I SÄKERT FÖRVAR
Det var dan innan sommarlovets höjdpunkt: Gabriels och min långritt till den plats långt uppe i
fjällen där hans familj och de andra samerna var för att märka renkalvarna.
Gabriel hade all utrustning som behövdes, som tält och sovsäckar och sånt, så jag behövde bara
tänka på hästarna, mej själv och en del av maten. Jag la fram regnkläder och lite ombyte på en stol i
mitt rum. Min matsäck hade Sigrid, min mamma, handlat på affären i Granviken. Det som tog tid
för mej var att få våra hästar, Rambo och Freja, i perfekt skick. Jag kammade och borstade man,
lugg och svans, men utan att klippa. De långa luggarna skyddade mot insekter och ingen av hästarna
behövde ha flyveil trots att luften ibland var grå av mygg. Klockan var väldigt mycket när jag var
klar. Jag stod en stund och njöt av synen av de två vackra djuren som fredligt betade intill varann i
hagen.
Jag var visserligen bara fodervärd för Rambo, en underbar sexårig nordsvensk travare, men skulle
antagligen få ha honom så länge jag ville. Freja hörde till Gabriels familj. Gabbes pappa hade köpt
två islandshästar för att ersätta motorcyklarna i arbetet med renarna. Hela familjen Fjällman, utom
Gabriel, var redan uppe vid sommarvistet, men eftersom Gabriel bara satt och höll på med sina
datorer och inte brydde sej om Freja, hade jag tagit henne hem till mej för att hon skulle bli
ordentligt omskött innan vi red iväg.
Nätter fanns inte den här årstiden i Getvattnet, den lilla jämtländska fjällbyn. De förbrukande
dagarna övergick nästan omärkligt i nya, fräscha, oanvända.
Solen som hade vilat sej bakom Atjetjahke nån timme gled sakta upp över fjällets norrsluttning
och lyste på beteshagen alla smörblommor som hästarna hade ratat. Som en stjärnhimmel såg hagen
ut med de små gula blommorna som reflekterade solljuset.
Sigrid hade varit ute ett par gånger sent på kvällen för att höra om jag inte tänkte gå och lägga
mej, jag hade ju en jobbig dag framför mej. Men för mej var min sömn inte lika viktig som att
hästarna var ordentligt omskötta, det var ju de som skulle bära oss hela vägen.
Jag hade ställt väckarklockan på sju, men vaknade en kvart innan och steg upp. Tunga snarkningar
hördes från Sigrids rum. Det var Ivan som låg över hos henne.
Ivan, det var han som hade renoverat huset som Sigrid och jag hade ärvt av min morfar. Och det
var han som hade byggt om det gamla stallet och snickrat en rymlig box av de två spiltorna. Sigrid
och han hade varit kompisar när de var unga och hade nu funnit varann igen efter att båda två hade
flyttat tillbaka till hemtrakten.
Sigrid var nere i köket och ordnade med frukost och min matsäck. Hon drack en kopp kaffe
medan jag slängde i mej choklad och ett par mackor.
– Har du allt nu? undrade hon på morsors vis.
– Visst, svarade jag.
– Tog du din tjocktröja?
– Ja. Jag har allt. Du behöver inte tjata.
Morsan blev tyst en stund.
– Det är en annan sak också, sa hon trevande. Som vi inte har pratat om.
– Vad då?
– Det här med sex.
– Sex?
– Ja, Gabriel och du ska ju sova tillsammans i två nätter.
– Än sen då.
– Det ligger ju nära till hands att … ni ligger med varann då, sa hon.
– Du är inte klok! protesterade jag. Vi håller verkligen inte på med sånt!
– Nej, men nån gång lär väl bli den första, suckade hon, men såg samtidigt ut om om hon önskade
att den gången aldrig skulle bli av.
– Jag är ju bara femton år, sa jag förorättat. Jag är inte alls intresserad sex, det ska jag bara tala
om. Jag gillar Gabbe, men han är mer som en kompis.

– Jag trodde ni hade sällskap, sa Sigrid och såg mej oroligt i ögonen.
– Det är klart att vi är ihop, sa jag. Men det betyder ju inte att man måste ligga med varann.
– Nej, jag hoppas att det är så, sa morsan och såg lite mindre ängslig ut än nyss. Men jag vet ju
inte hur ni ungdomar umgås nuförtiden.
– Jag lovar att jag inte ska ligga med Gabbe. Är du lugn nu?
Sigrid nickade. Så reste hon sej och gick upp till övervåningen. När hon kom ner igen gav hon
mej sex kondomer som hon hade tagit ur paketet i badrumsskåpet.
– Ta dom här, sa hon. Bara för säkerhets skull.
– Men morsan, du är ju hopplös, sa jag. Det verkar som om du absolut vill att vi ska knulla. Och
sex gånger på tre dar dessutom!

