
En liten hälsning när augusti månad rinner mot sitt slut. 

 

Det är ännu ljumma vindar under dagtid och på kvällarna är jag omgiven av milda 

temperaturer. Tänk så ofta jag gläder mig åt att jag bor just på det här stället mittemellan skog 

och huvudstaden, där man kan uppleva många saker. Kring alltsammans finns det vatten, det 

är sjöar och det är havet med sina böljor. En halvtimmes promenad och du kommer till 

skogssjön, som liksom ett öga strålar mot dig i solskenet. Om du går tre kilometer kommer du 

till en gammal by som omges av urskog. En halvtimma med buss och du kommer till 

Stockholm där du kan njuta av gamla och nya hus. Titta uppåt på husväggarna för att se alla 

ornamenten. Titta på husens olika färger; gula, ljusröda, ljusgröna, beiga. Hitta rätt mellan 

Gamla Stans smala gränder – Gamla Stan som var stans hjärta från början och som nu växt till 

en stad med tvåmiljoner invånare. 

 

Vid sidan om ligger Riddarholmen där munkarna slog sig ner på 1200-talet för att bota 

människor. De planterade medicinalväxter för att hjälpa människorna i staden. Deras kloster 

låg där stadens djur hade betat dessförinnan. På 1500-talet kördes munkarna bort, därför att 

kungen beslutat att landet skulle vara protestantiskt. Då bort med alla munkar. Under 1600-

talet då staden och riket växte, byggde man stora hus och slott på den inte alltför stora ön Jag 

promenerade runt bland de vackra husen och över det stora Birger Jarls Torg. 

 

Snart kom jag till kanten av klippan och framför mina ögon bredde Mälarens vattenyta ut sig. 

Vita båtar seglade fram över vattenytan som solskenet speglade sig i. I kaféet under lindarna 

kan du sitta och njuta av ditt eftermiddagskaffe. Ett par vid bordet intill gick därifrån och 

lämnade kvar kopparna och en bit bulle. Genast kom måsarna och åt upp resterna. Ölburkar 

och glas föll på marken. Det blev en hel hög med glasskärvor. Många människor sitter kvar 

och njuter av den vida utsikten över Mälaren. 

 

Jag sitter vid Riddarholmskyrkan där många svenska kungar är begravda, från och med Birger 

Jarls son, Magnus Ladulås. De första försvarsanläggningarna var gjorda av stockar 

(Stockholm). Senare byggdes Birger Jarls torn, de tjocka vita tornen som fortfarande finns 

kvar. Jag gick runt Riksdagshuset, längs Drottninggatan, som nu är gågata liksom Ströget i 

Köpenhamn. Det finns fullt av butiker och restauranger både på och vid sidan om gatan. 

Restaurangägarna kommer från all världens hörn för att låta oss smaka på deras specialiteter. 

Jag fann en mongolisk restaurang. Jag fann vackra billiga vykort. På Drottninggatan finns det 

alltid billiga kort. Jag går in i en bokhandel för att se vilka höstböcker som redan kommit. 

Höstflodens bokflod för med sig många biografier eller ”biografiromaner” över historiska 

personer eller om författarens familj. Det kommer att finnas läsning till vintern. Varje dag vill 

jag lära något nytt, uppleva, läsa, se och höra.  

 

Jag fortsätter min promenad mot Adolf Fredriks kyrka. På vägen passerar jag den röda Jakobs 

kyrka och Operan, som byggdes av vår ”kulturkung” Gustav III. Man kan se många av 

stadens kyrktorn, som jag försöker lära mig känna igen. Jag har ju inte bott här så länge. På 

Adolf Fredriks kyrkogård ligger Hjalmar Branting vår första socialdemokratiska statsminister 

begravd. Det gör också Olof Palme. Jag sätter mig på en bänk på kyrkogården och läser i 

Jonas Gardells bok om Jesus. Han försöker beskriva hur livet var i Palestina på Jesus tid och 

försöker beskriva hur Jesus levde och var olika citat i evangelierna kom ifrån. En mycket 

intressant och läsvärd bok. 

 

I kyrkan lyssnade jag på en underbar orgelkonsert med verk av César Frank, Georg Böhm och 

Johann Sebastian Bach. Det var unga musiker, födda på 1980-talet som spelade.  



Med musiken ännu ljudande i mina öron gick jag till tunnelbanan. Efter 45 minuter var jag 

åter hemma. 

 

Tack för att du promenerade med mig denna vackra höstdag i Stockholm! 

 

Kerstin 


