
Kära pappa. 60 år är väl ingenting att bry sig om. Bruce Willis, och Kevin 
Costner, män i sina bästa år, födda 1955 precis som du. 60 är det nya 40, säger 
Hollywood. Du hade kanske mer sagt: Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur – 
"Så länge det finns liv, sägs det finnas hopp för den sjuke".  !
Pappa, Få jag känner bygger kojor med sina barnbarn som dom faktiskt sover i, på 
riktigt. Eller äter godis till frukost och går ut på stan med byxorna bakochfram. Du är 
en morfar full av humor och äventyr, nog finns det liv. Men pappa, du är också en 
pappa och en morfar fullproppad med omsorg, värme och kärlek. Ibland tänker jag att 
du nog fick extra mycket av det där i just din kropp, för det bara osar ut. När jag var 
liten var jag ganska övertygad om att jag och Daniel var två speciellt fina barn, för du 
sa ju alltid det. Också förstod jag att vi hade en ovanligt fin pappa, ingen annans 
pappa var så trygg och varm som du, det visste jag. !
Fast lite sjuk i knoppen är du nog, men jag tror inte det har med din ålder att göra... 
Kommer du tillexempel i håg när vi åkte ambulans för att jag var lite hostig? Eller när 
jag och Daniel skulle ha maskerad och jag, av allt man kunde hitta på, ville vara en 
tandkrämstub. Per aspera ad astra – " Genom svårigheter mot stjärnorna", sa du. Så 
tog du en blå soppåse och skrev ”Colgate” över hela, du höll på ganska länge, så det 
såg precis ut som på riktigt. Så gjorde du som en krage av kartong, runt här liksom. 
Själva korken gjorde du av papper, som en hatt med tå hål för ögonen. Jag har aldrig 
känt mig så fin som jag gjorde på den festen.  !
Eller när du lite spontant kom på att jag kunde följa med dig på konferens i Spanien. 
Vi flög olika plan dit, men ditt plan skulle landa precis efter mitt så det skulle inte 
göra nå’t. Det var bara det att det inte gjorde det, det kom inget plan. Då insåg jag att 
jag inte visste vilken flight du egentligen skulle komma med, eller vilket hotell vi 
skulle bo på, eller vilken konferens du skulle delta på. Du hade glömt att tala om allt 
det där. Men jag tänkte att jag sitter här, på den här bänken, på en flygplats i Spanien, 
alldeles själv, tills du kommer. För det visste jag att du skulle göra, förr eller senare. 
Det försökte jag också förklara för den något bekymrade flygplatspersonalen som 
började irra runt och ställa ingående frågor. Pappa är en så’n som kommer, sa jag, 
oavsett vad som har hänt. Viam inveniam aut faciam – "Jag ska finna vägen eller 
skapa den" sa du, när du äntligen kom, då sa dom inget mer. Sen hade vi några jätte 
mysiga dagar tillsammans i Spanien. !
Många människor har ett jobb som dom går till, också har dom en hobby bredvid som 
dom ägnar sig åt efter jobbet. För dig är det annorlunda, ditt jobb är också ditt största 
intresse. Omnium artium medicina nobilissima est – "Medicin är den ädlaste av alla 
konster". Det passar dig så fantastiskt bra pappa, att vara läkare. Du har så mycket 
omtanke och genuint engagemang i människor. Jag förstår att Dr Carlström är 
populär. Jag gick in på sajten “doktorsguiden.se” och sökte på dig. Du får otroligt bra 
recensioner, en patient skriver  
“Christian är "sjukt" grym, tar sig tid och förklarar tydligt och är bara mycket 
hjälpsam på alla vis. Känns mycket tryggt speciellt när det kan va en del rätt otrevliga 
sjukdomar man tampas med. Sen glömde jag ju att säga att han är jäkligt noggrann 



också, vilket ökar tryggheten väldigt. Precis som det ska va”. Som om inte det var 
nog har du också gett gratis vård till papperslösa människor, det gör du inte för att få 
poäng, det gör du för att du är sådan. !
Några av dom bästa stunderna från min barndom var när vi var samlade runt 
middagsbordet och du berättade om hjärnas alla finurligheter och möjligheter, om 
dina patienter och om vilka under medicinen kan uträtta. Vi pratade också om 
forskning generellt, om livet och döden, om var rymden slutar och om politik. Vi 
undrade och funderande tillsammans och du ledde oss in i olika tankebanor om 
sakernas tillstånd. Det samma gör du med Alvin och jag känner igen mig i hans iver 
och glädje över era långa ibland bisarra betraktelser av vad ni ser och upplever. Du 
rustade oss alla barnen med kritiskt tänkande, fantasi och empati. Du har ju fått 
genomgå en och annan diskussion efter det, senast för några dagar sen. Jag säger bara 
Ut sementem feceris, ita metes – "som du sått, så skall du skörda". Bra jobbat pappa:) !
Många stora människor som har sagt kloka, viktiga saker, säger det på latin. Du vet 
Quidquid latine dictum sit, altum videtur – "Allt som sägs på latin låter djupsinnigt”. 
Du pappa, har sagt något av det klokaste och finaste jag vet. Något som jag bär med 
mig i mitt hjärta och som jag säger vidare till Alvin, varje kväll, precis som du gjorde 
till oss. ”Bonum et nox dulcis somniabunt. Somnium somnia magna et ne 
obliviscaris quod te amo”. Eller som du hade sagt det pappa: ”God natt och sov gott, 
dröm fina drömmar och glöm aldrig att jag älskar dig”. Men vi säger inte god natt än 
pappa, i kväll ska vi fira dig länge. 
  
Vi ser fram emot framtidens äventyr med dig och Monika. Ni är så fina och 
kärleksfulla mot oss och mot varandra. Du och Monkan, ni är ett inspirerande par. 
Tillsammans är ni generösa och inkluderande människor som skapar mycket glädje 
runt er, ni har alltid något på gång. Varje år åker ni t ex på skidsemester med Alvin, 
det skapar magiska barndomsminnen det. Ert hem i Gamla stan är alltid öppet för 
besök och nu har ni också Landet som en samlingspunkt för våran utspridda familj.  !
Kära pappa, grattis på födelsedagen!  
Glöm aldrig att jag älskar dig. !!


