
33

Jag har lämnat livet i Sverige bakom mig och kliver 
in i den svarta taxibilen på Heathrow Airport. 
Hjärtat bultar tredubbelt i bröstkorgen. Utan att jag 
vetat om det så har jag längtat efter detta ögonblick 
i hela mitt liv. Alla känslor virvlar omkring i en 
obeskrivlig röra, det är spännande, skrämmande och 
fullständigt underbart. Allteftersom närmar vi oss 
stadens kärna.  Jag ser Londons siluett växa fram - de 
välkända riktmärkena Big Ben, St Paul’s Cathedral 
och Buckingham Palace mitt framför mina ögon. Min 
blick färdas i alla riktningar, jag fascineras av myllret 
av människor. Det här är alltså mitt nya hem. Snart 
skulle jag lära mig förstå hur så många människor 
från skilda kulturer kan samsas på en och samma yta. 
Här skulle jag, en ung tjej från landet, följdaktligen 
tjäna mitt uppehälle i en stad med lägenhetshyror 
mångdubbelt högre än vad jag någonsin betalat förut. 
Verkligheten visade snabbt sitt fula ansikte. 

En timmes taxifärd senare, befinner jag mig i 
Blackhorse Road i östra London. Där öppnar en 
äldre dam ytterdörren, Jane. En  70-årig amerikansk 
kvinna som konverterat till islam. Hon bjuder mig 
snart på ett spektrum av sina livsberättelser. Det visar 
sig alldeles tydligt att jag har fått min allra första 
vännina i London. Hon finns där när jag trillar in 
klockan tre på natten efter att ha jobbat sena skift. 
Hon tvekar inte att stiga upp mitt i natten för att 
sätta på vattenkokaren och dricka te med mig fram 
till skymningen, och bena ut alla mina funderingar 
om vart jag är på väg. Hon lär mig att förstå London 
och tillsammans kör vi omkring i hennes rostiga 
Ford för att introducera mig till alla sina vänner 
från livets alla samhällsteg; mannen som fick sina 
ben bortspränga i Irak, kvinnorna som förlorade 
sina män i krig och bor tillsammans på en yta lika 
liten som det rum där jag bor inackorderad.  Jane 
öppnade dörrarna till ett London jag inte visste 
fanns.  När jag lämnade Jane och Blackhorse Road 
hade jag en klump i halsen. Jag gick sakta ut genom 
dörren för jag ville inte visa hur ledsen jag var. Vår 
vänskap är något jag bär med mig än idag. Nyligen 
somnade hon in, och jag fick då en känsla av att tid 
och rum för ett ögonblick står helt still.

Emelie Krugly Hill

Åren som följde formade mig både som person och 
som skribent. De många flyttlassen till olika hörn av 
London. Men tiden i stadsdelen Walthamstow, där jag 
tillbringade mitt första halvår, har etsat sig fast. Det 
var också ett område i förändring som idag har tagits 
över av trendiga konstnärer, designers och indiekids. 

London har nu varit mitt hem i 8 år. Kärleken till 
staden är densamma som när jag anlände den där 
kalla dagen i januari 2006. Staden har förändrats. 
Jag har förändrats. Fast energin i London den består 
och det är den energin som gör att jag fortfarande 
älskar staden. Den som gör att jag känner mig 
överlycklig bara av att sitta på ett kafé och se 
människor från livets alla skeenden stressa förbi. 
Eller då jag promenerar genom ett lummigt och 
smoggigt Brockwell Park en tidig morgon när solen 
plötsligt strilar in mellan träden och staden som 
aldrig sover faktiskt börjar vakna till liv. I dessa 
stunder går en kärlekfull tanke till min allra första 
väninna i denna stad.
  

Emelie Krugly Hill är Kyrkobladets krönikor. Hon är 34 år och bofast i London sedan 
2006. Hon är tvåbarnsmamma och frilansjournalist. 
För mer information om Emelie besök www.emeliekrugly.com
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