
Stella Jameson 
Sergeant Stella Jameson har varit med ett 
tag nu. I kriget alltså. Hon jobbade på 
varvet förut, innan kriget, men det känns 
som om det var väldigt längesen. När Stella 
gjorde första vändan var det med någon 
slags stolthet över att göra sin plikt hon 
åkte. Visst finns det väl fortfarande någon 
slags tillfredsställelse kvar i att vara 
delaktig, men nu har hon förlorat många 
vänner och sett på nära håll hur det faktiskt 
går till när människor blöder ihjäl.  
Det provocerar Stella när civila pratar om 
kriget som något spännande och ärofullt. 
De har ingen aning. Hon skulle aldrig offentligt uttala sig mot kriget, 
men våldet tär på henne. Lika irriterad som hon blir över 
krigsförhärligande civilister blir Stella när någon av plutonskamraterna 
talar högt om känslor av hopplöshet och rädsla. Alla vet ju ändå. Man 
behöver inte prata om det, i alla fall inte mellan mer än fyra ögon åt 
gången. 
 
Här hemma har Stella Emily (Hedge). De har något på gång, kanske 
till och med ett seriöst förhållande, men Emily hatar kriget så 
passionerat att det ibland nästan verkar som om hon hatar Stella 
också. Men det är bara ibland. Oftast är det så fint att tårarna är nära 
när de där breven kommer. Emily vill att Stella ska svika sina 
plutonskamrater och begära avsked. Hon förstår inte att det inte går. 
 
Stella tänker ofta på vänner och familj när hon är hemifrån. Och på 
Emily. Mest på Emily. Hon längtar efter sina nära och kära, men den 
här gången har det känts som om hon inte hänger med längre. 
Plötsligt står man där bland folk man tycker om och tiden har gått 
sedan man sågs senast och man känner sig skyldig när man inte 
orkar engagera sig i deras problem som vanligt. Rätt som det är 
längtar man nästan tillbaka ut i fält. På något sätt är allt enklare där. 
 
Mål för kvällen: Få Emily att lova att vänta på henne 
 


