ffiatia var kompisar i dratai
men visste inte att de hade samma napr
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sippar pi varsin kaffe. Det fanns
ingenling som talade for att de
skulle motas och hade det inte varit for ett ging slumpartade handelser hade de nog inte kint varandra i dag.

fquea elsue? \a

miI emotvarandra
pi ett stojigt kafe i Stockholm och
att de sitterhar
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"Giilade varandra direkt"
Skine, hosten r99o. Katja var 16
ir och hade tagit ett sabbatsar lran
skolan for au jobba med h5star pi
ett stall i det lilla samhilletVollsjo.
Kristina, som redan hade gitt ut
gymnasiet, jobbade som histskotare pi girden bredvid. De mottes i
det gemensamma ridhuset.
-Jag gillade Katja med detsamma. Det kandes si narurligr an prata med henne, minns Kristina.
-Vi fastnade for varandra. helt
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tare och ingen av oss har barn. siger fuistina.

Egentligen

.

-Och si har vi oberoende

eftey llE l8rlor rea 1ep 11e a14rfi
uoq uE ?$lf,o sulnur EupsIJ)I

andra.
-Vi har si mycker gemensamt.
Vi 5r bida kreativa, envisa och gor
ingenilng halvdant, siger Katja.
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De dr lite hka. Ifuisilna Kaibel,4o,
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paff!sdger Katia.
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varandra gjort samma va1. Under
mAnga ir jobbade vi bida utomlands som internationella hls tsko-

och KatjaJokinen, 36. Inte till utseendet - Kristina dr lAng och har
morkt rakt hirt, Katja dr kortare
och blond - men till sittet. De pratar likadant, bubbligt och snabbt.
Fyndiga ordvitsar kastas som
studsbollar melian dem, de tar
over varandras meningaroch fnissar som wi skoiflickor. Det dr svirl
an tro att de inte alltid har kdntvar-
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De blev kompisar istallet.
Kristina Kaibel var 20 och
Katia Jokinen var 16. B6da

pA varftir.
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-Ntir marnma sa att Kristina
var min syster, blev jag helt
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jobbade med hdstar och bida
kdnde att det var ndgot speciellt med den andra, nAgot som
gjorde intryck.
Flera 6r senare fick de reda
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Numera ses Katia och Kristina ofta. "Det dr verkligen fullt fortroende mellan oss", sdger de.
D5 berittade mamman att de var

-Jag blev paff. Forst tanke jag
"men gud vad galet". Och sen att
jag miste ringa till Krlstina och be-

de samma sak

ratta.

frin

Hon rlngde direkt:

- "Hej IGistina", sa jag. "Eller ska
jag kanske kaila dig for syrran?"
-Jag svarade 'ja, det kan du vi1

gora" men jag forstod ingenting.
Nir Katja forklarade konstaterade
jag helt ka11t att det di ir logiskt att
hon hererJokinen i e[ternamn. siger Krlstina och skrattar.
- Det 1r nog ratt rypiskt for oss
bida art reagera lite sakligt si ddr
n2r nigot vdldigt extremt hander.
Vi gir direkt in i "okej. hur gor vi
nu"-tinket. Kinslorna kommer senare. sdger Katja.
"&iBE WAr B&8Ke?
ffiA

for Kristina och

a1la

imnen som rorde pappa

ir ildre dn Katja

och

har inte haft nigon kontakt med
sin pappa sedan lordldrarna sl<ilddrl4lhlt"tt1i.

mamma nigra
ir senare. For-

han skilde

sig

/{BGaro.
t lY #r

svann.

-Fast

jag

visste att jag
hade en storasyster, men
inget mer. Hade vi inte triffats i Skine hade vi nog ald-

rig gjort

det,
siger Katja.

De

de miLste

Katja kom de

hemma, sdger Kristina.

Hon Ir flrra

nir

*Jag tror inte det var liige he1-

som Katja tog upp kontakten igen.
den hlr ging-

hennes

kom

&smds

{r*iffes

-

s€# d€tt

* **fu vew

siripper jsg dig

aidrig

triffas, nu nir de visste

de var systrar

eer

r

Jilg vfr{

me ddeisnCe
&mrrm#€ v{

overens om att

'

lAngt senare.
- Som barn visste jag inte ens att
jag hade en syster, detvar locket pi

6

Di gick Kristina fortfaran-

ler. Vi var liksom inte redo for att
blojor.
Katja, som alltsA har samma gora nigot mer av vir relation di,
pappa, har inte heller haft nigon sdgerKristina.
Det var forst for nigra ir senare
kontakt med honom - han gjorde i

halvsysrrar.

kring

de sig.
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att

nigot som visade

s

s

en via

Face-

book.

-Fast det
drojde nds-

sirskilt ofta si drker di och di deras storsta gcme:.iemma nimnare
upp i samtalen -

lr

ppa.

De bir bida pa en sorg over att
han har valt an inie firmas dar for

dem. Katja har flera ginger forsokt ta upp konrakten med honom, sklckat julkort och fars daghilsningar. mer aldrig litt nigot
rillbaka.

tram*t

tan ett halvir

Fskuserar

innan jag fick

fuistina har gjort wdrtom. Hon
har stingt dorren ti1l allt som har
med pappa attgora.
-Jag hir inget behov av honom.
Han har smitit och jag viljer att fokusera lramit i stdllet lor alt vara
Iedsen. siger hon.
Katja diremot fantiserar ibland
om att de sl<ulle ika till honom tillsammans. plinga pi dorren.

svar, Kristina
hade ett konto men var inte sSrskilt aktiiq, sdger

Kat-

ja.

-Men nir

jag viil

hade

sett

meddelandet borjade vi triffas. Och nu
slipperjag dig aldrig, svarar Kris-

sig vara Ilnare sagt 5n gjort efter- tina.
Numera ses de ofta for att fika,
som de jobbade i olika linder och
ita middag, festa och prata. Om
nistan a11tid var pi resande fot.
allt.
nigra
ginger,
korlyckades
-Vi
*Detirverldigenfulltfortroenta moten pi olika tivlingar, men
del var svirt alt h5lla kontal<ten. de mellan oss. sigerKatja till KrisVi hade ju varken mobilrelelon el- Lina, som nickar.
Och iven om det inte hdnder
ler internet di, siger Katja.

-Jag vet inte r.arfor, kanske for

attjag vil1 ha gjort

a1lt

jag kunnat

for att fi nigon Wp av relation med
honom innan det ir for sent, han
ir ju indi min prppa. Och si vilt
jag v isa at I jag och Krist i na har h i ttat varandra, det 1r ju ritt magiskt
egen

tI

igen.

Text:Johanna Paues
hemma@aftonbladet.se

