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Ångest och
eufori
Kim Milrell

Några kvicka förord
2005 var året jag gick från att skriva hemlig dagbok till att blogga på
nätet.
2005 var också ett år av ångest. Därför skiljer sig denna första bok (eller
blok som det visst ska heta) ganska markant från de senare.
Jag har redigerat vissa inlägg en aning men utöver det är detta min
första blogg rakt upp och ner. I bokform.
Namn som figurerar i min blogg är nästan alltid fingerade – jag har ju
inte som avsikt att hänga ut någon annan än mig själv.
Inlägg som baserats på bilder, länkar eller videoklipp har jag av
uppenbara skäl raderat. De finns dock kvar på hemsidan (kimmilrell.se).
När jag nu, tre år senare, läser igenom vad jag skrev då inser jag att jag
var mycket mer subtil då än vad jag är i min blogg idag. Man måste nog
läsa en hel del mellan raderna och ju mer man läser – desto lättare blir
det förhoppningsvis att förstå.
Lev väl.

Kim Milrell, Stockholm, februari 2008
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Hemma igen
13 jul 2005
Så, nu är bloggen igång igen. Nystart efter en del vardagsdramatik.
Tillbaka på jobbet efter paniksemester (jag flydde landet kan man lugnt
säga) i ett enormt varmt Finland. Till och med badade, och det har inte
hänt på väldigt många år (solsemestrar exkluderade). Älskar
Helsingfors och älskar Finnair. De är alltid trevliga, pålitliga och inte
lika snåla som SAS. Flög med e-Ticket för första gången vilket kändes
konstigt men praktiskt. Inget köande, bara att checka in via nätet innan
avresa till flygstationen (som det heter på finlandssvenska).
Rekommenderas.
Och nu sitter jag på ett varmt kontor, men har en surrande, stor fläkt
bredvid mig.
Upp och ned
14 jul 2005
Okej. Mitt humör är som en berg-och-dalbana, men det har sina orsaker.
Naiv
15 jul 2005
Är man naiv om man verkligen, verkligen tror att allt som händer gör
det av en anledning? Tror man det bör ju allt dessutom bli så mycket
lättare. Bara luta sig tillbaka och köra, så att säga.

Djupa skogar
16 jul 2005
Det finns många ensamma själar i de djupa skogarna i detta land. Det
blev jag påmind om på jobbet igår. En gång var jag en av dem. No
2

more, I say, no more.
Gay love
16 jul 2005
Så vi sitter här på jobbet; två kära bögar (dock inte i varandra). Det är
nog första gången jag och PG är ihop samtidigt. Underbart är det. Men
det gör lite ont i själen också. Fast det är väl meningen. Känner så
mycket.
80-talskväll
16 jul 2005
Så, vi sitter på kontoret och 80-talspoppar i och med 80-talsnatten på
SVT. Ett hederligt gammalts blandband går på hög volym. Just nu:
Sending Out A Message med Lili & Susie (eller Lili & Sussie som de
fortfarande hette då, när albumet Anytime släpptes).
Mat
18 jul 2005
På jobbet. TV4 står på. Mannen i License To Grill-programmet
(annoying) är otroligt påfrestande. Ska han vara en manlig Nigella (som
jag gillar skarpt)?
Hetta
18 jul 2005
Kom just hem. Älskar min cykel. Är varm och svettig som få. Kvavt att
trampa genom stan, att kryssa mellan människor som är på väg till och
från krogen. Pust. Dusch.
Nej, nej, nej
18 jul 2005
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Ibland blir jag helvetiskt trött på min osäkerhet. Vad ska jag göra åt
saken? In i stormen, men inte är det annorlunda efteråt. Samma sak om
och om igen.
Allergifri?
19 jul 2005
Jag har insett att jag klarar av min killes katt. Det är tredje gången de
senaste (hmmm…) 20 åren jag träffar en katt som inte ger mig dödlig
allergi. Jag har till och med sovit bredvid honom! Galet underbart. Snart
är vi en big happy (hairy) family.
Jobbigt
20 jul 2005
Jag ska inte panika. Jag ska inte panika. Jag ska inte panika. Jag ska inte
panika. Jag ska inte panika. Men det är så helvetiskt svårt. Men jag ska
inte panika. Nej, jag ska inte panika.

Öl
20 jul 2005
Efter evigheters evigheter ska jag ta en öl med min good old friend MM
på Torget om ett par timmar. Gosh, så smarrigt med bärs. Är i behov av
just det.

Dagen efter
21 jul 2005
Såja. Jag gick ut och skaffade mig en hederlig gammal fylla. Som
vanligt blev “en öl” en helkväll. Det brukar bli så när jag umgås med
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MM. Hans kille; ML, dök också upp. Och jag blev uppvaktad av en
belgare. Det börjar bli komiskt faktiskt. Men mitt hjärta tillhör en
polack.
Hursomhelst promenerade jag hem på morgonkvisten. Det tog en
halvtimme, tror jag.
Ja
21 jul 2005
Jag är väldigt lycklig just nu. Och Madonnas kommande singel heter
Hung Up. Det var bara en parentes.
Drawing Restraint 9
21 jul 2005
Nu har jag precis beställt Björks kommande Drawing Restraint 9. Ska
bli mycket spännande att höra.
Igår btw var jag hos mitt ex och lånade hans symaskin. Var ju tvungen
att laga mina två favoritbyxor. Snart måste jag nog begrava dem. Men
inte riktigt ännu. Cyklade hem från honom för att hämta ut några böcker
jag beställt och vips började det spöregna. Det var länge sedan jag var
så blöt. Åskade gjorde det också. Ganska spännande faktiskt.
Nu är det extra nyhetssändning på SVT.
Bye.
Jaha
21 jul 2005
Jaha, så fick jag höra att en nära vän återigen har något slags affärer vid
sidan om sitt samboförhållande. But why?! Ryggrad, tack. Kan folk bara
BESTÄMMA sig för att klara sig igenom bra och dåliga tider. Det
handlar till stor del om ren vilja. Allt är inte alltid kalas. Ibland suger
det mesta. Men håll ut, det vänder snart.
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Damn
23 jul 2005
På jobbet. Varför kan inget fungera på mig? Inte ens sömnpiller?!
Knock me out, please!
Ser på Something’s Gotta Give (Galen i kärlek) som en kollega lämnat
kvar. Regn och rusk. Humör upp och ner. Varför måste jag jobba så hårt
på allting? Kan saker och ting inte bara flyta? Snälla då.
Grrr… Zzz…
24 jul 2005
Kom just till jobbet med ögonen i kors. Tog två sömntabletter igår men
låg vaken i stort sett hela natten. Frustrerande beyond words. Läste just
på fass.se och fick mina misstankar bekräftade angående biverkningar;
“Vanligast (mer än 1 person av 100): Dåsighet. Sällsynta (mindre än 1
person av 1000): Munntorrhet, allergiska hudreaktioner, solutslag,
yrsel, lågtblodtryck och minskning av antalet blodplättar har beskrivits.
till följd av Propavans effekt kan även muskelstelhet, rörelsetröghet,
ofrivilliga muskelrörelser, rastlöshet i benen, stickningar, domningar
eller skakningar uppträda.”
Ja, denna rastlöshet i benen upplevde jag även förra gången jag provade
Propavan. Inte igen, tack. Vad ska jag då prova för något? Och mindre
än en person av tusen. Måste jag vara en av dem? Måste jag vara så
jäkla speciell jämt?
Jag är så trött.
Finally
25 jul 2005
Äntligen har jag fått sova ut. Känner mig som en helt ny människa. Hos
min (snygge, smarte) kille nu och jag är fortfarande förvånad/glad över
att jag kommer så bra överens med hans katt. Kaffe nu.
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Jobb
25 jul 2005
Så, den här veckan jobbar jag (bara) tre dagar - eller rättare sagt nätter.
Enormt skönt faktiskt. Ensam på hela kontoret, lite koll på tele- och
webbtjänsterna varvat med en film eller ett par schysta plattor. Tog en
sväng förbi pressis och köpte några tidningar att fördriva tiden med.
Just i detta nu ringer 54 personer in på vår heterokontaktlinje. 27 män
och lika många kvinnor.
SVT1 står på. Allsång. Vad är det som gör att det helt plötsligt är helt
okej att sjunga “bullfest” och gunga fram och tillbaka fastkedjad vid sin
bänkkamrat? Exakt när blev detta fjantiga så coolt? Det gick mig
hursomhelst förbi. Eller så är jag bara en trött själ. Och nu viftar de med
armarna i vädret och sjunger mer i Sommaren är kort med Christer
Sjögren! Help me. Måste hämta en kanna vatten nu. Extremt törstig
efter en väldigt fet pizza och en oväntat god öl med D tidigare ikväll.
Återkommer.
Attitude
25 jul 2005
Underbart! Attitude har en extra modebilaga; Attitude Homo Plus.
Hur kul låter inte det!?
Ska genast bläddra.
I väntans tider
26 jul 2005
Jag väntar ivrigt på att få Björkskivan hemlevererad. Såg underbara
promobilder i anslutning till recensionen i DN och har letat efter dem på
nätet.
2 nätter kvar, sedan ledig. :-)
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Bedtime Stories
26 jul 2005
Jag har i flera år velat ha en stor Madonnaposter från Bedtime
Stories-eran och jag lyckades äntligen fynda en på Tradera. Hämtade
den på Kungsholmen idag och betalade ynka 20 kr. Jag tycker den är
supertjusig.
Äntligen
27 jul 2005
Äntligen, efter två nätters slit har jag lyckats färdigställa två texter som
jag ska använda som arbetsprov till ett än så länge hemligt projekt. Jag
är helt slut i huvudet. Alldeles utmattad mentalt. Ska se en film nu.
Eternal Sunshine
27 jul 2005
Inatt har jag sett Eternal Sunshine of the Spotless Mind med Jim Carrey
och Kate Winslet. Mycket trevlig och smart romantisk film i stil med I
huvudet på John Malkovich. Den gick väl kortfattat ut på att man inte
kan fly från sitt öde. Kärleksfullt och fint. Winslet är en av mina
favoriter. Underbar kvinna med integritet. Oj, oj, klockan är 05:45 och
jag börjar bli sentimental. Vill sova.
Smör
27 jul 2005
Sitter och lyssnar på smörig musik. Jag älskar allt som är smörigt.
Dagens smör:
Mariah Carey We Belong Together
Natalie Imbruglia Goodbye
Amaral Sin ti no soy nada
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Anna Eriksson Kesä yhdessä
Madonna Gone, Gone, Gone (demo)
Kylie & Jimmy Little Bury Me Deep In Love
Rick Astley
27 jul 2005
Jag vill slå ett slag för Rick Astleys album Keep It Turned On från
2001. Det innehåller flera riktigt trevliga poplåtar, som första singeln
Sleeping samt Wanna Believe You. Hans röst går ju inte heller av för
hackor, synd att albumet floppade.
Barbi Benton
27 jul 2005
En gång i slutet av åttiotalet då jag smårotade i mina föräldrars
vinylsamling hittade jag några LP-skivor med en viss Barbi Benton som
jag aldrig hade hört talas om. Slog på en platta som hette Something
New och föll pladask för denna underbara countrydoftande
sjuttiotalsmusik.
En underbar låt på ovannämnda album, skriven av Tom Waits, är San
Diego Serenade. Den är kort och gott fantastiskt vacker.
Argh.
28 jul 2005
Sitter och mailchattar med en vän och försöker fundera ut vad jag ska
göra för att inte vara så misstänksam mot allt och alla hela tiden. Varför
är jag så störd på den punkten? Har noll tillit till människor, utgår från
att alla är skitstövlar och ska vara ondskefulla mot mig. Det är enormt
frustrerande och tar så oändligt mycket tid och energi. Varför kan jag
inte bara luta mig tillbaka och njuta av det goda som serveras? Jag
måste försöka skaffa mig en annan syn på saker och ting, men det hela
går så långt tillbaka i tiden att det inte går att ändra på i en
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handvändning.
Nåväl. Nu ska jag se klart Desperately Seeking Susan och sedan
fortsätta läsa Känn rädslan och våga ändå (Susan Jeffers).
Ljuva ledighet
28 jul 2005
Är hos min migränsjuke kille och gör mitt bästa för att vara en bra pv.
Äntligen ledig i några dagar. Fick slutligen CDON-paketet idag med bl
a Björkskivan. Smålyssnade på vägen hit. Hon är så underbart knäpp,
denna Björk. Måste lyssna ordentligt i hemmet innan jag kommer med
ett utlåtande. Men ja, det lät ännu knepigare än Medúlla.
Å! Jag fick mail angående texterna jag skickade in häromnatten. De bar
frukt så jag ska skriva för Stockholm Pride nästa vecka. Det betyder
dessutom - moget nog - att jag får spotta i glaset mer detta år än
tidigare.
Ska läsa lite om nya, mogna IRA nu.
Hej.
Lyckan kommer och går…
30 jul 2005
Kom just hem och mår bättre än på länge, länge.
Underbar dag igår. Fikade med Gucci på Copacabana och tog en lång
promenad genom stan. En öl på Torget, shopping och hem till D.
Strax kommer ML över på middag och vin. Det var ett tag sedan, ska bli
trevligt att träffas. Han är minst sagt uppfriskande.
Kan inte livet alltid vara så här bra?! Snälla.
Vogue från NY
30 jul 2005
Glömde säga att jag fick amerikanska Vogue igår, straight from NY.
Letade ju efter den häromdagen, men den hade inte kommit ännu och
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jag ville hemskt gärna se bildreportaget där Madonna visar upp sin
wonderful British contryside lifestyle med stilig make och lyckliga
barn. Gucci hade sin kk/pv/whatever i NY och han tog med sig
magasinet åt mig minsann. Å, det fanns en hemskt tjusig bild som jag
måste leta fram på nätet.
Måste fixa maten nu. ML ska ta med sig whisky. Jag älskar whisky.
Nej
31 jul 2005
Det är en helvetesdag. Å, vad jag hatar, hatar helvetesdagar! Kronan på
verket; bråttom till t-banan, drar mitt kort, rött ljus. Byter spärr, drar
mitt kort, rött ljus. Inser att kortet gick ut igår. Så, 45 kr (!!!) som räckt
till en halv lunch gick åt tunnelbanehelvetet.
Okej
31 jul 2005
Eftersom detta är en helvetesdag kan jag lika gärna gå och sätta mig på
en sunkig söderkrog med PM. Vi kan nog båda vältra oss i ångest. Om
vi gör det tillsammans kanske vi kommer fram till något.
Sunkiga söderhak och glammiga nattklubbar
01 aug 2005
Yes, jag är väl lite knäpp då. Gårdagens “vi tar en öl” med PM blev ju
en helkväll som avslutades med fröken Havre på Patricia.
Det var hursomhelst väldans trivsamt att sitta och hinka öl med PM.
Hade hemskt mycket att prata om. Trevlig tjej. Och snygg.
Slutligen höll hon på att somna och jag ville bara inte åka hem så jag
sms:ade Havre som jag inte sett på säkert ett år och snart träffade jag
henne på Torget. Däremellan bekantade jag mig med två unga damer,
hemskt trevliga.
Anyway. Det blev lite diskodans innan jag saknade min kille så pass
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mycket att jag satte mig i en taxi och 450 kr senare satte jag nyckeln i
låset och somnade bredvid honom. Eller snarare; han svarade inte när
jag ringde och eftersom jag a) hatar att bli ignorerad och b) är så oerhört
misstänksam åkte jag hem till honom.
Är lite slö i hjärnan just nu.
Är jag en jobbig människa med abnorma känslomässiga svängningar?
Jag undrar verkligen.
Mitt ex, R, ska komma över. Är i ovanligt stort behov av sällskap just
nu.
Hej.
Hemmakväll
02 aug 2005
Känner mig småsjuk. Halsont och feberkänningar. Ensam hemmakväll
för mig: pasta med pesto och vegeschnitzel. Till det keso, soltorkade
tomater och fetaost samt vitlöksklyftor i olja.
Det är lycka det.
Annars är allt elände. PV:n blev förbannad/sur över mitt nattliga besök
och allt är drama just nu. Vi skulle åka till IKEA men han skickade ett
mail och bad mig åka hem och ”tänka över mitt beteende”.
Mögel
02 aug 2005
Nu har exet R just cyklat hem. Vi såg en film och skulle äta pizza, men
allt var stängt. Det fick bli mackor istället, men osten var lite möglig.
Trots att jag nyss köpte den. R: “det är bara att hyvla bort det mögliga”.
Jag: “det funkar inte så för mig”.
Så nu är jag hungrig och allt är fortfarande stängt.
I alla fall. Trevligt att umgås med R. Han tycker inte att jag är jobbig
och han tycker att jag inte alls borde vara mer obrydd. Att jag bryr mig
om sånt som är viktigt i det långa loppet.
Jag vet att jag är som jag är och jag vet att det finns väldigt konkreta
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anledningar till varför det är så.
En vacker dag ska jag våga känna tillit till människor, men den dagen
har dessvärre inte kommit ännu.
Restless legs
02 aug 2005
Jag visste inte att min sjukdom hette restless legs. Denplågar mig
verkligen ibland.
Nu ska jag äta, få besök av ML, fika, åka till R och vi ska hämta ut våra
dog tags till Sthlm Pride.
Stenattack
03 aug 2005
Jaha, så har de satt igång med sitt djävulskap då och krossat rutorna på
mitt älskade Torget. Det är så sorgligt, så sorgligt och jag önskar att
människor kunde ha något annat att sysselsätta sig med.
Gårdagen då.. jo, hämtade ut dog tagsen med fyra kamrater. Sedan mat
(liquid lunch för mig) på något asiatiskt ställe och så var vi så klart
tvungna att gå till Torget och sponsra dem så de kan fixa sina
fönsterrutor ;-)
På jobbet nu. Tror jag blir ensam på kontoret hela dagen, vilket känns…
så där. Tog med mig tre Björkskivor, inklusive den senaste som jag
fortfarande inte hunnit lyssna igenom ordentligt, så jag ska nog klara
mig.
Mat
03 aug 2005
Varför har jag ingen matlust? De senaste dagarna har jag suttit och
stirrat på min tråkiga tallrik och bara fått i mig en bråkdel.
Nu har jag suttit på detta kontor i fem timmar och en kvart utan att ha
någon att prata med. Jag kräver kontakt med omvärlden. Å, jag borde
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vila innan Priden. Men jag kommer inte hinna.
Aaa! “Borat” aka “Mustaschen” är tillbaka från de döda. Fegis! Fegis!
Jag sa så klart ingenting. I know better than that. Är faktiskt 30
någonting.
Vatten
04 aug 2005
Så ja. På jobbet igen efter en lite för lång kväll/natt på Priden. Jag är
törstig, det blev ju en öl eller två. Bäst var Pay TV, som vanligt. Älskar
deras electropop. De gjorde förutom Trendy Discotheque och Refrain
Refrain en cover på Madonnas Material Girl. Lovely så klart. Sylvia
Vrethammar var också trevlig att se. Alcazar däremot… igen och igen
och igen. Enough. Jag gillar deras diskodängor, men deras stundande
paus är nog välbehövlig för oss alla. Hmm.. annars då. Ljummen flasköl
för femtiolappen. Hungrig blev jag så klart eftersom jag inte ätit
ordentligt på länge så jag vräkte i mig lantchips. Allvarligt, hur goda är
de inte!?
Jag undrar när Josh from New York ska skicka de där nyttiga chipsen
han pratade om, som inte säljs i Sverige ännu. Är hemskt nyfiken. Är
chipsoman, när allt kommer omkring.
Är så fruktansvärt trött idag att jag mår illa, men ingen vila blir det. D
ringde och väckte mig vid 03. Som vanligt blev det ett långt samtal.
Han är trots allt den bäste av dem alla.
Grinig
04 aug 2005
Så här är det: jag satt på jobbet, alldeles ensam på hela kontoret, precis
som jag var hela gårdagen. Efter enormt lite sömn tänkte jag lägga mig
och vila en timme men knappt hade jag kastat mig i soffan förrän det
ringde på dörren. Inte bara en gång, utan plötsligt var det fyra personer
på kontoret, varav en städare (lokalvårdare?) med en dammsugare i
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högsta hugg. Ingen vila. Är fortfarande kräkfärdigt trött.
Halv fyra ska jag träffa kamrater på sunk-Carmen på Söder. Hoppas en
billig bira får igång denna arma lekamen.
Min gode vän PG:s visdomsord idag: “Anledningen till att förhållanden
funkar med yngre killar är att de inte hunnit bli så skadade ännu, så de
vågar kasta sig in i något med huvudet före”.
I know, my friend. Alla är vi mer eller mindre skadade. Jag har slösat på
tok för mycket tid och energi på dåliga, urkassa, pojkvänner. Jag är
alldeles för snäll och foglig. När jag väl ska protestera så fungerar inte
det. Om jag t ex bestämmer mig för att komma försent till ett möte med
någon för att den personen alltid är sen så slutar det så klart med att
personen i fråga kommer ännu senare. Eller om jag minsann ska vara
djärv och stänga av telefonen för att inte kunna bli nådd så är det
självklart ingen som ens försökt. Slutsats: mina små protester är
värdelösa.
Läste just i en blogg någonstans att folk inte tvättar händerna efter
toalettbesök. JAG VET! På jobbet delar vi kontor med en massör, vars
kunder går på toaletten mitt emot där jag sitter exakt just nu och de
tvättar ofta inte händerna! Vuxna kostymkarlar som ska vara så himla
viktiga och de vet inte bättre än så! Tvi vale! Det är en sak som gör mig
riktigt upprörd! Jag ska berätta om fler äcklosaker nästa gång jag är trött
och grinig. Nu ska jag lyssna på Gwen och dricka mitt kaffe. See you.
Mupp
04 aug 2005
Usch, vilken mupp. “Män måste ju inte raka sig, de gör det mest för att
bli snyggare.” Man blir så trött.
Finally
04 aug 2005
Nu är jag glad igen. Är publicerad på Prides hemsida:
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År efter år ses vi som avlägsna släktingar
Under invigningen av Stockholm Pride slog det mig hur Pride betyder
olika för olika människor. Efter att ha varit med sedan Europride 1998
plus några Frigörelseveckor åren innan har meningen med Pride för mig
gått från något väldigt politiskt till en fest och självklar semestervecka.
Under Priden i allmänhet och i Pride Park i synnerhet träffar jag
människor jag aldrig annars träffar - år efter år ses vi som avlägsna
släktingar. För andra är det första gången de deltar och ett sätt att synas,
ett sätt att komma ut och sällan är väl publiken så mixad som under den
här veckan.
Till onsdagens höjdpunkter hörde uppträdanden med Alcazar, Afro-Dite
och Sylvia Vrethammar. Personligen såg jag mest fram emot att se Pay
TV, som ju verkar vara en lika självklar del av Stockholm Pride som de
regnbågsfärgade ballongerna i entrén.. I år gjorde Pay TV bland annat
en härlig version av Madonnas ”Material Girl”.
Årets tema, hatbrott och homofobi, kändes plötsligt läskigt aktuellt i och
med den skadegörelse som skedde redan innan festen hunnit börja.
Länspolismästaren Carin Götblad sade i sitt bejublade, både allvarliga
och humoristiska, invigningstal bland annat att Pride behövs för att
provocera det som är norm, vare sig det handlar om sexuell läggning
eller traditionella könsroller.
Drama
05 aug 2005
Har precis mailat in min andra krönika.
Hade en underbar dag igår. Först öl med Havre och PM på
Söderkällaren. En kille undrade om jag ville vara med i en
filminspelning under natten som komma skulle. Jag skulle badat i en
fontän. Jag tackade nej. Taxi till Pride Park för att inte missa början av
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schlagerkvällen. Öl. Fest. Lovely. Berättar mer sedan. Allt slutade med
drama. Fick skicka hem Havre i en taxi. En kvinna i hennes tillstånd
kan inte åka kollektivt. Skulle just hem då fröken Gucci hörde av sig
och hade drama med sin KK/pv/whatever. Som tur var befann hon sig
på samma gata som jag så jag hämtade henne och tog med henne hem.
Lite stressad nu. Ska äta lunch/middag med MM och ML på Göken.
Sedan är det ju Dolly Parton tribute i parken. I love Dolly.
Krönika 2
05 aug 2005
Torsdag betyder schlager och schlager betyder kärlek
Pride Park förvandlades återigen till ett hav av schlagerälskare och förra
årets något ljumna torsdagsafton föll snabbt i glömska. I år svängde det
mer och allsångspubliken på Skansen skulle ha haft en hel del att lära.
Det är en nästan obeskrivbart underbar känsla att stå bland alla dessa
människor och skråla med i låtar man inte hört på ett decennium eller
två. Sol, öl, musik, glada människor och en romans därtill är total lycka.
Bättre än så blir det bara inte.
Kvällens drottning var utan konkurrens Arja Saijonmaa. En mer parant
donna är lika svårfunnen som havre på ett risfält. Hon bjöd så klart på
”Högt över havet” och ”Vad du än trodde så trodde du fel”, som ju
kändes kultförklarad redan innan hon floppade med den i
Melodifestivalen. Som bonus fick vi höra ”Om natten”, låten hon valde
bort till Jessica Folckers stora glädje. Det var också underbart att se
Kikki Danielsson och Elisabeth Andreassen sjunga ”Dag efter dag” som
Chips. Andra efterlängtade duor var systrarna Kätkä i Cat Cat (”Bye
Bye Baby”) och Karin & Anders Glennmark (”Kall som is”).
Närmare paradiset kan man som schlagerbög inte komma, än att stå
bland tusentals människor som också kan koreografin till Bel Airs
”1+1=2”. Man fylls lätt av en nostalgisk overklighetskänsla när
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barndomsidolerna plötsligt bara står där och sjunger sina gamla låtar.
Jag menar, har jag någonsin hört Annica Burman sjunga ”I en ding ding
värld” bortsett från den där kvällen 1988? Jag tror inte det. Och så bara
hon uppenbarar sig och texten sitter som klistrad i mitt huvud. Anna
Book har ju uppträtt både på Pride och i andra gaysammanhang hur
många gånger som helst, ändå är det alltid lika lovely att höra hennes
”ABC”. Trots Lasse Holms oersättliga bidrag till schlagervärlden trodde
jag väl aldrig att jag skulle få se honom på en Pride-scen. Men det fick
jag, och med Monica Törnell dessutom!
Mina personliga höjdpunkter denna kväll var ändå då Elisabeth
Andreassen sjöng en av mina absoluta favoritlåtar, ”I evighet”, samt
Anabel Condes framförande av ESC-tvåan ”Vuelve conmigo”. Två
drömmar som gick i uppfyllelse.
Man kan ju spekulera hur mycket som helst i hur det kommer sig att
schlager är så poppis bland homosarna, men det får någon annan göra.
Jag älskar artisterna och jag älskar det lättsamma och glättiga och alla
over-the-top-kreationer, men framförallt älskar jag musiken. Så enkelt
är det faktiskt i mitt fall. Inget slår en schyst refräng. Ja, det skulle väl
vara en riktigt läcker tonartshöjning i så fall.
Dolly
06 aug 2005
Jag älskar Dolly. Här är tredje krönikan:
Å, Dolly!
Efter fredagens Dolly Parton-hyllning ställer jag mig frågan varför jag
inte har några Dolly-skivor i min annars så generösa samling. Måste
genast kolla efter en samlingsskiva. Hon är ju så strålande på alla sätt
och har skrivit så många fantastiska låtar! Jag tror bestämt att de flesta
av oss har en liten Dolly inom oss och världen vore både roligare och
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smartare om vi bara tillät oss att plocka fram henne lite oftare. Nina
Persson, som jag insett är den skandinaviska coolheten personifierad,
började med att läsa upp ett fax från Dolly herself och temperaturen steg
snabbt i parken. Och tänk om hon faktiskt skulle komma nästa år, som
det ryktas om i tidningarna, det skulle ju toppa det mesta.
Fredagen på Pride brukar kännas som något slags mellandag och så var
även i år. Man har inte riktigt hunnit återhämta sig från torsdagen och
sparar sig gärna till lördagens avslutningsfest så det blir att man går på
sparlåga. Det var många bra artister på scen under kvällen, men de
flesta okända för den stora massan. Förra årets miss Pride, Marko, levde
ut sina drömmar och skakade loss till Carolas ”Genom allt”. Närmare
Carola lär vi ju dessvärre aldrig komma (men vi har ju Dolly). Laleh,
som jag antar är en flatfavorit, fick igång massan med sin underbara
”Invisible”. I övrigt hade jag gärna blivit lite mer överraskad, men jag
fick i åtminstone min dagliga dos Pay TV, om än i något omstöpt form.
Höjdpunkten var så klart Robyn. Vi vill höra mer av Robyn på Pride!
Vi vill höra hennes egna låtar också! När denna Stjärna sjöng de första
tonerna av ”I will always love you” var min kväll komplett.
Bara på Pride träffar jag flator. Varför är det så? Jag har aldrig pratat
med så många som under dessa augustikvällar. Var är ni resten av året?
Det bästa med Pride är just mixen av människor med åtminstone det
gemensamt att samtliga har ett mer eller mindre öppet sinne. Man möter
folk man aldrig annars skulle träffa och vidgar sina vyer ytterligare. Det
vore så kul om det kunde fortgå året runt. Glädjen, gemenskapen och
stoltheten måste ju inte ta slut när Pride Park stänger.
Oj
07 aug 2005
Veckan som gått har varit ett enda långt drama, känslomässigt sett. No
more drama, please. Nu känns allt bra. Kan det få vara så ett tag till?
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Satt på Dubliner vid Zinkensdamm igår kväll, med fröken Havre, och
drack öl och pratade om liv och lycka. Hemskt trevligt. Hon sa saker till
mig som kanske är det vackraste någon någonsin sagt. Nu ska jag jobba.
Fast först vill jag säga att i natt sov jag i tältsängen som fortfarande stod
framme sedan Guccis besök. Bara för att jag ville ha lite omväxling.
Konstigt?
Vatten på min kvarn
07 aug 2005
Har precis mailat in krönika 4. Fick vatten på min kvarn av
DN-artikeln.
Nu är det nästan vardag igen kom jag just på. Och den är mer än
välkommen. Jag vill ha lugn och ro och en smula romantik. Jag vill
ligga och slappa och jag vill hångla lite också. Och jag ska inte dricka
alkohol på ett bra tag.
Är på jobbet nu och den här värdodatorn låter konstigt. Hoppas den inte
sprängs i bitar. Om jag aldrig mer skriver någonting så gjorde den det.
Just to let you know.
Bloggportalen
07 aug 2005
Bloggportalen är ju uppe nu. Hur kul som helst. Jag bara surfar runt och
surfar runt och läser och läser. Jag älskar att läsa om “vanliga”
människors liv.
Ska hem till D i kväll. Som jag har längtat. No more drama.
Natt
08 aug 2005
Inatt var jag och D nere vid vattnet. Vi hade ficklampa med oss och det
var både mysigt och skrämmande. Nu: ärenden i stan. Sedan: arbete på
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UTV.
Mörker
10 aug 2005
Jag älskar att promenera i mörker och total tystnad med någon jag
tycker så väldigt mycket om. Det är så små saker som gör mig lycklig i
allt eländes elände. Jag vill ge så mycket för jag får så mycket. Jag är
nog en mycket enkel människa när det verkligen gäller.
Better Alone
10 aug 2005
Idag fick jag Melanie C-paketet innehållande singeln, maxisingeln och
DVD-versionen av “Better Alone”. Underbar låt. Synd att hon säljer så
dåligt.
Jag är inte alls better alone just nu. Däremot försöker jag få min kollega
att dumpa sin buffel till karl. Om hon bara kunde få ändan ur vagnen.
Utanför står ett stort gäng frisörer och röker och röker och röker.
På jobbet hörs idag karlar som säger exempelvis: “Jag viskar lite för
frugan är på undervåningen” och “Jag är gift men söker på detta vis en
älskarinna”. MEN GÖR SLUT DÅ! SKILJ ER! SLÖSA INTE
VARANDRAS TID! Jag blir så trött på alla idioter med NOLL respekt
för andra.
Nu vill jag hem till D. Han är den bäste.
Krönika 4
11 aug 2005
Nu är den fjärde Pridekrönikan publicerad. Det tog några dagar, men
bättre sent än aldrig.
Dagen efter
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Så var paraden avklarad och snart är Pride slut för denna gång. Varje år
hänger det på en mycket skör tråd om jag överhuvudtaget ska delta i
paraden eller ej (av ren lathet, tre dagars festande tär på en trettioårings
kropp). I sista stund ändrar jag mig alltid och varje gång är jag lika glad
över att jag tog mitt förnuft till fånga. Oftast när jag frågar om
anledningen till att någon inte går i paraden får jag höra att personen i
fråga inte vill bli representerad av ett tåg som ser ut som en cirkus. Då
är det väl bäst att komma dit och representera sig själv då! Jag önskar
att alla människor skulle få uppleva känslan man får när man går längs
gatorna, kantade av alla tänkbara slags människor. Häromåret fick jag
äran att bevittna ett (mycket) äldre heteropar sittande på sina rullatorer,
frenetiskt applåderande, och det var fantastiskt att se. Inte ens regnet
sänkte humöret hos vare sig deltagare eller åskådare igår, utan
Hornsgatan förvandlades på ett ögonblick till ett hav av paraplyer. Synd
bara att de inte var regnbågsfärgade. Störst applåder fick som vanligt de
underbara människorna som gick bakom plakatet ”Stolta föräldrar till
homosexuella barn”. Jag blir lika lycklig i hjärtat varje gång jag ser dem
och jag önskar så att de vore många, många fler! Hur kan man inte vara
stolt över sitt barn? Hur kan man inte förstå att man är som man är och
att det inte är något man vare sig kan eller bör försöka ändra på? Hur
kan man inte ta till sig att alltsammans handlar om kärlek?
Igår samlades ett gäng insnöade nazister vid Odenplan för en
antihomodemonstration och i dagens DN kan vi läsa vad en av
deltagarna, Emelie från Uppsala, har att säga om saken: ”Det är fel att
de ska hålla på och pussas öppet framför vanligt folk.” Det är så lätt att
glömma att det finns unga människor mitt ibland oss som kan kläcka ur
sig sådana idiotiska uttalanden. ”Den sortens kärlek är fel”, säger
Emelie vidare ”det är inte meningen att det ska vara tjejer med tjejer
och killar med killar. Men ju mer de visar upp sig, ju mer anhängare får
de. Och då blir det fler som tycker det är okej att vara så”. Jag blir
mörkrädd. Ingen Emelie från Uppsala ska komma och uttala sig om min
kärlek för den vet hon absolut ingenting om.
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Så länge jag riskerar att bli nedslagen på grund av att jag är tillsammans
med en person av samma kön tänker jag gå där och trampa i den där
paraden.
Samboliv
12 aug 2005
Kortfattat kan jag säga att jag lever samboliv ett tag framöver. Och det
känns bra. Mycket bra.
Skamlöst frosseri
13 aug 2005
Sitter och funderar på att skamlöst gå och köpa mig en ny mp3-spelare.
Den förra brakade ihop häromdagen (köp aldrig en Creative ZEN!) så
den ska jag lämna tillbaka så fort jag rör mig i Sikla. Och jag kan
verkligen inte leva ett anständigt liv utan min bärbara musik. Så hur ska
jag övertyga mig själv om att jag förtjänar en ny? Okej, det får bli min
försenade 30-årspresent. Nej, det var ju Madrid-resan. Det får väl bli
min julklapp till mig själv. Ja, det får det. Och så ska jag uppdatera min
spanska hela nästa vecka, eftersom jag börjar plugga igen på fredag. JA,
SÅ FÅR DET BLI! Och så ska jag inte äta choklad på en månad. Now
we’re talking. En iPod får det bli och jag ska älska den och vårda den
som vore den min hund (ibland låtsas jag ha en hund som heter Sue
Ellen, en vacker dag ska mina fantasier bli realidad (obs! spanska, där
ser du, jag är redan på g).
iPod Mini
14 aug 2005
Sådärja. Det blev efter mycket övervägande en iPod Mini i den ärtiga
turkosblå kulören här ovan. Han inte lägga in mer än två album igår
kväll eftersom jag var hemskt busy med mitt samboliv. Ljudet var
hemskt bra. Många gånger bättre än i den förra mp3-spelaren.
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Igår fyllde en gammal vän 30 och jag, trots att han bara hör av sig en
gång om året och “å, vi måste höras.. bla blaa” och sedan inte hör av sig
igen, skickade jag iväg ett sms. Jag ska ju alltid vara den som ser till att
påsarna knyts ihop och att trådarna inte lossnar totalt, men så händer,
som i detta fall, att personen i fråga bytt nummer och inte bemödat sig
med att ge mig det. Så nu lägger jag återigen ner
Kim-fixar-och-ska-alltid-vara-så-himla-pålitlig-verkstan.
Igår frågade D mig om jag var olycklig (jag såg fundersam ut, tror jag).
Faktum är att jag nog aldrig varit så här tillfreds någonsin. Och ändå:
jag har inte vunnit en massa cash. Jag har inte ett jättecoolt jobb. Jag har
ingen paradvåning. Jag är bara en enkel man som värdesätter det som så
många tar förgivet. Jag vet, jag är SÅ vuxen.
Utsikter
16 aug 2005
Det finns så mycket smärta och elände överallt. Varför gör vi det så
svårt för varandra?
Nu var jag tvungen att beställa en Dolly-samling från Ginza.
Jag lyssnar på Sandra. Hennes Wheel Of Time (2002) gjorde ju inte
mycket väsen av sig men albumet är riktigt bra (Such A Shame,
Motivation, Perfect Touch, Forever, Silent Running).
Kalas efter kalas
18 aug 2005
För några timmar sedan var jag på D:s födelsedagskalas, vilket betydde
att jag fick träffa ett gäng släktingar till honom. Litet nervvrak så klart,
men ack så bra det gick. Jag känner mig nästan redan som en i familjen.
Måste bara lära mig lite polska också…
Fick ett samtal från frun till min gamle, gamle vän JJ i Borås. Henne har
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jag aldrig träffat men hon var djärv och letade fram mitt nummer bland
makens papper för att bjuda mig och D på JJ:s 30-årsöverraskningsfest.
Hemskt spännande. Har inte varit i Borås sedan 2000.
Jag har fått ovanligt många (positiva) reaktioner på mina krönikor och
på min blogg den senaste veckan, vilket känns hemskt kul. Varför
skriver man en blogg då? För att det är skönt. Det är inte ens särskilt
viktigt att någon läser det man skriver, bara tanken på att någon KAN
göra det är tillfredsställande.
Ta tag
19 aug 2005
Min andra lediga dag:
1. Skippade spanskan
2. Ringde vårdcentralen
3. Ringde HTF
4. Storstädade
5. Bar ner saker till förrådet
6. Gick ut med sopsorteringen
7. Gick igenom en massa gamla papper och pärmar
Allt jag ville göra var att fylla på min iPod men jag glömde sladden hos
D.
Ordning och reda
24 aug 2005
Jag blir så nedstämd när jag, efter sex dagars ledighet, kommer tillbaka
till jobbet och finner kaos råda. Jag vet inte om jag är extrem på detta
område men jag vill verkligen ha ordning och reda, hyfs och fason. Och
hur svårt kan det vara att byta ett lysrör så man slipper det där
irriterande eviga blinkandet? Gööör något!
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Och TV4 ska sparka folk för att spara - snälla avveckla
sportredaktionen helt och hållet. Jag tycker fortfarande att det är helt
ABSURT att varenda nyhetssändning ska avslutas med sport! Why?
Varför inte rabbla listplaceringar på singellistorna världen runt istället.
It’s a straight, boring man’s world.
Okej, detta var en gnällblogg. Ska alldeles strax göra ett nytt lättsamt
och trevligt inlägg.
Keep It Together
30 aug 2005
Har haft det hektiskt den senaste veckan. Mådde dåligt och allt slutade
med att jag och D åkte till min brors familj i Västergötland. Hade några
underbara dagar på landet och träffade släktingar jag inte sett på över tio
år. Kändes hemskt trivsamt att uppleva lite family feeling och ännu
bättre att få dela det med D.
Bröllopsklockor
30 aug 2005
Jag ska gå på bröllop! Min bror ska gifta sig med sin paranta polska!
Och på inbjudan finns även D:s namn. Jag älskar mitt liv.
Tvi
31 aug 2005
Maud, Fredrik, Göran och Lars. Bedrövligt får ni mig att må med ert
inställsamma prettosätt. Stop it bums. Jag vill verkligen inte se er smila
så där äckelfånigt på foto efter foto. Ingen kan man lita på. Allt handlar
bara om pengar och makt. Tvi vale.
Släktingar
31 aug 2005
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Jag har som sagt träffat släktingar jag inte sett på tio-femton år. Det
satte sina spår. Jag vet inte om jag håller på att bli vuxen eller om jag i
allmänhet bara omvärderar mig själv och mitt liv. Det är så mycket som
inte är viktigt längre. Jag tänker (och uttrycker) saker som jag aldrig
trodde jag skulle uppleva.
Min dröm är så enkel i all sin enkelhet: att leva i något slags hus med
något slags trädgård med en pv och en hund och att kunna sitta och
skriva hela dagarna. Det torde väl inte vara helt omöjligt att uppnå detta
mål?
Nada och Kvarnen
01 sep 2005
Varje gång jag går på söderheterohak träffar jag homosar. Var ute med
miss Havre, först på Nada och sedan på Kvarnen. Underbar är hon. Nu
ska jag strax åka och jobba med RÅ. Jag har många fina damer i mitt
liv.
Sopsortera nu
03 sep 2005
Allt går käpprätt åt helvete i denna värld men inte många bryr sig.
Miljön mår illa och kräks och folk sopsorterar inte ens. Det är väl det
minsta man som privatperson kan göra.
Sicko
03 sep 2005
Jaha. Nu sitter jag hemma denna lördagkväll och känner febern stiga
och halsen må sämre och sämre.
Igår råkade jag - och det var verkligen INTE mitt fel, utan
mp3-spelarens eget - radera alla låtar ur min iPod. Jag hade just fått i
ordning en massa bra system; som ex. Kyliealbum med bonusspår och
remixar osv. Så nog har jag att göra. Fyller på och fyller på.
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L.A. State of Mind
03 sep 2005
Jag har precis (tack vare lovely Internet) upptäckt att Melanie Browns
(tidigare känd som Melanie B) uppföljare till albumet Hot (2000), L.A.
State Of Mind (2005) är en underbar skiva! Enligt någon site klättrade
albumet inte högre än till en förnedrande 453:dje plats på
englandslistan. Tydligen släpptes albumet lite i smyg, utan PR och mest
för de (få) trogna fansen. Så synd, för låtarna är enormt trevliga och mer
pop/latin/synth-orienterade än debuten som ju var rätt trist R&B
(förutom de underbara låtarna Lullaby och Feels So Good).
Första singeln Today är enormt catchy. If I Had My Life Again och In
Too Deep är två andra favoriter. Kastade mig över tangentbordet och
beställde underverket på HMV.
Frustration och TV
04 sep 2005
Det är märkligt hur lätt det är att bli av med frustration och ångest. Jag
har två sätt. Antingen sätter jag mig ner vid datorn och skriver och
skriver, rakt upp och ner. Tangentbordet går varmt och varje nedslag
lättar mitt sinne. Eller så slår jag på en poppig skiva och rådansar i min
ensamhet tills allt elände lämnat min arma kropp.
Idag valde jag att skriva. Eftersom jag lider av beslutsångest skrev jag
på tre texter samtidigt. Skulle man lägga dem som transparenta papyrus
ovanpå varandra skulle man lätt se de gemensamma nämnarna, dvs. det
som orsakar all denna frustration. Bort med det! Driv ut det bums!
TV:n står på (utan ljud eftersom jag lyssnar på uppiggande pop). Jag ser
hemskt lite på TV nuförtiden. Idag såg jag äntligen Falcon Crest! Jag
som blev så glad när jag hörde att Kanal 5 skulle visa denna lovely serie
igen hade inte hunnit/kunnat se ett enda avsnitt förrän idag. Jag mindes
inte att kvaliteten var så kass. Att det var så tacky. Men jag hade rätt när
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det gäller Lance och Melissa: råsnygga båda två.
Mer TV då. Undrar hur många små tjugor TV4 betalar för dessa
bedrövliga På liv och död-snuttar från USA som de envisas att visa. Hur
ser människorna ut!? Är det genuina 80-talsinslag eller är de bara
väldigt efter? Lika stort humorvärde som shoppingkanalen. Jag kan bli
fast framför den för jag förstår bara inte. Vem handlar av dem? Vad får
människorna som säljer sig själv så?
Ännu mer TV då. Varför måste allt komma från USA? När samtliga
kanaler envisas med att visa vidriga såpor som alla handlar om samma
sak, kan de då inte köpa in dem från någon annanstans? En fransk såpa?
En latinamerikansk kanske? Why not?
Hahahaa! Jag såg lite av Ocean Avenue idag också! Det måste väl ändå
vara det sämsta någonsin! Allt är verkligen fel! ALLT! Skådespelarna,
manuset, vinjetten, BAKGRUNDSMUSIKEN är helt malplacerad och
allt suger verkligen från början till slut. Humorvärde där också.
Ang Lee
04 sep 2005
Jag läser i DN om filmen Brokeback Mountain, regisserad av Ang Lee,
och jag ser så fram emot att få se denna film om homokärlek i vilda
västernmiljö med Heath Ledger och Jake Gyllenhaal. Ang Lee pratar
om det kontroversiella i att två cowboys får till det (låter för övrigt som
vilken gayporrfilm som helst) och han säger: “Jag har levt i USA länge,
men jag har aldrig upplevt en liknande konservatism som under de
senaste åren. Det känns mycket obehagligt. Kanske har jag gjort fel
genom att göra denna film men för mig är det en väldigt ömsint
kärlekshistoria. Jag kan inte förstå hur någon kan tacka nej till att
känna kärlek. Om man gör det så är det väldigt skrämmande”.
Å, det är så jag bara vill gråta loss. Tänk dig själv, konservativa
heteromänniska, hur det känns när du är så där himlastormande
förälskad och får veta att det är något som borde botas. Är det inte
förfärligt, så säg.
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Jag har så mycket att säga i ämnet men jag vet inte var jag ska börja.
Orden bara väller ur mig och då blir det noll struktur och allt förvandlas
till ett virrvarr av känsloyttringar snarare än fakta och åsikter. Så punkt
nu.
Love is a force of nature.
Hung Up
07 sep 2005
Nu har jag, efter noggranna efterforskningar lyckats höra ett trettio
sekunder långt klipp av kommande Madonnasingeln Hung Up, och visst
finns en sampling av Abbas Gimme Gimme Gimme i refrängen. Lovely.
Som jag längtar efter albumet Confessions On A Dancefloor. Varje
skivsläpp från Madonna är som julafton femton gånger om för mig.
Skamlöst frosseri 2
10 sep 2005
Många tusenlappar fattigare. Ny bärbar dator. More to come, ska
installera nu. Underbar helg för övrigt.
Fujitsu Siemens AMILO A 1645G
11 sep 2005
Så, nu sitter jag hemma framför nya underbara laptopen, Fujitsu
Siemens AMILO A 1645G, och skriver lite. Lyssnar på samlingsskivan
Absolue One Hit Wonders och njuter av livet.
Älskar mina lediga dagar, nu dag 4/6. Skulle kunna vara ledig hur länge
som helst utan att bli rastlös. Visst känns det som att allting har rullat på
i ett rasande tempo sedan den dagen man gick ut nian?! Så känns det för
mig i alla fall. Aldrig är jag ledig länge, länge så jag hinner med allt det
där jag önskat hinna med. Tiden räcker aldrig till. Måste hinna bara vara
också. Det är det bästa av allt.
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Steg 1
12 sep 2005
Idag har jag varit och pratat om mina panikångestattacker (mm).
Hemskt nervöst, men det kändes helt rätt.
Måste nu smälta allt som sades och skriva av mig lite.
Och se Falcon Crest :-)
Musik just nu
12 sep 2005
Spelas mest just nu:
1. Eva Dahlgren De modigas sång
2. Cardigans I need some fine wine and you, you need to be nicer
3. Kylie Lovin’ you
4. Eva Dahlgren När jag längtar
5. Mariah Carey We belong together
6. Geri Halliwell So I give up on love
7. Madonna Nobody knows me
8. Kylie I know
9. Geri Halliwell True love never dies
10. Britney Someday
31

Höst
13 sep 2005
Utanför pågår första höstveckan för fullt. Luften känns frisk och vinden
piskar liv i den stora, för att inte säga enorma, lönnen som nästan
klättrar in på balkongen.
Jag vill ha storm, regn, mörker och rusk. Jag vill sitta inomhus och med
grädde på överläppen sippa på en Irish coffee och jag vill spela lågmäld
musik på lagom hög volym.
Hösten är underbar.
TV4 Fakta
14 sep 2005
På jobbet, TV:n står på. Jag hör fel och har man hört en fras fel en gång
gör man det konstant varje gång man hör meningen eller ordet i fråga. I
detta fall: reklam för nya kanalen TV4 Fakta. Jag hör: TV4 fucked up.
Hahahahahahahaaaaaaaaaaaa!! Hjälp mig! Seriös dov röst: “Bla blaa,
bara i nya kanalen TV4 fucked up”.
Nu ska jag läsa DN, Metro, Stockholm City. Och hämta mer kaffe.
Shoppa tills du droppar
15 sep 2005
Nu har jag (kanske för att jag tycker synd om mig själv pga. insomnian)
råshoppat igen. Beställde någonting på nätet för tusentals kronor.
Berättar vad det är när varan är skickad. Än så länge är orderstatusen
“vi bearbetar just nu din beställning”.
*Längtar och trånar*
Nu måste jag gå och ringa min vän MM. Sedan ska jag jobba klart.
Därefter tar jag min bärbara dator under armen och lämnar Hötorget för
hemmet mitt.
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Stress/insomnia
15 sep 2005
Kom just till jobbet. Dagen börjar med stress och det är inte mitt fel att
tåget var inställt och jag fick sitta och huttra i en hel kvart på perrongen.
Jag kunde ha stannat i bingen och tagit det senare tåget som jag mot min
vilja nu ändå fick åka med. Och komma till kontoret med andan i halsen
och stress i sinnet. I hate it.
Min insomnia är tillbaka. Jag har lidit av denna helvetiska sjukdom
sedan barnsben och jag är så bedrövligt less på det hela. Och de
sömnpiller jag provat har inte hjälpt. Jag behöver tunga grejer. Ge mig
tunga grejer, snälla.
Köp och sälj
16 sep 2005
Idag ska jag gå och hämta ut en beställning på Mycom som ser ut så
här:
1 st D-Link DI-514 11Mbps 802.11b Router/Firewall 4-port.
Det är sådant jag inte förstår mig så mycket på, men jag har ju D, tack
och lov.
Den ska iaf göra så att jag kan vara uppkopplad när jag sitter med
laptopen i köket.
Varan som jag beställde igår är restnoterad men den finns på Siba.
Förresten så har jag lagt ut min iPOD 6GB till försäljning. Jag ska rensa
ut bland mina skivor också. De sex CD-hyllorna är fulla (och det finns
mer i skåp och lådor) och just den sorten jag har säljs inte längre. Så ut
med dubbletter och skivor jag köpt när jag inte varit vid mina sinnens
fulla bruk (händer ibland). Nu ska jag göra mig färdig för jobbet.
Trissa upp priset, baby
17 sep 2005
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Nu ligger min iPOD på 1025. Det är en vecka kvar på auktionen.
Jag har varit på Mycom och handlat. Det är något visst som händer i
kroppen och sinnet när jag befinner mig på en plats som inte riktigt är
min arena. Som en dataaffär. Men en vacker dag ska jag vara
dataexpert, this I promise.
Har just ätit falafellunch. Tänkte gå ut en sväng ikväll men jag har så
mycket prylar att bära + jag är trött + jag måste upp i god tid imorgon så
jag åker direkt hem. Snart.
Spisa
18 sep 2005
Fy bövelen så dåligt jag har mått idag. Huvudvärk som inga piller
kunnat bota, men till jobbet skulle jag. Fick nästan kliva av tunnelbanan
för jag var nära att kräkas.
Så, ja, det blev några free drinks på Spisa igår.
Nu måste jag besvara jobbmail, från Jesper, Mogenstig, Alfahannes,
Emilia, Angela, Mackan m.fl.
Hej.
Unga pojkar & äldre män
19 sep 2005
Ja, den är riktigt bra, Lenas nya singel.
Snyggt omslag också. Schysta slanka spiror.
Det kommer mycket musik som faller mig i smaken den här hösten.
21/9 Lena Philipsson Unga pojkar & äldre män (singel)
12/10 Eva Dahlgren Snö (album)
14/10 Cardigans Super extra gravity (album)
17/10 Madonna Hung up (singel)
19/10 Nanne Grönvall Alltid på väg (album)
26/10 Lena Philipsson Jag ångrar ingenting (album)
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15/11 Madonna Confessions on a dancefloor (album)
Nu ska jag jobba vidare.
Melanie Brown
19 sep 2005
Hurra vad bra den är. Skivan kom med posten idag, från HMV.
Bäst:
1. Today
2. In too deep
3. Beautiful girl
4. Stay in bed days
5. Music of the night (Perdido)
Köpte (naturligtvis) utgåvan med en dokumentär på DVD. Mycket
underhållande.
Nu kom jag av mig lite för min kurator ringde och avbokade
morgondagens möte. Jag ska träffa någon helt annan nästa vecka för ev.
gruppterapi. Gosh. Jobbigt.
Nu ska jag åka till jobbet, hej.
Skamlöst frosseri 3
20 sep 2005
Idag har jag råstressat. Först fick jag besked från Siba att min
beställning kommer att dröja ännu längre, vilket gjorde mig extremt
irriterad eftersom jag handlade vad jag handlade just hos dem pga. att
deras internetlager sa att varan fanns i lager. Men icke. Så med hjälp av
D (jag hatar, HATAR, att tala i telefon) makulerades beställningen och
på lunchen hastade jag iväg till ONOFF (som dock alltid är dyrast i
stan, tur att de har prisgaranti) i Sickla som var ett av ytterst få ställen i
stan som hade mobilen hemma. Nu har jag i alla fall fått min älskade
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Sony Ericsson W800i. Den är tjusig, så tjusig!
Mobil + citron
21 sep 2005
O, vad jag är förälskad i min nya mobil!
Den har verkligen allt jag någonsin letat efter i en… mobil…
Ljudet i walkmandelen är maxibra och den är så fin, så fin.
Håller på att lära mig alla funktionerna, det kommer ta ett tag eftersom
de är rätt många…
Dagens tips: nyheten färsk bandpasta med citronsmak (finns på Konsum
om inte på annat håll). Underbart gott!
I love Ginza
22 sep 2005
De är snabba och pålitliga på Ginza, så efter alla dessa år vill jag säga
att jag älskar dem.
Idag kom ett litet paket med bl.a. Unga pojkar och äldre män. Mycket
trevlig dänga. Hade även beställt maxisingeln Sunshine in the rain*
(Bodies Without Organs) som tack och lov inte var kopieringsskyddad
som deras singlar brukar vara. Jag hatar kopieringsskyddade skivor. Det
straffar enbart dem (oss) som köper musiken. Vi vill kunna använda den
hur vi vill. Nu vill jag t ex lägga in den i min W800i :-)
*Bästa remixen: Sound factory glamourama anthem. Härligt 80-tal.
Annons
22 sep 2005
Kontaktannons idag: “Hej, jag är en 46-årig kvinnlig kvinna i
Västmanland. Jag söker kontakt med en utländsk man. Jag tycker inte
om jämlikheten som är här. Tycker det ska vara man och kvinna”.
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Kejsarens nya kläder
25 sep 2005
Det har varit en innehållsrik helg. Igår var jag för bakis för att skriva
någonting :-(
Jag kan ju inte dricka längre. Måste vara för att jag är thirty something.
Hursomhelst.
Fredag: Shopping med ML (shoppingexpert). Jag visste exakt vad jag
ville ha (”ta mig till en brittisk avdelning”) och ML fick släpa runt mig
till de rätta ställena (”är detta hyllan med den brittiska lantliga stilen?”).
Några timmar senare hade jag en smashing manchesterkavaj, en
strålande snygg rutig skjorta (bekväm! Jag brukar inte gilla skjortor)
och en fabulous rutig tröja i stickigt material (irri, men den var SÅ
snygg så jag får väl ha något långärmat under) samt lite annat
nödvändigt.
Sedan åt jag middag med mitt ex R på min favoritrestaurang Indian
Garden: underbar mat. Några öl på Torget blev det också. Efter det
mötte jag upp min kille, D, och en kollega och tog ett glas på Side
Track (inte mitt stamställe direkt..) innan vi åkte hem och lyckades välta
en av mina bokhyllor fylld med DVD:s, vinylskivor, böcker och annat.
Drama. Hela mitt vardagsrum är således nu översvämmat av prylar (var
som sagt bakis igår så jag lyfte inte ett finger efter jobbet).
Nu är det söndag, jag jobbar och ska äta frukost nu.
Försökte lägga in en fin bild på mina fräscha kläder, men det funkar
visst inte just nu.
Djärva sanna ord
25 sep 2005
“När någon drabbas av anorexia är det helt politiskt korrekt att vara på
dem och säga att de måste börja äta men när en människa håller på att
äta ihjäl sig ska man titta åt andra hållet och låtsas som ingenting.
Kikki, sluta äta! Banta!” (Artikel om Kikki Danielsson i kvällstidning.)
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“Skulle jag gå in på McDonalds och se så feta barn (pekar på bild i
samma kvällstidning) vräka i sig hamburgare skulle jag slå föräldrarna i
huvudet med min handväska”.
Dominika Peczynski i Nyhetsmorgon Söndag, TV4.
Underbar är hon.
Du
01 okt 2005
Idag är jag tacksam. Jag har det så bra. Jag har pojkvän, vänner, familj,
bostad, arbete, hälsan i behåll och inga direkta orosmoln på min
himmel. Tack, vem Du än är.
Ett kryss två
02 okt 2005
Nu åker jag och D på kryssning och lunchar med syrran i Helsingfors.
Köpte förresten precis en hemsideadress. Mer om det nästa vecka.
Jag vill hälsa till Havre och undra om det var trivsamt med M. Var det
det? Jag går gärna på Metro igen. No more drama.
See you.
Home sweet home
05 okt 2005
Nu är jag och D hemma igen efter en lovely tripp till Helsingfors. Min
nya melodi är att ta en paus från allt vardagligt lunkande, det gör en
gott.
Helsingfors var underbart som alltid och visade sina allra bästa sidor
denna varma, soliga höstdag.
Det är underbart att strosa runt på Norra Esplanaden och fönstershoppa
eller slinka in på de ännu öppna uteserveringarna där folk ogenerat
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dricker öl mitt på måndagseftermddagen.
Det blev en lunch med syrran (med nya färgglada extensions) + väninna
på trivsamma La Famiglia på Centralgatan 3. De har enormt trevlig
personal och god mat.
Tyvärr led D av huvudvärk (*fnys*) och orkade därmed inte kliva iland.
Jag blev hemskt, hemskt besviken.
Det känns hursomhelst bra att vara hemma igen.
30 something and still counting
05 okt 2005
Sedan jag fyllde 30 har jag börjat tänka annorlunda och det är jobbigt
men på något konstigt sätt också befriande.
Jag får ångest då och då och en rädsla för att hjärtat bara ska sluta slå.
Bara så där helt hux flux. Hemskt plågsam tanke. Samtidigt känner jag
en vuxen känsla av ödmjukhet inför livet och tacksamhet för varje dag
som gryr.
Ska det vara så? Är det rimligt? Tänk om man faktiskt aldrig sa alla de
där orden till någon man bryr sig om. Och så plötsligt skulle det vara
försent. Hemska tanke.
I love you.
Hatmorgon
06 okt 2005
Så man lider av kronisk sömnlöshet. Stiger upp med små rosa grisögon
och får bekräftat att t-banan inte går som den ska pga strejk. Trängas på
buss som kanske kommer är out of the question så det var bara att släpa
sig till cykeln och trampa iväg. Det är omänskligt att cykla kl sex på
morgonen. Och förenat med livsfara. Nu är jag i alla fall på jobbet och
känner mig lika pigg och fräsch som Anna Nicole.
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Å, jag vill hem.
Jobbiga TV-människor
06 okt 2005
Eftersom jag är allmänt grinig just nu måste jag klaga på något som
stört mig länge. HUR kan det finnas så många TV-profiler med så
jobbig röst?
- Carita som leverarar trafikrapporten på TV4 Stockholms
morgonsändningar. Man hör ju inte vad hon säger. Volymen går upp
och ner och hon sluddrar och viskar och väser.
- Tone Bekkestad. Måste hon ALLTID säga “en RIKTIGT, RIKTIGT
god morgon/eftermiddag/kväll” med sin knarriga stämma?!
- Helen Johansson, meteorolog på SVT. “Hej, jag heter Helen, men
kalla mig Hellen”. Gnällig, GNÄLLIG stämma har hon.
Och all skräpig reklam! Skulle aldrig någonsin få för mig att handla
Riesen exempelvis. Eller alla dessa snuttar som bara måste anspela på
sex. Är vi inte lite trötta på det nu?
Bra reklam just nu: Konsums kampanj i t-banan, den om grönsaker.
Den är konsekvent och informativ. Hurra.
Och all denna sport! Det är ju patetiskt. Vuxna karlar talar som vore det
fråga om något annat än fånig lek.
Tvi, säger jag, tvi.
Oh God
06 okt 2005
Jag har just läst en del trevliga citat med avsändare diverse
kd-människor.
T ex Chatrine Pålsson, riksdagskvinna, som bl.a. sagt följande:
“Det påstås felsktigt att det finns många barn som har homosexuella
föräldrar. Nej, faktum är att det behövs både en mamma och en pappa
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för att ett barn skall bli till. Det är ju inget som kristdemokraterna har
kommit på.”
Livets ords tidning “Magazinet”, 2001
Om människor som varit heterosexuellt gifta i många år och sedan
kommer ut som homosar säger hon:
“Det låter märkligt för mig att man helt plötsligt ‘upptäcker’ det. Det
handlar nog mer om att det är trendigt.”
Livets ords tidning “Magazinet”, 2001
“Det finns inga homosexuella ‘familjer’. En homosexuell parrelation
kan definitionsmässigt inte resultera i egna barn och sålunda inte
konstituera en rätt till familjebildning. Homosexualiteten är till sitt
väsen improduktiv, den har inget samband med att barn föds och
existerar.”
Livets ords tidning “Trons värld” nr 7, 1993.
En mysig kvinna.
Oh God 2
06 okt 2005
Enligt dagens Stockholm City vill (m) höja priset på SL-kortet för att
kunna sänka bensinskatten.
Ridå.
Höstsoppa
07 okt 2005
Min berömda höstsoppa:
Potatis
Morot
Fänkål
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Paprika
Röda linser
Vitlök
Tomatkross
Vegobuljong
Peppar
Salt
Skär till, snabbfräs, häll på tomatkross + vatten efter behov och låt koka
i 20 minuter.
Insikter
07 okt 2005
Idag har jag tagit steg två och insett att jag bara är människa och därmed
låtit mig sjukskrivas i tre veckor. Jag måste lära mig att släppa mitt
eviga ansvarstagande över saker jag inte har något ansvar för. Vem som
helst som känner mig vet att detta är stora saker för mig. Jag var ju på
väg till jobbet när jag trodde jag hade en hjärntumör och hade så ont i
huvudet att jag inte kunde stå upp. Men nu handlar det om andra saker.
Jag känner väggen närma sig, så att säga.
Sömn
08 okt 2005
Jag har äntligen fått sova. Hela 11 timmar och detta utan att behöva ta
sömnmedel som läkaren (en mycket trevlig donna med jugoslavisk
bakgrund med långa slanka spiror och ett leende som säkert får många
karlar på fall) skrev ut igår. Känner mig utvilad men inte riktigt
närvarande.
Nu: kaffe och Tracks (!). Underbart att ha radio i mobilen. Kaj Kindvall
känns plötsligt väldigt nära.
Premiär
08 okt 2005
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Min hemsida öppnar i natt, stort tack till D som sköter det tekniska.
Nu har vi suttit i timmar och filat på layouten och innehållet och
äntligen känns det okej. Det kommer mer. Mycket mer. Tills dess kan
du läsa mer på gamla bloggen.
Rökfri
09 okt 2005
Så har ännu en dag gått med hårt arbete på hemsidan, men visst är den
tjusig!? Inget skulle ha varit möjligt utan hjälpen från min darling, D.
Tack, tack, vi är ett bra team.
Nu väntar jag ihärdigt på att få igång gästboken och besöksräknaren.
Maila för all del gärna synpunkter till mig, klicka på “Kontakt” i
vänsterkolumnen.
Idag har jag varit rökfri i fem år. Kan jag kan vem som helst.
Pyssel
10 okt 2005
Å, vad jag sitter och skriver och pysslar. Trevligt att ha något som håller
mig sysselsatt. Jag har insett att när man fyllt 30 börjar man plötsligt se
världen med nya ögon. Man börjar exempelvis fota höstfärger i naturen
och ge verken vuxna namn som Höstfärger på Norra Esplanaden och
dyl. För några år sedan fotades det vackra män och kvinnor, nu räcker
det med ett träd. Nåväl, hösten är i alla fall den trevligaste årstiden, synd
bara att den brukar svischa nästan obemärkt förbi och plötsligt är det
vinter i ett halvår.
Vitlök
10 okt 2005
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Det är klart att jag blir ledsen när jag sett fram emot en ljuv lunch
bestående av potatissallad och vegokorv och sedan inser att jag inte har
någon senap hemma. Jag har alltid senap hemma. Några saker som
alltid, always and forever, finns i mitt kök:
- stark senap
- vitlök
- mager ost
Nu fick det bli den stackars potatissalladen som fanns kvar med
senapsfri vegokorv och en vegoschnitzel som kompensation. Jag orkar
verkligen inte gå och handla idag. Det skulle kännas som ett på tok för
stort projekt. Jag vill bli kvar framför datorn och läsa bloggar på nätet
med schyst musik i bakgrunden.
Den älskade hösten känns bitterljuv då den kommer med sin skönhet
men strör ett lager av bitterljuv stämning över mig.
Popcorn
10 okt 2005
Kväll med popcorn och glass (mycket) i min röda smala, men snygga
soffa. Ser På spaning med Bridget Jones för jag vet inte vilken tur i
ordningen. Den är trevlig men inte på långa vägar lika härlig som ettan.
Kul scen: när de sjunger Like A Virgin i det thailändska fängelset och de
övriga flickorna envisas med att sjunga “Like a virgin, fucked for the
very first time”. När jag var en sisådär elva skrev jag i min dagbok: “Jag
lyssnar på en underbar låt som heter Like A Virgin. Det betyder “gillar
oskuld”". Hysteriskt kul.
Filmen är slut nu och jag ska se lite på Absolutely Fabulous. Hmm.. jag
vill pjuka. Har jag ätit för mycket glass?
Symptom
11 okt 2005
Hem ljuva hem. Idag har jag fyllt i ett formulär där jag skulle ringa in
det påstående som stämmer bäst in på mig. Exempelvis:
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x Min aptit är oförändrad
- Min aptit har minskat lite
- Min aptit har minskat mycket
- Jag har ingen aptit
Som synes; min aptit är det inget fel på.
Nu ska jag läsa igenom två feta broschyrer, den ena om ångest och den
andra om depression. Sedan ska jag ta itu med ytterligare ett formulär
med 90 påståenden som jag ska ta ställning till.
Men först kanske jag måste äta något. Man kan inte leva på bara zoloft.
Snooze
11 okt 2005
Efter att ha snoozeat i trekvart har jag lyckats släpa mig upp ur bingen.
Ska till kuratorn, Marängen kallad, för att tala om ditt och datt. Låt mig
sova.
TV
11 okt 2005
Somnade visst rakt upp och ner. Känner mig ganska utmattad för
närvarande. Såg Desperate Housewives som var lika trevligt som alltid.
Det är den enda serien jag följer på TV just nu. Annars är det mest crap.
Nu ska jag läsa en intervju med Luis Camacho, dansare bakom
Madonna på 90-talet.
SMS
12 okt 2005
Vaknade av ljudet av ett SMS. Det är ett trevligt sätt att vakna på. Det
känns underbart att ha fått sova ut flera dagar på raken. Har varit så
obeskrivbart trött men nu känner jag mig på osedvanligt bra - och perky
- humör.
När jag skickar eller mottar SMS och mobilen befinner sig i närheten av
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bärbara datorn börjar den (datorn) leva sitt eget liv. Det sker saker på
skärmen, rutor som kommer upp osv. Spooky, men så klart inte
konstigare än att det blir störningar när allt går kors och tvärs.
Jag fick just återbud så jag blir hemma idag vilket innebär att jag måste
gå och handla nu. Det är verkligen tomt i skåpen vid det här laget.
Super Snö
12 okt 2005
Eva Dahlgren får fem plus i Aftonbladet för nya albumet Snö. The
Cardigans får tre för Super Extra Gravity. Jag längtar efter båda som
dimper ner på hallmattan på fredag.
Infernal
12 okt 2005
Nu har jag jobbat med hemsidan i flera timmar + kollat runt en massa
på nätet + beställt jultidningar från min brorson (do you remember, sånt
man gjorde på 80-talet, det existerar visst än idag). Jag beställde en bok
om whisky. Nu spelar jag musik på lagom hög volym. Infernal just nu,
som får mig att tänka på svettiga nätter på Connection som jag inte
längtar tillbaka till. Hellre en lugn kväll hemma. Jag är 30, you know.
Skämt åsido.
Cosmos
13 okt 2005
Igår kväll träffade jag Miss Havre men jag mådde plötsligt illa och var
tvungen att åka hem. Jag såg på Ab Fab och åt vegokorv halva natten.
Sedan pjukade jag nästan. Måste bero på the pills. Fem personer i min
vänkrets äter eller har ätit antidepressiva. Är det rimligt? Är det inte
dags att sänka alla krav och bara ta hand om oss själva och varandra?
Bra låt just nu: t.A.T.u. Cosmos (Outer Space).
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Copy Control
14 okt 2005
Hemma hos D. Är toktrött hela tiden pga zoloften. Var hemma och
kollade posten och både Eva Dahlgren- och Cardigansskivan hade
kommit. Skummade igenom Eva, som lät bra men dessvärre var
kopieringsskyddad. Jag ogillar copy control, det straffar endast oss som
köper musiken och ingen annan. Cardigans lyssnade jag på ett par varv
men somnade hela tiden. Den lät rå, så mycket vet jag. Kollade
dvd:delen som finns på den limiterade upplagan och den var helt okej.
Jag gillar att få inblick i hur ett album kommer till.
Pyssel
15 okt 2005
Dagarna går ihop, vilket känns både jobbigt och lite befriande. Satt
uppe till sent och pysslade med hemsidan. Tänk att till och med jag
skulle lyckas skaffa mig en hobby till slut..
Kokosboll
16 okt 2005
Nu har jag suttit med ögonen i kors och gjort om förstasidan en del. Lite
mer plotter, lite mer färg. Kommer säkert tröttna på det snart och vilja
ha något stilrent men nu får det blinka ett tag. Nu väntar strax bingen. D
äter kokosbollar framför sin dator. Han är söt.
Fyraplus
17 okt 2005
Sitter och läser tidningarna på nätet. Madonna får fyra plus i
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Aftonbladet för “Hung Up”. Har beställt Eva Dahlgrens bok. Jag älskar
att läsa sådana böcker som tar en bakom kulisserna.
Gästbok
17 okt 2005
Nu har jag, tack vare D, precis fått igång gästboken. Den är till för att
användas, så help yourself. Fick ett foto mailat till mig idag (här intill).
Den får mig att minnas sommaren som var. Den var ganska turbulent på
flera områden och jag hoppas att hösten (den älskade) ska vara lite
lugnare och mer harmonisk. Jag ska göra mitt bästa.
Ikväll såg jag Nina Persson och Eva Dahlgren i det annars så pinsamma
programmet TV-huset. Är inte inslagen töntiga? Fåniga lekar.
Hursomhelst var det trevligt att se Nina och Eva. De påminner mig
också om sommaren 2005.
Jag lagade vidunderligt god mat denna söndagsafton också. Måste nog
lägga in receptet på webben.
Portalen
17 okt 2005
Jag upptäckte precis att mina site kommit upp på Bloggportalen idag.
Jag är rätt nöjd med texten.
Har just talat med ännu en vän som är deprimerad. Alla är ju nere just
nu. Vad är det om? Vad ska vi göra åt saken?
Flightplan
19 okt 2005
I natt låg jag och såg Flightplan med Jodie Foster. Rekommenderas
starkt. Mycket bra film. Tog en lång promenad i eftermiddags när jag
hämtade ut Eva Dahlgren-boken. Den känns spännande men har inte
börjat läsa den ännu. Är fullt upptagen med Nanne-skivan som också
kom idag. Det jag ville säga var att jag lyssnade på Cardigans och jag
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vill påpeka att “Super Extra Gravity” är en grower.
Jag har fått lite kritik i gästboken som jag ska besvara om ett tag. Mer
sånt! På mig! Jag behöver det eftersom jag kämpar med att bli som en
gås. Så att allting bara rinner av mig. Det är ett av mina nya projekt.
Mat.
Stats
19 okt 2005
Kollade statistiken på min pop-sida.
Artist-topp-3 ser ut så här:
1. Madonna (120 skivor)
2. Kylie (81 skivor)
3. Pet Shop Boys (28 skivor)
Sidan 73
20 okt 2005
Jag har kommit till sidan 73 i boken Hur man närmar sig ett träd. Det
blir alltid så när jag väl plockar upp en bok. Jag läser och läser. Och
sedan läser jag om.
Det är -1,4 grader i södra Stockholm just nu. Det du. Jag vill ha en lång
höst, inte vinter ännu på ett tag. Ska läsa lite till.
Rytm
20 okt 2005
Idag kommer darling D till mig men darling Kissen får jag inte träffa på
några dagar. Dygnsrytmen är helt uppfuckad insåg jag på allvar när jag
vid niotiden i morse låg och läste och sedan sa godnatt och släckte.
Måste ta hand om mitt arma hushåll nu.
Först ang. gästboksinlägget: Ja, jag gillar klara färger (också) och
blinkande saker (också) och jag tror inte att man måste sluta göra det
eller bete sig på ett visst sätt vid en viss ålder. Favoritfärg: ljuslila. Jag
49

har underbara ljuslila gardiner som jag tvingade mig till av mina
föräldrar och mor min fick sy om dem så de passar i mina
vardagsrumsfönster. Jag har en underbar lila lampa också, köpt på Bea i
Svedmyra (rekommenderas). Vidare har jag tre ljusblå väggar och en
ljuslila fondvägg. Mycket elegant. Tidigare hade jag en diskokula i
hallen, men nu har jag en stor klotrund lampa istället. Men vänta bara,
ett hem är inte ett hem utan en diskokula i taket.
*Telefon* Varför kan jag inte bara avfärda alla dessa
telefonintervjumänniskor omedelbums? Jag är så mesig, “det är lite
mycket just nu”.
80
21 okt 2005
Har precis uppdaterat 80-talsdelen en aning. Jag vill dricka sprit och
spela musik på hög volym men jag kan inte göra det just nu. Vi lyssnar
mycket på t.A.T.u. idag och undrar varför de inte kan få lite cred. Det är
ju en mycket bra uppföljare de fått ihop.
Rytm 2
21 okt 2005
Har lyckats vända tillbaka dygnet. Underbart, underbart.
Bra kväll igår inkl. en lång promenad runt Globen med höstlöven
prasslande under skorna. D sa att jag såg euforisk ut. Det var länge
sedan jag kände mig euforisk så om jag var det var det ju väldigt
trevligt.
Nu ska vi hotta upp min stationära dator.
Fest?
22 okt 2005
Vänner sms:ar från festvimlet i Gamla Stan men jag önskar inget hellre
än att sitta hemma denna lördag-mot-söndagnatt och läsa Hur man
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närmar sig ett träd medan darling D sitter bredvid och spelar dataspel
(jag har aldrig, aldrig gillat dataspel). Det är konstigt, eller snarare
fascinerande hur omprioriteringarna bara finns där som om de kom
alldeles automatiskt. Man växer och förändras och tänker om och
omprioriterar. Det känns bra. Att i en omtumlande värld där det ibland
känns oöverkomligt svårt att finna sitt rätta jag och sin sätta plats finna
någon liten del som känns helt rätt, det gör mig lycklig.
Det har varit en bra dag. En väldigt bra dag. Hoppas den känslan kan
stanna. Jag ska jobba på det.
Jag ska läsa ett par kapitel till och sedan gå och lägga mig. Jag vill hälsa
miss T. Hoppas du mår bättre. Drip drop teardrop.
Abba
22 okt 2005
Det är så regnigt och blåsigt och alldeles underbart. Ska in till city och
strosa lite med D. Ikväll är det Congratulations på TV. Jag håller på
“Diva” med Dana International. “Poupée de cire poupeé de son” är
också underbar. “Waterloo” har jag aldrig gillat fastän jag älskar Abba.
Diva
22 okt 2005
Var i stan och strosade vilket var en dum idé då det är lördag och jag
inte trivs med att kryssa mig fram mellan människor som inte vet hur
man GÅR. Very annoying.
Trevlig dag i alla fall. Kom hem och åt falafel och la mig i sängen och
började läsa Koranen (jag vill ju veta vad det är fråga om) som jag
lånade på stadsbiblioteket men somnade ganska omedelbums. Lånade
även en bok som heter “Religion, kultur och manlig homosexualitet”.
Nu ska jag se ESC 50 år. Heja Dana.
Siesta
23 okt 2005
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Siesta är ingen dum idé. Nyvaken. Ytterligare en bild på karameller
eftersom det är det som gällt de senaste kvällarna. Gårdagskvällens
Congratulations, ESC 50 år, var ju en trist historia. Varför dessa tråkiga
dansare? De kunde väl visat uppträdandena rakt av istället. Tur att Dana
var där i alla fall. Henne kan man lita på. Vilka utstyrslar! Carola var ju
bara plågsamt pinsam. Att “Halleluja” var hennes favoritlåt kunde man
ju inte ha gissat. Synd att barndomsidolen skulle falla så platt på näsan.
Det gör lite ont i själen faktiskt.
Hursomhelst uppe med tuppen i morse. Sydde gardiner. Fållade och
höll på (mest D). De blev enormt tjusiga i köksfönstret. Måste lägga in
en bild någon dag.
Bok
24 okt 2005
Jag har läst i första kapitlet i boken Religion, kultur och manlig
homosexualitet om naturfolk. Exempelvis om Amarakairefolket i östra
Peru. De heterosexuella kontakterna bland dem ägde ännu på 1950-talet
endast rum vid två, tre ceremoniella tillfällen per år. Sexualakterna
klarades av snabbt och i berusat tillstånd och utan att parterna visade
någon som helst tillgivenhet. Männen tillbringade nätterna tillsammans
i grupper om sex, sju individer, tätt omslingrade. De hade regelbundet
sex med varandra och verkade känna varmt för varandra under akten.
Männen var inte svartsjuka och partnervalet skedde på måfå och
ändrades varje natt.
I nästa kapitel handlar det om islam.
Jag har lagt ut ett par krönikor jag skrev i somras. Det känns som en
evighet sedan.
Anonym
25 okt 2005
Och så ringer det och i displayen står det Anonym. Det betyder
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tråkigheter. Gick emot mina principer och svarade. En pigg jänta ville
ha mig med i Hyresgästföreningen. “Så då kan vi räkna dig som
medlem.. bla bla”. “Men nej”, sa jag, “det är inte aktuellt”. En gång för
många år sedan fick jag besök från Hyresgästföreningen och blev lurad
till att bli mening. Jag ville få en broschyr hemskickad till mig (de hade
så klart inga med sig) och skrev mitt namn på ett papper. Sedan vips!
var jag medlem. Så nej, jag kommer aldrig bli medlem. Långsint är jag
kanske men det bjuder jag på.
Jag verkligen hatar när försäljare o dyl. ringer hem till mig på min fritid
och ifrågasätter mitt liv, mina val och mina beslut. Så ring inte på vare
sig telefon eller dörr för jag kommer varken svara eller öppna. Låt mig
vara.
Befängda tanke
28 okt 2005
Igår hann jag inte skriva någonting för jag var hos D och laptopen hade
jag lämnat hemma. Gjorde något igår som jag skjutit upp i månader, för
att inte säga år: jag besökte en optiker och kollade synen. Och javisst
hade den försämrats. Inte till något dramatiskt stadium men jag som
alltid haft perfekt syn har sedan länge märkt av en förändring åt det
sämre hållet. Så nu blir det en glasögonorm av mig nästa vecka. Ett par
schysta bågar från Dior fick det lov att bli.
Och nu har jag just kommit hem från min otroligt trevliga läkare. Jag
trodde att jag skulle tillbaks till jobbet imorgon men efter läkarbesöket
inser jag att det var en befängd tanke. Tänk att man kan gå runt och vara
deprimerad (mer eller mindre) i så många år att man tror sig vara den
där trista, livlösa personen man beter sig som. Bättre att ta tag i saker,
vilket jag är glad över att jag har gjort. Även om det tog ett tag.
Jag har köpt några nya böcker också, som jag ska berätta om lite senare.
Kurator
28 okt 2005
Jag har just kommit hem från ett samtal med min kurator. Att gå och
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prata av mig är det bästa jag gjort på länge. Jag har kommit på att jag
måste bli av med allt elände som plågar mig. Och det gör jag bäst
genom att använda tangentbordet så det ska jag på allvar börja göra.
Ibland när jag upplever ångest går jag in i som en annan värld. Jag
knapprar frenetiskt på tangenterna och skriver och skriver (ibland helt
osammanhängande) men efter en kvart, tjugo minuter känns det bättre.
Att försöka sätta ord på sina känslor är det bästa man kan göra. Vissa
gör det verbalt men eftersom jag är kass på att tala använder jag
skrivandet som vapen mot eländet. Jag målar också, men det fungerar
bara till en viss gräns. Skrivandet är kung.
Hursomhelst. Jag ska skriva mer och mer. Ut med allt. Och bort med
alla onödiga krav. Man kan bara göra sitt allra bästa och det ska jag
försöka göra.
Pussel
29 okt 2005
Det är lustigt hur tankar ibland bara slår mig, som från ingenstans, och
ännu en pusselbit faller på plats. Det är en underbar känsla, samtidigt
som jag känner frustration över att det tog sådan tid innan just den
pusselbiten uppenbarade sig. Men det finns väl någon mening med det
också. Tiden måste vara mogen. Tänk om man kunde banda sina tankar.
Ibland går det ju så snabbt att det är omöjligt att komma ihåg alla
uppenbarelser man upplever. Ja, jag är lite kryptisk nu men jag är heller
inte riktigt vid mina sinnens fulla bruk. Jag tror att jag är inne i en
period då jag växer väldigt mycket som människa (ja, det låter så
pretentiöst och klyschigt men må så vara).
Ibland förstår man bara saker helt plötsligt. Konkret exempel: när jag
träffade D förstod jag att allt romantiskt dravel som det talats om i
tusentals år ju faktiskt kommit till av någon mening. Det ÄR inte
klyschor. Det är verklighet. Man inser det först när man upplevt det
personligen. Det tar tid och allt har sin tid, men när tiden är mogen är
det underbart att leva.
Jag har också på allvar börjat inse vikten av att paketera det förflutna i
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små mentala askar och efter att ha gått igenom dem grundligt göra mig
av med dem en efter en för att kunna leva i nuet. Det finns så mycket
som plågar mig. Upplevelser och relationer som ligger så långt tillbaka i
tiden att de borde vara - om inte bortglömda - så åtminstone vända ut
och in så ordentligt att de är väldigt avslutade och förseglade kapitel.
Det är mitt projekt hösten/vintern 2005-06.
Jag har alltid haft svårt att uttrycka mig verbalt och det är därför jag
skriver. Det är det sätt jag uttrycker mig bäst på. Jag lever också ut mina
känslor genom musiken. Den har alltid fungerat som en livsnödvändig
ventil för mig.
Tillökning
30 okt 2005 10:10
Idag har jag blivit med katt. D och jag hämtade Kissen. Nu är vi tre.
Nu ska jag se “I’m Going To Tell You A Secret”.
Samos
31 okt 2005
Jag vill rekommendera Samos starkvin, nr 8323 på Systembolaget.
Idag har jag bott i denna underbara lägenhet i exakt ett år. Det har varit
ett minst sagt innehållsrikt år. Både på gott och ont men det onda brukar
ju i slutändan bli gott det också.
Konfrontationer
02 nov 2005
Det har som vanligt varit några innehållsrika dagar. Det känns som livet
går upp och ner och fram och tillbaka i expressfart. Jag har i alla fall
börjat ta tag i saker som jag har skjutit upp i flera år. Och då talar jag
verkligen om ÅR som i DECENNIER. Som jag velat förklara från dag
ett så är denna dagbok inte på något sätt till för att förändra världen eller
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ens berika den med någonting särskilt. Jag skriver mest i terapeutiskt
syfte och om någon läser vad jag skriver är det väldigt trevligt och
smickrande. Nu fick jag det sagt. Hursomhelst. Ett av mina största
problem med mig själv är min rädsla för konfrontationer. Jag vet ej
varifrån den kommer men jag har väldigt svårt för att konfrontera
människor och säga vad jag tycker om saker och ting. Istället drar jag
mig undan och gömmer mig i min lilla låtsasvärld och hoppas att det
onda försvinner. Problemet är bara att ingenting försvinner. Det bara
förstoras och växer till ett enormt berg av
rädsla/ilska/frustration/missförstånd och här är jag nu, sjukskriven. För
första gången (ca) har jag börjat lätta på tyglarna och tänka på mig själv.
Och jag har börjat konfrontera folk. Igår: mina föräldrar. Det var
enormt, enormt svårt. Men jag gjorde det och det kändes underbart
efteråt. Jag fick sagt saker som jag burit på i så många år och det som
gjorde mig allra mest glad. Ja, till och med LYCKLIG, var att många
timmar efter detta “utbrott” (som dock var väldigt lugnt och behärskat)
ringde min far mig och det indikerade på att han + min mor verkligen
tänkt på vad jag sagt och hur jag känner och att det kanske kan bli
början på något nytt, bättre, ärligare. Jag måste fortsätta med detta. Jag
ska ta mig tusan konfrontera hädanefter. This is my mission.
Blod
03 nov
Jag har varit och tagit en massa blodprover idag. Sju rör blev det. Det
känns konstigt att önska att något negativt hittas i dessa tester eftersom
det ändå vore så skönt att få en förklaring till min fysiska matthet.
Humöret snurrar på som en svängdörr på Åhléns City och snabbt går
det.
Alla har vi våra ventiler. Min har alltid varit musiken. Ingenting kan
förklara mina innersta känslor lika bra som en låt. En känsla i en
melodi. Hade jag haft sångröst och inte lidit av social fobi skulle jag ha
blivit en utmärkt singer-songwriter.
För några år sedan, jag skulle tro att det var 1998, fick jag ett samtal
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från en ung långskrivare som genom en av mina dåvarande bekanta fått
höra om mitt skrivintresse och han skickade då ett musikstycke till mig
som han bad mig skriva en text till. Det gjorde jag och det blev en
riktigt klassisk schlager. Den kom så klart inte vidare till finalen.
Undrar om den hade gjort det idag, nu när det är så många fler låtar som
får vara med i tävlingen. Låten hette Revansch. Och den svängde rejält!
Mitt nya jag
03 nov 2005
Jag har fortsatt mitt nya jag som konfronterande människa. Har haft ett
långt samtal med min yngste storebrors fru och tänk så mycket negativ
energi vi alla kan förändra till något positivt om vi bara kan prata om
saker och ting. Det är så sant, så sant. Känner mig nästan lite lycklig.
Jag har precis sett Madonna på MTV Europe Music Awards. “Aldrig
har väl lila läder varit så hett”, som min väninna Gucci kommenterade
utstyrseln drottningen av pop bar. Jag var på MTV EMA i Globen 2000
och det var en underbar kväll. Madonna sjöng “Music” iförd sin
Kylie-t-shirt och två priser fick hon: för bästa kvinnliga artist och för
bästa dance act. Andra gången hon kom ut och hämtade sitt pris var hon
en smula tipsy och jättesöt. Globen ville aldrig tystna. Alla älskade
henne.
Så, varför är jag så fäst vid Madonna? Är det pubertalt? Kanske. Men
hon har gett mig så oändligt mycket. Jag har henne att tacka för både en
och två saker. Kort sagt.
Jag ser på MTV EMA på nätet, backstage-sändningen med Skin från
Skunk Anansie som värdinna är guld värld. “The management is giving
me water now”. Hon är mer eller mindre packad på champagne.
Dior
04 nov 2005
Så nu har jag äntligen fått mina kära Diorglasögon. Är de inte tjusiga så
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säg! Ikväll ska jag ha hemmakväll ensam med kissen. Var och fikade
med D i Jakobsberg idag. Hade glömt hur gott det är med wienerbröd.
Ska bläddra lite i nya numret av glossiga magasinet Attitude nu. Cover
story: “Confessions of an Icon”. Behöver nog inte säg så mycket mer.
Idag älskar jag livet av någon anledning. Hej.
Dagens låt: Skunk Anansie “Weak”
COADF
04 nov 2005
Jag har just lyckats höra hela Madonnas kommande “Confessions On A
Dance Floor”-album. Jag är helt lyrisk. Jag må då vara pubertal men när
M släpper ett nytt album är jag beredd att ta ledigt från jobbet för att
kunna gå och köpa det och sitta hemma och analysera sönder det dagen
i ända. (Ja, på högstadiet var skolk aktuellt också). Anyway. Donnan är
47 och har just gjort sitt bästa album. Nu när jag ändå är pubertal så kan
jag väl fortsätta.
Madonna-album topp 3:
1. Confessions On A Dance Floor
2. Like A Prayer
3. Ray Of Light
Jag vill fortfarande att albumet ska heta …”Dancefloor” istället för
…”Dance Floor”. Jag hoppas in i det längsta.
COADF 2
04 nov 2005
Rålyssnar på M. Så himla bra. Jag vill tokdansa. Hur ska man kunna
välja singlarna från detta album? Och tänk på mixarna! De måste vara
magiska!
Oj, om jag måste göra en topp-5 av C.O.A.D.F. just nu så ser den ut så
här:
1. Push
2. I Love New York
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3. Jump
4. Hung Up
5. Isaac
Njut
05 nov 2005
Det var inte meningen att sova så länge. Jag skulle få en massa saker
gjorda men jag tror jag struntar i allt och blir livsnjutare denna dag.
Kissen sitter och tittar ut på gården.
Dagens låt: Sugababes “Conversation’s Over”
Sorry
05 nov 2005
Ännu ett förhållande i kras. Det är sorgligt. Ok, nu ska jag vara kul. X
skickade min krönika “Hur man håller ihop ett förhållande” till Y. Han
älskade den tydligen, men det tog slut ändå. Detta har varit en väldigt
terapeutisk och mentalt tung dag. Och väldigt berikande. Bästa låten på
Confessions… är nog Sorry. Och Gucci är en fantastiskt god vän.
Nätet
05 nov 2005
Jag lever mitt liv på nätet denna dag. Man kan diskutera både stora och
små saker och inse fakta utan att gå utanför dörren.
Det visar sig att ytterligare en av mina närstående mår dåligt. Alla
verkar vara toknere. Varför? Har haft ett långt terapeutiskt samtal och
känner mig helt slut i huvudet.
Ett glas rött? Ja, tack.
Ork
06 nov 2005
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Det jag minst av allt vill göra nu är att åka till biblioteket och återlämna
två filmer. Men jag måste. Sedan ska jag komma hem och bli en bättre
människa.
Undrar vilket som kommer bli jobbigare.
Gårdagskvällen blev konstig. Tog en promenad i Gamla stan och sedan
köpte jag en vegoburgare och åkte hem. Orkade inte träffa någon.
Ork 2
06 nov 2005
Jag är helt orkeslös. Alla mina muskler måste få vila. Jag hoppas att
mina labbresultat nästa vecka kommer ge utslag åt endera hållet för jag
vill veta varför jag är trött hela tiden. Men jag kan inte gå och lägga mig
heller för då växer ångesten.
Tänk att allt bara kan ta slut huxflux. Tänk att allt kan förändras på ett
ögonblick. Att hela ens världsbild kan raseras, att man genom en enda
liten tanke kan förstå helt andra saker. Se allt från en annan vinkel. Nya
synvinklar.
Idag kan mitt största problem vara att jag bara inte orkar laga middag.
Imorgon kanske det inte finns någon middag. Eller jag kanske är ett ben
fattigare. Allt känns så svindlande ibland.
Rush
06 nov 2005
Detta har av någon anledning varit den mest hektiska dagen på min site
sedan den öppnade. Väldig rush. Och mina finska vänner har börjat
följa mitt ack så intressanta liv, de också. Men jag vill ha fler
gästboksinlägg.
Och rensningen i mina CD-hyllor går ju sakta men säkert framåt.
Anti-D
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06 nov 2005
Någon dag ska jag berätta om vad som kan hända när man äter
antidepressiva. Men inte idag. En annan dag ska jag berätta om
Korvkillen. Den upplevelsen är nog en av de mest absurda jag fått äran
att uppleva. Och en klassiker bland vännerna.
Jag har legat i soffan idag och zappat. Ser sällan på TV och dagar som
denna förstår jag inte varför jag betalar TV-licensen. Jag är så tråkigt
ordentlig. Och på 20 kanaler fanns inget av intresse. Sport, dokusåpa,
krystad familjeunderhållning, skräp på MTV som ju en gång i tiden var
en musikkanal. Och så barnkanalerna. Nada para mí. Så jag sätter mig
framför datorn och vill så gärna skriva någonting viktigt men det finns
inget i mitt huvud just nu. Därför ska jag äta chips nu. Det är en last jag
har svårt för att släppa.
Ty sig
07 nov 2005
Kissen börjar ty sig till mig mer och mer och väcker mig med en puss
på näsan. Mest av allt gillar han att titta ut genom fönstren. Jag har
fönster åt två håll och det verkar han uppskatta lika mycket som jag.
Löven som virvlar till marken från den snart nakna lönnen som i somras
höll på att klättra in på min balkong i all sin grönska har särskilt väckt
kissens uppmärksamhet. Men idag ska han åka hem till D. Jag märker
att Kissen saknar sin husse. Men det gör i och för sig jag också.
Läste just en intervju med Eva. Hon verkar fin.
Flytt
07 nov 2005
Håller på att packa ihop kissens saker. Älgen och den lilla gula nallen
ligger och väntar på buren och missen märker att något är på gång. Nu
sitter han återigen och tittar ut på de fallande löven. Vad tänker han?
Samma som jag när jag tittar på samma träd?
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Jag ska bli av med denna ångest om det så är det sista jag gör. Vet inte
varifrån den kommer men den äter upp mig inifrån. Snart kommer D
och så flyttar vi hem till honom i några dagar. Datorn ska med så klart.
Raili
09 nov 2005
Väldigt djupt samtal med alltid lika rara Gucci. Talar om allt elände.
Om hur lätt det är att inse saker men svårt att göra något åt dem. Man
påverkas så när man är barn. Som när förskolläraren Raili i Fristad,
utanför Borås, sa att min nysydda docka “inte blev så värst fin”. Det är
en av få saker jag kommer ihåg från min tid som sexåring. Och alla
eländiga lärare som inte brytt sig om att ta tag i saker. Jag känner
frustration. Jag vill hjälpa alla ensamma/utstötta barn i hela världen.
Men först måste jag må bättre. Jag måste backa bandet och säga att jag
är helt okej som jag är. Och som jag var.
Det bästa med att bli äldre är att man inser att allt är en massa lösa
trådar som man måste sy ihop och antingen blir det väldigt fint eller
väldigt fult. Men någonting blir det.
Hur kommer man över sådant som mitt hat gentemot Raili?
1. Man går med i en sekt
2. Man börjar dricka/knarka
3. Man tar livet av sig
4. Man inser att hon var en subba som inte visste bättre och går vidare
med livet och syr en ny docka.
I love life
09 nov 2005
Efter datastrul och snabblunch fungerar allt nu igen. Nu kan dagen
äntligen börja på allvar. I love life.
Aerial
09 nov 2005
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Nu har jag lagt ut ännu ett kapitel av mitt och PG:s gamla verk VITA
VÄGGAR. Vi hade hemskt kul när vi då, från 1999 och framåt, skrev
dessa 17 kapitel. Ibland ett par i veckan. Ibland ett i månaden. Inte
finkultur, jag vet. Men kul var det i alla fall.
Nu är även bröllopsresan bokad. Alltså till bröllopet mellan min rare
bror och hans ljuva donna. D och jag ska vara på landet i en hel vecka.
Lovely.
Jag har haft sån skrivabstinens att jag njuter av varje tangentnedslag.
Nya album att utforska:
Kate Bush Aerial
A-ha Analogue
LPH
09 nov 2005
“Mitt Namn Är Lena Philipsson” på TV4 var ju trevligt, men lite kort.
En av mina favoriter med denna kvinna är för övrigt låten “Underbar”.
Vidare tycker jag att “Om Igen” är enormt underskattad och “Dansa I
Neon” lika överskattad.
Fåordig
10 nov 2005
Ibland får man så oändligt mycket sagt med så få ord och andra gånger
kan man rabbla upp ett helt lexikon utan att få fram sin poäng.
Uppåt
10 nov 2005
Just kommit till D som ligger utslagen av migrän. Min besöksstatistik
har skjutit i höjden tack vare Linda Skugge. Skriv nu i gästboken så jag
känner mig bekräftad och bra ;-)
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Konstig dag
10 nov 2005
Det har varit en konstig dag. Vaknade med enorm ångest. Nu mår jag
dock som en prins. D har legat och läst för mig ur en bok som heter “De
första civilisationerna”. Mycket intressant. Han kan sådant som jag inte
snappade upp i skolan eftersom mina krafter gick åt till klara av att vara
där överhuvudtaget. Att komma hem ordentligt. Att slippa alla
plågoandar. Nu är det snart sovdags. Katten ligger redan och
småsnarkar och jag har en hel del att stå i innan flyget lyfter från
Stockholm till Göteborg på måndag.
Sov gott, alla. Och var snälla mot varandra.
Morgonkaffe
11 nov 2005
Morgonkaffe. Mycket att stå i känns det som. Måste hem och tvätta och
Gucci kommer från Malmö. Ska fika lite. Nyvaken. Huvudet helt tomt.
Trött hela tiden, måste bero på zoloften (som från och med idag är uppe
i 100 mg/dag).
Å, jag måste återlämna en massa böcker till stadsbiblioteket också. Å
nej. Måste gå.
Tvättstugemys
11 nov 2005
Det slog mig återigen. Tänk vilket knäppt samhälle vi lever i då en
sådan sak som en trevlig kvinna i tvättstugan fick mig på strålande
humör. Vår konversation var hemskt kort och ytterst alldaglig. Men ett
leende gör så mycket i denna dystra värld. Klyschor återigen men
leenden och vänliga blickar sprider sig som ringar på vatten. Det är det
lilla som betyder något. Det är det lilla som gör det stora. Gosh, vad
lycklig jag känner mig helt plötsligt. Ska sitta vid min dator och spela
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plattor hela dagen. I love life (har min fördubblade dos av
antidepressiva något med saken att göra tro? Eller var det kvinnan i
tvättstugan?).
Ändring
11 nov 2005
Väldigt ändrade planer. Fick tvättid redan i eftermiddag så både Gucci
och biblioteket får vänta till imorgon. Men däremot… Confessions On
A Dance Floor var minsann släppt på Åhléns City. Releasen är ju först
nästa vecka. Lovely, lovely.
Nu: tvätta
Snart: poppa
Locka mig
11 nov 2005
MSN-språkat länge med en kamrat i Österrike. Och med MM i
Västerort. Underbar kväll.
Nu måste jag ju gnälla lite också: Bra sak att Madonnas nya album inte
är kopieringsskyddat (fick för övrigt lära mig idag är det förbjudet i
Kanada) men dåligt att CD-häftet inte innehåller låttexterna (som är
väsentliga och mycket bra). Det är bara några bilder på M i den rosa
balettklädseln hon har i videon, i olika positioner. Bolagen klagar på
illegal nedladdning osv. men LOCKA med någonting då! Vore jag inte
en Madonnasamlare hade jag säkerligen nöjt mig med en nedladdad
version (som jag gör med andra artister). Nåväl. Ser fram emot the
special edition som släpps den 14:de december.
Just Do It
11 nov 2005
Mitt tips till alla som mår dåligt: tala ut. Jag har just talat ut med mina
föräldrar och det tog tio år men nu är det gjort. Just do it. Strunta i allt
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annat. Strunta i prestige. Bara vräk ut ditt hjärta. Det är ändå det enda
som betyder något.
Save me
12 nov 2005
Stadsbiblioteket. Copacabana. Blatten (obs komplimang) i
karamellbutiken räddade mitt liv idag. Tack.
Ångest
12 nov 2005
Enorm ångest. Skulle ta en öl med en vän igår men vännerna blev fler
och ölen likaså.
Ut och in
12 nov 2005
Om man stannar upp, vänder ut och in på sig själv och tar av sig så
många lager man bara kan så kan man ordna det mesta. Nu ska jag åka
till D och vara en bra pojkvän. See you.

Energi=städ
13 nov 2005
Jag har just kommit hem från D. Känner mig fylld av energi så nu ska
jag utnyttja den till något positivt: städning.
Bröllopsmusik
14 nov 2005
Jag har just avslutat arbetet med att plocka ihop musiken till min brors
bröllopsfest. 80-tal och nutidspop var vad jag skulle ordna samman och
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fem CD-skivor blev det. Eurythmics, Sinitta, A-ha, Alice Cooper,
Samantha Fox, Kylie, Sabrina, Bodies Without Organs, Shirley Clamp,
Sugababes, Madonna, Rick Astley, Lena Philipsson, Army Of Lovers
och mycket mer därtill. L-O-V-E-L-Y-!
Om ett dygn har jag och D precis landat på Landvetter (may God be
with us, det ryktas om oväder). Datorn ska med så klart och i en hel
vecka blir vi borta. Längtar efter att få koppla bort allt och bara vara.
Jag vet att jag tjatar men jag måste bara säga det en gång till:
Confessions On A Dance Floor är ett underbart album. Köp det! Jag
älskar melodierna, jag älskar texterna, jag älskar soundet och
produktionen (inte lika könlös som på American Life och Music) och
jag älskar Madonnas röst.
Energi=Madonna
14 nov 2005
Eftersom jag fortfarande är full av energi och inte alls vill gå och lägga
mig har jag satt ihop min Confessions…-lista. Så här ser ordningen ut
enligt mig (just i kväll).
01 Get Together
02 Jump
03 Sorry
04 Isaac
05 Hung Up
06 Like It Or Not
07 Let It Will Be
08 I Love New York
09 How High
10 Push
11 Forbidden Love
12 Future Lovers
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Nyvaken
14 nov 2005
“Nyvaken” och otroligt stressad. Sov knappt en blund. Alldeles för
mycket tankar i huvudet och inte ens sömntabletterna hjälper. Jag
behöver verkligen något som knocks me out. Kaffe nu och hårt arbete.
Snart: Arlanda
14 nov 2005
Så, nu packar jag ihop datorn och ger mig strax av till D och vidare till
Arlanda ikväll. Vi ses och hörs.
Checka in
15 nov 2005
Nu har vi checkat in i hos min bror och hans förtjusande polska
blivande hustru. Jag och D har kastat in våra saker i gästrummet och är
toktrötta men glada. Innan vi åkte hade vi det bästa sexet någonsin. Om
jag får säga det själv. Resan gick fint trots turbulensen vi blivit varnade
för. Det känns underbart att vara här ute på landet. Det gör en gott ända
in i själen. Nu ska D bläddra i Illustrerad Vetenskap (mycket bra
tidning) och jag ska eventuellt kasta ett öga i Attitude. Har inte köpt den
tidningen på många år då det stör mig att den känns så drogliberal och
sexinriktad. Den här gången var jag ju dock tvungen att ha ett exemplar
då Madonna var på omslaget med texten “Confessions Of An Icon”. Det
roliga var att samtliga rubriker i magasinet var titlar av Madonnalåtar.
Mycket fyndigt, tycker jag.
Vid närmare eftertanke ska jag nog bara ta och släcka och somna gott
för jag har en hel del sömn att ta igen. Det har varit en väldigt bra dag.
Min bror är rolig, hans blivande hustru är generös och D är älskvärd. I
am a lucky guy. Godnatt.
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Livet på landet
15 nov 2005
Livet på landet är lovely. Jag vill bo i villa. En vacker dag… Jag tycker
till och med om att fylla diskmaskinen här. Bilder kommer. Håll ut. Hej
på ett tag.
Poker
15 nov 2005
Ikväll har jag spelat poker för första gången. Jag satsade djärvt men
vann dessvärre inte. Lite psykologiskt prat med min brors blivande fru
har piggat upp. Livet på landet gör susen. Det har snöat här idag och
just nu knackade bror min på fönstret och sa att det haglar. Å, han bjöd
förresten på en shot förut som var vidunderligt god. Den bestod av 2
delar Finlandia Lime och 4 delar Dooleys.
D och jag har också badat bubbelpool utan bubblor (än så länge) och
lagat tacos.
Snö
16 nov 2005
Och nu toksnöar det och D sprang ut för att fotografera snöflingorna.
(Alla har vi våra intressen…)
Livet är som ett träd
16 nov 2005
Det ligger snö på marken, men den är nog snart borta. Låg och pratade
till fem i morse om allt och inget. Mest meningen med livet. Min
kortfattade version: lev så du känner dig glad, nöjd och tillfreds, därmed
kan du också hjälpa andra att bli glada, nöjda och känna sig tillfreds.
Min längre version handlar om att vi alla är som barrträd. Vi växer upp
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som stammar och blir matade med en massa skräp som gör oss
förvirrade. Sedan måste vi barra av oss skräpet, eller de barr som får oss
att må dåligt, och ju mer elände vi blir av med desto mer kraft får vi att
växa. Ju mer vi växer och ju längre grenar vi får desto fler kan vi nå ut
till och hjälpa.
Jag blir så trött på alla människor som ska ta patent på allt. På religion,
på gudar och gudinnor. Jag tror sanningen ligger inom oss själv. Om vi
bara når in i kärnan ser vi det vi bör se för att komma vidare till nästa
nivå.
Kommentar?
Hemligheter
17 nov 2005
Har just haft film och avslöja - hemligheter- kväll. Mycket trevligt. Såg
På Spaning Med Bridget Jones för jag vet inte vilken tur i ordningen.
Romantiken rockar fett. Å, life is romance. Life without romance is no
life at all. D har dessvärre legat febrig och däckad hela kvällen. Hoppas
han mår bättre snart. Min andra bror med familj kommer hit om ganska
exakt 14 timmar. Det kommer bli första gången på… kanske 12 år vi tre
bröder träffas allihop samtidigt. Det är ju skrämmande egentligen. Men
alla lever helt skilda liv i olika delar av Norden. Jag ser fram emot detta.
Men just nu ser jag mest fram emot att gå och lägga mig och sova
bredvid D. Han är det bästa som hänt mig sedan jag såg Viktor Lazlos
örhängen på Eurovision Song Contest 1987.
Kaffe
17 nov 2005 09:41
Vi är redan uppe och har fått i oss första koppen kaffe. D mår mycket
bättre efter att ha sovit i nästan ett dygn. Skönt att ha honom tillbaka.
Jag håller på att skriva en text till bröllopsfesten m
Tönt
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17 nov 2005
Middagen är avklarad. Pust. Jag och D lagade tortellini med soltorkade
tomater och champinjoner. Fick dessvärre kompromissa lite och laga en
med kött. Jag hörde de stackars nötkreaturen klaga i bakgrunden, men
vad kunde jag göra? D har nördiga intressen. Han tycker flygmotorer
och “motorer i allmänhet” är “skitcoola”. Men jag älskar honom ändå.
Text
17 nov 2005
Strax färdig med bröllopstexten. Skrev vem som är vem och allt blev
stilrent och fint. D säger att jag är konstig och glad. Kanske är det
luften…?
Social
17 nov 2005
Efter en skön bastu ska vi vuxna strax socialisera i vardagsrummet. Det
är ett himla tjohej här. Ett gäng vuxna och x antal barn livar upp
stämningen till max. Då är det skönt att kunna dra sig tillbaka och sätta
sig vid datorn och skriva några meningslösa rader som dessa. Tack.
Språk
18 nov 2005
Dagen började med en kurs i polska och finska. Sedan gifte sig bror
min. D höll på med datorn hela dagen och kvällen, jag assisterade så
gott jag kunde. Det bar av till festlokalen på kvällen. Nu är allt i ordning
för morgondagens festligheter.
Champagne
19 nov 2005
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Uppe med tuppen… D och jag ska ta emot gästerna med champagne.
Oj, oj. Detta blir en lång dag. Stress.
Efter bröllopet
20 nov 2005
Festen var fin. Jag stod för musiken (så gott det gick) och D var en
excellent bartender. Har just sett The Gift (bra) och ska stupa i säng. I
will be back. Tyvärr blev jag en både full och klängig pojkvän på
festen. Inte bra alls och ledde till lite drama. Men det ordnar sig
förhoppningsvis. Jag ville ju bara känna mig uppskattad.
Slut
22 nov 2005
Har varit helt slut de senaste dagarna (liksom de flesta andra under detta
tak). Något förändrade planer. Min sjukskrivning är förlängd så vi
stannar ett par dagar till innan vi åker hem till Stockholm. Jag mår illa
mest hela tiden. Vet ej varför men hoppas det går över snart.
Frun i huset lagade ljuvlig mat idag. Den rätten kommer definitivt att
komma upp på min site! Vänta bara.
Såg Fear Dot Com i går. Töntig film som ändå var spännande på något
sätt. Nu ska jag gå ut i salongen och tala med min bror.
Katarr
23 nov 2005
Tror jag har magkatarr. Känt mig konstig i flera dagar och nu vill jag
bara kräkas.
Jag vill må bra, komma hem och kunna börja jobba igen. Orkar inte
lägga in några bilder nu. Kanske senare. Är alldeles slutkörd och skulle
kunna sova flera dagar i sträck. Det är en sådan dag då mina
tillkortakommanden plågar mig och jag känner mig allmänt oduglig.
Usch. Jag vill spela Alfapet.
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Hemma igen
26 nov 2005
Nu är jag hemma igen och går igenom den enorma mängden post som
ligger på hallgolvet.
En fråga får sitt svar
26 nov 2005
Någon undrar i min gästbok vem jag skriver för. Om du menar vem jag
skriver min dagbok för så är svaret: för mig själv. Om du undrar vem
jag skriver mina krönikor/texter för är svaret: jag är öppen för förslag.
Bills
26 nov 2005
Så, posten var mest en hög av räkningar och meddelande från
försäkringskassan om att de behövde få kompletterande uppgifter om
mitt tillstånd för att se om jag ska få några pengar eller icke. Så nu får
jag gå som på nålar till måndag för att se om jag kommer gå i konkurs
eller om allt funkat som det var tänkt. Jag hatar, hatar, hatar såna här
tillfällen då jag själv inte har kontroll över saker utan måste förlita mig
på andra (läkare, arbetsgivare osv.)
Ord
26 nov 2005
Ord, ord, så många ord. Ibland måste man säga tusen ord för att få fram
de där tio man vill få fram. Jag är bara inte så bra på att få fram tusen
ord. Därför tar det längre tid att få fram de där tio också. Comprende?
Är förresten extra förvånad över att min vän MM tycker att Like It Or
Not är bästa låten på Confessions… Trodde jag var ensam om att älska
den.
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Ibland säger man ord man ångrar och då är det för sent att ta tillbaka
dem. Men då och då hinner man radera innan någon läser vad man
skrivit. Tack Gud för det. Jag tycker inte om att gå över gränsen men
ibland måste jag för att förstå mig själv.
Tror jag.
Hursomhelst. I love you. You I love.
Balkong
27 nov 2005
Jag ser ut över balkongräcket. Jag går en sväng. Allt ser så annorlunda
ut i mörkret. Kontraster. Jag gillar kontraster. Men de skrämmer mig
också.
Positiv energi
27 nov 2005
Har fått en massa positiv energi skjuten mot mitt håll idag. Precis vad
jag behövde. Först var min gode vän R över på en cappuccinoshake och
vi pratade om livet, ångest, depressioner och kärlek. Han är det enda ex
jag umgås med och jag är glad över att jag gör det. Har även träffat hans
nya kärlek och de har min blessing :-)
Lite samtalsterapi:
R: Jag tycker du borde bli veterinär. Du tycker ju om hundar och så.
Jag: Men kan du verkligen se mig skära upp en hund?
R: Ja, om det sker i ett gott syfte så.
…
R: Han tyckte du var både stilig och trevlig.
Jag: Så himla trevlig är jag väl inte.
R: Jo, det är du.
Talade med min goda, goda väninna Gucci och hon undrade hur det
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kommer sig att jag inte brutit ihop tidigare. Jag svarade att det nog beror
på min finska sisu-gen. Hon sa att hon skulle behöva lite av den varan
men jag tyckte att hon nog kunde hitta någon gambiansk voodookraft
inom sig om hon bara grävde lite.
Och min gode, gode vän P sa att jag är en av de mest intelligenta (jag
har lite svårt för det ordet och jag rodnar när jag skriver det) människor
han stött på och att jag bara måste ta mig i kragen, komma fram till vad
jag vill göra med min framtid och sedan bara go for it. Jag ska göra det
när jag orkar och lusten kommit tillbaka.
Har även talat med min goda, goda väninna Havre. Jag är glad att vi
“fann” varandra till slut. Hon ringde och frågade vad jag har för
favoritfärg förutom lila. Det blev en knepig fråga. Gröna nyanser,
svarade jag men vi kom fram till att det var tråkgrönt och att svart alltid
funkar. Så, hon har nån överraskning åt mig…
Bad news
27 nov 2005
Om det ringer på dörren halv elva en söndagsförmiddag, öppnar jag då?
Skulle inte tro det. Det kan ju bara vara bad news.
Globen Hotel
27 nov 2005
Nu ska jag iväg till Globen Hotell och få en tidig julklapp :-)
Laleh
28 nov 2005 09:50
Sitter och lyssnar på musik och äter vegetariska vårrullar. Lalehs Live
Tomorrow, hur bra är den inte!? Hur kunde hon gå mig så spårlöst
förbi? Och så skäms jag lite för att jag tokgillar Amy Diamonds
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Shooting Star.
Sorry, baby.
Jag fick en fin, tidig julklapp av Miss Havre; se den ljuvliga kepsen :-)
Havre, I love you. Nu vet hela Globen vem jag är. Typ. Och alla tror att
jag är 27… Men se, jag är trettio. Punkt.
Arg
28 nov 2005 09:53
Jag är fly förbannad idag. Så pass att jag svurit. Och jag är en man som
aldrig svär för de orden låter bara patetiska då de kommer ur min mun.
Så, inga pengar ännu från försäkringskassan. Så kan det gå när man för
första gången någonsin är sjukskriven i välfärdssverige. Däremot ringde
de precis när jag skulle leta fram numret till dem och ville ha “uppgifter
om mina arbetsuppgifter och min sjukdom”. Tvi vale. Visst är det bra
att de kollar upp “fuskare” men det kändes lite kränkande att bli
ifrågasatt. Att alltid behöva förklara sig. Jag hörde på hennes röst att
hon hörde att min röst lät deprimerad. Jag sa “det känns ju lite
frustrerande att vara sjukskriven pga. depression och sedan behöva gå
och oroa sig för att inte kunna betala hyran”. “Jo, jag förstår dig”,
replikerade hon rappt.
Precis som min käre pojkvän varnade mig: det är ett heltidsjobb att vara
sjukskriven.
En kortfattad summering: jag fyller 30 och går in i en vägg (en svart
sådan) och träffar en underbar ung man som på något sätt hjälper mig
att öppna min själ och våga känna efter och våga må dåligt. Jag tar tag i
saker som lärarna på fristadsskolan borde ha gjort redan i början av
80-talet om de hade haft någon som helst EQ. De borde sett att det
fanns någon där som inte mådde riktigt bra och som inte fick vara med i
leken som de andra små barnen. Men nej, så bra ska vi inte ha det. Så
nu sitter jag själv och tar hand om saker som borde blivit gjorda för
länge sedan och blir för första gången sjukskriven och vill ha samhällets
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hjälp. Men vill samhället hjälpa mig? Helst inte. Så vad har jag betalat
skatt till egentligen? Någon direktörs kusins dotters renovering av
paradvåningen på Strandvägen kanske?
Ses jag nu som förbrukad? Är det dags att kasta mig på tippen? För jag
kan väl inte få lite hjälp att bli ett uppladdat batteri? Jag är väl ändå
uppladdningsbar då jag endast är 30 (fastän de flesta tror att jag är 27,
ha ha, min humor kan ingen ta ifrån mig).
Vem ska jag rösta på i nästa val? Inte (s) i alla fall och inte (v) som jag
tidigare gjort och inte (mp) heller som jag tidigare gjort då de mest
verkar maktkåta och gör vad som helst för att sitta och fatta
meningslösa beslut. Och inte (m) och inte (fp) och inte (kd) och inte på
något av de där småpartierna. Nä, inget parti förtjänar min röst. Jag litar
inte på någon av dem. Jag röstar blankt.
Jag citerar min gudomliga Madonna: “jag är glad att jag gifte mig med
en man som får mig att tänka”.
Tack D, jag älskar dig mest av allt i hela världen.
Streck
28 nov 2005
Kom just hem från apoteket. Fick en sådan fruktansvärd ångest helt
plötsligt, efter att ha mått bra idag. Usch. Det kändes som ett monster
som tuggade sönder mig inifrån. Och när jag stod där på apoteket och
skulle signera darrade jag så mycket att jag inte klarade av att skriva
mer än ett fult K. Resten blev ett ganska rakt streck
Julhandel
29 nov 2005
Såg just nyheterna och blev så enormt äcklad av inslaget om julhandeln.
Jag kommer bojkotta den helt och hållet (det brukar jag iofs göra mer
eller mindre men i år är det nolltolerans). Det är så vidrigt att allt bara
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handlar om pengar, pengar och pengar. Människor stressar ihjäl sig för
att skapa den perfekta julstämningen och köper onödiga julklappar för
lånade pengar och så sitter alla där på julaftonskvällen med ångest och
trötthet ända in i benmärgen.
Var bara tvungen att skriva av mig innan jag går och lägger mig.
Så familj och vänner: inga julkort och inga julklappar, tack. Ett litet
samtal en trist måndagskväll i november betyder så oändligt mycket
mer.
Julhandel
29 nov 2005
Såg just nyheterna och blev så enormt äcklad av inslaget om julhandeln.
Jag kommer bojkotta den helt och hållet (det brukar jag iofs göra mer
eller mindre men i år är det nolltolerans). Det är så vidrigt att allt bara
handlar om pengar, pengar och pengar. Människor stressar ihjäl sig för
att skapa den perfekta julstämningen och köper onödiga julklappar för
lånade pengar och så sitter alla där på julaftonskvällen med ångest och
trötthet ända in i benmärgen.
Var bara tvungen att skriva av mig innan jag går och lägger mig.
Så familj och vänner: inga julkort och inga julklappar, tack. Ett litet
samtal en trist måndagskväll i november betyder så oändligt mycket
mer.
Sony E
29 nov 2005
Uppe med tuppen efter en i stort sett sömnlös natt. Fick tag i både min
läkare och min kurator och ska träffa dem båda nästa vecka. Så
praktiskt.
Mobilen krånglar och jag har fipplat med den i ett par timmar nu. Måste
in på Sony Ericssons hemsida och söka efter uppdateringar.
Stenen lämnar hjärtat
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29 nov 2005
Å, jag fick ordning på mobilen till slut. Underbart med snö.
Jag har precis begärt utträde ur Svenska kyrkan med motiveringen:
“I dessa tider då en pastor får kalla mig cancersvulst i en kyrka vill jag
härmed med omedelbar verkan begära utträde ur Svenska kyrkan”.
Nu ska jag äta potatismos med vegokorv och sedan ska jag åka till D
och kurera mig.
Imorgon får jag dessutom mina efterlängtade pengar från
försäkringskassan så en stor sten har fallit från mitt hjärta.

Words don’t come easy
30 nov 2005
Igår satt jag på tunnelbanan och såg alla dessa stressade själar i ögonen.
Vilken konstig värld. Man köper och köper och skaffar makt och pengar
och prylar och inte blir man lyckligare för det. Så många människor blir
ändå bara till tomma skal som vet varken ut eller in. Om man bara
kunde finna harmoni. Tänk så bra allt skulle kunna vara egentligen.
Apropå mitt utträde ur Svenska kyrkan. Även om pastorn i fråga nu är
pingstpastor så vill jag på intet sätt ha något med något kristet samfund
att göra och jag tänker inte betala kyrkoskatt för att få gifta mig på
någon kyrktrappa.
Alla dessa fundamentalister som tar patent på allt driver mig till
vansinne. “Gud sa till mig att bla bla bla”. Men tänk om han sa något
helt annat till mig!?
Jag börjar betvivla att en människa som vill “bota” kärlek någonsin
själv upplevt riktig sådan. För hur skulle man då någonsin ens få för sig
att vilja bli av med det, att “bota” bort det?
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Här är vi, som klumpar av celler vandrandes runt på denna planet och
finner man någon man trivs med så vad spelar det för roll hur
kromosomer och annat ser ut? My God.
Tema: Natur
30 nov 2005
Ha haa, jag älskar mitt nya naturtema i Windows. Rekommenderas!
Dimma
01 dec 2005
“Använd orden med inriktning på sanning och kärlek”.
Ny månad. Nya möjligheter. Nya besvikelser. Nya överraskningar. Nya
tillkortakommanden.
Har just bläddrat i nya Amnesty Press. Ovanligt trist nummer.
Kastar en blick mot min bokhylla. “Fyra grunder till ett bättre liv” av
Don Miguel Ruiz. Kortfattat:
1. Var sann i ditt tal (gör mitt yttersta)
2. Ta ingenting personligt (svårt)
3. Ta ingenting för givet (också svårt men jag tror jag är ovanligt bra på
det)
4. Gör alltid ditt bästa (när det väl gäller så..)
Om punkt nr. 4: “Ditt bästa skiftar från det ena ögonblicket till det
andra. Det är inte alltid detsamma när du är sjuk som när du är frisk.
Gör helt enkelt så gott du kan under alla omständigheter så undgår du
självkritik, självförakt och ånger”. Hmm… jag måste nog läsa om den
boken. Börjar med detsamma. Godnatt världen.
Svammel
01 dec 2005
Skulle precis lägga mig i sängen och läsa då någonting viktigare kom
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emellan.
Vad kan jag säga för vist nu… Man kan inte få saker ogjorda och man
kan inte backa bandet och börja om, men om man verkligen, verkligen
vill så kan man kanske hoppa tillbaks till ungefär ruta 10 och ta det
därifrån.
Fynd
01 dec 2005
Efter en lång dag på stan med D och efter att ha fyndat (FYNDAT!)
underbara böcker som jag ska berätta mer om imorgon är det dags att
dra sig tillbaka till bingen. Såg just del 1/3 av ”Den gäckande freden” på
SVT. Mycket bra. Del 2 nästa vecka.
Godnatt.
Försöker vända på dygnet
02 dec 2005
Okej, det gick inte att väcka vare sig katten eller D så jag fick lov att
sitta uppe ensam och då passade jag på att se Showgirl-dvd:n. Den var
mycket bra! Bästa numret: Red Blooded Woman. (Oh dear…) Och ja,
det ena behöver faktiskt inte utesluta det andra. Om jag nu har suttit och
läst historia och religion idag kan jag väl få lov att avsluta dygnet med
en hyllning till popen.
Nu ska jag äta ett par vårrullar och sedan får jag väl krypa till korset och
bädda ner mig mellan de två sovande…
Sömn
02 dec 2005
Varken jag eller D kunde sova så vi satte oss i köket, drack kaffe och
bläddrade i boken “Världshistorien genom tiderna”. Mycket bra köp!
Det är rea på Bok-Skotten på Regeringsgatan 55. Skynda fynda!
De andra böckerna jag köpte var “Religionslexikonet” och “Vad varje
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svensk bör veta”. Sakta men säkert ska jag ta reda på allt jag undrat men
aldrig vågat fråga…
Jag ska nog försöka liva upp hemsidan lite under de kommande
dagarna. Lite nya inslag och nya färger. Vänta och se.
Idag ska vi hämta kissen. Han förväntar sig två hussar numera :-)
För övrigt går mitt humör upp och ner som en jojo. För ett par dagar
sedan var jag på botten men nu har jag rest mig ur askan. Det kanske är
så det är menat? Upp och ner? Men så enorma svängningar känns lite
väl extrema.
Styrka
03 dec 2005
Måste se lite till på Showgirl innan jag går och lägger mig. Känner mig
konstigt pigg med tanke på att jag varit uppe i väldigt många timmar nu.
Månen?
03 dec 2005
Och just när jag skulle lägga mig dök både katten och D upp och gjorde
mig sällskap i soffan. Såg en dokumentär om månlandningen. “Did We
Really Land On The Moon?” Tänk om det verkligen bara var en stor
bluff i politikens namn. Vad hemskt i så fall. Fast samtidigt lite roligt.
Vi har väl ändå ingenting på månen att göra.
Religion?
04 dec 2005
Livet är bra märkligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Satt uppe till halv
fyra i morse och diskuterade religion och filosofi. Det ser pretentiöst ut i
text men det var både bra, dåligt, nödvändigt och skrämmande.
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Jag har berättat saker för D som jag aldrig någonsin berättat för någon
annan och som inte ens finns nedskrivet i någon gammal dagbok från
åttiotalet. Därför känns det plötsligt som dessa “gärningar” existerar på
ett helt annat sätt, att de faktiskt är sanna och utskickade i universum.
De finns inte längre enbart någonstans långt bak i mitt huvud, halvt
förträngda.
Det är lite som klassikern; om ett träd faller i skogen men ingen är där
och hör det falla, lät det då någonting?
Mina drömmar (när jag väl kan sova) är fruktansvärt levande och
verkliga nuförtiden. Ibland kan jag inte skilja på dröm och verklighet.
Det känns jättekonstigt.
Nåja, nu ska jag sluta jiddra och börja jobba.
Cat
04 dec 2005
Jag älskar Kissen. Hade jag vetat att det finns en kattras jag inte är
allergisk mot hade jag skaffat mig en för många, många år sedan. Det är
underbart att dra upp persiennerna och se honom observera världen
utanför. Det är underbart när han kommer och väcker mig, kurrar och
slickar mig i hela ansiktet och kärleksbiter mig i näsan (även om jag
sedan måste tvätta mig för att inte lukta katt i trynet resten av dagen).
Och jag älskar min familj och jag älskar mina vänner som jag vet alltid
finns där dygnet runt.
Jag ville bara få det sagt. Det är ju mitt nya motto: att uttala saker om
jag skulle bli överkörd av en buss imorgon, eller kanske något ännu
värre.
Kram. Kram.
Spisa
05 dec 2005
Jag vill tipsa om Spisa Hos Helena, det är ett underbart ställe!
Rekommenderas starkt! De hade dock inte så mycket vegetariskt på
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menyn så jag fick komponera ihop något själv. Det blev vegetarisk
sushi med sallad och pommes och aioli. Kaffe och konjak med choklad
till efterrätt. Att de spelade Madonna gjorde ju inte saken sämre. Sedan
blev det en hotellbar och natten slutade på Patricia där vi tokdansade.
Taxi hem med fyllemat och nu väntar jag på att min käre boyfriend ska
komma över med pizza…
Sambo
06 dec 2005
Jag ska bli sambo.
Och så slog nyheten ner som en bomb; den finländska Madonnan är
borta, endast 41 år gammal. Dödsorsaken sägs vara hjärtattack som en
följd av missbruk av tabletter och alkohol. Jag ska göra en liten hyllning
till denna skönsjungande skönhet när jag får tid.
R.I.P. Kikka 1964-2005
Sjukskrivning
06 dec 2005
Så ja. Vi har just kommit hem från en lång dag som inkluderat kurator-,
läkarbesök samt ett möte.
Jag ska inte jobba mer i år. Jag ska vara hemma, kurera mig och läsa.
Ikväll ska jag prova nya mediciner för att kunna sova. Vi får se hur det
går.
Papper
06 dec 2005
Är uppe och letar förtvivlat efter några papper jag skulle fylla i inför
mitt besök med kuratorn i eftermiddag. Ska läkaren också, direkt efter.
Så, vi bestämde igår att D flyttar hem till mig. Katten har ju redan gjort
det… You know the story, dubbla hyror, umgås 24/7, yada yada. Så nu
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är det jag, D och Kissen. Okej då, mest är det väl för att vi insett att vi
hör ihop. Så, nu var det sagt.
Sömn igen
07 dec 2005
Ehm, okej. För en gångs skull har jag, som lidit av sömnproblem i hela
mitt liv fått ett preparat utskrivet som verkligen hjälper. Jag kan sova
och sova och ta igen all min sömnbrist. Underbart.
Såg att jag är länkad till från Aftonbladet. Inte illa. Båda
kvällstidningarna under en och samma vecka. “I feel love, I feel love, I
feel love, I feeeeel love”
Sömn
07 dec 2005
Jag har sovit ordentligt för en gångs skull. Slocknade halv tio igår kväll
och vaknade för en timme sedan. Känns bra. Får se vad biverkningarna
blir för några.
Nu vill jag bara ha kaffe, bröd med pepparrotsost och fil. Hej hej.
Harold Pinter
08 dec 2005
Upp och hoppa. Mycket att göra. Allt är ett virrvarr och tiden den bara
går och går.
Jag såg Nobelpristagaren Harold Pinters tal på TV igår. Det var så
träffande, rakt och bra. Jag vill också vara så där smart.
Musik
08 dec 2005
Jag lyssnar på ytterst få finländska artister. Och så går den som jag
lyssnar mest på och dör, bara så där 41 år ung (se 6/12). Kikka utökade
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mitt finska ordförråd med minst 100%. Hennes poplåtar hade alltid
texter som kunde tolkas på ett mer eller mindre erotiskt plan. Alltid
väldigt, väldigt fyndigt skrivet. Det är sorgligt. Några favoriter:
01 Joka solullani huudan
(Jag skriker med varje cell)
02 Tartu tiukasti hanuriin
(Greppa dragspelet hårt)
03 Satu kaunis rakkauden
(Kärlekens vackra saga)
04 Tee-se-itse-mies
(Gör-det-själv-mannen)
05 Nyt älä sano ei
(Säg inte nej nu
Avboka
08 dec 2005
Skulle gå på ett seminarium om panikångest men fick avboka. Hinner
helt enkelt inte. Håller på att städa ur hyllor och skåp för att D ska få
plats.
Jag inser att mina älskade lila gardiner ligger risigt till pga. katten. Han
kommer dra ner dem en vacker dag. Och den dagen är nog ganska nära
nu.
Ungern
09 dec 2005
Min gravida lillasyster ska åka och hälsa på den blivande fadern i
Ungern. Han jobbar där för tillfället. Jag har fortfarande inte vant mig
vid att hon skulle gå och bilda familj före mig. Men vi håller väl på
båda två iofs. Fast på lite olika sätt.
Här är vårt juliga köksfönster (nej, det skulle ju inte firas alls
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egentligen, men då det blir polskt firande på julafton är det väl lika bra
att ha lite jul hemma också….)
Observera den underbara ängeln vars vingar blinkar i olika färger. Den
är tacky. Jag gillar tacky. Jag har fått den av mor min. Jag behövde inte
tjata särskilt länge.
Candle light
09 dec 2005
D ser på Simpsons och jag lyssnar på musik i köket. Ska strax ut och äta
en candle light-dinner. Har fått en massa gjort idag så jag förtjänar nog
lite kul.
Oväsen
09 dec 2005
I natt vaknade jag av ett oväsen som visade sig vara Kissen som tagit
sig allra högst upp i bokhyllan. Han hade sniffat till sig var vi gömt
kattgodiset och vält ner plåtasken och nu försökte han förtvivlat få av
locket. Dock utan att lyckas. Jag gav honom en karamell, gömde asken
på ett annat ställe och gick och lade mig igen.
Spisa 2
10 dec 2005
Så, nu måste jag ju berätta om gårdagskvällen. Åt middag på Spisa Hos
Helena och det var lika gott som alltid. Kaffe, konjak och tryffel till
efterrätt var lika gott det. Sedan umgicks vi med Havre och Micke.
Mycket trevligt. En snabb sväng till Naglo (som D och jag inte var så
tända på just då) och taxi hem. En bra dag var det.
Nu har jag haft såna där jobbigt verkliga drömmar igen. Det är
verkligen skumt. Jag drömmer så tydligt att jag inte riktigt vet om det är
dröm eller verklighet. Ganska läskigt, om jag ska vara ärlig.
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Jam
10 dec 2005
Det är kul att komma hem och man hör ett jamande i trappen. Små
saker gör mig glad.
Slö
10 dec 2005
Vilken underbart slö dag. Har suttit och läst tidningarna på nätet, lyssnat
på gamla Cher-skivor och så beställde vi hem pizza. För en gångs skull
hittade jag en pizzeria med mer än ett vegetariskt alternativ. Hurra för
Chilipizza! Åt deras Bianca Neve (74 kr) och den var ljuvligt god. Nu är
dagarna räknade då jag beställer en Mexicana minus kött plus
champinjoner och slipper bli betraktad som ett fån.
Såg lite från Nobelmiddagen. Hu, så torrt det ser ut. Jag skulle få pula i
mig en hel burk Stesolid för att våga gå på något sådant. Eller en halv
burk Lergigan. Vilken tur att jag slipper gå på sådana fester då…
Och bordsplaceringar… De är av ondo. Bannlys! Bannlys!
Öppna ytor
11 dec 2005
Jag är helt imponerad över det nya vardagsrummet med en massa öppna
ytor. Att jag inte tänkt på det tidigare. Just nu har jag inget vettigare att
säga så jag sätter punkt.
Lost Sun
11 dec 2005
Vad som började som en lugn och seg kväll slutade med att vi
möblerade om i vardagsrummet. Det blev enormt mycket bättre. Men
sladdar… De är av ondo.
88

Såg en mycket bra film på SVT: Lost Sun. Rekommenderas!
Haloumi
11 dec 2005
Jag måste bara berätta om den underbara middagen… Haloumiburgare
med tsatsiki och klyftpotatis. Lovely!
Snart får jag nybakade chokladmuffins.
Jag klagar inte…
Bra saker
12 dec 2005
Såja, det går ju riktigt bra att hålla sig vaken. Om ett par timmar är det
ju till och med legitimt att kliva upp.
Jag har roat mig med att göra om förstasidan lite. Kommentarer, tack!
Som vi ju vet vid det här laget är jag väldigt fäst vid listor av alla de
slag, så här kommer en med det bästa som hänt i mitt liv (utan inbördes
ordning):
1. Att jag blev tvåspråkig
2. Att jag fick en lillasyster
3. Att jag slutade röka (för fem år sedan)
4. Att jag flyttade till Stockholm (för 11 år sedan)
5. Att jag träffade D
6. Att jag insåg att det är ok att må kass och söka hjälp för det istället
för att låta ytterligare en massa år passera som i en dimma
Slockna
12 dec 2005
Så, hur gick det då? Först slocknade katten, sedan D och slutligen jag,
för vad skulle jag annars ha gjort?
Hade ytterligare en konstig dröm som kändes enormt verklig. Jag fick
ett julkort som var adresserat till Kim-M.com, det var postat i
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Helsingfors och det var signerat “Kim M”, med min handstil. Allt
kändes spooky när jag vaknade.
Ring
12 dec 2005
Jag var ju ändå tvungen att vara vaken halv nio eftersom jag skulle
ringa till min läkare som ju har telefontid just då och en fattig liten
halvtimme framåt. Nu var det gjort i alla fall. Nu ska jag lyssna på
“Super Pop”. Vi hörs snart igen. Om jag nu inte somnar och sover bort
ett dygn eller två.
Amarettoskräp
13 dec 2005
Konstig dag. Först såg jag hela Showgirl på DVD (slumrade till
emellanåt) och tog sedan en lång promenad. Ringde Micke och gick till
hans jobb och chitchattade när han hade tid. Drack en kaffe med
amaretto och läste en tidning. Sedan köpte jag skräpmat och åkte hem
och åt med D. Nu ligger jag och surfar och läser lite.
Idag fick jag veta att ytterligare två bekanta är sjukskrivna pga.
depression. Vad är det som händer och sker? Varför mår alla så kass?
Ångest
14 dec 2005
Det är en sån dag då jag inte kan/vill gå utanför dörren. Vill inte stöta på
människor jag inte valt. Jobbig känsla. Ingen mat hemma. Beställde just
pizza på hemkörning. För en person med telefonskräck är bara det en
bedrift.
Varva upp
14 dec 2005
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Jag borde ju gå och lägga mig men jag är alldeles för uppvarvad.
Kämpade med att finna ett nytt cd-brännarprogram. Jag lyckades till
slut. Den verkar funka fint (fingers crossed).
Är ensam hemma med Kissen som blev galen som alltid då jag stekte
haloumi i olivolja. Varför blir katter som förbytta när de känner lukten
av varm olivolja? Jamar och gnider sig och rullar runt. Nu ligger han
dock bredvid mig i soffan och ser lagom nöjd ut.
Nu börjar jag få musarm också. Får låta bli musen lite och använda
fingerplattan istället. Eller vad den nu heter. Allt går bara så
fruktansvärt långsamt då.
Och försäkringskassan satsar miljoner på att få fast luringar. Det borde
väl satsas mer på att rehabilitera de sjuka istället. Oj, oj, vart är vi på
väg.
Rehabiliteringshandläggare?
14 dec 2005
Rehabiliteringshandläggare. På jobbet vill de veta namnet på min
rehabiliteringshandläggare. Har jag någon rehabiliteringshandläggare?
Vad är en re-ha-bi-li-te-rings-hand-läg-ga-re?
Värk
14 dec 2005
Jag har en jobbig molande huvudvärk för tredje dagen på raken. Och
naturligtvis ville pizzabudet stå och småprata. Nu ska jag ligga i den
alldeles för lilla röda soffan och meditera eller nåt.
Färg
15 dec 2005
När man mår som risigast (som jag idag, känner att jag är på väg att bli
febrig och eländig), det är då kollektivtrafiken krånglar och det tar en
evighet att ta sig från norra delen av stan till den södra. Nåja, fick se
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gator jag aldrig sett tidigare, om jag nu ska tänka positivt.
Kom hem och mötte en jamande, sällskapssjuk katt. Nu har han nog på
allvar börjat acceptera mig som kattpappa nr 2.
Fick ett samtal från, vad det visade sig vara, min
rehabiliteringshandläggare. Hon lät både trevlig och genuin.
Idag ska jag ta det lugnt och fint och göra sånt som gör mig glad. (Jag
antar att det betyder en hel del musik på lagom hög volym.)
Cher
15 dec 2005
Ha haa! Ibland slår det mig vilken stereotyp jag är! “Konversation” med
katten: “Kom, ska vi gå in i vardagsrummet och titta på Cher-konsert?
Det var jättelääänge sen vi tittade på Cher”.
Hon är rolig:
“I’ve been a freakin’ diva for 40 freakin’ years. And there are all these
young girls to take - well, they’re not gonna take my place, but they’re
gonna take somebody’s place - J.Lo and Britney and all those girls. If
you wanna know why I wanted to make this show so fabulous it is
because then I’m gonna say: “Follow this, you bitches!”"
Hon är underbar. Såg henne i Globen 15/6 2004 och det var fabulous.
Mera Cher som självterapi:
“Do everything you can do, now! I wish I would have been the baddest
ass girl, and I was pretty bad, but I wish I would have been worse. I
went, “should I do this, should I do this?”, the hell with it. Do it! You
can always look back and go, “shit, I shouldn’t have done that”".
Bakom mitt röda draperi
16 dec 2005
Det har varit en lång dag. Har varit uppe sedan 7 efter en ganska
sömnlös natt. Ska strax försöka gå bakom mitt röda draperi och drömma
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fina drömmar. Inga mardrömmar helst. De plågar mig mer och mer
numera och jag vet inte varifrån de kommer. Eller vad de betyder.
Nighty nighty. Tror jag. Snart.
Lip
16 dec 2005
Hade (så klart) en hemskt jobbig dröm (igen). Jag vet att det är tråkigt
att höra om folks drömmar men jag skriver ju i självterapeutiskt syfte
så, here go: Jag jobbade bakom kulisserna på Lilla Melodifestivalen,
och gudarna vet att jag aldrig sett programmet, som Eurovisionfantast
anser jag det vara en styggelse. Hursomhelst. En blond tjej som bodde
på Ringvägen sjöng en låt med verser på grekiska och refrängen på
engelska och det var så vackert, så vackert så jag bara grät och grät och
grät och jag visste att hon hade en fet hit och ett skivkontrakt och en
lysande karriär framför sig. Jag vet inte om hon vann, för i drömmen
fick man veta det först en vecka efter tv-programmet. Jag kanske får del
två i natt?! Jag lipade säkert på riktigt för jag känner mig sträv i
ansiktet. Eller så är det katten som pussats. Oerhört vackra rader, slå
upp dem om du kan:
Tänään tyyny kastuu
Kun kaipuu pisaroi
Tänään tyyny kastuu
Vuoksesi sydän vaikeroi
(Kikka)
Mystery
16 dec 2005
Hemma igen efter en minst sagt händelserik dag. Skulle promenera till
Globen och shoppa men åkte till Skärholmen istället. De har ju så
mycket av allt där. Det första jag såg var Zanyar Adami, chefredaktören
för Gringo, vilket var lite lustigt då jag precis hade tänkt på honom. Såg
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nämligen någon som var lik honom på tunnelbanan. Väldigt lustigt.
Anyway. Efter shopping och lunch på Douglas Disco Casino (som
naturligtvis inte hade något vegetariskt på menyn, men jag fick en
wunderbar pasta i alla fall) satte sig Carlos Rojas bredvid mig på
tunnelbanan. Han hade pipig röst.
Väl hemma slår det mig hur lite som krävs för att man ska känna sig
betydelsefull. Lille Kissen blir överlycklig när jag fyller på hans
halvfulla matskål och ger honom två kattkarameller. Han sitter nu och
bitpussar mig i näsan och jamar med sitt allra mest enerverande jam. En
klagosång. “Lämna mig inte ensam igen”. Han är himla fin.
Nu ska jag dricka en stark kopp kaffe och sedan ska jag avnjuta ett glas
glögg.
Jag är verkligen thirty something.
Ris
17 dec 2005
Klockan är inte mer än så men det känns som jag hållit igång hela
dagen. Är lite smårisig men det kanske går över till kvällen. Det är
ovanligt mycket jul här hemma.
Jag har hemskt trevligt på ett Kylieforum (Say Hey) och ett
Madonnaforum (English samt Scandinavian). Alla är vi nördar på något
sätt.
Glögg
17 dec 2005
Nu känner jag mig något bättre och ska ta ett gott glas glögg. Och så ska
jag maila till en vän jag inte hört av på ganska exakt ett år.
LOVE
17 dec 2005
Gud vad jag älskar Kissen.
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Och D.
(Men på olika sätt.)
Rep
18 dec 2005
Jag repar mig efter på tok för mycket glögg. Men trevligt hade jag. Och
prata av mig fick jag. Väldigt terapeutiskt.
04:29
19 dec 2005
Jag kan inte sova för jag har ont i magen. Ska jag knapra piller och
försöka i alla fall?
21 Grams
19 dec 2005
Jag har precis sett 21 Grams. Fantastiskt bra film med enastående
skådespeleri (Naomi Watts (ny favorit!), Sean Penn, Benicio del Toro)!
Den kan vara min favoritfilm alla kategorier. Jag säger det igen: en
fantastisk film! Se den!
För övrigt så tror jag att jag är magsjuk. Har hemskt ont.
Mening?
19 dec 2005
My God, vad allt känns meningslöst idag. Ska ta en promenad och
hämta ut två paket.
Vånda
19 dec 2005
Inte många timmars sömn. Mest vånda och magont. När jag väl sov
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drömde jag den hemskaste av mardrömmar. Har sällan varit så glad
över att vakna och inse att det bara var en dröm. Varifrån kommer alla
dessa (ack så tydliga och verkliga) drömmar? De började i och med
Zoloften. Go away. Låt mig vara.
Hahaa, kom just på ett par roliga detaljer ur denna annars jobbiga dröm.
Vi hade en älg på kontoret. Den var jättesöt och hade varit där i fem
dagar tills jag sa att det nog var på sin plats att ringa polisen. Det fanns
också en tiger som jag red på som vore han en häst. Han varnade mig
“akta dig, jag väger 55 kilo”. “Och jag väger säkert 70, men nu ska allt
fläsk bort från denna kropp”, replikerade jag rappt.
Hur står det till med mitt förstånd egentligen..?
Hyper
19 dec 2005
Detta är inget charmigt inlägg, så läs inte om du är känslig.
Det blev en synnerligen kort promenad. Kände att jag var på väg att
kräkas hela tiden och så blev jag kallsvettig, yr och hela kroppen
skakade (det gör den än). Jag ville bara snabbt hem till min trygghet.
Men nu vet jag att jag inte är magsjuk i alla fall, det är ju Zoloften. Jag
känner igen det från när jag började med dem. Det kommer och går. Det
är en hemsk känsla av att hela tiden balansera på gränsen mellan att
kräkas och inte kräkas. Och så blir jag hyperkänslig både fysiskt och
psykiskt. Om jag känner någon stark doft slår det över. På samma sätt
som om någon skulle peta på mig eller säga något halvotrevligt skulle
jag börja tokböla. Hoppas det går över snart. Annars får jag byta
medicin. Nu ska jag öppna mina två paket och hoppas att de piggar
upp/lugnar mig.
Jag ska på möta på jobbet direkt efter helgerna. Får se vad framtiden har
i sitt heliga sköte.
Stop
20 dec 2005
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Lyssnar på Sam Browns “Stop”. När jag var 15 var jag ihop med en tjej
som heter Maija och vi brukade lyssna på just den låten.
Plast
20 dec 2005
Jag fick inte sova längre för Kissen kom och väckte mig genom att leka
i bingen med sin nya (jätteroliga) leksak: ett plastband som satt runt ett
paket. Väldigt sött. Nu ser jag på Cher: The Video Hits Collection.
Qué?
20 dec 2005
Jag förstår ingenting. Vad betyder allt? Betyder någonting någonting
överhuvudtaget? Vad är meningen? Finns det någon mening? Den som
lever får se. Den som inte lever får (kanske) inte se (eller så är det
tvärtom). Just nu är jag bara trött på exakt allt. Allt. Är jag som ett
plåster? jag skulle hata att vara ett plåster. Jag hatar plåster. Verkligen.
Tvi vale.
Time out
20 dec 2005
Time out från D. Måste bli välmående. Kanske går det lättare på egen
hand. Kanske inte.
We hurt together
Hurt alone
Don’t you sometimes
Wish your heart was
A heart of stone
Cher
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Pepp
20 dec 2005
Min gode, fine vän PG kom över på middag (lagade den ljuvliga
tortellinin, se mat & dryck-sidan).Han är nybliven singel och vi talade
om meningen med saker och ting. Om kärlek, framtid och religion.
Sedan slog vi på Madonnas Confessions… (han hade inte hört hela) och
han gillade den lika mycket som jag. “Varför tvivlade jag någonsin på
Madonna?”, sa han självironiskt. Underbart att ha en vän som man kan
lyssna på musik med. De flesta har ju musik som något slags
bakgrundsbrus, men för mig är den så mycket mer. Jag sätter mig
verkligen ner och lyssnar. Vi kom fram till att Madonna skriver
underbara texter. De är enkla men aldrig bara tomma ord, utan med
mening och budskap.
P sa också att jag är “den ende han verkligen kan tala om allt med”. Det
gläder mig mycket.
Madonna i datorn
21 dec 2005
Jag har roat mig med att ladda in hela min Madonnasamling i datorn.
Alla mixar och allt. Rubbet. Underbart. Det tog tid. Men nu slipper jag
röra mig och gå till cd-hyllorna. Livet är så bra så.
One
21 dec 2005
Har sett Magnolia idag. Mycket bra film med underbara Julianne
Moore. Fantastisk musik också, med Aimee Mann. Bra text:
One is the loneliest number
That you’ll ever do
One is the loneliest number
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Much much worse than two
One is a number divided by two
(Aimee Mann/One)
Glömde berätta om en smårolig händelse som inträffade häromdagen då
jag var på väg från tuben. Ett stort ungdomsgäng kom emot mig (det
finns en skola i närheten av mitt hem) och en tjejerna tittade på mig och
sa: “Heeej!”. Hennes väninna utbrast: “Ooo, sexy!”.
Idag, på 7 Eleven stod det en yngling framför mig som doftade som
Like A Prayer-LP:n (den var ju parfymerad). Blir alltid lycklig av den
doften. Undrar vad den heter.
Vio
22 dec 2005
Var uppe med tuppen och ringde Vio ,min läkare, och vi kom fram till
att jag skulle öka min Zoloftdos från 100 till 150 mg/dag. Hoppas den
börjar verka ordentligt nu så att jag kan hantera min eviga ångest.
Gick och lade mig igen men snart kom Kissen bärande på det vita
plastbandet som kommit att bli hans favoritleksak. Det var bara att börja
leka. Han ger sig inte så lätt…
Kabbala
22 dec 2005
Idag har jag legat och läst en bok om Kabbala, som jag köpte för ett par
år sedan. Bläddrade också i slutet av Bibel 2000, där kartor, förklaringar
och citat finns. Sedan kom katten återigen med plastbandet och krävde
lek. Får fortsätta läsningen ikväll. Nu ska jag gå och handla.
The end
22 dec 2005
Då så. Nu har D varit här och hämtat Kissen och sina saker. The end.
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Nu behöver jag vara ensam ett tag och bygga upp mig själv. Sten för
sten. Från grunden.
03:00
23 dec 2005
Ja, ja. jag ska gå och lägga mig snart. Ska bara äta två vegokorvar med
bröd och stark senap först.
Året är snart slut. Och sååå mycket har hänt under det här året. Mer än
andra år i mitt liv. Upp och ner. Knappt någon rak linje överhuvudtaget.
Kanske kan 2006 bringa mer balans till tillvaron? Vem vet. I live on the
hope.
8000
23 dec 2005
Om du har 8000 kr över får du gärna köpa en ocicathane åt mig. Jag
fyller ju snart år och allt. Tack på förhand.

Möten
23 dec 2005
Livet är fullt av möten. Stigar korsas. Ibland vandrar man på dem
tillsammans bara ett kortare tag. Andra gånger mycket längre. Det är
svårt att veta varför då och då, men när man får lite distans till saker och
ting ser man varför man skulle stöta på den och den människan. Vad
man fått ut av det. Vad man gett. Vad man lärt sig själv och vad man
lärt den andra. Det svåra är att leva fram tills man kommer till den
insikten. Innan man förstår. Tack och lov ändå, ju äldre man blir, desto
snabbare förstår man. Så är det för mig åtminstone.
Jul 1
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24 dec 2005
Så var det julafton. Men jag ska nog ignorera spektaklet. Hur stora är
oddsen, när jag har en massa lugna låtar på slumpvis uppspelning, att
den spelar den absolut sorgligaste två gånger på raken (och bara den två
gånger) och att den dessutom avslutar med Love Don’t Live Here
Anymore. Nåja, det hände i alla fall.
Jag är inte så glad, som på bilden, just nu. Men snart kanske. Vem vet.
My God att allt ska vara så fördjävligt jobbigt emellanåt.
Jag. Är. Så. Trött.
Snälla, ge mig en mening med allting. Vad som helst. Ett tecken på att
något överhuvudtaget har någon som helst betydelse.
Känner mig rådvill. Känner mig som på ruta bloody fucking nummer ett
år ut och år in. Varken mening eller mål. Bara en endaste lång väntan.
Men på vad? Att få återfödas till en trevligare värld? Såg en dokumentär
idag, om bibelkoden, och enligt den lär världen gå under 2012. Och lika
bra vore väl det. Ta oss arma själar till ett bättre ställe. Fan fan fan (som
Rock-Åsa skulle säga. Själv svär jag ju aldrig).
Jul 2
24 dec 2005
Ont i huvudet. Sov jättekonstigt i natt och drömde konstiga drömmar.
Skulle fira jul med D:s familj, men orkade inte. Stannar hemma och har
det bra i stället.
Jul 3
24 dec 2005
Just ätit den godaste risgrynsgröten någonsin. Riktigt njutbar.
Talat med mamma + syster på msn. Ska spendera kvällen hemma och
spela 80-talsmusik på hög volym. Tror att alla grannar är bortresta.
Imorgon ska jag på sedvanligt vis gå ut med P. Det är ju tradition att gå
ut på juldagen. Ser fram emot det.
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Jag har fått en del julkort - tack! Själv har jag ju som vanligt inte skickat
några.
Mobilen ringde några gånger i morse men jag minns inte alls vad som
sades eftersom jag fortfarande låg och sov. Nåja. God jul i alla fall.
Jul 4
24 dec 2005
Dagen har gått som i blixtens hastighet. Har legat och läst mestadels av
tiden. Har äntligen påbörjat något jag tänkt göra i flera år: läsa Bibeln
från sida nummer ett och framåt, hela vägen. Snart klar med första
Moseboken; fylld av sex, incest, intriger, död och blod. Hu, så hemskt.
Nu har jag paus efter middagen. Läser tidningarna på nätet och spelar
gamla goa Lena Philipsson-låtar.
Webbjobb
25 dec 2005
Oj, vad tiden går när man har roligt. Har suttit och jobbat lite på
hemsidan och (om inte annat så i terapeutiskt syfte) börjat lägga ut min
dagbok på hemsidan. Från början. Då jag just fyllt 11. Fyller på med
tiden. Nu ska jag försöka sova lite. Det blir ju en söndag med diverse
upptåg om jag inte gissar helt fel. Nighty, nighty.
Slitna jeans
25 dec 2005
Nyduschad och väldoftande i mina snyggaste jeans (enormt slitna dock)
och min rutiga (halvskrynkliga, men hoppas det ej syns så väl) skjorta
ska jag bära kvällen till ära. Och mörk-mörkbrunt hår. Äntligen har
håret växt tillbaka till något man kan kalla frisyr.
Pratade med MM, men han är sjuk och förblir hemma.
1986
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25 dec 2005
Så, nu har jag lagt ut mars 1986 också. Konstigt hur man kommer så
tydligt ihåg vissa saker men totalt har glömt bort andra. Selektivt minne.
Var ute och handlade, det hade visst snöat lite och det kändes trivsamt
att promenera bort till Konsum. Det är en härlig del av stan jag bor i.
Nu ska jag strax börja fräscha till mig för kvällen.
Webbjobb 2
25 dec 2005
Jobbar o så flitigt på hemsidan. En del förändringar ska vara färdiga till
årsskiftet. Nu har jag paus. Läser dagens tidningar och ska ta en
promenad. Sedan ska jag träffa P.
Mambo
26 dec 2005
Jag är redan hemma. Taxichauffören var en grek som var släkt med
Elena Paparizou. Hemskt roligt, som vi pratade… :-)
Han har tydligen skrivit flera av Antiques texter och här närmast har
han skrivit texten till Elenas kommande singel “Mambo”. Vi får väl
se…
13:48
26 dec 2005
Fan, fan, fan.
Knapp knatter knapp
27 dec 2005
Jag har suttit vid datorn och skrivit non stop absolut hela dagen. Eller ja,
jag har suttit i köket, legat i sängen och halvlegat i soffan och skrivit. I
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love my laptop! Nu är hela 1986 ute på sidan. Vilka minnen det väcker
att läsa gamla dagböcker!
Fick ett mail idag:”…du är en trevlig och intelligent kille…” Det är
alltid uppmuntrande. Annars så har jag mått väldigt bra idag.
Och jag har öppnat en ny sida på Qx.
Version 2.0
27 dec 2005
Jag har äntligen gjort klart Version 2.0 av min hemsida. Grönt och
skönt. Jag har suttit framför datorn non stop sedan fem i morse. Nu så.
Hoppas den känns lite fräschare nu. Kommentarer, tack.
Brådska
27 dec 2005
Här är man i full fart. Jag har två datorer att rensa och mail att skriva
och räkningar att betala och jag är på skrivarhumör.
Bröllop
27 dec 2005
Jag har haft en väldigt bra dag. Tack. Och det var länge sedan jag var
så… driftig. Betade just av min enorma hög av post som jag totalt
ignorerat de senaste veckorna (öppnade inte ens tackkortet från
bröllopet förrän för ett par dagar sedan, förlåt, R&S! Det var hemskt
fint). Räkningarna är inlagda på internetbanken och det är väl bara att
försöka slappna av. Är väldigt speedad dock. Vågar inte ens skriva hur
många timmar jag varit uppe nu. Men låt oss säga att jag är så
fruktansvärt övertrött att jag kommer däcka av ett par droppar theralen.
Eller inte.
Hursomhelst. Fick ett par väldigt rara mail idag och det tackar jag
innerligt för.
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Däck
28 dec 2005
Helt däckad. Väckt av mobilen. Ska träffa JH och TJ men jag vet inte
hur det ska gå. Känner en begynnande huvudvärk. Och dessutom har
jag ålderskris eller nåt. Å, nej. Tänk inte på det. T-r-e-t-t-i-o-e-t-t. När
min far var 31 var han vuxen på riktigt och hade barn och fru och villa
på gång och vad har jag? En (i och för sig lovely och välplanerad) etta (i
en i och för sig väldigt lovely stadsdel) i Stockholm och samma gamla
jobb och samma gamla krämpor och funderingar. I must move on. Ska
bara dricka en kopp kaffe först.
Snödrivor
28 dec 2005
Hemma och äter efter promenad i snödrivorna. Ska träffa Jompa och
Tams. Jompa är en sådan där underbar heterokille som man önskar att
ens syster ska bli ihop med. Och Tams är bäst i världen på girltalk. Ska
ses på Söder. Ciao.
Musik-DVD
29 dec 2005
Hemma i soffan och ser på musik-dvd hela dagen. Ja, så får det bli.
Hade en lovely kväll med Jompa och Tams och Havre kom också. Jag
har fina vänner och det gläder mig. I love you all.
Taxi hem med skräpmat i bagaget och så ringde jag D, trodde i min
enfaldighet att han var vaken kl. 04:15 men det var han visst inte.
Illusion
29 dec 2005
Jag levde i en illusion. Det jag trodde på fanns inte. Skapade jag
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illusionen själv eller lades den framför mig som en färdig paketlösning?
Hursomhelst har jag vaknat nu. Och det gläder mig.
Förvirrad sömn i soffan
30 dec 2005
Jag somnade i soffan förut och när jag vaknade var jag helt säker på att
jag hade ringt tre telefonsamtal + gjort en naughty sak på nätet. Men jag
hade visst bara drömt. Var tvungen att ringa och fråga. Jag har lite svårt
att skilja på dröm och verklighet just nu.
Har lagt ut lite mer ur mina gamla dagböcker. Inget sensationellt, men
själv älskar jag att läsa andras dagböcker (och biografier) så kanske kan
någon glädjas.
Dagens mail
30 dec 2005
Mottaget mail från anonym ung man:
Om du vill komma över din åldersnoja eller att du inte skulle vara
attraktiv längre erbjuder jag mig härmed att hångla med Kim
*storslagen present va* :)
Jocke
30 dec 2005
Jocke ringde precis. Han gillade att läsa om sig själv i de gamla
dagböckerna. Vi lever helt skilda liv i dag. I olika delar av landet. Man
växer upp som i symbios men sedan börjar man sakta forma sig själv till
den man vill vara och då glider man lätt ifrån varandra.
Måste kila till Globen Shopping. Orkar verkligen inte men jag måste,
måste, måste!
En kopp kaffe först. Sedan är jag på väg…
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Globen Shopping
30 dec 2005
Äntligen hemma. Globben Shopping är verkligen ingen lätt match så
här dagen före nyår.
Köpte sprit och vin och mat och på Rocks fyndade jag fyra rea-skivor:
två av de allra bästa ever: Michael Jacksons “Thriller” och “Bad” (blev
inspirerad av mina gamla dagböcker…) samt underbara Marit
Bergmans “Baby Dry Your Eye” + samlingen “The Very Best Of Dusty
Springfield”. Ser det som mina egna födelsedagspresenter. Och den
trevlige mannen bakom kassan gratulerade i förskott.
Och dagens goda gärning: en äldre man utanför Globengaraget bad mig
om en tjuga till parkeringen. Han önskade mig ett gott slut. Se, vi måste
hjälpa varandra, vi arma själar.
Nu måste jag tokkasta mig i duschen. Känns som jag sprungit ett
maraton.

31 år 1
31 dec 2005
Väckt av brorsan som läste mina gamla dagböcker :)
Hade 38 olästa meddelanden på Qx, och 8 gästboksinlägg. Tack, snälla.
Känner mig uppskattad och bra.
Igår var jag f*u*l*l* som få.
Idag ska jag skärpa mig. Men jag fyller ju 31. Då kanske man får vara
full ibland. Eller inte.
Anyway. Lovely nyår till alla. Nu ska jag slå på en platta och fira!
31 år 2
31 dec 2005
Tack, Linda Skugge! I love you.
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Skriv nu i min gästbok, alla besökare, så blir jag glad.
Kram, kram,
Kim
31 år 3
31 dec 2005
Spelar hela albumet “Like A Prayer” om och om igen, på hööög volym.
Ringde mamma och confessade att jag stal ett ciggpaket av henne den
26 januari 1989. Hon skrattade men förlät mig. Fick just SMS från
syrran. Hon är i Ungern hos sin kille som jobbar där. De ska ha barn.
Och hon är 10 år yngre än jag. Jag måste sätta fart… :)
Dags för en nystart 2006. Jag ska bli en bättre och helare människa. Ska
snart iväg på fest. Även om jag inte riktigt repat mig från gårdagens
smygstart av firandet.
Vi hörs, alla. Ta hand om er och varandra. Vi ses på andra sidan!
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