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kapitel 1

allting började med snöstormen. Det var Alba  säker 
på. Först kom snön och sedan hände allt det andra. Alba 
och hennes lillasyster Ellen var och hälsade på hos mor-
bror Baltzar i Stjärndalen. Två gånger hade de behövt 
byta tåg under resan dit. Alba hade varit helt svettig när 
de äntligen kom fram. 

De hade kommit en söndag och nu var det redan tis-
dag. Om bara sex dagar var det julafton. Alba längtade så 
mycket att hon nästan höll på att gå i bitar. Men ingen 
längtade så mycket som Ellen. Framför allt längtade Ellen 
efter jultomten.  

– Snart kommer han! sa hon och ställde sig vid fönst-
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ret. Om jag stannar här och håller vakt så ser jag när han 
 kommer!

Alba hade inte trott på tomten på flera år, men det var 
bra att Ellen gjorde det. Då hade hon något att hitta på om 
dagarna. Alba tyckte om att vara hos morbror Baltzar. Det 
enda som var lite trist var att hon saknade sina kompisar 
ibland. Och så var hon trött på att behöva vara med Ellen 
hela tiden. 

Det där sista hade nog morbror Baltzar märkt. Han hade 
tagit ledigt nu när Alba och Ellen var på besök och hade 
hur mycket tid som helst. Så fort Alba tyckte att Ellen 
blev för jobbig hittade morbror Baltzar på någon ny grej 
att göra. De bakade pepparkakor, kokade knäck, gjorde 
marsipangrisar och gick på julmarknad inne i byn. 

Just den här dagen skulle de julpynta. 
Morbror Baltzar hade fem stora lådor fulla med tomtar, 

juldukar och ljusstakar. Plus en stor kartong full med jul-
granspynt. Men den skulle de inte packa upp förrän de tog 
in granen några dagar före julafton. 

– Så mycket grejer! sa Alba och tittade på kartongerna 
med alla julsaker. 

– Jag har ju stort hus, sa morbror Baltzar. Då behövs det 
ordentligt med tomtar.

Han sa inget om att han själv gjort en hel del av jul pyntet. 
Morbror Baltzar var möbelsnickare och väldigt duktig på 
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att göra fina saker. Oftast snickrade han större saker som 
fåtöljer, soffor och bord, men Alba visste att han även 
kunde göra mindre grejer. Han hade till exempel gjort en 
vacker skål till mamma i födelsedagspresent. 

Det tog hela eftermiddagen att få pyntet på plats. Och det 
var då, just när de tömt den sista lådan, som det började snöa. 

Ellen ropade högt. 
– Titta! Det snöar! Massor!
Hon rusade fram till fönstret och kikade ut. Hela hon 

sken av glädje. Hon älskade snö. 
– Ser du, Alba? sa Ellen. Jag sa ju att det skulle komma 

snö till jul!
Alba log. Ellen hade egentligen inte velat åka till morbror 

Baltzar. Hon ville hellre vara kvar hemma i stan med mam-
ma och pappa och åka tillsammans med dem. Men mamma 
hade varit bestämd. Hon och pappa måste få vara ensamma 
en vecka före jul. De hade precis köpt ett nytt hus och efter 
nyår skulle hela familjen flytta. Därför behövde mamma 
och pappa packa och städa. 

Alba tyckte att det var rätt skönt att hon slapp vara 
hemma då. Dessutom hade de fått extra långt jullov. De 
fick vara lediga en hel vecka före skollovet. Det fick ingen 
annan. 

Morbror Baltzar ställde sig bredvid Ellen och lade armen 
om hennes smala axlar. 
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– Det var väl tur att snön kom, sa han. Så har ni något 
roligt att hitta på. 

– Mmm, sa Ellen. Hoppas det blir massor med snö. Så att 
den stannar riktigt länge. Ända till min födelsedag!

Ellen skulle fylla sju på nyårsafton. Mamma brukade säga 
att hon verkligen försökt se till att Ellen skulle födas en 
annan dag. Någon dag tidigt i januari och inte så sent i 
december. Men det hade inte gått. 

– Du var så envis, brukade hon säga till Ellen. Det var 
som om du bestämt dig för att komma sista dagen på året. 

Alba var nöjd med att hon var född i februari. Nästa år 
skulle hon fylla tolv. Mamma hade lovat att hon skulle få 
ha fest för hela klassen i nya huset då.

Morbror Baltzar stod tyst vid fönstret. Alba tittade på 
honom. Var det bara som hon inbillade sig, eller såg han 
orolig ut? 

Snöflingorna virvlade runt, runt. Vinden ven om hus-
knutarna. 

– Vad är det som låter? sa Ellen. 
– Det är bara lite vind, sa morbror Baltzar. 
Nu fanns det ingen tvekan längre. Morbror Baltzar såg 

inte det minsta glad ut. 
– Vad är det? sa Alba tyst. 
Morbror Baltzar skakade på huvudet. 
– Inget, sa han snabbt. 
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För snabbt.
Till och med Ellen hörde att han ljög. 
– Tycker du inte om när det snöar? sa hon och tittade på 

honom med stora ögon. 
Han skrattade till. 
– Klart jag gör, sa han. Det är bara det att …
Han tystnade. 
– Bara det att vadå? sa Alba.
Deras morbror rättade till en garntomte som stod i 

fönstret. 
– Jag hörde talas om snön redan igår, sa han. På nyheter-

na när de pratade om vädret. Det verkar som om det kan 
bli ganska mycket snö. 

Ellen studsade upp och ner. 
– Men det är ju jättebra! 
– Nja, sa morbror Baltzar. Det beror på hur mycket det 

kommer. Om vi har otur kommer det att fortsätta snöa 
och blåsa i flera dagar. Då kan det bli svårt för människor 
att resa som de vill. 

Han såg rakt på Alba när han sa det sista. 
– Vad menar du? sa Alba tyst, trots att hon förstod precis 

vad morbror Baltzar försökte säga. 
Om det fortsatte snöa skulle kanske mamma och pappa 

inte komma fram till julafton. Och Alba och Ellen skul-
le inte kunna åka tillbaka till Stockholm. De skulle vara 
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ensamma med morbror Baltzar i Stjärndalen på julafton. 
Alba fick en hård klump i halsen. Det här var ju inte vad 

hon hade tänkt sig. 
– Jag vill verkligen inte skrämma er i onödan, sa mor-

bror Baltzar mjukt. Samtidigt måste ni vara förberedda 
om ovädret skulle hålla i sig. Då kan era föräldrar få svårt 
att lämna Stockholm. Jag menar, om de varken kan köra 
bil eller åka tåg. 

Ellens ögon blev alldeles blanka.
– Åhh, viskade hon. Så dumt. 
Morbror Baltzar strök henne över håret. 
– Vi hoppas på det bästa, sa han. De där vädermänni-

skorna kan ju ha fel. Det kanske inte alls fortsätter snöa i 
flera dagar. Mamma och pappa ska ju inte komma förrän 
på söndag. Det kan hända mycket med vädret innan dess. 

Alba sa ingenting. Det var fem dagar till söndag. Det 
kunde vara både mycket och lite. Just den här gången 
hoppades hon att det var mycket. 

– Nu gör vi någonting roligt, sa morbror Baltzar bestämt. 
Så får vi något annat att tänka på. 

– Jag vill åka pulka! sa Ellen. 
– Det får vi göra imorgon, sa morbror Baltzar. Det är ju 

alldeles mörkt ute. 
Ellen suckade otåligt. 
– Jag vill åka pulka ändå, sa hon och satte sig i soffan. 
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Morbror Baltzar stod tyst en stund och såg ut genom 
fönstret. Sedan vände han sig sakta om och såg från Alba 
till Ellen. 

– Jag ville vänta tills det kändes rätt, sa han. Men nu tror 
jag faktiskt att det är ett bra tillfälle. Just idag, just nu. 

Alba blev osäker. 
– Bra tillfälle för vadå? sa hon. 
Morbror Baltzar rätade på sig. Sedan sa han:
– För att visa vad jag köpte på auktion i höstas. Något 

alldeles fantastiskt. Och faktiskt ganska spännande.  
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kapitel 2

något alldele s fantastiskt. och faktiskt ganska 
spännande. Albas hjärta slog ett extraslag. 

– Vad är det för något? sa hon. 
– Följ med, sa morbror Baltzar. Det finns på vinden. 
På vinden. 
Ellens brunlockiga hår studsade hit och dit när hon små-

sprang efter morbror Baltzar. Han tog dem med till sitt 
bibliotek på ovanvåningen. Alba kände ingen annan som 
hade ett eget bibliotek. Morbror Baltzar hade själv byggt 
hyllorna. De täckte alla väggarna och nådde från golv till 
tak. Mitt på golvet stod en stor fåtölj med ett runt bord 
bredvid. Det var morbror Baltzars läsfåtölj. 
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Trots att Alba hade varit i biblioteket typ hundra gånger, 
hade hon inte tänkt på att det fanns en lucka i taket. Men 
nu gjorde hon det. Morbror Baltzar flyttade på fåtöljen 
och öppnade luckan.

– Akta! sa han. 
I nästa sekund svischade en stege ner. 
Ellen skuttade snabbt åt sidan. 
– Nu ska vi se, sa morbror Baltzar. Jag går först så kom-

mer ni efter. 
Alba hade aldrig varit på morbror Baltzars vind. Det var 

kallt där uppe. Golvet knarrade när de rörde sig. Vindens 
enda fönster hade snöat igen så man såg inte så mycket. 
Taklampan fungerade inte heller, men morbror Baltzar 
hade tagit med sig två ficklampor. Han räckte den ena till 
Alba och tände den andra. 

– Här har vi det, sa han. 
Och så lyste han på något som stod i ena hörnet och som 

var täckt av mörkt tyg. 
– Som en hemlis, sa Ellen. 
Morbror Baltzar gick fram och drog bort tyget. 
Alba blinkade. 
Det fanns ett hus under tyget. Ett hus med glasdörrar 

på framsidan. 
– Wow! sa Ellen. Ett dockskåp!
– Faktiskt inte, sa morbror Baltzar. Det är ett miniatyrhus. 
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Ett miniatyrhus.
– Vad betyder det? sa Ellen och rynkade pannan. 
– Det betyder att det är ett pyttelitet hus, sa morbror 

Baltzar. Ett minihus. 
Alba kunde inte ta ögonen från huset. Hon hade haft ett 

dockskåp när hon var liten, och nu stod det i Ellens rum. 
Men morbror Baltzars minihus var något annat. 

Till att börja med såg det faktiskt ut som ett riktigt hus, 
och det gjorde inte dockskåpet. Miniatyrhusets väggar var 
av trä och fönstren av riktigt glas. Alba gick närmare och 
lyste på det med ficklampan. Huset stod på rejäla träben 
och räckte henne till bröstet. Det var hela fyra våningar 
högt och det fanns minst tre rum på varje våningsplan. 
Alba trodde inte sina ögon när hon såg alla de små möb-
lerna. Det fanns inte ett enda tomt rum i det lilla huset. 

– Visst är det vackert, sa han. 
Det rök ur munnen på honom när han pratade. Alba 

huttrade och nickade. 
Hon kunde inte hjälpa att hon var besviken. Morbror 

Baltzar hade fått det att låta som om han hade värsta över-
raskningen på vinden. Och visst, det hade han ju. Men Alba 
kände sig för gammal för både miniatyrhus och dockskåp. 
Hon skulle ha älskat att leka med huset när hon var yngre. Nu 
tyckte hon mest att det var väldigt fint att titta på. Det såg 
liksom mysigt ut. Som om man ville flytta in i det på riktigt.  
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Morbror Baltzar lyste på ett av rummen på översta 
våningen.

– Har ni sett ett så tjusigt sovrum? sa han. 
Ellen skakade på huvudet.
– Aldrig, viskade hon. 
Tapeterna i sovrummet var himmelsblå och sängen var 

bäddad med små, vita spetslakan. Bredvid sängen stod en 
liten brun fåtölj. Alba önskade att hennes eget dockskåp 
hade haft lika fina möbler. Hennes var av plast och alldeles 
hårda. 

Ellen verkade tänka samma sak. 
– Jag önskar mig exakt såna här små sängar och grejer i 

julklapp, sa hon. Jag ska ringa mamma och pappa och säga 
det!

Alba himlade med ögonen. Ellen pratade med mamma 
och pappa minst en gång om dagen, men Alba tyckte att 
det räckte med varannan. Mamma och pappa lät ändå alltid 
stressade – de hade massor att göra inför flytten. 

Morbror Baltzar skrattade lågt. 
– Gör du det, sa han. Men de här möblerna går inte att 

köpa till vanliga dockskåp. De är handgjorda av en mycket 
skicklig snickare som bodde här i Stjärndalen. 

Alba drog efter andan. 
– På riktigt? sa hon. 
– Ja, sa morbror Baltzar. Visst är det imponerande? 
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Alba nickade snabbt. 
– Det måste ha tagit så lång tid, sa hon. 
Ellen satte sig på knä framför miniatyrhuset och försökte 

öppna glasdörrarna. 
– Akta så du inte tar sönder något, sa Alba snabbt. 
– Men jag vill ju leka med det, sa Ellen. 
– Det ska du få, vännen, sa morbror Baltzar. Men inte 

förrän ikväll. Fast visst får du kika lite om du vill. 
Och så öppnade han glasdörrarna. 
– Kolla! viskade Ellen. 
Hela hennes arm försvann in i huset när hon petade på 

en av sofforna som stod i ett av de bakre rummen. 
Alba vände sig till morbror Baltzar. 
– Vad händer ikväll? sa hon. 
– Då kommer grannen hit. Hon har lovat att hjälpa mig 

bära ner miniatyrhuset från vinden. 
– Nähä! sa Ellen. Var ska det stå istället?
Hon verkade redan ha glömt både snöstormen och att 

hon ville åka pulka.
Morbror Baltzar log. 
– Jag tänkte att det skulle stå i ditt och Albas rum, sa 

han. Vad säger ni om det?
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kapitel 3

det skulle ta tid att få ner Ellen från vinden. Så 
mycket förstod Alba. Det räckte inte med att hon skulle 
få leka med huset när de väl burit ner det. Hon ville leka 
nu. Genast. 

Morbror Baltzar satte sig i en soffa som stod bredvid 
miniatyrhuset. Alba gav sin ficklampa till Ellen och satte 
sig bredvid honom. Det var som att sätta sig i ett kylskåp. 
Hela soffan var kall. 

– Vem är det som har gjort miniatyrhuset? frågade hon. 
– En man som hette Abbe Axelsson, sa morbror Baltzar. 

Har jag berättat om honom någon gång?
– Nej, sa Alba. Vem var han?
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– Axelsson var, som sagt, en fantastiskt skicklig snickare 
som bodde här i Stjärndalen. Tyvärr hade han en massa 
otur i livet. Han var den olyckligaste människa någon hört 
talas om. 

– Varför då? sa Ellen nyfiket.
– Det sägs att han blev så olycklig för att han inte fick 

gifta sig med flickan han var kär i. Hennes pappa tyckte 
inte att Axelsson var fin nog och hon orkade inte bråka 
med sina föräldrar. Istället lämnade hon byn och kom inte 
tillbaka. Det var då Axelsson blev så olycklig. 

Alba blev arg.
– Vem bryr sig om vad ens föräldrar tycker? sa hon. Man 

gifter sig väl med vem man vill. 
– Idag är det så, sa morbror Baltzar. Men då var det 

annorlunda. Abbe Axelsson föddes 1870 och dog 1935. På 
den tiden fick man inte bli kär som man ville, även om folk 
naturligtvis blev det ändå. 

Alba drog upp benen och lade armarna om dem. 
– Blev han inte kär i någon annan? sa hon. Senare, menar 

jag.
– Nej, sa morbror Baltzar. Absolut inte. Så han blev sit-

tande i sitt hus, ensam och olycklig. Till sist fanns det bara 
en enda sak som gjorde honom glad. 

– Vadå? sa Ellen. 
Morbror Baltzar pekade på miniatyrhuset.
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– Hans jobb, att snickra, sa han. Men framför allt att göra 
miniatyrhus. Han letade upp hus som han tyckte var fina 
och så gjorde han en avbild av dem. 

– Vad är en avbild? sa Ellen. 
Morbror Baltzars ögon blänkte när Ellen lyste på honom 

med ficklampan. 
– Det är som en spegelbild, sa han. Det betyder att det 

där lilla huset ser ut exakt som det gjorde i verkligheten. 
Alba tittade på miniatyrhuset. 
– Så huset finns på riktigt?
– Det fanns, men det brann ner för trettio år sedan. 

Axelsson gjorde flera stycken. Jag vet inte vem som äger 
de andra miniatyrhusen, och jag vet heller inte om alla de 
riktiga husen finns kvar idag. Men jag vet att alla husen 
finns, eller ska ha funnits, här i Stjärndalen. 

Alba funderade. 
– Varför tyckte han så mycket om just miniatyrhus? sa 

hon. Jag menar, det finns ju en massa andra saker man kan 
snickra. Som du gör. 

Morbror Baltzar log. 
– Axelsson hade väldigt mycket tid, sa han. Och folk blev 

glada när de fick sina hus avbildade. 
Det där förstod inte Alba, men hon hann inte ställa 

någon fråga, för Ellen hann först:
– Vad är det här för tomte? Den ser ju jättekonstig ut. 
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Hon tog upp ett litet föremål ur miniatyrhuset och räck-
te fram det. Morbror Baltzar lyste på det med ficklampan. 

Alba kunde inte hjälpa att hon ryckte till när hon såg 
vad det var. En tomte, precis som Ellen sagt. Men den såg 
inte ut som tomtar brukade göra. Den här var kolsvart 
och blank. 

– Känn, den är liksom tung, sa Ellen och räckte den till 
Alba. 

Alba blev förvånad när hon fick tomten i handen. Den 
var inte stor, men precis som Ellen sagt var den tung. 

Hon räckte den till morbror Baltzar. Han tittade länge 
på tomten och sedan satte han tillbaka den i huset. 

– Jag kan inte förklara hur den hamnat i miniatyrhuset, sa 
han. Men det är ingen snickare som gjort den där tomten 
– så mycket kan jag säga. Däremot vet jag något annat. 
Och det är att det fanns en sak som Axelsson hatade mer 
än en spik i foten.  

– Tomtar? sa Ellen och blängde på stentomten. 
– Julen, sa morbror Baltzar. Han hatade julen. 
Alba trodde att hon förstod. Det måste vara hemskt att 

vara övergiven och olycklig just när det var jul. Då brukade 
ju alla andra vara extra glada. 

– Säkert bara för att han var så ensam, sa Alba. 
Morbror Baltzar skakade på huvudet. 
– Nej, sa han sakta. Det var inte därför han tyckte illa 
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om julen. Det var av en helt annan anledning. 
Alba och Ellen väntade spänt. 
– Säg, sa Alba. Varför hatade han julen? 
Morbror Baltzar såg upp. 
– För att han var rädd för den, sa han. Till och med liv-

rädd. Men det där är inget jag vill att ni ska fundera över. 
Abbe Axelsson var en mycket märklig man. Då får man 
såna idéer. 

Morbror Baltzar reste sig upp. Ellen skruvade på sig. 
– Är julen farlig? viskade hon. 
– Inte ett dugg, sa morbror Baltzar. Nu går vi ner. Här 

är alldeles för kallt. 
Alba kastade ett sista öga på miniatyrhuset och sten-

tomten. 
Hon undrade hur tomten hade hamnat i huset. 
Men mest av allt undrade hon varför Abbe Axelsson varit 

så rädd för just julen.
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kapitel 4

det blev kväll. Grannen hette Daniella och hon dök 
upp medan morbror Baltzar stod och lagade middag. Alba 
kikade ut när hon hörde knackningen på dörren. Det snöa-
de lika mycket som tidigare. Inte så bra, tyckte Alba. Tänk 
om mamma och pappa inte kunde komma. 

Morbror Baltzar öppnade för Daniella som skulle hjälpa 
till att bära ner miniatyrhuset. Men hon kom inte ensam. 
Nej, hon hade med sig en gammal farbror som haltade när 
han gick. 

– Det här är min far, sa Daniella. Han är på besök några 
dagar och ville gärna följa med. Bertil heter han. 

Hon vände sig till Alba och Ellen. 
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– Hur har ni det här? sa hon. Skönt med jullov, va?
Alba och Ellen nickade. De hade träffat Daniella flera 

gånger tidigare när de hälsat på morbror Baltzar.  
Daniella följde efter morbror Baltzar upp på vinden. 

Miniatyrhuset var för stort för att bära på stegen, men 
det fanns ytterligare en ingång till vinden. Den fanns på 
utsidan av huset och till den fanns en trappa utmed ena 
husväggen. 

– Det var ett eländigt hus att vara tungt, sa Daniella och 
stönade när hon och morbror Baltzar sakta kom gående 
nerför trappan.

Alba stod i snön och tittade på medan de bar. Bara de 
inte tappade skåpet! Daniellas pappa tänkte samma sak. 

– Försiktigt nu, sa han. 
– Vi gör så gott vi kan, sa Daniella och stönade. 
Till sist stod miniatyrhuset i Albas och Ellens sovrum. 

Alla samlades framför det. Daniella gjorde en grimas och 
sträckte på ryggen. 

– Är det ett av Axelssons gamla miniatyrhus du fått tag 
på? sa Bertil. 

Morbror Baltzar nickade. 
Bertil kikade in genom glasdörrarna. Alba tittade också 

in. Nu när miniatyrhuset stod i ett ljusare rum såg man 
det mycket tydligare. Möblerna i huset hade flyttat på 
sig medan det bars ner från vinden. Den fina sängen med 


