
        Krönika

Jag tar mellan- 
rummen, tack!

Josefin Olevik– som i sommar lånar in  
mig i en radhusträdgård, där det finns  
både ett och annat mellanrum.    

De har alDrig visat upp Den, men det lär vara en dubbel-
kajak. Stefan Löfven menar nämligen att det ”uppmuntrar 
till samarbete, vilket är bra i alla relationer”. På lysnings-
dagen förra våren tog prins Carl Philip och hans Sofia  
symboliskt emot två paddlar av regeringens sändebud och 
log artigt på bild. 

Den här kajaken, som jag misstänker är av finfin kvalitet  
i något lätt och dyrt material, upptar min tanke. Medan 
prinsparet har flyttat runt, letat det perfekta boendet, varit 
gravida och fått barn kan kajaken vara en av de prylar som 
inte varit prioriterade i deras liv. Jag misstänker att den 
gått i träda. Det är ett vanligt kajaköde. 

Allt som ligger i träda upptar 
min tanke, men just prinskaja-
ken extra mycket. Det beror på 
att jag gärna skulle vilja ha till-
gång till en fin dubbelkajak. 

En annan sak jag skulle vilja 
nyttja är ett fritidshus. Också där har kungafamiljen en del 
att erbjuda. De äger ett sommarhus på Öland, skidstuga i 
Storlien, något oklart idylliskt utanför Trosa och en strand-
villa på Franska Rivieran. Ingen av fastigheterna är särskilt 
hårt använd, utan ruvar – precis som de allra flesta fritids-
hus – tomma större delen av året. Liksom en oändlig mängd 
surfbrädor, motorcyklar, båtar och bryggor gör bakom var-
enda kurva i landet. För att inte tala om alla dass som står 
oanvända, verandor där ingen dricker kaffe, gungor som 
hänger håglösa.

Jag tänker så här: att jag skulle kunna använda mellan-
rummen. De där stunderna som ingen har nytta av. Mitt 
bidrag till potten är en nästan ny topptursutrustning (ledig 
cirka 51 veckor om året) och en fjällstuga vid trädgränsen 
inklusive Annikas hemliga kantarellställe.

Vi skulle alla kunna leva gott på varandras mellanrum. 
Jag målar med glädje en panel, sätter ett potatisland eller 
ligger och sover en stund i en ensam tallbacke. Ja, det  
mellanrummet önskar jag mig: en tallbacke med ett torp. 
Eller ett växthus och en skogstjärn, jag är inte knusslig. 

Men först och främst står jag i kö till kungahusets kajak, 
jag lovar att skrubba den noga och återställa fotstöden  
till sitt ursprungliga läge. Jag och mitt barn tänkte glida 
runt i närområdet på Djurgården ett par försommardagar. 
Kanske tar vi en längre utflykt till Drott-
ningholm över en natt om något av  
slottsrummen skulle råka stå ledigt.  

”Allt som ligger i 
träda upptar min 

tanke, men just 
prinskajaken  

extra mycket”


