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Det är en allmänt erkänd sanning att man måste vara ute i god tid om 
man vill ha ett bra lunchbord på Café Linné i Uppsala. Det är en än 
mer allmänt erkänd sanning att ju mindre bord du väljer, desto större 
chans är det att du får sitta kvar länge. Ägarna är noga med att alla 
måste få plats, så det gäller att gömma sig väl. 

Klockan är halv tolv en onsdag i januari och jag går med lätta steg 
mot caféet för att äta lunch. Och läsa. Jag har precis kommit ut från 
föreläsningssalen i EP och tänker att om jag tvingas läsa om morfem 
i en enda sekund till kommer mitt huvud explodera. Jane Austen 
är lösningen på alla morfemrelaterade problem i världen. Persuasion 
löser ännu fler problem. Dagens soppa på Café Linné – potatis- och 
purjolökssoppa – kommer lösa ännu fler. Bara Captain Wentworth 
som saknas. Eller kanske Tilney …

Caféet är som vanligt ganska tomt vid den här tiden. Jag sätter 
mig i en av de djupa och välsuttna fåtöljerna vid fönstren ut mot 
Svartbäcksgatan. Tar av mig mössa, vantar, jacka. Lutar väskan mot 
väggen bredvid bordet. Det luktar nybakat bröd, gamla möbler och 
den tunga omisskännliga doften av Chanel No5 från damen vid 
bordet bakom mig bidrar ytterligare till att sätta stämningen. I ungefär 
tjugofem minuter kommer doften vara i det närmaste oförändrad. 
Sen kommer lunchruschen och det annars så vilsamma caféet tas över 
av fler studenter och karriärister. Det är också okej, men det här är 
min stund. 

Den unga tjejen bakom disken ler och frågar om jag vill ha det 
vanliga. Jag svarar ja, som vanligt. Varje onsdag kommer jag hit och 
beställer dagens soppa, en cappuccino och ett pistagehorn. I den 
storm som är mitt liv är onsdagar vid lunchtid stormens öga.

”Jag kommer ut med det strax. Sätt du dig ner så länge.”
Den stora, gråbruna fåtöljen omsluter mig och jag tillåter mig en 

stunds pustande innan jag böjer mig ned och plockar upp dagens – 
nej, livets – bok: Persuasion. Kärleksromaner är som bäst när de skaver 
och gör ont och trilskas ända fram till slutet. Slutet är egentligen 
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ointressant: sann kärlek är en paradoxal myt. När maten kommer in 
har jag hunnit läsa de tre första kapitlen och romanens elegeiska ton, 
som så tydligt särskiljer Persuasion från Austens övriga romaner, har 
jagat bort stress och nutidens förväntningar.

”Varsågod” säger det unga cafébiträdet leende och sätter ned 
brickan med min beställning.

Få stunder är så heliga för mig som den första skeden soppa: som 
student har man sannerligen låga krav på lyx. Precis som jag för 
den rykande skeden mot min mun öppnas dörren och istället för att 
värmas av den heta soppan fryser mitt inre till is. Världen står för en 
sekund stilla. Det är han.

Jag har inte sett honom på tio år men den sprängande känslan i 
bröstet och andan som fastnar i svalget bevisar än en gång att tiden 
inte är linjär och att den inte heller läker några sår. Jag vet att jag 
borde titta bort; jag borde gömma mig bakom min bok, men jag kan 
inte. Paralyserad följer jag varenda rörelse och minns. Jag vet precis 
hur hans nacke ser ut när han tittar nedåt åt höger för att välja mellan 
lasagne eller brie- och salamismörgås och jag vet precis hur de breda 
axlarna och skuldrorna känns under fingrarna. Det känns som en 
evighet men det kan inte ha gått mer än några sekunder innan han 
lyfter på huvudet och tittar rakt på mig och även om förnuftet säger 
att det inte är möjligt säger känslan nu dör du litegrann.

Det är senvinter och du har bjudit över mig på film och middag 
men egentligen är det bara svepskäl. Jag visste det inte då men när jag 
sitter i bilen hem efteråt och bara hör vartannat ord mamma säger 
inser jag att det borde varit tydligt från början. Du är ung och oerfaren 
precis som jag men du än lite mer för jag måste berätta för dig hur 
man hånglar utan att kvävas och sen tackar du mig genom att sjunga 
låten du skrivit till mig. Vad gör du när du är blå heter den. För att ingen 
någonsin ser dig blå, säger du, du är alltid glad men någonstans måste det skava? 

Det är tidig vår och du har plågat mig i flera månader för du kan 
inte bestämma dig för om du och jag är ett vi eller bara två separata 
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personer. Det är din födelsedag och dina föräldrar har åkt med dig till 
fjällen. Jag sitter i mitt rum etthundratjugo mil bort och försöker få 
håret som jag vill när du skickar ett sms. Vill du vara min flickvän? skriver 
du, jag tänker inte på någon eller något annat än dig snälla säg att jag inte förstört 
med mitt velande. Och jag svarar ja men skriver du får inte ångra dig om en 
vecka, nu är det såhär tills du gör slut. Varför skulle jag göra slut? frågar du och 
jag svarar förr eller senare kommer du tröttna, det bara blir så.

Det är studenttider och något blir fel med vår hämtning. Min pappa 
blir arg och skriker att jag är värdelös och jag gråter och du förstår inte 
för hur kan föräldrar vara så? Det måste vara en engångsföreteelse 
och inte ens när jag förklarar att det här är varje dag hela tiden jag 
vill att han ska dö för jag orkar inte mer säger du att jag ska lugna ner 
mig. Sen åker du hem.

Det är min födelsedag och vi är i Stockholm samtidigt fast 
på varsitt håll. Jag smiter iväg från mina vänner och träffar dig på 
Naturhistoriska, för du är den enda jag känner som vill tillbringa en 
hel dag där. Vi träffas på NK och sen tar vi tunnelbanan. Det är första 
gången du åker tunnelbana fastän du är från Stockholm egentligen 
och jag skrattar åt din förtjusning och tänker att du är som ett barn på 
julafton. Du är mitt äventyr, säger du.
Det är sensommar och vi är på stranden utanför ditt hus. Jag letar 
snäckor i vattenbrynet och du tittar på mig och sjunger Visa vid vindens 
ängar och Jag ger dig min morgon. Du skrattar från magen och det är det 
finaste jag någonsin hört och jag lovar mig själv att mitt livsöde är att 
få dig att skratta så så många dagar om året jag bara kan. På kvällen 
berättar du om hur dumma de var och hur de brukade jaga dig och 
om gympaläraren med Lyle&Scott-tröja på svettig bringa som gav dig 
G MINUS för att du inte hade magrutor, för det måste pojkar ha. Så 
då skaffade du magrutor och bad läraren att dra åt helvete. Du gråter 
och jag säger du kan alltid prata med mig, om allt.
Det är vinter och ingenting har känts rätt under en ganska lång tid nu, 
men jag har skakat av mig det. Jag vill inte ens tänka att nu är du trött 
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på mig, fast jag vet att det är sant. Och vi ligger i min säng en kväll och 
du säger vi har ingenting gemensamt, vi är för olika, jag vill inte vara tillsammans 
med dig längre. Och jag går såklart sönder inombords men berättar inte 
för mina vänner för innerst inne har jag ändå alltid tänkt att du är för 
bra för mig och det har de också alltid tänkt. Jag är ensam och stressad 
och mina betyg har aldrig varit bättre, men pappa är argare och jag är 
ledsen och mamma säger det är mitt fel att du lider för jag ville ha barn men 
det ville inte han. Det enda som hjälper är rakblad, saxar, knivar, ja vad 
som helst som lämnar ett avtryck. Som jag gjorde när jag var liten, 
men nu förstår jag varför. Och jag försöker prata med dig där vi ligger 
på golvet i mitt rum för du är den enda som vet men du skrattar åt 
mig och säger att jag överdriver. Sen gråter du och säger att jag aldrig 
får lämna dig. Jag är din bästa vän och du klarar dig inte utan mig. Jag 
säger OK men du måste lova att berätta om du börjar träffa andra tjejer för jag 
vet inte hur ett liv utan dig skulle se ut och jag vill inte veta.

Det är försommar och jag har varit hos en vän och ingenting har 
fungerat, hennes bror har rökt på i rummet bredvid och hon gick in 
dit utan mig. Jag sitter på bussen hem och plötsligt kliver du på. Var 
har du varit? säger jag och du säger att du varit hos henne. Varför då du 
har ju aldrig gillat henne? säger jag och sen ser jag att du helst ville att 
detta skulle vara hemligt. Jag har inte sovit på tjugofyra timmar och 
allt brister och jag säger du lovade, jag stannade hos dig på ett enda villkor och 
du bröt mot det. Du säger jag får umgås med vem jag vill.

Det är sensommar och vi har inte setts sen studenten. Jag får en avi 
i brevlådan. Det är en bok om populärarkeologi du lånade av mig. Du 
bor tio minuter bort men du skickade den med posten. Inuti ligger en 
lapp där det står: Tack för lånet. Hoppas du får det bra i Uppsala. Jag kastar 
boken i en soptunna och sen raderar jag ditt nummer från min mobil 
och sätter mig på ett tåg och flyttar till Uppsala, långt från dig.

Sorlet från de tilltagande cafégästerna tvingar mig tillbaka till 
min kropp. Här och nu. Tiden har stått stilla och jag har återupplevt 
varenda känsla som om de hänt alldeles nu och alldeles samtidigt. Jag 
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tittar ner på mina skakande händer. De är iskalla, precis som känslan 
i mitt bröst. När jag tittar upp igen är han på väg ut. Bort härifrån. 
Klockan pinglar svagt innan dörren slår igen och även om ingen 
annan lagt märke till vad som hänt – hur kan de ha missat? hur kan man 
missa något sådant? – har jag gjort det. Jag såg på honom att all den 
likgiltighet han så väl uttryckte för så många år sen egentligen inte alls 
är likgiltighet utan rädsla. Och jag tar lite av den här rädslan och låter 
den värma mig långsamt inifrån, tills isklumpen i bröstet börjar tina 
och jag kan återgå till mitt. Var var jag nu? He was not Mr Wentworth, the 
former curate of  Monkford, however suspicious appearances may be, but a Captain 
Frederick Wentworth, his brother …
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