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Mottro om 
vintrane før 

Tast tast tast. (Ringjer Mottro) 

Mottro: Ja? 
Meg: Hei, det er meg. 
Mottro: Å, er det deg? 
Meg: Ja. Korleis var vintrane før? 
Mottro: Det var kaldare, det var 

jo det. Men det var kanskje kleda 
som gjorde det. 

Meg: Kleda? 
Mottro: Eg fekk jo ikkje buksa 

før eg var 12 år. 
Meg: Gjekk du nakjen? 
Mottro: Ikkje spel så dum. Me 

jenter gjekk i skjørt. Det eg hugsar 
best, er skulevegen frametter langs 
Bjørgaelva. Eg trudde eg skulle kre-
pera. 

Meg: Ja, der er trekken lei om 
vinteren. 

Mottro: Isande kald, og den 
trekte rett opp under skjørtet. 

Meg: Herrlegheit. Kvifor hadde 
du ikkje på deg strømpebuksa? Det 
måtte jo me. 

Mottro: Strømpebuksa var jo 
ikkje oppfunnen på den tida. Det 
som var vanleg då, var sokkeband 
og underliv. 

Meg: Kva slags liv er eit underliv? 
Mottro: Tenk deg at du har på 

deg ein veldig sid singlet, med eit 
band på kvar side, som blir festa 
i kvar sin lange strikkasokk. Over 
dette tek du ei diger posete under-
bukse, som sjølvsagt glir opp. 

Meg: Må du fortelja i du-person? 
Mottro: Ikkje vanndivl meg, er 

du grei. Poenget er at det alltid vart 
ei svær glipa mellom underlivet og 
sokkane, og då hjelper jo ingen ting 
– når huda er bar. Det er eit under 
at me ikkje fraus i hel. 

Meg: Seier du no at det me trur 
var kalde vintrar før, berre føltest 
slik, fordi de kledde dykk så dårleg? 

Mottro: Tja, nei, eg føler vel opp-
riktig at det var kaldare og meir 
snørikt om vintrane før. Eg hugsar 
at Terjen vart døypt rett etter nyttår 
i 1963. Og då var det ufatteleg kaldt 
i mange månadar. Me budde i Sta-
vanger akkurat det året, og der vart 
det koksrasjonering. Men dei som 
hadde nyfødde, fekk heldigvis det 
dei trong. 

Meg: Det var altså i 1963? 
Mottro: Ja, men så vart jo han 

eldste til ho Borgny døypt på same 
tida, berre nokre år etter, og då var 
det jo så mildt at ein nesten kunne 
gå med T-skjorta! 

Meg: Berre nokre år etter? Hallo. 
Eg er jo eldre enn han. 

Mottro: Å? Ja ja, men eg kan i 
alle fall ikkje hugsa at du var sær-
leg med i bildet. 

Meg: Takk. 
Mottro: Men så ei nyttårshelg 

tidleg på 80-talet var det jo så kaldt 
igjen at eg for fyrste gong i mitt liv 
ikkje gjekk ut på nyttårsaftan. Så 
det viser jo at det har jo svinga før 
også. 

Meg: Eg trur det går til helvete 
med vintrane. 

Mottro: Eg er ikkje så pessimis-
tisk som deg der, det veit du. 

Meg: Ja. Du er grei. Hada då. 
Mottro: Ja, hada då. 
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Jakta på gamle dagar 
Gamle dagar har eksistert sidan tide-

nes morgon. Nesten. Ingen veit kor 
lang tid det gjekk frå tidenes mor-

gon til nokon byrja å snakka om akkurat 
tidenes morgon som gamle dagar. Tok 
det tjue år? Tok det femti år? Tok det 
hundre år? Tok det tusen år før tidenes 
morgon var blitt til gamle dagar? Mykje 
tyder på at dagane blir gamle raskare no 
enn før. Det var såleis færre gamle dagar 
i gamle dagar. Slik fekk ein sjølvsagt 
mindre å snakka om før, sidan gamle 
dagar til alle tider har vore eit uhyre 
populært tema, både i samtalen og i 
verdslitteraturen. 

Men, og dette er interessant; litteratu-
ren sine gamle dagar liknar ikkje på Mot-
tro sine slike dagar. Eg har aldri lese om 
nokon som går langs Bjørgaelva og får 
trekken opp i rumpa fordi strømpebuksa 
enno ikkje er oppfunnen. Og det forstår 
seg jo. Det har ikkje kome nokon Bjørn-

son frå Bjørgum. Ikkje har det kome ein 
etablert forfattar og slått seg ned i ei lita 
koie her heller og latt seg inspirera av 
for eksempel dette jonsokbrudlaupet 
for ungar, der Mottro var brur og liks-
omgifta seg med han Jon Istad, som sei-
nare skulle bli verdsmeister i skiskyting i 
Garmisch-Partenkirchen, og som tydeleg 
kunne tenkt seg å vera ein annan stad 
også her. 

Og det hadde i alle fall ikkje nytta 
å spørja Mottro om å skriva om gamle 
dagar. Ho ville ikkje ha skrive ei bok om 
ho så fekk ein revolver mot tinningen. 
Og i alle fall ikkje om gamle dagar. Mot-
tro lever godt med notida. Det er eg som 
lengtar tilbake. Det er søren meg ikkje 
klokt, så mykje som verda har gått fram-
over, så ser eg likevel bakover. 

Men kva for sanningar finst eigent-
leg i denne lengten? Ein ting er sikkert, 
det finst fleire enn ein. Ja, du skal nett 

sjå at det finst like mange sanningar 
som det finst menneske. Og då kan ein 
jo like gjerne ringja opp den nærmaste 
sanninga som finst. Og med mindre det 
er sommar og ho står med baken til vêrs 
og snakkar hardt til ugraset eller varmt 
med rosene, så tek ho telefonen og løftar 
av røyret slik ho har gjort det sidan ho 
fekk akkurat denne telefonen montert 
i 1966 eller kanskje i 1967, ho er ikkje 
heilt sikker. Og så sukkar ho og spør om 
det verkeleg kan vera nødvendig, dette 
her. At ho skal måtta hugsa attende på 
alt mogeleg, ho som er så dårleg med 
årstal, og då svarar eg ja. Og då seier ho 
ja ja og gir meg rett i at telefonen i alle 
fall er ein god reiskap for dette prosjek-
tet. Det er effektivt og ganske fort over-
stått, og om eg ikkje ringjer for ofte, så 
skal ho vel kunna leva med det. 

Og dermed har eg fått det jaktløyvet 
eg ville ha. 

Linda Eide har ringt heim til mor si gjennom ti år for å bli 
klokare på korleis ting eigentleg var i gamle dagar. 


