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Venner av familien leter stadig etter Figgjoserviset hvor min bestemor er avbildet,
selv kikker jeg etter andre godsaker.

Bestemors skatter
hvorfor er alt jeg plukker med meg fra fretex, noe som bestemoren
min kunne ha eid?
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Hva er det med gjenstander fra 50- og
60-tallet? Hvorfor får de meg til å smile
og le, til å fundere på hvem som har eid
dem før? Og til å måtte gå innom en
Fretex-butikk eller tre for å se om de
har akkurat det jeg har lett etter?
Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for ting bestemoren min eide og
for gjenstander hun kunne ha eid. Da
jeg var liten, elsket jeg å se på alt hun
hadde, og hver gang hun kom på besøk, skulle jeg titte nedi det sorte nettet
hennes med firkantede sølvmaljer for å
se hva som gjemte seg der nede i mørket. Bestemor pleide å brette ut klementinen som en blomst og legge den
på en glasstallerken. Nå bretter hun

ikke klementiner lenger, og tallerkenen
står i mitt kjøkkenskap. Som et minne
som kan brukes.
Det er ikke det eneste fra bestemors
leilighet som er i mitt nå. På samme
måte har foreldrene mine mange gjenstander som tilhørte deres besteforeldregenerasjon. De grøsser når de ser
tapet som leker med 50-tallets formspråk. Må man kanskje hoppe over et
ledd for at hjertet skal banke litt ekstra
for en gjenstand som er fra, eller later
som den er fra, en annen epoke?
Bestemors spisestue, stuebord, skjenk
og kommode, alt i teak og med lekre,
slanke ben, ble med på flyttelasset til
min nye leilighet som ligger i et område

som ligner på det hun bodde i. Kommoden med hyllepapir i skuffene har
blitt skoskap, og Norgesglassene bestemor pleide å fylle med syltetøy til hele
boden var stappfull, tjener som blomsterpotter på verandaen. Nå klemmer i
stedet tomatrøtter seg sammen i glasset med den håndskrevne klistrelappen
«Tyttebær 1978» . Alt som er pent og
retro, er ikke nødvendigvis optimalt til
den nye bruken. Men nostalgisk er det,
og det holder.
Bestemoren min henger på mange
vegger, og står i mange skap rundt om
i landet. Hun er selve stjerna i Figgjoserviset Pike i kornåkeren. Midt på tallerkenen, fatet og fløtemuggen står hun

i åkeren med kornaks i hånda, passe
undrende. Akkurat som på bildene til
fotografen som traff henne og en venninne da de var unge. Venner av foreldrene mine jakter fortsatt etter porselen med bestemor på, mens jeg har en
tallerken på veggen og leter etter andre
godsaker. Radioer for eksempel.
På loppemarked fant jeg en fullt fungerende kjøkkenradio som ser nøyaktig
ut som bestemors ødelagte, til samme
pris som tre liter melk. Men da jeg tok
turen til Fretex Unika, ble jeg fristet til
å utvide radiosamlingen. På en hylle
stod den, Philips «Polka 57», skinte i
treglansen og sa at den en gang kostet
366 kroner inkludert stempel- og om-

setningsavgift, før den understreket:
«Det er forbudt å overdra apparatet til
lytter uten kringskastingskort». Og under et bord lå en bunke turkise bøker
fra 1969, perfekte som nattbord hvis
de får hylleknekter under seg. Hjemme
foran datamaskinen fikk jeg lyst til å
by på teakbrettet og emaljeskål-settet
Fretex i Drammen auksjonerer bort
på Qxl. Så jeg kan servere sjokolade
innpakket i glitrende plastpapir i en av
skålene, akkurat som grandtanten min
gjorde.
Et kinesisk ordtak sier at man ikke
skal eie mer enn syv ting, for da eier
tingene deg. Vel, det blir umulig, men
jeg kan i alle fall passe på at tingene jeg

eier, har egenverdi. Om de har tilhørt
en i familien min eller ikke, har ikke
så mye å si. De har levd et liv før. I en
annen tid, på et annet sted. Da gjør det
ikke noe om de har noen riper fra flytting fra A til E, eller at en halv nøkkel
sitter igjen i skaplåsen. Bare ikke gjestene faller ned av spisestuestolene fordi
de ikke har blitt limt siden en gang på
60-tallet.
heidi.goodreid@frelsesarmeen.no

På krigsropet.no kan du lese om flere som
har en forkjærlighet til skatter fra sine
besteforeldre.
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