solveigs spalte

Familien samlet; Keiko, Peggy og Solveig.

M

Sofatekke

in far laget den på folkeskolen. Og gav i hagen, nær naturen? La den få en siste dans,
den i gave til sine foreldre som plasserte liksom. Jeg følte meg superlur der jeg bar sofaen
stoltheten i «bestestova» hvor den ble brukt ut og plasserte den på plenen med et halvt oljeved høytidelige anledninger. Flere generasjoner fat foran. Hvilken idyll! Det var nesten umulig
familiebilder er tatt med det vakre møbelet å få lagt seg, sofaen lokket. Med bål i oljefatet,
med rustrødt ullstoff, kraftige stålfjærer og vin i glassene, utsikt over jordene – krøllet vi
utskårne eikebein som fast ramme; bestemor oss sammen og snakket om de viktige tingene i
og bestefar sittende og syv barn stående bak. livet – natt etter natt. Og sofaen smilte fornøyd.
Sannheten er at den begynte å snakke til meg.
Da familien flyttet til Knaben ble sofaen med.
Så bar det videre til Lindefjell før den igjen Dele av sine hemmeligheter og invitere til nye.
returnerte til Versland og ble min mor og fars Det var da jeg virkelig forstod at ting har sjel,
at ting kan leve. Selv om jeg på
første møbel.
Flere generasjoner
mange måter hadde gitt sofaen
Til slutt havnet den i min
nådestøtet, så hadde jeg også
fars kjellerkontor, og der stod
familiebilder er tatt
gitt den livet tilbake. Med vissden inntil jeg bygde hus og
trengte sitteplass. Nå, tæret av med det vakre møbelet heten om at døden var nærstående, takket sofaen for hver dag
tidens tann, og veldig shabby
som fast ramme
med smil. Min nye venn.
med slitt stoff og slitne fjærer,
Senere den sommeren var jeg innom et lopmen dog. Den tok imot oss fremdeles. To år
seinere falt jeg for fristelsen til å anskaffe meg pemarked i Eiken, og der! En blomstrende sofa
en ny og myk sofa fra Ikea. Men hva skulle jeg kikket på meg. Jeg prøvde å komme unna, men
gjøre med familieklenodiet? Møbelet hadde jo det var for seint. – Jeg blir med deg hjem, sa
sjel og kunne ikke uten videre sendes på dynga. blomstertingen. – Hvordan vet du at jeg skjønDet ville vært uverdig. Jeg ringte fjern og nær og ner språket ditt, svarte jeg mens jeg prøvde
forhørte meg om noen ville ha en sitteplass med å fortelle at jeg ikke hadde plass, og nettopp
historie. Tok bilder og sendte rundt til familien. hadde anskaffet en Ikeea-sofa. Ikke hadde jeg
bil til å frakte den i heller. – Men ute da? Sofaen
Ingen respons. Neivel.
Hva da? Den var på sett og vis kommet hjem gav seg ikke.
Men så, plutselig kom redningen. Ei veldufigjen. Så hva med å la den dø en naturlig død

tende dame trippet mot oss, med tusenlappene
struttende ut av veska. Hun kikket betatt på det
fløyelsmyke blomstermønsteret.. – Den kommer fra en storgård i Setesdal, fortalte auksjonariusen. Handelen var i boks. – Yes. Jeg som mot
min vilje hadde lagt inn et bud på 500 kroner,
pustet lettet ut.
Plutselig begynte sofaen å bevege seg. – Huff
den ser litt slitt ut ja, sa dama og trakk veska litt
høyere opp så tusenlappene falt tilbake igjen.
Så forsvant hun. Dermed ble jeg eier av en
blomstrende slitt sofa fra Setesdal som to timer
seinere stod i tunet mitt. Hvor skulle jeg gjøre av
den nyanskaffede? Min fars sofa ga klar beskjed
om at den hadde minst et år igjen på plenen.
Jeg gikk inn i stua og prøvde å rådføre meg
med Ikea. Stille. Ikke et pip. – Har du noe
imot å oppholde deg i garasjen ei liten stund?
Stille. Setesdal, som viste seg å være litt av en
møbelretoriker, tok styringa og fikk Ikea bært ut
i garasjen, mens den triumferende og pratende
selv inntok stua. – Bare for i sommer, sa jeg. Nå
er det to år siden. Og Ikea står taus i garasjen.
Vinteren har nå inntatt gård og grunn på
Versland. I hagen står min fars sofa og stråler
som ei vinterbrur, pyntet med glitrende, hvite snøkrystaller og er vakrere enn noen gang. – Carpe
diem, tenker jeg, mens det svir i hjertet.
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