
 

ETT LITET BESÖK I STOCKHOLM 

 

Det är morgon. Ännu är det mörkt. Sitter vid köksbordet med en kopp kaffe. Över himlen 

strimmor av mörka moln. Under dem visar sig morgonrodnaden efter hand. Man ser hur kylan 

dallrar i luften, innan solens svaga värme övermannar kylan. 

 

Klädd i långkalsonger och tröja under vinterkappan har jag klivit in i bussen, som på en 

halvtimma för mig till Stockholms centrum. Världen omkring bussen är klädd i ett tunt lager 

snö. Träden är klädda i rimfrost. Det sneda solskenet förgyller kylan, skapar glittrande 

briljanter över snön. Skymtar sjöar och vikar, där morgontidiga skridskoåkare rör sig. Staden 

är fångad i den klara vinterdagens grepp. Nordens Venedig hålles i ett isgrepp, där isen skäres 

sönder av en isränna. Man ser hur lätt Naturen kan ta överhand över samhällets försök att 

civilisera sig. Trots kylan skyndar människorna mellan de olika affärerna och resebyråerna, 

som gör reklam för REA och billiga resor, för att förmå folk att spendera sina pengar även i 

lågkonjunkturen. 

 

Jag hittar vad jag reste in till stan för att köpa: brevpapper, pennor, patron till en penna jag 

har, var hos Svanströms. Hittade mina goji-bär i Hötorgshallen. Det lär betyda lyckobär. Jag 

lyssnade på en konsert i Klara kyrka som egentligen hölls för Ahléns pensionärer. På 60-talet 

skänkte Åhléns klockspel till Klara kyrka. 

 

I det bleka solskenet flanerade jag Unter den Linden i Kungsträdgården. Barn åkte skridskor 

till musik. Jakobs röda kyrka dominerar bortre delen av Kungsträdgården och Karl XII:s torg. 

Söderbergs café, som egentligen är en sommarveranda var öppen. Där var englasfönster, som 

hade is längs rutornas kanter. Hela världen sågs som en mängd småtavlor inramade med is. 

Några centimeter snö på marken. Människor i tjocka vinterkläder vandrade fram och tillbaka 

med sina paket och kassar. Jag kände mig som som om jag kikade in i en av de klassiska 

ryska romanerna, där invånarna i Sankt Petersburg skyndar fram och tillbaka på stadens gator 

i sina långa vinterrockar, medan kylan kramar staden. 

 

En blek halvmåne högt på himlen. Skymningen omsluter träd och hus, som omgives av solens 

sista bleka strålar. Samtalar med doktor Glas, som här bjöd sin rival på vatten spetsat med en 

överdos medicin. Sedan ger jag mig ut i kylan, för att gå längs Sveavägen till Grand, där jag 

ska uppleva det heta Australien och Darwin. Filmen handlade om 1939 – 45 och andra 

världskriget i norra Australien. Förutom krig mellan japaner och amerikaner var det fullt 

slagsmål mellan olika boskapskungar och mellan olika boskapsfösare. Verkligen tuffa tag. En 

del kanske lever kvar ännu i Australiens manskultur. 
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