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Jag har alltid varit Pippi Långstrump och min far Kung av Söderhavsön Kurriduttön!  

Det är bara fantasin som sätter gränser, för visst är det likt. En dotter som vet vad hon vill 
och har sin far som största idol! 

Såg upp till min far som en ståtlig man och fortfarande än idag är Pippi stolt över sin far! 
Den enda skillnaden är väl att i stället för att åka ut på de sju haven så bar det iväg på de 

sju vägarna runt Långared. Jag har fortfarande bilden framför mig, min far sittandes bredvid 
Peder i en sidovagn med snusnäsduk och mustaschen som ringlade sig runt munnen – sjuttio-
tal! Man kan ju inte vara annat än stolt, med en far så ungdomlig och cool! 

Jag minns även somrarna på Älvsjöbadet. En bländande vit pappa som spelade fotboll med 
mig och min bror Jonas. Han var den bästa fotbollspelaren som fanns då, eller var det något 
han lurade i oss, det må vara osagt för det tyckte vi i alla fall, och då har man lyckas som far! 

Skrikande bilfärder i en enformig melodi är annars ett tokigt påhitt av min far, eller varför 
inte komma dansandes som en svan. Det kan ju förklara varför jag lade ner dansen illa kvickt, 
då bilden av en dansande jätte satt på näthinnan och insåg att någon danstalang kunde jag då 
aldrig bli!  

Jag vet inte om min far har använt mig som ett experiment i sin forskning, men när jag fick 
se filmen The Shining med Jack Nicholson vid sex års ålder kan man ju börja fundera, men en 
bättre far kunde jag väl inte få. Han har lyckats bra med uppfostran. Jag har lärt mig att man 
inte får något gratis här i livet, utan måste kämpa för det och det är väl från honom jag fått 
min målmedvetenhet!  

Pappa brukar alltid säga till mig att han inte riktigt 
förstår att jag kommit över trettiostrecket. Nu när jag sit-
ter här och skriver så inser jag att det inte är femtio min 
far fyller utan just sextio! Vart tog de sista tio åren vä-
gen? Min dotter Nathalie som är nio år kom till mig här-
omdagen frågande: “morfar är inte så gammal väl”?  Det 
säger ju allt om min far! En ungdomligt snygg far! 

Alla sagor slutar ju lyckligt och denna slutar med att 
Pippis pappa kommer förbi med motorcykel, kramar om 
sin dotter, flirtar med fru Götblad och ställer till med en 
stor fest med kockar som spelar och sjunger i köket, för 
att sedan dansa svandansen hem till Kurriduttön igen! 

Ett stort grattis till dig pappa på din stora dag! 
Stora kramen 
Janna 
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