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Hae feminae vincent mares1

1. Bagerst i bogen er der en oversigt over og en oversættelse af det, 
som er skrevet på latin





7

Prologus

Indersiden af hans øjenlåg er varmt mørkerøde, og et par 
sekunder er ham i stand til at indbilde sig, at han sover. Men 
han ved kun alt for godt, at han ikke ligger hjemme i sin seng. 
Han ligger på jorden. Glat efterårsløv klæber sig til huden på 
ryggen, hvor skjorte er gledet op, og til den øverste del af bagen, 
hvor bukserne er blevet trukket ned. Det ene bukseben ligger 
på jorden som et tomt hylster. Han ligger med spredte ben og 
mærker den fugtige aftenluft imod sit blottede køn. Jorden 
under ham er kold, han har tisset ned over det ene lår; det gør 
ondt i hoved, arme og ben. Oven over ham står fire kvinder 
klædt i lange kapper af fløjl. Den højeste af dem står med en 
blank saks i den højre hånd. Nu løfter hun den truende og 
klipper i luften. Lyden får alle fire til at le. Hvem er de? Hvem 
er disse kvinder? Forgæves forsøger han at komme i tanke om, 
hvem de mon er, men han kan ikke mindes at have set dem før. 
Er der alligevel et eller andet bekendt ved den mørkhårede? Den 
store med det lyse hår bøjer sig frem over ham. Et øjeblik ser 
han lige op i hendes ansigt. Hun smiler som en engel. Er hun 
gal? Er hun sindssyg? Han lukker øjnene igen, men denne gang 
er han ikke i stand til at bilde sig ind, at han bare sover. Han 
prøver på at kroge sig sammen, dreje sig væk, samle benene, 
men han er ude af stand til at flytte sig. De har tøjret ham til 
pløkker, som de har banket ned i jorden. Han ligger udstrakt 
som et kryds – hjælpeløs. Så mærker han det skarpe metal 
imellem sine lår, hører igen den lyse, støjende latter. Alting 
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bliver mørkere nu, og måske kan han drømme igen, at han 
ligger derhjemme i sengen?
 I halvmørket, iført den lange kappe, ligner Jenna en statue, 
hugget i granit. Hun er høj og kraftig, stenhård, uangribelig, 
ikke til at flytte. Men da Celeste havde trukket bukserne ned på 
manden, kom Jenna alligevel til at brække sig, og hun havde 
måttet synke sure, halvfordøjede rester af æblebrændevin. Først 
da hun viklede saksen ud af det lysegule tørklæde med de 
små, lyserøde citroner, mærkede hun det, som hun på forhånd 
havde forventet: Hun var rasende. Det er hun stadigvæk. Hun 
er meget vred, men også bange. Det, som stiger op i hende, 
da hun flytter tommelfingeren væk fra de andre fire fingre og 
får den tunge saks til at åbne sig, er noget, hun aldrig før har 
mærket, og det skræmmer hende. Hun tøver, da metallet berører 
mandens krop. Så ser hun op, og de fire kvinders blikke mødes 
i luftrummet over manden. De andres øjne er gule, gule med 
sorte ellipseformede pupiller. Ser hendes øjne også sådan ud? 
Hun ved det ikke. Hun klemmer saksen sammen.
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Lectio I – In medias res

Celeste Ringstad sad på hug oven på en mand, der lå på et 
spisebord. I samme sekund akten var overstået, rettede Celeste 
sig op, strakte armene bagover, sukkede som efter et veloverstået 
stykke arbejde og begyndte at snakke om, hvad hun havde 
tænkt sig at bruge resten af aftenen til.
 ”Smider du mig ud nu?” spurgte hendes elsker, som lige 
for tiden var en velbygget tandlæge.
 ”Ja,” svarede Celeste og trak sig fri af ham. Hun hoppede 
ned fra bordet, men blev stående ved siden af det og fingerede 
adspredt med tandlægens halvstive lem, mens hun så smilende 
frem for sig.
 ”Hvad med en lillebitte drink, før man bliver smidt ud i 
efterårsmørket?” spurgte tandlægen. Han satte sig op og kig-
gede på Celeste. Hvis man så bort fra hendes hofter, hvad er ikke 
var helt nemt, for det var et par usædvanligt smukke hofter, så 
var det nok hendes hud, han var mest fascineret af. Den var helt 
hvid og glat, uden modermærker eller andre skønhedspletter. 
Hendes højre hånd lå stadig imellem hans lår. Altså, der er ikke 
mere at hente der i dag, sagde tandlægen. Celeste smilede, gav 
slip og gik hen til sølvbakken med karaflerne og flaskerne. Hun 
havde en brystholder på, men ikke andet, en velsyet brystholder 
med mange blonder. Den første gang de havde elsket, havde 
tandlægen prøvet på tage den af hende, men hun havde stop-
pet ham, venligt, men bestemt. Du pakker da heller ikke alle 
julegaver op på en gang, havde hun sagt. Vær nu lidt tålmodig! 
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I dag havde han pillet lidt ved den ene skulderstrop, og hun 
havde smilet og lovet, at næste gang, så …
 ”En cognac?” spurgte hun, halvvejs vendt mod ham.
 ”Jeg drikker jo altid whisky,” svarede tandlægen. Han kig-
gede på hende, bebrejdende og beundrende på samme tid.
 ”Det er ikke så let at huske, hvad I hver især vil have,” sagde 
Celeste venligt. Hun skænkede whisky op i et krystalglas. Nej, 
det var ikke huden, det var ikke hofterne, tænkte tandlægen, 
det var hendes suveræne holdning. Celeste virkede så glad, 
så helt igennem tilfreds med sig selv. Hun slentrede gennem 
livet, plukkede de gaver hun snublede over undervejs og tog 
tilsyneladende ingenting alvorligt. Det var det, der gjorde 
hende smuk. Han smilede til hende og tænkte, at han kendte 
hende så godt. De få gange han og Celeste havde været sam-
men, havde bragt dem meget tæt på hinanden. Nu forholdt 
det sig faktisk sådan, at tandlægen tog grundigt fejl, han 
kendte overhovedet ikke Celeste. Han var ikke god til at læse 
hende (han var i det hele taget ikke god til at læse kvinder, 
hvad hans kone havde lidt under i mange år), og Celeste var 
en usædvanlig god skuespiller. Men på en måde havde han 
ret: For det han så, var en god beskrivelse af Celeste, som 
hun engang havde været, som hun havde været indtil for otte 
måneder siden. Du har et smukt ansigt, og du må tro mig, når 
jeg siger, at det gør mig ondt, at jeg skal ødelægge noget, der er så 
fuldendt. Men forstår du, det er jeg nødt til. Du skulle aldrig have 
gjort det, Celeste.

Han havde tilbudt at køre hende, men Celeste sagde, at hun ville 
køre i sin egen bil. I virkeligheden havde hun slet ikke bil, men 
lige nu kunne det ikke gå hurtigt nok med at slippe af med ham. 
Tandlægen kørte af sted i sin pålidelige Volvo. Da stationcaren 
forsvandt omkring hjørnet, tænkte Celeste to tanker: Gav vide 
hvordan hans kone er, og gad vide om jeg skal blive ved med 
at se ham. Måske er det på tide at sætte tænderne i noget nyt, 
søge nye græsgange, smage noget andet græs. Så tænkte hun 
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ikke mere på tandlægen. Desuden havde hun jo altid Bjørn, 
trygge, forudsigelige Bjørn. Ved tanken om den brede brystkasse 
og de dygtige hænder, mærkede hun et lille sug af begær i 
underlivet. Bjørn var lige så overfladisk, som han var energisk. 
Det var egenskaber, der tiltalte Celeste, og som gjorde ham til 
en dygtig og anerkendt journalist. Tanken om Bjørn gled væk, 
og rædslen steg op i hende, fyldte hende, druknede den lille 
glød af lyst. Ikke tænke på det, ikke tænke. Lad det ikke styre 
dit liv. Lad ham ikke vinde. Ikke tænke på det.
 Senere i aften skulle hun besøge Sebastian, hendes kære 
Sebbe. Hun vendte sig om for at se, om hun kunne skimte noget 
bag gardinerne i hans lejlighed. Han kunne stå i timevis og holde 
udkig. Men i dag var der ingen ivrigt vinkende Sebbe derinde, 
ingen der bankede takten til en ABBA-sang mod ruden. Hun 
vinkede alligevel, somme tider satte han sig ned med hagen mod 
vindueskarmen og legede gemmeleg med verden, som han selv 
kaldte det. Nej, nu måtte hun se at komme af sted, hun skulle 
også indenom på sit arbejde først. Hun vinkede igen, hendes 
fingre var allerede stive af kulde. Hun havde vist glemt sine 
handsker oppe i lejligheden.
 Hun begyndte at holde udkig efter en taxa, og helt i over-
ensstemmelse med det held, der prægede meget af Celestes liv, 
viste der sig straks en ledig bil på gaden. Chaufføren hoppede 
ud og åbnede døren galant. Et øjeblik troede hun, at det var 
ham, det samme mørke hår, de samme lige skuldre, og hun 
mærkede, hvordan hendes hænder blev følelsesløse, begyndte 
at ryste, men så så hun, at det selvfølgelig ikke var ham, bare en 
almindelig, hyggelig taxachauffør. ”Hej smukke,” sagde han. 
”Hop bare ind.”
 Hun måtte ikke lade ham få overtaget. Ikke tænke, ikke 
tænke. Fokuser på noget positivt. Hun frøs, men hun var 
grundigt tilfredsstillet. Tandlægen? Nej, hun gad ikke tænke 
på ham, så hellere på Sebbe, lyset i Sebbes øjne når hun kom på 
besøg. Hun satte sig ind på bagsædet og sagde til chaufføren, 
hvor hun skulle hen. Hun kunne tænke på kurset. Hun var 
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spændt på det, glædede sig. Det begyndte klokken syv. Hun 
regnede med, at hun var forsinket. Det var hun altid. Det har 
jeg været hele mit liv, plejede hun at sige, når temaet blev bragt 
på bane (gerne når hun stakåndet og rødkindet kom forsinket 
til en aftale), og jeg mener fra første sekund, og så fortalte hun 
historien om sin fødsel, og så glemte folk, at hun var kommet 
for sent, og i stedet tænkte de, at Celeste Ringstad, jamen hun 
er da en charmerende kvinde. Der var ikke mange, der ikke 
lod sig påvirke af Celeste, når hun bare anstrenge sig.  Hun 
skulle lige til at spørge chaufføren om, hvad klokken var, men 
så fik hun øje på det digitale ur på instrumentbrættet, og hun 
regnede sig frem til, at hun ikke ville blive mange minutter 
forsinket. For nu var hun snart henne ved sin arbejdsplads, 
hun skulle bare lige indenfor for at hente nogle papirer, som 
hun var nødt til at læse igennem til i morgen (hun krydsede 
fingre for at Knude-Karl ikke arbejdede over i aften). Så var hun 
tilbage i bilen igen! Havde ikke mødt Karl Hebbern. Alt i orden! 
Chaufføren havde sat noget arabiskklingende musik på. Hun 
kiggede ud ad vinduet, sad og glædede sig. Bilen var begyndt 
på opstigningen fra byen. Der var næsten ingen mennesker 
ude. De passerede en gammel dame, som var ude at lufte sin 
hund, de havde begge to den samme slags refleksveste på. 
Celeste smilede. På en holdeplads med udsigt ud over byen 
var nogle fugle i gang med at trække alt muligt affald op af 
en skraldespand. Hun lukkede øjnene, lænede sig tilbage og 
fløjtede falskt og fornøjet til musikken. Chaufføren smilede til 
hende i bakspejlet. Celeste gengældte hans smil.

*

Bag hende blev der tudet irriteret i hornet. Jenna Hilmarsens 
bil knagede i sammenføjningerne og sang altid på sidste vers, 
før den på mirakuløs vis blev reddet og dermed fik forlænget 
sit liv frem til næste sammenbrud. Hendes datters far havde 
en meget lang firmabil som, når den stod ved siden af Jennas 
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lille, altid så hoverende ud. Kan du se, hvor nedladende den 
smiler til min bil? havde Jenna spurgt en dag. Nej, svarede han, 
der var far til Jennas datter. Strengt taget var Julie jo ikke kun 
Jennas datter, men også hans datter, men det glemte man så let. 
De glemte det ofte, alle tre.
 Jennas datters far tjente mange penge på at sælge vitamin-
giraffer og vitaminelefanter (farverige gelédyr sprøjtet fulde af 
C-, D- og E-vitaminer som forældre med dårlig samvittighed 
syntes, at de var nødt til at købe), og han havde aldrig været 
nærig. Jenna havde sit eget lille it-firma, og hun havde am-
bitioner om at gøre det kendt på børsen. Foreløbig gik ingen 
af delene særlig godt, og hun tjente ikke alverden. Desuden 
havde Jenna en trang til at føle sig økonomisk ovenpå, også 
i situationer hvor hun ikke burde gøre det. Det medførte, at 
Jenna og Julie tog sig råd til en masse, samtidig med at de for 
eksempel måtte leve uden vaskemaskine i månedsvis, da den 
gamle brød sammen (og da de endelig købte en ny, valgte Jenna 
en model med alverdens finesser og alle tænkelige programmer). 
Jenna kunne godt lide avancerede strygejern, små bærbare 
computere, elektroniske kalendere. Hun var fortrolig med alle 
funktionerne på alle de mobiltelefoner, hun havde haft gennem 
tiderne; hun havde udforsket dvd-afspilleren og var aldrig i 
tvivl om, hvordan hun skulle forhåndsindstille den til at optage 
programmer, eller hvordan hun skulle regulere billedbredden på 
skærmen. Hun gemte tilbudskatalogerne fra el-varebutikkerne. 
Hun elskede at læse brugsanvisninger. Som barn havde hun 
fortrukket puslespil og Lego frem for dukker. Før hun begyndte 
i skolen sad hun og skrev lange papirstrimler med talrækker på. 
I begyndelsen havde hun lagt et tal til (1, 3, 5, 7, 9, 11 eller 1, 5, 9, 
13, 17, 21), senere havde hun glædet sig over mere avancerede 
rækker, hvor hun først lagde til, senere multiplicerede. Tal og 
logik tiltalte hende; i første klasse kunne hun uden problemer 
remse alle primtal op til og med 113. Jennas mor – Johanna – så 
forundret på hende, men sagde ikke noget. Den jul, hvor Jenna 
var otte år, gav Johanna hende en bog om numerologi, nok ud fra 
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det håb at Jennas sans for tal kunne bruges til noget fornuftigt. 
Johanna var ikke bekymret for sin datter. Jenna havde allerede 
læst flere bøger om heksekunst, og det var let at se, at hun også 
var interesseret i det tema.
 Da Jenna var midt i tyverne, faldt priserne på Commodore 64 
til næsten det halve fra den ene måned til den næste. Den glæde 
Jenna mærkede, da hun første gang satte sig foran sin egen 
computer, var ikke sammenlignelig med den, hun mærkede, 
da Julie flere år senere blev lagt i hendes arme, men det var på 
det tidspunkt den største, hun endnu havde oplevet.

Jenna bekymrede sig ikke om penge. Hun havde aldrig 
forstået, hvorfor man sagde, at klæder skaber folk. Stole og 
sofaer var noget man sad i. Papvin og almindelig norsk mad 
var mere end godt nok til hende. Og håret blev da ikke mindre 
rent, selv om hun vaskede det i en shampoo købt i Rimi. (Der 
er stadig lidt tilbage i flasken, den er utrolig drøj, var altid 
Jennas svar, når frisøren forsøgte at prakke hende alskens 
shampoo, balsam, voks og spray på efter endt klipning.) Og 
de gange, hvor hun virkelig havde været i bekneb for penge, 
når det så allermørkest ud, dukkede der altid en løsning op. 
Det var som oftest Johanna, hendes højt elskede mor, der 
trådte til. De boede i samme hus alle tre, og hos Johanna var 
der altid et eller andet godt at finde i fryseren. (Sådan havde 
det i hvert fald været indtil for nylig, men på det sidste havde 
Johanna ikke været til megen hjælp. Ugen før havde Jenna 
fundet en bærepose med køkkenredskaber i fryseren: Sleve, 
dejskrabere, en kagerulle, paletknive, en hvidløgspresser.) 
Ja, på en eller anden måde blev der altid fundet en løsning. 
Hun og Julia blev inviteret ud at spise eller på ferie hos en 
fjern slægtning. Et par gange havde hun endda solgt aktier 
og scoret, havde solgt på det helt rigtige tidspunkt. Og hvis 
der ikke dukkede noget op, og det blev for kedeligt med 
posetomatsuppe og pandekager, og det blev uudholdeligt med 
de voksende dynger af snavsetøj, så var hun ikke bleg for at 
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tage imod et ’lån’ fra Julias far. Hans egen kroniske mangel 
på tid gjorde, at han med glæde gav Jenna de penge, hun bad 
om. ’Alt ordner sig’ var måske ikke Jennas valgsprog, men 
det var i hvert fald hendes erfaring.

Jenna var bogstaveligt talt vokset op i moderens butik, ’Johannas 
Trolddomskunst og Kunsthåndværk’. Butikken lå på et hjørne 
i nærheden af Telthusbakken. Bag butikslokalet var der et lyst 
værelse, som Johanna havde møbleret med først to senge, senere 
tre. Her kunne tre generationer Hilmarsen-kvinder overnatte, hvis 
de ville, og her havde hun både plads til sin væv og sit staffeli.
 Julia elskede mormors butik, men Jenna var sandt at sige 
ved at være lidt træt af den – selv om hun stadigvæk syntes, det 
var rart at komme der en gang imellem. Butikkens vinduer var 
smårudede, og der var brede, slidte planker på gulvet. Bagerst 
i rummet hang der en hængestol i en kraftig, klirrende kæde, 
fæstnet i en loftsbjælke. Mange engle, krystaller og drager 
dinglede i usynlige tråde fra loftet, så høje kunder måtte bukke 
sig for ikke at få overnaturlige væsner i hovedet. Om vinteren 
blev rummet opvarmet af en gammel støbejernsovn fra Gjøvik 
Jernstøberi, om sommeren blev døren holdt åben af en tung frø 
af messing. Johanna havde fyldt næsten en hel væg med garn 
i alle regnbuens farver, langs gulvet stod en række kurve med 
hæklede huer, strikkede halstørklæder og vanter. På væggen 
overfor butikkens største vindue havde hun hængt sine vævede 
billedtæpper og malerier. En meget stor plakat med en Zodiakus 
hang indrammet bag disken. En ludbehandlet reol var fyldt med 
bøger om heksekunst, trolddom, engle, naturfarve, helsekost, 
økologisk vin. På toppen af den balancerede et dusin dekorerede 
strudseæg. Om vinteren bød Johanna sine kunder på skoldhed 
urtete, om sommeren kølig hyldeblomstsaft.
 Da Julia blev født, blev det sådan, at hun tilbragte næsten 
lige så meget tid i butikken med mormor som hjemme med 
Jenna. På det tidspunkt havde Jenna netop startet sit it-firma, 
Blåstjernen (med en femtakket blå stjerne som logo). Og selv 
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om intet kunne måle sig med Julia, var Jenna umådelig stolt af 
sin nystartede virksomhed.
 Jenna havde hjulpet til i moderens butik og havde arbejdet 
i børnehave i mange år. Tiden var gået, og hun var aldrig 
kommet i gang med en uddannelse. Hun var helt tilfreds med 
det, hun gik og lavede, og hvad skulle hun egentlig starte på? 
Skulle hun blive pædagog? Bibliotekar? Sygeplejerske? Nej, 
Jenna kunne simpelthen ikke beslutte sig. Men da hun blev 
gravid med Julia og ikke orkede alle de løft i børnehaven eller 
at stå bag disken i moderens butik, så vidste hun det pludselig: 
Hun ville starte et it-firma. Og da afgørelsen først var truffet, 
arbejdede hun struktureret, med entusiasme og voksende 
mave, høj på hormoner og et stærkt ønske om at nå sit mål. 
Da Julia kom en lys nat i juli, var Blåstjernen blevet født nogle 
uger i forvejen.
 Jenna sov ikke ret meget de første par måneder. Hun ville 
være så meget som muligt sammen med Julia, samtidig med 
at hun virkelig ønskede at få firmaet til at løbe rundt. Og det 
var her, Johanna kom ind i billedet. Julia kan være hos mig, 
så meget du vil, sagde Johanna. Du må tage vare på dig selv, 
Jenna, sagde Johanna. Og det var årsagen til, at Julia, fra hun 
var et par måneder gammel, begyndte at være næsten lige så 
meget hos Johanna som hos Jenna. Jenna ammede, sang og bar 
Julia tæt ind til sin krop. Johanna sang og bar hende tæt ind til 
sig og hviskede til hende om trolde, hekse, feer og spøgelser. 
Jenna sov med Julia i sin seng. Johanna strikkede en lillebitte 
sweater i hvid uld med en blå stjerne på forsiden.
 Julia havde ligget på ryggen i sin vogn og kigget op på alt det, 
der svævede og glimtede oven over hende, hun var blevet båret 
tæt ind til Johannas krop i en afrikansk bæresele af batik. Hun 
havde strakt hænderne ud for at fange de dansende reflekser 
fra krystallerne. Hun havde leget, at bedstemoderen var en 
hest, og Johanna havde vrinsket og galoperet på fortovet foran 
butikken. Hun var vokset op med lugten af røgelse og dampen 
fra brændenælder. Hun var blevet klappet på hovedet af venlige 



17

hænder med enormt store ringe og raslende armbånd. Hun 
havde lært at læse ved at kigge i en astrologibog med mørkeblå 
sider og hvidgule bogstaver. (Vandmand var det første ord, hun 
genkendte. Åh, hvor havde de været stolte, alle tre! Store-Ja, 
Mellem-Ja og Lille-Ja.)

Jenna så sin mor næsten hver dag. Og måske var det det? At hun 
så hende for ofte? Så ofte at hun egentlig ikke så hende? For en 
dag for ikke så længe siden lagde Jenna pludselig mærke til, hvor 
lille moderen var blevet. Og da hun først havde set det, syntes 
Jenna, at Johanna blev mindre og mindre, for hver gang hun så 
hende. Johanna havde altid været en høj og kraftig kvinde, og 
Jenna havde arvet både højde, volumen og energi fra hende og 
ikke fra den spinkle, forsagte far. Men nu blev Johanna mere 
og mere sammensunken. Hun tørrede ind og blev mindre, og 
samtidig med at hendes muskler svandt ind, forsvandt livskraften 
også. Hendes sprog gik efterhånden i opløsning, hun begyndte 
at bruge lidt forkerte ord i lidt forkerte sammenhænge, samtidig 
med at det, hun talte om, blev mere og mere perifert.
 Julia havde lagt mærke til det samme, for før Jenna havde 
fået snakket ordentligt med hende om mormor, spurgte Julia en 
dag: Hvornår blev mormor egentlig en gammel dame? Jenna 
sukkede: Det ved jeg ikke, svarede hun. Nej, Johanna havde 
ikke længere sit skarpe intellekt og sin frække tunge. Hun var 
begyndt at hænge sig i ting, hun tidligere ville have leet af eller 
set som noget ligegyldigt (såsom at hjemmehjælpen ikke kom 
på samme tidspunkt hver dag, at hun ikke længere kunne få 
den leverpostej, hun plejede at købe, eller at abonnementet på 
fastnet-telefonen var blevet så dyrt). Nu snakkede hun igen 
og igen om disse ting, broderede videre på dem og gentog de 
samme detaljer. Interessen for hvad der skete i samfundet, i 
litteraturen, med Julia, alt det forsvandt eller svandt ind til 
et minimum. Noget blev alligevel siddende, men fik nogle 
uventede udslag: Johanna havde altid haft en vis sans for det 
bizarre, og Jenna havde glædet sig sammen med hende, da 
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Johanna en dag havde plantet pelargonier i alle kasserollerne, 
og hun havde hjulpet moderen med at flytte en af dem over 
i en suppeterrin, så moderen havde noget at koge kartoflerne 
i. (Jenna, jeg forstår det ikke. Jeg skulle til at sætte kartoflerne 
over, men en eller anden må have taget alle mine gryder og 
kasseroller!) Jenna havde takket pænt, da Johanna, efter flere 
dages indsats foran symaskinen, højtideligt havde overrakt 
hende fire natsorte fløjlskapper. Den ene har jeg lavet mindre 
lang, men bredere, påpegede Johanna med et stort smil. Jenna 
havde nikket, takket igen og havde senere stoppet kapperne ind 
i det skab, hvor hun og Julia opbevarede deres skitøj. Men hun 
var blevet virkelig bange, da Johanna en dag havde tændt alle 
de stearinlys, hun kunne finde. Hun havde brugt alle lysestager 
og havde sat fyrfadslys i kaffekopper, i skåle og nogle direkte på 
bordet. Moderen havde smilet stort og nikket, fuld af forståelse, 
da Jenna pustede lysene ud, som stod tættest på gardinerne.

Det var en usædvanlig kold efterårsdag, og inde i bilen var det 
lige så isnende koldt som udenfor. Hun trykkede kontakten til 
sædevarmen ind, men vidste at hun knap nok ville komme til 
at mærke den, før hun var fremme. Det skulle starte klokken 
syv. Hun vred frakkeærmet op for at se, hvor meget klokken 
var, men hun kom til at svinge rattet alt for meget til venstre. 
Bilen styrede udad, og hun opgav det. Varmeapparatet havde 
ikke virket i flere måneder, og forruden var uklar af dug. Bag 
Jenna blev der dyttet igen – et udtryk for en overproduktion 
af testosteron, antog hun. Foran hende lå en skov af langsomt 
kørende røde baglygter, konturløse røde sole, akvarelmaling på 
alt for vådt papir. Hun strakte en bevantet hånd frem og prøvede 
på at gnide synsfeltet rent. Det hjalp. Men der var endnu et stykke 
vej igen. Køen slangede sig langsomt gennem centrum. Det var 
godt, hun ikke var for sent på den. Jenna hadede at køre bil, og 
nu kom der en hedetur krybende op over hendes ryg. Og så 
netop nu! Jenna stak den ene vante i munden og fik den trukket 
af med tænderne, gentog proceduren med den anden hånd og 
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fik også løsnet sit tørklæde. Hun havde bidt tænderne sammen 
og havde levet med menstruationsubehag i form af kramper og 
rygsmerter siden hun var tretten; hun havde jublet, da hun blev 
fri for det, kun for at opdage, at det blev erstattet af uforudsigelige 
svedeture, overophedning og bølger af kvalme. Men bortset fra 
det var Jenna frem for alt fascineret af sin krop. Her havde den støt 
og roligt produceret æg hver måned i næsten fire årtier. Da hun 
var gravid med Julia, havde hendes krop været parat til at sørge 
for gunstige vækstvilkår for fosteret. Et sindrigt ernæringssystem 
havde udskilt den rette mængde næring og havde fået Julia til 
at vokse og udvikle sig. Og da Julia var moden, foldede Jennas 
krop sig sådan, at hun kunne komme ud; og straks begyndte 
Jennas bryster at lave steril mælk i en passende temperatur. 
Kvindekroppen var som en maskine, en kompleks maskine hvor 
alt var nøje gennemtænkt og testet, hvor hver eneste muskel 
og kirtel havde fundet sin plads og sin mission. Den var som 
et urværk, som indmaden i en computer, bare endnu bedre. 
Bortset fra denne hede, svedeturene – en indbygget vifte under 
brystbenet ville måske ikke have været så dumt?
 Nu kom hun endelig frem til bakkerne op mod Ekeberg. 
Hun tyede til det gamle kneb: nynnede en munter melodi. 
Hun vidste ikke, hvad det var for en. Det måtte være en, hun 
engang havde hørt i radioen. I hvert fald kunne hun lide den. 
Hvis Jenna havde været interesseret i klassisk musik, og derfor 
kendt navnene på 1700-tals komponister og wienerklassicister, 
ville hun have vidst, at det var Haydns trompetkoncert i Es-dur. 
Og det var i det øjeblik, hun fik øje på dem: Fire krager der 
sad på et bord. Hun så dem tydeligt, selv om ruderne stadig 
var duggede. Hun smilede. Der var de endelig, ja! Lige præcis 
sådan som hun altid havde forestillet sig det. Hun satte bilen i 
tredje gear og nynnede videre.

*
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Frøydis Bruns bil lå lige bag ved Jennas, men hun kørte forbi 
kragerne uden at lægge mærke til dem. Den ene krage havde 
netop slået vingerne ud og flaksede fra bordet op på toppen af 
skraldespanden.
 Frøydis kørte en bil af solid, tysk kvalitet. Hun var kommet 
af sted i god tid. Det lå ikke til hende at komme for sent. Men 
hun var heller ikke typen, som nervøst mødte op i lufthavnen 
tre timer før flyet afgang. Hun sløsede ikke med tiden. Vi har 
alle sammen kun et begrænset antal minutter til rådighed her 
på jorden, og hun ville bruge hvert eneste af dem på fornuftig 
vis. Frøydis beregnede korrekt, og kom altid præcis, nystrøget, 
velplejet, velforberedt.
 Hun havde fået dette kursus på aftenskolen som en gave 
fra Anders. Hun havde set spørgende på ham, måske havde 
hun endda løftet et øjenbryn på en måde, der antydede, at hun 
ikke syntes, gaven var specielt vellykket.
 ”En gang om ugen i tolv uger,” sagde Anders. ”Det fortjener 
du.”
 Hendes venstre øjenbryn hævede sig endnu en millimeter, 
da han, helt uden ironi, sagde, ”Det fortjener du.”
 ”Jeg mener det,” sagde Anders. ”Jeg skal nok have aftens-
maden klar, når du kommer hjem. Hjemmelavet og lækker! 
Jeg sværger! Og ikke coq au vin,” tilføjede han. Dét gjorde 
udslaget: udsigten til et måltid mad med ham, straks når hun 
kom hjem. Og hun kunne godt lide, at han gjorde grin med 
hendes passionerede forhold til mad. Og at han huskede, at 
det eneste hun virkelig ikke kunne fordrage var coq au vin. 
Et måltid mad hver gang var ikke en dårlig deal. Hun håbede 
bare, at han klarede at gennemføre det. Anders var ikke altid 
lige god til faktisk at gøre det, han sagde og lovede.
 ”Hver gang?” forhørte hun sig. Hendes stemme var streng, 
hun ville gerne overtales yderligere. For første gang i sit liv 
havde Frøydis en mand, en mand som hun næsten kunne snøre 
rundt om sin fede lillefinger..
 ”Hver eneste gang,” forsikrede Anders ydmygt.
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 Øjenbrynet faldt på plads, og Frøydis kunne ikke længere 
holde smilet tilbage.
 ”Okay,” sagde hun, og helt uden forvarsel lagde hun hæn-
derne på hans brystkasse og skubbede ham ned i sofaen, sank 
ned oven i ham og kyssede ham på hagerne.
 ”Har du sagt, at du elsker mig?” hviskede hun med næsen 
begravet i huden på Anderses hager. De lugtede godt og føltes 
som en blanding af stift gedeskind og fint sandpapir.
 ”Nej,” svarede han hviskende, ”det er i hvert fald flere 
minutter siden. Tror du, at jeg stadig gør det?” Han lagde 
arme    ne omkring hende, kyssede hende på kinderne, der var 
bløde, men alligevel elastiske og runde som to mellemstore 
gummibolde. Hun svarede ikke, men mærkeligt nok så troede 
hun på ham. Før Anders havde hun været overbevist om, at 
ingen mand nogensinde ville sige sådan noget til hende.

Nu sad hun i bilen på vej til gaven. Og hun fortrød allerede. 
Hvorfor vil jeg derhen, når jeg i stedet for kunne have været 
derhjemme sammen med Anders, kunne have sidde tæt ind til 
ham og spist ostemadder med gruyère, grillet til uimodståeligt 
nøddebrune bobler og stivnet med lange frynser ned over 
siderne? De kunne have ligget ved siden af hinanden, på 
ryggen i hver sin ende af sengen, og så kunne de have leget 
deres leg, der gik ud på at knipse flest mulige myntepastiller 
i samme farve i dal-søerne i den andens krop (”Jeg vinder: 
Jeg har fået tre lilla pastiller i din navlegrube.!” ”Nej, jeg har 
fået fire hvide ned i din lårsprække!”). Derefter gjaldt det om 
at spise de samme myntepastiller uden at bruge hænderne. 
(”Det kildrer! Stop!” ”Vent lidt, min pige, så skal det komme 
til at kildre endnu mere.”) Hun kunne have leget den leg lige 
nu! Hun kunne have været sammen med Anders lige nu. 
Hun skiftede gear, bilen brummede med en energisk, bayersk 
motorlyd, og nu var hun snart derhenne. Og det var jo sødt 
af Anders at tænke på deres kommende rejser (osso bucco, 
zabaione, bresaola, parmaskinke, minestrone!!), men var det 
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ikke bedre alligevel at være sammen med ham? Frøydis slap 
gaspedalen. Skulle hun tage hjem?
 ”Måske er der en grund til, at du bør tage det kursus, mon 
ange, mon cæur.”
 ”Maman!” råbte Frøydis glad, uden at hendes læber bevæ-
gede sig det mindste. ”Tror du virkelig det?”
 ”At der er en grund?” Stemmen snakkede hurtigt og sjusket 
og en smule gebrokkent med umiskendelige franske, skurrende 
r-er, lige præcis sådan som maman havde gjort: ”Ja, det tror jeg. 
Tag imod det.”
 ”Bon, jeg gør det,” afgjorde Frøydis. ”Når du beder mig om 
det.”
 Hun parallelparkerede sådan, at forenden af bilen stod 
nøjagtigt 45 centimeter fra bilen foran og bagpartiet nøjagtigt 
45 centimeter fra bilen bagved. Resolut steg hun ud, trykkede 
på nøgletegnet på fjernbetjeningen, hørte at dørene gik i lås, tog 
en dyb indånding og gik ind. Om 30 sekunder var klokken syv. 
Efter to drøje timer ville hun være hjemme hos Anders igen.

*

Lektor, phd. Ella Blom glattede på sin nederdel, mens hun over-
vejede, om hun skulle gå sin mand i møde. Hun blev stående 
ude i køkkenet og sørgede for at vende hoften halvvejs væk fra 
køkkenbordet, så han ikke ville få hele bredsiden af hende at 
se, når han trådte ind i rummet, for det var ikke mange dage 
siden, at han havde givet udtryk for, at han syntes smalhoftede 
kvinder var tiltrækkende. Ella havde aldrig været smalhoftet, 
men hun havde da haft en pæn figur. Hun fik øje på sit eget 
spejlbillede i den blanke emhætte. I sine mest selvforagtende 
øjeblikke syntes hun, at hun lignede en rokke. Hendes krop, 
der med årene havde mistet fedtdepoterne, havde forandret 
sig og var blevet bred set forfra, men smal set fra siden. Som 
en rokke eller en anden flynder på højkant. En flynder – du 
overdriver altid så vildt, Ella Blom! Det var for en gang skyld 
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en venlig kommentar, men Ella var alt for dybt begravet i de 
negative tanker om sit eget udseende til at lægge mærke til 
det. Tankerne drønede videre: For længe siden havde hun haft 
smilehuller, nu var de forsvundet i to næsten lodrette furer. 
Tidligere havde hendes hår været blankt og levende, nu hang 
det  … (hun tøvede, ledte efter ord, der kunne beskrive hårets 
bedrøvelige tilstand) … som tynde tov fra hver sin side af en 
skilning. Hun havde været stolt af sine bryster, nu havde hun 
inclinatae mammae – nej, den latinske term var bare tilslørende, 
hun kunne lige så godt sige det ligeud: hængepatter.
 Ella stod med den smalleste side af kroppen vendt mod sin 
mand. Hun havde planlagt at hilse på ham på en varm måde. 
I stedet for stod hun og svingede genert med hofterne som en 
anden skolepige. Hun tog sig sammen, fik kroppen i ro, men 
indså så, at Peter slet ikke havde set direkte på hende endnu.
 ”Jeg skal snart af sted,” sagde hun. ”Jeg har lavet en tunfi-
skesalat, hvis du vil have noget.”
 Peter nikkede.
 ”Jeg må gå nu,” fortsatte Ella. ”Det her kursus, og det … ” 
begyndte hun, men fuldførte ikke sætningen. Og Peter spurgte 
heller ikke. Han vendte sin ene kind hen mod hende, hun 
hævede sig op på tæerne og kyssede ham. Hans mund lugtede 
svagt af whisky. Han var lige kommet hjem i bil, men hun sagde 
ingenting. Det nyttede ikke noget, han måtte selv tage sig af sin 
promille. Hun lukkede øjnene et øjeblik, før hun gik ud i entreen 
og tog overtøjet på. Havde han ikke også lugtet af parfume?

Frakken var lang, i sort uld. Der var intet opsigtsvækkende ved 
den – hvis man ikke så foret: Ellas frakke var foret med silke, 
blå som nattehimlen. Hun havde set den i en tøjbutik i Freiburg 
(hvor instituttet havde haft et seminar om rekonstruerede vo-
kalforskydninger i urgermanske substantiver), og hun havde 
straks forelsket sig i den. Hun begærede. Hun skulle bare have 
den. Det skete ellers ikke så tit. Ella var ikke impulsiv. Men 
frakken havde lagt sig omkring hendes krop, og det blå for 
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havde kærtegnet hende, holdt omkring hende og fået hende 
til at føle sig som en anden. Wundervoll! Ganz fantastisch! sagde 
ekspedienten og slog hænderne sammen, som man gør, når man 
vil karikere udlændinge. Dieser Mantel ist ja wie für Sie gemacht, 
fortsatte han. Ella lod hænderne glide ned over stoffet, nikkede 
og fandt Visakortet frem. Hun beholdt frakken på og gik tilbage 
til eftermiddagens møde – og blev forelsket for anden gang 
den dag. Denne gang begærede hun en schweizisk lingvist, 
Marcel. Ella lod sig ikke forføre af ham. Hun lod, som om hun 
ikke forstod hans hentydninger. Hun smilede høfligt og gik op 
på sit hotelværelse, hvor hun smed sig ned på snegen og lod 
hænderne glide hen over overkroppen. Hun åbnede knapperne 
i blusen og kærtegnede sine bryster - mens det i hendes fantasi 
var Marcels hænder, hun mærkede. Så satte hun sig op. Peter. 
Du er jo gift. Hun kunne ikke bedrage Peter, selv ikke med 
en imaginær schweizer. Hun forbandede sit eget idioti, men 
knappede blusen igen og satte sig med hænderne tækkeligt 
i skødet. Sådan var hun: Hun kunne ikke onanere og tænke 
på en anden end Peter, selv om hun var rasende på ham, træt 
af ham, vildt tiltrukket af en anden mand. Der var meget, der 
tydede på, at Peter havde været hende utro med en kollega. 
Måske var det løsningen? Hun lukkede øjnene og forestillede 
sig Peter i armene på denne ukendte kvinde, hun så, hvordan 
han kyssede hende, greb fat i hendes lår, og så drejede han sig 
om mod sin kone og sagde: Jeg trænger til frihed. Tag du dig 
også en elsker, Ella! (Det gjorde ond at se Peter kysse en anden 
kvinde). Han ville heller aldrig sige sådan noget. Han havde 
sagt de tre første ord, men han kunne aldrig sige den næste 
sætning.) Hun blev siddende lidt med rank ryg, indtil hun 
mærkede, at det fungerede. Så kastede hun sig ned på sengen, 
lod hænderne klæde sig af, lod fingrene gøre det, hun ønskede, 
at schweizeren skulle gøre.
 Nu, fire år senere, stod hun hjemme i entreen i den sorte 
uldfrakke med det blå silkefor og tænkte et øjeblik, helt uerotisk, 
på Marcel, på vej til noget som hun slet ikke glædede sig til. 
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Hvis Peter havde spurgt, hvad hun skulle, ville hun have smilet 
og sat sig ned og fortalt ham det. Hun nåede at spørge sig selv, 
om Marcel ville have set på hende og spurgt hende om, hvad 
hun skulle, før hun affejede tanken som tåbelig, umoden og 
irrelevant. Men hun ville sådan ønske, at Peter havde haft lyst 
til at spørge. Alt ville have været lettere. „Have det godt,“ råbte 
hun ind i lejligheden. Jeg burde have sagt nej til dette kursus, 
tænkte hun og smækkede yderdøren i efter sig.

Hun parkerede stationcaren udenfor den gamle sømandsskole. 
Et øjeblik lænede hun hovedet imod nakkestøtten, før hun 
greb tasken og steg ud. Vejret var slået om, og denne aften i 
september var det pludselig blevet så koldt, at hun kunne høre, 
at det knasede i gruset, som om det allerede var frosset. Hun 
fik et glimt af sig selv i ruden på den gamle glasdør, en mørk 
skygge i alt det mørke. Hun stoppede ikke, men hun vidste, at 
hvis hun var stoppet og havde smilet til sig selv (men hvorfor 
skulle hun gøre det?), så ville hun have set en refleksion af et 
regelmæssigt, men noget træt ansigt – med et sæt strålende, 
hvide tænder. Der er visse fordele ved at være gift med en 
succesrig tandlæge som Peter Ditlef Hoff.

*

Ella åbnede døren ind til klasselokalet (hun havde tjekket 
nummeret og set, at det var det, hun huskede fra informations-
skrivelsen). Hun gruede for de to klokketimer, der lå foran 
hende. På vejen op til Ekeberg var hun kommet forbi fire krager, 
fire gråsorte fugle der havde sat sig til rette på en bænk, side 
om side på ryglænet, og Ella syntes, de stirrede på hende, da 
hun kørte forbi. Ella roste sig af at være et rationelt menneske, 
men hun måtte indrømme, at hun ikke var helt upåvirket af 
synet af de fire fugle. Hun vidste godt, at corvus cornix ifølge 
folketroen varslede død, ulykker og sygdom, men netop disse 
fugle tiltalte hende. Hun vidste også, at hun ikke troede på den 
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slags, og der var hverken anledning eller tid til den slags vrøvl 
lige nu. Omen non accípio. Så var hun forbi dem, og hun tænkte 
ikke mere på kragerne, kun på de to kommende timer.
 Hold ud, det er ikke værre end så mange andre ting, du må 
leve med i dit liv, sagde hun til sig selv og åbnede døren helt. Sikke 
en mager trøst, tilføjede hun. Lokalet var usædvanligt lyst 
og varmt, som i et drivhus. Hun lagde mærke til, at nogle af de 
studerende (eller skulle hun sige ’elever’, hun var ikke klar over, 
hvad man plejede at kalde folk, der gik på aftenskole) allerede 
havde sat sig, og at de kiggede nysgerrigt på hende. Ella åbnede 
kåben i halsen og gik hen imod det provisoriske kateter. Først 
da hun nåede hen til det, nikkede hun kort. På samme tid kom 
en høj mand ind i rummet. Ella havde nået den alder, hvor man 
stort set synes, alle under tredive ser ud som gymnasiaster, men 
da hun arbejdede på et universitet og hele tiden var sammen 
med unge mennesker, kunne hun godt se, at dette eksemplar nok 
var i midten af tyverne. Han var slank, var iført cowboybukser 
og tweedjakke og havde en lodret fure mellem øjenbrynene. 
Han nikkede selvsikkert tilbage til Ella, smilede til hende, som 
om hendes nik kun havde været henvendt til ham. Han så sig 
omkring i halvcirklen af borde og satte sig så ned ved siden af 
helt ung fyr, der kiggede op på ham et øjeblik, før han så ned 
igen og fortsatte sin tyggegummitygning. Sikke en kliche, tænkte 
Ella, her har vi den kække unge mand, og der har vi sandelig 
også teenageren med uren hud og tyggegummi. Hans blanke 
teenagerhud blev rød langt ned ad halsen. Ella så moderligt 
på ham, selv om hun vidste, at han var så fordybet i sin egen 
generthed, at han ikke lagde mærke til det. Hvad i al verden ville 
han dog her på dette kursus?
 Nu tog hun sig tid til at kigge på de andre studerende 
(elever? – Hun besluttede sig til, at hun ville bruge betegnelsen 
studerende): Den ældre dame – hun måtte da være nærved de 
firs? – havde ikke sluppet hende med sit blik et eneste sekund. 
Hun smilede forventningsfuldt. Hun havde sat sig ved bordet 
nærmest tavlen, og foran sig havde hun lagt en linjeret blok, 
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en blyantsspidser og to nyspidsede blyanter. Hun så ud som 
en ivrig elev første skoledag. Synet af hende gjorde Ella næsten 
glad. Noget sagde hende, at dette var en kvinde med sans for 
grammatiske finesser; Ella var ikke i tvivl om, at hun i hvert 
fald ville være pligtopfyldende og flittig.
 To andre kvinder sad vis-à-vis den gamle dame, men kendte 
tilsyneladende ikke hinanden. Den ene var meget overvægtig. 
Hun så ud til at være i begyndelsen af trediverne. Ella studerede 
hende diskret, mens hun tog den sorte kappe af med det natblå 
for. Ella var frastødt af kvindens fede krop, men alligevel var 
der umiddelbart noget tiltalende over hende. Hun virkede 
myndig, var eksklusivt klædt, men så ud til at være blottet 
for selvhøjtidelighed. Ella skældte ud på sig selv, mens hun 
omhyggeligt foldede sin frakke sammen, sådan at det blå for 
blev holdt skjult: Herregud, nu var hun i gang igen. Tag dig 
sammen, Ella Blom! Hun behøvede bare at kaste et blik på et 
menneske, så begyndte historierne at folde sig ud oppe i hendes 
hoved. Hun var ikke i stand til at lade være, hun måtte se på 
den overvægtige igen: Hen over stolen lå en beigefarvet frakke, 
der tydeligvis tilhørte hende. Indersiden var delvis synlig og 
viste et mærkat fra et berømt italiensk modehus. Hun var smukt 
klædt, men hun var usædvanlig tyk, med mange buler og folder 
overalt. Og der var vel en vis sandhed i dette med, at overvægt 
var et udtryk for manglede selvkontrol?
 Ella fandt papirerne frem fra sin taske, satte mobilen på 
lydløs og flyttede blikket til kvinden ved siden af den tykke. Hun 
var vel på alder med Ella, måske et par år ældre. Hun var langt 
fra en klassisk skønhed, men havde et sympatisk udseende, en 
god udstråling, virkede … hvad var det rette ord? … tryg. Tryg 
og tillidsvækkende. Hun havde en mørkeblå blæser på, meget 
almindelig. Ella lagde mærke til, at den var slidt nederst på 
ærmerne. Om halsen havde hun et strikket halstørklæde i lilla 
og rosa schatteringer. Næsen pegede opad, øjnene var smalle 
og lattermilde. Selv om hun nok havde fæstnet håret i nakken 
om morgenen med et spænde af plastic, stod det nu ud til alle 
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sider, og man kunne se, at hun havde trukket en hue af for nylig 
(en hæklet sag der lå på bordet sammen med et par formløse 
vanter). Hendes ører stak frem gennem det lyse hår og var stadig 
ildrøde af den pludselige efterårskulde – eller måske snarere af 
den store kontrast imellem temperaturen indenfor og ude. For 
der var virkelig varmt i rummet, så varmt at Ella overvejede, 
om hun skulle åbne begge vinduer og lufte ud. Damen med 
det uldne halstørklædet skød underlæben frem og pustede 
en hårlok væk, samtidig med at hun viklede tørklædet af sig. 
Hun havde nok bemærket, at Ella så på hende, for pludselig 
smilede hun til hende. Hendes ene fortand stak lidt frem. Ella 
gengældte forlegent hendes smil.
 Velkommen, sagde Ella efter at have kigget på klokken 
og set, at den var to minutter over. I det samme kom der en 
kvinde ind ad døren. Hun var slank og havde en hvid pels på. 
(”Hvor er den smuk,” tænkte Jenna. ”Jeg håber ikke, den er 
ægte.” ”Mink,” konstaterede Ella og Frøydis i samme øjeblik.) 
Hendes hår var mørkt og blankt, og øjnene var i en påfaldende 
lys blå farve. Ingen sagde noget, men man vendte sig om og 
kiggede på hende. Hun valgte ikke den nærmeste, ledige stol, 
men gik uden at genere sig rundt om den hesteskoformede 
bordopstilling og kiggede på de forskellige muligheder, før hun 
bestemte sig. Derefter så hun sig smilende omkring i rummet. 
Hun stod bag stolen, som hun havde valgt, øjnene blev smallere 
og forsvandt næsten i sorte, tykke øjenvipper. Hun pustede på 
sine fingre, der tydeligvis var kolde.
 ”Hej, jeg hedder Celeste,” sagde hun til sidst og satte sig 
ubesværet ned på pladsen ved siden af den overvægtige, 
velklædte kvinde.
 ”Vi er faktisk ikke begyndt på præsentationsrunden endnu,” 
sagde Ella næsten irriteret, ”men da … Celeste allerede er startet, 
kan vi godt tage den nu. Allerførst vil jeg lige sige nogle ord 
om mig selv. Jeg hedder Elvira Louise Blom, men bliver kaldt 
Ella. Mihi nomen est Ella.
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Celeste så ud til og var også helt ligeglad med, at hun var ankom-
met efter læreren og over, at hun havde tyvstartet præsentationen. 
Hun smilede igen og så direkte på kvinden bag kateteret (to borde 
der var skubbet sammen), mens denne holdt sin lille velkomsttale: 
Celeste syntes, Ella virkede køligt selvsikker. Pæn. Måske lidt 
kedelig af udseende. Mellemblond. Tykt hår med fald i en ikke 
særlig spændende frisure. Smalt ansigt, høje kindben. Øjnene 
langt fra hinanden. Hendes tænder var helt jævne og hvide som 
porcelæn. Der var to mænd i klasselokalet. Nå ja, den ene var 
næsten kun en stor dreng, der for øvrigt kiggede så mærkeligt 
på hende. Han har nok lyst til mig, konkluderede Celeste. Den 
anden var en ganske flot fyr i tyverne. Slet ikke værst. Ved siden 
af sig havde Celeste en overvægtig, men stilig og velklædt dame, 
sikkert en der arbejdede i forretningsverdenen, tænkte hun. Lige 
overfor dem sad en lyshåret dame i en billig, blå blæser, høj, ret 
slank, så det ud til. Og så var der en pæn, hvidhåret dame. Der 
var ikke flere. Ville det blive kedeligt med så få? Eller var det 
måske lettere? De lærte sikkert mere på den måde.
 ”Jeg skal have jer disse tolv gange,” fortsatte Ella rutineret. 
”I øvrigt er jeg lektor i sproghistorie ved Oslo Universitet. Det 
er min gode veninde, der plejer at have det her kursus, men hun 
er desværre blevet syg. Velkommen her til Begynderkursus A i 
latin! I skal lære et sprog, der er dødt, men som på den anden 
side er sprællevende.”
 Den overvægtige kvinde kom med et lille udråb og lagde 
så hånden på munden, som om hun var med i en pantomime 
og havde opgaven: Vær forskrækket!
 Ella havde lagt mærke til hende, men nikkede alligevel til 
Celeste, som fortalte, at hun var farmaceut, at hun arbejdede i 
et stort lægemiddelfirma, at hun i en hvis grad havde brug for 
latin i sit arbejde, og at hun glædede sig. Og så ville hun også lige 
fortælle, at hun havde en dille med romertiden. (Hun sagde dille, 
som om hun var en teenager, tænkte Ella.) Hun havde læst meget 
om romerriget, ja mest romaner og populærvidenskabelige 
bøger, og så havde hun set en fantastisk tv-serie. Hun havde 
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set den mange gange. Ella smilede, men hun kunne godt selv 
mærke, at det ikke var et hjerteligt smil. Men, fortsatte Celeste, 
hovedårsagen var, at hun var sikker på, det ville klæde hende at 
kunne latin. Da hun sagde den sidste replik, kiggede hun hen 
på de to mænd, som om hun ville inkassere deres beundring. 
Ella kunne ikke lade være med at blive irriteret.
 ”Men jeg blev jo lidt spændt på, hvad dit udbrud handlede 
om,” tilføjede Celeste til sidst og puffede fortroligt til armen på 
den tykke kvinde, der sad ved siden af hende.
 ”Ja, jeg hedder Frøydis Brun,” sagde Frøydis leende. Hendes 
ansigt var stadig opspilet og bar et overdrevent forbavset ud-
tryk. ”Jeg er økonom og arbejder i et firma, der hedder Kvervik 
Consulting. Jeg har fået det her kursus som gave af min (her 
tøvede hun et øjeblik, som om hun måtte suge og sutte på ordet, 
før hun ville give det fra sig) kæreste. Og jeg troede (her holdt 
hun en pause) at det var et kursus i italiensk.
 Alle begyndte at le, og Ella sagde, at hun håbede, Frøydis 
ville blive. Frøydis svarede, at hun ville overveje det, men at 
hun i hvert fald ville være med denne gang.
 Manden med tweedjakken fortalte, at han hed Bendik. Han 
læste medicin, og han syntes, det var for dårligt, at lægerne 
ikke blev undervist i latin på medicinstudiet, selv om latin (og 
græsk) i allerhøjeste grad blev brugt af sundhedspersonalet. 
Ella nikkede. ”Jeg vil jo gerne være sikker på, at jeg skærer 
den rigtige kropsdel af,” sagde Bendik. Alle lo. Den helt unge 
fyr sagde mumlende, at han hed Erik, og så mumlede han 
noget uforståeligt om en rockgruppe og tekster. Ella nikkede 
opmuntrende, sådan som lærerrollen kræver det, og pegede på 
den lyshårede i den slidte, blå blæser.
 ”Mit navn er Jenna,” sagde hun. Hendes øreringe bestod af 
mange små kobberplader, som klirrede muntert mod hinanden, 
når hun snakkede, og når hun gestikulerede, steg der en svag 
røgelsesduft op fra hendes krop. Eller var det bare noget, Ella 
bildte sig ind? Hun vibrerede med næseborene. ”Lykkelig ugift, 
en datter. Jeg arbejder med it, har mit eget firma, Blåstjernen. Og 
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desuden er jeg meget interesseret i middelalderen, antikvariske 
bøger, især bøger om trolddom.”
 ”Ja vel,” sagde Ella og hævede øjenbrynene netop så meget, 
at hun fik givet udtryk for, at det da var lidt usædvanligt (og 
højst uvidenskabeligt, selvfølgelig), men ikke mere end at hun 
sikkert fremstod som en neutral lærerskikkelse.
 ”Jeg ved, at de gamle romere var optaget af spådomskunst,” 
fortalte Jenna. Måske mærkede hun intuitivt Ellas modstand 
og reagerede med at forsvare sig. ”De prøvede at finde ud af, 
hvad skæbnen havde i baghånden til dem. Det havde betydning, 
hvilket mønster køerne bed frem i græsset. Og de kiggede på 
himlen og læste i fugleflokkenes formationer.”
 ”Fugle!” udbrød Celeste.
 ”Ja, Tegnene blev brugt til at afgøre vigtige statsanliggender,” 
fortsatte Jenna og kiggede interesseret hen på Celeste.
 ”Hm, ja, det er rigtigt,” sagde Ella, og hun så næsten pinligt 
berørt ud, som om hun, personligt, var ansvarlig for romernes 
naivitet på dette felt.
 ”De var også interesseret i astrologi,” sagde Jenna entusia-
stisk. ”Og, Celeste, du er jomfru, ikke sandt?” sagde hun og 
pegede over på hende.
”En uskyldig jomfru, ja, det er rigtigt,” svarede Celeste. ”Kan 
du se det på mig?”
 ”Okay,” sagde Ella i et afsluttende tonefald midt i latteren, 
der fulgte Celestes (alt for oplagte!) replik. Hun vendte sig om, 
og smilede opfordrende til den gamle dame. Hun rettede sig 
op, førte en hånd op til det grå, næsten hvide hår, løftede det 
ud fra hovedet, først på den ene side, så på den anden. Hun hed 
Anne, sagde hun, men hun ville helst have, at de kaldte hende 
fru Næss. Ella nikkede og sagde: ”Selvfølgelig, fru Næss.”
 Hun havde tre voksne børn og fem børnebørn. Hun var 
enke. Nu var nu pensioneret, men hun havde arbejdet i SAS. 
Engang havde hun kunnet lidt latin, og nu ville hun gerne lære 
noget mere. Det glæder jeg mig til, sluttede hun.
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Celeste trak vejret roligt. Ella Blom virkede dygtig, og Celeste 
havde respekt for dygtighed. Men det var ikke bare det: Et glimt 
af noget andet, noget ubetinget positivt, noget hun havde lyst til 
at undersøge nærmere, selv om hun ikke havde nogen anelse om, 
hvad det var – hvilket hverken bekymrede hende eller fik hende 
til at tøve. Celeste lod Ella være Ella. Hun kiggede på de andre 
deltagere, så kort på hver enkelt af dem og lidt længere tid på 
Frøydis. Frøydis var så overvægtig, at hendes fedme uvægerligt 
var det første, folk lagde mærke til, når de mødte hende. Det 
havde også været det første, Celeste så, men næsten samtidig 
havde det slået hende, hvor flot Frøydis var. Ikke alene havde 
hun et regelmæssigt dukkeansigt (yndigt, ville Celestes far sikkert 
havde sagt), men hendes krop var også velformet, som en jævnt 
tiltagende og aftagende ellipse med det ret lille hoved i den ene 
ende og de hovlignende fødder i de højhælede støvler i den 
anden: Bløde bryster, så maven der stak lidt længere ud end 
både bryster og hofter, før hun igen gik lidt indad ved lårene. 
Hendes hår var velplejet og lå som en klædelig hjelm omkring 
ansigtet. Hendes negle var lige lange, filet i facon og lakeret på 
en måde, som kun en professionel manicurist kunne gøre det. 
Jo, Frøydis var flot, og hun virkede så stærk, så sikker. Celestes 
blik landede på Bendik, som åbenbart straks mærkede det, for 
han løftede hovedet og smilede til hende. Celeste smilede tilbage 
til den unge mand. Han var pæn, det var rart se på ham, let at 
kunne lide ham.
 Der var i det hele taget ingen på kurset, Celeste ikke kunne 
lide. Hun var da heller ikke typen, der havde det med ikke at 
kunne lide folk, hun havde evnen til at se noget positivt i de fleste, 
hun mødte. Men selv om hun i almindelighed var overbærende 
overfor sine medmennesker, var der selvfølgelig dem, hun ikke 
havde så meget til overs for. Sin mor for eksempel, men det 
løste hun ved ganske enkelt ikke at omgås hende mere end 
højst nødvendigt. Storesøsteren Cindy, selv om hun havde fået 
det bedre med hende på det sidste. Knude-Karl som hun heller 
ikke opsøgte, men som hun nødvendigvis måtte forholde sig 
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til, da han desværre var hendes chef. Men der var ét menneske, 
Celeste virkelig hadede, et menneske hun frygtede: Ham. Hun 
havde døbt ham Nero og orkede ikke engang at tænke på ham 
under hans rigtige navn. Det blev til Nero eller kun ham. Hun, 
der aldrig før havde været bange. Det er godt at se, at du har sådan 
et godt liv, Celeste. Du tager på arbejde på samme tidspunkt hver dag. 
Du klæder den hvide pels. Jeg følger med i dit liv, for jeg har svært 
ved at forstå, hvorfor du gjorde det, du gjorde imod mig. Ikke tænke, 
beordrede hun sig selv, og lydigt gled tankerne videre. Og efter 
at have tænkt på Nero, var der en slags lise i at tænke på den 
unge, uerfarne turnuslæge. Hadede hun den dengang unge 
læge? Måske. Hun havde altid ment, at hun hadede ham, men 
nu, efter at hun for otte måneder siden havde fået det første brev 
fra Nero, var hun ikke længere så sikker. Hun indså, at lægen i 
årenes løb var kommet til at stå mere og mere tåget og uklart for 
hende, så han efterhånden blot var en teoretisk størrelse, der med 
jævne mellemrum dukkede op i hendes hoved. Hver gang hun 
havde besøgt Sebbe, på trappen, for hvert trin forbandede hun 
ham. At tro at hun hadede ham, var blevet en del af hende selv. 
Hun havde hadet ham i så mange år, uden at foretage sig noget, 
uden at tænke på at foretage sig noget. Hun havde vidst, at alt 
ville have set anderledes ud, hvis han ikke havde eksisteret. Et 
stilfærdigt, uforanderligt had, der bare var der, en vedvarende 
vrede. Nu, efter at den anden, ham, Nero, havde invaderet hendes 
liv, hendes hverdag, hendes tanker, havde hun for første gang 
mærket, hvad rædsel var. Han lod hende aldrig være i fred. Og 
nu vidste Celeste virkelig, hvad had var for noget. Ellas rolige 
stemme brød ind i hendes bevidsthed. Hun sagde, at der snart 
var pause, men først skulle de lære at bøje verbet amare, at elske. 
Ja, ja, tænkte Celeste og rystede de to mænd af sig, det er jo elske, 
der er mit yndlingsverbum. Celeste, så er det din tur! Amo, amas, 
amat. Celeste så Sebbe for sig og gentog hele bøjningen fejlfrit i 
første forsøg. Det ligner det franske ret meget, erklærede Frøydis. 
Så er der et kvarters pause, sagde Ella.
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I den første time var Ella begyndt på at fortælle de studerende 
om romerriget og antikken, om overgangen fra republik til 
kejserdømme, om sine yndlingsdigtere – og om sproget, selv-
følgelig. Ella havde talt ret lavmælt, så alle var blevet siddende 
yderst på stolen, og de havde virkelig lyttet. Hun snakkede i 
hele sætninger, uden afbrydelser og uden at nøle, men hun 
beherskede også den kunst at holde pause. Hun undlod ikke 
at benytte sjældne, typisk skriftsprogsagtige ord og udtryk. 
Mens hun talte, så hun dem ind i ansigtet efter tur. Alle hørte 
efter. Erik sad med halvåben mund, så Ella måtte passe på, at 
hun ikke kom til at le: Han så ud ligesom Maja som lille, med 
stirrende øjne, fuld koncentration – hun ventede næsten at se 
en tynd stribe spyt ned over hans hage. Latin, sagde Ella, er 
vores mulighed for at stige ind i en tidsmaskine. Det ligger 
der, alt er tilgængeligt. Vi kan få at vide, hvad Cæsar sagde 
i dødsøjeblikket, og hvad Cicero mente var alderdommens 
glæder. Vi kan selv se, hvorfor Horats er en af de største, der 
har levet. Vi kan møde Vergil og Ovid.
 Storhedstiden var fra begyndelsen af vores tidsregning 
og et par hundrede år frem. I denne periode var romerriget 
enormt, og grænserne var stabile. Det var på dette tidspunkt, 
at de største digtere levede og virkede. Og det var dengang, 
latin havde fortrængt de lokale modersmål i den vestlige del af 
Romerriget, det vil sige den del, der i dag er Italien, Frankrig, 
Spanien, Portugal. Hold op! Var det så stort, sagde Erik. Det 
var faktisk endnu større, svarede Ella. Selve området hvor latin 
var modersmål indbefattede også andre dele af Europa – og 
desuden Nordafrika. I den østlige del af Romerriget var latin 
administrationssprog: Man havde andre modersmål, som græsk 
og tyrkisk, men i statsadministrationen blev der brugt latin.
 Lidt efter lidt udviklede latin sig forskelligt i de forskel-
lige områder, og allerede omkring år 800 var det sådan, at 
det begyndte at skabe vanskeligheder for forståelsen. Dette 
var kimen til de romanske sprog. Her så Ella på Frøydis, der 
beredvilligt remsede dem op: fransk, italiensk, spansk, portu-
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gisisk, rumænsk. Ja, det er rigtigt, sagde Ella, og rætoromansk 
i Schweiz. Men de moderne sprog er en anden historie. Vi skal 
holde os til latin. Og latin blev ved med at blive brugt i kirken, 
i retsvidenskaben, i kulturlivet, i videnskaben og i medicinen, 
ikke sandt, Bendik? Hm, nikkede Bendik. Og langt op i 1700-tal-
let blev det vigtigste indenfor filosofi og naturvidenskab forfattet 
på latin. Som skolefag er latin centralt i mange lande, men i 
Norge er der ikke mange, der har det længere. Faget fik vel 
et noget tvivlsomt ry efter Lille Marius, der døde af for meget 
latin, sagde Ella og fik hele klassen til at le lavmælt. Erik lo også, 
men Ella havde en berettiget mistanke om, at skoleelever ikke 
nødvendigvis havde et dybere kendskab til Kiellands roman.
 Jenna var tilfreds med den kommentar. Det kunne ikke 
nægtes, at hun følte sig uakademisk, sammenlignet med de 
andre. De var på et højere uddannelsesniveau alle sammen. Ja, 
bortset fra Erik, ja, og gamle fru Næss; men de kunne vel ikke 
helt regnes med. Jenna havde glædet sig meget til dette kursus, 
men nu sad hun her og var bange for, at der skulle blive alt for 
meget uforståelig teori og kedelig grammatik. Nu måtte hun 
holde sig det vigtigste for øje: Noget skulle snart ske. De fire. 
Hun havde allerede set det, som en underlig geometrisk figur 
med en kvinde i hvert hjørne – en linje imellem den tykke og 
den smukke mørke, til Ella der oppe ved tavlen og ned til hende 
selv.

Fransk tog mere og mere over som overklassens fælles sprog 
hen over 1700-tallet, fortsatte Ella. Eliten havde ønsker om og 
også behov for at gøre sig forståelig i udlandet også uden for 
de traditionelle latintalende arenaer som kirke og universitetet. 
Fransk havde den fordel, at overklassens kvinder også havde 
lært det – latin var nemlig på mange måder mændenes sprog. 
Magtsproget, altså, sagde Celeste. Ella nikkede.
 ”Før vi kaster os ud i det,” sagde Ella, ”må I vide, hvordan 
man skal udtale det. Altså et kursus i elementær udtale. U 
udtales som o, o udtales som Å.”



36

 ”Ligesom på tysk,” sagde Erik.
 ”Das stimmt.” Ella smilede. ”Ph er f, det er enkelt. Husk 
også, at c udtales som k. Det hedder altså Cicero med k og ikke 
med s, som vi er vant til at sige det.”
 ”Hvorfor siger vi det så med s-lyd?” spurgte Jenna.
 ”Fordi det var sådan, udtalen udviklede sig til at blive, for 
eksempel på fransk,” svarede Ella. ”Ae bør vi sige som ai. I 
teksterne vi skal læse står der Caesar, og det udtales kaisar. Og 
curriculum vitae udtales som jeg gjorde det nu: korricolum 
vitai.
 ”Men det er der jo ingen, der siger” protesterede Celeste.
 ”Så har du muligheden for at vise, at du er et dannet men-
neske,” sagde Ella. Det var ment som en spøg, men hendes 
stemme var spids.
 ”Jeg tror, jeg holder mig til forkortelsen CV,” konkluderede 
Celeste lige så blidt.
 ”Shortcuts kan lønne sig,” sagde Frøydis lunt. Celeste vendte 
sig om mod hende og kiggede længe på hende. I løbet af den 
tid Ella brugte på at forklare dem forskellen på tempus og 
modus, havde Celeste vurderet dem alle. Først da Ella havde 
lært dem at bøje amare, var Celeste dukket frem igen fra sine 
tanker. Straks efter var der frikvarter.

Den anden time begyndte med, at Ella insisterede på, at de 
alle kunne en masse latin, selv om de måske ikke altid var klar 
over, at det var latin. De brugte de første ti minutter på at finde 
eksempler på noget at det, de kunne fra før. Alle nordmænd går 
rundt og kan en masse latin, sagde Ella entusiastisk. Familie, 
sagde Erik. Kultur, sagde fru Næss. Snart var klassen i fuld gang 
med at finde ord fra latin i dagligsproget. Plenum, fokus, manus. 
Securitas. Veritas. Volvo. Veni, vidi, vici.
 ”Det udtales altså viki,” præciserede Ella. ”Og tænk på ord 
som normal, viril, lokal. Subtrahere, addere, dividere. Nation, station. 
Motor, traktor, rektor. Motor – det hænger sammen med ordet 
for at bevæge sig. Vi finder det også i mobil. Traktor kommer fra 
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verbet, som betyder at trække. Og har I tænkt på, at ordet for 
en skoleleder er beslægtet med regent og rige? Roden er reg-, og 
det betyder at styre.
 ”Mensa rotunda,” sagde Jenna.
 ”Euge!” roste Ella og tappede med sine fingre på bordet 
foran sig. Men netop dette er mensa quadrata.”
 ”Jeg kan carpe diem,” sagde Celeste.
 ”Det er rigtigt,” sagde Ella. ”Carpe diem, quam minimum 
credula postero.”
 “Hvabehar?” sagde Erik.
 “”Grib dagen, regn ikke med at der kommer en til.” Det er 
Horats,” tilføjede Ella.
 “Dumt sagt af Horats,” sagde Celeste, “der kommer altid 
flere dage.”
 “Det ender jo på et eller andet tidspunkt,” påpegede Ella.
 “Men det skal vi da ikke gå rundt og tænke på,” sagde 
Celeste.

Hvor meget latin kan I egentlig fra før? ville Ella vide. Det viste 
sig, at Celeste, som farmaceut, kunne en hel del latin, og måske 
kom det af, at hun længe havde interesseret sig for alt romersk. 
Men hun havde aldrig lært det systematisk, sagde hun. (Nej, 
det har du nok ikke gidet, tænkte Ella.) Bendik havde jo haft 
latin på medicinstudiet, og Jenna havde samlet meget op ved 
at kigge i gamle bøger. Hun gentog, at hun gerne ville lære 
mere, for hun glædede sig til at læse mere i heksekrøniker og 
trolddomsbøger, hun kunne knap nok vente på at kaste sig over 
de bøger, sagde hun. Det er endnu vigtigere nu til dags end det 
var før i tiden, tilføjede hun, og selv om hendes mimik gjorde 
det klart, at hun sagde det for sjov, fæstnede Frøydis sig ved 
bemærkningen. Frøydis så længe på hende.
 Erik kunne også en del latin. Han havde ved egen hjælp 
gennemgået et kursus, han havde fundet på nettet. Fru Næss 
var gammel latiner. Ja, jeg er gammelsproglig student, men jeg 
har jo glemt det meste. I pausen havde hun betroet Bendik og 
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Jenna, at hun gerne ville være godt forberedt, når hun skulle 
møde Sankt Peter: Jeg har på fornemmelsen, at han er bedre 
til latin end til norsk. Nej, alvorligt talt, jeg gør det for at holde 
hjernen ved lige. Det er vigtigt i min alder, som I ved! Det viste 
sig, at det kun var Frøydis, der ikke havde haft noget at gøre 
med latin før, men hun tænkte hurtigt og effektivt, hun talte 
flydende fransk (Jeg har det i blodet – i mine årer løber der 
romansk blod!), og hun havde selvtillid nok til, at hun regnede 
med, at hvis hun ønskede det, så skulle hun nok hænge på. Hun 
havde allerede glemt, at hun havde regnet med at stoppe efter 
den første gang.

Hen mod slutningen af den anden time proklamerede Ella, at 
nu var tiden kommet til de mundtlige øvelser. Hun skrev nogle 
sætninger på tavlen, med norsk oversættelse i parentes:
 Ut vales? (Hvordan går det?)
 Habesne aliquod animal in deliciis? (Har du kæledyr?)
 Estne tibi maritus? (Har du en mand?)
 Estne tibi uxor? (Har du en kone?) 
 Suntne tibi filii? (Har du børn?)
 Placetne tibi Caseus? (Kan du lide ost?)
 Quot annos natus es?/ Quat annos nata es? (Hvor mange 
år er det siden, du blev født? (Natus = maskulinum, nata = 
femininum))
 ”Vælg et af spørgsmålene og stil det til sidemanden,” sagde 
Ella.
 ”Eller –kvinden!” indskød Celeste.
 ”… og lad den, der svarer på det, vælge et andet og spørge 
sin sidemand,” fortsatte Ella og ignorerede Celestes kommentar.
 ”Eller sidekvinde,” sagde Celeste, lige så muntert som før.
 Ella havde været lidt i tvivl om, hvorvidt hun kunne spørge 
voksne deltagere om, hvor gamle de var, og om de var gift. Hun 
havde fundet opgaverne i en gammel lærebog og ikke orket at 
spekulere mere på det. Det var et dårligt betalt aftenskolekursus. 
Der var grænser for, hvor meget forarbejde hun ville lægge i 



39

det. Nu hvor hun stod foran sin lille klasse, var hun faktisk 
glad for spørgsmålene. Hun kunne for eksempel godt tænke 
sig at vide, hvor gamle de andre var. Om de kunne lide ost eller 
havde kæledyr, var knap så interessant.
 Hun begyndte forsigtigt og spurgte fru Næss om, hvordan 
det gik. Godt, svarede hun og vendte sig mod Erik: Placetne tibi 
caseus? Erik rødmede, svarede sic og spurgte Bendik, om han 
havde børn? Det havde Bendik ikke. Han ville gerne vide, hvor 
gammel Celeste var. Celeste prøvede at svare, men fnisede og 
måtte have hjælp af Ella, og sådan fik alle at vide, at Celeste 
snart blev fyrre. (Hun holder sig godt, tænkte Ella og så med 
misundelse på Celeste, der leende bøjede hovedet bagover og 
blottede en lang, hvid hals.) Bendik benyttede sig af uroen og 
latteren og stillede endnu et spørgsmål: Havde Celeste børn? 
Celeste rystede på hovedet og sagde non infantes. Erik kiggede 
overrasket op på hende og så ud, som om han ville sige noget, 
men sagde ingenting. Celeste spurgte Frøydis, om hun havde 
kæledyr, hvilket Frøydis ikke havde (at dømme ud fra hendes 
ansigtsudtryk havde hun heller ikke tænkt sig at anskaffe sig 
et). Frøydis ville gerne vide, hvordan Jenna havde det. Jenna 
sagde, at hun havde det bene, og Jenna spurgte Ella, om hun var 
gift. Ella svarede sic, og habeo filiam. Runden var forbi. Ella så 
ud over den lille forsamling. Alles blikke var rettet mod hende.
 ”Instantia est mater doctrinae,” sagde Ella med tryk på hvert 
ord.
 ”Hva?” sagde Celeste, mens de andre nøjedes med at sætte 
et spørgende ansigtsudtryk op.
 ”Øvelse gør mester,” forklarede Ella smilende. ”Vi ses næste 
uge! Valete!”
 ”Er det slut allerede,” sagde Erik. Så rødmede han og 
begyndte at pakke sine ting sammen.

*
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De studerende, Ella havde til daglig, var forbavsende ens. De 
var unge, glatte og høflige, de fulgte hendes forelæsninger, fordi 
de havde brug for nogle studiepoint, eller fordi det passede 
ind i resten af timeplanen. Aftenskolekurset var anderledes, 
deltagerne var seks klare personligheder. De mindede hende 
om det første hold, hun havde haft på Blindern. Ens første hold 
glemmer man ikke, for da er man selv ung og entusiastisk og 
møder bedre forberedt til forelæsningerne end nogensinde 
senere. Man respekterer sit fag, hjertet banker for det og for de 
studerende. Og man glemmer dem aldrig, de første studerende, 
de første som man havde ansvaret for at indføre i kundskabens 
og videnskabens verden. Hun havde også senere haft begavede 
og tiltalende studerende – selvfølgelig – men det var aldrig 
gruppen som helhed, hun huskede, altid enkeltindivider (den 
ivrige på første række der fægtede med sine strikkepinde og 
overraskende spørgsmål, brunetten der gik med så indadvendte 
fødder, at hun snublede over sine egne ankler, advokatsønnen 
som elskede filologi og i hemmelighed tog fag på humaniora ved 
siden af jurastudiet). Hun huskede fragmenter fra sine år som 
forelæser, en pause i forårssolen hvor der blev leet højt af noget, 
hun havde sagt; et par smalle, intense øjne der tilhørte en ung 
mand, som hun havde været forbudt og skamfuldt tiltrukket 
af; en dag hvor seminarrummet havde brust af glæde, fordi 
alle pludselig forstod noget, som hun længe havde forsøgt at 
forklare dem. Sådan noget kunne hun huske, men hun kunne 
ikke altid placere hændelserne kronologisk, og hun huskede 
ingen grupper – altså bortset fra den allerførste.

Ella nynnede i bilen hjem fra latinkurset. Det havde været en 
strålende aften! Det var ikke let et sætte fingeren på præcis, hvad 
det var, der havde gjort, at hun havde nydt de to timer, så hun ikke 
havde lyst til, at det skulle slutte, og hun allerede nu ville ønske, 
at kurset skulle vare længere end de tolv gange. Hun forsøgte at 
tænke forløbet igennem, som akademikere gør det, men det var 
ikke nødvendigt med en dybtgående analyse. Det var oplagt, at 
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det handlede om følelsen af at være sat fri fra det sædvanlige 
liv, eller, for at sige det med rene ord, sluppet ud. Ella havde 
altid brugt sit arbejde som en flugt. Når noget ikke fungerede 
i hjemmet, lod hun sig opsluge af nye oplæg til forelæsninger, 
ansøgninger til forskningsrådet, arbejdet med en artikel eller en 
fagbog. Efter at Edmund Benewitz-Nielsen igen var kommet ind 
i hendes liv, var Blindern ikke længere et fristed. Aftenskolen 
var det. Men der var også noget andet. Måske var det alligevel 
nødvendigt med en analyse for at komme til bunds i det?
 Det var ikke sådan, at hun ikke kunne lide sine almindelige 
forelæsninger, slet ikke, men når hun udførte sin undervis-
ningspligt ved universitetet, oplevede hun ikke samme glæde. 
Hun var dygtig, det vidste hun, hun var professionel og lydhør 
overfor de studerende, men hun nød det ikke, sådan som hun 
havde gjort det i aften. Og måske blev glæden endnu større, 
fordi den kom så uventet.
 Rummet havde næsten været for varmt og for lyst. Pedel-
len måtte være af den energiske slags, for efterårskulden var 
kommet så pludseligt, men han (Ella antog straks, at det var 
en ”han”, men hun registrerede også næsten i samme sekund, 
at det var der, hun havde gjort) havde nået at sætte to olieovne 
ind, som strålede varme fra sig med en sådan effektivitet, at det 
lille lokale hurtigt var kommet langt op over tyve grader. Det 
var i slutningen af september, og aftnerne var allerede mørke. 
Det lille klasselokale var udstyret med stærke lysstofrør i loftet, 
men af en art der ikke udsendte det sædvanlige blålige lys, 
men et gulhvidt, næsten gyldent. Måske var det det? Kulden og 
mørket udenfor, varmen og lyset inde, som om de syv befandt 
sig i det gamle Rom under en æggeblommegul sol, hun som 
lærermester, de seks som lærlinge, hendes disciple.
 Hun kunne allerede alle deres navne. Som sædvanlig havde 
hun brugt en meget enkel mnemoteknik, de fleste lærere nok 
brugte i al hemmelighed. Den gik ud på at finde en association 
eller en egenskab ved hver elev, helst med samme forbogstav 
som den pågældendes navn: Frøydis var Frøydis den Frodige. 
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Først havde hun tildelt hende tilnavnet den Fede, men i tan-
kerne havde hun straks givet sig selv et rap over fingrene; der 
var ingen grund til at være grov, selv om Frøydis havde et 
vægtproblem. Celeste var så let, at hun ikke behøvede hjælp af 
et bogstavsammenfald: Celeste var en nar og havde følgelig et 
naragtigt navn. Jenna var tilsyneladende en kvinde med såkaldt 
alternative værdier, hun troede på hekse og stjernetegn og 
kunne følgelig betegnes som Juble Naive Jenna, men Ella havde 
afvist den første indskydelse og var kommet frem til Janis Jenna 
Joplin. Jenna kunne minde om en større, bredere, højere, ældre 
udgave af hende. Stikordet for fru Næss var Loch Ness – en 
løsning som Ella kunne lide, netop fordi den milde fru Næss 
ikke havde den fjerneste lighed med det kæmpestore søuhyre 
med kælenavnet Nessie. Navnet Bendik betyder den velsignede, 
og han var så flot, at man godt kunne sige, at han velsignede 
den kvindedominerede gruppe med sit nærvær. Erik var Erik 
den Røde, fordi han rødmede. Hendes seks aftenskoleelever: 
Discipuli vespertini. Hun blev ved med at tænke på dem.
 Den bumsede og stammende Erik, med nedbidte fingernegle, 
med hættetrøje og med det for hende gådefulde ønsket om at 
skrive rocktekster på latin. Hun mærkede den samme slags 
ømhed for ham, som Majas første kærester havde udløst i hende, 
kejtede og generte som de havde været, næsten uden at turde 
løfte blikket og se hende og Peter i øjnene.
 Den anden unge mand, Bendik, var vel en fem, seks år ældre, 
en aldersforskel, der var ubetydelig for de andre, men for de to 
unge udgjorde årene antagelig en hel generation. Hvorfor havde 
han valgt at repetere på et kursus, hvor han ikke kunne regne 
med at møde ret mange jævnaldrene – næsten kun midaldrende, 
kulturelt interesserede kvinder? Og kunne der tænkes noget 
mere afskrækkende for en mand i tyverne end modne, kulturelt 
interesserede kvinder? Han havde haft lyst til ar komme ud af 
sit sædvanlige miljø, havde han sagt til Celeste i pausen. Typisk 
Celeste at spørge! Hm, svarede Ella sig selv, og det er typisk 
dig ikke at gøre det.
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 Celeste var den, hun satte mindst pris på, sikkert fordi hun 
var så arrogant og så ulidelig selvsikker. Nu ingen udflugter, 
Ella Blom, det er ikke derfor! Og er hun faktisk arrogant? Nej, 
hun er sandsynligvis slet ikke arrogant. Celeste er for smuk, det 
er det, der er sagen. Ellas indre stemme kunne til tider lyde som 
en romersk moralfilosof i tomgang, der blev ved med at insistere 
på, at indsigten i egne begrænsninger var vejen til lykke, eller 
i hvert fald vejen ud af mismod. Du er ikke pæn længere! Du 
må bare indse, at Celeste er meget pænere end dig. Ella skyndte 
sig at hoppe hen til den næste kvinde: Gamle fru Næss med de 
krystalklare hjerneceller og humoren i behold. Ella troede, at 
fru Næss ville have sans for, at Ella kaldte hende Nessie. Hun 
ville sikkert kunne lide det. Fru Næss var en nydelig, gammel 
dame. Hvis hun havde været fyrre år yngre, ville du sikkert 
også have haft svært ved at goutere hendes suverænitet. Så, 
så, beroligede hun sig selv: Ella Blom, du kan sige meget om 
Ella Blom, men hun plejer ikke at være jaloux. Altså, begyndte 
stemmen, men så tav den.
 Og så var der jo Janis Joplin. Jenna med det ufriserede, lyse 
hår, som havde middelalder og hekse som hobby (Ella tillod 
sig et rituelt, foragteligt snøft, men hun smilede også ad sig 
selv – og af Jenna), sådan en ’alternativ’ som Ella egentlig ikke 
havde noget til fælles med. Der var for meget astrologi, linser 
og batikfarvede tørklæder, for meget med vage teorier uden 
hold i virkeligheden. Men på den anden side arbejdede hun 
med noget så jordnært som IT, og der var et eller andet over 
Jenna, som trådte frem trods alt det andet, hun stod for – eller 
som trodsede alt det Ella med sine fordomme mente, at hun 
stod for.
 Ella havde aldrig før mødt sådan en som Frøydis. Frøydis 
den Frodige. Hun var alt for tyk. På den ene side foragtede Ella 
tykke mennesker. Deres kropsfacon sladrede jo om, at de ikke 
havde kontrol over deres madindtagelse. På den anden side 
var hun sig pinagtigt bevidst, hvor afmægtig hun selv var på 
nogle af livets områder, og på den måde så hun med sympati 
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på Frøydis’ kuglekrop. Men hun kunne ikke lade være med 
at synes, kroppen var ækel og påtrængende. Den var svært 
at overse, da der var så usædvanlig meget af den. Samtidig 
vidste Ella, at Frøydis langt fra var svag, at hun sandsynligvis 
var den stærkeste personlighed på holdet. Lige efter timen 
havde Frøydis spurgt Ella om, hvordan man sagde, ”Du er 
smuk”. Hun skulle nemlig sige det til en, tilføjede hun. Ikke af 
nysgerrighed, men af grammatiske grunde, havde Ella spurgt, 
om hun skulle sige sætningen til en af hankøn eller hunkøn. 
Han er helt afgjort af hankøn! havde Frøydis svaret med et stort 
smil. Og Ella havde sagt, at det så hed Pulcher es. P-u-l-c-h-e-r, 
men ch udtales som k! Frøydis havde smilet endnu bredere og 
gentaget den lille sætning. Ella var straks begyndt at fantasere 
om, hvem Frøydis havde tænkt sig at give en kompliment: En 
kæreste? En elsker? Hendes mand?

Ella holdt op med at nynne, da hun nærmede sig sin egen 
gade. For en gang skyld fandt hun en ledig plads lige udenfor 
indgangen. Hun parkerede, låste bildøren og vidste ikke, at hun 
sukkede. Allerede da hun nåede op på anden etage var glæden 
fra aftenskolen forduftet. Hun følte sig gammel og træt. Da hun 
stak nøglen i låsen, gled hendes frakkeærme op, og hendes 
arm blev synlig til et stykke op over håndleddet. Huden var 
vintergusten og havde fire større modermærker og flere små. 
Hun havde aldrig haft mange hår på armene, men midt i et af de 
store modermærker groede der et langt, næsten gennemsigtigt 
hårstrå. På oversiden af hendes hånd trådte blodårerne frem 
som et andet oversigtkort over T-banenettet. Armbåndet, der 
havde forskubbet sig opad, havde afsat et rødt mærke i huden.
 Det havde ikke generet Ella Blom at blive tredive år, faktisk 
havde det heller ikke spillet nogen rolle, at hun blev fyrre. 
Hun havde ikke kunnet forstå, hvorfor kvinder var så besat af 
alder, hun havde ment, det måtte handle om forfængelighed 
og tab af skønhed. Det kunne ikke falde Ella ind at hævde, at 
hun var ligeglad med sit udseende, snarere handlede det om, 
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at hun simpelthen havde givet op, indset at der ikke var noget 
at gøre. Hun havde resigneret, hun var videnskabskvinde for 
pokker, vidste at kamp mod rynker og andre alderdomstegn 
var forgæves. Uanset hvor dyre cremer hun investerede i, ville 
hun aldrig genvinde ungdommens skønhed. Hun, der hver dag 
vadede rundt i kvindelige studerende, måtte være usædvanlig 
tungnem, hvis hun skulle tro på, at hun kunne hamle op med 
deres skønhed og ungdom. Nej, det var bedre at indses, at man 
blev ældre og mindre attraktiv for hvert år der gik. Hun havde 
besluttet sig for at ældes med værdighed, ikke gøre noget, slet og 
ret. Hun fyldte tredive, hun fyldte fyrre, hun blev ønsket tillykke 
og fik gaver af Peter og Maja. Datterens gaver og den kærlighed, 
hun viste hende, modtog hun med glæde og uforbeholden 
taknemmelighed. Peters gaver og lykønskninger blev gransket 
i håb om at finde et tegn, en skjult kærlighedserklæring i den 
bog (som hun havde sagt, at hun ønskede sig), i smykket (som 
hun havde peget på hos guldsmeden) eller i den traditionelle 
buket røde roser. Hun fandt aldrig sådan noget (Hvad havde 
du forventet, Ella Blom, en kærlighedssonet forfattet af din højst 
prosaiske ægtemand?), men hun svigtede ikke sin beslutning 
om alt ældes uden kamp. Derfor kom det helt bag på hende, 
da hun for nylig blev femogfyrre, at hun løb ind i en krise, før 
hun fik taget sig sammen. Det foregik meget diskret, bag den 
lukkede soveværelsesdør. Hun var begyndt at dirre. Til sidst 
rystede hele kroppen, som om nogen holdt fast i hende og 
ikke ville slippe og ruskede hende som en anden kludedukke. 
Hun havde knuget sig sammen på gulvet, hendes muskler var 
krampagtigt spændte, hun mærkede blodet pulse, som skulle 
det bane sig vej gennem alt for snævre årer. Hun vidste, at 
hun snart ville eksplodere, et eller andet sted i kroppen ville 
årevæggene give efter og blodet springe frem som fra en gejser. 
Nu, lige om lidt. Det var dengang, det var gået op for hende: 
Hun var ikke i stand til at kontrollere det. Men efter en times tid, 
var det det, hun alligevel kunne. Hun tog en hovedpinetablet 
og gik ud i entreen. Hun smilede til Peter, der åbenbart ikke 
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havde lagt mærke til, at hun havde været fraværende. Så gik 
hun ind i og satte sig i biblioteket for at forberede et indlæg til 
en konference, og selvfølgelig nævnede hun ikke med et ord, 
hvilke kvaler hun havde været igennem. På indersiden af Ellas 
ene lår vibrerede det stadigvæk svagt i en genstridig muskel
 Ellas lille sammenbrud blev forårsaget af et simpelt reg-
nestykke: Det var gået op for hende, at hun nu var nærmere 
de halvtreds end de fyrre, og en stærk følelse af at det hele 
– alderen, livet, hun selv – var uvirkeligt, havde sænket sig 
ned over hende. Er det her mig? For et par sekunder siden var 
jeg jo en teenager. Så mødte jeg Peter, vi blev forelsket (og det i 
en sådan grad, at jeg så mig henvist til at benytte det forslidte 
udtryk ’stormende forelsket’). Han havde lyst hele tiden, og jeg 
begærede ham, så det værkede i hele kroppen. Og brylluppet, 
var det ikke lige for nylig? Det er da ikke mere end et par dage 
siden, at jeg stod med Maja over skulderen og klappede hende 
på ryggen, for at få hende til at bøvse. Og var det ikke her den 
anden dag, at jeg jublede over, at jeg var blevet fast ansat på 
Blindern? Og så var det, at det kom til hende, som en kold og 
klam sky, at hun skulle dø. En dag, om ikke ret lang tid, skulle 
hun dø. Nogen skulle sidde og kigge på hendes dødsannonce 
i Aftenposten. Hun prøvede på at tale sig selv til fornuft, men 
den sædvanlige ironi fungerede ikke, som den plejede: Du er 
dødelig som alle andre mennesker, big surprice! Hun skulle 
holde op med at trække vejret, hendes hjerte ville holde op 
med at slå, og der ville ikke være flere dage. Dette var hendes 
liv. Sandsynligvis havde hun levet mere end halvdelen af det. 
Og det ville ikke blive anderledes. Det klemte hende ned: at det 
aldrig ville blive anderledes. Hun, der havde været den eneste 
i flokken af veninder, som ikke skulle forandre menneskeheden 
og redde verden, og som ikke skulle løse kræftens gåde eller 
vinde nobelprisen. Ellas eneste ambition havde været at blive 
lykkelig. Hun havde syntes, hun gennemskuede sine veninders 
naivitet. Det er ikke det, der betyder noget, havde hun tænkt og 
følt sig klog. Det som tæller, er at finde lykken. Lige præcis hvad 
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lykken bestod i, havde den unge Ella ikke haft et klart billede 
af, men at kærligheden til Peter var en del af det og barnet en 
anden, det var hun overbevist om.

Maja var i København. Hun var en sund, ung kvinde med alt, 
hvad det indebar – blandt andet at hun nu var mere optaget af 
venner, veninder, kærester, fester, koncerter og studier end af 
sine forældre. Maja og Ella snakkede sammen mindst en gang 
om ugen, altid i en god stemning, men den gamle intimitet var 
borte. Ella kendte ikke længere navnene på Majas venner, hun 
vidste ikke mere, hvordan hendes dage så ud, og der opstod 
ind imellem huller i deres samtaler, som det nok mest var Ella, 
der mærkede, men som ingen af dem var i stand til at udfylde.

*

Hvis professor Edmund Benewitz-Nielsen havde anet, hvor ofte 
han optrådte i Ellas tanker, ville det have moret ham kosteligt. 
Hvis han havde vist, hvor ofte hun vågnede midt om natten 
i koldsved, efter endnu en gang at have drøm om ham, ville 
han måske endda have leet (noget der skete så sjældent, at han 
næsten havde glemt, hvordan man gjorde det). Måske var den 
største forskel på Ellas sædvanlige forelæsninger på universite-
tet og Ellas aftenskolekurset i latin, at hun i aftenskolen kunne 
undervise uden at måtte tænke på Edmund Benewitz-Nielsen.
 Edmund Benewitz-Nielsen var mediciner, med speciale 
i neurologi. Han havde kendt Ella, siden de var i tyverne. I 
begyndelsen havde de haft et godt forhold til hinanden, selv om 
Ella en gang imellem spurgte sig selv om, hvorfor hun tilbragte 
så meget tid sammen med ham. Han tog hendes beundring for 
givet, og til sidst blev det også noget selvfølgeligt for hende. 
Hun beundrede. Han blev beundret. Han sagde, at hun var 
pæn. Hun benægtede det og takkede. Han prøvede på at forføre 
hende. Hun ville vente. Selvfølgelig var det ham, der snakkede 
mest, og ham der i det store og hele definerede, hvad de skulle 
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snakke om, og det gjorde, at Ella fik et ganske godt overblik 
over en del medicinske emner, mens Edmund aldrig ændrede 
sit syn på for eksempel hvem de virkelig gode forfattere var 
(efter hans mening var det Jack London, Helge Ingstad og Knut 
Hamsun). Men Edmund lyttede da også til hende, nikkede og 
så ud, som om han syntes, det der kom ud af hendes mund var 
nogenlunde fornuftigt, selv om hun lagde mærke til, at hans blik 
ofte var fokuseret på de kropsdele, som befandt sig et stykke 
nedenfor hendes mund. Jo, Ella kunne godt lide Edmund. Og 
hun beundrede hans selvtillid. Hun havde ikke følelsen af, at 
det var noget, hun selv manglede; tværtimod mente hun, at 
hun havde mere end nok. Hun vidste jo, at hun ikke var dum, 
hun var vokset op i et verbalt hjem, hun var fagligt stærk, hun 
fulgte forelæsningerne og sat hver dag i flere timer på læsesalen. 
Men hun var ikke god til at tage ordet i auditoriet, komme med 
spørgsmål til professoren, hvis der var noget, hun ikke forstod 
eller ikke kunne få til at stemme. Hun måtte mangle evnen 
til at formulere sig klart og koncist i store forsamlinger, hun 
havde forsøgt, men ordene blev væk, og så stod hun der og 
fremstammede noget usammenhængende, mens hun mærkede 
hjertet slå mod ribbenene. Ella læste filologi, hvilket var ens-
betydende med, at der nok var hundrede kvinder i auditoriet, 
men kun syv, otte mænd. Forelæserne kendte navnene på 
mændene. Det var jo ikke underligt, da de jo var så få, og de 
gjorde sig bemærket og havde desuden som oftest samme køn 
som forelæserne. De mandlige studerende syntes ikke, det var 
svært at stille spørgsmål i plenum. Ella så op til dem, selv om 
hun indså, at deres spørgsmål og deres kommentarer ikke altid 
var lige imponerende. Det hun ikke kunne lade være med at 
lægge mærke til, var den autoritet de lagde for dagen, og den 
selvfølgelighed og sikkerhed med hvilken de udtalte sig om de 
mest trivielle bagateller.
 Edmund og Ella havde været aktive i studenterpolitik-
ken, ærgerrige som de var. Begge var oprigtigt interesseret i 
universitets- og uddannelsespolitik, og begge havde indset at en 
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plads i studenterrådet eller i fakultetsrådet (på det medicinske 
fakultet for Edmunds vedkommende og på det humanistiske 
for Ellas) ville være noget, der kunne fremme deres karrierer og 
deres akademiske opstigning. Han så sig selv som en kommende 
formand for studenterrådet, og han gjorde intet for at skjule sin 
overraskelse, da hun fortalte ham, at hun delte den ambition.
 De havde drukket kaffe på Frederikke massevis af gange, 
havde skændtes venskabeligt om studenterboligpolitikken og 
studiefinansieringen, om hvorvidt strejke var en mulighed for 
at opnå bedre vilkår for de studerende. Én gang havde de set 
en amerikansk film sammen i en biograf nede i byen og delt en 
flaske vin på en bar bagefter. Ella havde lænet ind mod ham og 
tænkt, at der var noget særligt over Edvard. Han så på hende og 
sagde, at hun var så s-sød, hvorefter han rødmede og fortalte, 
at han havde stammet som barn, og at det kom frem, når han 
fik lidt alkohol. Ella kunne godt lide det, selv om hun ikke 
rigtig forstod hvorfor. Næste gang droppede de biografen og 
gik straks på bar. Da de var halvvejs gennem rødvinen, havde 
hun laden ham kysse sig. Ja, hun havde ’ladet ham kysse sig’. 
For det var sådan, det var foregået: Han havde taget initiativet, 
hun havde givet efter. Det var helt efter opskriften. Han fulgte 
hende hjem til hendes lillebitte lejlighed. Kan jeg k-komme 
med dig op? Hun havde rystet på hovedet. Ella vidste endnu 
ikke helt, hvor alvorligt hun mente det med ham. Hendes 
veninder på Blindern lagde ikke skjul på deres misundelse 
(Han er jo perfekt!), de havde smådrillet hende og spurgt, om 
hun havde planer om at blive lægefrue, og hun havde smilet 
hemmelighedsfuldt, trukket på skuldrene og koncentreret sig 
om læsningen. Ella blev ikke let forelsket, men nu mente hun, 
at hun følte noget – at der var noget specielt mellem dem. Men 
der var alligevel en side af Edvard, som hun slet ikke kunne 
acceptere: Han opførte sig anderledes overfor folk, når han 
drak. Han blev skarpere, mere arrogant, mere skødesløs i sine 
kommentarer. Det var aldrig gået ud over Ella, og han drak 
ikke ofte og heller ikke meget. Men Ella havde set, hvordan 
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han forandrede sig til en mindre sympatisk udgave af sig selv. 
Nej, hun var slet ikke sikker på, at hun burde forelske sig mere i 
Edmund. Så traf Ella Peter Ditlef Hoff, den tandlægestuderende, 
og hun forstod, at en forelskelse var noget helt andet end de 
følelser, hun havde haft overfor Edmund.
 Det skete til en fest. Og det var Edmund, de overtalte hende 
til at komme. Egentlig var Ella træt af lærer- og studenterfe-
sterne. Hun var træt af at se, hvordan de mandlige studerende 
altid endte med at være sammen med de lærere, der var mødt 
op. De sad omkring et bord fyldt med ølflasker, med ryggene 
vendt som en mur imod resten af festen. De diskuterede fag, 
studenterpolitik eller hvad der var sket i verden. De unge mænd 
med Palæstina-tørklæderne, som afslørede sig til eksamen og 
på Frederikke som middelmådigheder med ret begrænsede 
kundskaber, udtalte sig med alkoholforstærket selvsikkerhed, 
lo støjende og lod sig ikke vippe af pinden. Efter nogle timer 
begyndte mændenes blikke (både de studerendes og lærernes) 
at rette sig imod kvinderne. Nu skulle der flirtes, nedlægges og 
ligges. Ella var træt af det. Hun så mønstret, men hun var ikke 
i stand til at gøre noget ved det. De to gange hvor hun havde 
sat sig ned mellem mændene, var hun blevet ignoreret, bortset 
fra at en professor havde bemærket, at hun havde smukke øjne. 
Men Edmund havde fået hende overtalt til at komme med netop 
til denne fest, og modstræbende havde hun sagt ja. Det bliver 
rigtigt sjovt, sagde Edmund, der kommer masser af folk, fra 
alle fakulteter, vi får endda vores egen dj. Kom med! Du bliver 
den smukkeste af dem alle, Ella. Hun havde ladet sig smigre, 
ladet sig besnakke til det.
 Det var Edmund, der præsenterede dem for hinanden. Her 
er Ella. Mød Peter. Peter Ditlef Hoff og Edmund havde gået 
på samme skole, og et par år tidligere havde de genoptaget et 
spirende venskab fra barndommen. Edmund læste medicin, 
Peter odontologi. De var begge to klar over statusforskellen 
imellem de to studier, men det satte ikke det nyvundne venskab i 
fare, fordi det gentog den status, de havde haft i skolen. Edmund 
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og Peter drak øl, spillede tennis sammen, og Edmund plejede at 
blive inviteret med op på Peters hybel for at se tipskampen der, 
med det klassiske system at de tog en skål for hvert mål, der 
plingede ind. Da Peter og Ella mødte hinanden, blev de straks 
forelsket. De blev så fascinerede af hinanden, at de kyssede i al 
offentlighed der til festen. Helt ulig Ella Blom. Edmund havde 
drukket tæt. Han havde selvfølgelig lagt mærke til, at noget var 
ved at udvikle sig imellem Peter og Ella. Da deres læber slap 
hinanden, og Ella åbnede øjnene, så hun ikke bare ind i ansigtet 
på en forelsket Peter, men også på en rasende Edmund. Han 
stod lige bag Peter og stirrede hende ind i øjnene. Ella, du kan 
ikke mene, at du vil have den … o-orm der, sagde Edmund 
meget højt, tilsyneladende meget selvsikkert. Peter vendte sig 
om og prøvede på at berolige ham.
 Mange af deltagerne i festen havde fulgt interesseret med 
lige fra begyndelsen. Både Edmund og Ella var studerende, man 
vidste hvem var, og Ella var halvvejs blevet set som Edmunds 
’dame’. Trods Edmunds arrogance, som blev synlig, når der 
blev festet, var han nok alligevel den, man sympatiserede med 
frem for den ukendte, mere beskedne Peter. Men da Edmund 
uden varsel langede Peter en lussing og kaldte Ella en hore, tog 
alle straks Peters parti, og da han lagde sin arm beskyttende 
omkring Ellas skuldre, lød der en lys manderøst fra flokken af 
tilskuere: D-d-det er l-lige p-præcis d-den o-orm, h-hun v-v-v-vil 
have. Kredsen omkring de tre brølede af latter. Selv om Ella på 
det tidspunkt både var såret og vred, syntes hun nu, at det var 
synd for Edvard. Og hun deltog overhovedet ikke i latteren. 
Hun smilede ikke engang.

Ella og Peter blev et par. Edmund levede alene resten af sit liv. 
Edmund tilgav Peter, som en mand tilgiver en anden mand – 
anerkender sejrherren. De snakkede aldrig om episoden, de så 
ikke meget til hinanden, men hilste og snakkede lidt sammen, 
hvis de tilfældigvis mødtes. Og Edvard sagde ja til invitationen 
og var med til deres bryllup. Han og Peter blev med tiden fjerne 
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bekendte med hver sin karriere og nogle fælles minder fra 
barndommen og studietiden. Ella derimod kunne han aldrig 
tilgive. Hun havde valgt en ubetydelig person frem for ham. 
Hun havde gjort nar af ham, trådt på ham, ydmyget ham. Hver 
gang han tænkte på Ella Blom, huskede han, hvordan det havde 
været at stå midt i ringen af leende mennesker.

Om det skyldtes den offentlige fornedrelse, bitterheden over 
tabet, eller det handlede om helt andre ting skal være usagt; i alle 
tilfælde var det et faktum, at Edvard ikke fik den karriere både 
han selv og andre havde regnet med. Han opgav studenterpoli-
tikken, gjorde sit studium færdigt på normeret tid, gennemførte 
turnus og påbegyndte en specialisering indenfor neurologi. 
Han blev afdelingslæge på Ullevål Sykehus, men blev ikke 
tilfreds, ligegyldigt hvad han foretog sig. Efter nogle år fik han 
en forskerstilling ved Universitetet i Oslo. Han blev ikke mere 
omgængelig af at blive ansat ved universitetet, men han syntes 
nok, at livet tog sig lidt lysere ud. Han behøvede ikke i større 
omfang at forholde sig til andre mennesker, han kunne fordybe 
sig i forskning, han forlod sjældent sit kontor før efter mørkets 
frembrud. Så ofte han kunne, rejste han hjem til Vestfold, han 
satte pris på havearbejde, kiggede på de studerende, men holdt 
sig i skindet og gik til en glædespige i ny og næ. Han udviklede 
efterhånden en sans for portvin og hurtige biler. Han trivedes 
ikke rigtigt i sit eget liv.
 Tabet af Ella og episoden til festen havde sat sig fast i ham 
som en smertefuld byld, der langsomt svulmede op og voksede 
sig større. For ikke så længe siden havde han fået muligheden 
for at deltage i et stort tværfakultært projekt (PIB: Prepositions in 
the Brain – a Neurolinguistic Project). Edmund Benewitz-Nielsen 
havde set sig selv som den selvskrevne leder, og det havde ikke 
været let for ham at sluge, at fakultetsledelsen havde foretrukket 
en kvindelig humanist frem for ham. (Typisk! Fordoblet politisk 
korrekt, havde han tænkt.) Edmund blev spist af med posten 
som næstformand. Det var først lige før projektet gik i gang, at 
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han opdagede, at den kvindelige humanist, som rektor omtalte 
som Elvira Louise, var Ella Blom. Han havde prøvet på at 
lade være med at tænke på Ella i alle disse år, men nu meldte 
følelserne sig igen. Ikke forelskelsen, den var forsvundet for 
længst, men foragten, eller noget der tangerede had. Allerede 
da han hilste på Ella på det første møde, og hun havde smilet 
stort til ham og givet ham et klem og kvidret om, at det var 
hyggeligt at møde ham igen efter så lang tid, så gik der hul på 
bylden, og den tømte sit inficerede indhold ud i hele hans krop. 
Det overraskede ham, at han reagerede så voldsomt på at møde 
hende. Han havde ikke noget valg. Betændelsen piblede ud og 
spredte sig. Han vidste, at han blev nødt til at hævne sig. Han 
vidste, at han ikke orkede at se hende, vide at hun var lykkelig, 
og da slet ikke at have hende som chef (alene det var absurd i 
sig selv: hun var lektor, kvinde, filolog).
 Og når han først havde bestemt sig til noget, udførte han 
det med stor flid og dygtighed. I al stilhed undlod han at lave 
en del af sine opgaver. Han nikkede til Ella, men undlod at 
viderebringe beskeder til resten af gruppen. Han nød synet 
af Ella, da hun opdagede – mens dekanen og visedekanen 
var til stede – at nøglepersoner i projektet var uvidende om 
beslutninger, de skulle være blevet informeret om for længe 
siden. Benewitz-Nielsen bad pænt om undskyldning bagefter. 
Ella sagde, men kære, det var i bund og grund hendes ansvar, 
men da det havde gentaget sig nogle gange, regnede Ella med, 
at Edmund var lidt ustruktureret, og hun overtog selv den slags 
opgaver. Edmund Benewitz-Nielsen fandt hurtigt på noget 
andet. Han lod aldrig en anledning gå fra sig til at sige mildt 
ufordelagtige ting om hende. Nej, ikke direkte fornærmende, 
det var han for klog til, han antydede bare, at stakkels Ella Blom 
havde påtaget sig alt for meget, at hun havde det hårdt nu, 
både på arbejde og derhjemme. Han mumlede medfølende, at 
det ikke var mærkeligt, at hun ikke nåede at gøre alt det, hun 
skulle. Han understregede, at han på ingen måde ville klandre 
hende for, at slutproduktet ikke kom til at blive helt så strålende, 
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som Ella havde stillet i udsigt i sin tiltrædelsestale. Han var 
fuld af forståelse for, at det var blevet for meget for hende. Han 
lod skinne igennem, at han, af ren medmenneskelighed og af 
hensyn til universitetets omdømme, måtte træde til igen og igen 
for at redde hende. I andre, mere fortrolige samtaler imellem 
mænd højt oppe i universitetets magtpyramide, fortalte han, 
selvfølgelig med den rette portion modvillighed og klædelig 
beklagelse, at Ella Blom desværre ikke egnede sig som leder. 
Han fejrede sine sejre med et glas portvin eller to. Det gjorde 
ham godt at se, at hun sled i det, selv om lykkefølelsen var lige 
så forbigående som virkningen af portvinen.
 Det tog flere måneder, før Ella forstod, hvad Edmund Bene-
witz-Nielsen prøvede på at gøre imod hende. Samtidig med at 
dette blev klart for Ella, fik Benewitz-Nielsen større og større 
problemer med at skjule sin foragt og sit had. Han begyndte at 
lade bemærkninger falde om, at Ella måske skulle indse, at hun 
burde trække sig, at det aldrig ville lykkes for hende, at andre 
burde overtage styret. Det handlede om at kende sin begræns-
ning. Og på en eller anden måde vidste hun, at dette bare var 
begyndelsen. Edmund Benewitz-Nielsen ville aldrig give op.

Ella sukkede igen, kastede et sidste blik på sin aldrende arm 
med modermærkerne og de fremstående blodårer. Hun drejede 
nøglen om og låste sig ind i lejligheden. Hej, så er jeg hjemme 
igen! råbte hun, som hun altid gjorde. Og som sædvanlig håbede 
hun, at der kom et svar fra ham.

*

Før Anders havde Frøydis aldrig haft travlt med at komme 
hjem. Nu løb hun ud til bilen, til dels fordi det var så koldt, men 
mest fordi hun ville hjem til ham. Frøydis småløb så hurtigt hun 
kunne med den tunge krop på de korte ben, og de høje stilethæle 
gjorde det heller ikke lettere. Lige før hun nåede frem til bilen, 
gled hun, og et øjeblik var hun lige ved at falde, og som altid 
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gav det lille tidsrum i ubalance hende et stik af rædsel. Maman, 
nåede hun at skrige inden i sig. Så genvandt hun ligevægten, 
og alt faldt til ro i hende igen. Og da hun så op, fik hun øje på 
Jenna, den lyse dame der læste bøger om trolddom. Frøydis 
standsede helt op. Hvad var det Jenna lavede? Og hvad var 
det, hun sagde? Frøydis lyttede, hun lænede sin korte krop, så 
meget hun kunne hen mod Jenna.

Nej, Frøydis Brun var ikke en høj kvinde. Selv troede hun, at hun 
aldrig havde fået indhentet det forsømte: Faderens ukærlige, ja, 
til tider voldelige behandling af moderen gjorde, at Frøydis blev 
født, før hun var færdigudviklet. Hun havde været lillebitte som 
nyfødt. Den dag hun blev tretten år, målte moderen hende til 
at være nøjagtig 159 centimeter, og den højde beholdt hun hele 
livet. Da hun skulle have sit første pas, holdt hun sine fingre 
krydset i lyve-kors bag ryggen og bestemte sig til at runde opad. 
Højde/Height: 160 cm. Tidligt i hendes liv, da hun var meget 
mindre, havde der været to episoder, som efter Frøydis mening 
havde været skelsættende.
 Den første indtraf da hun var mellem tre og fire centimeter 
lang. Hun indbildte sig, at det var foregået på følgende måde: 
Hun havde ligge og duvet (hun brugte med vilje verbet duve, 
for hun så for sig, at hun havde ligget og flydt i vandskorpen 
som et trillende, rundt, rødt og hvidt flod på en fiskesnøre). 
Hendes ansigt var bredt med øjnene placeret på hver side af 
hovedet som på en fisk. Øjenlågene kunne endnu ikke åbnes, 
men hun, der skulle blive til Frøydis, vidste, at de med tiden 
ville blive sådan, som øjenlåg bør være, og det var ikke noget, 
hun bekymrede sig om. Med tiden ville alt komme, og når alt var 
kommet og var på plads, ja, så ville hun selv komme ud i verden, 
ud til maman. På hendes fingre og tæer prikkede det behageligt, 
hvor neglene var i færd med at dannes. Ørene så endnu ikke 
helt ud som ører, og de sad stadigvæk langt nede på hendes 
fiskehoved, som to indfældninger i huden. Alligevel havde hun 
ikke svært ved at genkende mamans stemme, maman plejede at 
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lægge sin hånd lige under sin navle, maman trykkede hånden 
mod maven, maman sang, maman kaldte hende mon petit chou 
eller mon bébé à moi. Ind imellem hørte hun også pappas stemme 
som et fjernt tordenskrald fra tilværelsen derude. Hun forstod, 
at moderen ikke var så god til at vælge mænd. Hun, der skulle 
blive til Frøydis, kunne ikke lide pappa, og selv om han af og til 
kunne sige ordene ”mit barn”, var hans tonefald helt anderledes 
end moderens. Flere gange havde hun hørt forældrene skændes 
med høje stemmer. Så kneb hun, der skulle blive til Frøydis, de 
allerede sammenklistrede øjenlåg hårdt sammen. Hun lagde 
de korte arme over kors og lavede saltomortaler for at slippe 
for at høre noget. Hun ville så gerne beskytte moderen, men 
indså, at det var ret svært lige for tiden. Hun var en astronaut 
inde i maman, vægtløs, men trygt fortøjet til livmodervæggen. 
Navlestrengen var et tykt, tvundet reb; Indimellem rykkede 
hun forsigtigt i det for at forsikre sig om, at det sad fast. Men 
så skete der følgende: Denne dag var der gået ni uger siden 
undfangelsen. Hun duvede i det lunkne, mørke vand. Så blev 
hun smidt rundt, det skvulpede afsindigt omkring hende, hun 
opfattede et dumpt drøn og et skrig, som måtte være mamans. 
Selv åbnede hun også munden for at skrige af rædsel, men 
den fyldes bare af fostervand. Det føltes, som om hun skulle 
gå løs, som om hun blev revet løs fra sin fortøjning. I lang tid 
var det, som om hun svævede frit, uden holdepunkter, uden 
fremtid. Så blev det roligt igen, bølgerne lagde sig. Hun rykkede 
i forankringen, den var der, men trygheden, forvisningen om at 
alt med tiden skulle komme, var forsvundet. Hun som skulle 
blive til Frøydis var blevet til et egentligt foster.
 Den anden af de to episoder indtraf næsten fem måneder 
senere, for nu skete der det, som slet ikke skulle ske. Hun var 
kommet løs, mod sin vilje var hun blevet adskilt fra mamans 
mørke tryghed. Hun skal hedde Frøydis, hviskede moderen 
til de to lavmælte sygeplejersker, før de anbragte det alt for 
lille barn i kuvøsen. Først kunne sygeplejerskerne ikke forstå, 
hvad moderen sagde, for hun talte med en stærk udenlandsk 
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accent og en kraftløs stemme, men til sidst opfattede de det, 
nikkede og smilede til den udmattede, blege mor. Nu lå Frøydis 
på ryggen og padlede slapt med de blyantstynde lemmer. Hun 
vejede omkring et kilo og var 35 centimeter lang.
 Hverken Frøydis eller maman kunne huske noget fra fødslen. 
Den kom helt uventet for dem begge, men maman nåede i 
hvert fald frem til sygehuset, hjulpet af en venlig nabo, fuld af 
næstekærlighed og handlekraft, blottet for nysgerrighed (en 
sjælden kombination). Nu lå moderen med en bandage om 
panden, et plaster på hagen og et bind på størrelse med en ble 
i trusserne og stirrer ind i en hvid sygehusvæg, mens Frøydis lå 
med et tøjstykke over øjnene og et damebind i mindste størrelse 
mellem de rynkede lår. Hun var fæstnet til en ledning, som gav 
hende næring og havde en slange ned i de ufærdige lunger. 
Hun blev i kuvøsen i ti uger, så rejste hun og maman hjem. 
Nu var de kun de to. Ma chérie. Mon bébé. Frøydis sugede sig 
fast i hendes brystvorter, klamrede sig til hende, prøvede på at 
lægge armene rundt om hendes hals, ville aldrig slippe taget. 
Om natten sov hun sammen med maman, helt til hun fyldte 
tretten, og hun sørgede for, at mindst ét stykke af hendes hud 
var i berøring med mamans krop.

Charlotte Brun var vokset op i en universitetsby i Sydfrankrig, 
ikke så langt fra den spanske grænse. Hun var lille, net og 
mørk, og hun faldt så grundigt for den lyslokkede nordmand, 
at hun rejste med ham til Oslo. Oslo i tresserne var langtfra 
en pulserende storby, men Charlotte var indstillet på at blive 
lykkelig der. Det blev hun ikke, og hun savnede manden, som 
havde fået hende til Norge, befrugtet hende og forladt hende, 
ikke fordi det var ham, hun ville have, men fordi hun aldrig 
havde forestillet sig, at hun skulle leve livet uden en mand ved 
sin side, en hun kunne opvarte og forkæle, og som til gengæld 
tog vare på hende. Hun var en ensom kvinde, og det havde nok 
været bedre, om hun havde taget datteren med sig tilbage til 
Frankrig, men skammen over at være enlig mor ville være for 
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stor. Hun turde ikke tænke på, hvad hendes strenge, katolske 
mor ville sige, hvis hun kom tilbage uden mand og med en 
datter med et ukristeligt navn. Det var impossible. Så hun blev.
 Hun blev aldrig i stand til at udtale diftongen i datterens 
fornavn på norsk maner, og hun sagde altid deres efternavn, 
Brun, der var hendes eget pigenavn, sådan som hun havde sagt 
det hele sit liv, med skarpt skurre-r, og hvor n’et kun var en rest 
i form af en nasal udtale af æ-lyden: bræp[p med streg s. 65].
 Frøydis var navnet på nabokonen, som havde taget sig af 
Charlotte under svangerskabet, og som havde sørget for at få 
hende af sted til sygehuset. Du er opkaldt efter to flotte kvinder, 
fortalte moderen og så kærligt ned på Frøydis. Du er opkaldt 
efter min mor, din kære grand-mère, som du aldrig kom til at 
møde. Frøydis, du er opkaldt efter det brusende frou-frou, som 
hendes skørter lavede, når hun gik. Og du er opkaldt efter 
kvinden, der reddede vores liv.
 Frøydis smilede til maman, og de klemte hinandens hænder. 
Maman passede på Frøydis, og Frøydis passede på hende.

Da Frøydis var tretten år, og altså havde nået sin maksimale 
højde, vejede hun knap 40 kilo. Lige efter 13-årsdagen foran-
drede hendes liv sig, alt blev anderledes. Også hendes krop. 
Det første år tog hun otte kilo på, derefter mindst et kilo om 
året. Næsten tre årtier efter 13-årsdagen viste badevægten 
96 kilo. Med sin kugleformede krop var Frøydis Brun klatret 
helt til tops i samfundspyramiden, tjente et syvcifret beløb og 
var chef for mere end hundred mennesker. Hun var rolig og 
solid, tidseffektiv og velstruktureret. Alligevel skete det, at hun 
vågnede om natten, badet i sved, angst for at miste fodfæstet. 
Men alt blev forandret, da hun mødte Anders.

Før og efter Anders. For Frøydis blev det den naturlige tidsreg-
ning. Frøydis havde hadet sin krop intenst. Det eneste, der var 
stærkere end hadet, var lysten til at spise sig stop mæt, proppe 
sig fuld. Men det var før Anders. Appetitten var ikke blevet 
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mindre, men nu var hun begyndt at respektere sin krop. Hun 
nød det, hun kunne bruge den til. Frøydis krop var trods alt 
det vigtigste værktøj til nydelsen af hendes to store interesser: 
Anders og mad. I den rækkefølge.
 Det var mærkeligt, at hun fra første sekund havde elsket 
hans krop, når hun havde foragtet sin egen så meget. For når 
hun skulle være ærlig overfor sig selv, så var det nærmest 
komisk, så meget deres kroppe lignede hinanden. Frøydis’ 
krop var unægteligt en kvindekrop og Anderses en mands; men 
bortset fra disse åbenbare forskelle, var deres kroppe meget 
ens. De mødte hinanden, da de var blevet fyrre år og havde 
nået en vægt på henholdsvis 95 og 110 kilo. De mødtes over 
en karamelbudding. Frøydis havde netop forsynet sig med et 
stort stykke. Hun stod stadig med serveringsskeen i hånden og 
overvejede, om hun endnu en gang skulle lade den synke ind i 
den lysegule masse. Anders øste mørk, blank karamelsovs over 
sin mindst lige så velvoksne portion.
 ”Der findes ikke noget bedre end karamelbudding,” sagde 
han.
 ”Jo, ribben og medisterpølse,” sagde Frøydis uden at blinke. 
”Og en tynd gin tonic på en skovtur,” tilføjede hun. Og nu havde 
hun planlagt at blinke spøgefuldt til ham, men det blev ikke til 
noget. De blev stående og så på hinanden. Begge smilede uden 
at være klar over det, og begge stod med en serveringsske i 
hånden. Ingen af dem sagde noget.
 ”Skal vi drikke kaffe sammen,” spurte Anders til sidst. 
Midt i sætningen lød ordene lidt skingre, som en drengs med 
stemmen i overgang.
 Frøydis nikkede, og hun fulgte begejstret efter ham, da han 
begyndte at bevæge sig. Han styrede dem hen mod et tomt 
bord i nærheden af vinduet – hun ville sandsynligvis have fulgt 
efter ham, ligegyldigt hvor han var gået hen. De anbragte de 
velfyldte skåle på bordet, satte sig ned samtidig, så på hinanden, 
smilede og kunne slet ikke stoppe. Det var først, da Frøydis 
slog blikket ned, og hun automatisk begyndte at længes efter 
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at fylde munden op med den vidunderlige, søde budding, at 
hun opdagede, at de havde glemt at tage skeer med. Anders 
rejste sig halvt.
 ”Jeg henter nogle,” sagde han imødekommende.
 ”Nej, nej, jeg henter,” sagde Frøydis. Ivrig efter at gøre 
noget for ham, men hun fortrød det, da hun gik. Hun trak den 
grå blazer så langt nedover bagdelen som muligt, mens hun 
samtidig, helt forgæves, trak maven ind og håbede, at hun ikke 
lignede en hvalros alt for meget. Og da hun kom tilbage med 
skeer og to kopper kaffe (som de også havde glemt), var hun 
smerteligt klar over sit omfang. Hun var slet ikke i stand til 
at tænke på noget andet. Da hun lettet sank ned i stolen (hun 
havde i det mindste ikke tabt skeerne, der havde balanceret 
yderst på den ene underkop), lagde hun mærke til, hvordan 
maven, lårene og sædepartiet skælvede længe efter. Hun så 
ikke op, og da dønningerne lagde sig, greb hun skeen og stak 
den ind i den blege karamelbudding, som straks begyndte at 
skælve, ligesom hendes kropsfedt netop havde gjort det. Hun 
slap skeen og tog en slurk kaffe. Men da Anders så længe på 
hende og smilede, vidste hun, at han var helt anderledes, og 
hun bestemte sig til at tøjre sig til ham. De skrabede tallerknerne 
rene, og da der ikke var mere tilbage, hverken af budding eller 
karamelsovs, strakte Anders hånden frem, og hun greb den.

*

Jenna havde ikke været i stand til at lade være med at tænke 
på moderen i de to timer, kurset varede. Johannas ansigt var 
brudt frem i hendes tanker flere gange, men hun havde bare 
smilet beroligende til Jenna, og Jenna havde taget det som et 
tegn på, at hun bare skulle nyde grammatikken og de gamle 
romere. Men straks, da kurset var slut, og hun var kommet 
ud af klasselokalet, blev hun igen fyldt med bekymring for 
moderen, for hvad hun kunne finde på. Hvad nu hvis hun 
kom til skade, gik ud, gik hjemmefra, som det var sket et par 
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gange. Jenna måtte se at komme hjem til hende så hurtigt som 
muligt! Hun fumlede, da hun skulle låse bildøren op, rystede 
på hænderne, og da hun drejede nøglen om i tændingen, var 
der overhovedet ingen reaktion fra motoren. Hun trampede i 
gulvet, slog hånden i instrumentbrættet, prøvede igen, bandede 
en lang samisk remse, som hun havde lært af sin mormor, men 
intet af det hjalp. Hun stod ud af bilen, smækkede døren i og 
gentog bandeordene. Og på en eller anden måde var det ikke 
længere bilen, hun forbandede, men lederen af ældreomsorgen 
i sin bydel: Jon D. Ommundsen. Bag sig hørte hun nogen hoste, 
og da hun vendte sig om, opdagede hun, at den overvægtige 
kvinde fra aftenskolen – Frøydis hed hun – stod med hovedet 
lagt på skrå og betragtede hende.
 ”Du kører vel med mig?” sagde hun venligt, men myndigt. 
Jenna nikkede, lod sin egen bil sejle i sin egen sø, og gik hen til 
Frøydis. Tredive sekunder senere kunne hun taknemmelig (og 
en smule beskæmmet) sætte sig ind i Frøydis’ solide, tyske bil 
med de lydige hestekræfter, det effektive varmeapparat og de 
behagelige lædersæder.

Senere kunne ingen af dem forstå, hvad der havde udløst det, 
men før de nåede frem til Gamlebyen, snakkede de sammen som 
to veninder, der havde kendt hinanden siden skoletiden, og før 
Frøydis satte Jenna af på Vålerenga, havde Jenna foreslået (godt 
nok spøgefuldt), at de burde lave en klub, en slags kvindeliga. 
Begge havde leet højt, men forslaget måtte på en eller anden 
måde have vakt genklang, for det fæstnede sig hos dem begge. 
Måske begyndte det hele med, at Jenna gav udtryk for sin taknem-
melighed over, at hun blev fri for at tage en taxa. Hun kom først 
med nogle almindelige standardfraser, forhørte sig, om det nu 
også var i orden, at hun kørte med, om Frøydis nu var sikker på, 
at hun virkelig skulle i samme retning, var det ikke besværligt 
for hende? Frøydis på sin side forsikrede hende om, at det var 
en ren fornøjelse, at køre hende hjem, at hun praktisk talt skulle 
i samme retning, at det virkelig ikke var nogen omvej at snakke 
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om. Frøydis boede i Majorstuen, fortalte hun, og Vålerenga lå 
altså næsten på vejen derhen. Og det var nok på det tidspunkt, 
at Jenna sagde noget om, at hun lige netop havde nået at tænke, 
at hun blev nødt til at tage en taxa (en hvid løgn, for det eneste 
hun havde tænkt på var, hvor bekymret hun var for moderen, og 
hvor meget den overlegne fyr Jon D. Ommundsen provokerede 
hende), og så fortalte hun en lille, ret ligegyldig historie til Frøydis 
om, hvordan chaufførens havde opført sig, da hun sidst havde 
taget en taxa, ikke fordi det var en vigtig historie, men for at fylde 
rummet imellem den med ord:
 ”Du kan ikke forestille dig, hvad chaufføren sagde til mig,” 
sagde Jenna. Hun vendte sig mod Frøydis og så på hendes 
buttede profil, hvor næsen næsten ikke nåede længere ud end 
panden og kinderne, og hvor hagen og halsen gik i et. Det 
var mærkeligt, at Frøydis, der brød så stærkt med de gængse 
skønhedsidealer, alligevel var smuk.
 ”Nej, fortæl!” bad Frøydis, da der ikke kom mere fra Jenna. 
Og Jenna fortalte, at hun på det nærmeste var blevet skældt 
ud, fordi hun ikke straks havde afgivet den præcise adresse på, 
hvor hun skulle hen. Og taxachaufføren havde givet udtryk for, 
at dette rod, der gik ud over ham (det blev ikke klart for Jenna 
hvorfor, al den stund hans taxameter jo stod og tikkede grådigt), 
kun skyldtes en ting, og det var, at Jenna var en dame, og damer 
ikke ejede sans for retning, adresser, bilkørsel og den slags.
 ”Hold da op, det var ikke så lidt!”
 ”Ja, der kom en kvindeforagt uden lige op til overfladen,” 
sagde Jenna. ”Jeg blev faktisk bange. Det var sjovt, men også 
skræmmende.”
 Det blev tavst imellem dem en tid. Frøydis manøvrerede 
bilen ned ad Ekebergåsen. Jenna havde lyst til at sige noget. 
Hun kiggede ud ad vinduet, så ud over Oslofjorden, der så 
efterårsmørk og rolig ud, hun så lysene på Nesoddtangen, 
en båd (sandsynligvis danskebåden) krøb langsomt sydpå 
mod kontinentet. Og det var måske på det tidspunkt, at Jenna 
spurgte, om Frøydis var gift. Hun blev ved med at kigge ud ad 
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vinduet, og igen var det mest for at bryde tavsheden, for at vise 
sin taknemmelighed over, at Frøydis havde taget hende med. 
Samtidig vidste Jenna, at denne biltur på en eller anden måde 
var betydningsfuld. Det handlede om mere end to kvinder i en 
bil. Frøydis rystede på hovedet, nej, det var hun ikke. Og du? 
Jenna svarede, at hun aldrig havde været gift. Men du har et 
barn, sagde Frøydis. Jenna nikkede. Ja, hun havde en datter.
 ”Du er heldig!” sagde Frøydis.
 ”Ja,” sagde Jenna. ”Jeg er så glad for, at jeg har Julia.”
 ”At jeg ikke har børn, er … ” begyndte Frøydis prøvende. 
Så tav hun. Jenna sagde ingenting. Med et gik det op for Jenna, 
at hun ønskede intens, at Frøydis ville fortsætte, at de to kunne 
køre gennem mørket og snakke, lære hinanden at kende, blive 
veninder, græde og le sammen. Hun knyttede sine hænder så 
hårdt, at det gjorde ondt. Fortsæt, tænkte Jenna, fortsæt! Frøydis 
tog en dyb indånding: ”Det er en sorg. En stor sorg.”
 Jenna var vandt til, at kunderne i moderens butik kunne 
komme med mærkeligt intime betroelser hen over disken (Den 
her lille drage skal min kære svigermor have – jeg hader hende, 
hun tror, min mand stadig er fem år og har brug for hendes 
beskyttelse!), men hun vidste, at det her var noget helt andet.
 ”Ja,” sagde Jenna forsigtigt. ”Det kan jeg godt forstå.”
 Frøydis svarede ikke. Hun tændte for vinduesviskerne, som 
skurede hen over den tørre rude, afbrød dem igen. Det her var 
noget, Frøydis sjældent talte om; Jenna troede ikke, Frøydis 
plejede at fortælle nærgående detaljer om sig selv – især da 
ikke til mennesker hun ikke kendte, og hvis eksistens hun slet 
ikke havde haft kendskab til for to og en halv time siden, og 
som hun skulle møde igen om en uge. Ja, for det havde næsten 
været bedre med et tilfældigt bekendtskab over en butiksdisk 
eller på et tog. Man kunne sige meget til en, man ikke kendte 
navnet på og aldrig skulle se igen. Men det her var så rigtigt. 
Det var præcis, som det skulle være. Nu gjaldt det bare om, 
at få Frøydis til at føle sig godt tilpas. Jenna kiggede hen på 
Frøydis, jo, hun var overbevist om, at hun sad der og fortrød. 
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Jenna reagerede sådan, som mange kvinder ville have gjort i 
en tilsvarende situation. Hun kvitterede med selv at betro sig:
 ”Jeg er så bekymret for min mor.”
 Jenna fortalte, for at gøre det lettere for Frøydis, men det 
gjorde godt at sige det. Hun fortalte om det, hun alligevel ikke 
kunne lade være med at tænke på, hun fortalte Frøydis om, 
hvor bange hun var, om hvor meget moderen havde betydet for 
hende, om hvor meget hun holdt af hende, om hvor forfærdeligt 
det var at se, hvordan hun forandrede sig.
 ”Ja,” sagde Frøydis, da Jenna tav, og det lille ord rummede 
meget: engagement, oprigtig medfølelse og forståelse. Det 
kunne Jenna høre.
 Jenna fortalte, at hun nu i de sidste mange måneder havde 
arbejdet på at få moderen ind på et plejehjem, men hun havde 
fået den besked, at der ikke var en plads til Johanna. Hun kan 
klare sig selv. Hun får hjemmehjælp. Hun har en voksen datter 
i byen, ja, i samme hus! Og, fortsatte Jenna, sidste gang hun 
havde ringet, havde denne afskyelige Jon D. Ommundsen tilladt 
sig at antyde, ja, faktisk sagt, at Jenna bare ikke havde lyst til 
at tage sig af sin gamle mor.
 ”Ikke lyst? Hvad bilder han sig ind?” sagde Frøydis vredt.
 ”Han sagde, at det var ret usædvanligt, at man ikke ville 
påtage sig ansvaret for sine gamle forældre.”
 ”Sagde han virkelig det? Ved du hvad, det havde han aldrig 
turdet sige til en mand.”
 ”Det har du nok ret i.”
 ”Sikke et røvhul!”
 Frøydis sagde røvhul med sådan en alvor og voldsomhed, at 
Jenna kiggede overrasket på hende et øjeblik, før hun begyndte 
at le hjerteligt. Latteren boblede frem, og hun hverken kunne 
eller ville stoppe den. Her sad de sammen, det var mørkt og 
varmt, motoren spandt, bilen duvede let, af og til blev kabi-
nen oplyst af lygterne fra andre biler. Hendes lår befandt sig 
kun få centimeter fra Frøydis’ lår. Frøydis’ hånd hvilede på 
gearstangen. De havde udvekslet betroelser, de havde luftet 
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deres frustrationer. De havde helt uventet truffet hinanden på 
en måde, man ikke skal forvente at opleve ret mange gange i 
løbet af sit liv. Det havde været der fra begyndelsen af, men det 
var først, da hun begyndte at fortælle om moderen og Jon D. 
Ommundsen, at det skete. Alt faldt i hak, passede sammen på 
en forunderlig måde.
 ”Et røvhul,” gentog Jenna. Hendes ord druknede næsten i 
latter. Det var en lettelse at fortælle om moderen og dejligt, at 
en anden deltog i hendes vrede.
 ”Og så sidder vi her som to mandehadere,” lo Frøydis.
 Jenna var varm og blød. Latteren havde gjort hende helt 
afslappet:
 ”Ja, her sidder vi som to sure kællinger og skælder ud på 
mændene.”
”Kællinger, ja, det er ikke det værste man har,” fastslog Frøydis.
 ”Dét har du ret i,” lo Jenna.
 ”Og mænd kan virkelig være modbydelige,” sagde Frøydis. 
Med et var hun alvorlig, selv om hendes ansigt endnu ikke 
havde tabt sit smil.
 ”Jeg har faktisk aldrig mødt en mand uden fejl.”
 ”Jeg har verdens bedste kæreste,” sagde Frøydis uventet. 
”Anders.”
 ”Gud bevare Anders,” lo Jenna. Altså havde Frøydis en 
kæreste. Det var godt, tænkte Jenna. Så er det måske heller ikke 
for sent med børn?
 ”Amen,” sagde Frøydis i det muntre tonefald igen.
 Jenna så undersøgende og, hvis hun skulle være helt ærlig, 
lidt misundeligt på Frøydis. En bil på vej opad oplyste et par 
sekunder hendes ansigt. Hendes hud var næsten uden rynker, 
men Jenna havde mistanke om, at fedmen strakte huden glat, og 
at underhudsfedtet fyldte alle rynker og furer ud fra indersiden. 
Frøydis var måske ikke helt så ung, som hun så ud til ved første 
øjekast, men hun var helt sikkert endnu i den fertile alder. 
Ingen hedeture og menopause der på stedet, nej. Skulle hun 
spørge hende, hvor gammel hun var? Nej, afgjorde hun, det 
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ville mærkeligt nok være mere intimt, end meget af det andet, 
de havde talt om. Desuden ville de snart være fremme ved 
Tøyen, det var lige før, hun skulle af.
 ”Vi kvinder burde støtte hinanden mere,” sagde Jenna i ste-
det. Det lød noget svulstigt og forenklet, men indholdet stemte 
godt nok med det, hun ville udtrykke, så hun lod sætningen 
stå, korrigerede den ikke og lo den ikke bort.
 ”Det har du fuldstændig ret i,” sagde Frøydis og skævede 
over til hende.
 ”Vi burde faktisk starte en liga,” sagde Jenna entusiastisk. 
Hun lyttede overrasket til sig selv: ”En kvindeliga, hvor vi 
snakker sammen og hjælper hinanden.”
 Jenna havde en plan, hun vidste, hvad hun ville, men var 
det den rigtige måde at gøre det på? Måske havde hun med 
sin klodsethed ødelagt alt? Og så det tåbelig ord – liga – hvor 
kom det fra? Først flere timer senere, da Jenna lå i sin seng 
og prøvede på at falde i søvn, indså hun, hvad inspirationen 
til hendes absurde ordvalg måske havde været: Dagbladets 
sportssider.
 Frøydis havde ikke sagt mere, så nu tilføjede Jenna, lidt mere 
spag: ”Altså for damer.”
 ”Ja, netop. For os fire. Dig og mig. Ella og Celeste.”
 Frøydis var standset ved et lyskryds. De så på hinanden. 
Ingen sagde noget, men begge så noget i den andens blik. Jennas 
tanker flagrede som løse papirlapper. Fire. Ella, latinlæreren. 
Celeste, det var hende den kønne, mørke, var det de fire, som … 
Selvfølgelig var det det. Hun havde jo set det allerede i pausen, 
hun havde vidst det, allerede før hun kom. Det stemte nøjagtigt 
på en prik. Og fløjlskapperne. Hun måtte smile. Johanna. Gode, 
gamle Johanna. Papirslapperne landede, dannede en fuldkom-
men firkant, et helt ark.
 ”Mener du …?”
”Selvfølgelig gør jeg det,” sagde Frøydis. Lyset var blevet 
grønt, og hun kørte selvsikkert videre. ”Skal jeg standse her 
på hjørnet?”
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 ”Ja, det er fint. En kvindeliga,” sagde Jenna lavmælt og lo 
igen. Hun følte sig let, men lidt omtåget i hovedet, som om 
hun havde drukket champagne. Selv med det latterlige ord liga 
endda!
 Samme morgen havde hun bladret igennem sportssiderne for 
at komme frem til kultursiderne. Hun havde halvt om halvt lagt 
mærke til, hvor mange mænd der var billeder af, svedglinsende 
kroppe, jubel og selvsikkerhed. Nederst på en højreside var der 
et billede af tre kvinder. De spillede basket i kvindeligaen. Og 
de blev interviewet om deres forhold til idrætsmoden. Jenna 
rynkede brynene af gammel vane og spurgte sig selv om, hvad 
ligaen mændene spillede i hed? Sandsynligvis bare basketball-
ligaen. Hun bladrede videre, men ordet kvindeliga havde bidt 
sig fast i hendes bevidsthed og i den grad gjort sig gældende.
 ”Så er vi her,” sagde Frøydis og svingede bilen ind til for-
tovskanten. ”Det her komme til at blive skægt,” tilføjede hun 
så efter et par sekunder.
 ”Hvabehar?” sagde Jenna med hovedet ind gennem den 
endnu åbne fordør.
 ”Skægt!” gentog Frøydis fornøjet.
 Så lo de begge højt igen. Det var jo også blevet en sjov afslut-
ning på en mærkelig aften. Liga! De var hektiske og fnisende, de 
opførte sig næsten, som om de var nyforelskede. Blanke øjne, 
røde kinder, høj puls. Oprømte og glade, overrasket over det, 
der var sket mellem dem, samtidig en vished om, at dette var 
rigtigt, lige præcis som det skulle være. Og måske stadigvæk en 
smule generthed over den andens betroelser og lige så meget 
over sine egne. Hvad kunne de gøre andet end at le endnu en 
gang? Vale, råbte Jenna til sidst og smækkede bildøren i. Hun 
blev stående endnu et øjeblik på fortovet og så efter bilen, før 
hun drejede omkring og småløb hen mod det lille, røde træhus, 
hvor Julia – og forhåbentlig Johanna – ventede.

*
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”Pulcher es!” råbte Frøydis stolt op ad trappen, endnu før 
yderdøren havde lukket sig bag hende. Hun og Anders boede 
i en ret stor toetagers lejlighed ikke langt fra Vigelandsparken.
 ”Hæ, Ciao, bella! Var det et godt kursus?” lød det ovenfra. 
Frøydis tog frakken af, satte støvlerne ind i skabet (med skafte-
holderne sat i, hvilket fik støvlerne til at holde sig pæne så meget 
længere), hængte frakken op på dens faste bøjle (og knappede 
de øverste tre knapper, så den ville holde faconen). Hun kastede 
et rutineret blik i spejlet og rettede på pandehåret. Frøydis var 
ikke typen, der selvforelsket blev stående længe foran spejlet. 
Et kort tjek, alt i orden, så løb hun op ad trappen, og endnu 
en gang tænkte hun på, hvor glad hun var for, at Anders var 
kommet ind i hendes liv. Han stod lige ovenfor trappen med 
to glas vin.
 ”Rigtigt godt,” svarede hun.
 ”Skål, kokosbolle,” sagde han og rakte hende det ene.
 ”Skål, fedtbolle,” sagde hun og tog en slurk.
 ”Du tippede lige et par tusind år forkert,” sagde Frøydis så.
 ”Hvad mener du?”
 Og så måtte Frøydis fortælle, at hun var havnet på et kursus 
i latin i stedet for et i italiensk. Anders så himmelfalden ud.
 ”Men hvordan får vi så bestilt en pizza, når vi kommer 
til Rom? Vi kommer jo til at sulte ihjel!” sagde han med en 
overdreven sorgfuld stemme. ”Hvor længe kan man overleve 
på kærlighed og kildevand?”
 ”Du og jeg? Ikke særlig længe.”
 ”Jeg håber ikke, det er kærligheden, du mener, vi mangler,” 
sagde Anders.
 ”Nej, det var ikke den, jeg tænkte på.”
 ”Apropos mad: Jeg har aftensmaden klar, som lovet. Du 
trænger til lidt fedt på sidebenene,” sagde Anders og tog et 
godt tag omkring hendes ene endeballe.
 ”Og du, min ven, trænger åbenbart til et grundkursus i 
anatomi.”
 Leende satte de sig ved spisebordet, hvor Anders havde 
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dækket op og sat to dybe tallerkner frem. Nu fyldte han dem til 
randen med hjemmelavet, flødelieret fiskesuppe, med lyserøde 
rejer, store torskestykker, småtskåret gulerod og pastinak. Et lille 
gulhvidt bjerg crème fraîche flød i hver portion. Han kunne, når 
han ville! Frøydis smældede fornøjet med læberne og nikkede.
 ”Dejligt! Jeg har for øvrigt tænkt mig at fortsætte med 
latinen.”
 ”Ja, ja, vi får nok mad i Rom alligevel,” sagde Anders, men 
han insisterede på, at det var Frøydis, der skulle tage sig af 
bestillingerne. Han havde jo ikke engang været i stand til at 
bestille det rigtige sprogkursus.
 ”Der er nok en dybere mening med, at jeg er havnet på netop 
det kursus, skal du se,” sagde Frøydis, men der var ikke noget 
ved måden, hun sagde det på, der indikerede, at det var ment 
som andet end en spøg i forbifarten.

Efter at de havde spist, tog Anders hende i hånden og ledte 
hende hen til sofaen. Frøydis slap ikke hans hånd, da de satte 
sig. Hun pressede sin mætte, kuglerunde krop tæt, tæt ind til 
hans, hun lagde næsen ind i hans armhule og mærkede den 
trygge lugt, og et øjeblik var det, som sad hun tæt op ad sin 
mors krop. Netop sådan havde de siddet mange, mange gange 
og snakket lavmælt sammen eller uden at sige noget.

Frøydis havde mistet sin mor, lige efter at hun fyldte tretten 
år. På sin vis var hun aldrig kommet over det. Hun havde 
stadigvæk mareridt om den dag. Hun kunne vågne midt om 
natten, skælvende og drivvåd af sved. Det var stadigvæk sådan, 
at små episoder, andres bemærkninger, noget hun læste eller 
tilfældigvis hørte, kunne fremkalde følelsen af at være helt 
alene. Rædslen fra dengang havde aldrig helt sluppet sit tag 
i hende. Men nu kunne hun beherske den, nu var hun stærk 
nok til at kunne håndtere den, skyde den til side, så den ikke 
varede længere, end hun selv ville. Med en stor arbejdsindsats 
havde hun givet sig selv det værktøj, der hjalp. Dengang var den 
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mørke angst i lang tid det eneste, der fyldte kroppen – visheden 
om at hun var alene, at hun flød rundt i verden uden at nogen 
tog sig af hende, uden at have nogle holdepunkter. Det var 
den mest grundlæggende af alle rædsler og derfor den værste. 
I begyndelsen havde hun været hjælpeløs, kunne ikke gøre 
noget, når hun blev overfaldet af rædslen. Hun var tretten år og 
alene. Hun havde mistet sin mor, hun stolede ikke længere på 
nogen. Lidt efter lidt havde hun opdaget, at det hjalp at spise. 
Hvis hun stoppede sig fuld af mad, var det som om maden 
udfyldte tomrummet inden i hende. Hun begyndte at spise, 
og da hun først var begyndt, syntes hun ikke, der var nogen 
grund til at stoppe.

Hun var kommet så langt ind i polstringsprocessen, at hun 
vågnede en dag og var bange for, at hun ikke kunne komme 
ud af den igen – at hun aldrig ville finde noget andet projekt 
i livet, at hun ville fortsætte med at spise, til hun trillede ind 
i døden. Det ville hun ikke! Hun rejste sig op fra sofaen. Det 
var hårdt. Hun havde mest lyst til at trimle om igen, men hun 
holdt sig på benene. Hun gennemførte et civiløkonomistudium 
på normeret tid og med høje karakterer, fortsatte med at tage 
på i vægt, begyndte at købe skræddersyede dragter, dyre sko 
og eksklusive parfumer og fik succes i arbejdslivet. Hun havde 
tre egenskaber, som gjorde, at det lykkedes for hende: hun var 
snu, hun var stædig, og hun var vred. Hun var vred på dem, 
der havde taget moderen fra hende, hun var vred på mænd, 
der tydeligvis kun så på kvinders udseende og derfor aldrig 
valgte hende. Hun indså, at hun ikke havde andet end sit hoved. 
Hun havde ikke noget valg, troede hun, hun kunne ikke spille 
rollen som kønsobjekt. Hun læste i stedet Machiavellis Fyrsten 
og lærte et trick eller to.
 Frøydis havde elsket sit job i Kvervik fra den første dag. 
Hun elskede det faktum, at hun tjente så meget, at hun kunne 
købe lige så mange dyre sko og lige så meget parfume, som hun 
havde lyst til. Da hun kom ind i koncernledelsen (som i flere 
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år havde bestået af otte mænd, trods det at kerneværdien for 
Kvervik Consulting var mangfoldighed, og firmaet vistnok både 
var inkluderende og fremtidsorienteret), fejrede hun det med at få 
sig en skræddersyet dragt.
 Det var omkring det tidspunkt, at Frøydis for første gang 
hørte moderen. En aften, mens hun sad og læste en mødereferat, 
havde hun hørt sit navn. Fr-r-roydis, havde stemmen sagt, med 
skarpt skurre-r. Helt automatisk havde hun vendt sig om, før 
det var gået op for hende, at moderen selvfølgelig ikke var i 
rummet. Frøydis havde været inde i moderen, nu var moderen 
inde i Frøydis. Der var en slags logik i det og i hvert fald en trøst. 
Moderens stemme var præcis sådan, som Frøydis huskede den. 
Det var en karakteristisk stemme, dyb og hæs, hun snakkede 
hurtigt og skødesløst, gebrokkent, netop som hun havde gjort 
det, da hun levede, og hun gav Frøydis råd, sådan som hun 
plejede at gøre det.

Frøydis trykkede sig ind mod Anders, så tæt hun kunne. Hun 
var god til at tvinge tankerne over på andre ting. Jenna. Hun 
ville tænke på Jenna. Hun lo lavmælt.
 ”Hvad er der,” hviskede Anders.
 ”Liga,” sagde Frøydis.
 ”Hvad snakker du om?” spurgte Anders. ”Er det latin?”
 ”Ja, det vil jeg tro,” sagde Frøydis. Hun mærkede en prik-
kende begejstring i hele kroppen. Alt det de kunne klare! Så 
lænede hun sig mod Anders og begyndte at kysse ham på 
halsen. Anders var den allerbedste. Hun havde fået meget mere 
end en lille, men overvægtig kvinde som hun kunne forvente.

*

Jenna så, at der var lys i moderens del af huset, og hun bankede 
på hendes dør. Det var Julias stemme, som sagde kom ind. Først 
da hun mærkede en bølge af lettelse skylle gennem kroppen, 
forstod hun, hvor urolig hun havde været for moderen. Julia 



72

sad ved siden af mormoderen og madede hende med et æble, 
som hun havde skrællet og skåret i både. Julia smilede til Jenna, 
Johanna så på Jenna med et venligt blik og et høfligt nik, der 
kunne tyde på, at hun ikke helt var klar over, hvem denne dame 
var. Jenna gav hende et klem og sagde: Hej, mor. Så svarede 
Johanna straks: Jenna. Hej.
 Jenna og Julia blev siddende lidt hos Johanna, før de gik op 
til sig selv.
 Hun kan ikke bo alene længere, sagde Julia, da de stod 
udenfor deres egen entredør. Julia havde opdaget en rødglø-
dende plade på komfuret, mens Johanna havde siddet i sofaen 
og set tv – tv’et var bare ikke tændt. Jenna sukkede. Det var en 
fortvivlet situation. Moderen udgjorde en fare for sig selv. Og 
for sine omgivelser. Hun snakkede ofte om, at hun var bange, 
at hun ikke forstod, hvor hun var, hun spurgte efter folk, som 
hverken Jenna eller Julia vidste, hvem var, men som de regnede 
med var venner og slægtninge fra Johannas barndom.

Straks, da hun var kommet på arbejde næste morgen, ringede 
hun til kommunen. Jenna havde et lager af telefonnumre 
i hovedet. Dette var ekstra let, fordi de to første tal (efter 
områdenummeret) ganget med tre, resulterede i de to sidste, 
mens de to midterste var to gange områdenummeret. Afde-
lingen for ældreforsorg havde telefonisk træffetid mellem 
klokken ti og klokken tolv. Javel. Jenna tændte pc’en, tjekkede 
mails, konstaterede at hun ikke havde fået den opgave, hun 
havde givet et tilbud på. Nu blev det småt med penge en tid 
fremover. Hun gik ind på www. Hegnar.no og fik bekræftet, 
at aktierne, hun havde købt dagen før, ikke var steget i værdi. 
Selv om hun havde udført besværgelserne korrekt ned til den 
mindste detalje, var aktierne sunket med flere øre.  Det betød, 
at hun heller ikke fik udskiftet den revnede håndvask i denne 
måned. Jenna lejede et kontor ikke så langt fra deres hus. 
Hun havde ikke råd til andet end et kontor med ret luvslidte 
møbler, hvor det trak, og hvor hun var gået med til en aftale, 
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som indebar, at hun skulle stå for vedligeholdelsen. Moderen 
havde tilbudt – det var før, det rigtigt begyndte at gå dårligt 
med hende – at lave hendes kontor rigtigt ’hyggeligt’, men 
da Jenna vidste, at det indebar røgelse, mængder af gamle 
messinglysestager og moderens farverige akrylmalerier, havde 
hun pænt takket nej. Jenna syntes, det var dejligt at have en 
neutral, lugtfri zone, uden billeder, krystaller og puder med 
perler og muslingeskaller.
 Klokken var et minut over ti, da hun løftede telefonrøret 
igen. Denne gang var der nogen, som svarede. Hun blev 
stillet om fra person til person og havnede til slut hos Jon D. 
Ommundsen. Igen! Den meget utiltalende Jon D. Ommundsen. 
At snakke med ham var som at snakke med en dyne, han 
absorberede al hendes aggression og vrede, han svarede blødt 
og elskværdigt, men umådeligt arrogant, han parerede alle 
hendes udspil med at pirke (yderst venligt, selvfølgelig) til 
hendes samvittighed.
 Hun præsenterede sig, sagde at de havde snakket sammen 
før. På bordet foran hende lå en nyindkøbt mobiltelefon. Jon D. 
Ommundsen sagde imødekommende, at han selvfølgelig godt 
kunne huske hende.
 ”Det er godt,” sagde Jenna. ”Min mor er desværre blevet 
endnu dårligere.”
 ”Det var da trist at høre,” sagde Jon D. Ommundsen. Jenna 
fik en idé. Hun løftede den nye mobil op til det gammeldags 
telefonrør og trykkede på optageknappen.
 ”Hun er til fare både for sig selv og andre. Hun glemmer at 
slukke for komfurpladerne. Det er simpelthen farligt,” sagde 
Jenna. Hun sørgede for at være saglig og forretningsmæssig. 
Nu skulle hun ikke lade følelserne løbe af med sig.
 ”Du må sørge for at hun har en røgalarm,” sagde Jon D. 
Ommundsen.
 ”Det har hun selvfølgelig. Og vi, der bor på etagen oven over 
hende, har også en,” sagde Jenna med sammenbidte tænder. 
”Men der kan jo opstå brand alligevel.”
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 ”Det er rigtigt,” medgav Jon D. Ommundsen.
 ”Hun er meget ofte bange. Forvirret. Ved ikke altid, hvem 
hun selv er, hvem vi er.”
 ”Den stakkel,” istemte Jon D. Ommundsen.
 ”Hun har brug for professionelt tilsyn,” sagde Jenna.
 ”Hun har brug for tilsyn, ja,
 ”Hun glemmer at spise.”
 ”Det er vigtigt, at hun får tilstrækkelig ernæring,” sagde Jon 
D. Ommundsen.
 ”Hun placerer sine sko på stuebordet. Hun kan finde på at 
sætte tændte stearinlys under gardinerne.”
 ”Uha. Det er ikke godt. Hun har brug for ledsagelse. Hun 
har brug for dig.”
 ”Det er bekymrende! Du vil vel ikke have ansvaret for, at 
vi går til i en brand?”
 ”Nej, selvfølgelig ikke,” sagde Jon D. Ommundsen. Han 
var i stand til at lyde himmelfalden over, at hun kunne tænke 
sådan om ham og også lettere indigneret.
 ”Jeg tror, det er bedst for hende at komme på et plejehjem,” 
sagde Jenna. Hun forsøgte en anden indfaldsvej.
 ”De fleste ældre vil gerne bo i deres eget hjem,” påpegede 
Jon D. Ommundsen.
 ”Mor har selv sagt, at hun gerne vil flytte. Hun har det slet 
og ret ikke godt i sit hjem mere,” sagde Jenna.
 ”Hun trænger nok først og fremmest til selskab og omsorg,” 
sagde Jon D. Ommundsen.
 ”Jeg besøger min mor hver eneste dag. Men hun ved ikke 
længere altid, hvem jeg er, og jeg ved ikke, hvor meget mere 
jeg kan klare. Jeg er eneforsørger. Jeg har et arbejde.”
 ”Folk strækker sig gerne lidt længere, når det drejer sig om 
familien,” oplyste Jon D. Ommundsen.
 ”Det eneste jeg beder om,” sagde Jenna og mærkede, at 
hendes stemme var ved at briste, ”det eneste jeg beder om, er 
et møde med jer, et kort møde med jer i kommunen, så vi kan 
diskutere, hvad der kan gøres.”
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 ”Desværre, der er ingen plejehjemspladser, desværre,” sagde 
Jon D. Ommundsen med en trist stemme.
 ”Jamen, hvad skal jeg så gøre,” græd Jenna ind i telefonrøret 
og mistede beherskelsen.
 ”Vi kan sætte hjemmehjælpen en time op om ugen. Det 
klarer du fint.”
 ”Nej,” sagde Jenna, ”jeg magter det ikke. Der er 24 timer i 
et døgn og syv dage i en uge. Én time mere hjælper hverken 
fra eller til.”
 ”Det er jo din mor. Prøv at sætte dig i hendes situation. At 
have fremmede så tæt på, når hun kunne have sin datter,” sagde 
den rolige stemme i den anden ende af røret. Jenna kunne høre 
på stemmen, at Jon D. Ommundsen var en pæn mand. Han var 
nok ret høj, med rødligt hår og blege fregner.
 ”Der er en anden ting også,” sagde Jenna. Hun mobiliserede 
al sin styrke nu for at tale lige så roligt som ham. ”Mor har fået 
nogle sår på benene, som ikke går væk. Jeg ved ikke …”
 ”Sårpleje tager selvfølgelig tid, men det er ingen heksekunst,”  
sagde Jon D. Ommundsen. ”Hvis du ikke kan eller vil bruge 
din tid, så kan kommunen tilbyde en hjemmesygeplejerske, 
som kan tage sig af sårene, til hun har det bedre igen.”
 ”Tak,” sagde Jenna. Herregud, takkede hun ham virkelig nu?
 ”Det var bare hyggeligt. Farvel.”
 Han lagde røret på, før Jenna fik svaret. Jenna kylede tele-
fonrøret ned i skrivebordet. Det gamle bakelitrør gjorde flere 
hop som en sten, man slår smut med hen over vandet, men det 
gik ikke i stykker. Hun havde stadig mobiltelefonen i hånden. 
Tælleværket gik stadigvæk. Hun trykkede på skærmen, så den 
ikke optog mere.
 Jenna blev siddende længe med hovedet i hænderne. Hvad 
skulle hun gøre? Hvordan kunne hun sikre sin mor bedst mu-
ligt? Jon D. Ommundsens ”Hun trænger til omsorg og selskab”, 
”normalt at strække sig lidt længere for familien”, at hun fandt 
sig i at høre på sådan noget! ”Installere røgalarmer”. Tænk nu, 
hvis han havde været fornuftig og forstående, tænk, hvis han 
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havde været villig til at lytte til det, hun fortalte, hvis han bare 
kunne tage sig tid til et møde, lade nogen se på hendes mor, 
diskutere hvad der ville være bedst! I stedet tillod han sig at 
behandle hende så nedladende.
 Jon D. Ommundsen havde åbenbart brug for en lille hilsen. Et 
hestehoved i sengen, måske? Eller hvad med en død pensionist i 
sengen, en af dem der døde, fordi kommunen ikke havde plads? 
Nej, det var bare morbidt, ikke morsomt.  Kunne hun bortføre Jon 
D. Ommundsen, klæde lederen af ældreomsorgen nøgen, tage 
billeder af ham i nedværdigende stillinger og lægge dem ud på 
nettet? Hun blev helt opstemt af de forskellige scenarier. På den 
anden side var det vel ikke hans skyld. Han blev styret af andre. 
Af politikerne. Han havde bare et budget at holde sig til. Frøydis 
ansigt tonede frem, som om nogen havde hængt et fotografi op 
af hende, frit svævende i luften. Kvindeligaen! Jenna blev slået 
af, at det netop var sådan en sag, som man skulle tage op der. For 
var Jon D. Ommundsens handlinger ikke kvindefjendske? Var 
de ikke det? Jo, denne bureaukrat antog åbenbart, at døtre tog 
sig bedre af deres ældre end mandlige pårørende (og det havde 
han sandsynligvis ret i). Et kort øjeblik følte hun bare lettelse: 
Hun havde en løsning, kvindeligaen. Som ikke findes, måtte hun 
minde sig selv om i næste øjeblik. Men det skulle hun gøre noget 
ved. Og i mellemtiden kunne hun i hvert fald forsøge med noget 
på egen hånd. ”Sårpleje er ingen heksekunst”, nej, den gode Jon 
D. Ommundsen havde fat i noget der.

*

Noget af det første Julia kunne huske, var at hun, moderen og 
bedstemoderen sad på gulvet i butikken med armene rundt om 
hinandens skuldre, som et lille fodboldteam. Så spurgte Johanna 
eller Jenna: Hvem er vi? Og Julia svarede: Vi er ja-kvinder! 
Ja-kvinder, vidste Julia, betød ikke bare, at de alle tre havde J 
som første bogstav og a som sidste, men også at de sagde ja til 
livet. De tre generationer Hilmarsen holdt sammen, støttede 
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hinanden og mistede ikke humøret. Ja, ja, ja – det er os! Store-Ja, 
Mellem-Ja og Lille-Ja.

Da Julia var omkring et år gammel og lige havde lære at sige 
mamma, mommo og ja, og det var klart, at Jenna aldrig kom til 
at føle trang til at bo sammen med Julias far, spurgte Johanna, 
om det ikke var en god idé, at de tre kvinder flyttede sammen. 
Og sådan blev det. Johanna solgte lejligheden, som hun havde 
arvet efter sig mand, Magnar Wilhelmsen. Jenna havde haft 
held med en aktieinvestering, og sammen havde Johanna og
Jenna købt et treetagers hus, bygget af træ, på Vålerenga. Det 
var ikke så stort, og det var mere idyllisk end praktisk. Johanna 
boede i den nederste etage, mens Jenna og Julia havde de to 
øverste. Der var to separate husholdninger, to separate lejlig-
heder, samtidig med at de kunne hjælpe hinanden, låne kaffe 
af hinanden, nøjes med at have ét krumkagejern (som det var 
mange år siden, de sidst havde brugt) én samisk runetromme 
og én elektrisk boremaskine. De kunne lave mad til hinanden 
i en nødsituation – de havde én fællesmiddag om ugen (Vi 
må have vores frihed, havde Johanna insisteret). I de første år 
passede Johanna Julia, når Jenna havde brug for det, og når 
Johanna havde lyst til det. Til gengæld hjalp Jenna til i Johannas 
butik. Det var et samarbejde uden gæld, et fællesskab uden 
overvågning. Sådan havde de tre levet i femten år nu. De havde 
boet sammen, kendte hinanden ud og ind, men havde alligevel 
deres små hemmeligheder.

”Hør her,” havde Julia sagt en dag for et par uger siden, efter at 
de begge havde været nede at besøge Johanna. ”Al den snak om 
hekse. Jeg forstår ikke, hvad det er mormor har gang i. Mener 
hun det, hun siger? Er det spøg? Er hun blevet så senil?”
 Jenna så på sin datter. Så smilede hun og sagde let: ”Ja, du 
ved jo, at hun desværre roder en del.”
 ”Har hun snakket om hekse og sådan noget før? ville Julia 
vide og kneb øjnene sammen.
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 ”Det mindes jeg ikke,” svarede Jenna alvorligt og så på 
datteren.

Jenna var opvokset med moderens historier om slægtens 
trold kvinder.
 ”Ikke alle kvinderne i slægten har gaven,” havde Johanna 
fortalt Jenna. Jenna havde ikke engang været så gammel som 
Julia var nu. ”Kun de udvalgte.”
 ”Er jeg udvalgt,” havde Jenna spurgt. Hun vidste ikke, om 
hun ønskede at være det eller ej.
 ”Det kan kun du selv svare på. Du finder ud af det, når 
tiden er inde,” havde moderen sagt. ”Men jeg kan sige, at de 
udvalgte altid bliver født en fuldmånenat i oktober. Du ved jo, 
hvornår det er din fødselsdag.”
 Jenna stak sin ene fletning i munden og sugede, som hun 
havde for vane, når hun blev nervøs eller var spændt på et 
eller andet. Jenna vidste jo godt, at både hun og moderen blev 
født i oktober, og senere samme dag fik hun afklaret, at det var 
sket om natten, og på datoer der var afmærket med fuldmåne 
i almanakken. Og da Julia blev født, kunne Jenna ikke undgå 
at notere sig, at det var en solrig formiddag i juli.
 ”Din oldemor var same, og hun kunne øve trolddom,” sagde 
Johanna til Jenna, der spærrede øjnene op.
 ”Blev hun også født i oktober?
 ”Tag håret ud af munden. Selvfølgelig blev hun det. Og din 
bedstemor kunne stoppe blod. Hun kunne sende forbandelser 
over sine fjender.”
 Jenna stirrede på moderen. Den ene fletning hang bag på 
ryggen, som den skulle. Den anden lå våd af spyt mod forsiden 
af sweateren.
 ”Hvis din tiptipoldemor kastede en forhekset bold af hår 
på nogen, så ville denne person dø.”
 ”Hvordan kunne hun det?” spurgte Jenna, men det ville 
moderen ikke svare på. Nu var hun blevet hemmelighedsfuld, 
næsten afvisende.
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 ”Det må du selv finde ud af,” svarede hun bare datteren. Men 
et par dage senere viste Johanna Jenna den kopi, hun havde fået 
lavet af en gammel samisk runetromme. Rensdyrskindet, som 
var spændt hen over trommen, var næsten hvidt, og figurerne 
på trommen var sorte. Jenna lod spidsen af pegefingeren følge 
figuren i midten. Det er solen, forklarede Johanna. Alligevel 
ville hun ikke forklare Jenna, hvordan hun brugte trommen.
 En anden gang havde Johanna fortalt, at en af de sidste hekse, 
der var blevet brændt i Norge, var en af Jennas formødre. Men 
da Jenna åndeløs havde spurgt, om moderen ikke kunne trylle 
for hende, for eksempel ordne det sådan, at historielektierne 
lavede sig selv, havde moderen bare leet det bort. Den dag Jenna 
blev nitten, vidste hun, at hun var en af de udvalgte. Der skete 
ikke noget usædvanligt. Hun vidste det bare.

Johanna havde altid været stolt af sin del af huset, og hun 
havde altid sørget for at holde den i pletfri stand. Det skar 
Jenna i hjertet at se moderens møbler med en tynd film af støv, 
at hendes bh (med gulnede stropper) lå og flød i sofaen, og at 
fliserne over komfuret var fedtede af harsk fedt; men endnu 
mere hjerteskærende var det, at moderen åbenbart ikke så det. 
Og endnu værre var det, at hun ikke længere kunne holde sig 
selv. Hun havde hjemmehjælp, der kom en gang om dagen, 
og hver fjortende dag kom der en og gav hende et brusebad. 
Johanna havde elsket vand hele sit liv, havde et lidenskabeligt 
forhold til vand. Måske kom det af, at hun var født og opvokset 
i Finnmark, i et hus uden indlagt vand og med somre der ikke 
indbød til udstrakt badeliv. Efter at hun flyttede til Oslo, havde 
hun om i sommermånederne badet i havet og i skovsøerne 
så ofte hun kunne. Om vinteren gik hun i svømmehallen på 
Bislet Bad. Og hun havde taget et langt karbad hver dag i sit 
voksne liv. Hendes del af huset var ret spartansk, og ingen 
ville finde på at beskylde hende for at være særlig optaget 
af interiør (selv om det ikke kunne nægtes, at hun havde en 
påfaldende mængde hjemmevævede tæpper, farverige malerier 
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og keramikgenstande). Badet derimod var langt fra spartansk. 
Johannas badeværelse havde været som en lækker spa, længe før 
den slags kom på mode, med æggehvide fliser, bregner i potter, 
hyller med glaskrukker fyldt med badesalt i douce farver, stabler 
af bløde håndklæder. Nu var der sat en badebænk derind, som 
moderen kunne sidde på. Der stod medicinglas på håndvasken, 
på badekarskanten stod en kasse med de blå plasticovertræk, 
som hjemmehjælpen brugte på fødderne. Håndklæderne lå 
og flød i et hjørne, potteplanterne var døde for længst, og 
badesaltskrukkerne var forsvundet bortset fra en, der stod på 
den øverste hylde som en hånlig påmindelse om det, det engang 
havde været. Johanna snakkede aldrig om, at hun savnede sine 
bade, men hun lyste op, når Jenna foreslog, at hun skulle tage 
sig et karbad, og Jenna begyndte straks at bebrejde sig selv, at 
hun ikke gjorde det oftere, når hun så, hvor meget det betød for 
moderen. Men straks, når hun begyndte på den møjsommelige 
afklædningsproces og så moderens plyndrede og afmagrede 
krop, lårene uden muskler, kravebenene, dækket af skrøbelig 
hud, sart som silkepapir, håret, der var blevet tyndt oven på 
hovedet (brysterne og kønnet kunne hun ikke engang holde ud 
at tænke på), så fortrød hun, at hun havde tilbudt sin hjælp. Og 
så var der de generende sår, Johanna havde fået, som ikke ville 
gro sammen. De sad foran på hendes ben, var mørkerøde og 
havde nogle underlige bobler i kanten, som stivnet sirup. Jenna 
rensede sårene, så godt hun kunne, mens moderen gav sig af 
smerte. Jenna vidste kun alt for godt, at moderen havde siddet 
sådan foran hende, hundredvis af gange, på knæ på gulvet. Hun 
havde renset hudafskrabningerne på hendes knæ rene for grus, 
havde duppet med jod, pustet på såret, trøstet og forsigtigt sat 
et plaster på. Nu var det Jenna, der sad på knæ foran moderens 
tynde ben med de gule sårvabler. Hun sad med vat, saltvand 
og Clorhexedin; men hun havde slet ikke medlidenhed med 
moderen, som hun burde. Hun syntes bare sårene var ækle, hun 
blev vred på hende, og derefter blev hun vred på sig selv over, at 
hun tillod sig at tænke på den måde. Hun dækkede sårene med 
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vandtæt forbinding og klappede moderen på armen. Og når 
moderen var kommet ned i badekarret og plaskede prøvende 
med håndfladerne og smilede op til Jenna, så mærkede Jenna, 
hvor meget hun savnede hende, den gamle Johanna.


