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Kapittel 1:
Denne tittelen røper noe om hva jeg skal skrive om i denne romanen, men på langt 
nær alt, for alt blir til mens jeg skriver. Jeg vet ikke selv hva jeg skal skrive før jeg 
skriver det, så denne romanen kan bli innholdsrik, spennende, artig, trist, gripende og 
jeg vet at den også vil inneholde mye kjærlighet, for jeg elsker mine venner. Det blir 
gøy å skrive om venner, som er en stor del av mitt liv, men Jesus er min Herre, Far, 
bestevenn og Gud. Det er han jeg elsker aller mest.

Kapittel 2:
Den 1. januar i 1967 ble jeg født. Mamma ble min første venninne, og hun er 
fremdeles min aller beste venninne. Hun er ei dame av få ord, men står for det hun 
sier. Hun har aldri løyet for meg, og er ei herlig dame.
Far var min første venn, men han er ikke min beste venn. Sigbjørn, min nest yngste 
bror, er min beste venn. Han ble født i 1969 og ble raskt min beste venn og 
lekekamerat. Han er den snilleste mann jeg vet om, og har en artig humor som får 
mange til å le. Vi har mye til felles i livet, og mange gode opplevelser har vi hatt 
sammen.
De to beste venninnene jeg har er søstrene Heidi og Wenche. De flyttet til Torget 
sommeren 1980 og jeg oppdaget snart at de var to herlige jenter. Vi lekte mye 
sammen den sommeren de kom til Torget. Vi badet også mye i Torgvatnan. Det var en
herlig og varm sommer.
Dette var en kort presentasjon av mine 4 beste venner. Jeg elsker dem meget høyt. 
Videre i denne romanen vil jeg prøve å skrive så sant som mulig fra noe av det jeg 
husker fra livet. Jeg vil få Jesus og Ånden til å hjelpe og veilede meg. Da tror jeg at 
sannheten kommer frem, for jeg greier ingenting i egen kraft. Jeg må tenke med 
hjertet når jeg skriver, for det er der Jesus og Ånden bor. Tusen takk, Jesus, for at du 
ga Ånden til menneskene da du reiste opp til Himmelen. Amen. Halleluja!

Kapittel 3:
Mitt livs reise startet en stjerneklar natt med fullmåne i 1967 den 1. januar. Mor lå på 
sofaen, vannet var nettopp gått, så far ringte etter taxi. Da den kom hjalp far og 
Torbjørn henne inn i bilen, og en rask og sikker kjøretur brakte mor trygt til fødestua. 
Der ble hun liggende noen timer, før hun fødte meg med smerter, men fødselen gikk 
helt fint. Jeg ble løftet opp til hennes bryst, og fikk mitt livs første måltid. Far hadde 
ventet utenfor rommet hvor mor lå, men fikk nå lov til å komme inn. Mor og far var 
lykkelige over å få sønn nummer to. Valgeir, min storebror, hadde kommet til verden 
for nøyaktig to og et halvt år siden.
De første øynene jeg fikk se var mors snille og kjærlighetsfulle øyne. Jeg var elsket 
av både mor og far, og jeg var ønsket av dem begge. Mor ble en stund på fødestua, 
før hun ble kjørt hjem til far og Valgeir. Den lille familien var nå blitt til fire. Jeg tror 
storebror var en stolt og glad liten gutt.
Det som gjør at jeg kan fortelle om min egen fødsel, er at mor har fortalt meg i grove 
trekk hvordan den skjedde. Nå er jeg en mann med Jesus og Ånden i hjertet. Amen.



 Kapittel 4:
I 1966 kjørte Torbjørn mor til fødestuen, og i 1967 den 1. januar ble jeg født. 
Nyttårsrakettene lyste opp nattehimmelen mens mor ble kjørt til fødestuen. Jeg tror 
min mor gledet seg til jeg skulle komme til denne verdenen.
Trappen opp til fødestuen var bratt med store trinn. Jeg tror hun hadde det vondt 
samtidig som hun hadde det godt. Den stolte far måtte vente utenfor fødestuen. Han 
var antagelig nervøs, men på samme tid fylt med glede. Han skulle bli far for andre 
gang. Det måtte være stort for han å få en sønn til.
Klokka 09.00 den 1. januar så jeg dagens lys for første gang. Jeg knep øynene 
sammen på grunn av det sterke lyset på fødestuen. Jeg ble vasket og stelt. Så ble jeg 
båret bort til mor og fikk mitt første måltid, nydelig god melk. Våre øyne møttes for 
første gang, og hun var glad og lykkelig da hun så meg ligge på hennes bryst. Hun 
var sliten etter fødselen, så hun ble en stund på fødestuen.
Far ble kjørt hjem til Torget, hvor han ventet til mor og jeg kom hjem. Han ble fylt av
kjærlighet da mor og jeg kom hjem. Farsinstinktet våknet i en stolt og glad far. Jeg 
sov veldig godt min første natt på Torget. Jeg følte en fred som jeg ikke kunne 
forklare, men prøvelser i rikt monn lå foran meg i mitt liv på Jorden. Veldig mange 
prøvelser, men Jesus ville hjelpe meg gjennom alt. Amen og takk, Herre. Halleluja!

Kapittel 5:
Jeg var en rolig baby, men av og til våknet mor og far av at jeg gråt. Jeg vokste og ble
ett år gammel. Da skjedde det noe morsomt og komisk, men jeg vet ikke om mor er 
helt enig.
Mor tappet vann i badebaljen. Hun skulle bade meg på min første bursdag. Hun 
vasket meg, og jeg lo og koste meg i baljen. Jeg plasket i vannet med begge hendene. 
Jeg satt i badebaljen og koste meg der. Det var godt med et bad på min første 
bursdag, og det viste jeg med hele meg. Det var kveldbadet som ble foretatt. Jeg ble 
gullende ren.
Så kommer det morsomme og komiske: Mor la meg på ryggen på stellebordet. Jeg 
sprellet og lo. Jeg storkoste meg. Akkurat idet hun skulle til å sette på meg bleien, 
kom en tynn stråle imot henne. Jeg tisset henne rett i fjeset. Hun ble overrasket, men 
ikke sint. Jeg tror hun så det komiske i denne situasjonen. Jeg tror hun lo litt. Etterpå 
bar hun meg til sengen. Der sovnet jeg trygt og godt. Hun satt ved sengen til jeg 
sovnet. Det ble en fin og god bursdag for meg.
I ettertid har mor vist meg det bilde hun tok av meg da jeg satt i badebaljen og plasket
med begge hendene, og hun fortalte den historien jeg har skrevet om her. Jeg kan ikke
huske noe av det som skjedde, men min mor har fortalt meg mye fra da jeg var for 
liten til å huske noe. Mor er en engel. Det er hun virkelig.
Jeg tror du lo litt da du leste eller hørte denne lille historien, og den er helt sann, for 
mor lyver ikke. Hun er ei særdeles god kristen dame, og hun har lært meg mye av det 
jeg kan. Hun er rett og slett ei super dame.
Tusen millioner ganger takk for at du ga meg ei så snill og god mor, Jesus. Hun var, 
er og blir min aller beste venninne. Ingen kan ta hennes plass i mitt liv. Bare Jesus er 
over henne for meg. Jeg er sikker på at vi kommer til å møtes i himmelen når vi 
begge er døde. Tusen takk, mamma, for alt du er for meg. Amen og takk, Herre.


