
'!; , tilfeldig en tidlig morgen på
brua over til Ulvøya i Oslo. Tìommy og Jim. De
har ikke sett hverandre på femogtredve år, men
en gang sto de skulder ved skulder i et vennskap
like naturlig som å puste. Men hva s\ier hvis den
ene plutselig får det for seg at er vennskap må
fortjenes?

Og i dag: Jim står og fisker på brua, og Tommy
kommer kjørende i sin nye Mercedes. Er det ikke
rart, sier han, at ting kan bli sånn, omvendt.
Fortid møter nåtid i det døgnet vi følger dem,
tidlig i september zoo6.
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JIM. SEPTEMBER.2006

Mørkt. Klokka var halv fem etter midnatt. Jeg kom
kiørende mot Henegårdsveien fra Hauketo. Rett før
Lian stasion tok ieg av til vensüe over jernbanebrua,
det var rødt lys, men ingen andre å se, så ieg sving-
te likevel. Da jeg var over på den andre sida og litt
nede i veien, forbi butikken som lå der, Karusellen
het den, kom en mann plutselig styrtende som kasta
ut av mørket og inn i lyset foran bilen. Han var i ferd
med å falle da ieg fikk Øyepãhan. Jeg lqylte foten mot
bremsepedalen, hiula låste seg, og bilen sklei side-
lengs noen meter fram med en skrikende ekkel lyd og
stoppa tett inntil mannen. Motoren døde brått. Jeg
var sikker på jeg hadde tnrffet han med støtfangeren.

Og så falt han ikke likevel. Han lente seg mot pan-
seret, tok tre skritt tilbake og b1e stående og svaie, jeg
så lyset fosse inn giennom øFnene hans. Han stirra
mot frontruta, men han kunne jo ikke se meg, han
kunrre ikke se noenting. Håret hans var langt, og
skjegget var langt, og han hadde en grå sekk klemt
hardt under aflnen. Et øyeblikk frudde jeg det var fa-
ren min. Men det var ikke faren min. Jeg hadde aldri
sett faren min.
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Så forsvant han inn i mørket på den andre sida av
veien der stien gikk bratt ned mot Ljansdalen. Jeg ble
sittende med stive armer, hendene hardt pressa mot
rattet og bilen på skrå i Herregårdsveien et stykke
ute i motgående fil. Det var fortsatt mørkt, ja, enda
mørkere. To frontlykter nærma seg på.vei opp. Jeg
vrei nøkkelen om i tenninga, og så ville ikke moto-
ren starte, og ieg prøvde igjen, og da smalt den i gang.

Jeg kjente pusten gå fort helt øverst i halsen, som en
hund puster. Jeg rygga tilbake til min egen fil før den
andre bilen nådde opp, og svingte forsiktig og kjørte
ned mot Mosseveien i lav fart og tok av til høyre helt
nederst, mot Oslo.

Jegbodde nordøst for Oslo den gangen, på Romerike,
under Jens Stoltenbergs første rødgtønne regjering,
og likevel kiørte ieg sjeldnere og sjeldnere den enkle
veien inn til Oslo, langs 86, men heller i en stor bue
rundt hovedstaden i øst, fra Lillestrøm via Enebakk
til Hauketo, fordi detvakte gode minner.

Den var io mye lenger den veien og tok lengre tid,
men det giorde ingenting, jeg hadde vært siukemeldt
i ett år. Jeg visste ikke hva som ville skie nå. Det kom
et brev med posten fra trygdekontoret som sa jeg
måtte møte opp der, men jeg kom vel uansett ikke til-
bake i jobb med det første. Så lenge ieg huska å ta pil-
lene mine, glei den ene dagen fint over i den andre.

Jeg kjørte i litt under óo langs Mosseveien helt fram
til hengebrua som binder UIvøya til fastlandet. Det

var fortsatt ingen trafikk. Jeg trilla over brua som
duva litt under meg, en fin føIelse, som dekket på en
båt, ieg likte den følelsen.

Jeg parkerte i lomma rett til høyrefor veien på den
andre sida, i svingen der, og lente meg bakover i setet
og lukka Øynene og ble sittende og vente. pusta med
magen. Så åpna jeg døra og svingte beina ut og gikk
rundt bilen og åpna bagasjelokket og tok ut den gam_
le, svarte bagen med fiskeredskap i. Ingenting kom_
plisert, ei hekle med snøre og tiue kroker og et søkke
i enden.

Flere av de faste sto allerede langs rekkverket, de
hadde stått her i ti år eller mer. Jeg var den eneste
nye på kanskje like mange år, men ingen spurte meg
hvorfor jeg plutselig hadde dukka opp. Nå hadde ieg
stått her i hvert fall to ganger i uka i tre måneder.

Den nærmeste mannen snudde seg da ieg kom ut
på brua med bagen i hånda. Han hilste med tre fing-
re mot lua, som en speider. Han hadde to gensere på,
den ene utapå den andre, den ytterste blå, den inner_
ste hvit, vel, nesten hvit, og de var fillete begge to,
de kalte han Container-Jon. på hendene hadde han
pulsvanter, eller kanskje var det to vanlige vanter
han hadde klipt fingrene av. Jeg hadde sett avisbud
gjøre det samme. Disse hadde en uventa rcd. farge,
nesten rosa.

- Får du noe, sa jeg.
Han svarte ikke, men smilte og pekte på avisa han

hadde bretta ut og lagt på bakken ved føttene sine.
Der 1å en middels torsk og to pir, den ene sprella så
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vidt. Han blunka med det venstre øyet og løfta den
høyre hånda høytogspredte fem fingre tre ganger.

- På ett kvarter, sa jeg og plystra lavt.
En plastpose 1å slengt tett inntil gelenderet, rcA,

cooP, ett eller annet, den var ikke hans, det var i
hvert fall sikkert, og to kaffekrus av papp lå klemt
sammen like slengt og en lys serviett klint fast med
flekker av ketsjup og sennep og i tillegg ei kvase elen-
dig snøre litt lenger bort. Container-Jon hosta kraftig
et par ganger og illevarslende hult med pulsvantene
for munnen og snudde seg og sa ut i mørket:

-Jævla utlendinger. Som fisker om dagen"

Jeg gikk forbi han og stilte meg mellom to barduner
litt nærmere fastlandet, ved niern, og løsna den siste
kroken i hekla og dro ut en halv meter snØre og lente
meg over gelenderet. Med noen klossete widninger

'... med håndleddet lot jeg snøret med søkket i enden vik-
le seg sakte av hekla og ned i vannet. Øverst på hver
krok hadde jeg surra en bit rød, blank tape. Da on-
kelen min fiska på det verste litt sør for her, i Bunne-
fjorden rett ut for Roald Amundsens hus i en robåt
han leide for null og niks, brukte han alltid innmaten
av blåskjell som agn. Han ville fiske i saltvann, det
var helt tidlig på sekstitallet, han reiste langt i den grå
pv-en sin for å gå i vadestØvler ved Bekkensten bryg-
ge med vannspeilet så vidt under støvelkanten,bøyd
godt forover med skjorteermene bretta opp i et forgie-
ves forsøk på å holde dem tørre og plukka blåskjell og
la dem i ei bøtte skåret av til det halve han lot flyte

foran seg på vannet. Men det ble for komplisert for
meg, og jeg kjørte i hvert fall ikke så langt for å skaffe
agn, og fisken beit hverken mer eller mÍndre nå enn
den gjorde for onkelen min den gangen. Du behøver
ikke agn, sa de andre på brua, den biter på btankt.

Jeg festa et sykkelnav til gelenderet med stengene
til skjermen klemt hardt rundt stanga, det het et vad_
bein, ei sånn innretning, og som oftest var den festa
til ripa på fiskebåter og kunne vel kiøpes i butikken
for penger om du ville, men dette var et hjemmelagd
patent. Jeg la snøret i sporet og kunne på den måten
dra det lett fram og tilbake i jamne tak uten at rekk_
verket gnagde snØret tynt og sprØtt til det røyk med
et smell. Det hadde io skiedd, til allmenn fornøyelse.

Det ble sakte lysere. Jeg hadde stått i mer enn to timer
og hadde ikke fått noe som helst på kroken. Det irri_
terte meg litt, men ærlig talt, jeg var ikke så begeistra
for fisk lenger. Ikke som før. Den fisken ieg fikk, ga jeg
alltid bort.

Vanligvis dro jeg hjem før de første bilene kom
ned bakken mot brua, men i dag hadde jeg somla. Jeg
hadde ikke engang begynt å pakke bagen, og det vai
fine biler som kom trillende, dyre biler. Jeg vendte
ryggen mot veien med den slitte marineblå losiakka
låst tett rundt brystet. Jeg hadde hatt den jakka siden
ungdommen på Mørk, og bare én av de gamle mes_
singknappene var intakt, og ei strikkelue hadde jeg,
den også blå, trukket langt ned over øra, sà¡eg så vãl
ut bakfra som de fleste andre ser ut.
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Jeg festa hekla på gelenderet og snudde meg tilbake
og sank ned på huk for å ta en sigarett fra pakka jeg

hadde i bagen. Jeg burde definitivt slutte å røyke, jeg

hadde begynt å hoste om morgenen, det var et dårlig
tegn, og da stoppa en bil rett foran meg med vinduet
til førersetet i høyde med ansiktet mitt. Jeg retta ryg-
gen sakte, jeg hadde sigaretten mellom'leppene og

tente den i hul hånd på vei opp, med en fyrstikk, ieg
brukte alttid fyrstikker, jeg likte ikke den plasten.

Det var en grå Mercedes, flunkende ny, og lakken
var blank som hud kan være blank noen ganger, i.

noen situasjoner. Så gtei vinduet lydløst ned.

- Er det ikkeJim, sa han.

Jeg kiente han igien med en gang. Det var Tommy.
Han var tynn i håret, og nesten grå. Men det vannrette
arret over venstre øye var. fortsatt tydelig, hvitt, sølvly-

sende. Han hadde på seg en lilla frakk kneppa helt opp

i halsen. Den så ikke bitlig ut. Han vat den,samme, og
samtidig så han ut somJohn Voight i filmen Enemy of
the State. Skinnhansker. BIått blikk. Bittelitt ute av fokus.

- Det er io det, sa jeg.

- Fy faen, det må jeg si, hvor lenge er det siden.
Femogtjue år. Tredve. Og ieg sa:

- Omtrent det. Litt mer.
Han smilte. - Vi gikk hver vår vei den gangen, gior-

de vi ikke. Han sa det hverken på den eller den måten.

- Det er sant, sa jeg. Han smilte, han var glad for å

se meg, det virka sånn.

- Og her står du og fisker på brua i den lua, og her
kornmer ieg i denne bilen. Den kosta ikke lite, det kan

jeg godt fortelle deg. Men jeg har råd. Faen, jeg kunne
kjøpt to, eller flere, om jeg ville, kontant. Er ikke det
merkelig.l{an smilte.

- Hva da.

- At ting kan bli sånn. Omvendt.
Omvendt, tenkte jeg. Var det sånn det var. Men

han sa det ikke for å dukke meg. Det ville han aldri ha
gjort, ikke hvis han var som han var da vi var unge.
Han syntes bare det var merkelig.

-Jo, sa jeg, - det har du rett i. Det er ganske merkelig.
- Får du noe, da, sa han.
- Ikke en dritt, sa jeg. - Det er visst ikke min dag.
- Men du trenger vel ikke fisken, jeg mener, sånn

for å spise, ja, du skjønner.
- Neida, sa jeg.

- For i så fall kunne jeg hjelpe deg, sa han, og jeg
sa ingenting, og da sa han: - Det var dumt sagt, jeg
beklager, og ble tydelig rød i ansiktet og så kanskie ut
som han drakk litt for mye.

- Det er i orden det, sa ieg.
Det var ikke i orden, merì han var så viktig den gan_

gen. Vi sto last og brast.
Det kom flere biler ned bakken mot brua, det var

bare ei fil, så de ble stående i kø, og i én av bilene la
noen seg på hornet.

- Det var i hvert fâll fint å se deg. Kanskje en annen
gang,Jim, sa han, og det kjentes litt ubehagelig da han
sa navnet mitt, som lyset fra ei lommelykt i ansiktet,
og jeg visste ikke hva han mente.med en annen gang,
hva som i så fall skulle skie. Så glei det lett sota vinduet
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opp. Han Løftalnï;;rda, og bilen begynte å trille og tok
fart over brua og blinka til venstre inn mot byen på

den andre sida. Det var nesten lyst nå. Det ble klarvær.

Jeg snurra snØret på hekla med de samme klossete

bevegelsene og festa den siste kroken i rullen og gikk

langs gelenderet med dinglende søkke og kasta snei-

pen av sigaretten ieg såvidt hadde hatt noen glede av

over kanten, ovet wiren, i en glødende bue motvan-
net og la hekla i bagen og bagen i bagasierommet og

smelte igjen lokket og gikk rundt på passasiersida,

ved buskene det, helt ytterst, og falt på kne og holdf
meg rundt magen med begge armer og prøvde å pus-

te sakte, men jeg fikk det ikke tii. Jeg begynte å grine.

Jeg holdt munnen vidåpen, lyden ble ikke sä}.l'øy da,

og lufta kom lettere ut og inn, og ieg stønna ikke så

jævtig. Det var litt sPesielt.

Det tok tid før riene ga seg, ieg måtte bli sliten først'

Så jeg lot det gå sin vanlige gang. Det er rart hva en

kan lære seg. Til slutt reiste ieg meg med den ene hån-

da hardt motbildøra,tØtkaansiktet grundig med den
andre og gikk tilbake rundt bilen. De andre på brua
holdt på med sitt. Tre av dem gjorde seg ferdige til å

gå.Jeg satte meg inn. Det var bare jeg som hadde bil.

Jeg visste ikke hvor de andre bodde, men det var vel

ikke langt unna, hvis de kunne gå. En gang spurte ieg
om noen ville sitte På, oS da sa alle nei.

Da jeg var over brua, valgte jeg den korteste veien,

som var inn mot Oslo sentrum, enda køen tok til på

,Mosseveien" pa måtte jeg gjennom bomringen, det
kosta tjue kroner, men hadde jeg kommet den enkles-
te veien inn, over Lørenskog og Furuset, var det bom-
ring på den sida ò9, så da gikk der jo opþ i opp.

Jeg kjørte ut av byen i motsatt retning av den jeg
kom inn, og i fila mi mot øst var det få biler og li-
ten konkurranse om plassen. I den andre fila var
alle på vei mot sentrum pressa lenkeaktig sammen i
så vidt synlig bevegelse, mens ieg på min side kjør-
te inn i tunnelene ved Vålerenga, Etterstad, og så
ut i morgenlyset langs n6 og etter det til høyre mot
Lillestrøm ved Karihaugen, og hele Lørenskog kom-
mune ble konstruert på nytt, var rasert og jevna med
jorda og skulle heises opp igien med kjøpesentere og
parkeringshus, og det var bunnløse kratere overalt, og
heisekraneg oghøydedrag skåret av som brødskiver
etter Solheimkrysset. Og det var høsten allerede, sep-
tember, helt plutselig langt uti, og de få trærne som
sto igien i glisne klynger på hver side av motorveien
lyste dunkelt gult og rødt, og kald, fuktig luft kom su-
sende inn gjennom det åpne bilvinduet på vei mot
Rælingstunnelen.

Jeg gikk opp fra garasien de to tunge trappene til før-
ste etasje, og låste meg inn i treromsleiligheten jeg
bodde aleine i. Jeg var trøtt. Jeg strakte halsen og rulla
hodet flere ganger rundt og tok av meg skoa og satte
dem med hælene inn mot lista under jakkene som
hang fra knaggene på veggen over og hengte losiakka
på en av de knaggene og Ia fiskesakene i en stor boks
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av metall med bilde av en fin hane på lokket som erì
gang hadde inneholdt kjeks i utvalg fra Sætre Kieks-
fabrikk og skøyv den inn på ei hylle i boden og gikkut
på badet og fylte hendene med vann og skylte ansiktet
grundig. Jeg studerte meg sjøI i speilet. Jeg var mørk
under øynene, de var røde helt innerst mot neseÍota,
jeg hadde sikkert kjørt med promille. Det slo meg
ikke før nå.

Jeg gnei ansiktet hardt med håndkleet og gikk stille
gjennom stua i sokkelesten til soveværelset og kikka
inn. Hun sov fortsatt. Det mØrke håret på puta. De
fremmede leppene. Jeg ble stående på terskelen og
vente. Ett minutt, to minutter, så vendte jeg meg om
og gikk bort til sofaen og satte meg ved salongbordet
og tente en røyk. Jeg greide bare halvparten. Jeg måt-
te slutte snart. Jeg kunne plwe denne uka.

Jeg stumpa sigaretten i askebegeret og reiste meg
og gikk ut i entreen og farit et pledd i boden og gikk
tilbake og la meg på sofaen. Jeg var så sår i øynene.
Øyelokkene ville bare moWillig åpne og lukke seg, og
huden i ansiktet gnagde maskeaktig stivt og tøtt mot
kinnbeina. Jeg var sikker på at jeg ikke ville sovne.
Men det gjorde ieg, og da leg våkna hadde hun gått.

Jeg prøvde å huske hva hun het, men det var borte.

rouvv. r96z

Tomftty, Tommy! Fort deg, Tommy!
Det var Tya som ropte, det var mora mi, jeg hørte

henne godt, det kan ieg huske, men ieg kan ikke hus-
ke i dag hva som gjorde stemmen hennes til hennes
stemme; hva som skilte den fra andres. Det er borte
for lenge siden.

Det er ieg, Tommy Berggren, som husker hvor kaldt
det var den dagen, at gradene var under null, at jeg var
ti år på dagen den dagen hun ropte på meg. Tomrny,
Tommy! Fort deg, Tommy, ropte hun, og ieg kom meg
ned hellegangen til postkassa og ut på veien der jeg så

lakenene henge stive på tørkesnorene som oppspente
lerret foran hvert hus og var like stive når kvinnfolka
tok dem ned, som flagg sto de rettut, som hvite flagg,
jeg gir meg, sa de.

Jeg løp jo for livet da jeg hørte at hun ropte på meg,
Tommy! Tommy! ropte hun, men jeg kunne ikke se

henne, kunne ikke høre hvor stemmen hennes kom
fra. Jeg løp i en sirkel, rundt og rundt på veien og stir-
ra den opp og stirra den ned, men det var io ingen
ute, der ute på veien, og ieg løp ned stien mellom vårt
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JIM. TOMMY. rgTo

Jim og Tommy kom ned fra stien mellom trærne mot
Aurtjern. Isen 1å blank i måneskinnet. De gikk tit ank-
lene i snø. På brystet hadde de hockeyskøytene ding-
lende med lissene knytta bak nakken. Begge hadde
luer på hodet, det lange håret tilJim var borte under
bretten, og de så fremmede ut, annerledes, også for
hverandre, men enda Tommy var høyere ennJim, så
de likere ut med luene på enn de gjorde ellers, de var
bare ikke klar over det siøI.

Månen speilte seg i isen, og isen så akkurat så hard
ut som den var. Det var natt med stålis, ti grader mi-
nus, og månen lyste opp deler av berget bak vannet
og dro mørke striper ned lia der skarene gikk skrått fra
toppen og helt ned til bredden på den andre sida. Ei
furu lente seg ut over tjernet og kasta krokete skygger
på isen. Det var ikke en sky på himmelen. Alt var stille.
De stoppa et øyeblikk i snøen ved bredden og så hva de
hadde framfor seg. Jim snudde seg mot Tommy og sa:

- Du kan bli religiøs av mindre.
- Du er jo religiøs allerede, sa Tommy.
- Ikke så veldig mye lenger, faktisk. Jeg er sosialist.

Jeg er for det klasseløse samfunn.

Tommy svarte ikke, men ble stående helt rett i ryg-
gen og stirre over vannet rnot den andre bredden og
skyggene under berget og stripene av månelys inn
mellom trærne og den skinnende perfekte isen.

- Det var som bare faen, sa han. Så gikk de ned på
isen.

Det var vinter, det var r97o, desembet, de hadde beg*

ge fylt atten år, rett etter hverandre, Jim i oktober og
Tommy i november. Bare to dager etter tok Tommy
lappen og kjøpte seg en hvit gammel Mercedes han
hadde spart til lenge. The Beatles hadde gått til grun-
ne, de kom aldri tilbake som de var. Det var Yoko

Onos Skyld, men det kunne være det samme, det var
ikke mer å si, det var ikke trist engang. Sekstitallet var
uansett over. Det var slutt.

Nå Løfta de lissene over hodet og slapp skøytene
på isen og tok ullvottene av og gikk ned på kne og
løsna knutene og dro læret ut på begge sider av plø-
sa så foten kunne komryre seg enkelt ned i skøyta.

De stramma lissene nøye hele veien opp til ankelen
og to ganger rundt, ankelen og knytta ei enkel knute
der og så i kryss ned igien og surra lissene to ganger
hardt rundt foten mellom læret og skØyteiemet og
knytta dê flate brune lissene i ei siste dobbel sløyfe

og reiste seg og tok noen prøvende tak ut på isen. Det
var lenge siden de hadde gått på skøyter, men det
gikk bedre enn forventa, hverken Tommy eller Jim
sank ned på Iæret. De begynte å gå, forsiktig side ved

side bort langs bredden og måtte holde hverandres
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skuldre, arm over arm, hånd over hånd det meste av
veien 1ør de svingte inn i den første vika og kom ut
igjen litt lenger bort i langt bedre stil. Så la de fart på
og dro av gårde helt ute langs kanten i en sirkel rundt
Aurtjern, mer sjølsikre nå, det var som i kunstløp,
srå svevende, srí fykende, og Tommy lo, fI faen, rop-
te han, her går det unna, og de lo begge to, og lyden
av stemmene deres var helt spesiell og ikke som ute i
skogen i det hele tatt, men mer som inne i et rom, på
en innendørs scene, men uten pubtikum da, i så fall,
og det var io det som var meninga, at det ikke skulle
være noe publikum, og med noen få harde skøytetak
skar de ut på tvers over vannet i rett linie og stoppa
sidelengs midt utpå med ispartiklene sprutende fra
skøyteeggen som i en hockeykamp på rv og ble stå-
ende dørgende stille og snudde seg bare sakte til beg_
ge sider, og det var skog og skog, og ingen annen vaï
ute i natt.

Jim var andpusten, frostrøyken rant fra munnen
hans som eksos, og det var han som sa:

- Tommy. Hvor lenge har vi vært venner.
- Bestandig, saTommy. - Hele livet.

Jeg kan ikke huske at vi noen gang ikke har vært
venner. Når skulle det ha vært, sa Jirn. * Jeg trur det
}<an vare livet ut, sa han, litt lavt, litt forsiktig. * Trur
ikke du det.

- Vi kommer til å forandre oss. Vi var likere før enn
vi er nå.

- Vi har aldri vært like. Tenk på foreldra dine. Hvor_
dan du har hatt det.

- Det er io sant. Og du har vært kristen. Det har aI-
dri jeg vært. Eller kanskie litt. Litt kristen.

- Jeg er ikke kristen lenger. Jeg er sosialist.

- Det er du jo, sa Tommy. - Men det varer hvis vi
vil" Det kommer an på oss. Vi kan være venner så len-
ge vi vil.

- Og det vil vi, ikke sant, saJim.

-Jo, sa Tommy. -Jeg, i hvert fall. Vil ikke du.

-Jo, klart det. Det vil ieg, saJim, og han ble så glad,
for hvordan skulle framtida ha sett ut hvis han ikke
hadde Tommy, hvordan skulle livet ha sett ut, og de
kunne io snakke på denne måten bare fordi det var
natt, og lyset var annerledes, og de hadde luer på som
gjorde dem ulik personene de var om dagen i den vir-
kelige verden og samtidig likere hverandre, sjøl om
Tommy var høyere ennJim. Men akkurat det var ikke
noe de siøl kunne se, og det var måneskinn over Aur-
tiern og kaldt som faen og ingen kunne se dem med
luer på ua¡rsett, og ingenting var som det ellers var,
og alt kunne sies, ogJim sa:

- Er det fordi du syns jeg er en oK person at du er
venner med meg. Er det noe med rneg du syns er spe-
sielt bra.

- Vi er vel venner fordi er venner. Vi har alltid vært
venner. Du erJim, du har alltid værtJim.

- Er det bra.

- Det er klart det er bra.

- Fint, sa Jim, men han var plutselig ikke sikker
på om det var nok,pet kjentes ikke sånn, ikke helt,
for kanskje var det heller sånn at du burde gjøre deg
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fortjent. Han hadde tenkt det noen ganger, at han bur_
de giøre seg fortient, det var sånn det kientes. Men han
svelga det unna, han lot det synke, og i stedet sa han:

- Hører du noen gang fra mora eller faren din.
-Nei.
- Syns du det er dumt.
- Nei. Jeg syns ikke det er dumt. Jeg gir faen.
- Det skiønner ieg, sa Jim, og Tommy tenkte, gjør

han det, og det kunne det godt hende at han giorde,
de var så nær hverandre at den ene kanskie følte hva
den andre følte når de sto sånn skulder ved skulder
som de sto nå, at det var som en overføring mellom
dem, en elektrisk bue. Det var ikke umulig, for nett_
opp nå hadde Tommy tenkt på mora si, at hun kunne
se han seile omkring her ute i natta på isen, og sa som
fra himmelen med stemmen han ikke kunne huske,
er dét min sønn det der, sa hun, med den lua, nei, det
er det ikke, ieg kienner han ikke igien, han ser ikke ut
som min Tommy så ut, noe han unektelig ikke gjorde
lenger. Det var allerede seks år siden hun forsvant, og
derfor hadde han ikke andre ennJim, forutenJonsen,
ogJonsen var io mer som en onkel og var siefen hans
på saga der han nå hadde fast iobb, på andre året. Han
hadde Siri, men Siri var ikke den samme, hun gikk på
gymnaset på Valmo og bodde hos Lydersen på Mørk.
Han så henne noen ganger når de møttes.ved bensin_
stasionen og gikk ned bak Samvirkelaget mot vannet
som de gjorde før, men de ble ofte fogyil-a.Cg:sjenerte,
og det skjedde ikke så ofte lenger. TVillingene var blitt
som hvilke som helst andre barn i grenda, de sa, hei,

Tommy, hei, Jonsen, sa de i kor og gikk knisende arm
i arm forbi dem på veien, og Tommy ble stående og se

etter dem til de forsvant inn bak døra til Lien, og ikke
én gang snudde de seg og så tilbake på han som had-
de passa på dem, som hadde vært broren deres.

-Jeg snakker ikke om dem, sa Tommy.

-Jegveit det, saJim. - Detbehøver du ikke heller.
-Jeg veit det, sa Tommy, - og det giør ikke noe egent-

lig, at du spør, det er bare det at jeg har ikke lyst til å

snakke om dem. Det er ikke noe å si.

- Det er i orden for meg.

-Jegveit det. Det er fint. Tarvi en runde til.
- Absolutt.
Men det var da det skiedde. Plutselig smalt det i

isen under dem og like hardt smalt det i berget bak
vannet og slo ekko tilbake og dro dem nesten over-
ende, og de ble redde og tenkte at nå sprekker faen
meg isen rett under oss og åpner seg til begge sider,
og så havner vi i det iskalde vannet og stirmer på et
blunk og drukner garantert. .Å, svømme med skøyter
på kunne du glemme. Så de byksa fram som hadde en
starþistol brent av og det var vv på Bislett med in-
dre ogytre bane og tribuner og alt som hørte til, rnen
det var ikke noe skøyteløp, og ingen kunne se dem,
det var bare Jim og Tommy under månen på Aurtjern,
og det smalt igjen så tØrt og skarpt i den glatte, blø-
te natta, at de heiv overkroppene framover og sparka
mot isen med skøyteeggen, og de kom så utrulig sakte
i gang, som i sakte film, som i seig sirup. Og det ville
gå gæernt, det kjente de begge, eller iallfall kjenteJim
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det, så med vilje eller ikke vilje slo han ut med den
høyre armen, og håndflata i votten traff Tommy rett
over brystet og skØyv han kraftig bakover mens Jim
siøl skøyt forover, og Tommy seilte tilbake ut på tjer-
net og falt på kne og sklei enda noen meter videre og
ble sittende til slutt med albuene mot isen og hen-
dene i været og så hvordanJim og ryggen hans nådde
helt fram til land.

Tommy kom seg sakte opp på skøytene igjen, han
børsta albuene, han børsta knærne, han ropte:

- Faen Jim, det var jo bare isen som satte seg, rop_
te han, - den sprekker ikke, den er for tiukk, den bare
satte seg, det er jo det den gjør når det er så jævlig
kaldt, den bare utvider seg, Jim, og setter seg.

Jim var nede i knestående nå, inne på bredden, han
hadde knærne godt nede i snøen, han hadde tatt av
seg lua og svarte ikke og snudde seg ikke, og så ropte
han merkelig dempa, som fra inne i en sekk eller noe
annet du kunne bli borte i, med Tyggen mot Tommy
og Aurt¡ern:

-Jeg veit jo det, den bare setter seg, det er det den
gjør, den bare satte seg, ieg veit det, og ieg ble Íkke
redd heller, det var ikke det som skjedde, det var ikke
meninga å stoppe deg. Jeg bare snubla og måtte ta
meg for, ieg mista balansen, det skjønner du vel.

Tommy var på beina igien og kom sakte gtidende
inn mot stranda, og knærne i buksa hans var hvite og
så glatte og polerte ut.

- Jada, ieg skjønner jo det, sa han, og han sa det
forsiktig, og da han var helt framme, la han hånda på

skulderen til Jim og sa: - Herregud, ieg mista balan-
sen sjøl, ieg skvatt jo som faen, det bare smalt så helt
inn i helvete, sa han og bøyde seg og Ia munnen sin
mot øret tilJim og sa:

- Få på deg den lua, du fryser Øva av deg. De er fo
hvite alt, de kommer til å dette av. Og det var sant
at Jim frøys på øra, kulda skar dem tvers igjennom,
det gjorde vondt, og han kjente en ubendig trang til
å dekke dem, skjule dem begge, legge hendene over
dem, ta på seg lua, men han måtte fryse litt til, det
kientes riktig, det var akkurat det han måtte, bare
noen minutter til var han nødt til å holde ut, det var
ingen vei utenom.

- Hei, Jim. Ta på deg lua, sa Tommy. - Du kom-
mer til å få øreverk, men Jim ville ikke ta den på, og
Tommy sank ned i snøen og tok tak i lua, men Jim
holdt den fast og Çile ikke slippe den lua for bare Ii-
vet og sånn ble de sittende og dra i hver sin ende, og

Jim ville ikke slippe, og Tommy sa, jammen for faen
da, og reiv den hardt ut av hendene tilJim og dro den
over hodet hans og godt ned over øra. Det var ei rød
strikkelue, ei sosialistisk lue, i høst satt mora til Jim i
stolen foran fjernsynet med klirrende strikkepinner,
du kunne høre dem jobbe i hele huset, klirr, klirr, sa

de, klirr, klirr, og detvarvel rundpinner antakelig, det
må det ha vært, Jim trudde det, og han likte den lua,
rød som et flagg var den, men det var det ikke lett å se

her inne i skyggene ved bredden av Aurtjern der de
sto på kne i snøen ved sida av hverandre, og støvlene
deres sto der, og ute over vannet lyste månen fortsatt
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gult, varmt nesten, uvirkelig, men den blanke isen så
ikke like lokkende ut nå som den giorde en time tidli_
gere. Tommy ville for alt i verden ikke utpå igjen, han
kiente seguvel.

- Det var ikke meninga å holde deg igien, saJim, og
Tommy sa:

- Jeg veit vel det. Bare glem det, det var jo ingen_
ting.

- Men det er sant, det var ikke meninga.
-Jammen for faen,Jim, kan du ikke bare la være å

tenke på det.
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Men alt dette kunne væredet samme, iegville ikke
tenke på det mer. Hun døde jo, det gikk som det gikk,
og uansett hvor mye hun hadde ringt eller ikke ringt
omkring ogbedtvenner ogbekiente om ikke åbesøke
meg i Bunkersen, hadde hun i hvert fall ringt Tommy.

TOMMY. III|'{. r.g7r

Vi sto foran inngangen til Sentralsykehuset. Jim had-
de en sigarett mellom leppene, og røyken dreiv mot
dørene i vinden og ble sugd igjennom til ankomst-
hallen når noen passerte på vei inn eller ut, og hver
gang røyken traff han i ansiktet, kneip han øynene
hardt sammen. Han var svart under øynene og rcd
inn mot neserota, som var det merkene etter briller
han hadde der, men han brukte ikke briller. Han så ut
som Dylan pàBlonde on Blonde, sri anstrengt. Det var
en slags vår, dagene hadde vært lyse og varme, men
så slo det plutselig om, og gradene var i fritt fall, og
veiene var uventa glatte og isete da jeg kom kjørende
inn fra Mørk helt tidtig om morgenen iJonsens gam-
le OpeI Kapitän. Jonsen hadde gitt meg én dag fri fra
saga. Han hadde kjentJim like lenge som han hadde
kient meg og var bek;zmra og lei seg. Hils han fra meg,

saJonsen.
Det var røykerom i hver etasje inne i sjukehuset,

menJim ville ikke røyke inne, han ville røyke ute for-
an inngangen. Han rcykaikke inne i huset heller, på
Mørk, mora hans ville ikke ha noe av det, det sømma
seg ikke en kristen, sa hun, og da måtte han jo ut på
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trappa, og der sto han ofte. Det var et velkjent syn i
grenda.

- Du røyker vel ikke inne i.et siukehus, sa han, - det
gjør duvel ikke, hva! Det gjør duvel ikke, hva!

-Jøss. Neida.

Jim hadde ei tynn, hvit sjukehusskjorte på seg med
bare ei T-trøye under, og han frøys så han rista, men
ikke ei linje skifta retning i ansiktet hans. Han stirra
ut i lufta rett forbi øret mitt ogrøyka og tenkte kon-
sentrert på noe som bare angikk han sjøI, ikke meg,
det måtte ieg gå ut ifra, siden han ikke sa noenting,
og jeg kjente meg overflødig, ensom, en merkelig fø-
lelse å ha når ieg sto sånn ved sidà-av min beste venn
ute i kulda og hadde kjørt så langt for å komme hit,
mer enn fire mil hadde ieg kjørt, og føttene hans be-
vegde seg fort opp og ned, og det så temmelig spesielt
ut, men jeg trur ikke det var fordi han frøys. Jeg veit
ikke hvorfor føttene hans gjorde det. Vi hadde ikke
sett hverandre så ofte de siste månedene, enda av-
standen mellom husene våre, mellom Jonsens hus
og huset til mora hans, fortsatt bare var et par hundre
meter. Men han gikk på gymnaset på Valmo og dro
tidlig av gårde med bussen og kom seint hiem igjen
og var stjerneeleven der, ia til og med i gym var han
blitt ganske god, på tross av røyken, og jeg på min
side jobba overtid flere ganger i uka. Tømmerprisene
var høye nå, og mange av bønda hadde tatt ut mas-
sivt med virke i skauen den vinteren og like mange
sto og trippa i andre enden og skulle bygge nå som
våren var kommet, ia, ikke bare bønda, aitså, det var

mange som skulle bygge, det var som en boom nes-
ten. Så vi skar plank og panelbord for alt hva rem-
mer og tøy kunne holde, og alt skulle i tørka, og på
begge sider av verdikieden var det kø, det gikk rundt
og rundt i ett kjør, og vi holdt på å bli tullete. Jeg fikk
knapt blund på øynene, og egentlig var ieg dørgende
sliten. Jeg skulle gierne ha ligget i senga et døgn un-
der dyna eller mer, men Jim så nesten narkoman ut
nå, han var mager i ansiktet på en narkoman måte,
det var dét som slo meg da ieg besøkte han den første
gangen på avdel.inga i underetasjen, i Bunkersen, ble
den kalt av de som var innlagt der. Han hadde prøvd
å henge seg i vedskjulet. Men fyringssesongen var
ikke over, og mora hans fant han i siste lita på vei ut
for å hente ved i bingen, og etter to døgn pä intensi
ven og to til på rehabilitering, ble han flytta til psy-
kiatrisk avdeling, ned i Bunkersen.

-Jeg skulle hilse fraJonsen, sa jeg.

- Hva, saJim.

-Jeg skulle hilse fraJonsen.

- Åju.

Jeg hadde io besøkt h.an før han kom ned til psy-
kiatrisk avdeling allerede den første natta kiørte ieg
inn, da han 1å på intensiven. Mora hans hadde ringt
meg og sagt, du vil vel kanskje vite at vennen din har
prøvd å ta livet av seg. Det var noe med måten hun
sa det på. Hun likte meg io, det hadde jeg alltid gått
ut ifra, sjøl om hun sikkert mente jeg tok Guds navn
for lett i min munn, og Djevelens også, men det var
en kant i stemmen hennes nå som ikke hadde vært
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der føt, og ieg ble ikke bare lei meg og redd for Jim,
ieg ble ille til mote. Han er på Sentralsykehuset, sa
hun. Nå legger ieg på, sa hun, og så Ia hun på, og ieg
ble stående med røret i hånda, og så la jeg også på og
gikk inn tilJonsen og spurte om ieg kunne låne bilen
hans. Min egen gamle hvite Mercedes sto i verkstedet
til Lysbu med defekte bremser.

- Det er klart du kan låne bilen, sa han. - Er det noe
som har skjedd.

I senga på intensiven lå han med vidåpne øyne og
stirra i taket, men han så meg ikke. Han kunne sik-
kert ikke se noen ting, og hvis han tenkte noe mens
han 1å der på den måten, nærmest fastspent til senga,
hadde jeg ingen anelse om hva. Bandasjer hadde han
rundt halsen og pusta tungt inn og pipende ut og ikke
som han pusta alle gangene jeg hørte han puste om
natta når faren min var for vill, og ieg lå over på rom-
met tilJim ved sida av han i senga, og den gikk så stil-
le for seg, den pustinga, at du trudde han var død og
måtte lene deg over for å forsikre deg om at det ikke
var tilfelle og noen ganger dytte han litt i skulderen.
Da våkna han alltid med én gang og åpna øynene og
smilte blindt og sa, bare litt til, mamma, og sovna
igjen. Like stille. Eller som den gangen vi overnatta på
Branntårnhøyden. Vi hadde dratt av gårde rett etter
skolen og opp i åsen. Det var knasende tidlig om høs-
ten, rimhvitt i morgentimene, rimhvitt om kvelden,
og vi skulle bygge en bivuakk og tette taket så godt det
lot seg gjøre og soveinni den om natta i fall det skulle

begynne å regne. Eller snø. Men så kom jo mørket
mye fortere.ute i skauen enn det vi hadde regna med,
og da var det ikke mulig å bygge noe som helst.

- Vi gir blaffen, saJim. - Vi tar soveposene og leg-
ger oss rett i lyngen, det kommer ikke til å regne.
Insh'allah.

, - Hva, sa jeg.

- Hvis Gudvil. Det er sånn de sier det. Araberne.

- Men i helvete, sa jeg. - Åssen kan du vite det.

-Jegveitmyerart, jeg.

- Ja, du giør jo det, sa jeg. - ot<. Insh'allah. Det er
greit for meg. Vi legger oss rett i lyngen.

Og. det gjorde vi. Og om natta våkna jeg flere ganger

og så opp i den grå, drivende himmelen mellom tre-
kronene. Vinden $kk høyt i greinene der oppe og fikk
til en lyd så sterk og fylt av fted, og den kjøIige lufta
dreiv mot ansiktet som en mild parfyme det var lett
for en gutt å ta til seg og dynke kroppen sin i, og det
kom ikke noe regn den natta, og heller ikke snø, og
ved siden av meg 1åJim og sov helt lydløst med lyng
i håret, og leg lente meg over han, men han var ikke
død, çghver gang jeg falt i sørn igjen var vi femten år,

og liv og søvn vil samme flytende ting, og ingenting i
verden var feil.

Jim tok det siste trekket av sigaretten og slapp sneipen
på bakken og knuste den med foten og snudde seg og
så på meg, og jeg veit da faen, han hadde alltid sett
på meg med respekt, som jeg hadde sett med,respekt
på han, men nå hadde han vært et sted hvor jeg ikke
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hadde vært, et sted vi ikke hadde reist til sammen, og
der hadde han sett ting som jeg ikke kunne forestille
meg, og det var kommet noe overlegent i blikket hans
som gjorde megusikker.

- Nå, hvordan går det der nede i Bunkersen, sa jeg.

- Joda, det går greit, det, det er mange gærninger
der, men de plager ikke meg, jeg driver med mitt.

- Hva er det du driver med, da, sa jeg.

- Ting, sa han. -Jeg tenker ut ting.
- Som hva da, for eksempel.
- Det kan jeg ikke fortelle nå. Jeg kan prweå forkla-

re deg det seinere en gang, iaprøve, i hvert fall, hvis
det går.

-Javel, sa jeg. - Det kan bli interessant.
- Kanskie ikke for deg, saJim.
- Neivel, sa ieg. - Hvorfor ikke det, men han trakk

på skuldrene og tok røykpakka opp av lomma og telte
de sigarettene han hadde igjen. Han hadde bare to.

- Kanskje du kan kiøpe ei pakke til meg, sa han, og
jeg tenkte, han er vel btakk da, og nå er det jo ieg som
tiener penger, og jeg hadde alltid tenkt at de pengene
var noe vi godt kunne dele hvis det var nødvendig, så
jeg sa:

- Ja, jøss, det er klart jeg kan, og vi glkk sammen
inn i ankomsthallen og bort til kiosken de hadde i et
hiørne der, hvor de solgte blomster og Kong Haakon
og romaner i mjukt bind med sterke farger på omsla-
get du kunne ta med deg inn til dem som var siuke og
lei seg i alle etasjer og trengte et løft i livet, noe kulørt,
noe bløtt å senke seg i, og i den kiosken, helt tidlig i

mars r97r, kjøpte jeg til Jim ei pakke tjue Marlboro
med filter og rød flapptopp og stakk den ned i bryst-
lomma hans, på venstre side, der hjertet hans befant
seg bankende rett under den tynne skiorta. Jeg kunne
fint kienne det mot fingertuppene, dunk, dunk, sa

det, dunk, dunk, sa det, litt for hardt, litt for fort, spør
du meg, og ieg regna io med han skulle si takk, og du
får igjen seinere det jeg skylder deg, vær du sikker,
.og det hadde jeg atdri vært i tvil om, at jeg skulle få
igien det han skyldte meg, det gjorde jeg alltid, enda
det ikke var nødvendig. Han kunne få hva han ville
som var mitt, og beholde det. Men han sa ikke takk,
og han så ikke på meg i det hele tatt, og jeg tenkte,
neivel da, for faen, og så gikk vi ut av kiosken og bort
mot trappa og heisene, og halweis over golvet stoppa
vi, o8 han sa:

- Så du trur det var med vilje, det der ute på Aur-
t¡ern, på isen, gjør du ikke det, at jeg hotdt deg igjen
for å redde rneg sjøl, er det ikke det du trur, at ieg ville
redde meg sjøl, jo, det er det du trur. Men du kommer
aldri til å skjønne de tingene der, du kommer ikke til
å skjønne hvordan det virkelig er, sa han og dunka
qekefingeren mot panna, og det er klart jeg visste hva
han sikta til, ieg huska det godt, det var jo bare et par,
tre måneder siden, og det var kaldt da, og desember
og midt på natta, men kors på halsen, det hadde vært
så mye ä giøre, og jeg hadde ikke hatt tid til å tenke
på det. Ikke ville jeg heller. Og likevel, da han tok det
opp nå, ble jeg ikke overraska, det var heller som om
noe falt på plass. Men det var ikke dét jeg sa, jeg sa:
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- Har du virkelig brukt tida til å tenke på det der,
det var jo ingenting. Faen, Jim, du må ikke tenke på
det, du har ikke godt av det, det var io ingenting. Jeg
bare tr;ma. End of.

* Dette veit du ingenting om, Tommy. Ting er ikke
som du frur, det veit jeg noe om, det veit ikke du. Jeg
veit du mener at jeg gjorde det med vilje, det der ute
på Aurtjern, at jeg ville redde meg sjøI, at ieg holdt
deg igien med vilje, sånn at du skulle drukne og ikke
jeg. Men du har ingen anelse om hvordan ting hen-
ger sammen, sa han og dunka pekefingeren mot
panna igjen, og han sa: - Det er det jeg som veit, og
huden lå stramt over panna hans, og kinnbeina, han
var helt hvit i ansiktet og så virkelig narkoman ut nå,
men jeg ble plutselig irritert, jeg ble lei, jeg gadd ikke
hørepä dette surret mer.Jeg sa:

- Jim.Jeg skjønner du er dårlig. Jeg visste ikke at
du hadde det på den måten. Helt ærlig. Jeg er veldig
lei for det, og jeg er lei meg for det som har skjedd.
Og hvis det virkelig har noe med meg à gjøre, er det
for iævlig, menJim, du kan ikke stå her ogvære dår-
tig. Du kan være dårlig nede i Bunkersen sammen
med de andre gærningene, det er greit for meg, meR
du kan faen ikke stå her foran meg og være dårlig.
Du er vennen min, ikke pasienten min. Så spar det
tullet til jeg har dratt. Jeg gidder ikke høre på det, sa
jeg. - Nå går jeg, sa jeg. - Hvis du trenger meg, kan
du ringe. Hvis du ringer, blir jeg veldig glad, sa ieg,
og ieg snudde meg og begynte å gå mot inngangen,
forbi kiosken, og ieg tenkte, ieg trenger en sjokolade,

en Melkesjokolade, en Kvikk Lunsi, hva som helst, en
Firkløver, men jeg kan ikke stoppe og gå inn i kiosken
mens Jim står og ser meg i ryggen. Jeg er sikker på at
han ser meg i ryggen, tenkte ieg, og nå føIte ieg meg
dårlig, svimmel.

Etter bare noen skritt sa han høyt bak meg:

- Hei, Tommy.

Jeg stoppa og snudde meg.

- Hva, sa jeg.

- Trur du ieg ringer.
-Jeg veit ikke. Jeg håper det.

- Kron eller mynt, sa han.

- Hva da, kron eller mynt.' Han tok en mynt, et kronestykke, fra lomma. Han
knipsa den opp i lufta, der den snurra og blinka og
landa pladask i hånda hans. Han holdt den fram.

- Hva velger du. Kron eller mynt, sa han, og jeg sa:

- Kuttut,Jim.
* Hva velger du, sa han.

Jeg ble så oppgitt. Jeg veide to hundre kilo, jeg ble
dratt mot golvet, en voldsom kraft tok tak i meg og

halte megned. Hva skal ieg giøre,tenkte jeg. Hva skal
jeg gjøre.Jeg slipper, tenkte jeg.

- Kron, sa ieg.
- oK, sa han. - Kron, ieg ringer. Mynt, jeg ringer ikke.

Han sendte mynten virvlende opp i lufta, og den
steig og steig til den ble hengende oppunder taket og
svirre der og ville ikke ned igien og ga fra seg en lyd
jeg var sikker på at de fleste kunne høte, den freste

og btinka og ville ikke ned, det var Ñewton sätt ut av
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spill, og jeg så meg omkring i ankomsthallen og alt
var helt stille, helt stivna, ikke et menneske beveg_
de seg i noen retning. Jeg holdt pusten til det banka
i tinningene, og så var de plutselig i gang igjen, alle
menneskene, og det var snakk og latter i alle kroker,
og kronestykket begynte å dale, bare sakte først og
så fortere og fortere, ogJim bftahøyre armen høyt
og lot fingrene sprike bare litt som var hånda hans ei
trakt, en hanske, og snappa mynten ut av lufta på vei
ned så fort at du knapt kunne se det og lukka hånda
omkring den og holdt den sånn et øyeblikk førhan
slo hånda flatt mot den venstre håndbaken ogble stå-
ende på den måten. Han stirra på hånda si. Så løfta
han den sakte.

- Mynt, sa han.
Vi sto helt stille og sä på hverandre, det var bare

noén meter imellom oss, ieg viker ikke, tenkte jeg.
Men han holdt blikket mitt fast. Det glitra i øryrnene
hans. I triumf, tenkte jeg. Det var dette han ville,
tenkte jeg. Det er sånn han vil ha det.

* oK, sa ieg, - det er greit, og jeg snudde meg og
gikk mot inngangen og ut gjennom dørene og opp til
parkeringsplassen der bilen tilJonsen sto.

TOMMY. lrM. rgTf

Tommy sto på trammen til Jonsen helt tidlig om
morgenen og så hvordan lastebilen til Sletten kom
ned veien og svingte inn foran huset tilJim før noen
andre var kommet seg på iobb eller skolebussen kom-
met, ikke en bil hadde kiørt. Etter det kom Jim og
mora hans'ut med tepper i rull og esker og sekker med
sengetøy i armene og plasserte det alt sammen på
lasteplanet og fikk hjelp av Sletten med møblene, og
så kom Lien også til for å hjelpe. Da gikk han og Si'ét-
ten ut med den tunge sofaen i rødt sofastoff mellom
seg, og Sletten gikk baklengs og måtte giøre som Lien
sa når han dirigerte og ropte,I;løyre, venstre, litt ned,
ropte han, litt opp, ropte han, og Sletten likte ikke
det, at Lien bestemte, men hele veien gjennom gan-
gen kom de seg videre, gjennom bislaget, ut døra og
ned trappa og bort til lastebilen, og det mest natur-
lige ville io vært om Tommy hadde gått ned dit for å
hjelpe, men det var ikke mulig. Det var som en vegg
av glass mellom husene. Du så alt, men du kom ikke
igiennom.

Sola var oppe allerede, den sto skrått inn giennom
vinduet idøra, og på begge sider var det et blendende
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feg nekter

I del

2006 sept. Jim Vennene møtes Side LL

1.962 Tommy Redder Lobo Side 21

2006/vär/t966 Tommy Tommy henter faren sin Side 26
1966 fim, Tommy Bak mölla - vennskap Side 41

t966 fim, Tommy Børnene flytter bort Side 43
1.966 Tommy Tanker Side 57

L967 nov Siri Tanker -Tommy gråter Side 62

2006 sept. Jim, sept Depresjon Side 66

1970 Jim, Tommy Ungdom - synger nede i grøfta Side 76

Sept. 2006. 2005 Iim Trygdekontor Side 91
1.970 Siri Huset brenner Side 106

August 2006 Tommy, fonsen Jonsen dør Side 118

1.970 Tommy Jonsen og Tommy Side L25
1.970. 1971 Siri Jim blir syk Side 134
1.970 f im, Tommy Aurtjern Side 146

II del

Des. L964 f onsen Tya reiser Side 157

Sept. 2006-197I Jim Mora hans dør Side L70
1.97r Tommy, fim På sykehuset Side 183

r971 Tommy, Jim fim og mora flytter Side L93

III del

1964.1965 Fru Berggren På skipet Side 197
2006, sept. Tommy Faren og Tommy Side 210
2006, sept. Tommy Kjører Side 231
20 0 6, sept. ettermiddae Tommy Berit Side 246
2006, sept.siste natta Tommy Hundre og ett ute - kjører til brua Side 258
2006, sept.siste natta Jim Parkeringsbot Side 266
2006, siste natta. forts Iim Tau og krok Side 278

IV del

2003 Siri Mora hennes Side 287

Til sammens 27


