt på en kafé i kjøpesenteret, hadde kjøpt ostekake og 
en rykende varm te hver seg.

Lena fortalte om møtet med politiet, at Karl hadde skrevet 
en datadagbok som politiet hadde funnet, at det framgikk at 
han hadde tatt livet av seg selv og barna med kaldt overlegg.

Hun lukket øynene, forsøkte å roe seg ned. 
Tone sperret opp øynene.
– Det betyr så mye at jeg har deg og dere på jobben, fortsatte 

Lena … Jeg har ingen andre, foreldrene mine er døde, ingen 
søsken. Tro meg, det er noe herk å være sykemeldt, jeg savner 
jobben. 

– Kom tilbake da. Begynn forsiktig.
– Det var det jeg lurte på, begynne med halv sykmelding?
– Så bra. Forresten, hvordan går det med «Blue Meditation», 

vi er spente?
– Bra, over all forventning, jeg var skeptisk vet du, og er det 

ennå, men de vil meg vel der … hun tenkte på Kain og følte at 
hun rødmet … har til og med privattimer med min personlige 
trener.

– Oi, det var ikke i pakka.
Tone lo og Lena ble usikker på hvor langt hun tolket det. 

Samme kunne det være, men hun skiftet tema.
– Apropos venner, jeg tror ikke Karl hadde noen de siste 

årene. Han var syk og bitter, isolert. Så flyttet jeg, skjønner du? 

Jeg skjønner det i alle fall nå, for sent, at det traff han for hardt, 
men jeg måtte.

Tone nølte, og gravde med skjeen i sin ostekake, sa:
– Det var din rett å kunne dra, å styre ditt eget liv.
Lena la merke til at hun ikke sa at det var riktig å dra.
Tone fortsatte – på en måte har du større frihet enn de fleste 

av oss som er mer etablerte, vi som sitter fast i våre valg. Du får 
se det som, hva skal jeg si, krisens gode potensial. Det viktigste 
er å tenke framover, aldri bare bakover.

Lena trommet med fingrene. Tone la merke til på høyre 
hånd: den sorte ringen, og hun la sin hånd forsiktig over hennes 
og dempet trommingen.

Lena husket at også Kain snakket om valgets frihet – en 
Kierkegaards eller Sartres frihet – mye ord. Samme pokker. Det 
er for mange frihetsgrader i frihetsbegrepet, tenkte hun. Det 
viktige er vel å fange friheten når den farer forbi nesa. Som en 
fugl – heter det ikke «fri fugl»? Men så husket hun Janis Joplins 
strofe: freedom is just another word for nothing left to lose.  

Lena kjente at Tone hadde varme hender. 
Tilslutt sa hun – du har sikkert rett Tone, vi må se framover 

ellers snubler vi i fortiden, men jeg ser bare veier uten mål 
framover. Hvordan kan jeg da velge? Og julen som snart kom-
mer, hva har den for meg? Se rundt her, alle barnegavene … 
Julen ville ikke vært lett med Karl og barna heller, trøste meg, 
men faktisk: konflikt er bedre enn tomhet.

Men da hørte hun Kain inne i seg … when you lose, don’t 

lose the lesson, kanskje klokere sagt enn hun først hadde sett.
… men det skal nok gå.
– Det finnes andre alternativer enn tomhet, vi får til noe 

sammen i julen, sa Tone.
– Tror du det?
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– Og velkommen tilbake på jobb, det skal bli bra, vi har 
savnet deg.

Til slutt var kakene spist og tekoppene tomme. 
– Skal jeg kjøre deg hjem? 
– Nei bevares, jeg har parkert rett rundt hjørnet. Føler meg 

helt pigg, det var jo bare en liten, hva heter det, hyperventila-
sjon.

De var enige om det.

Parkeringsbot! 
Typisk norsk. Fanden innhente alle parkeringsvakter.
I bilen hjem bestemte Lena seg for å være sterk, handle, 

velge en vei selv uten å vite sikkert hvor den ville føre henne.
Landskapet strøk forbi som bilder i en film. Det måtte 

gjemme seg et manus et eller annet sted, fantaserte hun, en 
godkjent handling for dette livets drama. 

Og det formet seg en crazy plan i henne – eller heller – det 
løftet seg i henne en vilje til å leve ut følelsene, slå tangentene på 
nytt og oppdage at de fremdeles gir klar lyd, kanskje ennå kan 
samspille i en melodi.

Hun slo et nummer. Det var til Frank. 
Han svarte ikke. 

Del 27

Lena hadde googlet Frank og sett at han drev det samme inn-
bilske firma «Kunstdesign», hadde den samme mobil og adresse. 
Så, at han aldri svarte måtte være med hensikt. Hun visste at 
han hadde en samboer, antakelig varte det ennå.

Det var befriende å begynne på jobb igjen. Livet fikk tilbake 
en viktig dimensjon. Lena hadde fått halv sykmelding av fast-
legen, slik hun ba om. Allerede etter andre dagen på jobb sur-
ret det nye ideer i hodet hennes. Og hun hadde lagt på seg litt, 
begynte å bli den gamle Lena også utvendig, sminket seg med 
flid igjen, men ikke overdrevent. 

Hun fikk også samlet sammen nok mot til å oppsøke Frank, 
bare kikke, tenkte hun.

Derfor, en dag etter jobb svingte hun Toyota-en mot der 
Frank bodde, og parkerte i god avstand, men slik at hun kunne 
se inngangen og noen vinduer i huset. Det var et rekkehus, 
kjede lig, tenkte hun. Bare postkassen i regnbuens farger ga sig-
nal om en kunstnerbolig. 

Lena nølte med å gå ut, og det så ikke ut som noen var 
hjemme. For det var ved å mørkne og lys ble ikke tent der inne. 
Kanskje det var bedre å komme tilbake litt senere på kvelden?

Idet hun skulle starte motoren igjen svingte en bil forbi og 
parkerte foran inngangen. Lena sank ned i setet. Det var Frank. 
Han låste bilen med et pip og gikk raskt inn, lys ble tent.

 
Han har ikke forandret seg mye, tenkte hun, den samme  
slent rete gangen. Mange minner flagret opp.
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Og motet sank i henne – en annen gang? 
Hun startet motoren og kjørte, kjente det murret i kroppen.
Straks hun kom hjem kledde hun av seg og sto lenge i den 

varme dusjen, lot vannets milde hender føle seg fram til de mest 
intime porer, utstøtte til slutt et langt hyl som en ulvinne mot 
månen, før hun slo et håndkle rundt og begravde seg under 
dyna, kjempet for å holde tomhet på avstand, ville se fram, 
forme en plan, bære de indre bildene av barna som en lykt og 
ikke som et kors … ikke som et kors!

Så sovnet hun.

Lena spaner Franks rekkehus

Del 28

Neste dag, det var en torsdag, hadde Lena yoga-time igjen. 
Hun hadde vært der en gang etter privattimen, og Kain opp-

førte seg akkurat som tidligere, men Lena smilte mer til ham, 
og han smilte tilbake.

Som rutinen var startet det også denne gang med bad og 
godlukt massasje. Kain satt i lotus da Lena kom inn til ham. 
Han hadde sluppet det lange håret ned i fire fletter som slynget 
seg som slanger rundt halsen.

– Ser at du har slått ut håret …
Kain slo ut armene i et smil og ristet samtidig på hodet så 

flettene danset.
– Ja. Vi må jo bryte opp rutinene litt. Det er trygt med 

rutiner men inspirerende med variasjon.
– Da er det vel sulteforing bare å variere håret.
– Ok, men vi har stadig nye temaer og mantra. Husk for-

resten på lotus stillingen før du snakker.
– Hvorfor det? Tror du jeg snakker bedre i lotus?
– Ja, det øker konsentrasjonen, derfor – ikke mer mystisk.
Lena krøllet seg lydig sammen i lotus.
Dagens nepalske visdomsord er: 

Learn the rules, then break some. 

Og supplert med: 

Open your arms to change, but don’t let go of your values.

– Hva mener du om det, Lena?
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– Jo, man kan vel ikke være helt uenig: prektig men ikke 
for prektig, rutiner men ikke for rutinert, opprør men ikke for 
rørete, ta gull men kast glimmer, slå ut håret men fang det i 
fletter …

– Du verden, du verden. Men tenk etter, og tenk dypere, for 
disse tankene går tilbake til Egypts esoterikere, har du hørt om 
dem?

– Nei.
– Men du har hørt om Pythagoras og Hermes. 
Lena syntes hun måtte nikke.
– Et kjent sitat fra dem er: frihet er ikke for dem som helt er 

slaver av sine lidenskaper… derfor, de dyrket den disiplinerte 
friheten. Det gjelder å beholde styringen, den er i seg selv en 
frihetsgrad.

– OK, jaså, men hør nå her min profet, hva er å være slave av 
noe? Blir det ikke veldig opp til makta å bestemme hvor harde 
de vil være i den moralske klypa?

– Der har du sikkert rett, makt er som tyngdekraft, ingen 
slipper helt unna og ingen forstår den helt; og slett ikke forstår 
vi livskunsten, slett ikke friheter. Men det i seg selv er jo en 
inspirasjon til motmakt.  

Og Kari fortsatte, stadig litt mer engasjert.
–  Apropo huset. Wolfgang Amadeus Mozart har satt musikk 

til det esoteriske i «Tryllefløyten», hører du ikke musikken i 
bakgrunnen her?

Lena la øret mot noen tynne toner som sildret inn over dem 
… er det Mozart?

– Ja, det er fra «Tryllefløyten» – harmoni kombinert med 
innsikt – foredlet viten i en flytende åndelig form.

– Kain, oppriktig talt, blir ikke dette litt for flytende – igjen. 
Jeg har et mer konkret forslag: hva om du tok med deg trylle-
fløyten og kom til en privattime i morgen, for eksempel kl. 11, 
jeg stiller med lunsj? Har begynt å spise bedre nå forstår du, og 
er sulten.

Han åpnet munnen og armene, men det kom ikke en lyd, 
tankene falt til jorda. Det kom for brått på ham. I stedet be gynte 
han å vise henne noen nye yogaøvelser, forklarte hva de sym-
boliserte.

Småpraten kom i gang, løsnet opp det usagte.
Men da hun skulle gå sa han: 
– Ok. 
Og hun blusset i et smil.

Han kom som avtalt, hadde med yogamatte og en CD: Trylle-

fløyten. 
– Flott, sa Lena og lo idet hun slo armene om ham og klemte, 

og han løsnet hendene og tok rundt henne.
De kastet seg over hverandre, rullet inn i hverandre.  Hun 

passet på kondomet. Etterpå la de nakne på ryggen på yoga-
matta og lot sekundene padle forbi mens huden kjølnet.

Lena sa smilende. 
– Så er det litt lunsj og mer tryllefløyte. 
Jeg ser framover nå, tenkte hun, selv øynene i nakken puffer 

meg framover.
De inntok velduftende te og et enkelt taffel.
Musikken ble som en forlengelse av det sensuelle, tekst og 

tone fanget harmonisk inn av de ytre omstendigheter.
– Esoterisk … hva med eros-terisk? – kanskje litt overspent 

tenkt, innrømmet Lena.
Kain svarte ikke på det, instruerte med et smil at de skulle 

sette seg i lotus. Så begynte han å fortelle igjen …
Lena forsto etter hvert, i alle fall prøvde å forstå, at det var 

en sammenheng esoterisk – Osiris-kult – gamle testamentet – 
tryllefløyten – frimureri, dessuten videre en kopling til yoga, 
Konfucius og Buddhisme.

Hun kjente mer ro nå til å lytte til Kains monologer.
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– Vår kultur er som arkeologiske lag på lag av fortid, som 
kan inspirere om man har tålmodighet til å grave og børste av, 
fortsatte han.  Med flid kan vi forstå historien for vi er ikke  
historien. Men vi kan ikke fullt ut forstå oss selv for vi er oss 
selv. Det er en forskjell her.

Kain snakket seg varm, fortalte at Mozart ville folkelig-
gjøre og tonesette datidens frimureri, akkurat som Luther ville 
folkeliggjøre religionen ved å messe på folks eget språk og ikke 
på latin.

– Det strekker seg også en åndelig gren over til kristendom-
men fra det esoteriske, for Moses vokste opp i et Osiris-tempel 
i Egypt. Han ble en skolert Osiris-prest, ville forme det dypt 
eksistensielle i et folkelig bilde og skrev derfor fortellingen om 
Adam og Eva.

– Er ikke det om syndefallet, utbrøt Lena, passer jo perfekt. 
Dette ble igjen litt for mye for henne, selv innvevd i myk 

musikk. 
Kain lette etter veier å snakke seg videre, filosoferingen ble 

som en opphisselse i ham, men hun gled unna, fant hvile i selve 
musikken, mens tankene hennes tonet over i sin egen sfære. 
Hun så for seg veier framover badet i lys, ikke fanget i alt det 
dystre, i fortidens mørke materie. Hennes behov var nå mer å 
frigjøre seg fra fortiden enn å forstå den.

– Jeg vil gå i lyset heretter, sa hun til seg selv, det er så mange 
troll i skogene straks det er mørkt. 

Del 29

Lena kopierte opp et foto av henne og barna, og kjøpte en bra 
ramme. Hun skrev minne – Lena, Pia og Gus bakpå, pakket det 
inn i julepapir i gull og med rød sløyfe.

Bare positivt ment, forsikret hun seg selv.
Det var førjuls lørdagskveld. Roen hadde senket seg, tross 

helgåpent hos handelsstanden. Lena kjørte innover til Oslo.  
Et gråhvitt ullteppe av skyer lå over landskapet og tempera-
turen hadde så vidt klart å krabbe under null.  Det drev noen 
lette snøfjoner i lufta. 

Omtrent som åpningsseremonien OL på Lillehammer,  
tenkte hun, men hun hadde ikke vært der, husket bare TV 
bildene. Så ingen dansende alver heller, ingen jublende folke-
mengde, bare biler.

Lena svingte inn og parkerte samme sted som sist, nær 
rekke huset til Frank. Det flommet lys fra vinduene, og en 
mangefarget julestjerne fanget blikket. En busk utenfor var 
dekorert med små hvite utelys.

Hun gikk mot huset, kunne høre musikk, hadde de en liten 
fest? 

Da ville hun snu, men nei, kunne ikke snu igjen, gikk 
nølende mot inngangen, ble stående som frosset fast ved døra. 
Tvilte. 

Men til slutt ringte hun på.
Etter annet ring var det noe som beveget seg innenfor, døra 

gikk opp. Der sto Frank. Han reiste ryggen til et stort utrops-
tegn!
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– Hei, lenge siden – har med en liten gave til deg.
Hun rakte fram det innpakkete bildet.
Han tok stivt imot, snudde seg og ga en beskjed innover, 

gikk ut til Lena og lukket ytterdøra. Hun så at han ble brydd, og 
unnskyldte seg med at han ikke hadde svart på telefon – så jeg 
måtte droppe innom … har du det bra? 

– Ja, ja og hei og takk – men du vet jo at jeg har en samboer.
– Det var da etter meg … hva gjør det å hilse?
Han tørr-lo, du er ikke så lett bare å hilse på Lena. 
– Jaså? Ok, måtte bare treffe deg, for du har vel hørt om Karl 

og barna?
– Ja, forferdelig ulykke.
– Det var ingen ulykke. Han tok livet av seg selv og begge 

barna. Og Gus var din gutt, du vet det? 
Hun måtte si det kort og brutalt. Han kunne gå inn igjen når 

som helst.
Det slo ned i Frank som hadde noen helt flytende nitrogen 

over ham.
– Kom, sa Lena – jeg har bilen rett her – vi kjører et par 

kvartaler, for å snakke i fred.  
Han brakk opp stivheten og fulgte nølende med.
– Jeg må raskt tilbake.
Lena startet motoren og kjørte ut av synsfeltet fra huset  

og parkerte i en mørk veilomme, kjente at han luktet gløgg og 
granbar. 

– Du kan åpne pakken nå, trenger ikke vente til julaften.
 

Han fomlet litt, brettet ut bildet og så lenge på det. 
– Jeg har aldri vært flink til å se likhet, tror du virkelig …
– Jeg vet, og jeg trodde at du også visste. 
Lena så at han strevde med følelsene – derfor la hun hånden 

sin forsiktig i hans, og han knyttet sin hardt rundt. 

Det gjorde at hun sakte knakk litt sammen mot ham og 
hvilte til slutt hodet lett mot hans venstre skulder, merket at 
han pustet dypt. 

– Drepte han fordi han visste?
– Nei, tror ikke det.
– Men hvorfor i all verden?
– Det var meg, han var syk og jeg forlot ham, jeg ville 

beskytte barna, men så ble det helt, helt motsatt.
Han tok fast rundt henne, ville nok trøste. Lena kjente den 

varme huden hans mot hennes kjølige kinn, det tente noe i 
henne, og hun tok også fast, nesten hardt rundt ham. 

– Så godt å se deg igjen! Husker du hva vi hadde, sa hun og 
lette samtidig forsiktig etter hans lepper med sine.

– Du er gal, Lena … 
– Ja jeg er gal Frank, du vet jo det, og jeg har tenkt så mye på 

deg, på oss, og jeg har ringt og ringt uten at du svarer.
Hun lot den ene hånden gli opp langs låret hans. 
Frank følte det intenst og ble som hypnotisert, som en vill 

fugl man får til å sitte stille ved å stryke den over vingene.
Eller man kan litt mer prosaisk si at han er av de menn som 

lett blir paralysert av kvinnelige fristelser.
– Vi må treffes igjen for å snakke ordentlig om dette. Du kan 

komme hjem til meg. 
– Jeg skal tenke på det, over jul da.
– Hvorfor vente?
Og i det samme grep hun besluttsomt rundt lemmet hans 

som var på full fart oppover, begynte å knappe opp – og hun 
merket at hans motstand ble til hjelpsomhet idet hun bøyde seg 
over og sugde hans glans inn mellom leppene. Etter et par støt 
ombestemte hun seg, og svingte penis ut.

– Jeg kommer over … hun rev opp døra og kom rundt, gikk 
inn foran ham, løsnet setet med et håndgrep og sendte det bak-
over.
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– Ta ned buksa, beordret hun idet hun selv løsnet sin og 
tredde den av et av bena, tredde seg på ham. 

– Du er gal, stønnet han. Men han støtte henne mot seg.
Og hun merket at han kom inn i henne, og hun eksploderte 

i det samme, krøllet seg som en katt rundt ham. Freste.
En bil strøk forbi. De merket den besværlige stillingen og 

gled ut av hverandre.
– Frank – Lena prøvde å se han inn i øynene, ville fange  

tankene hans, men han gled unna.
– Jeg må tilbake, trenger å kjøle meg ned, så jeg spaserer, 

sa han idet han lirket på seg buksa, vred seg forsiktig rundt og 
åpnet bildøra på klem.

Hun holdt litt igjen og stjal et kyss. 
– Du kommer på besøk da, og før jul, vi må snakke om alt  

– og om dette. Du får si det var Lucia som ringte på. 
– Du Lena, du Lena …

Hun ble sittende i passasjersetet etter at han hadde gått, lukket 
øynene; åpnet dem og så at duggen på rutene stivnet i isroser 
langs kantene. Isrosene – de vonde tankene?

Hva går det av meg, tenkte hun, å bli kåt midt i en sorg?  
Og Kain, hvorfor bretter jeg meg slik ut, er det noe galt med 
meg? 

Hun formet med pekefingeren noen figurer på isrosene, 
små mennesker med løftete armer – deg og meg og vi – og lot 
de løse tankene snakke med figurene. 

Så tørket hun det av ruten og bort, knappet igjen buksa, og 
konstaterte at han hadde husket å ta med bildet, gikk over i 
førersetet og kruste hjem, tenkte – kommer han? Hvorfor vil 
jeg at han skal komme? 

Hun fant ikke noe sikkert svar.

Fingeren på isroser
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Del 30

Idet Lena låste seg inn i sin leilighet fulgte tomheten med rett 
bak. 

Hun hadde ennå ikke pyntet til jul – hva og hvem skulle hun 
pynte for? Ingen folk, ikke noe evangelium. 

Hun ble sittende å se ut i rommet, mens alt sakte sløret seg til. 
Så fomlet hun fram mobilen, sendte en SMS: takk for heftig 

møte. Håper du tar deg en tur snart. Kyss.

Sendt med smilefjes. Hun kjente ennå at det var fuktig etter 
ham i trusa, luktet litt søtlig med et steng av Camembert, hadde 
ikke tenkt på kondom.

Hun dusjet, svøpte seg i en morgenkåpe, og satte seg dypt i 
en stol, sa til seg selv – slapp av – men veggene stirret stivt på 
henne, og rommet tok strupetak. 

Hun klarte ikke være alene, kunne bare ikke – og ringte Tone.
– Gudskjelov at du tok telefonen.
– Lena? 
– Kan jeg stikke innom en tur, det er noe viktig.
Hun hørte at det var dårlig formulert, men hva skulle hun si.
– Ja, jo – jeg og Herman steller og rydder til jul bare. 
Det var blitt mørkt med tunge skyer over. De la et dobbelt 

mørke over landskapet. 
Lena hadde tatt på rene klær, sminke og parfyme og satt 

seg i sin gule Toyota, kjørte innover mot Oslo. Temperaturen 
balanserte rundt null med milde drag som en rest av sommer, 
men også med kalde gufs som varslet vinter. Bilene skar som 
lysende kniver gjennom mørket, markerte det urbane mennes-
kets forsøk på å komme seg løs, og skape seg sin egen verden.

Tone og Herman bodde i en liten leilighet på Nordstrand. 
Barnløse, men med en stor hund. 

Tone hadde laget vaffelrøre og begynt å steke da Lena ringte 
på. Det luktet velkomment. Hunden kom styrtende mot Lena, 
knurret først litt, men snuste og logret raskt.

Lena hilste, og klemte dem alle tre. 
Hun hadde truffet Herman bare en gang før på en tilstel-

ning på jobben. Han var rundere enn hun husket, en skikkelig 
plugg som smilte og fant fram noen hverdagsvitser om myke 
menn og kvinnemakt, mens han snart ryddet i skuffer og skap, 
lot jentene prate alene. Klærne signaliserte at han ikke hadde 
adaptert konas sans for design og stil.

Han er rørlegger, bemerket Tone, så her strømmer alt som 
det skal.

 
Jentene ble etter hvert sittende for seg selv med kaffe og vafler.

– Hvordan kommer jeg meg videre Tone, føler akkurat som 
det er mange muligheter og samtidig ingen. Men jeg vil ikke ha 
et nytt fall, som i butikken!

Lena så ned på sin halvspiste vaffel og fant ikke ord til en 
fortsettelse. Etter en liten pause sa Tone med mild stemme – 

– Slik har også jeg følt det av og til, mange muligheter men 
jeg kommer likevel ikke videre. Vet du hvorfor du ikke kommer 
videre? 

– Nei, for det er ingen logikk i det, bare en følelse. De mulig-
hetene som kanskje er der lar seg bare ikke formulere eller 
fanges i hodet mitt. Tar jeg et valg så blir jeg straks i tvil og 
trekker meg.

Hun la den siste biten av vaffelen tilbake på asjetten, orket 
ikke mer.

Herman hadde gått for å rydde i et annet rom og hørte ikke 
hva de snakket om.

Tone ristet på hodet – du må bare ikke gi deg, stå opp reist.
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 Så sa hun at det heller ikke var slik at hun hadde det så 
lett, med en mann som ble tykkere og tykkere, og mykere og 
mykere. 

De fniste. 
– Jeg føler meg bundet, fortsatte Tone, og fortalte at de 

hadde forsøkt å få barn uten at noe hadde skjedd, spekulerte 
på fertili tetsutredning eller adopsjon, eller surrogat, eller prøve 
«noen netter i København». 

– Tenker at mange mulighetsbarn er tatt livet av, sa Tone 
med et sårt smil, og fortsatte … du er på en måte i den andre 
enden av skalaen.

– Er jeg? Men – er det du eller han som er problemet?
Vet ikke.
Så prøv med «noen netter i København» da. Jeg blir med.
Lena!
Tone smilte – det er en av de mulighetene som vi aldri kom-

mer til å tørre velge.
De satt litt og var stille sammen.
– Gode vafler. 
Lena tok et nytt hjerte og la godt med jordbærsyltetøy på.
– Hva gjør du forresten i jula Lena, familie? reiser bort?
– Vet ikke, har ingen familie her, du vet jo det.
– Du kan …
– Ikke si mer, jeg klarer meg, skal stå oppreist, stol på det.
– Ok. Vi trenger litt vin nå i alle fall, ikke sant? 
Lena bekreftet med et stort smil.
Tone åpnet en god Barbera, fant fram to høye glass og skjen-

ket.
– Skål for oss.
Det gjorde godt. Vinen dempet de skarpe tankene. 
Vi har hver våre muligheter og problemer – tenkte de nesten 

samtidig, men Tone sa det.
De nikket til hverandre, kunne se det slik. 

Tiden løp på lette ben. Herman var innom og snakket med 
Tone et par ganger, fikk noen instrukser og gikk igjen. Flasken 
ble tom.

– Du kan ikke kjøre hjem i kveld Lena, sa Tone og følte seg 
litt bedugget selv. Vi har da et gjesterom som står tomt. Det 
venter på barna. 

Herman var enig. Han hadde nettopp kommet tilbake fra en 
luftetur med bikkja, og hadde ryddet på bordet.

– Ok, takk da.
Lena innså at det var et tilbud som det ikke gikk å nekte.
Lena fortalte ikke om Frank, heller ikke mer om privat-

timene med Kain, ville holde det for seg selv foreløpig. Men 
Tone hadde hintet, spurte om hun hadde noe nytt på gang. 

Lena hadde fintet unna, og skiftet tema.
De ble sittende å småprate – først om løst og fast, så om 

jobben. 
De hadde et utedesign-oppdrag: Skulle skape et trivelig 

tursti turistmiljø langs en kyststripe nær Tønsberg. Det var 
spennende og litt uvanlig for et designkontor. De hadde hyrt 
inn en landskapsarkitekt som konsulent. Prosjektet hadde et 
budsjett som barberte fantasien noe, likevel var det mye spen-
nende igjen. 

Herman hadde gått og lagt seg lenge før jentene konstaterte 
at de var veldig trette.

Lena sovnet raskt. Det føltes så trygt her. Hun var som et 
barn som var kommet hjem igjen. 

Midt på natta våknet hun, slo opp øynene i mørket. Herman 
snorket så det durte der inne, så sluttet det brått og hun hørte at 
han åpnet en dør og tuslet på gangen. 

Hva gjør jeg hvis han kommer hit?, tenkte hun. Det var en 
reflekstanke, hennes skjøre sinn. 

Men han kom ikke, han gikk på do og gikk og la seg igjen.
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Del 31

Tone, Herman og Lena hadde en riktig dansk frokost med sild, 
gode oster, og gode smil. Fridag.

– Snapsen står jeg over, sa Lena, jeg må kjøre hjem og finne 
tannbørsten.

Men før hun dro tok Tone henne til siden og sa at hun måtte 
fortelle noe, det passet ikke å si i går. 

– Du vet Ingrid Hammer i resepsjonen på jobben, hun har 
vært sykemeldt over en måned, utbrent sier hun, ME sies det. 
Jeg lurte på om vi to kunne dra før jul og besøke henne, og ha 
med en julepresang. Hun trenger å se en sterk kvinne som deg. 

– Sterk jeg? 
– Uansett, blir du med?
– Selvsagt.

På jobb mandag sa Tone at hun hadde avtalt å besøke Ingrid 
klokka fem, rett etter jobb, og spurte om Lena kunne? 

– Ja. 
Det var ikke lange bilturen, men ingen av dem hadde vært 

der før. Tone prikket adressen inn på GPS. Praktisk, sa hun. 
De ringte på, en mann i 50 årene åpnet, og jentene presen-

terte seg, spurte om de kunne hilse på Ingrid. 
– Vi har med en liten presang. 
– Ingrid ligger til sengs i dag, sover tror jeg. Jeg forstyrret 

henne i hele natt, skjønner dere, kastet opp. Han syntes han 
måtte forklare: Jeg går på cellegift-kur for kreft.

– Da passer det kanskje ikke?

– Jo, bare kom inn. 
Han løftet på parykken som med en hatt til hilsen, og de så 

at han var skallet. 
En lett latter løsnet litt på det tungsindige grepet.
En jente, hun kunne være 5-6 år gammel, kom innenfra og 

dro i genseren hans – kom da pappa … vent litt Pernille – mens 
han forklarte, det er datteren vår, vi holder på å bake julekaker 
skjønner dere, egentlig pepperkakehus, altså, kom bare inn.

De gikk inn. 
Leiligheten var liten, med stue og kjøkken i ett, rotete med 

klær i stolene og brukte tallerkener på bordet, en lukt av brent 
sukker og svette. 

– Hei Pernille, sa Tone. Men Pernille svarte ikke, trakk 
fremdeles i genseren, sa – falle … falle … papp. 

Lena fikk en følelse av at ikke alt var helt normalt med jenta, 
vekslet blikk med Tone. Skulle de trekke seg?

– Jeg setter over kaffe. Frede heter jeg forresten – skal gå og 
se om Ingrid orker besøk, vi må være litt forsiktige.

– Skjønner.
Han gikk mot en dør, Pernille hang seg etter. 
– Vent her du Pernille. 
Men Pernille ville være med.
– Jeg skal bare inn til mamma. 
Pernille ga seg ikke, og fikk etter litt være med inn. 
Jentene ble stående tause, viste håndflater som åpne 

spørsmål mot hverandre. Etter litt pekte Tone og sa – se på det 
pepperkakehuset. 

Et beskjedent pepperkakehus sto på kjøkkenbenken. Veggene 
var skjeve, limt med for mye knekk som også var sølt rundt, og 
på taket var det bombardert med Nonstop i vill uorden. 

– Ikke engang heksa ville ha bodd der.
– Nå var du stygg.
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Kaffetrakteren sukket ferdig og Tone lette etter kopper i et 
skap, fant et par urene kopper der før hun fant fram fire noen-
lunde rene, helte kaffe i to av dem, bare halvfulle – de drakk 
ikke mye kaffe, mest te. 

Han, Frede var det, var fremdeles i det andre rommet.  
De hørte svakt stemmer.

– Det drøyer, kanskje …
Så kom Frede ut, med Pernille på slep.
– Ingrid vil gjerne at dere kommer inn, men hun orker ikke 

å stå opp.
– Så bra, vi tar med en kopp kaffe til henne.
– Nei, hun vil ikke ha det – jeg vet.
De gikk inn. 
Kyss på kinnet og klem. Velkomstord. 
Ingrid lå i sengen, men heiste seg opp, strevde, og Lena 

støttet en pute høyt bak hodet hennes.
– Vi har med en liten julepresang til deg fra jobben. Du kan 

åpne den med en gang. 
Ingrid smilte blekt og kjente på pakken. En blomst?
– Tja, pakk den opp og se.
Ingrid løsnet pakkebåndet og papiret. 
En potteplante med kroket stamme og små gummiaktige 

blad kom til syne. I en av grenene hang en mini-hagesaks med 
en nisse klistret på. 

– Det er en japansk bonzai-plante, forklarte Tone. Den skal 
klippes til etter hvert i den form som ditt sinn avspeiler.

– Takk. Skjønner, det skal jeg gjøre. 
Hun følte over bladene med fingrene og det kom tårer i 

øyekrokene, tørket dem diskret bort.
– Som mitt sinn avspeiler, gjentok Ingrid. Jeg har hørt om 

slike planter. Som dere forstår er det ikke mye energi igjen i 
meg.

– Er det noe med jobben, for mye mas i resepsjonen?

– Nei, nei, jeg savner dere og jobben. Klarte bare ikke å gå, 
ble sykemeldt og hjemme, men da ble det ennå verre å være 
hjemme. Straks jeg sto opp stanget problemene imot og jeg 
måtte legge meg igjen. Men man kan jo ikke sykemeldes fra 
hjemmet.

Hun tvang fram et skjevt smil. 
Taushet.
Lena brøt tausheten:
– Hvorfor det, jeg mener: hvorfor ble det verre å være 

hjemme? 
– Det var det ene og så det andre. 
Ingrid hadde seget ned fra puten og strevde med ordene og 

kroppsstillingen, og Lena kom til og hjalp henne opp igjen.
– Vi behøver ikke snakke om det, ville Tone avverge.
– Jo, for dere har hilst på Pernille. Vi syntes hun hang litt etter 

i utvikling, både språk og annet. For et års tid siden fikk vi henne 
til noen eksperter og de sa hun hadde Aspergers syndrom – en 
slags autisme light. Det var et sjokk. Vi fikk tilbud om spesial-
opplegg, både i barnehagen og når hun snart skal begynne på 
skolen. Men jeg tenkte at vi ikke ville stemple henne som psykisk 
utviklingshemmet, derfor ble vi i tvil.

– Skjønner.
– Og så ble Frede syk … hun brast i gråt.
Tone tok den ene hånden hennes og holdt den mellom sine. 
– Han har blodkreft, forklarte Ingrid. Legene sier at det er 

en vanskelig type. Han har hatt tre cellegift-kurer, var helt på 
felgen etter den siste, men har kommet seg litt. De sier han må 
ta en ny kur snart, ellers går det galt. Men det går ikke.

Hun lukket øynene og munnen hardt. 
De så hvordan det kjempet i små bevegelser under øye- 

lokkene. 
– Jeg skal hente et glass vann til deg. 
Tone gikk uten å vente på svar.
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Frede hjalp til å finne glass, de ventet litt, lot vannet renne.
– Hun liker det kaldt, sa Frede, hun er sliten nå.
Pernille ville også ha vann.
Tone gikk inn igjen til Ingrid med vannet, lukket døra inntil.
– Takk.
– Best vi går, men jobben spanderer en julegran på dere.  

Vi kjøper og kommer innom, skal vi si på dagen lille julaften? 
Og vi kan hjelpe med å pynte.

– Takk, dere er snille, avtal det der med Frede. Men kom på 
formiddagen julaften, vi pleier å pynte først da. Og, la hun til, 
jeg skal passe godt på mitt bonzaitre.

De klemtes og gikk ut til Frede. 
Han og Pernille var i full gang med pepperkakehuset igjen. 

Da han hørte om grana, sa han at det var hyggelig og at de sik-
kert var hjemme, men ring først for sikkerhets skyld.

Han fulgte jentene til døra. 
Idet de skulle gå sa Lena:
– Hører du snart må inn igjen til kur? 
Han sank litt sammen. Og hun angret.
– Det er ikke lett. De sier jeg alt burde ha tatt en ny, men hva 

kan jeg gjøre? Vi har ingen familie til å passe Pernille, og Ingrid 
er for syk til å være alene, og det er snart jul.

– Det fins vel profesjonell hjelp?
Han så langt etter et svar, ristet forsiktig på hodet. 
– Vi er nok for stolt til å kreve tilstrekkelig.

– Fy Faen! sa Tone da de hadde satt seg i bilen.
Og tausheten dem imellom sa resten.

Del 32

Vel hjemme, ble Lena liggende å se opp i taket, tenke over livet, 
satte på CD-en «Tryllefløyten» hun hadde fått av Kain. 

Det er da en hake ved alles liv. Så ligg ikke her og synes synd 
på deg selv, slik måtte hun tenkte etter alt dette. 

Men hva så? Hva nå? Nei, ikke synd på, likevel, mitt pro blem 
blir ikke mindre av andres problemer. Det endrer bare perspek-
tivet. 

Alles liv er et risikoprosjekt – og hun husket igjen på grekeren 
Arkhilokhos:

 … En mann som ligger langflat

i støvet, får de på beina igjen,

sånn uten videre.
Mens det går helt skjevt

for stålsatte krigere …

Hun måtte tolke diktet som en trøst, at alle har en mulighet, alle 
kan få en Lotto-gevinst – men man må selv løfte sitt lys, ingen 
gjør det for deg – og hun slo et nummer, det var til Kain, hadde 
fått hans privat-mobil, hørte han svarte med et nøytralt «hallo».

– Hei det er Lena – kan du ordne en Yoga-time før jul, jeg 
står egentlig ikke på – jeg mener, på instituttet?

Det kunne han, skulle gi nærmere beskjed på mail.
Han la raskt på, hørtes forretningsmessig ut i tonefallet. 
Det skulle ikke mer til for å vekke ensomhetens demon i 

Lena. 
Hva skulle hun foreta seg i jula? – den første uten barna. 



126 127

Være alene? Dra til snille venner? 
Begge deler virket like lite lystelig. 
Faen ta jula! Alle vil ha «barndommens jul», en norsk-vari-

ant av Walt Disneys og Fanny & Alexanders jul. Til og med kri-
tikk av jula og alle slags syns synd på varianter er blitt så vanlige 
og fargerike at man kan pudre seg til klovn med dem. 

Det eneste som nytter er å ta kommandoen selv. Eller kan-
skje helt motsatte, distansere seg og se alt som et livets teater.

Men hva gjør jeg? 
Hun satt der uten kart eller kompass.

Det tikket inn en melding fra Kain, i morgen kl. 14.
Hun jobbet, men kunne sikkert ta litt tidlig fri, svarte tilbake 

et «Ok.»
Neste dag var det hektisk på designkontoret, mye som skulle 

loses i havn før julehøytiden slo inn. Upopulært at Lena skulle 
gå tidlig. Tone var ikke i godlynne, mente at alle måtte jobbe 
dagen ut.  

Kanskje hun tar igjen for at hun er barnløs, kanskje hun ikke 
får orgasme heller, murret det i Lena.

Men det roet seg utover dagen etter lunsj, og da Tone hørte 
at det gjaldt yoga som de selv hadde sponset, og Lena minnet 
om at hun var 50 % sykmeldt, da var det greit.

Men hva skal vi gjøre for Ingrid, sa Tone, mer enn et juletre, 
mener jeg? 

Spørsmålet ble hengende i lufta.

Del 33

Inngangen til «Blue Meditasjon» var julepyntet. Noen nisser 
satt i lotus-stilling, og en slede med mange blinkende lys kjørte 
gjennom kunstig snø.

De har unngått kristne symboler, tenkte Lena idet hun gikk 
inn, sikkert ganske ubevisst. 

Hun ble mottatt med gløgg uten alkohol og en slags sukker-
fattige light-julekaker, deretter den tradisjonelle massasjen.

Kain satt i lotus og smilte – noe annet ville overrasket Lena. 
Håret hans bølget nedover skuldrene. Med en håndbevegelse 

viste han henne plass og hun krøllet seg lydig sammen i lotus-
stilling, fikk den litt bedre til nå.

Etter de sedvanlige innlednings-frasene kom ikke Kain med 
sitt forventete mantra, men spurte Lena om hun ikke burde 
legge om programmet med innslag av fysisk trening? For  
eksempel spinning, svømming eller aerobic? Lena parerte at 
hun aldri hadde vært sporty utover den daglige trim, og ikke 
merket at det buttet på fysikken likevel. 

– I alle fall dropp spinning, kan ikke tenke meg noe mer corny. 
Det var egentlig ikke sant, men hun husket tilbake på spin-

ning med Karl, og det ga en creepy følelse, gåsehud. 
– Ok, skal legge opp noe til neste gang, uten spinning.
Da var hun fanget i et «ok, får prøve». 
Dagens mantra, sa Kain, er:

Remember that not getting what you want 

is sometimes a stroke of luck.

Remember that your character is your destiny.
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– Etter artium søkte jeg mange studier, fortsatte han, men 
jeg kom ikke inn, og følte at veiene videre ble blokkert. Men så 
kom jeg over en treårig meditasjonsskole, de slapp meg inn, og 
her er jeg – a stroke of luck.

– Tja, vet du egentlig det? sa Lena. Om du hadde blitt 
ingeniør og bygd broer, hva da? Sannheten er at man ikke vet.

– Sannheten er at siden man ikke vet må man ikke la seg 
frustrere over tapte slag og muligheter. Det gjelder alt fra brukt-
bil til samboer.

Ok … Lena falt i tanker. Hun sa plutselig med høy stemme: 
– Men det gjelder likevel ikke alt.
Han skjerpet oppmerksomheten og ventet på en fortsettelse, 

men hun ble taus, tenkte at det kan ikke gjelde når man blir 
frarøvet å være mor for sine barn, det kan aldri vendes til a 

stroke of luck … men hun lot stillheten tale – det var for viktig 
til å kunne sies. 

Kain brøt til slutt inn:
– Og hva med den siste delen av mantra, personligheten?  

Er du enig at det ikke hjelper med all verdens utdanning og 
flaks hvis din personlighet er feil?

– Tja, hva er «feil»? Jeg tror på et slags indre teamarbeid 
mellom alt som bygger opp, som skaper den man er, kall det 
karakter eller personlighet. Men skjebnen, den bør vi holde 
utenom.

– Det var godt sagt, Lena, og vi kan holde skjebnen utenom. 
Meningen er heller at personlighet er vanskelig å endre. Man 
undervurderer ofte dens betydning, spesielt de delene som 
kalles sosiale intelligens, det å ha et vinnende vesen.

– Du har et vinnende vesen Kain, og jeg også kanskje – men 
vinner vi?

Kain følte at han hadde høstet en liten terapeutisk seier, og sa:
– Det er så bra med deg Lena, at du tenker og svarer på strak 

arm. Jeg tror du har lastet av deg mye av vekten fra ditt traume, 

du er på rett vei, med et vinnende vesen og en sterk person-
lighet.

Hva skulle hun svare, her haglet jo komplimentene – det 
manglet bare at han sa – og en imponerende kåthet. 

Hun smilte tvetydig og kastet på håret, tenkte – hva vet du 
egentlig om det min gode Kain, jeg ble hardt rammet og er 
fremdeles hudløs under tynne skorper. Det skal så lite til før jeg 
blør. Hun følte på den sorte ringen.

De lot samtalen synke litt, ved at Kain instruerte et par yoga-
øvelser som han mente bygger personligheten. 

 
Så sa Lena:

– Jeg har et spørsmål: du vet hva ME er?
– Du mener kronisk utmattelses syndrom?
– Stemmer. Jeg har akkurat lært at man ikke vet årsakene 

sikkert, men at det ofte er en blanding av virus og psykiatri. 
Du forstår, jeg har googlet, for vi har en ansatt på jobben, 
langtidssykemeldt – hun har stort sett ligget til sengs i uker, 
uten infeksjonstegn. Jeg tenkte, kanskje dere kunne sy sammen 
et opplegg for henne?

– Tja, det er ikke standard. 
Han nølte, så på hennes kroppsspråk at det var viktig, og 

fortsatte – Både aktivator, ergoterapeut og akupunktør kan være 
aktuelt, men jeg skal snakke med vår huslege først, og vi må uan-
sett ha et innledningsmøte med klienten før vi bestemmer oss. 
Og hun måtte i så fall ha kraft nok til å komme hit til instituttet 
hver gang.

– Flottings, men det haster.
Lena la merke til at han sa klienten og ikke pasienten, og 

hun måtte kommentere – Selv tror jeg mer på aktivering og 
omsorg enn nålestikk. Og ta ikke dette lett, for hvis dere kunne 
gjøre noe for henne så vil det bety den store forskjellen. Se på 
det som tillit at jeg spør.
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– Du Lena.
Han lot det dale mykt uten flere kommentarer.

De småpratet videre rundt dagens mantra – a stroke of luck. 
Kain viste henne flere yogaøvelser som hørte til, som hun 

skulle ta minst tre ganger daglig hjemme og tenke på sitt man-
tra, gjenta og gjenta det.

– Som muslimer, de skal bøye og be og vende seg mot Mekka, 
lo Lena. Kain forsto at hun ikke akkurat var fan av ritualer. 

– Ja, han tvang fram smilet, dette er litt av den samme strate-
gien, men helt uavhengig av mystikk, du må tro meg, det øker 
konsentrasjonen. Og øvelse gjør mester. 

– Ok, tror det. Da trenger jeg en privattime før høytiden 
lammer oss, hva med i morgen etter jobb? 

Det glapp ut av henne, hun klarte ikke å motstå. 
Kroppsspråket hans dro på det. 
Hun viste en litt dristig yogastilling – 
– Jeg har da lært litt!
Og han bet til slutt på:
– Klokka fem da.
– Ta med julemusikk, smilte Lena, både inne i seg og utenpå.

Del 34

Etter meditasjonen kjente Lena hvordan rastløsheten inntok 
kroppen igjen, og hun gruet seg til å dra hjem til tom leilighet. 

Kanskje var det derfor hun kjørte på impuls, ikke hjem, men 
i den retning Frank bodde.

På impuls? Eller, det var mer som en demon gikk bak og 
dyttet, og hadde en hånd på rattet, tok over den frie vilje.

Følelsen av å bli styrt skremte henne. Men hun visste at 
andre ganger kunne hun føle seg helt fri til å velge, være herre 
i eget sinn. Men nå var demonen der, ingen tvil, og den pushet 
henne til Frank. 

Trafikken var tett, folk kom fra jobb, andre jule-handlet. 
Det mørknet. Hun parkerte på samme sted som sist, så bort til 
huset at Franks bil ikke var der og garasjen sto tom, på gløtt.

Lena gikk ut og låste Toyota-en, gammeldags lås der nøkke-
len måtte vris rundt. 

– Jeg får gå en tur og vente, tenkte hun, og gikk stille forbi. 
Det glimtet lys fra et juletre der inne og lyd av barn som ropte. 
Barn! 

Lena kjente kulden, trakk designkåpa tettere rundt seg, men 
den hadde bedre form enn fôr.

Hun spaserte rundt et par kvartaler så svingte hun tilbake 
og forbi, tok en runde inn en annen sidevei. Gatelysene ble tent. 

Til slutt gikk hun i retning bilen, for å sitte der og varme 
seg litt. Men idet hun gikk forbi rekkehuset kom det ut ei dame 
med en plast søppelpose i hånden. Hun så Lena og løftet den 
frie armen til et – hei. 
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Lena stoppet opp, hevet armen nølende som en blanding av 
hilsen og spørsmål. Den andre tok opp en bod-dør og kastet 
posen, og sa samtidig – du må være hun Lena?

– Jo, god dag. 
Hun strakk fram en hånd, og Lena tok den imot. Nøytralt.
– Kjente deg fra et foto – lyst langt hår, trendy klær – måtte 

være deg.  Jeg heter Vera. De to villstyringene mine og jeg  
kamperer sammen med Frank.

Det stakk i Lena, og hun noterte seg at denne Vera ikke 
akkurat var trendy kledd – olabukse, sliten genser.

– Bor du i nærheten?
– Nei … nei, var bare forbi, shopper.
Lena følte at det der ikke lød helt troverdig, få butikker i 

nærheten. 
Og hun frøs, begynte å bevege seg.
Vera spurte om hun ville komme inn og ha en kopp kaffe 

eller te?
– Jeg vet ikke.
– Frank fortalte om den forferdelige ulykken, at du mistet 

barna … og nå i jula da.
Lena merket at aggresjonen vokste som en knyttneve mot 

Veras medlidenhet.
– Ja forferdelig – men dere skal vel reise bort i jula?
– Å det, jeg og barna skal en tur til slektsgården i Trøndelag, 

men Frank har høysesong for foredrag, sier han kanskje må 
jobbe i hele jula…

Lena begynte å skjelve. 
– Det er kaldt – jeg må gå – ha det!
Og hun gikk raskt mot bilen. 
Vera ble stående å se etter henne.
Lena startet motoren, satte varmen på maks, og kjørte strake 

veien mot Moss og den lille leiligheten.
– Faen!

Men så fikk hun et dult i ryggen av sin demon, og en plan, 
og et lite smil bredte seg som en varm bølge innover. Hun stop-
pet bilen i en SOS-lomme og tastet en lang SMS til Frank; og 
kjørte raskt videre, men kikket stadig på mobilen: ikke noe svar 
ennå.

Kroppen hennes var varm nå, men i opprør. 
Først sent på kvelden hørte Lena et SMS plinge inn. Hun sto 

da på badet og lurte på om hun skulle onanere i dusjen eller 
bare legge seg og gråte.

Frank svarte at ja, han kunne komme en rask tur i morgen, 
enig at de måtte prate. Han sa ingenting om hennes møte med 
Vera. 

Lena svarte: «Ok,» ved 19-20 tiden, passer det? 
Han svarte: «Ok.»
Hun kledde av seg, la seg naken under dyna, lukket øynene 

og sovnet. 
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Del 35

Lena slo opp øynene – og så for seg en dag som ville sette et nytt 
merke i «Den store kloke boken». Av og til våknet hun i en sinns-
stemning som om det lå et uskrevet dikt på vent i henne. Slik 
var det i dag. Hun strakk ut armene, som et gjesp. Den evinne-
lig rullende tiden skulle kanskje i dag strekke sin omkrets ut til 
en lang livslinje, og bli hennes nye horisont – kanskje. Hun så et 
bilde inne i seg uten ord – tiden som et skarpt lys som løftet seg, 
strømmet utover. Hennes morgendikt var uten ord.

En lav sol smatt inn og tegnet små striper over frokost-
bordet, lysveier framover.

Hun hadde drømt så hektisk, hva var det? … husket bare 
at hun hadde vært på flukt med barna, og fant ikke fram, 
snakket med mennesker, de pekte. Likevel, drømmen var ikke 
et mareritt, mer som en lek i livets labyrinter, med mange 
øyner som så, ansikter som smilte, som dukket opp og for-
svant, forelsket seg.

Forelsker seg? Var hun der igjen? Nei, slett ikke, og dobbelt 
slett ikke som den gang med Karl. Nå er det kjøp og salg av 
sosiale relasjoner, et nøkternt forsøk på å bygge seg et liv igjen. 
Markedet har overtatt. Det innså hun.

Men på den annen side, hun hadde hørt kolleger si at – som 
dagen er ny, er kjærligheten ny. Tja, kunne den bare. Sikkert 
nok, hvis de skal ha en sjanse – både kjærligheten og morgen-
dagen – da må man egenhendig først forme livet helt om, som 
et fornyet kunstverk, og deretter skjenke det til dem begge – til 
kjærligheten og framtiden. Noe mindre duger ikke.

Lena sukket – som tankene tar tak i meg og vil rive meg 
med. De er som ivrige hender.

Hun var fremdeles bare halvt våken. 
Jeg er i to virkeligheter som kjemper om meg – var det ikke 

det Kain hadde sagt?
Tevannet kokte, og hun skjenket seg duftende rosmarin-te. 

Og våknet. 
Lena merket at hun filosoferte mer enn før. Det både bekym-

ret og oppmuntret henne – var det Kain-terapien som slo inn?

På jobben kokte det. 
Lena var litt sent ute, men kastet seg inn, med energi. 
I et ledig øyeblikk ringte hun et byrå der hun hadde sett at 

de reklamerte for sydenturer. Raskere å ringe enn bruke nettet, 
om de svarer. De svarte.

– Turer nå i jula? Det er litt sent – hva med Venezia? 
– Nei, noe varmere?
– Vi har en avbestilling på et Nilen-cruise. Kan tilby gunstig 

pris.
– På grunn av urolighetene der nede? 
– Vi vurderer det som trygt, ellers hadde vi kansellert. 
– OK, den skytes ikke som henges skal.
– Unnskyld?
Lena booket inn seg og Frank for Nilen-cruiset, en riktig 

Agatha Christie-tur, tenkte hun. Frekt gjort. Men hun tok med 
avbestillings-forsikring, bare ved sykdom. Men hun hadde et 
godt forhold til fastlegen.

Lena ble sent ferdig på jobben. Det hadde alt mørknet og 
hun hadde ikke mer enn tiden og veien for å rekke hjem før 
Kain skulle komme. Etter en klar og kjølig formiddag hadde 
kakelinna lagt sin klamme hånd over landskapet med mildvær 
og slaps. Veien til Moss var grå men snøfri. Hennes gule Toyota 
lyste opp, og den skapte ikke akkurat kø.



136 137

Da hun hastet opp trappa til leiligheten sto Kain ved døra, 
med sin bylt treningsunderlag.

– Hei – god jul – presis!
– God jul.
Hun låste seg inn med en latter.
Vel inne rullet han ut treningsmatta og ga Lena en CD, 

forklarte – rytmisk julemusikk, en artig plate, inspirert av vår 
guru på bevissthets-filosof Sri Aurobindo, den passer til Yoga. 
Julepresang.

Lena neiet teatralsk, og satte den på.
En symbiose av indisk, amerikansk og kinesisk jazz fylte 

rommet … Tamburiner, fløyte, fiolin og en dyp bass i bunn.
Han begynte å danse – bølgende svart hår, bølgende kropp. 
Hun danset med- bølgende lyst hår, og hun beveget krop-

pen med ham i en blanding av tiurleik og afrikansk ild-dans. 
Stadig tettere. Stadig naknere. 
Lena fanget inn signalet fra en rød lampe i sin frontal-

lapp, strakk hånden ut etter kondomet hun hadde lagt klart, 
tredde det på ham før hun tredde seg selv på, kjente støtene 
som fyrverkeri innover og innover mot ekstase. Det åpnet seg 
vibrerende sansestrenger, som i en konsertsal fylt av lyden 
fra både bevissthets-filosofens CD og hormonenes stryke-
orkester. 

Til slutt trakk Lena seg ut og la seg tett og naken mot hans 
nakne rygg, lot hendene gli gjennom den tette hårmanken. 
Musikken hadde dempet seg ned med fløyte og luftige lydtråder 
av fiolin.

En impuls av tvil tok tak i henne: Hva er det jeg gjør? En 
annen impuls svarte – du lever! De ble to motsatte stemmer i 
henne, og hun bestemte seg for å høre på den som unte henne 
å leve, som ga henne frihet. Samtidig, tankene ble kastet tilbake 
til alle skjebnene rundt henne, til de med for etablerte liv – til 
Tone, og Ingrid … Ingrid ja.

Hun lekte med leppene mot Kains nakke, idet hun sa:
– Har du forresten fått spurt om ME, om dere har noe tilbud? 
Dette saklige spørsmålet hogg inn i Kain som en skarp  

kontrast til samspillet mellom deres to nakne kropper. Men 
han hadde lært seg Lenas vane med rundkast og innkast. Der-
for samlet han tankene godt nok til å svare på strak arm, og i 
det samme avrundete tonefallet som henne at – ja, han hadde 
det. Men tilføyde at de vanligvis ikke tok slike klienter. Han 
garanterte derfor ingenting, men skulle forsøke et opplegg 
for henne hos en kognitiv terapeut, kombinert med yoga og 
kostholdsråd. Det er en mindfullness-strategi kombinert med 
elementer i Zen-Buddhismen, forklarte han, for å få en dypere 
kontakt med væren gjennom følelser, subjekt og objekt. Alt 
dette skal harmoniseres sammen, bli til en god vibrasjon.

Han snakket seg varm. Ereksjonen slapp taket.
– Jøss, høres vibrerende ut.
Kain mislikte at det han sa ble fleipet med, og fortsatte mens 

han kjølte ned tonefallet ytterligere – ja, de positive vibra-
sjonene skal fanges inn, med list og tålmod. For vi ser det slik at 
det fins ingen behandlings-snarvei. Å oppnå helbredelse krever 
tid og deltakelse, er som å fange inn opplevelsen av et villdyr 
i det fri – man må da være integrert i villdyrets natur, og ha 
god tid, ikke bare promenere som gjest på de opptrukne stiene. 
Behandlingen er ingen safari men en langvarig jakt.

– Kain da, du prater og prater, men flott at dere vil og tar det 
alvorlig, og at du er et villdyr. 

Hun strøk en hånd nedover hans bryst og mave, helt ned …
Han pustet inn og ut med ordene, rullet seg forsiktig og noe 

avvergende rundt mot henne og la håndflatene mot kinnene 
hennes, sa:

– Jeg vil at du skal forstå, ikke bare bestille en behandling, 
skjønner? Og dere må ha ansvaret for at klienten kommer til 
instituttet, og ikke finner unnskyldninger for å droppe ut.



138 139

Lenger kom han ikke i den samtalen, for han kjente at  
Lena følte også nedover ryggen hans, begynte å massere den 
spenstige baken, kjente at lemmet hans vokste igjen. Hun 
bøyde seg ned, byttet ut det brukte kondomet med et nytt, idet 
hun gled over på ryggen, naken, og lot bena gli fra hverandre. 

Det tente ham, så Lena ligge der mer enn naken. Han var 
fanget i blikkets lynnedslag, og kom over henne, støtte inn i 
henne med alle sine urinstinkters kraft.

Begge landet til slutt på ryggen, som to skiløpere idet de 
kaster seg samtidig over målstreken og blir liggende noen 
sekunder, på en måte utmattet, men lykkelig tilfredse.

Tilslutt reiste Lena seg og satte over tevann, fant fram en 
julekake. Musikken tonet ut.

– Heftig plate den der, lo hun.
Lena tenkte at hun egentlig visste lite om Kain privat. 
Bodde han alene, feiret han jul? Han var kunnskapsrik og full 

av hormoner, men det forble en psykisk distanse mellom dem, 
fremdeles var han bare en personlig trener, personlig sex-terapeut.

De kledde på seg, nippet til teen og litt julekake.
– Er det ferie for deg … for dere i jula? 
Han mottok invitten med et bredt smil.
– Egentlig ikke, men vi møtes og feirer det som midtvin-

tersfest, storfamilien vet du: fem søsken og mange i slekta – vi 
er over 30 samlet med stort og smått. De fleste er muslimer, 
noen Bahai. Men jeg er ingen av delene – vi guruer holder opp 
vårt eget himmelhvelv. Men familien er felles, med ubrytelige 
forpliktelser og privilegier.

Han nevnte forpliktelsene først, tenkte Lena, og tankene løp 
videre – Jeg er nok for mye ego til å hekle meg inn i et stor-
familie-teppe. Hans fokus er «oss», mitt er det Norske «jeg». 
Det nytter ikke, det nytter ikke – hun så klart hvordan Kain og 
hun levde langs helt forskjellige verdiakser – i to forskjellige 
verdener, bare smeltet sammen i yoga og sex.

– For meg er det helt motsatt, sa hun etter litt. Det er ingen 
i familien jeg har særlig kontakt med – ingen søsken, døde for-
eldre. Vennene og de på jobben betyr alt.

Men i tankene la hun til: og barna – barna mine – ennå alt. 
Kain sanset at hun ble trukket innover i en negativ spiral, 

kanskje sirklet tankene deres rundt det samme. 
Han la en arm mykt om henne.
– Min familie måtte flykte fordi vi hadde så forskjellig tro, 

det ble ikke akseptert. Men Norge er et tolerant land der alle 
typer tro kan få vokse, det er flott. Det gjelder også veksten inne 
i oss. Vi må verdsette forskjellighet som en kilde til energi. En 
blomst trenger både svart jord, vann, lys og varme. Livet lar seg 
ikke løfte av bare et element.

Lena blomstret i et smil.
– Det er vakkert sagt – min guru med gubbe! Men jeg har 

lurt på, men ikke turt spørre før: tror du på en høyere makt, på 
en gud? 

Han trakk pusten dypt og sa:
– Vi mennesker kan bare se verden gjennom vårt lille vindu. 

Så hva vet jeg. Men jeg vet at familie, arbeid, og helstøpte men-
nesker gir livsverdi mer enn nok til meg. Jeg søker den viten og 
vitenskap som vil kjærlighet og helhet, ikke den som klipper 
sinnets vinger. Jeg ser dette og trenger ikke å se Gud. Hvis han 
finnes vil han se meg.

– Min profet, sa hun og tok et kjærlig tak rundt ham.
Men hun var like klok. Det var kanskje det beste.

Det ringte på. 
Lena skvatt, og så på klokka – oi, det kan være Frank.
– Tror det er en kollega som stikker innom med julepre-

sang, forklarte hun, og ryddet samtidig opp treningstøyet.  
Kain rullet raskt sammen yoga-matta, og sa: 

– Det var da hyggelig, og jeg må gå uansett. God jul.
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Et raskt kyss.
De to mennene møttes i døra.
– Hei Frank, dette er Kain, min guru og yoga-trener. Vi er 

akkurat ferdige.
De to hilste med blikk og et fast håndtrykk.
Da Lena hadde lukket døra etter Kain sa hun med en hånd-

bevegelse:
– Ja, her bor jeg altså, alene, slå deg ned. 
– Skal det være litt gløgg? Den er så tynn at du fint kan kjøre 

etterpå.
Han bekreftet med en usikker mumling, ble stående, fisket 

fram en pakke fra sin skulderveske:
– Jeg tok med en liten julegave, fikk jo foto av deg. Du må 

gjerne pakke den opp med en gang.
Lena gjorde det. Hard pakke?
Det åpenbarte seg en rikt illustrert bok i A4 format: Antik-

kens kunst i dagens design, av Frank Harding.

En poserende Kleopatra dominerte forsiden der den  
venstre kroppsdelen var ikledd en moderne drakt med egypt-
iske symboler. Hun sto med keiserlig utslåtte armer som for å 
favne folket og leseren.

Frank forklarte at boken kom ut for et års tid siden, på eget 
forlag gjennom Kunstdesign – og den har solgt ganske bra, mye 
på grunnlag av foredrags- og kurs-seriene mine.

– Så flott, gratulerer. Du står på. Så du er godt kjent i Egypt 
da? 

Lena serverte gløggen, og tenkte på hvordan hun skulle få 
ham til å svelge reiseprosjektet. Egypt-tema passet perfekt.

– Egypt? Ja, både før og nå, svarte han. Den kunsten som 
er skapt i spenningen mellom det klassisk egyptiske og helle-
nistiske er av det mest fascinerende som fins. Mye av den  
ligger fremdeles gjemt i kulturens skattkammer. 

Han ble doserende.

Lena så ut som et spørsmålstegn, og han forsøkte en forklar-
ing – Spenningen oppstår mellom det esoteriske i antikkens 
Egypt mot det stoiske og korintiske i Hellas. Pyramidene mot 
Akropolis kan man si – men løftet inn i vår tid så er de begge 
geniale byggverk og forbilder for design.

– Ok, så du er på skattejakt da, skjønner jeg, sa Lena og  
tenkte – Esoterisk igjen, dette høres nesten ut som Kain. Men 
hun sa:

– Da har du vel en egyptisk prinsesse-kjole å anbefale meg? 
Hun gjorde en «egyptisk» bevegelse med armene og strøk 

blikket flørtende mot ham. 
– Du Lena … vi må prate sammen.
– Ja, vi må prate sammen. Hun overtok setningen: 
– Prate sammen om Gus, ditt eneste barn, du må da ha visst 

det, i alle fall ant det.
– Nei, tja kanskje ant, jeg innrømmer det. Men jeg følte meg 

brukt skjønner du, og skjøv det bort.
– Du ble brukt
– Hva sier du!
– Det er klart. Jeg innrømmer det. Men brukt i en god hen-

sikt, syntes jeg da, og uansett, det fratar deg ikke farskapet og 
ansvar. Du må se og innse den nakne sannhet. 

Han sto rådvill. Noen lange sekunder sa ingen av dem noe.
– Det er jo for sent – ordene hans falt tungt over leppene.
– En ting er ikke for sent. 
Svaret kom uforvarende skarpt fra Lena. Og hun fortsatte.
– Jeg vil at du skal bli med meg til graven i morgen. Det er jo 

lille julaften. For jeg klarer ikke å gå dit alene, har aldri vært der, 
men jeg vet godt hvor den er, og har lengtet etter å besøke den.

– I morgen? Hvor da?
– Moss kirke.
Han bøyde seg som under en tung bør, men forsto at han 

bare måtte si ja, måtte finne en unnskyldning hjemme.
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Lena kom nærmere, følte et slags overtak. Neste sjakktrekk? 
Han kjente hennes syrlige parfyme kjele i ganen, mens  

hånden hennes lette etter hans. Følelser av ømhet flettet seg inn 
sammen med sorg og sensualitet. Det svøpte hukommelses-
bildene inn i et formildet lys, som hyllet inn i tynt lin.

– Husker du alle våre hete såkalte fagturer sammen? Sa 
Lena. Stemmen hennes hadde myknet til ømhet på rekordtid. 

Han svarte ikke, men hun kjente på håndtrykket at han  
husket.

Nå eller aldri, tenkte hun: 
– Derfor, hun tok sats inni seg. Derfor har jeg bestilt en skik-

kelig bonus-tur for oss begge, for det er det verdt, ikke sant? 
Hold deg fast – jeg har bestilt et romjulscruise på Nilen for oss 
to og boken din!

– Du spøker. Han rykket litt unna.
– Sant. Det er lov å prøve seg, enig? Jeg fikk billige billet-

ter på et flott elvecruiseskip. Avreise er 2. Juledag og i 7 dager, 
nyttårs aften i Kairo. Tenk det, tenk på alle kunstskattene og sex. 
Du kan si du er på foredragsturne og kongress, på fagtur. Du 
har sagt sånt før.

– Du Lena…
Han balanserte med armer og bein som om han var i fritt 

fall. Mon han ikke var det.
– Et kontant nei det går ikke fordampet fra tunga idet Lena 

smøg seg inntil og la begge armene rundt, trakk han mot seg. 
Han lar seg kanskje kapre, tenkte hun. Lena kjente Frank 

så godt. Hun merket av trykket mot hoftene at han vokste der 
nede, at det nederste hodet snart ville overta styringen også av 
tunga.

Hun kneppet opp skjorten hans og tok et fast grep rundt ham. 
Brystene hennes presse seg mot med bare tynn silke mellom.  
De var faste og fyldige, og ledet begjærets varme inn i ham. Han 
tok rundt henne, først nølende, men snart med mer kraft, lette til 

slutt med hendene langs ryggen hennes og nedover og nedover  
– heiste opp den lette kjolen og lot hendene gli over baken 
hennes og på vei mot skrittet. Hun hadde glemt å ta på seg truse.

Men da knep Lena bena sammen:
– Vent, jeg må vite hva du vil først. 
– Vil? 
– Ja, om du blir med til Nilen.
Hun visste at den såkalte fornuft ville overta etter utløsning; 

det var nå det gjaldt. Og hun visste at han kunne bruke jobben 
som alibi hvis han ville, at sambo skulle reise til familien i Trøn-
delag. Hun hadde jo sagt det selv.

Han svarte ikke, forserte hånden nedover, men hun vred seg 
til siden.

– Hva sier du?
– Skal forsøke, det kan gå, faen så fristende. 
– Tar det som et ja!
– Du Lena …
Og hun løsnet de sammenknepne beina, åpnet seg, kjente 

hånden hans bevege seg nedover, og to fingre trenge seg inn. 
Hun gispet. Han trengte seg inn. Lena følte snart orgasmen 
boble over som vellystige kramper gang på gang. Hun merket 
til slutt at han sprøytet sæden med et skrik inn i henne. Og 
det varmet i skjeden, strøk en dempende sansevind gjennom 
underlivet.

Til slutt ble han liggende nesten urørlig over henne med 
hodet senket mot hennes nakke, men han kjentes ikke for tung. 
De svevde!

Første gang med to menn slik etter hverandre, lo det inni 
Lena, deilige på sin måte – begge. Er jeg for kåt? Men jeg er fri 
og jeg fortjener vel gleden … 
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Del 36

En gråkledd lille julaften morgen opprant, med temperatur 
rundt null og et par sluddbyger, hustrige vindkast. Lena hadde 
fått ta dagen fri som avspasering, men måtte love å jobbe til tolv 
på julaften; også var det besøket til Ingrid etterpå. 

Hun hadde unnet seg den luksus ikke å sette mobilen på 
vekking, men våknet likevel klokka åtte. Det var mørkt ute. 

Hun steg opp, lot nattkjolen falle og sto naken midt i den 
lille stuen, satte på Kains CD og tente et stearinlys, stirret inn 
i den klare gule flammen; som ble en naken flamme mot et 
nakent sinn: 

Remember that your character is your destiny.

Tankefulle toner fylte rommet: Tamburiner, fløyte, fiolin og den 
dype bassen. Det ga en følelse av umiddelbar eksistens, tanker 
om hvor forunderlig det er å være, leve her og nå, lene seg mot 
bevissthetens reisverk av tid og rom.

Hun slo rundt seg et silkesjal og inntok en liten frokost sam-
men med sitt tente lys.

Det var ennå bare grålyst da hun parkerte til avtalt tid ved kirke-
gården, men hun gikk ikke ut av Toyotaen, lot motoren gå. 

Kommer han?
Hun hadde tatt med et gravlys, en lighter og to røde roser i 

en plastpose.
Nervene holdt hardt i henne. Demonisk. Hun strøk over 

den sorte ringen. Tussmørket tok steg etter steg mot lys, mens 
sekundene dryppet og tente litt mer dag for hver dråpe.

Noen minutter på overtid kom det en bil – det var … det 
er han! Demontaket løsnet. Hun stanset motoren og hastet ut, 
hang seg om halsen på ham.

– Så godt at du kom!
Hun gikk foran inn mellom gravsteinene. Det var mange 

graver med tente lys på og hardtrampet våt snø rundt. Han 
fulgte taus etter. Først gikk hun målbevisst, så med mer usik re 
skritt, så tilbake i en liten bue, usikker. Med ett stanset hun 
ved en liten monolittisk stein. Snøen lå urørt på og rundt. Den 
hadde en nesten humoristisk kalott av snø på toppen. Da Lena 
fikk tent lyset kunne de lese Pia og Gustav, samt datoer, og det 
humanetiske symbolet med utslåtte armer i stedet for kors, og 
en kort tekst: «De lever gjennom vårt minne».

– Det var enkelt og vakkert skrevet, sa Frank. 
Lena hørte at han kjempet med sine minner.
Hun la de to rosene på snøkalotten, sto noen sekunder helt 

stille, kastet seg med ett inn i armene på Frank, kjente at tårene 
strømmet og strømmet, at kraften i bena sviktet.

Det neste hun husket var at Frank dasket henne lett på  
kinnene, og hun lå i baksetet på Franks bil.

– Du seg sammen, sa han, litt å drikke?
Han rakte henne en Farris-flaske, og hun lirket i seg en slurk, 

hostet og kjempet seg oppover på bevissthetens stige.

Frank kjørte Lena hjem – i taushet. Det var som om alt var sagt. 
Hun sank sammen på sofaen, hikstet, skalv. 
Det eneste hun fikk fram var spørsmålet – hvordan kunne 

dette skje? Min sorte demon.
Hun begynte å ta av den sorte ringen, roterte den forsiktig, 

men stoppet halvveis og satte den på igjen.
Frank bredde et teppe over henne, og satte seg ved siden, 

taus. 
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Tankene tumlet rundt og rundt i hodet hans, uten å finne 
fram. Men han merket at han ble behagelig bedøvet i Lenas 
nærvær, og likte det. Smilet, den syrlige parfymen, en syden-
sandstrand av et hår. Det var som, ja turte han si ordet, det var 
som en forelskelse. Og den var kommet helt uventet på ham. 

Han så henne ligge der, sårbar men så levende, viljesterk på 
sin måte. 

Hun er mitt livs Tornerose, fantaserte han, som er i ferd med 
å kjempe seg opp av mørket. Jeg kan løfte deg helt opp. 

Han følte en uimotståelig lyst til å bli med henne videre, å 
gi henne ny energi. Det skyldte han henne også. Det var ikke 
lenger hennes manipulasjon, men hans egen vilje.

Hun snudde seg mot ham, og blikket hennes lette sammen 
med armene etter å holde godt rundt ham, og han fanget inn 
hennes blikk og tok de løftete armene fast i sine. 

– Du blir vel med meg? Det er framtiden.
– Egypt høres fantastisk ut, det må gå, sa han. 
Ordene bare kom uten godkjenning fra hans fornuft. 
Så var det sagt, og ment.
Hun dro han ned mot seg, og han fulgte velvillig. De holdt 

om hverandre, lenge, og presset sorgen sammen til omsorg, 
hud mot hud. 

Det var blitt lys dag ute. Hun pustet rolig, døste av litt, men 
våknet brått og kysset ham, brast i gråt.

– Så, så …
Hun sendte ham et smil gjennom tårene. 
De ble liggende tett omslynget og Lena døste av igjen – hun 

svevde i halvt drømme på en strøm av lys sammen med Pia og 
Gus. Det var latter og glede rundt dem.

Til Frank forsiktig rusket i henne, sa at han måtte på jobb. 
– Men vi har vel en avtale?
– Vi har en avtale.

Alene i leiligheten, så følte Lena at det danset en ny livskraft 
gjennom henne. Hun satte på Kains jule-CD nok en gang, 
kledde seg naken igjen, laget seg en Yasmin-duftende urtete, og 
forsøkte et par Yoga stillinger, men ga dem fort opp.

… a stroke of luck …

Hun hadde satt et stuevindu på gløtt. Varmen i rommet hadde 
tint opp et par husfluer og en liten veps. De strevde nå med å fly 
mot lyset, men traff ruta gang på gang, og ble kravlende mot-
løse i vinduskarmen, men klarte å samle krefter til nye framstøt. 

Lena fulgte dem med blikket, tenkte at det sannelig var 
mye liv hun var glad hun ikke var. Plutselig traff ikke vepsen 
ruta men der vinduet sto på gløtt, og den smatt ut i frihet …  

a stroke of luck … eller, antakelig den sikre død i desemberkulda.
Jeg sitter også her og tiner opp i varmen av små gleder, men 

jeg må passe på å finne en bedre vei videre enn vepsen, forsto 
hun. Og lukket vinduet.

Så fant hun fram boken som Frank hadde kommet med, 
bladde og drømte seg inn i Faraoenes templer, og danset med 
i festspill gjennom kulturene. Dette er min vei, tenkte hun, og 
fant fram en skissebok, tegnet noen designideer, og tegnet til 
slutt små mennesker som løftet en hel pyramide i armene. Alt 
er mulig. 



148 149

Lena tegner at alt er mulig . . . 

Del 37

Lena kjente seg utvilt og gladvåken julaften morgen. Været 
hadde slått om til klarvær med et par minus. Morgensolstriper 
listet seg over frokostbordet og teen fikk en ettersmak av kanel 
og jul selv om det ikke sto på teposen.

Hun bestilte taxi, steg av ved Moss kirke, låste opp sin gule 
Toyota uten å se seg rundt, orket ikke feste blikket opp mot 
gravene, kjørte strake veien mot Oslo og jobb.

Der rådet det en hektisk stemning: modellkjoler skulle 
sendes, bestillinger effektueres eller arkiveres. Eneste tegn på 
jul var gløgg på tebordet og noen nisser i krokene.

Lena fikk dratt Tone til side og sagt at «Blue Meditation» 
kunne tilby Ingrid et opplegg for å få bukt med ME, men de 
måtte på dugnad få henne brakt til timene dit. For å betale fore-
slo hun kronerulling. 

– Så bra! 
Tone strakk ut armer og fingre for å understreke, og fort-

satte –
– Og jeg har bestemt at vi to drar rett fra jobb og kjøper et 

juletre og lys til Ingrid og mannen, har også pakket inn en kjole 
og herreskjorte jeg tror kan falle i smak, og fant en søt liten 
design modelldukke på lageret vårt til Pernille.

Hun tilføyde: – De vet at vi kommer. Jeg ringte og pratet med 
mannen, Frede heter han vel, stakkars – vi venter dere, sa han.

De dro.
Frede må ha stått og kikket etter dem, for han åpnet døra 

da jentene nærmet seg med juletreet på slep, åpnet før de fikk 
ringt på. 
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Han hadde lagt fra seg parykken, var blek, luktet røyk og svette.
Hadde aldri orket å ligge med ham, tenkte Lena, men rappet 

seg selv over fingrene for å tenke slik.
– Stig på.
Stemningen sto ikke akkurat i taket. Pernille kom løpende, 

hoppet rundt dem: juletre … juletre!
– Ingrid hviler, vi får vise henne treet når det er pyntet.
– Ja.
Frede fant fram en gammel juletrefot som var i minste laget, 

men han var hendig og fikk spikket det til.
Snart sto treet der, litt skakt men stødig nok.
– Du må være med å pynte, sa Frede til Pernille. Hun lyste opp.
Stemningen varmet seg også opp til det bedre. Frede ryddet 

unna noen tallerkener og satte over en kjele gløgg og helte 
rødvin i. Det begynte å lukte jul.

– Husk at vi kjører, lo Lena.
Men hun la merke til at han helte i vinen tidlig og varmet 

opp så nesten all spriten fordampet. 
Det tok både tid og tålmod med Pernille, men tilslutt sto 

treet der ferdigpyntet. De gløttet på døra inn til Ingrid, og litt 
overraskende satt hun alt på sengekanten, delvis påkledd og var 
ikke vond å be, var glad for å se jentene. Det hadde nok sivet 
inn jul gjennom døra.

Treet var litt rufsete pyntet, men sjelden har et juletre brakt 
så mye glede. Presangene som jentene hadde med ble lagt 
under. Frede fant fram et par andre som han la sammen med.

De nippet til gløggen og skravlen lekte seg munter mellom 
leppene.

Etter en stund loste Tone tema inn på tilbudet fra «Blue 

Meditasjon». Lena supplerte og forsøkte å gjenfortelle det Kain 
hadde sagt, men på en enklere måte.

Ingrid var skeptisk, men egentlig mindre enn fryktet. Frede 
syntes hun burde gripe sjansen.

De ble enige om å prøve på nyåret. 

Del 38

Lena holdt Frank fast i hånden idet flyet skjøt fart og lettet. 
Han kjente at grepet hennes ble hardere, og hodet hennes 

trakk seg mot hans skulder. Det blonde håret bølget nedover 
skjorten. Tankene bølget, og de fløy.

Helt til nå hadde hun ikke kunnet være sikker. Hun hadde 
kjempet så hardt. Når fortiden er mistet blir framtiden dobbelt 
viktig. Og dobbelt vanskelig. 

Hun kjælte diskret på den sorte ringen – Takk.
Julaften hadde hun feiret alene hjemme med TV og Kains 

CD som hun hadde spilt igjen og igjen. I stedet for juletre pyn-
tet hun en design-nisse fra jobben. Nissen så ut som en for-
vokst Barbie-dukke med elegante klær. Hun satte den i et stort 
fat med vatt og glitter, og slynget små led-julelys rundt. Den 
ble så knakende kitsch at hun kom i godt humør. Et skikkelig 
opprør mot den tradisjonelle nissen.

Det hadde ikke manglet på tilbud om steder å være jule-
aften, både hos Tone og andre venninner, men hun hadde høflig 
avslått, sendt en MMS med god jul og foto av Barbie-nissen til 
Frank, og fått et smilefjes tilbake. Det varmet og ga håp. 

Han kom altså, bet på. Fantastisk. Hun spurte ikke om mer, 
visste ikke hvor tett forholdet til denne samboeren Vera var. De 
hadde i alle fall ikke barn sammen, hun ville vel ikke ha flere. 

Lena lukket øynene og syntes hun kunne skimte et lys i 
den andre enden av den lange mørke tunnelen som omsluttet 
hennes liv.
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De landet i Kairo og sommervarme slo imot dem straks de 
gikk ut av flyet. 

En mild vind strøk også gjennom Lenas sinn. Nuet løftet 
fram forventningene om en bedre framtid.

I turistbussen fra flyplassen satt de tett og lot byens lyd og 
lys svøpe dem inn som en kuppel, og i kuppelens senter satt de 
to og så stadig dypere inn i hverandre, som inn mot et brenn-
punkt. Derfra så de videre til et nytt seg selv smeltet sammen 
til fellesskap. Slik tenkte i hvert fall Lena, men var usikker på 
Franks tanker.

Pakketuren så ut til å holde det reklamen lovet, og Frank og 
Lena bare fulgte gruppen. På hotellet fikk alle en orientering: 
planen var en natt på hotell i Kairo, deretter cruiseskipet opp 
Nilen til Luxor, med mange småstopp og severdigheter under-
veis.

Sikkerheten? De beroliget at det virket rolig nå og myndig-
hetene hadde full kontroll der de seilte. I to områder skulle de 
ha væpnet eskorte. 

De er tydelig litt nervøse for spørsmålet, tenkte Lena. De 
siste årenes uroligheter vil de helst feie under teppet, ikke rart. 
Væpnet vakt – er det betryggende?

Hotellrommet var luftig og orientalsk med utsikt over Kairo. 
En summende maurtue av myriader med liv strømmet inn mot 
dem. Luften vibrerte av varme og lyd.

– Vi elsker før maten og etter maten, foreslo Lena og strakk 
seg ut på sengen. De skrelte av klærne og så gjorde. 

Cruiseskipet var også en positiv overraskelse, ikke for stort 
og ikke for lite, med en klassisk engelsk imperiestil, loslitt i kan-
tene på en sjarmerende måte, og med lett knirk i skipsgulvet. 
Det var spisesal, bar, salong, soldekk med boblebad, bukkende 
kelnere som reagerte på de minste vink, men med sjenerende 
mye testosteron i øyekrokene ved blikk mot solbrune kvinne-
kropper.

Rommene var store til å være på båt, med et eget lite bad. 
På dobbeltsengen var det dekorert med to håndklær flettet 

som et hjerte og en svane – ikke så uventet da det også var 
avbildet på et brosjyrefoto, likevel. 

Lena konstaterte at dobbeltsengen ikke var todelt med 
spalte, heldigvis. Hun løftet svanen til hodet og spurte om de 
ikke skulle innvie sengen. Og Frank lot seg ikke nøde.

Etterpå trakk hun på en bikini og slo en hvit badekåpe over.
 – Blir du med i boblebadet? Best før for mange har tisset i 

det, et av triksene vi kvinner har mot urinveisinfeksjon.
Så seilte de ut fra havna sittende i boblebadet med hvert sitt 

glass musserende vin. 
– For oss.
De hevet glassene.
– Som en farao, sa Frank
– Sikkert mye, mye bedre!

Lena og Frank i boblebadet
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Del 39

Lena la seg på soltaket, smørte seg inn med oljer, lukket øynene 
mot lyset. Diverse kelnere kom forbi og spurte småflørtende 
om det var noe hun ønsket. 

– Bare en Cola-Light takk. 
Hun fikk være litt mer i fred da Frank kom og satte seg ved 

siden, bladde i en bok om det gamle Egypt.
– Vi har egentlig ingen gjennomtenkt kulturell plan for 

turen, hva vi skal se og ikke se?
– Nei heldigvis, svarte hun kjapt.
Blikkene deres møttes i et bredt smil.
Lena løftet på hodet og så utover. 
Skipet gled sakte motstrøms. Småbåter hastet i alle retninger 

med mennesker midt i sin kamp for tilværelsen. De visste, det 
var magre tider for folk flest, en kamp for å holde sulten unna fra 
dag til dag. Brunsvidde husklynger, lastebiler, oksekjerrer, små 
torg med handleboder, grønne lunger med daddel og banan-
palmer – alt sammen gled og gled forbi. 

Noen antikke ruiner og toppen av et par pyramider beveget 
seg i randen av synsfeltet. Som kongefølget i eventyret der de 
ble fortrollet til stein, tenkte Lena. 

Hun innså klart at Egypt for henne – for dem – bare var en 
kulisse i spillet om egen framtid. De var ikke kommet for å se 
pyramidene, eller for å forstå bedre folks opprør eller lidelser. 
De var kommet for å forstå seg selv.

Hun tok fram en skissebok. I designfaget var hun vant til 
raskt å nedtegne inntrykk og ideer, var egentlig ganske god til 

å skissetegne. Nå fanget hun inn på arket en elvebåt med slakt 
seil, og elvebredden med palmer. Hun tegnet inn et par som sto 
sammenslynget og så utover – oss to, sa hun og viste skissen til 
Frank. 

– Egentlig burde du bruke anledningen til å male, du er jo 
kunstner.

Frank var enig.
– Jeg har med akvarell-skrinet, for å si det slik, utdypet han, 

og jeg har et håp om å få ned på lerretet litt av faget mitt, altså 
antikkens design. Kanskje vi kan komme over noe originalt her, 
en gammel stil som kan gjøres ny, skape en kreasjon sammen?

– Ingen dum ide, mente hun, vi kan bli et bra team. 
Hun tok hånden hans og holdt fast.
Så lukket de øynene og munnen – lot båten og tankene gli 

sammen i sol oppover Nilen.
Frank flyttet seg etter en stund et par meter til en stol i skyg-

gen. 
– Solen er best i skyggen, sa han. Det ble varmt. 
Og han fortsatte – Jeg har en bok her der tema er langt fra 

Egypt, en gammel pocket med Ibsens dikt. Jeg liker dem selv 
om det kanskje også er som å sette seg i skyggen, litterært altså 
– han begynte å lese:  

« … stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. 

Da mente folk at han var forrykt, og da var det få som uten 

frykt kom Terje Vigen nær.»

Lena smilte avmålt, tenkte det kanskje var et hint, og sa: 
– Mine øyne gnistrer nok også stygt, til og med i rolig vær. 
– Nei, dine gnistrer vakkert og sensuelt.
Han ante at det var best å trå varsomt, ikke snuble i denne 

spøken, og fortsatte derfor med å lese opp flere vers for Lena, 
tok til slutt sats og analyserte «Terje Vigen» på en måte han 
mente var saklig og nøytral:
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Terje ble et offer for krigens terror mot de sivile, den gang 
som nå … engelske kryssere stengte hver havn … blokaden sultet 
i hjel hans kone og barn, dem han elsket. Så levde han bitter 
til hevnen senere i livet bød seg, men bare i skikkelse av en 
ny urett og død av uskyldige. Han valgte derfor tilgivelse og 
livet, reddet barnet, og ble forsonet. Likevel ble han bærende 
helt meningsløst på tankenes tyngste steiner, opp og ned som 
en Sisyfos.  Derfor, det gjelder å kombinere en forsoning med 
å legge fra seg minnenes steiner; eller sagt på en annen måte: 
man må bryte hukommelsens bannbulle. 

Lena knep igjen øynene og munnen, tenkte at han like 
gjerne kunne sagt «du må». Hva vil han si henne? – men hun 
spurte ikke, sa tørt:

– Interessant – men nå legger vi Ibsen til side. Kom deg ut i 
sola igjen, vi er i Egypt og nåtid.

Han ble reddet av gongongen, for en tjener kom i det samme 
rundt med en gongong og ropte ut at det var servert lunsj i 
spisesalen. 

Lena skissetegner på Nilen

Del 40

De ble plassert på lunsjbord sammen med to norske par, og 
oppdaget at munnene deres var mer engasjert i prat enn mat.

– Vi gleder oss slik til Kongenes Dal med Hatshepsuts  
tempel – den eneste kvinnelige farao, dere vet, dessuten selvsagt 
Tutan khamons grav og «Sjelens dør» da! 

– Ja, «Sjelens dør» må være noe å gå igjennom – bemerket 
Lena, og sendte Frank et megetsigende blikk idet hun kon-
sentrerte seg om å skrelle noen reker.

– Har dere meldt dere på turene? De blir fort fulltegnete.
– Nei, sa Frank, vi vil heller dra rundt på egen hånd.
Og det gjorde de.
Første strandhogg var i en havn nær byen Asynt. Båten 

skulle ligge der til det ble mørkt og seile videre oppover til 
Luxor på natta. 

Frank hadde forhørt seg hos mannskapet og fått et par tips 
om gode gullsmeder, fikk det skrevet på et ark. 

De steg ned leideren og i land. 
Et yrende liv møtte dem, og en åpenlys plystring etter Lena. 

Innen få minutter hadde Frank fått et par «seriøse» tilbud om 
kameler i bytte mot henne.  De lo. 

Vi vet det er macho her, sa Lena, og nektet å stresse. 
Hun viftet på en sykkeldrosje, og den bråstanset. Frank viste 

ham arket med gullsmed-navnene. Først ristet han på hodet, 
men etter å ha tenkt seg om lyste han opp og nikket et yes. Etter 
en runde med pruting på pris hoppet de inn. 
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De syklet og syklet – gjennom travle gater, trange smug, 
torg. Spekulasjoner om å bli lurt svirret i hodet. Frank skulle til 
å be ham stoppe, da han selv stoppet og pekte. 

Gullsmeden var en unnselig inngang ned en trapp til en 
underetasje. Noen få smykker lå i et trangt vindu. 

De kom inn i et stort rom, mer som et verksted enn en 
butikk. Ingen andre kunder.

Lena følte hun var på rett plass, Frank var skeptisk.
En mann med solid og ivrig bart kom mot dem og snakket 

gebrokkent men høflig engelsk.  De forklarte at de ønsket å se 
på ringer, spesielle ringer. 

Lena visste ikke helt, for dette med ringer hadde de ikke 
snakket ut om – ikke noe løfte, ikke forlovelse, bare en gave, et 
symbol, noe de kunne ha sammen som sitt – Slik tenkte hun, 
slik måtte han tenke. Hun kjente forsiktig på den sorte ringen, 
det måtte ikke bli noen gjentakelse. 

Etter mye om og men havnet Lena på en enkel ring med 
tvinnet hvitt og gult gull ispedd flere små diamanter og en 
ørliten oval safir. 

Den var ikke av de billigste akkurat, og de ble stående lenge 
å diskutere prisen, uten å få den mye ned.

Da foreslo Lena den opprinnelige prisen men for to ringer, 
en til likedan men uten diamantene, bare safiren.

– Dere fikser vel det mens vi venter?
– Til deg, dultet Lena i Frank, jeg betaler halvparten.
Barten fikk fart på seg, og de måtte gå litt opp i pris, men 

landet til slutt på et OK.
– Du Lena, javel, men jeg betaler. Du har jo betalt hele 

Egypt-pakka.
Hun syntes han hadde et godt poeng og ga seg raskt.
Det tok litt tid. De hamret og tilpasset rett ringstørrelser. 

Tilslutt kunne Frank betale, kontant og ikke med kort. Han 
hadde fått det rådet og derfor vekslet til penger på båten.

Da de endelig kom ut var det i ferd med å mørkne. 
Sykkeldrosjen sto der, han hadde ventet uten at det var 

avtalt. 
Det er nok ikke flust med kunder, tenkte Lena. 
De hoppet inn uten å diskutere pris og betalte gladelig det 

doble av den første turen. Småpenger. 
Og båten lå der ennå.
Men vel opp leideren møtte de en brysk skipsoffiser som sa 

at de hadde vært bekymret. Slikt gjør man ikke, for høy risiko. 
Det var tydelig at de hadde ventet, for kort tid etter satte 

skipet seg i bevegelse. Mørket hadde kommet brått på.

Nede i lugaren satte de ringene på hverandre og elsket.
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Del 41

Midt på natta våknet de begge av hamring i skroget og løping 
i skipskorridorene. Det virket som skipet stoppet. Da de hørte 
et par skudd ble de lys våkne. En Agatha Christie stemning seg 
inn.

Lena ville stå opp og se.
– Vi holder oss her, sa Frank og kjente etter at døra var låst. 
Så gikk det litt tid, det kunne vel være et kvarter, uten at mye 

hørtes. De var i ferd med å senke skuldrene. 
Så kom det noen ropende på engelsk gjennom skipsgangen 

idet de hamret hardt på alle lugardørene:

Alle passasjerer til spisesalen med en gang!

Alle passasjerer til spisesalen med en gang!

De kledde raskt på seg, Lena så lite utfordrende som hun kunne 
med lange bukser, og hun bandt håret bak i en hestehale. De 
tok med seg mobilene og plastkort, åpnet døra og hastet ut, 
møtte flere i gangen, noen halvnakne med panikk i blikket.

Det ble stor trengsel og forvirring i spisesalen. Den fylte seg 
opp. Noen gråt, andre ropte og forlangte en forklaring. Har vi 
grunnstøtt, er det brann? 

Et par skipsoffiserer sto ved dørene og prøvde roe ned, men 
de var selv mer enn oppskakete og dessuten tilgrisete på den 
vanligvis så plettfrie uniformen.

Forklaringen bød seg selv snart. Fire tungt væpnete menn 
kom til syne, tre av dem tildekket med en form for finnlands-
hette. Den fjerde blottet ansiktet under en mørk hette med et 

slags gresk eller egyptisk mønster i kantene og en fotsid kjortel 
i ett med hetten, et belte rundt midjen med en kraftig automat-
pistol, i hånden et maskingevær – som skåret ut av en Star 
Wars-scene.

De slapp å rope på stillhet.
Han med grekerhetta ropte ut på dårlig engelsk at de var 

Allahs fotsoldater, at dette var et raid for å rense båten for alko-
hol og kjødelig synd, at det nye Egypt ikke trengte slike turister, 
at de forlangte å få myndighetene i tale.

Han sa mye mer, men ingen kunne oppfatte alt. Det var 
likevel ikke til å misforstå.

– Salafister, visket Frank til Lena.
En mann som nok hadde sittet for lenge i skipsbaren før 

raidet begynte å rope og spørre, blant annet ropte han ut at 
muslimer som kan ha fire koner samtidig ikke skulle komme til 
ham og prate moral! 

Det svartnet i øynene på salafisten. Han drev maskingevær 
kolben hardt i ansiktet på mannen. 

Tenner og blod sprutet, og han falt om, ble liggende livløs.
Det gikk et sukk gjennom alle. Ingen rørte seg. 
Minuttene løp sakte som hogget ut av en evighet. 
Passasjerene sto eller satt som stivnete voksfigurer, bortsett 

fra et par som segnet om. De ble støttet opp mot bakveggen, 
uansett – ingen fikk forlate rommet, ingen argumenter bet på.

Salafisten sa noe mer på sitt hakkete engelsk, en slags ideo-
logisk utlegning som ingen oppfattet mye av, annet enn at han 
var tydelig misfornøyd med både det nye egyptiske styret og 
den «arabiske våren».

Men det interesserte heller ikke mye. For en eneste tanke 
surret rundt fra person til person: hva vil skje med meg? Hva 
som skulle skje med Egypt lå langt utenfor alles horisonter.

Plutselig sveipet et par skarpe lyskjegler over cruiseskipet, 
og lys hogg også inn i spisesalen. En høyttaler der ute ropte 
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Hette-terroristen

og ropte noe som i alle fall ikke Lena og Frank skjønte, men 
salafisten med grekerhetta gikk ut på den åpne sidegangen og 
ropte tilbake. 

Det utviklet seg til en slags ordduell der tonen ble stadig 
mer skjerpet. Etter hvert ble det økende uro også blant gislene.  
De andre salafistene løftet da på geværene, viftet truende mot 
de nærmeste, og uroen stilnet. Ingen turte røre seg utfordrende 
eller si noe. 

Man forsto at det var politiet eller det militære der ute.  
De hadde tydeligvis omringet skipet. Det ga håp, men også økt 
risiko.

Det kom i gang en slags forhandling. 
Etter hvert ble kommunikasjonen overført til en mobiltele-

fon som salafistene fikk løftet opp til seg.  Man kunne forstå av 
bruddstykker at de krevde at arresterte salafister skulle settes 
fri, i alle fall ble mange navn regnet opp, sikkert også krav om 
penger …

Tiden gikk. Minuttene ble stadig lengre. Igjen fikk noen  
passasjerer hysteriske anfall, og ble brutalt slått og lagt mot veg-
gen, men det ble ikke avfyrt skudd. Ingen fikk gå på do. Det 
begynte å lukte vondt i rommet.

Lena og Frank holdt hardt om hverandre, kjente en vibra-
sjon i kroppen som fra en høyspenttransformator. Muskler var 
i spenn, og åndedrettene uregelmessige. Det fløy en tanke gjen-
nom Lena at kanskje barna hennes hadde kjente det slik når … 
nei, de hadde sovnet rolig inn, hadde skjønt lite av både livet og 
døden. Uvitenhetens samaritan.
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Del 42

Lena hadde fått kastet et par streifblikk ut. Det begynte å lysne. 
Skipet var omringet av pansrete militære båter, hadde ankret 
opp midt i floden. 

De hørte en folkemengde fra breddene som ropte, av og  
til taktfast, men hun forsto ikke hva eller hvordan det skulle 
tolkes. Var de på terrorens side?

En panserbåt la seg inntil en av sidene og to personer entret. 
Etter dem ble det heist opp et tungt TV-kamera og et par 

store kasser. Salafistene viftet dem innover med sine maskin-
gevær, inn til kanten av spisesalen. Og de to personene be gynte 
å rigge utstyret. Lena og Frank så på hverandre med åpen munn, 
tolket det slik at salafistene hadde forlangt å få en direkte TV-
sending, et makabert propagandashow.

Men så skjedde det – de to var ikke reportere eller montører. 
De kastet plutselig flere røykbomber fra kassene. Lokalet var 
såpass lite at det på sekundet hindret nesten all sikt. Samtidig 
dro de automatvåpen fra en av kassene og fyrte løs. Men ilden 
ble besvart. Frank og Lena, alle som kunne, kastet seg ned.

 
Det hele varte bare noen skarpe sekunder, så stilnet skudd-
salvene. Lena og Frank lå på gulvet med ansiktene ned, men 
kunne høre salafistene brøle, så nye skudd og glass som singlet. 
De skjøt hull i vinduene, og en gjennomtrekk i rommet gjorde 
at det begynte å klarne opp. Alle lå stille, de lå og lå, til salafisten 
med sitt gebrokne engelsk beordret – opp, opp. 

De kunne da se at de to «reporterne» lå der døde. Det gjorde 
også to av salafistene. Blodet fløt. Minst tre av passasjerene var 

skadet, de var nok kommet i veien for skuddvekslingen. En av 
dem, en lubben dame, skrek og skrek, sank på kne, full av blod. 
Lena dro kjensel, det var hun som ved lunsjen hadde villet se 
«Sjelens dør». 

De to gjenværende salafistene hadde nå en slags kontroll, 
gikk som rasende pantere fram og tilbake, og fyrte varselskudd 
mot alle som rørte seg, kommanderte at alle måtte sitte eller 
ligge ned, ingen måtte røre de skadete eller døde. 

Det stinket blod, urin og avføring. 
Deretter startet nye og hissige forhandlinger via mobiltele-

fonen. Lyskastere sveipet og sveipet, men det lysnet samtidig, 
soloppgang.

De er bare to igjen, tenkte Lena, hva om noen der ute tenker 
på et nytt raid?

Frank hvisket til Lena: 
– Ta ut SIM kortet av mobilen og gjem det. 
De fomlet litt, men klarte det, ingen la merke til det.
Det hørtes taktfaste tilrop fra menneskemengden på elve-

breddene, økende i styrke, av og til fjerne skudd. Så blandet 
det seg inn en annen type rop – det ble piping og støy, sus fra 
vannkanoner. 

Lena kunne ikke se strendene, men lydene var illevarslende. 
Hun så for seg at det var flere grupper der ute, en kamp for og 
mot salafistene, opprør og mot-opprør. Hadde militære kon-
troll? Var det bare disse to terroristene på skipet? 

Salafistene beordret kvinner og et par barn å stille seg på 
den ene siden av rommet, og mennene på den motsatte.  
Lena og Frank måtte skille lag. Det likte de dårlig. Salafistene 
beordret også at alle mobiltelefoner skulle inndras; de gikk 
rundt, ransaket og samlet inn. Frank hadde vært lur.

Det tikket og tikket mange timer uten at mye nytt hendte, 
bare endeløse forhandlinger, tilrop fra breddene. 
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Temperaturen i spisesalen steg til klam hete. Den ene sala-
fisten fikk en av mannskapet til å hente noen vannflasker som 
ble slengt ut til gislene. Det oppsto knuffing om flaskene. 

Som mat slengt til sultne dyr, tenkte Lena, og ville ikke 
kjempe. Men hun var tørst. En av nabokvinnene som fikk tak i 
en flaske, rakte den også til Lena. Takk. 

Først når dagen var på hell fikk de tydeligvis forhandlet 
fram at kvinner og barn kunne evakueres. De ble stilt på en 
lang rekke, salafisten med grekerhetta beordret at kvinner og 
barn skulle forlate skipet. 

Lena likte det slett ikke, tankene malte. Hun fanget Franks 
fortvilte blikk. Det sendte en gnistrende tankerekke gjennom 
hodet hennes, der ordene var smeltet, men som senere kan for-
muleres omtrent slik: Hva har jeg å miste ved å bli hos ham – 
alt. Hva har jeg å oppnå – alt. Hvis jeg viker unna nå, høster jeg 
tristhet resten av livet.

Eller formulerte hun ingen klar tanke, verken da eller senere, 
var det hele bare en såkalt ryggmargsrefleks? Kanskje er de vik-
tigste tanker og handlinger i livet helt spontane, som den første 
kjærlighet.

Lena utåndet plutselig et høyt «NOOO…!»  Det lød som en 
skarp tåkelur, idet hun løp fra kvinnerekka og bort til Frank, 
kastet seg om bena hans. Holdt hardt. Salafisten med greker-
hetta kom raskt til, plantet geværet i ryggen hennes og rev og 
slet Lena løs. Hun grep da fatt i bena hans,  ropte på engelsk at 
hun måtte være hos mannen sin, drep meg heller! 

Han stoppet opp, så at Lena hadde en fin kropp. Det 
blonde håret hadde delvis løsnet fra hestehalen i fall nedover  
skuldrene. 

Et glis bredde seg over ansiktet hans og han slapp taket, sa 
på sitt gebrokne engelsk – ok, vi kan ha glede av deg, potta! 

Han dyttet henne med maskingeværet bort til mennenes 
rekke. Hun fanget Frank i et blikk som aldri mer kunne løsne.

Del 43

Kvinner og barn ble møysommelig geleidet ut og kjørt bort i 
panserbåter. De hadde reddet seg ut.

Men det skapte ingen lettet stemning, tvert om, luften ladet 
seg opp til torden. Og forhandlingene gikk tydeligvis fortsatt 
tregt. 

Folkemengden langs elvebreddene ble ikke mindre høylytt 
med rop og mot-rop, og noen salutterende skudd. Det var som 
om Tahir-plassens demonstrasjoner var flyttet oppover Nilen.

Sola gikk ned. Heten lettet noe i spisesalen. Lysarmaturen 
var blitt delvis skutt i stykker der inne, og salafistene beordret et 
par lykter stilt opp. Men det skapte skygger mer enn lys, tenkte 
Lena. Lyskastere utenfra sveipet dessuten hele tiden skipet. 

De to salafistene ble stadig mer aggressive, skjøt et par  
varselskudd i taket når noen gisler ble for urolige eller krevde 
å få gå på toalettet. De fikk beskjed om å gjøre sitt fornødne i 
krokene.

De såkalte forhandlingene syntes å gå helt i stå, de hakket 
som gneldrebikkjer gjennom mobilen.

Plutselig gikk salafisten med grekerhetta bort og rev med 
seg Lena til et mørkt hjørne i rommet. Hun gjorde ikke mye 
motstand, signaliserte til Frank, lot nesten som hun var villig. 
Salafisten senket derfor garden litt, vred maskingeværet over 
på ryggen og slengte Lena ned på en sjeselong som sto der, 
be gynte å rive av henne klærne. 

Lena lot som hun tok villig rundt ham, tok da også rundt 
maskingeværet på ryggen og kjente at munningen presset  
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mot nakken hans. Da, hun drev den ene hånden ned mot 
avtrekkeren, og det var som verden eksploderte!

De ble kastet bakover, men hun holdt fast, rullet rundt, så 
ingenting, kjente ingenting. En ny trykkbølge fylte rommet og 
mikrosekunder etter en skuddsalve utenfra. 

Frank så at den siste salafisten falt med et skrik.
Noen tiendeler av et sekund holdt alt i rommet pusten, så 

skrek Frank – Lena! – og styrtet bort til henne, forsøkte å dra 
henne bort fra salafisten som lå livløs oppå henne. Hun var 
oversprøytet med blod, skjønte ikke helt …

Han fikk til slutt løsnet grepet hennes rundt geværet, ropte:
– Lena, er du skadet? 
Hun svarte ikke. Skalv.
Han skjøv salafisten til side. Hele hodet hans var splintret og 

blodet pumpet ennå i støt opp fra kroppen og flommet utover. 
Det stormet mørkkledde elitesoldater inn i rommet, tok 

kontroll.
Det hele var på en måte over. 
Men nei, ikke helt.
Overraskende kom det noen ivrige reportere løpende,  

blitset foto og kamera rundt, også foto av Lena og Frank som 
sto blodige sammen over liket av salafisten. Det bildet kom til 
å gå kloden rundt. 

Soldatene jagde snart pressen på dør, og et par legeteam tok 
hånd om sårete og døde. Gislene fikk beskjed om å evakuere, 
måtte raskt ombord i to ventende panserbåter. Våre ting? Nei, 
de kunne ikke hente eiendeler, det ville bli tatt hånd om. Noen 
protesterte men ble overhørt. 

Ropene fra breddene var blitt mer høylytte, og skudd skar 
stadig oftere inn. Stemningen var som fra lyden av et sagblad. 
Det føltes som noen lett kunne sage over den redningsgrenen 
de satt på. Best å komme seg raskt ned i båtene og bort.

Det tok noen dryge minutter å få alle om bord. Panser-
båtene vippet utålmodige mot skutesiden. Et skudd fra bred-
den traff skroget som et hammerslag. Straks den siste av gislene 
var ombord forsvant båtene raskt i mørket nedover Nilen. 

Det kokte av mennesker på begge sider. De hørte dem fra 
båtene mer enn de kunne se, men de så mange dansende fakler, 
og hørte høye tilrop, enkelte skudd. Men lydene kvernet seg inn 
med motorduren fra båtene. Det omformet opprøret til en jevn 
støy, lindret.

Frank holdt rundt Lena, hadde tørket unna det meste av 
blodet, sett etter at hun ikke var fysisk skadet.

– Jeg slipper deg aldri mer.

I skuddøyeblikket
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Del 44

Alle gislene ble innskrevet til observasjon på et militærsykehus 
i Kairo. Tre var hardt skadet. 

Bad og rene klær. Mat. De kunne lukke øynene og innse 
til margen at de var reddet. Men Lena og Frank var urolige, 
ropene fra bredden slapp ikke taket. De måtte følge med på 
hvordan det hele utviklet seg. 

De fikk sett på et TV at bilder fra cruiseskipet og folkemeng-
den rundt ble sendt kontinuerlig, ennå live. Dette var tydeligvis 
ikke over. Kunne det nærme seg et opprør? Soldater hadde tatt 
oppstilling langs strendene – de beordrer demonstranter hjem 
og de skyter med vannkanoner. 

Med ett ble det på TV klippet inn flere fotos fra selve skips-
aksjonen. Det kvakk i dem da et stort blodig foto dvelte på 
skjermen der Frank holdt rundt Lena. Dagens helter, ble det 
annonsert med engelsk tekst nederst på skjermen, de fikk skutt 

terroristlederen og en skarpskytter kunne da slå til mot den siste.

Helt eller heldig idiot – tenkte Lena, spørs hva folk etter 
hvert vil si. Hun skalv fremdeles og følte seg forvirret, hadde 
ikke helt taket på tankene. 

Frank holdt henne hardt i hånden.
– Min helt, sa han, og kysset henne på pannen. Hun la hodet 

inntil ham og tårene sløret synet og tanken.
Lena var redd for å møte natten – fikk hun sove, hva med 

drømmene? For hun visste, drømmene kommer som kaste-
vind, man vet aldri helt sikkert om den er mot eller med.

Men det merkelige var at hun og Frank raskt sluknet, 
om slynget hverandre. De sov tungt og uten drømmer en lang 
natt til ende, var helt utkjørte.

Neste formiddag kom den norske ambassadøren og en kvinne-
lig sekretær på besøk. Med blomster. 

Han uttrykte sin glede over at de ikke var skadet. Fem andre 
norske var involvert, en var hardt skadet, men hun klarer seg, 
sa ambassadøren. 

Det må være henne med «Sjelens dør», forsto Lena.
Han opplyste at kapringen hadde fått stor plass også i norske 

media og det blodige bildet av de to hadde blitt vist gang på 
gang.

– Dere har blitt rene kjendisene, spøkte sekretæren, og til-
føyde at – UD anbefaler nå at ingen turister drar til Egypt før 
landet er blitt mer stabilt.

Hun harket og fortsatte, forsikret at verdisaker og person-
lige eiendeler fra skipet var lovet å komme i løpet av dagen.  
Alle passasjerer ville bli plassert på et hotell på reiseselskapets 
reg ning og flydd hjem neste dag. 

– Egyptisk politi vil snakke med dere i løpet av dagen. Det 
er satt opp tilbud om kriseteam når dere kommer til Norge, tar 
imot dere på Gardermoen.

– Og en siste ting, ambassadøren trakk pusten dypt, siden 
dette var salafister og deres støttegrupper, derfor, de fleste mus-
limer har alt tatt skarp avstand fra aksjonen. Det er viktig at 
heller ikke vi lager religionskrig ut av kapringen; det er ikke 
muslimer mot kristne eller koptikere. De fleste muslimer og 
kristne lever godt sammen i Egypt. Dette er fanatikere som 
misbruker religion.

– Forstår poenget, sa Frank, uten å kommentere om han var 
enig. Han hadde hørt den frasen så mange ganger før.
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Lena sa ingenting, følte seg uvel, pustet og peste. Men hun 
tenkte sitt: Hva er det som får fram så mange fanatikere da, 
er ikke det den religiøse tankegangen? Det var jo en hær skare 
langs Nil-bredden som støttet dem. Er alle fanatikere? Hun  
husket på noe Karl en gang hadde sagt, han kunne være en skarp 
analytiker – han sa at teknologi driver utviklingen – plast, bil, 
båt, fly, mobil, internett, turisme. Kloden åpner seg, den må, 
om vi vil eller ikke – og det gir turbulens, både toleranse og 
fanatisme, gir ny kjærlighet men også nytt hat, nye opprør.

Lena virvlet rundt i sine tanker og kom ut av balanse, støttet 
seg mot Frank, vaklet, ville sette seg.

Sekretæren løp bort og hentet en stol, og Lena fikk satt  
seg sekunder før hun ville besvimt. Hun merket at kroppen 
kjentes så tung, som om hun aldri ville klare å reise seg igjen, 
men hånden hennes fant Franks hånd. Det var trygt. Han stod 
tett inntil.

– Hva med mobilene våre, spurte Frank mer jordnært,  
kap rerne samlet dem inn, men vi tok ut SIM kortene våre.

De visste ikke.
– Det var smart gjort, sa sekretæren, og tilføyde at alt som 

er tapt går på forsikringen, men du kan få min mobil, tjeneste-
telefon uten sperre.

Hun tok ut sitt SIM-kort og ga ham telefonen, fisket også 
opp en liten standardlader fra vesken.

– Takk. Fantastisk service.
Lena hadde ikke noe behov for å få aktivert sin mobil raskt. 

De på jobben hadde vel sett at hun levde. Og hun hadde en 
forutanelse at pågående journalister kunne bli et dilemma.

 
Kontakt med Norge var en ting. Men både Frank og Lena følte 
at de ikke riktig fikk kontakt med seg selv heller. Det var som 
de svevde over bakken og det roterte hele tiden en turbulens 
i bevisstheten. De dramatiske sekundene gikk som en liten 

YouTube-film om og om igjen inne i dem, og hver gang med 
et strømstøt av angst. De klarte ikke samle tankene eller falle 
helt til ro. Lena følte stadig at hun hadde størknet blod igjen i 
ansiktet, måtte bort til speilet for å konstatere at alt var vasket 
bort, masserte ansiktshuden. 

Utpå dagen viste Frank til Lena en SMS som hadde tikket inn:

Hva gjør du i Egypt og med henne? Løgner! 

Jeg flytter ut alle tingene dine til kontoret, du får hente det 

der …

Så – jeg har ingen samboer mer.
– Jo, sa Lena, du har meg.
De tok rundt hverandre, og begge merket at et tåreslør  

myknet opp de skarpe konturene. Lena kjente diskret på 
gullringen de hadde kjøpt, som hun hadde tredd på foran den 
tynne sorte ringen.
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Kapret cruiseskip på Nilen

Del 45

På flyet hjem følte Lena at hun på en måte hadde landet  
allerede. Det var befriende å ta av fra Egypt. Turbulensen inne i 
hodet hadde stilnet og hun var nesten i sitt gamle jeg. Hun fikk 
en ide, smilte til Frank og kysset ham på kinnet og tok fram 
skisseblokken.

De hadde med seg flere engelskspråklige aviser med fete 
oppslag av kapringen og utdypning av konflikten bak. Og det 
blodige fotoet av dem dominerte. Lena kunne skimte nederst 
på bildet salafistens hette og mønsteret, tilgriset men likevel 
ganske tydelig.

– Det er et dorisk mønster, sa Frank, egentlig helt spesielt. 
Jeg mener å huske at det finnes på veggmalerier og krukker fra 
omtrent år 500 f.Kr. 

– Fascinerende, mumlet Lena, idet hun tegnet og tegnet. 
Til slutt viste hun skissene til Frank:
– Se her, en kjole med det doriske mønsteret, og en hettejakke 

med samme, men også en T-skjorte, en hvitt-på-hvitt truse – vi 
kan lage en hel kolleksjon med vår unike dorer «terror» design. 
Hva tror du? 

Han pustet dypt inn og studerte skissene. Mens hun fort-
satte – Dette kan bli vår greie Frank, oss to sammen. Jeg er sik-
ker på at Tone og jobben vil ta produksjonen og lansering.

– Du Lena, du Lena.
Mer ord trengtes ikke, for kroppsspråket var tydelig. De 

klemte hverandre, hardt. Lena skimtet ut av flyvinduet og så 
langt der nede at Norge kom til syne under dem.
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– Du skal sove hos meg i natt, ikke sant?
– Om du vil.
– Jeg vil.
Ved bagasjebåndet på Gardermoen fikk de beskjed om å gå 

samlet ut, Lena og Frank, og de tre andre norske som ikke var 
skadet. 

En politifunksjonær spurte om de ønsket å treffe krise-
teamet. To av de andre ønsket det. Lena og Frank ristet på 
hodet. Funksjonæren stusset og spurte Lena om igjen.

– Nei, sa Lena litt skarpt. Krisen er over.
Gjennom tollslusen på grønt sto tollere og klappet diskret 

og smilte, hadde slett ikke tenkt å undersøke. Slusen åpnet seg 
mot en skare av pressefolk og nysgjerrige. 

De ble perplekse, hadde ikke ventet dette, var som å komme 
hjem med OL-gull. 

Tone sto der med tre andre fra jobben. Ingrid var også der, i 
bakgrunnen. Lena la merke til at Kain ikke var der, kunne ikke 
forvente det, og kanskje best.

Tone løp fram og kastet seg om halsen på Lena, hadde med 
blomster. Hun klemte også Frank, hadde forstått at de to var 
blitt et par.

– Velkommen hjem – i et stykke! – du også Frank.
– Takk.
Tone klarte ikke å vente, fyrte løs:
– Hvordan klarte du å trekke av? Fantastisk – alle lurer på det.
– Flaks, endelig flaks, sa Lena, har ikke hatt for mye av det 

vet du.
Frank sa at Lena holdt hodet kaldt når det gjaldt – da  

supplerer omstendighetene ofte med litt flaks.

De smilte og lo. Mens Lena sto der og svaiet, så seg selv litt 
utenfra og hadde ikke helt kontakt med hva hun svarte, opp-
levde ennå de avgjørende sekundene som omkranset av et 

elektrisk felt som ga støt straks hun forsøkte å trenge inn med 
hukommelsen. 

Flere pressefolk ville ha intervjuer, men både Lena og Frank 
avviste dem høflig, sa det fikk vente litt. Noen ga sine visittkort 
og fikk Lena og Franks forsikring om rask kontakt.

De fikk samlet seg i mylderet til å si noen bevingede ord på 
direkten til NRK og TV2, og hørte tilbake at det fremdeles var 
store demonstrasjoner langs Nil-bredden. Men de hadde ingen 
andre kommentarer til det enn at de var glade for i være tilbake 
i Norge.

Denne pågangen fra pressen var noe helt nytt for Lena og 
Frank, og Lena var straks på tå hev og redd for at noen kunne 
grave i fortiden hennes. Men, hvis vi lanserer dorer-kollek-
sjonen kan de bli nyttige, tenkte hun også. 

Lena trengte seg vei bort til Ingrid.
– Velkommen hjem.
– Takk. 
– Flott at du møter oss. Vi skal få deg i sving igjen.
Tone satte opp et lurt smil og spurte hvordan de tenkte å 

komme seg hjem.
– Vi har returbilletter på flytoget, sa Frank. 
– Glem det, vi har planlagt bilskyss, kom her … 
Hele gruppa med bagasje, med Tone først og pressekorpset 

på slep beveget seg sakte ut mot perrongen. Der sto det en lang 
hvit limousin og ventet. Tone sprang til og åpnet en av dørene, 
bød Lena og Frank å stige inn. 

– Det er ikke så dyrt å leie som det ser ut til, firmaet span-
derer. 

Det var en uvirkelig følelse for Lena og Frank å sette seg i 
limousinen, skåle i champagne. For kort tid siden var de truet 
på livet, nå satt de blant venner i en limousin, og de visste at 
de skulle forsøke et liv sammen. Arkhilokhos igjen – fløy det 
gjennom Lena.
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Tone tok ordet, minnet om at det var nyttår om to dager:
– Dere skulle jo feiret i Kairo, men nå planlegger vi en 

skikke lig nyttårsfest her.
– Skål!
Alle skålte og Lena brast i gråt, lente seg inntil Frank, fikk 

hikstet fram at – jeg gråter av glede, igjen … 

Det var en velkomst som om de hadde vunnet gull i OL

Del 46

Status som delvis offentlig person var helt ny for Frank og Lena. 
Frank koste seg i lyset, fikk flere foredragstilbud, mens Lena 
syntes det var beklemmende at enkelte kjente henne igjen på 
gata, og at hun fikk de samme evinnelige spørsmålene.

De ga et par fellesintervjuer, og Lena var påpasselig med å 
kreve å få lese igjennom før publisering. Noen prøvde å vri tema 
over på det sosiale, ikke bare det dramatiske i et gisseldrama. 
Mens andre dramatiserte rundt at hun fant fram til avtrekkeren 
og det avgjørende skuddet falt. 

Derfor måtte de lese seg opp på politikk og grupperinger  
i Egypt og Midtøsten, ville ikke virke naive.

Frank tok seg av alt om saken på Facebook, Twitter og i 
andre sosiale medier, det var et yrende liv der. De fikk tilsendt 
på nett de rareste tegninger og foto-manipuleringer av gissel-
situasjonen, fikk formaninger og trusler fra både muslimske, 
kristne og jødiske grupper.

De fikk departementale råd om hemmelig mobil og mail, 
men ingen av dem ville det, slettet heller uten å bry seg, og de la 
raskt på ubehagelige anrop.

Men slett ikke alle anrop var ubehagelige. All slags støtte 
strømmet på. Lena fant en ettermiddag på dagens lange mail-
liste en kort melding fra «Østfold Politikammer»: Flott at du 

taklet dette så bra, lykke til framover. Skagen.

Hun svarte straks: Takk for hilsen, og takk skal du ha for en 

saklig rapport, men den forblir tryggest i en låst skuff. Lykke til 

selv – klem fra Lena.
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Hun hadde lagt det bak seg nå …
Bare en gang gravde en journalist opp at Lena hadde mistet 

begge barna i en tragisk selvmordsulykke. Lena truet med 
advokat om han publiserte, og han ga seg.

Publisitet var så langt fra bare negativt. Det ga en ny type 
handlingsrom. I dem begge vokste ideen om å lansere Dorer 
terror kolleksjonen og bruke terror-publisiteten i markeds-
føringen. 

Lena viste skissene til Tone og flere på jobben, og de lyste 
opp, var med en gang med. 

– Vi sløyfer ordet «terror» sa Tone, de vet det godt uansett. 
Og slik ble det. 
Frank tegnet ut selve mønsteret, mer kunstnerisk og moderne 

enn det originale doriske, og tegnet inn det samme mønster-
trykket i selve stoffet slik at det litt gråe munkeaktige ble spritet 
opp. Han laget et alternativt relieff mønster til hvitt-på-hvitt 
trykk på undertøy, T-skjorter og sportstøy. Det virket lekkert og  
moderne, men bar likevel med seg et steng av både klassisk stil 
og det rustikke i bildet av terroristen.

De satte seg ned alle sammen og signerte en kontrakt og 
hadde en felles plan.

Så feiret de nyttår sammen med stor bravur – det skulle bli 
lysende år framover … futuro promittentes …

Lena og Frank laget også en samboer-kontrakt. Særeie. Og de 
ble enige om en fordeling av månedlige utgifter.

Lena merket at det hadde sine sider at en mann plutselig 
flyttet inn i hennes leilighet. Det private rom skrumpet. Hun 
hadde nok tilpasset seg en alenetilværelse for godt.

Hans ting og tang dumpet inn etter hvert som han hentet 
det fra kontoret eller gud vet fra hvor. Eksen hadde tydeligvis 
ikke kastet alt.

Men Lena fikk ta det som det kom, tenkte hun, måtte ikke la 
seg stresse av de små ting.

Hva gjaldt stress – man kan spørre og mange spurte seg  
– merket Lena og Frank det velkjente «post-traumatiske stress-

syndrom»? 
Tja, de opplevde det i alle fall forbløffende beskjedent, 

hadde verken mareritt eller søvnproblemer. Tvert om smilte 
lykken til dem, både hva gjaldt forholdet dem imellom og til 
omverdenen. Åpenbart hadde publisiteten og anerkjennelsen i 
seg selv en større terapeutisk effekt enn all verdens kriseteam. 

Men Lena merket at hun hadde blitt mer, hvordan skulle 
hun si det, blitt mer filosofisk anlagt. Hun tenkte mer enn før 
over både livet og døden. 

Hun kunne også ta seg i å mumle enkle og på en måte tul-
lete rim, slike som … vi er det livet vi er, med hode, fingre og 

tær. Eller en annen variant var … vi har den tiden vi har, uten 

de klare svar.

Av og til hang tankene hennes seg opp i ord som hun kastet 
rundt og fant forskjellig betydning i, som for eksempel denne: 
jorda tipper, jorda tippe – tipper jeg – tipper du? 

Det ble en slags lek med ord og smårim, med småtanker, 
limericks – som likevel hadde en tendens til å svulme opp hvis 
de ble liggende for lenge i refleksjonenes dampbad.

Hun fikk etter hvert også et nytt syn på yoga-timene og 
filosoferingene med Kain. De var ikke så juglete som hun 
først hadde tatt det for, hadde virkelig hjulpet henne til å bli et 
dypere menneske, tenkte hun nå. Opplevelsene i Egypt hadde 
lagt alvor tilbake i både yoga-bevegelser og mantra-ord.
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Del 47

Lena hadde ikke hørt noe fra verken Kain eller yoga-instituttet, 
men siden hun hadde et fritt årsabonnement ennå, så ringte 
hun og bestilte tid. Det kunne gjøre godt.

Hun ble mottatt på en litt ny måte, med aerobic sammen 
med kvinnelig instruktør og musikk. Svetten rant. 

Lena husket at Kain hadde vært opptatt av hennes kondis; 
derfor protesterte hun ikke. 

Deretter var det en rask dusj og den velkjente helkropps-
massasjen med eterisk olje og godlukt – før hun ble geleidet til 
de indre gemakker. 

Hun var litt spent på om Kain ville dukke opp. 
Det gjorde han, satt i lotus og ventet, som om tiden hadde 

stått stille siden sist. Tynne orientalske toner sivet fra skjulte 
høyttalere. Han smilte bredt mot Lena og ønsket henne vel-
kommen tilbake, hadde medfølelse for alt hun måtte ha vært 
igjennom.

Lena takket og satte seg lydig i lotus, betraktet det bølgende 
mørke håret hans, de markerte ansiktstrekkene som hos en 
indianerhøvding, den spenstige myke kroppen. Alt i rommet 
tok rundt henne med varme og omsorg.

– Vi har dagens mantra.
– Vent litt Kain … Lena avbrøt ham. 
– Jeg har tenkt å si deg noe, noe viktig for meg. Yoga-øvelser 

har ikke vært min greie, du vet, men jeg har da lært litt, fram-
for alt lært å konsentrere bevisstheten for å ta bedre kontroll 
over kroppen, også i stressituasjoner. Hadde jeg ikke hatt det i 

bagasjen ville jeg sprellet som en mus i kattens klør i Egypt, det 
tror jeg. Da ville jeg kanskje vært død nå, i hvert fall voldtatt. 
Men jeg klarte å samle meg nok til å spille med han hette-fyren 
og oppfatte at anledningen bød seg til å trekke av – tror jeg 
tenkte litt yoga da, og sammen med adskillig flaks så smalt det.

Kain reiste seg, strakk armene sakte opp som i en yoga- 
bevegelse, tok deretter håndflatene mykt over ansiktet sitt.

– Det er det vakreste noen har sagt til meg, sa han til slutt.
Lena kunne merke at han var dypt berørt. Men han sa ikke 

mer, tausheten tok ham.
Etter en stund satte han seg igjen, krøllet bena i lotus. 
– Så var det dagens mantra?  
Det var Lena som brøt den ettertenksomme stillheten.
– Ok, jeg hadde tenkt, men nå vet jeg ikke om det passer 

helt – hadde tenkt i korthet denne: 

Be gentle with the earth.

Og han utdypet:
– Det rommer en økologisk holdning kombinert med sensi-

bilitet overfor jorda som et levende vesen, som en del av oss, et 
Gaia. Hvis vi erkjenner det som et grunnlag, da vil vi også selv 
kunne bygge et mer harmonisk liv. Buddha sa at hvis ditt sinn 
er rent så vil også dine omgivelser bli rene. Men det er åpenbart 
at det bare kan realiseres gjennom handling, og hele kroppen 
må med. Og for å få kroppen med seg i slike tanker har vi yoga-
stillinger som uttrykker universell harmoni. De blir derfor en 
brikke i erkjennelsen av et Gaia. 

– Er du med?
– Jeg er med, sa hun, men tenkte – ikke helt, men jeg skal prøve.
Han fortsatte:
– Jeg skal sitere Albert Einstein, som sa: Den verden vi har 

formet med vår måte å tenke på har alvorlige problemer som ikke 

kan løses ved å fortsette å tenke på den samme måten. 
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– Og jeg vil hevde at det samme gjelder for vår indre verden.  
Mauren tenker ikke nytt, den gjør bare med automatisert flid 
det samme nyttige. Men vi kan tenke nytt. Som Einstein strebet 
etter å formulere naturlover, slik må vi skape et nytt levesett 
i samsvar med en universell harmoni, med et Gaia. Yogastil-
linger er en ytre form som kan hjelpe oss på vei.

Lena tenkte at yogastillinger var vel smått i denne store  
sammenheng, men hun sa det ikke, ville være positiv. 

Han gikk bort til Lena og forsøkte å vise henne stillingene, 
la armene og bena hennes i de rette mønstre. 

Berøringen ledet varme, kjente Lena, mer og mer varme. 
Hun tenkte: Rart å være tilbake her, nesten som før, men 

jeg er sterkere, likevel er jeg sårbar. Hun klarte ikke helt å kon-
sentrere seg verken om Einstein eller en universell harmoni.

Be gentle with me … 

Lena kjente at hun ble uimotståelig kåt, trodde at også han  
vokste mellom beina. Kikket etter. 

Så strammet hun seg opp, sa: 
– Jeg har fått samboer vet du, vi kan ikke ha flere privat-

timer.
– Jeg forstår det. 
Men hun kjente på hendene hans at den innsikten satt  

langt inne hos han, også hos henne. Mer enn det, det tok til å 
boble i henne; også i ham trodde hun, for han ble liksom aldri 
ferdig med instruksjonen og berøringen, den ble som en slags 
massasje.

– En siste gang da, nå, om du har et rom!
Setningen for som en uventet gnist ut av Lena, og han krøllet 

seg litt sammen i en mellomting mellom spørsmåls- og utrops-
tegn.

– Jeg mener, hva med en privattime her, om du har et privat 
rom – og et kondom, har sett dere har slikt i institutt-kiosken.

Selv om han ble overrumplet av hennes frimodighet så tok 
han seg raskt inn igjen, signaliserte at han var med, geleidet 
henne diskret gjennom et kontor inn til et bakrom, og ba henne 
vente litt. Han kom raskt tilbake med en myk turnmatte som 
han rullet ut, låste døra.

Lena kysset ham intenst, boret tungen sprellende inn i mun-
nen hans. Tungene møttes og kjælte hverandre, mens hun førte 
en hånd under den elastiske treningsbuksa til en svært erigert 
penis. Han smatt en hånd inn under hennes treningsdrakt, ned 
mellom bena. Hun stønnet. Fingrene hans gled lett ut og inn, 
føltes som erotiske fakler. 

De rev av hverandre klærne. Kondomet? Han tredde det på, 
nærmest på vei inn i henne, støtte og støtte, og hun snudde ham 
etter litt på rygg, red og red.  De eksploderte begge i orgasme. 

Sæden pumpet inn i henne, i kondomets favn, men hun 
merket det og kom igjen, utstøtte som et vellyst-uuuul …  
adjø Kain, min elsker, adjøøøøøø …

Ute i januarkulda, dampende, ennå varm utvendig og inn-
vendig, tenkte hun – annerledes enn Frank, like godt. 

Men hun forsto, dette var siste gang hun gikk på yoga her, 
aldri mer Kain.

Men for en fantastisk avslutning!
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Del 48

Det kom ikke som noen overraskelse på Lena at mensen uteble 
og at graviditetstesten slo ut positiv. Blinken for eggløsning var 
jo pepret full som med et maskingevær. 

Hun kastet seg om halsen på Frank og fortalte det, og han 
gjengjeldte gleden.

– Vi skal bli en stor familie, sa han.
Og Lenas tanker svømte omkring på dypet i assosiasjonenes 

osean.  Hun tenkte på kvinnene i folkegrupper som reiser seg 
etter massakrer og kriger. De som overlever lar seg ikke knekke, 
og skaper stadig nye liv. Hun var som en av dem. 

Lena så også for seg landskap springe ut i grønt etter en 
orkan eller tsunami, at naturen på den måten slikker sine sår 
med en fruktbar tunge, og ny livskraft løfter seg med morgen-
solen. 

Tro ikke på de som prediker forferdelse og endelikt, tenkte 
hun. For med naturkreftene skal også Frank og jeg løfte oss, stå 
oppreist og være fruktsommelige.

Frank tørket bort hennes gledestårer og kysset henne. Flere 
ord var overflødige.

De ble enige om å vente en måneds tid med å fortelle det 
rundt.

På jobben var Tone svært tent på å forsere dorer-design-pro-
sjektet, som det offisielt ble hetende. 

– Vi må slå til mens dere ennå er kjendiser, sa hun, slikt kan 
fortape seg fort. 

Det varte ikke mange dagene før de første testplaggene kom 
fra Thailand, men mye måtte gjøres om. Slik er det alltid.

Frank allierte seg med et reklamebyrå og laget plakater, 
annonse-mal, forberedte nettkampanje, og de holdt en hånd-
full journalister varme på saken, også i et av de tunge interna-
sjonale motebladene. For i de kretser hadde man ikke vansker 
med å se den interessante sammenhengen.

Det ble en bred lansering med et stort moteshow, og etter 
hvert planer for tilsvarende i hele Norden. Lena poserte på cat-
walk-en i det ene plagget etter det andre, til stående applaus. 
Hun følte seg litt slakk i strikken i pausene, men var ikke mye 
graviditetskvalm. 

Det ble en knallsuksess, både salget og medieomtalene. 
Noen spydige kommentarer var ikke til å unngå, men stort 

sett var omtalen overstrømmende positiv i media, særlig av møn-
ster utformingen og designideen, men også av den opprinnelige 
hette-jakka og kappen, som liknet mest på den terror isten hadde 
brukt. Den ble en ny ungdomstrend.

Men den solgte ikke til muslimer, skitt samme, flirte Lena.
Pengene strømmet inn. 
– Vi har fått inn flere nye million-kontrakter, gispet Tone, 

som hadde trøbbel med å få produsert nok, pisket på fabrikk-
ene i Thailand. 

– Og dere to sitter snart på rettigheter verdt mer enn Soria-
Moria slott! Sa Tone.

Var vel en liten advarsel i den analogien, forsto Lena.
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Del 49

En dag sa Tone at vi ikke måtte glemme Ingrid opp i all denne 
suksessen. 

De på jobben var klar over at det gikk rimelig greit med 
Yoga-timene hennes, at hun ble fulgt i starten, men etter hvert 
kom seg dit mest for egen maskin.

Men hun uteble siste time – så de ringte meg i går fra «Blue 

Meditation», sa Tone. Og Ingrid har en ny time i dag kl. 15. Jeg 
ringte henne. Hun skylte på snøvær og at hun hadde fått en 
slags panikk for å gå langs fortauene sa hun, og ville gjerne at en 
av oss fulgte. Jeg sa at vi kunne kjøre henne, men jeg kan ikke i 
dag, for Herman og jeg skal til adopsjons-intervju. 

– Kan du Lena?
– Selvsagt.
Hun sendte en SMS til Frank og sa at hun kom litt senere og 

hvorfor. Kjøper du inn middag?
Lena ringte på hos Ingrid i god tid før kl.15. 

Etter flere ring åpnet Frede. Han var uten parykk. Det hadde 
begynt å vokse et tynt dunaktig hår over hele skalpen. Han så 
elendig ut, var  blek og luktet sur tobakk.

Han lyste opp da han så det var Lena.
– Gratulerer med overlevelse og suksessen, sa han.
– Takk.
– Gratulerer selv med at du lever …
Hun angret i det samme på setningen, den var kanskje litt 

framfusende? Men han tvang fram et smil – ja, lever med nød 

og neppe. Jeg måtte utsette neste kur, mot legenes råd. Det går 
bare ikke å få til med Ingrid og Pernille.

– Men dere får vel kommunal hjelp?
– Det holder ikke.
Pernille kom i det samme bort og dro Lena i buksene, ville at 

hun skulle leke med henne med noen bamser. Og Lena lot seg dra 
med, men sa etter litt at Frede fikk overta – jeg må inn til Ingrid.

Ingrid satt i sengen, hadde hørt at Lena kom. 
– Fint at du kom, jeg trenger litt hjelp for å … for å klare å 

åpne ytterdøra. 
– Og her er jeg, sa Lena med et smil, som døråpner – og 

tenkte – hun virker sprekere enn jeg fryktet.
Ingrid viste fram bonzaitreet. Det sto ved nattbordet, og 

var klippet som en dobbelspiral av to slanger, hadde vokst litt i 
høyden. Bladene var friske og  dypgrønne.

– Ikke verst, kommenterte Lena, men spurte ikke hva hun 
mente at slangene symboliserte. 

De snakket sammen om løst og fast, om dorer design  pro-
sjektet, om noen krasse nettinnslag fra muslimer.

– Vær forsiktig.
– Det går greit.
– Vi kan dra til yogaen nå, sa Ingrid etter litt, uten at Lena 

hadde presset på. Men kan du hente meg også, det tar en times 
tid?

– Det kan jeg.
Hun lyste opp.
Da Lena geleidet Ingrid inn på «Blue Meditation» ble hun 

litt stressa, ville ikke møte på Kain. Hun kjente det begynte å 
sitre, bare ved å se igjen lokalene og høre den dempete musik-
ken sive imot.

– Kommer tilbake om en time.
Lena snudde seg raskt og gikk, kjørte til jobben, alltids nok 

å henge fingrene i der.
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Ingrid med sitt bonzai-tre

Hun la merke til at noen hun ikke kjente snudde seg etter 
henne da hun gikk, de pekte diskret. Det har sine sider å være 
halvkjendis.

Ingrid ventet da Lena kom tilbake, nøyaktig etter en time.
– Gikk det greit?
– Ja.
Hun sa ikke mer. De satte seg i den gule Toyota-en og kjørte.
– Men synes du terapien hjelper, ville Lena vite, at det 

normali serer livet litt?
– Hvordan kan den det, jeg mener med Pernille og Frede, 

de er jo det samme. Yogaen er behagelig ja vel, med velmente 
råd ja vel – men ingen av deres hender eller ord når helt hjem.

– Kanskje vi skal hjelpe dere med et nytt møte hos kom-
munen?

– Nei, nei, nei.
Hun husket hva Frede også hadde svart – dette var nok mer 

stoltheten enn kommunens mangel. Hun hadde på tungen et 
spørsmål om å leie inn privat hjelp så Frede kunne få tatt den 
utsatte terapien, men hun holdt det for seg selv, kunne ikke 
legge mer vekt til Ingrids tunge bør.

– Ok, kanskje du kommer på jobben noen lunsjer av og til 
da, bare for det sosiale?

– Kanskje det. Men ansiktet hennes var trist, og blikket 
flyk tet ut gjennom bilruta, løp med bilens bevegelse langs for-
tauene og brøytekanter av grånet snø. 

– Jeg mener, bare for å skravle litt. Det er jo gangavstand, 
fortsatte Lena og fanget Ingrids blikk tilbake med et smil.

Da lyste hun litt opp.
– Jeg skravler jo ikke så mye, sa hun, men jeg kunne hjelpe 

til med å rydde, og koke kaffe.
– Så flott, da har vi en avtale.
Det ble ikke sagt stort mer, og etter et par svinger var de 

framme hos Ingrid. 
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Del 50

Graviditeten gikk problemfritt, både medisinsk og sosialt. 
Magen vokste og de kjente at det beveget seg der inne, var et 
ivrig lite liv, en ny eksistens.

Lena fulgte nøye opp legekontroller, jordmor, og de var  
enga sjert med i en foreldregruppe. Og graviditets-sex, det skulle 
være bare sunt for fosteret sa jordmor, så de fulgte også det opp.

De bestilte ekstra ultralyd kontroller fordi Lena ikke lenger 
var noen ung mor. Og så da et lite hjerte banke raskt, ville ikke 
vite kjønnet, bare at det var friskt. 

Hva hadde hun gjort om fosteret ikke var friskt? Lena hadde 
fått det spørsmålet noen ganger, og vandret litt rådvill i reflek-
sjonenes labyrint. Men hun hadde kommet gjennom og forstått, 
jo, hun var for et sorteringssamfunn i en viss forstand. Er det 
ikke det naturen alltid har bedrevet – sortert og valgt ut med 
hård hånd. Hvis moderne teknologi kan lappe på biologiske 
defekter, så er det liv laga, som for eksempel insulinbehand-
lingen av sukkersyke. Derfor, vi opphever en naturlig sortering 
mer enn vi styrker den. Ultra-humanisme vil se alle liv som 
likeverdige, men selv det mest humane har en nådeløs selek-
sjon som sin historiske forutsetning. Vi ville fremdeles vært 
amøber om Vårherre hadde vært bare god.

Men Lena og Frank ble spart for abortens kvaler, alt var 
normalt ifølge ultralyd og undersøkelser. Lenas kropp var 
bugnende livskraftig på den måten, og hadde alltid vært det.

De laget også en mamma-variant av dorerdrakten. Lena fikk 
gode oppslag der hun med kulemage poserte i den. Salget gikk 
strykende.

Nok en gang – hun kjente på at det så absolutt hadde sine 
sider å være halvkjendis.

Omtrent en måneds tid før termin, det var gått vinter, vår og 
mye av sommeren, og Lena var ennå nesten daglig innom job-
ben, da sammenkalte Tone alle på jobb til et møte i seminar-
rommet. Lena så på uttrykket hennes at det ikke var for noen 
gladmelding. 

Tone fortalte at Frede, Ingrids mann, var død. 
For en uke siden hadde han kollapset hjemme og blitt lagt 

inn. Han var da, slik hun skjønte det, for dårlig til en ny kur, 
hadde fått lungebetennelse og livet sto ikke til å redde. Barne-
vernet hadde grepet inn med akuttplassering av Pernille. Ingrid 
ble også innlagt, Tone visste ikke helt hvor, skulle undersøke, vi 
må besøke henne… 

Men Tone ville at Lena skulle konsentrere seg om seg selv, 
om du skjønner. Og Lena var glad for det.

Det framgikk av det Tone etter hvert fortalte, at hun sam-
men med et par andre fra jobben hadde besøkt Ingrid flere 
ganger, både før Frede døde og etter hvert også etterpå. Ingrid 
hadde blitt akuttinnlagt på en medisinsk sykehuspost da Frede 
døde, men ble etter kort tid overført til et rekonvalesents senter. 

Hva med Ingrids leilighet? Tone satte en av jobbens 
advokater på saken og fikk sikret at leiligheten ble stående i 
Ingrids navn og at løpende utgifter ble dekket opp fra hennes 
sykepenger. De fikk også i stand en besøksordning for Ingrid 
til Pernille.

Det gikk noen uker. Tone informerte at det gikk forbausende 
bra med Ingrid, var som om mye av det psykiske presset på 
henne hadde letnet. Det var håp om at hun snart flyttet hjem, 
til og med delvis kunne komme tilbake på jobb. 

– Bare vi også kan finne en ny mann til henne, spøkte Tone.
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Del 51

Lena fødte fire dager før termin.
Vannet gikk en sen ettermiddag. Lena hadde lent seg over 

en stol og Frank tok henne bakfra, litt forsiktig, men oi, han 
kjente det flommet.

– Jeg stakk visst hull – sa han. Vannet gikk.
Frank kjørte Lena raskt til klinikken, var hos henne hele 

tiden. Og ved ett-tiden om natta kom barnet, ei jente!
Lena var sliten, fikk det nyfødte barnet på magen, så at det 

hadde god farge og skrek, fant fram til puppen … 
Det strømmet inn en varm glede i henne som skjøv all tretthet 

til side – så bra, ei jente, akkurat som sist – den tanken løp seg 
nesten løpsk i Lena, men det skal bli så forskjellig fra sist.

Frank kysset dem begge, så verden gjennom gledetårer. Det 
var første gang han var blitt pappa, offisielt, og livet hans hadde 
vokste en alen til. Merkestein flyttes ved en fødsel, også for 
foreldrene. 

I løpet av det siste året hadde hans liv endret seg fra å være 
en rastløse halvkunstner og sjarlatan til stadig bedre å passe i 
formen til en etablert designer og pappa. Det var nok et stykke 
igjen, men han var på rett vei, og Lena var hans Aladdins lampe.

Det ble ikke lett å få sove den første natta etter fødselen, og ikke 
lett å være helt våken heller. Lena stirret inn i barnets blikk, og 
klarte ikke å la være å fantasere at det var den gjenfødte Pia hun 
så, den samme lille sjelen langt der inne som hadde funnet en 
ny eksistens for å være sammen med henne og Gaia igjen.

Jeg vil oppheve drapene, sa hun til seg selv, og visste samtidig 
hvor forferdelig irrasjonelt det var, tanker hun ikke ville bære til 
overflaten, ikke nevne for Frank. For ham ville den nyfødte være 
den blanke tavle – tabula rasa – det nyskapte livets rene begyn-
nelse. Han skal ikke slites med en gjenfødt Pia eller en mamma 
som går rundt og drasser på illusjoner, bestemte hun seg for.

Men hun hadde innsett at tanker, selv om de er illusjoner, 
lett blir en sterk åndelig og sosial kraft. Likevel, de forblir illu-
sjoner. Hun sa hardt til seg selv – eksistensens realitet er den 
lov alle må adlyde. Illusjon og ønskedrøm kan aldri manes til å 
eksistere, selv om de kan blomstre som et sosialt fenomen, og 
de kan arkiveres som kunst, ritual eller symboler – men de må 
aldri opphøyes til en fysisk sannhet.

Slik lå Lena og filosoferte denne første natta. 
Det forundret henne i grunn, hvorfor begynte hun å tenke på 

eksistens – kanskje fordi det å føde, bli mor, er å bringe et nytt jeg 
til eksistens, er å finne en vei forbi illusjonenes fallemmer.  

Men hun hadde født før uten å filosofere slik. Og hun tror 
slett ikke på verken gjenfødelse eller udødelighet for kropp 
eller sjel. 

Livet er endelig, det må alle kunne se og innse, slo hun 
fast for seg selv denne første natt for et nytt liv. Noen tror at 
ånden eller sjelen er uendelig, at den stadig gjenfødes, selv om 
den kan legge seg i skjul i intethet. Ja, en vakker tanke. Det er  
fristene å tvile på den kalde sannhet, og la seg lokke av tynne 
håp, fristende å tro på gjenfødelse for å finne hvile for savnet 
etter barna. 

Lena merket hvordan hennes sinn var dypere enn før.  
Hendelsene i Egypt hadde virkelig endret henne. Hun så 
framover med et skarpere blikk.

Livet kan se seg tilbake, men det går alltid fram. Fortidens 
bilder sett i nuets speil kan være vakre, kan være skremmende, 
men det er bare speilbilder. 
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Hun forsto: Jeg må kunne se forskjellen og ta konsekvensen. 
Endelig har jeg litt livserfaring i bagasjen, som Askeladden; 

den vil komme godt med.
Henimot morgenkvisten sovnet Lena. 
Hun ble vekket av Frank med sen frokost, roser og et sultent 

barneskrik. Legesjekken hadde vist at alt var helt normalt med 
jenta.

Det ble ei jente, akkurat som sist

Del 52

Det ble både en lett og vanskelig tid for Lena, Frank og den lille 
i månedene framover. Lett fordi de hadde kjærligheten, ressur-
ser og goodwill, vanskelig fordi det var litt for mange baller og 
gjøremål som skulle holdes i gang samtidig.

De skaffet seg au pair: tynne Lu fra Filippinene. Hun tok seg 
av det praktiske, men ingen skal kritisere, for begge foreldre både 
elsket og ga tid sammen med lille Isis, for det var navnet de valgte. 

– Vi må gi henne en egyptisk profil, sa Frank. Og slik ble det, 
Lena likte tanken. En vakker navnefest ble det også, der Lena 
kledd som en egyptisk kvinnelig Osiris-prestinne bar fram lille 
Isis. De hadde fått leid et lite festlokale knyttet til Frimurer-
losjen. Rommet hadde en klassisk stil med god takhøyde.  
De dempet taklyset og tente noen høye talglys i kandelabre. 

Toner fra Tryllefløyten fylte rom og sinn.
De sa nei til «Se og hør».

Pengene strømmet inn og de hadde råd til en bedre leilighet 
enn Lenas enkle hule. De flyttet til en nybygd leilighet mellom 
Moss og Oslo, i Ski-Ås området. Barnevennlig. De fikk mer for 
pengene der enn nærmere Oslo sentrum, og det var bra nok på 
alle måter. 

De leide inn et proft firma som tok hele flyttingen, sto bare 
og overvåket og kontrollerte. 

Lena byttet ut den gamle Toyotaen med en ny hybrid  
Toyota, også den gul, skjønt litt mer kremgul i fargen enn den 
skarpt gule gamle. Lena likte den – kanskje jeg også har blitt 
litt mykere i fargen, tenkte hun. Frank kjøpte en brukt B-klasse 
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Mercedes bensin, sølv metallic. Samlet sett var de slik passe 
miljøbevisste, når det ikke kostet for mye.

Mamma- og pappapermisjon har ikke samme gjennomslag 
når man driver privat. Lena hadde mammaperm fra jobben, men 
de måtte begge følge opp prosjektet med Dorer-kollek sjonen. 

Det var stadig salgskonferanser, og fremdeles intervjuer. 
Frank tok opp igjen noe av sin etablerte foredrags virksom-

het, men flettet inn deres fellesprosjekt, og planla ny bok, laget 
en serie akvareller med tema fra dramaet på Nilen. For første 
gang fikk han et visst kunstsalg både via et galleri og på nett.

Gjennom media sto de mer og mer fram som et jetsettpar 
som hadde gjort kapring om til karriere. Mange likte det – både 
i blader, på Facebook, Twitter, med smilefjes, «likes» eller tern-
ingkast. Men noen mislikte det også. De måtte slette en del med 
hardt tastetrykk. 

Så forsto Lena at hun var gravid igjen. Det kom raskt, før 
mammapermisjonen var ute. Det var ingen annen enn Frank, 
så den saken var grei. Og hun ønsket seg et barn til, den saken 
var også grei. Men hun kjempet igjen med tankene om gjen-
fødelse av det tapte, ville og måtte se det som et nytt selvstendig 
liv. Men hun klarte ikke komme unna ønsket om at det måtte 
bli en gutt, en ny Gus.

Den sorte ringen satt på fingeren hennes, og minnet om Pia 
og Gus, minnet om kjærlighet og hat til Karl, om liv og død. 
Hvorfor ikke legge bort ringen, eller knuse den? Hun følte seg 
helt ferdig med den, men husket forbannelsen knyttet til rin-
gen, og turte ikke ta den av, ikke ennå, utsatte det. En dag skulle 
hun klare det. I stedet hadde hun satt gullringen de hadde kjøpt 
i Egypt utenpå på samme finger som den sorte, fantaserte at det 
nøytraliserte. Sort og hvit magi.

Nå strøk hun forsiktig over begge ringene: 
– La det bli en gutt.
Egentlig skammet hun seg for å være så fascinert av det over-

naturlige, ville slett ikke innrømme det overfor Frank.

Del 53

Ultralyd viste at det ville bli en gutt. Lena klarte ikke å holde 
spørsmålet unna, og ikke gledestårene unna. Hun klarte hel-
ler ikke la være å annonsere det til alle som ville høre. Lykke-
ønskene lå i diskret kø. 

Lena hadde god kontakt med de på jobben til tross for per-
misjon. Hun syntes synd på Tone som strevde med myk mann 
og manglende graviditet. Men de var godkjente som foster-
foreldre sa Tone, sto på en liste for akutt-plasseringer. 

En dag ringte Tone til Lena, hun var gledestrålende.
– Vi har fått barn! Det er en nyfødt gutt, en uke gammel, tatt 

fra foreldrene med akuttvedtak om tvangsplassering, antakelig 
stoff og alkohol. Kom hjem til oss og se.

Lena og Frank lot seg ikke be to ganger. De tok med roser 
og lille Isis og dro til Tone og Herman, og ble møtt av massivt 
barneskrik. 

Den lille nye verdensborgeren skrek og skrek. Hylte. 
Isis kikket på med litt skeptisk forundret, trygt i pappas favn.
– Det har gått i ett siden vi fikk han i går, innrømmet Tone. 

Herman og jeg har sovet på skift, fått i han litt morsmelkerstat-
ning. 

– Hva skal dere kalle ham?
– De sier han er innskrevet som Kristian, men vi kan velge 

navn om alt går i orden.
– Hei lille Kristian, Lena forsøkte å få kontakt og roe ned. 

Hun så inn i to sorgfulle tåreblanke barneøyne. Hodet var 
forholdsmessig for stort, syntes hun, og litt  «firkanta», eller var 
det kroppen som var altfor tynn?
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Hunden deres kom og ville snuse. Tone viftet den bort, men 
hunden ga seg ikke så lett og kom bort til babyen igjen, knurret.

– Vent litt sa Lena til Tone, og la hånden sin kontrollerende 
på hundens hode, mens hunden tok et par slikk med ru fukt-
ige tunge mot et av barnets kinn. Gråten tok med en gang til 
å stilne, og barneøyne lette seg innover mot hundens blikk.  
Etter noen ytterligere slikk stoppet gråten opp og det kom noen 
gurglelyder og til slutt stoppet gråten helt.

– Fantastisk, sa Tone, hun trodde ikke helt det hun så. 

I ukene som fulgte gikk det mye opp og ned hjemme hos Tone 
og Herman, mest ned.  Lille Kristian virket psykisk stressa og 
ute av balanse, gulpet opp og la ikke på seg nok vekt. Ved en 
legekontroll ble det antydet både et stress-syndrom og en form 
for abstinens. 

– Bad start, sa Tone og så mer og mer sliten ut. Men de var 
jo blitt glade i den lille stakkaren – likevel – kontrasten til har-
moniske smilende Isis var påfallende hver gang de møttes. 

Lena kom i tanker om hvor sjelden Tone klaget, og at hun 
nesten aldri fokuserte på seg selv, at hun nesten alltid var 
empatisk opptatt av hvordan andre hadde det. Hun var ikke 
sjalu på andres suksess som for eksempel dorer kolleksjonen, 
ikke for det, hun hadde også en god andel i den. Hun var sosial 
og skapte en god stemning på jobben, inspirerte alle. 

– Bedre sjef fins ikke, sa Lena til seg selv – så kjære, kjære 
Tone, håper dette barnet blir til glede og ikke sorg for dere.  
Du fortjener gleden.

Lenas mage vokste. Alle kontroller viste også denne gang en 
normal utvikling. 

– Du er jo som veteran å regne, smilte Frank, og kysset 
maven.

 Da tiden var inne fødte Lena «en glad gutt». 

201

Før jordmor rakk å vaske, holdt Frank den lille opp og de 
møttes i livet med et smil. 

Lena trykket dem begge til seg, og sa da at hun ville 
bestemme en ting alene – og du må akseptere det Frank!

Han forsto at bare et svar var mulig. Og Lena fortsatte. 
– Han skal hete Frank jr. etter sin far.
Og slik ble det.

Lena som gravid – Torso
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Da tiden var inne 

fødte Lena «en glad gutt»

Del 54

Det gikk et drøyt års tid i lykkelig stress, alt fra småbarns hver-
dag til ganske big business. 

Lena startet med p-stav, det fikk holde med disse to. 
I am back in life, visste hun. Livskraften var tilbake.
I praksis hadde Frank mer tid sammen med barna enn Lena, 

fordi Lena var mest i vinden for salgsturneer og show. 
Isis begynte i barnehagen og de hadde au pairen Lu, til stor 

hjelp. Likevel følte Lena seg av og til dradd i alle retninger, som 
Tårnfrid hos Otto Jespersen, tenkte hun. Men det gikk likevel 
uten alt for store konflikter.

De snakket oftere og oftere om en skikkelig 3 ukers kjær-
lighetsferie sammen – barna og de to, ingen møter, og med 
av slått mobil, bare lov å hente mail en gang i uka.  Det var en 
drøm – et Soria Moria. 

Men det var mer enn vanskelig å innpasse hele 3 uker i 
begges planer; det kom alltid noe viktig i veien når de kikket på 
kalenderen – så de strevde, og utsatte.

En dag fikk de innkalling til et møte i Utenriksdepartementet. 
En statssekretær sa at det var ytret ønske fra FN, faktisk fra 

generalsekretæren, om Lena og Frank kunne delta på og holde 
en innledning på en internasjonal kongress i FN-regi. Den var 
om menneskeretter og terrorbekjempelse. De skulle selvsagt få 
gratis reise og opphold, og et godt honorar.

– Hvorfor oss? lurte Lena på. 
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De lette etter noen andre enn alle ekspertene og politikerne, 
noen som hadde opplevd terror på kroppen, og taklet det, var 
svaret.

Frank sa at han hadde lest om kongressen, sett at det var 
mye kritikk i pressen av at den skulle holdes i Tel Aviv. Og 
situa sjonen i Midtøsten har gått fra vondt til verre, også i Egypt. 

– Riktig. Statssekretæren var enig i det, derfor var konfer-
ansen ekstra viktig, mente han. Den tok opp problemene rundt 
svart industri som terror tjener penger på, en blood diamonds-
virksomhet for langt mer enn diamanter. Og dette med Tel Aviv, 
han blåste av det, konferansen er i regi av FN og arabiske land 
deltar også. 

De ba om og fikk et døgns tenketid.
– Jeg kjenner et par motedesignere i Tel Aviv, kanskje jeg 

kan kombinere med å møte dem, sa Lena om kvelden da de lå 
nakne inntil hverandre og diskuterte saken. 

De ble til slutt enige om at Lena fikk dra, og Frank være hos 
barna. Begge kunne ikke dra fra barna, nesten en hel uke borte. 
Lena var så allikevel hovedattraksjonen av de to, spøkte Frank, 
og ga henne et kyss med dobbeltsidige følelser.

Dagen etter ringte Lena statssekretæren og meddelte svaret. 
Han ble glad, skulle bestille fly og ordne alt det praktiske.

– Du verden. Men hva skal jeg si? Jeg er verken politiker 
eller diplomat.

 
Lena ble invitert ned til noen gode hjelpere i departementet.  
De instruerte henne i taleteknikk, fant fram billedmateriale 
bl.a. fra cruiseskip-kapringen på Nilen, hjalp henne med å sette 
opp en PP-presentasjon. Men Lena lot seg ikke pirke for dypt 
i meningene, hun beholdt makta over innholdet. Dessuten 
tegnet hun noen skisser som hun tok med, og Frank la inn et 
par av sine malerier med motiv fra kapringen. Det var viktig 
for dem å si noe annet og mer enn det selvfølgelige om demo-

krati, toleranse og antiterror. Deres menneskelige drama måtte 
formidles gjennom en slags design-performancekunst, tenkte 
Lena seg.

Tiden løp fort. Plutselig en dag skulle hun dra til Tel Aviv. 
Hun var godt forberedt, tok også med de siste kreasjonene 

fra dorer-kolleksjonen. 
Frank kysset henne adjø på Gardermoen, lille Isis vinket til 

mamma. Lena følte med ett at det ville bli hardt å være borte 
fra Frank og barna, men hun kunne ikke snu, og det var jo bare 
noen få dager.

 
Hun svevet gjennom lufta på 1. klasse. All inclusive. 

Lena så ut, skyer og skimt av landskap dypt der nede. De 
var en sårbar liten boble i det enorme rom, der luksus hjalp 
lite om noe gikk galt, på et øyeblikk fra alt til intet. Flyskrekk 
lå egentlig ikke til hennes natur, men hun hadde mer enn seg 
selv å miste nå, mange hensyn og erfaringer. Hun tok seg en stiv 
cognac til flykaffen, og lukket øynene og tankene rund et par 
av Kains yogaøvelser som hun strakk kroppen etter i fantasien.

De landet mykt og i rute. Det var en hel liten delegasjon med 
flyet som skulle til samme kongress. Etter en slitsom sikker-
hetssjekk på flyplassen i Tel Aviv, ble de møtt av en sjåfør og en 
tjenestemann fra den norske ambassaden. De satte seg inn i en 
romslig bil, slapp å tenke, og ble innkvartert samlet i en blank 
skyskraper av et luksushotell. 

– Det er oppgradert sikkerhet her, sa tjenestemannen, og 
dessuten en sikret gangavstand til kongresshallen.

Lena sank ned i en dyp stol, ringte til Frank og sa at hun 
hadde landet trygt.

– Kyss, savner dere.
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Del 55

Kongressen ble holdt i et gigantisk kongress-senter med en 
mur av militære og sikkerhet rundt. Tilløp til protestmarker-
inger ble slått kontant ned på. Men de oppnådde å få god 
presse.

Selve kongressen utviklet seg til et rabaldermøte, med der - 
til økende medieinteresse. De forskjellige kulturer, religioner 
og folk i Midtøsten sto steilt mot hverandre, beskyldte hver-
andre gjensidig for å nære opp under svart industri eller bruke 
menneskerett til å blande seg opp i rent religiøse spørsmål. FNs 
charter har åpenbart verken Bibelens eller Koranens tyngde.

Spesielt skremmende for Lena var synet av de ortodokse 
jødene; de sorte hattene og skjegget ga henne en creepy følelse, 
mørkemenn fra det dypeste i helvete.

Nesten like ille var det å se kvinnene med burka eller hijab. 
Lenas opprinnelige standpunkt var at folk fikk kle seg som 

de ville, men en slik naiv-toleranse forduftet da hun oppdaget 
at ortodoks tro og kvinneundertrykking knyttet seg til dekking 
av håret og ansiktet, og at en del tildekkete kvinner fløt rundt i 
kongressen som spøkelser. De forsvarte både Jihad og Sharia-
lover, altså hellig krig og ortodokse lover for alle.

For Lena ble det en sosial sjokkbølge å erkjenne at kulturelle 
fordommer ufrivillig ble bekreftet, det til tross for all verdens 
ord om fargerike fellesskap og toleranse. Hun var ingen politisk 
surfer som kunne nyttiggjøre seg slike bølger til egen fordel. 

Kanskje fargerike fellesskap er som kunst, tenkte hun, at det 
er ikke alle farger som går sammen, noen er grelle og andre 

er harmoniske. Samtidig er det ingen fasit, bare kunstnerisk 
skjønn som det er politisk skjønn.

Lena fikk stående applaus for sitt innlegg, fra flertallet. Hun 
hadde vært svært nervøs, men alt gikk som det skulle. Hennes 
vinnende vesen og smil, hennes blonde bølgende hår, det ga 
hennes dramatiske historie ørnens vinger og falkens blikk. Og 
hun hadde passet på å kle seg i sin mest elegante dorerdrakt.

Internasjonal presse kommenterte Lenas innlegg flittig, 
stort sett positivt og med respekt, men det kom også noen for-
vrengte kommentarer. Særlig en arabisk nyhetskanal hang seg 
opp i at Lena sa: «… det er spesielt kvalmt at muslimske ter-
rorister etter morder-dåd tror at hvis de blir drept, så blir de 
martyrer og kommer til et sted med jomfruer som de bare kan 
forsyne seg av …»

De ville vite hvilket sted i Koranen Lena siterte fra, vel 
vitende om at hun neppe noen gang hadde åpnet den boka. 

Hun svarte at meningen hennes ikke var å henge ut noen 
spesiell religion, men poengtere at hvis terror-dåd blir motivert 
ut fra belønninger i det hinsidige, da ligger de religionene tynt 
an som lover det, spesielt hvis de lover jomfruer! 

Ok, men i kanalen konkluderte de da med at « … hun  
benekter at de som faller i hellig krig blir martyrer».

Lena sukket og skjønte at hun var havnet på en forunderlig 
klode.

På den siste kongressdagen fikk Lena lagt inn et lunsjmøte 
med sine designkontakter, da utenfor kongressområdet. Det 
var en moderne og lystig gjeng, full av optimisme og kreativ 
markedsføring. De hørte i alvor på Lenas fortelling om hen-
nes første møte med drakten. Det ble raskt enighet om forsen-
delser, lansering og importrettigheter til Israel, og etterlyste 
champagnen.
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Lena på kongress

Hun inviterte sine designkontakter til middag og fest denne 
siste kvelden, på hotellet der hun var innkvartert. 

Det ble god stemning og mange høye glass. Og dans ut i 
de små timer. Det var lenge siden Lena hadde kjent rytmiske 
mannekropper nært inntil seg, andre enn Frank. Spesielt en ga 
bølger inn i henne, og han minnet om Kain. 

Lena kjente alt for tydelig at hun ble mer og mer fuktig og 
kåt, var småpussa.

Plutselig bestemte hun seg, bare løp, ropte at hun skulle på 
toalettet, men tok trappa strakt opp til rommet, og låste døra 
etter seg, rev av seg klærne, satte dusjen på full steam – og 
innen et par minutter skrek hun ut sitt tynne ulvehyl.

Hun slo en badekåpe rundt seg, sank ned i en stol, roet 
seg, var glad, hadde oppført seg mer voksent enn før, som en 
an svarlig mor og samboer, tenkte hun. 

Hun trykte på mobilen, og den ringte.
– Frank? 
Han hørtes søvndrukken ut. 
– Vekket jeg deg? Skulle bare fortelle at jeg elsker deg, har 

akkurat onanert i dusjen … 
Hun hørte noen grynt i den andre enden, som gikk over i 

tørr latter.
– Så bra, men det slipper du i morgen når vi møtes. Elsker 

deg også.
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Del 56

Frank og begge barna sto og ventet da Lena gikk på grønt på 
Gardermoen. Det ble utstrakte armer, velkomstklem og kyss.

Men ventet gjorde også et par pressefolk, kamera knipset. 
Lena likte det dårlig, og ba dem kontakte henne på mail. Hun 
ga sitt visittkort og forsøkte et lite smil.

I bilen hjemover fortalte Frank at han hadde skåret gjen-
nom, bare bestilt tre ukers ferie for dem – det var allerede om 
to uker – Bali. 

Lena åpnet armer og munn som når man får en overrask-
ende kalddusj. Og Frank var rask med å fortsette. 

– Det er på et flott hotell, barnevennlig, en vakker strand, 
rene sydhavsparadiset. 

– Ok, så flott, det må gå. Du er en handlingens mann! 
Hun kysset ham så bilen rugget. 
Men det skulle ikke bli lett å få ryddet plass.
I de nærmeste dagene hadde Lena en livlig mailutveksling 

og telefoner med designkontaktene i Tel Aviv. De poppet opp 
med mange kreative lanseringskampanjer, der noen ble vel 
politiske med brodd mot salafister og andre ekstremister. Lena 
hadde ikke noe imot den brodden i og for seg, men ble advart 
mot å blande politikk for direkte inn i kommersen. Hun fikk 
derfor dempet ned de freskeste salafistsparkene, og lot resten 
passere.

Det kom en del stygge e-poster til Lena, som hun slettet 
prompte.

Tone hadde det like tungt som før på hjemmebane, om ikke 
tyngre. Kristian var ikke blitt roligere og legene utredet han 
dessuten for tendens til vannhode, hydrosephalus, visstnok en 
svikt i vannbalansen i hjernevæsken, ble de fortalt. Dessuten 
var de trette av mange rettsmøter og brev fra morens advokat 
som ville ha Barnevernets vedtak opphevet. Foreløpig hadde de 
Barnevernet helt på sin side, men det slet likevel. 

Lena syntes synd på Tone. Hun fortjente ikke dette. Kunne 
de ikke bare returnere barnet da, tenkte Lena, men tok seg i det, 
og sa det slett ikke.

Det nærmet seg tid for Bali, og Lena gledet seg. Så bra det 
skulle bli med ferie og bare dem. Hun hadde ryddet plass for 
ferie både på jobben trodde hun og i hodet sitt.

De skulle dra fredag om to dager. Men Tone hadde 
innvendinger. Dette var ikke klarert med henne. For de hadde 
i lang tid planlagt og var vertskap for en motekonferanse i Oslo 
akkurat den helgen. Lena hadde etter hvert blitt selve hoved-
attraksjonen. 

– Så hun kunne ikke bare utebli, mente Tone. 
– Jo, mente Lena. Jeg trenger en pause, det er alltid noe.
Det ble en amper stemning.
Lena forsto Tone også, ville ikke svikte konferansen og slett 

ikke Tone. Det endte med at hun aksepterte å holde foredrag 
og oppvisning lørdag morgen rett etter konferanseåpningen, og 
dra med et fly til Bali lørdag ettermiddag. Det ble et døgn etter 
de andre. De kunne ikke ombooke billettene.

– Jobben betaler alle ekstra omkostninger, sa Tone. Hun 
ringte og fikk booket Lena på flyet, businessklasse i firmaets 
navn.

Frank ristet litt oppgitt på hodet da Lena fortalte det, likte 
det slett ikke, lang flyreise med nattfly, og Lu er ikke med.

– Men jeg kommer jo, bare et døgn etter dere. 
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– Ja, det må gå.
Forståelsen ble forseglet av et varmt kyss.

Det ble ikke lett for Lena å stå igjen på flyplassen og vinke. Isis 
vinket til mamma og store-Frank tok hånden til lille-Frank og 
vinket. 

Samme kveld, Lena la seg i sengen, alene. Kroppen hennes 
var spent som en buestreng i et indre stress hun ikke helt for-
sto, samtidig følte hun seg lykkelig. Hun og Lu tok seg et glass 
vin sammen og pratet om lille Isis. De lo. Lena savnet Frank 
ved siden av seg, savnet han inne i seg da hun la seg. Men hun 
skulle jo se dem igjen i morgen kveld.

Plutselig fikk hun en fandenivoldsk innskytelse, og bestemte 
seg – endelig skulle hun legge bort fortiden helt, ta av den sorte 
ringen. Den sorte rings forbannelse, overtro og tull, sa hun til 
seg selv. Hun skulle tørre å være helt ny, i et nytt liv!

Så hun tok ringen av, knuste den besluttsomt med et 
vannglass. Den pulveriserte seg med et lite hvin, ble et tynt støv 
som hun viftet bort. 

Deretter sovnet hun.

Del 57

Tidlig morgen før det var helt lyst svingte en ambulanse og  
en politibil inn foran Lenas leilighet, med stille men intenst 
blink ende blålys. De ringte nervøst på, ble sluppet inn av Lu.

Morgensendingene på radio og TV ble avbrutt av en viktig 
nyhetsmelding:

Et passasjerfly med over 300 passasjerer 
har i natt forsvunnet sporløst fra radaren mens 

det var i marsjhøyde over havet på vei med  

turister til Bali. 

Mange norske var med flyet. 

Det kan ikke utelukkes en terrorhandling. 

Det er opprettet et krisesenter på Gardermoen 

for pårørende. 

Flyselskapet innkaller til pressekonferanse  

i løpet av dagen. 

Tone og de andre på jobben satt som lammet, for de visste at 
Frank og barna var med flyet. 

De prøvde å ringe Lena, men fikk beskjed om at telefonen 
var frakoblet. Mail til henne ga feilmelding. 

Alle media holdt pusten og fokuserte på siste nytt om flyet.
 



214 215

Først fantes det rimelig håp om at passasjerene kunne være i 
live, men etter som timene gikk ble det sagt at sannsynligheten 
for det var liten. Alt tydet mer og mer på en kapring og ingen 
ulykke, en kapring som hadde gått katastrofalt galt, også for 
kaprerne. Det var nesten uforklarlig at all kommunikasjon 
plutselig ble slått av. 

Mote-konferansen måtte avlyses. 
Tone klarte ikke å fungere, så en av de andre måtte ringe 

og sende meldinger rundt. De forsøkte igjen å få kontakt med 
Lena, uten resultat. 

Ved elleve-tiden parkerte det to politibiler foran designkon torets 
lokaler, dessuten en slags securitybil. To høytidelige menn, den 
ene uniformert, ringte på. 

De åpnet. 
– God dag, det er fra politiet. Hvem er Tone Brandt? 
Tone meldte seg og ba dem stige inn. Alle rundt sto som 

saltstøtter.
Mannen i sivilt sa:
– Jeg ber om at ingen må forlate lokalet før vi klarerer. Kan 

jeg få snakke et par minutter alene med deg fru Brandt?
Da de var alene, presenterte han seg: 
– Mitt navn er politiinspektør Skagen, beordret til å snakke 

med Lena Strand og med dere, også fordi jeg har hatt kontakt 
med Lena tidligere i samband med tragedien rundt hennes 
første mann og barn.

Det kvakk i Tone, hun så ikke lenger klart, begynte å skjelve, 
men presset fram et spørsmål om hvor Lena var.

– I sikkerhet … men først, media har hittil bare fått fortelle 
halve sannheten, ikke det engang. Passasjerflyet forsvant plutse-
lig fra all kommunikasjon og radar midt på natta da det var i 
cruising-høyde. Samtidig ble det meldt at to Egyptisk kampfly 
ble kapret fra en militærbase og kunne befinne seg i samme 

område. De var fullt armert med raketter. Norske Raufoss-
raketter! Passasjerflyet kan derfor ha blitt et lett bytte.  Men alle 
flyene har bare forsvunnet, det er alt vi vet til nå. 

Han gjorde et lite opphold. Blikket falt på Tone, hun skalv, 
fikk fram:

– Frank og barna da, tror du?
– Dessverre, det har gått så mange timer, og flyet kan ikke 

holde seg i lufta så lenge. Vi tror at noe må ha gått forferdelig 
galt, at de er styrtet i havet. Det er startet søk etter vrakrester, 
foreløpig uten resultat. Det er et stort havområde. Regjeringen 
sammen med flyselskapet har innkalt til en pressekonferanse 
i ettermiddag, der de vil informere at de har fått opplyst at 
kampflyene var kapret fra det egyptiske militære. Det ser ikke 
ut som egyptiske myndigheter forfulgte flyet med stor kraft. Nå 
er de altså forduftet.

Da vaklet Tone, måtte støtte seg til et bord:
– Men Lena da – hun svarer ikke, vi har prøvd og prøvd. 

Hun er også som slettet fra alt! 
Skagen mørknet i blikket, fortsatte:
– Vi har tatt hånd om henne. For det er mer, etterretnings-

tjenesten har pålitelig info at Lena Strand var et hovedmål 
for kapringen, at terrorister hadde sporet at hun skulle være  
passasjer. Det er visstnok utstedt et hemmelig fatwa på henne, 
det kan være årsaken. To muslimske grupper med tilknytning 
til Egypt konkurrerer nå om å påta seg æren for aksjonen.

Han trakk pusten dypt. Tone så stivt framfor seg, men sa 
ingenting. 

Han fortsatte:
– Derfor, hva nå, når de oppdager at Lena ikke var med 

flyet? De kan ha planer om å likvidere henne. Dere kan også 
være i faresonen. 

Vi monterer kamera på gateplan her, setter opp væpnet 
døgnvakt og avlytter all kommunikasjon, ja, blander oss bare i 
det sikkerhetsmessige selvsagt.
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Nå hylte Tone, lente seg mot ham:
– Barna da, tenk på barna!
Skagen holdt rundt henne, fikk et skremmende déjà vu fra 

da han holdt rundt Lena i leiligheten etter barnedrapene. 
Ringen var sluttet.
– Ja barna … han kunne ikke trøste. Men Lena er i sikkerhet, 

gjentok han, på hemmelig institusjon, lukket avdeling, krise-
team, og er droget noe ned. Det eneste som hun har gjentatt og 
gjentatt er navnet ditt – kan du bli med? Hun trenger deg.

– Ja, ja, ja, ja …

Han innså, det fantes ikke flere ord.

Kjære leser!

Vil du vite hvordan 
det går videre?

Eller hvordan 
tror du det går?

Spennende med dine 
kommentarer

 
– send meg en mail, da!

daefsk@online.no
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Friheten
den felles vidtfavnende friheten
       er som det fete legemet
            der det legger seg
  over de tynne nyfødte tankene
           og spiser også dem.

En flodhest svinser rundt 
  i all søle og gjørme
     snøfter: vi tolererer alt
        men vet hvem vi liker . . .

En krokodille løfter 
øynene fra dypet
og sperrer opp kjeften 
mot kverulantene,
derved 
er all uenighet slukt.

Når krusningene 
har lagt seg
vil frihetens hvite vinger
vifte lydløst 
over vannflaten
slik at selv gudene 
der oppe bare ser
godhet og grenseløs
toleranse.


