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Äntligen 11 
01 januari 2011, 10:53 

Äntligen är 10 över och 11 är här. Vi stod i den svarta natten, i den 

meterhöga snön, med en flaska champagne och jag sa ”låt oss ta 

en bild och skicka till SFI för att beskriva svensk kultur”. 

Kvällen var fin med god mat och fina vänner (nya och gamla), 

sällskapsspel och de där nio nyårsskivorna jag hade med mig. 

Nu är jag ensam vaken då jag arbetar, men från och med nästa 

vecka så jobbar jag bara måndag-fredag. Gott! 

 
Jag är världens sämsta försäljare 
06 januari 2011, 08:12 

Igår när jag skulle gå hem från jobbet hojtade kollegan K: ”Hörrö! 

Jag skulle vilja köpa din bok!” 

”Vilken bok?” 

”Den som du har promotat på hemsidan.” 

”Ah, du menar bloggböckerna?” 

”Ja, just det.” 

”Men de är ju ingenting att ha!”* 

Ha ha ha. 

Jag hade bråttom och lovade tipsa honom nästa gång. 

Det är ju så att bloggböckerna som släpps i januari varje år är 

otroligt fina och eleganta att ha hemma i bokhyllan. 

Det är även kul att ligga och småläsa i dem. Jag lovar. Dessutom 

innehåller böckerna alltid lite hemliga, tidigare opublicerade 

inlägg PLUS de där skyddade inläggen. 

De släpps och de kostar pengar då de ju får denna blogg att gå 

med (rejäl) vinst. Det kostar att driva KM.se, förstår ni! 
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Böckerna finns hos Vulkan och jag håller just nu på att redigera 

den kommande. 

*Det känns så avigt att tjäna pengar på vänner, kollegor och 

bekanta. Usch. 
 
Kollegan som gick i celibat 
07 januari 2011, 10:12 

Fredag betyder att vi kan freaka ut en smula, så säg hej till Freaky 

Friday. 

I förrgår samtalade jag lite med en tio år äldre kvinnlig kollega. 

Hon gav upp det här med män för länge sedan och lever nu för 

och med sina husdjur. 

På något sätt kom vi in på ämnena MÄN och KÄRLEK och SEX 

och jag anade att hon nog saknade dem alla tre, men mest av allt 

sexet. 

- Men nog saknar du väl ändå balle? Lite grann? 

- Ja, men jag står inte ut med det som kommer med ballen. 

Vi vet således alla vad hon har i sin byrålåda – en samling fräsiga 

kärleksstavar. 
 
Jag sprider kärlek omkring mig 
07 januari 2011, 10:52 

…Ty jag är en mycket kärleksfull person. 

Igår skickade jag ett spontant mail: 

Miss you. 

And you are in my adopted homeland with your lovah. 

I miss you, I said. 

I love you. 
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You actually mean something to me, you see. 

Puss. 

Idag kom svaret: 

I actually thought about you today as well! 

Aww süt süt pojke :) 

Miss you too. 

Weather is great. Lovah is extremely sexy. 

Was in Jerusalem last night. Going horse back riding tomorrow 

up north near Haifa. 

:) thanks for your email. Really made me smile. 

Puss puss 

 

Låt oss nu alla vara lite extra kärleksfulla och vänliga mot 

varandra. 

Det är ju en så kylig tid (och årstid) vi lever i. 
 
Dagens mail 
09 januari 2011, 10:31 

”jag är kåt och du är snygg” 

/Man som undrar om vi inte kan ”träffas en liten stund” 

Ha ha ha ha ha. 
 
Sluta jiddra, börja jobba 
11 januari 2011, 11:42  

Det lyxiga tjatet om ”oxveckor” och överlag allt ”åh, jag måste 

jobba-gnäll” får mig att vilja vomera. 

För det första är det ett hån mot de arbetslösa och sjuka och detta 

blir väldigt tydligt på exempelvis Facebook när den ena vännen 
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gnäller över ”ännu en tung arbetsdag” medan nästa vän ”söker 

jobb – är desperat”. 

För det andra är det tröttsamt för oss som de ”röda dagarna” inte 

betyder någonting. Vi arbetar hårt hur blodröd dagen än må vara 

och när vi knappt kan ta semester på grund av (underbart) tung 

arbetsbörda så hänger ju örfilen i luften när vi tar del av detta 

jämrande. 

För mig var 2010 ett slitigt år med två semesterdagar i augusti 

och en hel semestervecka i april. Och inga jävla röda dagar. Jag 

klagar ej, ty jag älskar att arbeta och jag älskar att tjäna cash. 

Så skärp er. 
 
Gubben tar ton 
13 januari 2011, 07:37 

Vissa vänner har underliga vänner. 

Då måste gubben ta ton. 

X: I can tolerate ignorance, I can be patient with most people. But 

homophobes – should stay out of my sight. 

Y: i’M AM NOT A HOMOPHOBE. BUT THE BIBLE IS MY RULE 

BOOK FOR LIFE, LEVITICUS 18:22. wHAT MORE CAN I SAY 

Jag: Doesn’t the Bible also say that women should be quiet and let 

men do the talking? 

 

Synen! 
13 januari 2011, 12:34 

Hösten 2005 skaffade jag under stort pompa och ståt mina första 

(och nuvarande) glasögon. Fastän det inte syns på ytan så åldras 

även jag och därför kände jag att det nu var dags för en ny 
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synundersökning. På lunchen trippade jag ner till mycket 

trevliga Synoptik på Regeringsgatan (i huvudstaden) och lät mina 

ögon genomgå test efter test – jag kände mig lite astronautaktig 

där jag satt. 

Den oerhört hjälpsamma och vackra tösen i kassan hjälpte mig att 

hitta exakt de bågar jag drömt om under de senaste månadernas 

ensamma nätter. 

De nuvarande glasögonen har jag, åtminstone mentalt, växt ur. 

Därför blir det nu nya bågar. 

Det är förresten rent tekniskt mina andra glasögon jag bär på 

nosen just nu: min glasögonkarriär inleddes under min vildaste 

partyperiod och jag 1) hade sönder dem på krogen och fick dem 

lagade, 2) tappade dem på ett dansgolv och hittade dem inte bland 

alla tusentals dansande fötter och därmed fick jag snällt köpa nya. 

Jag går nu från Dior till Prada och det var – precis som med de 

första glasögonen – kärlek vid första ögonkastet. 

Jag kräver rejäla doningar och mycket plast! Stort och 

skrymmande ska det vara – ja, jag vill belamra mitt ansikte med 

rediga bågar så att de täcker så stor del av fulfejan som möjligt. 

Jo, synen hade försämrats något, men dessutom noterade fru 

Optiker att jag skelar något (eller nåt liknande). ”Det märker du 

nog när du är trött eller har tagit ett glas vin en fredagskväll, att 

ena ögat vandrar utåt en bit.” ”Vad då ‘fredagskväll’?” sa jag (inte). 

Fick övningar för att motverka detta. 

Jag får mina nya glasögon inom tio dagar – vänta bara! 
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Avslutad jakt 
15 januari 2011, 12:43 

Igår när jag kom hem tömde jag hela väskan i jakt på mitt 

läppcerat*. Jag är stenberoende sedan många, många år tillbaka 

och hittar jag inte mitt cerat så grips jag av panik och 

hyperventilerar och går upp i falsett. Ja, jag har naturligtvis 

jättemånga cerat här och där i bostaden och i väskor osv, men jag 

blir mycket upprörd när jag inte hittar det som för tillfället är 

mitt huvudcerat. 

Skratta ni. Alla har vi våra egenheter – det är de som gör oss 

mänskliga. 

Nyss, när jag gick för att hämta mer juice, så blev jag efter att ha 

stängt kylskåpsdörren stående så där filmiskt: vad var det jag såg? 

Jo, mitt cerat. Det låg där bland alla tusentals grönsaker. Kärt 

återseende. 

 

*Jag hade dessutom varit hos tandläkaren och när man legat och 

gapat ett tag så har läpparna blivit extra torra – därav extra stor 

panik. 

Grönsakerna hade jag för övrigt tagit med mig hem från jobbet. 

”Det märks att det är du som jobbar”, sa kollegan, ”ty kylskåpet är 

väldigt grönsaksfyllt.” 

 

Kom vi inte överens… 
15 januari 2011, 15:25   

…Om att ni som tänder på det vulgära i fyrverkerier och smällare 

skulle städa efter er? 

En stor som en ölback ligger sedan två veckor tillbaka mitt i 
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bostadsområdet. 

Svinet som stod där och smällde på nyårsafton lär ju bo i krokarna 

och därmed passera sitt avfall flera gånger om dagen. Vad tänker 

han/hon? Inte alls? Eller kanske var det den festliga Britt-Marie 

som var gäst på festen som hade med sig smällarna? Ja men då 

måste ju ändå värden fatta att han/hon måste städa efter sina 

gäster. 

Och människan är höjd till skyarna för sin brinnande intelligens. 

Jesus Kristus. 

 

Nya glajor och nya gaddar 
20 januari 2011, 15:54  

Säg gärna hej till mina nya tänder och ännu nyare glasögon. 

Aj aj, sicken lång men effektiv runda jag drog på stan. Ja ni 

förstår; jag gillar ju inte att ränna runt på byn i allmänhet och jag 

ogillar väldigt starkt att ‘shoppa’. Därför planerar jag allting till 

punkt och pricka – idag började jag på Drottninggatan och 

arbetade mig fram längs gator och gränder tills jag kom till 

slutdestinationen på Regeringsgatan. 

Jag vill prisa min nya fantastiska tandhygienist Nasrat som gjorde 

ett strålande jobb. Dessutom var hon glad och käck och besvarade 

ordentligt mina många frågor. (Ja, Nasrat är slöjbärande muslim 

– hon visar tack och lov sitt vackra ansikte – och jag förstår ju att 

ni tror att jag ogillar muslimer bara för att jag inte är crazy about 

Islam, men så är det inte. Ni är bara fördomsfulla och trånga i 

huvudet, era as.) 
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Vidare vill jag tacka optiker-Theo. Aj aj, en sån läcker-smäcker 

mulattpuma. Frågan är bara om du flirtade eller inte. Skönt var 

det i alla fall när du smekte mina tinningar. 

Avslutningsvis vill jag tacka Prada för de eleganta bågarna. Oj oj, 

så stiliga de är. 

Hemma och lunchar. Snart ut och iväg igen… 
 
Nya tider och nya rutiner 
22 januari 2011, 12:16  

Mötte en riktig inspiratör på gymmet. Nej, han sa inget, han bara 

stod där i bara småbyxorna och stretchade den perfekta kroppen. 

Det mörkbruna, självlockiga håret fladdrade elegant och de vita, 

raka tänderna lyste upp tillvaron. 

Ja, ni förstår: lördagsmorgnar 2010 betydde att jag låg bakis och 

skakis och/eller befann mig på kontoret. 2011 betyder de däremot 

att jag utsövd och fräsig befinner mig på gymmet. Svett rinner 

längs den röda fulfejan och det värker både här och där. Men fy 

tusan så skönt det är efteråt. 

Att gymma är alltså lite som att ha sex: bäst efteråt. 

Denna lördag ska bli en av de bästa dagarna i mitt liv. Jag känner 

det på mig. 

 

Jag försökte dejta en muslim… 
25 januari 2011, 14:07  

…Men det gick väl sisådär insåg jag när jag läste det senaste 

mailet. 

”Kan du hibreska? Min farfar eller farsfarfar var juden :)” 
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Stockholm: Utan el 
26 januari 2011, 13:07  

Det blinkade till och sedan blev det svart – och väldigt, väldigt tyst 

– på kontoret. 

Strömmen försvann och hela kvarteret ligger nu livlöst. Utan puls. 

Utan sus, dus, larm och stoj. 

Hötorgets tunnelbanestation ser ut som en spökstad. Butikerna 

har stängt men inne på Wrap World sitter medborgarna och 

samtalar om detta dramatiska, omgivna av romantiska levande 

ljus. 

Inte en tidning nämner dramat som i skrivande stund pågått i tre 

timmar. (Som ni vet så behövs KM.se på många olika plan.) 

Jag gick hem. Utan el kan jag inte arbeta. Vem kan det? Inte 

många. Vardagsdramatik, säger jag! 

 

Vad har pursvenska fjollor och 
machoaraber gemensamt? 
26 januari 2011, 16:42  

1. De är frisörer. 

2. De bär väldigt, väldigt, väldigt trånga jeans. 

Visst är det lustigt att dessa motsatser förenas i yrket! 

Ja, jag besökte just en frisör för första gången på ganska exakt tio 

år (brukar ju ta hand om mitt enorma burr själv) och jag kan 

avslöja att det var väldigt länge sedan en så attraktiv man (eller 

någon överhuvudtaget) vidrörde mig. Känner mig nästan lite 

nyknullad. Klamydia? 

Bonus: 
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Han: Ska jag ta lite i ögonbrynen också? 

Jag: Är jag så gammal? 

Han: Nej. Hi hii. Men vi tar bara lite där det sticker ut. 

Jag: Okej. 

 

Säg hej till frillan 
28 januari 2011, 08:04  

Fru Fredag klampar in på skyhöga stiletter. Hallå ungdomar, 

väser hon med whiskystämma medan hon med de 

välmanikyrerade fingrarna puffar upp den fräsiga frillan. 

Frillan ja, jag förstår att ni gått som på nålar. Förmodligen har ni 

häckat här och tokklickat på ”uppdatera” i hopp om att den nya 

frippan ska dyka upp på bild. Och här är den nu. Stilren och 

elegant. 

På det privata planet kan jag avslöja att jag igår var hos 

tandläkaren (igen). Sent på kvällen hoppade jag upp i 

portugisiskans tandläkarstol och jag njöt för fulla muggar. 

Därefter spontanträffade jag en kamrat på favoritkrogen och njöt 

helt andra muggar (som inte var fulla särskilt länge). 

Ja, och så händer det en hel del kanske väldigt trivsamma saker. 

Jag tror att helgen blir mycket händelserik och förlösande. 

 

Hemma efter finemangfin afton 
29 januari 2011, 00:08  

Hej. 

Jag har kommit hem från en vän. Sebbe och jag var hos honom 

tillsammans med en väninna och åt (indisk – som vanligt) middag 

och såg Eurovision 1976 och 1991. 
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Känner mig så ‘normal’ (som om det vore något att eftersträva, 

iofs) när jag umgås med mina Eurovisionvänner (ja, med versal). 

Tänk om jag hade vetat det som gossebarn – så mycket lättare 

livet hade varit. 

Livet är inte så illa alls när man umgås med ljuva människor. 

 

Kväll hos sån där förortsinvandrare med 
parabol 
29 januari 2011, 10:49  

Förresten, eftersom jag igår var hos en sån där invandrare som 

bor i förorten och har en parabol på balkongen och därmed 

tusentals tv-kanaler, så hade jag möjlighet att se finska 

uttagningen till Eurovision (tredje semin tror jag det var). Det var 

så uselt att jag blev provocerad. Värdelösa låtar (de enda som 

hade potential röstades ut), budgetproduktion på hela alltet 

(säkert inte mer än 100 €). Ja, vokalisterna var klädda i antingen 

90-tals-raffiga kläder – eller jeans och flanellaktig skjorta. 

Ja, som sagt, jag blev så upprörd att jag gömde huvudet i 

händerna och slutligen blev det bara för mycket, så jag åkte hem. 

 

Lösenordsskyddad: Oj oj oj 
30 januari 2011, 11:36  

Så, jag var på date igår. Med en Daniel som jag mötte på det där 

communityt. Han var inne och spanade på mig några gånger och 

till slut så skrev jag till honom (vilket jag gör väldigt sällan 

eftersom män är som de är). 

Han var mycket kort (verbalt) så jag lade ner projektet, men 

dagen därpå insåg jag att han varit inne och spanat på mig igen, 
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samtidigt som en vän berättade att hans psykolog sagt att han bör 

”uppvakta mer och vara mer tålmodig”. 

Jag skrev således på nytt och då öppnade han upp sig, plötsligt, 

och snart frågade jag om vi inte skulle ”ta en öl eller annan valfri 

dryck”. 

Sagt och gjort. Igår möttes vi utanför Rådhuset 

(tunnelbanestationen trodde jag, men det visade sig att det var 

självaste Rådhuset – byggnaden – han menade). 

Han var vacker som en sommarkväll och han gav mig DEN 

blicken. Den där uppskattande blicken alltså. Han tog mig 

till Orangeriet och det klickade som fasen. 

Vi ville sitta ner så vi gick runt ett tag (mycket folk ute en 

lördagskväll) och plötsligt stod vi utanför Spisa hos Helena, där en 

vän arbetar. In gick vi och sittplats fick vi. 

Ni vet jiddret om att ”den (kärleken) växer fram” – det är ju bara 

bullshit. Åtminstone för mig, ty antingen så smäller det ordentligt 

eller så kommer det aldrig att smälla och jag kommer att gå runt 

och vara småmissnöjd. 

Nu small det till rejält. Ja, det smäller än idag när jag tänker på 

honom. 

Exakt min kopp te: lite ”torr”. Ja, lite ”tradig” men ändå skojfrisk. 

Lite smart. En sådan som kan stava. En sådan som inte vet om 

han ska rösta på Miljöpartiet eller Folkpartiet och därmed röstar 

på Centern (klart jag frågade). 

Och han talade vackert, med vacker röst och halvbred 

stockholmska. Det går jag igång på. Ja, jag går igång på 

stockholmska och på skånska (dock ej sådan som kräver 

textremsa). 
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Han var lite längre än jag själv och han var propert klädd och han 

hade skäggstubb som jag ville känna mot min nacke. Åh, jag ville 

hångla upp honom bums, men jag vågade inte vara alltför 

påflugen. Jag var trots allt ganska flirtig av mig. ”Du är ganska 

exakt som jag föreställde mig – fast snyggare.” 

Och åh, han ogillar päls lika mycket som jag! Bara en sån sak! 

Kul anekdot: jag frågade vilken skiva han köpte senast och han sa: 

”Arvo Pärt”. 

Det lät bekant, tänkte jag och insåg snart att det var ju den skivan 

jag fick av misstag när jag beställde den spanska diskodivan Marta 

Sánchez album på nätet. För två år sedan. ”Är det ett vitt omslag?” 

frågade jag. ”Ja”, svarade han och så drog jag hela historien och 

när sådana här tillfälligheter uppdagas så vet vi alla att vi är på 

rätt väg. 

Nu har jag sprättat upp den inplastade skivan och här sitter jag nu 

och lyssnar på klassisk estnisk musik. 

 

Lösenordsskyddad: En sån där 
januarisöndag… 
31 januari 2011, 08:01  

Igår då… Vi SMS:ade lite och jag frågade om han inte ville följa 

med Sebbe och mig på eftermiddagspromenad. Det ville han och 

en timme senare sågs vi. 

Han stod där i all sin skönhet, en småful januarisöndag, och han 

log och han fick mig att le. 

Vi promenerade länge och långt, längs Norr Mälarstrand och kors 

och tvärs över Kungsholmen. Vi samtalade om det mesta och gång 

på gång insåg jag hur kompatibla vi är. 
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Ah, hans vackra röst! Hans fina leende och den tjusiga tandraden. 

Ja, när jag såg honom i ögonen så försvann det mesta omkring 

mig. 

Det kändes som att jag dök. 

Innan vi skildes åt så bokade vi in date 3: onsdag, hemma hos 

mig. Jag är nervös. 

 

Utan rubrik 
31 januari 2011, 11:16  

Sol på himmel och sol i sinne. 

Varsamt knackar våren på. Släpp in mig, hojtar hon. Jag kommer 

med glada bud och fina besked. 

Jag gör som hon säger. Öppnar upp. Suger i mig den friska, 

frestande sötman. 

Fyller lungorna med ”nytt”. Så mycket nytt. 

Kisar. Glor. 

Hör fågelsång och dripp-dropp. 

Glada skratt och sylvassa klackar mot den bara asfalten. 

Fru Vår kastar med håret. 

Rättar till den korta kjolen. 

Häll upp ett glas whisky, säger hon glatt. Jag är här för att stanna. 

 

Lösenordsskyddad: Känslomässig 
bantningsmetod 
31 januari 2011, 19:27  

1. Underbart att kunna lösenordsskydda vissa inlägg. Hoppas 

verkligen att funktionen fungerar någorlunda bra. 

2. Underbart att ha fina, goda vänner som man kan vara brutalt 
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ärlig med och mot – att kunna blotta sina inte alltid så charmiga 

sidor. 

En vän ställde en fråga (brevledes) och jag svarade som nedan. 

Efter att jag skrivit av mig satt jag och stirrade på skärmen och 

kände mig alldeles tom. Faktiskt. Tom. Flera kilo lättare. Att 

skriva av sig är ack så underbart, men att veta att någon, som inte 

dömer en, läser vad man skrivit är ännu bättre. 

Ja men jag är ju så rädd! 

JÄTTERÄDD! 

Att det ska gå åt skogen. 

Att jag ska bli besviken. 

Övergiven. 

Ratad. 

Att han ska banga. 

Försvinna. 

Dra sig ur. 

Som så många andra. 

JÄTTERÄDD. 

Men han är så fruktansvärt FIN. 

Jag kunde inte sova i natt. En timme kanske. Max två. 

Jag ser honom framför mig hela tiden. 

Jag känner mig som en tonårstös. 

Det är fantastiskt. 

Men skrämmande. 

Tänk om han är HAN. 

Tänk om jag har hittat honom! 

Jag känner sådan dragningskraft. 

Som ett elektriskt fält som drar mig mot honom. 
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Jag vill bara försvinna i hans famn. 

Aaaaaaaah! 

Att vara nyförälskad är sjukdomsliknande. Sannerligen inget 

normaltillstånd. 

För övrigt fick jag ett väldigt fint svar från vännen. Tack. 

 

Lösenordsskyddad: Tonårstösen tittar in 
02 februari 2011, 08:19  

Yes box, jag ska träffa honom i afton och jag är supernervös. 

Det pirrar, det bultar, det bankar. 

Vad ska jag ha på mig? Något lite lätt utmanande och kroppsnära? 

Nej, jag har ingen fräsig figur att visa upp… Säckiga jeans och en 

smäcker fintröja kanske. 

Vad ska jag servera? Kanske vegetarisk lasagne, läcker sallad och 

glass till efterrätt. Eller kanske rotfrukter i ugn, smarrig vegbiff 

och kall sås? 

Ska jag försöka hångla upp honom? 

Hur gör man? 

Jag är inte bra på det här. 

Vet ni hur stilig han är? SÅ stilig. 

Jag får inte göra bort mig den här gången. 

Och jag måste hinna dammsuga och diska! 

Stress och press. 
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Lösenordsskyddad: Den pursvenska 
mannen: som ett blankt pappersark 
bredvid en trubbig, söndertuggad 
blyertspenna 
03 februari 2011, 07:40  

Nu måste jag tyvärr återigen skriva dessa rader. 

Fördomar är rena rama sanningar och pursvenska män är 

känslomässigt handikappade mähän. 

Vad är det för fel på dem? 

Varför ville han komma hem till mig och sitta uppflugen i min 

vardagsrumssoffa (i all sin skönhet) om han ”inte var så sugen på 

att kramas” (ens!). 

Jag satt där och plågades och jag kände så igen den pursvenska 

mannen: helt och fullständigt befriad från passion. Som ett blankt 

pappersark bredvid en trubbig, söndertuggad blyertspenna. 

Varför ställde han frågor om mig? Varför var han verbalt 

intresserad men fysiskt på en annan planet? 

Jag vill ha passion! Ta mig med storm! 

Inget puttinuttande! Inget fjuttigt! Nej, rejält ska det vara! 

En sak ska han ha cred för: medan jag fixade med middagen så 

satt han och läste i ”Judaism for dummies” – av alla mina böcker 

valde han just den. 

 

Februaritorsdag 
03 februari 2011, 14:17 

Hej. Här sitter jag och knapprar på tangenterna och dricker juice. 

Glömde glasögonen hemma och vid det här laget är ögonen sura 

och trötta. 
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Fick två väldigt fina läsarmail (blogg) och ett ljuvligt från Fru Chef 

(jobb). Badade i beröm och jag trivdes. 

Såg nyss en oerhört attraktiv man promenera förbi mitt fönster. 

De iPhonelösa vännerna har ringt konstant och frågat hur dags 

bussar och tåg avgår. ”Du sitter ju ändå vid en dator.” 

#jobbarintepåSL 

Snart dags att gå hem. I kväll kanske jag ska hälsa på 

granngossarna som nu officiellt blivitsammanboende. Kärleken 

lever och den finns där ute. Den lurar och ruvar men den ploppar 

upp. Bara så där. 

Fantastiskt. 

Tanken på att vad som helst kan hända är svindlande. Kanske är 

detta Dagen? Ingen vet. 

 

Tog flyget till Helsingfors i fredags 
07 februari 2011, 08:35  

God dag. I fredags morse blixtpackade jag min väska, åkte till 

jobbet och på eftermiddagen flög jag till den finska huvudstaden 

och jag hade en mycket trevlig, gemytlig helg med delar av 

familjen. 

Kortfattat om Finland innan mitt enorma bildextra tar vid: 

Bra med landet: medborgarna är inte lika skitnödigt PK som här 

hemma. Du får ha en åsikt och du får yttra dig. Medborgarna är 

heller inte lika rädda för förändring – de välkomnar den. Medan 

man här i Sverige dividerar och jiddrar i tio år om ett hus eller en 

tunnel ska byggas så säger man i Finland: let’s do it! Det går 

framåt. Det är härligt! Det händer saker! Här hemma ska det 

demonstreras och protesteras och det är sååå tradigt. Slappna av, 
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är mitt råd. 

Dåligt med landet: Människorna är ganska fula och glåmiga. Detta 

beror naturligtvis på den (i jämförelse) minimala invandringen. 

Se bildextra: 

http://kimmilrell.se/2011/02/07/privat-tog-flyget-till-

helsingfors-i-fredags-bildextra/ 

 

Dagens mail: Alla män är sjuka i huvudet 
09 februari 2011, 08:39  

Morgonens mail på det där communityt, varsågoda. 

Vad, oh, VAD var det på min helt SEXLÖSA profil, där jag 

UTTRYCKLIGEN skriver att jag INTE är intresserad av sexuella – 

utan emotionella – kontakter, fick detta as att skriva vad han 

skrev? 

tjena 

läget? 

jag e sugen på kuk :O 

hasse 

 

Själv är jag inte sjuk i huvudet, men… 
09 februari 2011, 18:03  

…någon annanstans. 

Med buller och bång lämnade jag jobbet vid lunchtid i dag. Nej, 

det gick ju inte för sig att sitta där och må dåligt så jag skrek ”clear 

my calendar for the rest of the week” och sedan drog jag. Först till 

apoteket och därefter till bostaden. 
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Och den här gången är jag faktiskt, för första gången sedan ca 

1835, sjukskriven helt och hållet – dvs: jag ska inte (ens) jobba 

hemifrån. 

Det var väldigt vårigt och fint i huvudstaden idag. Ja ja, ”en vacker 

vinterdag”, säger ni, men jag hävdar bestämt att jag anade vårdoft 

i mina fladdrande näsborrar. 

Ja ja, det var la det, som man säger på Västkusten. Ha det gött. 

 

Skägglös eller ej 
10 februari 2011, 02:40  

Angående artikeln ”Vägrade raka av skägget – blev av med 

jobbet”, så låt mig generöst avslöja att jag var på vippen att råka ut 

för samma sak när jag i min ungdom arbetade i 

restaurangbranchen. Ja, det var faktiskt så att min dåvarande chef 

KÄNDE (hade förmodligen kallats ”sexuella trakasserier” i dagens 

puritanska samhällsklimat) på min hals och påpekade att jag 

minsann inte var fullständigt slät och fin. 

Inget konstigt med det. 

Skägg är ofräscht och vill arbetsgivaren ha en skägglös anställd så 

ska han/hon ha all rätt i världen att få sig en välansad en. 

Problemet är som vanligt att sedan kommer RELIGIONEN in i 

bilden och då blir det ett jävla liv i luckan. 

”Diskriminering.” Pffft. Skärp er. 

 

Arty morgon och… barn 
12 februari 2011, 09:11  

God morgon, små sommarfjun. Ja, farbror har valt bort barn men 

är uppe med tuppen (sedan 07:56) p.g.a. grannbarna som 
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springer – nu kommer icke-PK ordval – likt utvecklingsstörda 

indianer fram och tillbaka. Stampar och bankar. Och så skriker de 

rakt ut, som plågade griskultingar på väg till slakteriet. 

Fruktansvärt. 

Lovar att det är grannsubbans ungar – ja, subban som slängde ut 

granen på bakgården (ligger kvar) och sedan av någon anledning 

hatar mig så till den milda grad att hon vägrar hälsa, så där som 

man som reko och hyvens medborgare hälsar på sina grannar. 

MEN SKITSAMMA DÅ. 

Ja, nu sitter jag här med ögonen i kors och hinkar kaffe. Tack och 

lov skiner solen. Började knäppa bilder på den men den syntes så 

klart inte. Då vände jag kameran mot mig istället och så här arty 

blev det. 
 

Subban förstörde min kväll 
15 februari 2011, 08:58  

Så, igår satte jag kvällskaffet* i halsen när jag satt och tittade på 

Rapport. 

De talade om den nya modemössan – eller ”bloggmössan” som 

den tydligen också kallas (tvi). 

”Jag hittade den här mössan på Pernilla Wahlgrens blogg och hon 

hade tio stycken!” 

Denna modesubba anser att det är butikernas – inte hennes – 

ansvar att ta reda på vad det är de säljer/hon köper. ”Vi (köpare) 

köper ju bara det vi tycker är snyggt!” 

Se på henne. 

Jag ogillar henne starkt. 

Värsta sortens medborgare: allt ska hon få serverat. Självklart har 
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hon ingen som helst aning om vad som pågår i världen – allt 

handlar om hur hon ser ut. 

Att djur lever i misär, att de plågas och flås är inget som 

bekommer henne. 

Och hon har rösträtt. 

 

Allmänt jidder och lite gnäll 
22 februari 2011, 12:29  

Vad ska vi säga mer idag då? 

*Att jag undrar hur mycket snö det egentligen finns i Herrens 

himmel. 

*Att jag ogillar årstidsgnäll men måste ändå tillägga att den här 

årstiden suger musten ur mig. Att ta sig upp och iväg på 

morgnarna är en enda plåga. Detta trots extra tidigt sänggående 

på grund av – ja, just det – den extrema tröttheten som smyger på 

mig redan klockan 19 på kvällskvisten. 

*Att jag besökte granngrabbarna (numera officiellt 

sammanboende) och de hängde upp tavlor tillsammans och jag 

höll på att gå sönder av avundsjuka och sorg (dock ej 

missunnsamhet). 

* Att jag drack en proteinshake till lunch. Och åt två bananer till 

frukost. 

* Att jag funderar på att åka och hälsa på Berlinjuden. Han är 

väldigt, väldigt rolig och smart. Våra konversationer skulle kunna 

ges ut i bokform. 

* Att Sebbe är piggare än på länge – far runt som ett yrväder. 

* Att jag ska dra ut de två sista visdomständerna. 

* Och på fredag får jag en ny krona. 
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* Och sedan ska jag bleka tänderna. 

* Att chefsperson just kom in och sa: ”Du är väldigt fin i den 

tröjan – väldigt vacker! Är man vacker så får man liksom ta det.” 

* Att jag greppar efter halmstrån. 

 

Hade missat skvallret om mig 
25 februari 2011, 10:24  

När det skvallras om en på Flashback så ”är man (väl) något”. 

Tackar. Känns gott att veva runt i grytan istället för att bara se 

sörjan småputtra. 

”Här är till exempel en extremsionistisk judisk bögbloggare vid 

namn Kim Milrell (artistnamn?) som tycker att pursvenska män 

varken är ”attraktiva eller upphetsande”. :-P” 

 

Sanningen om kvällen 
25 februari 2011, 23:51  

Aj aj, mina Facebook-uppdateringar från ikväll skvallrar om att 

jag har varit på den årliga extremsionistiska judiska 

bögbloggarträffen, men så är det dessvärre inte. 

(Men visst har jag fräsig humor!) 

Nej, jag var hos tandläkaren Marta (älskar henne) (som 

tandläkare) för att få en ny krona. Inte fasad, som jag trodde. Nu 

vet jag att ”krona” betyder ny ”tand” runtom hela stumpen, 

medan ”fasad” betyder endast – just – en fasad på framsidan som 

böjs under tanden upp på baksidan. Hursomhelst. Det var ingen 

match. Det gick bra och snyggt blev det. 

Därefter skulle tand-Marta gräva upp en bit skelett eller tand 

(ingen vet) som hon på röntgen för en månad sedan såg att hade 
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blivit kvar eller uppstått, efter den där tanden som hon drog ut för 

ett år sedan (haha, på DAGEN faktiskt, ser jag nu). 

Ja, det var bara det att det visade sig vara svårare än väntat. Marta 

vände och vred, bedövade mer och mer och till slut var hon 

alldeles svettig och ja, hon avbokade kvällens ”utekväll med 

tjejerna” då hon blev så utmattad av det hela. För att inte tala om 

hur jag kände mig. Trots SÅ HÄR mycket bedövning så gjorde det 

ont och jag var helt finito när jag till slut gick därifrån. 

Fick se den där lilla biten hon opererat bort och den var verkligen 

liten som en kattand, men ack så besvärlig. 

Därefter gick jag hem till granngrabbarna (fjärde kvällen på 

raken) för att hämta Sebbe, men blev kvar för bedövande 

spritrunda. Gjorde mig gott. 

Nu är jag hemma med min värkande käft. Dock med ny, fin krona. 

 

Greppar efter halmstrån 
01 mars 2011, 07:36 

Någonstans ifrån fick gubben i mig ork, så igår kväll var jag ute 

och powerwalkade med Sebbe och granngrabbarna. Ja, de är ju 

sådana som på helgerna tvingar i mig sprit, fet mat och snacks och 

på vardagarna tvingar de med mig ut till skogs. Således plus 

minus noll på fetmakontot. 

Även i morse (det måste bero på att våren *host* ligger i luften) 

tog jag mig upp, ut och iväg och jag pinnade på till jobbet. I 

rasande tempo. Gott. Nu är det mars och NU JÄVLAR KÖR VI! 
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Fläsket brinner igen 
01 mars 2011, 20:28 

Idag har jag powerwalkat sammanlagt 20 kilometer, så nu måste 

jag gå och lägga mig för att orka med 20 nya i morgon.  

God natt då. 

Morgonrunda. Barbro. 
02 mars 2011, 08:06 

Så där ja. Morgonrundan är avklarad och nu tar vi tag i dagens 

hårda, grova arbete. 

Mötte hjältinnan Barbro Westerholm utanför Regeringshuset – 

även hon var ute och powerwalkade och kämpade mot 

vinterfläsket. Fin kvinna. Hon såg trots allt till att jag ansågs vara 

psykiskt sjuk under endast mina fem första år i livet. 1979 

friskförklarades jag och alla andra homofiler. 

 

Vissa har bara tre tassar 
04 mars 2011, 17:07 

Nu har vi promenerat hem från jobbet. Sebbe pinnade på bra trots 

att han hatar och föraktar årstiden (läs: slask och en massa 

smågrus överallt, som känns otrevligt mot de vackra, mysvänliga 

trampdynorna). 

Hemma nu och jobbar sextontimmarsdagens sista timmar. Ska på 

middag hos granngrabbarna i afton – alltid gott då den ene en 

gång arbetat som kokerska. (Hoppas det inte blir soppa. 

[Internt.]) 

Sebbe och jag såg en hund med endast tre tassar och nu värker 

och gråter mitt blödiga fjollhjärta. 

Djur är bäst. 
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God helg och shabbat shalom. 

 

Karlar och karlar 
04 mars 2011, 23:17 

Det slår då aldrig fel. 

Logga in på Qruiser och fula karlar fläker ballen och så skriver de 

till dig och de har INGENTING att säga och nej, de kan inte ens 

stava. Känslomässigt störda trögisar är vad de är. 

Logga in på motsvarande israelisk site och de STILIGA, 

STÅTLIGA karlarna SAMTALAR. 

Faktiskt. Säger något. Ytligt och djupt. 

Fuck tradiga kukflängarsvenne. 

Det enda han säger är ”bröl, jag är så jävla kåt” (dock felstavat). 

Ja, jag vet att det snackas om mina ack så kontroversiella åsikter. 

Inte minst på Flashback. 

 

En fjäder i skägget 
05 mars 2011, 12:15 

Semestern, eller svemestern som vi säger när vi tillbringar den 

hemma i Svedala, började med att jag vaknade rasande. Ja, det 

var något politiskt (läs: den patetiska asyl-, flykting- och 

invandrarpolitiken*) som störde mig så till den milda grad att jag 

smällde i dörrar och pratade för mig själv. Och med mig själv. 

Sån är jag. Mycket engagerad. 

Sebbe och jag tog en sju kilometer lång morgonrunda och jag 

lugnade ner mig något. Det är så vackert där ute. Solen skiner och 

snön ligger kvar, men den smälter. Och tänk att det kan vara så 
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TYST bara en kvart från storstadens larm, sus, dus och bus. 

Fantastiskt. 

Självklart gick jag nästan hela den där rundan med en fjäder i 

skägget. Ingen av alla de miljoner medborgare som var ute och 

motionerade och ”njöt av den fantastiska vinterdagen” behagade 

påpeka att jag rände runt med en halv fågel i fejset. Tack för det. 

Men vilken tur att jag älskar att fotografera mig själv. 

*Vi tar det vid ett senare tillfälle. 

 

EKONOMI 
07 mars 2011, 18:30 

Hej go’ vänner. 

Jag förstår att ni undrar hur det går med semestrandet! 

Jo då, det går väl sisådär. Har inte riktigt börjat ännu eftersom jag 

varit upptagen med ekonomiska saker. 

Jag har bytt bank, börjat pensionsspara och inte minst så har jag 

tagit ett fett banklån för att kunna köpa min (snart) ack så 

eleganta bostad. 

Jag erkänner att jag väldigt gärna, när det blev tal om lån på det 

där bostadsombildarmötet, hade velat hojta: ”ja men jag betalar 

kontant så nu kan jag lämna mötet”. Det kunde jag dock inte. 

Just nu har jag en miljard siffror i huvudet och den som känner 

mig någorlunda vet att det här med siffror inte riktigt är min grej. 

Jag är ju mer ”arty” och språkbegåvad. 

Jo men det ska nog bli bra det här. 

Känner mig jättevuxen. Supergammal. Men ”fräsch för min 

ålder”. 
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För övrigt har jag en Facebook- och Twitterfri vecka. Åh, hur ska 

det gå? (Edit: Det gick åt helvete.) 

Jag är lite så där småbittert trött på allt tomt, innehållslöst prat. 

Och säger man något ”av vikt” så blir det ett jävla liv. Det allra 

mest purnordiska draget är ju det där med att om man inte tycket 

exakt likadant om saker och ting så KAN man inte ens vara 

vänner. Helst ska man helt ignorera varandra. Det är såå nordiskt 

och extremt tradigt. 

Avslutningsvis vill jag rekommendera serien The Big C. Jag såg av 

misstag, med ena ögat, del 3 i lördags kväll, tillsammans med 

paret från Oslo, och igår såg jag om avsnittet då jag tyckte att det 

verkade lite småintressant. Det slutade med att jag såg hela första 

säsongen under gårdagen. Mycket bra, med repliker som: ”You 

can’t be fat AND mean. You can either be fat and jolly or a skinny 

bitch. It’s up to you.” 
 

Ögonspel (Uppdaterad) 
11 mars 2011, 20:03 

Står på tunnelbaneperrongen på centralen och ett tåg stannar. 

Dörrarna öppnas och tåget står kvar länge. Känner att någon glor 

på mig. Helt klart. Någon står vid dörrarna och glor. Jag lyfter 

blicken från telefonen och noterar att en överstilig yngling står 

och blänger. Tungan hänger vid knäna och i fantasin slickar han 

mig från topp till tå. Kanske juckar han lite också. Jag tittar bort. 

Och tillbaka. Han spänner ögonen i mig och tungan vispar 

frenetiskt längs läpparna. Runt, runt. ”Dörrarna stängs”, ropar 

tunnelbaneföraren. Ynglingens blick förföljer mig medan tåget 

lämnar perrongen. 
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Uppdatering: Efter mitt sedvanliga fredagsbesök hos min 

älskade tandläkare (och det ovanstående) så åt jag (återigen) 

fredagsmiddag hos granngrabbarna. Eftersom de båda är 

pursvenska så stod fredagstacos på menyn. ”Fredagsmyyys” var 

ett ord jag hörde fler än en gång. Rödvinet åkte fram och sorben 

likaså. Naturligtvis skulle Svenne plocka fram fredagschirren men 

då passade jag och Sebbe på att smita. 

Hemma nu. Bra så. Tackar mina fina granngrabbar för allt. 

 

Det gick ju bra det här 
13 mars 2011, 08:51 

Man vet aldrig vad som händer och det är det som gör livet värt 

att uthärda. 

En och en halv timme innan Melodifestivalen ringde en herre från 

SVT och meddelade att jag vunnit biljetter. ”De ligger i Globens 

biljettkassa”, sa han. Jag klädde på mig och drog. 

Jag var så oförberedd att jag satt där med hundbajspåsar i fickan. 

Ha ha. 

Trevligt var det och platserna var bra, men med tanke på att det 

ska viftas med flaggor och lysas med konstiga plastknappar osv 

osv så borde publiken få lite lön. Mycket, mycket att hålla reda på! 

Så, mina favoriter vann inte (Danny och Swingfly) men jag är 

nöjd. TACK OCH LOV skrällde varken Varga eller Moniker (tvi, 

tvi, tvi). 

När Saade gjorde entré så kändes saken klar – ett sådant jubel! 

Den låt jag gick och nynnade på när jag lämnade Globen var 

dock… Sanna Nielsens ”I’m In Love” (chock!). 
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Ja men det här var ju en trevlig avslutning på MF 2011! Och lite 

kul så klart att Schlagerguden var lite nedstämd på grund av mitt 

minskade MF-intresse (det blir så när medborgarna röstar från 

helvetet) och drämde till med en final i Globen. Bara så där. 

 

Lösenordsskyddad: Tillbaka 
14 mars 2011, 09:15  

Så grabben är tillbaka på jobbet efter en hel semestervecka. 

Hur var den? 

Den var bra. Den var framförallt nödvändig. 

Jag hade hoppats på att ranta runt i hemmet tills jag blev så 

uttråkad att jag började städa ur köksskåp och lådor men jag kom 

tyvärr inte så långt… 

Det får bli två veckor nästa gång, antar jag. 

Jag kan inte påstå att jag kom tillbaka till gruvan med uppkavlade 

ärmar och full av energi, men det känns skönt med rutiner. Jag 

gillar rutiner och lever ett ganska inrutat liv. Känns tryggt. 

Semesterveckan blev inte helt Facebook- och Twitterfri, men jag 

var faktiskt inte inloggad på Qruiser på en hel vecka. Och när jag 

väl loggade in så låg där samma gamla tradiga, horiga 

meddelanden i inkorgen. RO-MAN-TIK, TACK. Snälla! 

Saknar den så kallade ex-maken väldigt mycket just nu, men det 

beror nog mest på att det är mars. Hatar mars. Hatar november-

mars. Älskar maj-oktober. April är ok. 

Idag ska det bli vår i Stockholm, hälsar meteorologerna. Hoppas 

de har rätt. Hoppas att solen kommer fram och smeker mitt 

vinterglåmiga tryne. 
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Lösenordsskyddad: Dagen började 
med… 
16 mars 2011, 09:04 

…Att fem-sex ryska arbetar”grabbar” stod och blängde på mig. De 

skvallrade om mig, på ryska, och glodde och småflabbade och 

jiddrade. Vad sa de? Vad ville de? 

De sa säkert inget intressant – kanske var de avundsjuka på min 

fina halsduk. 

De ville så klart ”samlas kring någonting”. Det vill säga hävda sig 

själva och känna samhörighet. Jag hatar ”grabbar” i grupp. 

Har alltid gjort. Och ”grabbar” i grupp har av någon anledning 

alltid, alltid varit ute efter mig. Låt mig vara. Väx upp. 

 

Lösenordsskyddad: Fredagsjoller 
(Uppdaterad flera gånger om) 
18 mars 2011, 11:02  

Veckan gick som i ett huj. 

Jag har varit ganska förbannad under dagarna fem. 

Samhällstillståndet oroar och det finns många störande moment 

både här och där. 

MEN JAG ÄR VARKEN I JAPAN ELLER I LIBYEN! 

Bara en sån sak. 

Arbetsdagen har hunnit halvvägs och snart är helgen kommen. 

*Ööh, och nu slocknade tre datorer. Eller skärmar snarare. Bara 

så där. Hello?* 

Sebbe ligger under ett bord och sover. Vacker, lång nos vilar mot 

det eleganta parkettgolvet och de vackra, bruna ögonen blundar 

och förmodligen drömmer han. 
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Jaha, nu vaknade han plötsligt ty nu ringer telefonen. Som 

egentligen går till en fax. Så jag svarar inte. 

Nu sitter han och tittar ut genom fönstret. Medborgarna passerar 

där utanför. Kostymklädda herrar och damer med diverse piffiga 

frisyrer. De ser ganska tråkiga men trygga ut. Många är väldigt 

snygga – ja, heta rentav. 

Det stör mig att de går till take away-thai varje dag och varje gång 

tar de en ny plastpåse. Jag gillar ju inte plastpåsar – jag är en 

tygkassens vän. 

Tror jag uppdaterar detta superintressanta inlägg om ett tag. 

12:23 I dagens lunchlåda hittade jag pasta och mycket kryddstark 

quornfärs. Mums. Såg Carola hos Malou medan jag med god aptit 

och gott matskick smaskade i mig maten. Carola var snygg som få. 

Synd att Runar sköt hennes katt. Synd att den ”nyheten” täcker 

Metros löpsedel idag. 

Vi tog en lunchpromenad. 

På Malmskillnadsgatan finns förutom ett gäng prostituerade även 

ett stödboende och något slags center för socialt utslagna. Och en 

videobutik som är på väg att stänga och därför rear ut hela 

sortimentet. I fönstret hänger en film som heter ”Ass Masters”. 

Det finns inga kvinnliga rollfigurer i den rullen. 

12:31 Utanför mitt fönster satte just en lapplisa – eller lapplars 

om vi ska vara noggranna – lappar på samtliga vindrutor. Det är 

inga böteslappar jag ser – jag undrar vad det står på dem. 

Trafikvakter (heter de väl officiellt?) bär ju uniform (eller om det 

är arbetskläder) och jag undrar – går heterodamer och homomän 

(som ju ÄLSKAR uniformer och arbetskläder) igång även på 

lapplars? 
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12:39 Anton Hysén är ganska lik mitt ex-ex Polacken. 

12:50 Jag äter en bakelse för första gången på många år. Ogillar 

bakelser men den här ser så fruktig och fräsch ut att jag inte kan 

låta bli (det fanns en jordgubbe mitt på bakelsen, men den 

slukade jag innan jag knäppte bilden). 

13:02 Medan jag åt min bakelse såg jag på Halv åtta hos mig. Jag 

brukar se det när jag sitter och lunchar på kontoret. Älskar det. 

Älskar mat. Kan inte säga att jag älskar att laga mat (framförallt 

inte att diska efteråt) men jag älskar att äta. Och så älskar jag att 

se hur folk bor. 

Den här veckan var vinimportören Christian med. Han är väldigt 

snygg och jag skulle gärna hångla med honom. Han känns trygg 

och stabil men så fruktansvärt osäker, ängslig och – ursäkta 

uttrycket – skitnödig. 

I hans liv måste allt vara perfekt och ”rätt”. Han är viiinimportör 

och han bor i en vindsvåning i innerstan och han har säkert en 

snygg, smart och kåt kvinna som älskar att måla. Aj aj aj. Se 

programmet när han var värd så förstår ni. Men struntsamma. 

Jag skulle inte banga. Tänk att få drunkna i hans vackra, bruna 

ögon. Tänk att höra honom säga ”god morgon, puman” med den 

heta, läckra stämman. 

Förresten! Han är inte perfekt – han håller gaffeln lite konstigt. 
13:03 Åh, vad jag älskar män. Jag är vansinnigt homosexuell. 

13:29 Loggade in på Qruiser med status: ”Väldigt homosexuell 

idag (passa på)” och tre meddelanden rasslade in. Check this out: 

Man, 51, Solna: ”ja tack, passar gärna på . Söker en passiv kile 

som gärna också kanf å vara ombylig. 

Intresserad ?” 
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Gosse, 27, Järfälla: ”nej vad söt.. jag smälter.. gillar din pojkiga 

stil :D” 

Man utan ålder (35-40?), Stockholm: ”Jätte kul under text 

hih” 

 

Lösenordsskyddad: Långtorsdag 
24 mars 2011, 14:14  

Hejsan svejsan, ungdomar. 

Vilken tossig dag. 

Jobbar h e l a dagen – från tidig morgon till supersen kväll och jag 

tycker det är lite spännande. Extra spännande blir det att sitta 

ensam och uggla på kontoret hela kvällen – och vi har ju en 

miljard konstiga tv-kanaler här, så jag kan ju småtitta på något 

spännande när jag har tid. (Hemma har jag bara 1, 2 och 4 – 

webb-tv-vän som jag är.) 

Solen den skiner och nästan alla har lite vår i bröstet. Visst är det 

härligt! Sebbe är dock mycket olycklig då det ju ligger grus och 

småstenar överallt. Efter flera månader på mjuk, fin snö känns det 

nu otrevligt mot de rosa, finfina trampdynorna. 

Igår åt vi ärtsoppa hos granngrabbarna och vi försökte 

småplanera kommande renoveringen (i hemmet mitt), men hur 

ska jag någonsin kunna bestämma mig för något? Beslut och jag 

går inte hand i hand på en solig strand. Nej nej. 

Hur ska köket se ut? Ska det vara TRÅKvitt eller lite vågat? Åh, jag 

vet inte jag. Måste kolla i kataloger och verkligen fördjupa mig. 

När jag och Sebbe är ute och strosar brukar jag smygtitta in hos 

folk, för att få inspiration. Det är verkligen väldigt vitt hos de allra 

flesta, men här och där sprakar det till med lite fräsiga färger. 
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Återkommer. 

Uppdaterar förmodligen under kvällen… 

16:02 Här sitter jag och lyssnar – helt otippat – på Barbra 

Streisand. 

16:45 Läste en väns blogginlägg om katten som somnade in idag. 

Mycket gripande. Tårar i bögögonen. 

17:27 Jeremy Piven är så fruktansvärt het. Och så googlar jag och 

det visar sig att han är jude – det händer hela tiden. Magnetism. 

18:15 Pausläser rykande färska numret av Menorah. 

Chefredaktören skickade en vänförfrågan på Facebook igår och 

jag kände mig lite nervöst smickrad. 

19:03 Känner mig plötsligt förkyld och ont-i-halsig. 

19:18 Hundvakten ringer och säger att han är ute med Sebbe. 

”Han skvätter hejvilt!” Saknar honom så klart. 

20:13 Har tryckt i mig champinjoner, ruccola, purjo, 

cocktailtomater, fetaost och en skvätt pesto. Paprikan var tyvärr 

full av döda flugor. 

 

Lösenordsskyddad: Helgen kom och gick 
28 mars 2011, 11:56  

God ny vecka på er. 

Visst är det härligt att det är måndag! Allt vi misslyckades med 

under förra veckan kan vi lyckas med under denna nya, oskrivna 

vårvecka. 

Helgen får en trea i betyg. 

Fredag: satt hemma och poppade plattor. 

Lördag: lagade piroger enligt granngrabbens fantastiska recept 

och goda blev de – men fruktansvärt fula. Ska göra ett nytt försök 
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inom kort. 

På kvällen hälsade jag på granngrabbarna och fick mig en fördrink 

innan jag träffade vän på krog 1. Tråkigt. Åkte till krog 2. Lite 

roligare. Avslutade på klubb. Blev som vanligt inte särskilt 

långvarig. Är för gammal för sånt där. 

Söndag: slappardag. Skulle gå på svensk-israelisk hbt-

tillställning men det blev inte så. På kvällen bio med (återigen) 

granngrabbarna. Black Swan. Bra. Stilig. Pampig. Elegant. 

Överraskande läskig. Kom hem. Gullade med Sebbe. Såg lite 

webb-tv. Somnade. 

Det var det. Betyg: 3/5 alltså. 

Efter gårdagens STORM och SNÖFALL är våren här igen. Solen 

smeker ömt huvudstadens skräpiga gator och snart, snart är det 

dags att korka upp rosévinet och inviga balkongen. 

 

Pursvenskt beteende på tunnelbanan 
29 mars 2011, 06:48  

Invandrarkvinnan satt och gapade i sin lur och det pursvenska 

gänget om fyra personer satt och himlade med ögonen och 

suckade djupt. 

Invandrarkvinnan gick mot dörrarna och då, och först då, sa en av 

de pursvenska fegisarna högt och tydligt: ”Att de alltid ska prata 

så högt!” 

Därefter satt de fyra och gafflade högt och ljudligt och en av dem 

fick ett par telefonsamtal och hon satt och skrek lika högt i luren 

som invandrarkvinnan hade gjort. 

Nu vet vi således alla att hon hade haft en jobbig dag på jobbet 

(och att hon ska säga upp sig så fort hon får tag i Maria) och nu 
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skulle hon hem och Fanny skulle sova borta och det var så himla 

jobbigt för nu blev det problem med att få ihop livspusslet och 

yada yada yada. 

Håll käft och bara åk. 

 

Okej, så jag är i Oslo helt plötsligt 
02 april 2011, 01:58 

Och här äter jag indisk mat och umgås med ett av alla lyckliga par 

jag känner och går på bögbar där dörrvakten säger: ”du vet väl om 

att detta är ett ställe för homofiler?” 

Här finns även en finlandssvensk hund som heter Fazer och jag 

saknar så klart Sebbe men hundvakterna (ett annat lyckligt par) 

flyttade in i morse så jag vet att han har det gott. 

Det regnar och de spelar Lady Gaga överallt. 

 

Værldslæget: Kønsstympning 
03 april 2011, 10:01  

Istællet før att jollra om samma gamla søndagsångest kanske vi 

istællet kan anvænda dagen till att gøra något før att få slut på 

kønsstympandet. Mannens urusla sjælvkænsla tvingar honom att 

stympa kvinnan. Berøva henne hennes sexualitet och sy ihop 

henne (før att sedan kunna sprætta upp henne). Hon har inga 

rættigheter och hon TVINGAS gå i heltæckande sløja. Snælla, gør 

något. 

Jag læste just ut ænnu en bok som tog upp æmnet. Året ær 2011 

och platsen ær inte bara ”værlden dær borta”, utan æven Sverige. 
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Hemma (och Sebbe ligger på rygg bakom 
mig i soffan) 
04 april 2011, 00:21 

Ding dong, jag är hemma. 

Känner att jag har en liten norsk accent (ho ho hoo). 

På tåget kände jag återigen att jag har en väldigt stark kärlek 

till Norden; att jag känner mig väldigt nordisk. Trots mina gener 

och min uppväxt har jag aldrig känt mig svensk eller finländsk – 

jag har nog mestadels känt mig nordisk. Och naturligtvis på 

senare år israelisk (ho ho hoo). 

Tycker att vi ska ha en nordisk union (som är starkare än den 

nordiska ”union” vi redan har). 

Det talas ju om det här och där. 

Jag har ett långt och superintressant inlägg att skriva om det här 
med nationalitet, men jag orkar inte just nu (jag borde sova då jag 
ska upp om fem timmar). Tar det en annan gång. *Smack* 
 

Han var som en målning 
07 april 2011, 11:29  

På väg från apoteket mötte jag det stiligaste exemplar av 

människoaset som jag någonsin skådat. Jo, jag hade varit där och 

hämtat ut tunga mediciner åt min ungdomligt sjuka väninna och 

när Sebbe svängde in på nästa gata, i fel riktning, så kunde jag 

inte annat än stanna och låta honom hållas. Mot mig kom 

nämligen denna övermänniska. Ni kan se det framför er, som ur 

en film, hur han kommer gående i slow motion och ljuv musik 

uppstår. Han spänner ögonen i mig och jag möter hans blick. 

Tungan fladdrar förmodligen i vinden och när han passerar mig 

följer inte bara min blick, utan hela mitt huvud med i vändningen. 
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Han är helt klädd i svart och har svart självlockigt hår i ungdomlig 

och förmodligen trendriktig frisyr. Ögonen är mörkbruna och 

inbjudande och det diskreta leendet… – ja, suck och stön. 

Blev alldeles mjuk och såsig inuti. Lite som en persika. Han gled 

in på Konsum och jag borstade av mig och gick vidare. Sebbe 

anade ingenting utan slog bara en extra stråle mot husväggen. 

Någon härlig hynda hade väl passerat och skvätt lite grann. 

 

Efterlängtade fredag, efterlängtade sol 
08 april 2011, 08:34   

Fru Fredag sätter sig på en uteservering och beställer en Irish 

coffee. ”En kaffeskvätt på morgonen är ju ett måste”, väser hon 

flirtigt till den unge servitören. Hon kastar av sig fuskpälsen, 

puffar upp håret och tar på sig solglasögonen. ”Idag ska jag få mig 

en läcker bränna!” 

 

Säsongspremiär! 
10 april 2011, 11:19   

Igår var det äntligen säsongspremiär för grabbarna 

på Mälarpaviljongen. 

Älskar Mälarpaviljongen. 

Älskar att sitta där och glo. 

Älskar halloumiburgaren och inte minst rotfruktschipsen den 

serveras med. 

Älskar den dyra spriten. 

Älskar blandningen av människor som samlas där. 

Dock är det trist när de överlyckliga heterosexuella barnfamiljerna 

är i majoritet (de ser alla likadana ut – männen i halvcasual 
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finbyxor och kvinnorna i strikta frisyrer och med pärlhalsband, 

ungarna ignorerar jag så gott jag kan). 

Äntligen lurar sommaren runt knuten! Som vi har väntat! 

 

Grannens lunchlåda 
11 april 2011, 12:54  

I dagens lunchlåda hittar vi granngrabbarnas quinoabiffar, 

ugnsbakade rotsaker och smäcker tomatsås. Quinoabiffarna är 

himmelskt goda – jag överdriver inte. Gråter nästan när jag äter 

dem ty jag känner att jag inte förtjänar dem. En skål gammal 

sallad eller lite gräs, ja, men dessa magiska biffar… jag förtjänar 

dem inte. 

Det är väldigt mysigt att ha matlagningstokiga böggrannar. De 

bjuder hem en och lagar mat, dukar vackert och när du går hem så 

får du med dig en matlåda (eftersom du var den enda 

vegetarianen i sällskapet och maten lagades enkom för dig). 

Lyxigt. 

Härligt att någon vill ta hand om en skruttig gammal farbror. 

 

Vår, detox, cykling, män, semester, 
quinoabiffar 
12 april 2011, 08:40   

God morgon, solpullor. 

Ännu en fräsig dag är här och efter vintertröttheten har 

vårtröttheten gjort storstilad entré. Farbror somnar mitt i Aktuellt 

(21:10) men kan trots det ändå inte ta sig upp på morgonen. Jo, 

han kan ju det, men det krävs en hel del övertalning. 

Detta är den stora detoxveckan – kanske kan det pigga upp. 
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Rensar kroppen med den legendariska detoxdrycken och jag vet 

så klart inte om det fungerar eller ej, men jag testar gärna det 

mesta en gång (både i och utanför sängkammaren). 

Igår när jag trampade hemåt var det 16 grader och vacker 

eftermiddagssol så jag kände att det var dags för t-shirt-premiär. 

Mycket härligt. Sommaren är nära nu och jag längtar som aldrig 

förr. 

I morse var det kallt men då gatorna är tomma cyklas det snabbt 

och kroppen är snart varm, mjuk och svettig. Vid Slussen blev det 

stopp då jag hamnade mitt i en filminspelning – det är sånt som 

händer i den vackra men extremt sopiga och skräpiga 

huvudstaden (skärp er!). 

Vidare är jag fortfarande uppvaktad av 21-åringar som skriver 

”hej hej” och 70-åringar som skriver ”hej”. Varför inte någon 

mellan 30 och 40 som skriver mer än ”hej”? Nej just det, sådana 

herrar finns ju endast utomlands. 

Så tokigt av mig att glömma den bittra lilla detaljen. 

På jobbet går det bra (vi lämnar ämnet här och nu) och 

semestertiderna står ganska snart runt knuten. Beslut, beslut. Jag 

och beslut är ju ingen bra kombination. När ska jag ha semester? 

Jag vill åka till Berlin (för att träffa Berlinjuden) och till Tel Aviv 

(för att känna att jag lever och för att träffa vänner och ex och…) 

och kanske hinner jag med en somrig helg i Oslo – som utlovat. 

Ska jag ta allt i ett svep eller en vecka här och en där? Eller i två 

svep? Kanske som en kortis och en långis? Om jag inte kan 

bestämma mig så blir det som det brukar: ingen semester 

överhuvudtaget (eftersom jag hatar och föraktar särskrivning 

skriver jag ihop allt som kan skrivas ihop – och gärna lite till). 
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(”Det kan skrivas på fyra olika sätt. Den vanligaste stavningen är 

med två mellanslag, ”över huvud taget”. Den nästa vanligaste är 

utan mellanslag, ”överhuvudtaget”. Andra stavningar är ”över 

huvudtaget” och ”överhuvud taget”.”) [Språktidningen] 

Avslutningsvis och på begäran: QUINOABIFFARNA. 

Så här gör du: 

Koka ca 2 dl quinoa (med grönsaksbuljongtärning). Låt svalna. 

Blanda i två ägg, ca 1 dl (ev. lite mer) ströbröd, chili, salt och 

peppar. Forma tjusiga biffar och stek! 

 

Dagens trafikfara: Ny serie, då 
cykelsäsongen är här 
12 april 2011, 15:37  
Eftersom cykelsäsongen är här – förenad med både trevliga 

cykelturer och livsfaror – och jag mest hytter med näven, spottar, 

fräser och dumförklarar mina medmänniskor så känner jag att jag 

måste göra något. 

Därav denna kampanj. 

- En kampanj med avsikt att göra medborgarna mer 

uppmärksamma på att städer och tätorter kryllar av cyklister 

(vissa av dem puckade, vänta bara). 

- En kampanj som förhoppningsvis ska göra denna cykelsäsong 

både trevligare och säkrare och inte minst – minimera 

uppkomsten av irritationsmoln (vi har trots allt tillräckligt med 

moln om somrarna). 

Dagens trafikfara: 

Den unge mannen som med lurar i öronen ställde sig – och 

stannade – mitt i cykelbanan för att blänga på mobilskärmen. 
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Skärpning! 

 

Historiskt dokument: Semesteransökan 
13 april 2011, 11:16   

Jag har just bestämt mig (bara en sån sak) för att ta semester i 

augusti. Hela augusti. Fyra veckor. 

Så lång ledighet har jag inte haft sedan jag var en spjuver i 

skolbänken (och det var ju några hundra år sedan). 

Dessutom har jag så många semesterdagar sparade att jag nu 

måste tvångs-ta-ut dem i rena kronor. Härligt. 

Åh, hela augusti! Hur kommer det kännas? Hur ska det gå? Vad 

ska jag göra? Eller rättare sagt: kommer jag att göra allt det som 

jag just nu känner att jag vill göra? (Förutom att bara sitta och 

slöa på balkongen med en en god bok, ett glas rosé (med mycket 

is), tränad halvnaken kropp samt i skuggan vilande hund.) 

 

Dagens trafikfara: Del 2 
15 april 2011, 11:58   

Idioten som parkerat sin bil på så vis att bilarslet blockerade 

uppfarten till cykelbanan (på Götgatan, där banan slingrar sig 

fram och här och där nästan glider ner bland bilarna). Katastrofen 

var nära för de miljontals cyklister som försökte ta sig tillbaka upp 

på cykelbanan. Skärpning! 
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Privat: Avkopplande arbete och många 
goda grannar 
16 april 2011, 01:24   

Aha, ni undrar varför jag sitter här och ugglar klockan 01:12 

denna natt mot lördag. Kan avslöja att jag sitter på jobbet och 

anledningen till det är att jag i måndags sa till fru Chef: ”Jag 

behöver en lugn och harmonisk helg – det bästa vore att jobba!” 

Så blev det. Det är ju så mycket fart och fläng när man är ledig; 

socialt umgänge, sena kvällar, sprit och så vidare och när 

måndagen kommer är man inte direkt utvilad. Bättre då att sitta 

och uggla på arbetsplatsen – alldeles ensam. Med kabel-tv och allt 

(fatta). 

Det var sus, dus, stim och stoj när jag tog mig hit. Svenne var 

nämligen på väg till krogen och vi vet alla hur han/hon beter sig 

med lite alkohol i blodet. Gap och skrik på tunnelbanan; den 

hotfulla stämningen ligger som ett lock över staden. (Och 

eftersom Svenne inte kommer få ligga i natt heller så pryder snart 

ett bittert lager krossat glas stadens gator och torg.) 

På Malmskillnadsgatan stod människor från Svenska Kyrkan och 

serverade de prostituerade kaffe. (De verkade måttligt 

intresserade, men vad vet väl jag.) 

Innan jag anlände tog jag en kvällspromenad med min 

finlandssvenska Greta Garbo-liknande granntös. Parant donna. 

När jag kom hem telefonerade de berömda granngrabbarna: ”Vi 

bakar pizza. Vill du att vi göra en vegetarisk hörna åt dig?” ”Åh, så 

härligt. Lägg gärna på lite spicy kryddor”, svarade jag. ”Ska bli”, 

avslutade de och vips satt jag med en smarrig middag innanför 

finblusen. 
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Ja ja. Nu ska jag jobba lite. 

 

Judendom: Redo för Pesach 
18 april 2011, 08:17 

Det osyrade brödets högtid är här – det är med andra ord dags att 

fira uttåget ur Egypten(Exodus), d.v.s. Pesach! 

Det är mycket som ska göras! Hemmet ska städas grundligt. Kyl 

och frys ska tömmas och skrubbas och inte minst ska Chametz 

avlägsnas, d.v.s. allt som är gjort av något av de fem 

sädeslagen; råg, vete, korn, havre eller spelt. 

Det hebreiska ordet pesach betyder ”passera förbi” och på 

engelska brukar termen ”passover” användas. Detta syftar på 

Andra Mosebok 12:23, där Gud meddelar Moses att han kommer 

döda den förstfödde sonen i varje egyptiskt hem, men passera 

förbi de dörrar som insmorts med blod från ett lammoffer. Genom 

blodmarkeringen kunde därmed de judiska gossebarnen överleva.  

Ingen rast, ingen ro! Nu sätter vi fart och sedan säger vi Pesach 

Sameach! 

 

Dagens trafikfara: Del 3 
19 april 2011, 08:49   

Subban som cyklade (långsamt så klart) med hörlurar i öronen, på 

den hårt trafikerade Götgatan. Du borde skämmas! 

 

Time goes by so slowly 
19 april 2011, 11:15   

When I’m bored (not too often since I’m such a festive person) I 

visit imaginary websites to see if they exist. #dailytipfrommetoyou 
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iamkim.com (not available, but for sale) 

kim.com (not available) 

myboyfriendkim.com (obviously available) 

ilovekim.com (redirects to loveletters.com) 

ilovemyjewishboyfriend.com (available) 

wellhellothere.com (not available) :-( 

sexykim.com (so taken) (do not visit) (please don’t) 

pattar.com (not available) 

lenalena.se (available, but .org is not) 

storarattar.se (not available, but not in use yet) 

enormatuttar.se (available) 

ilovepenis.com (not available) 

adetärkimhallå.se (available) 

mona.se (not available) 

ullabritt.se (not available; Ulla-Britt Önnestams plats på nätet) 

killarkan.se (not available) 

tjejerkan.se (available!) 

trashymotel.com (available) 

hunkenkim.se (available) 

coffeeteame.com (not available) 

solenskiner.se (available) 

Have fun. 

 

Härlig dag på jobbet (det är ju vår!) 
19 april 2011, 13:44   

Min fantastiska kollega masserar mig. Jag tittar ut genom fönstret 

och hojtar upphetsat: ”Kolla, en heting!” ”Vem? Bögen med 

solglasögon?” ”Han är inte bög, han är blatte.” ”Man ser ju ingen 
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skillnad numera. Bögar, blattar, nassar, alla ser de likadana ut. 

Och ändå ska de slåss med varandra!” 

Visst är han söt och smart, min kollega? 

Tyvärr lider han av en extremsvår 40-kris, vilket så klart är 

tacksamt att twittra om: 

 

[”Tänk att vi är så roliga och fina fastän vi är så gamla”, sa jag till 

kollegan medan jag satte fjädrar i håret.] 

[Han har svår 40-kris. Nu berättar han att han häromnatten 

drömde att han ”mötte döden”. ”Måste rensa datorn från porr”, 

tänkte han då.] 

[”Det är inte så många år kvar”, säger han med genuin sorg i 

rösten. Gud, jag vill gå hem nu.] 

 

Årets andra MP-besök är avklarat 
20 april 2011, 14:17   
Igår var vi på Mälarpaviljongen igen. Vattnet kluckade, solen sken 

och finbiran slank ner. Även halloumiburgaren + de magiska 

rödbetschipsen svaldes med stor glädje. 

Dessvärre var solen inte särskilt värmande och det hela slutade 

med en sån där Svennefilt. ”Varför gör vi så här?” Min inte så 

hårige vän svalde en klunk rosévin innan han fortsatte: ”Sitter här 

och fryser och lider. Så fort solen tittar fram så ska vi prompt ta 

vårt pick och pack och flytta ut och här sitter vi nu – insvepta i 

loppiga filtar*.” 

Jag minns inte vad jag svarade men det var nog något i stil med 

”så kallt är det inte”. 

Jag tänkte att jag skulle ta och hålla koll på exakt hur många 
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Mälarpaviljongska burgare jag smäller i mig i år. Siffran är nu 

uppe i 2. 

 

Stockholm: Nyförälskad varje vår 
20 april 2011, 16:11   

Tillåt mig citera mig själv: 

Dagar som denna påminner mig om vad jag förälskade mig i 

den där vårdagen 1994 då jag bestämde mig för att stanna i 

Sthlm. Och då menar jag staden och inte hunken i Vasastan. 

Efter jobbet strosade Sebbe och jag hemåt. När vi gick längs södra 

delen (antar jag, jag och väderstreck är inte direkt som ler och 

långhalm) av Regeringsgatan så fylldes jag av en abnormt stor 

kärlek till huvudstaden. Det var faktiskt varmt i luften, solen sken, 

människor log mot Sebbe men ignorerade mig och inte minst – de 

fantastiska uteserveringarna var på plats. Underbart. Älskar 

sommar-Stockholm. 

Ska se om jag kan hitta en riktigt gammal (nåja) bild från den där 

tiden då jag var nyinflyttad och fortfarande talade västgötska. Nu 

ska jag cykla iväg och hämta ut två paket; det ena innehåller en 

svensk 80-talsserie och det andra mina egna bloggböcker (jag 

tycker ju om att ha ett exemplar av varje hemma i bokhyllan men 

tycker också om att ge bort dem till folk som tycker att jag är 

underbar). Hej så länge. 

 

Radiostjärnan i mig 
21 april 2011, 11:22   

Så vad tror ni om en strålande karriär som radioprofil? Jag har 

alltid kunnat se mig som en sån som sitter i en rökig studio och 
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snackar mig igenom nätterna. Jack Killian. Ah! 

Ja, nu kom det upp på tapeten att jag skulle kunna bli sidekick i 

ett program där jag ”inte behöver prata så mycket – bara leverera 

punchlines”. Och jag får vara både vulgär och icke-PK och det går 

ju jag igång på. 

Fortsättning följer förhoppningsvis. 

Min radiopremiär *host* från 1987 kan du ta del av i ett tidigare 

inlägg. 

 

Yr cykeltur 
21 april 2011, 16:54   

Den plötsliga sommarhettan gjorde mig så yr att jag cyklade fel 

och var på väg in i grannhuset. Har inte hänt sedan Martin 

Stenmarck vann Melodifestivalen 2005 och jag, chockad och 

bedrövad, söp ner mig fullständigt (och inte hittade hem). 

Men nu är jag hemma och bågen står i rätt cykelrum. 
 

”Påsk” 
22 april 2011, 08:48   

Jahapp, nu firar ni påsk igen. Medan jag arbetar. Ja, det var lite 

bökigt att ta sig till kontoret då det låg spyor och krossat glas 

överallt. Ty ni ”firar” ju ”påsk”. (=Super ner er efter era 

superjobbiga ”oxveckor”.) 

Det här med påsk: Jesus, korsfästelse, kycklingar, ägg, kaniner, 

påskkärringar, tiggande glin. Lite av varje och helt enkelt too 

much! 
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Härlig dag på kontoret. Tyst och skönt. Sebbe sover och jag jobbar 

undan arbetsdag 12 av 12 och snart tar vi helg och ser fram emot 

sovmorgon! 

 

Malmö: Förvirrade invånare 
02 maj 2011, 08:57   

Så, jag är tillbaka från Malmö – en mycket vacker och trivsam 

stad. 

Det enda som störde mig var affischerna som hojtade: 

”Stödkonsert för Ship to Gaza”. Jag ville instinktivt klottra 

”terror” över ordet ”ship” men hade tyvärr ingen spritpenna med 

mig. 

Jag kan inte förstå att medborgarna på fullt allvar tror på Ship to 

Gaza-grejen. Varför förstår ni inte att ni går i en av militanta 

islamister gillrad fälla? Ett skepp kommer lastat, fullmatat med 

terrorister och vapen, och ni gör vågen av lycka. 

 

Den stränga magistern i mig 
03 maj 2011, 11:14   

Ding dong! Igår besökte jag granngrabbarna för att ge den ene en 

kurs i det här med iTunes, iPhone och Apple i allmänhet. Ja, han 

blev nämligen nyss med iPhone då han tog över min gamla i och 

med att jag gick över till iPhone 4 (mest för att jag saknade 

filmfunktionen). (I utbyte fick jag för övrigt en tjock-tv och en 

fåtölj.) (Skratta ni.) 

Jag trivdes i lärarrollen – kalla mig gärna magister – och jag bar 

strikt klädsel och hade svårt slickad sidbena och naturligtvis höll 

jag en pekpinne i näven. Som jag då och då svingade med. 
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Grabben, eller ska vi säga eleven, var mycket nöjd med kursen och 

han älskade bums sin iPhone. ”Men så kul!” sade han. Och ”Tänk 

att jag kan kolla min mail!” och ”Varför har jag väntat så länge?” 

Jo, iPhonen är fortfarande mitt bästa köp någonsin. 

Och nej, hundar köper man inte – man adopterar dem. 

 

Lösenordsskyddad: Tiden den går och 
inget består 
05 maj 2011, 11:03   

För två år sedan träffade jag, för första gången på många år, min 

gudmor. 

Det visade sig också bli sista gången. Hon vandrade vidare igår. 

Trots att vi inte setts mer än två, tre gånger de senaste 20 åren 

(släkten min är minst sagt utspridd över Norden) så känns det lite 

konstigt. 

Det känns liksom lite onödigt. Jag vet att hade vi levt i samma 

stad så hade vi varit goda polare! 

Jag har alltid tyckt om min gudmor då hon varit något av en udda 

fågel. Jag har väl kunnat identifiera mig lite i henne… 

En parant donna var hon. Alltid välklädd och tillfixad från topp 

till tå. På 80-talet var hon först med det senaste – ett 

hemmasolarium! Faktum är att jag minns från barndomen att när 

gudmor kom på besök så kom även doften av dyr parfym. 

Tyvärr kom även hennes son – min kusin. Jag vet inte varför men 

jag gillade aldrig att umgås med honom. Har tänk på saken och 

jag vet verkligen inte varför jag kände så. 

Idag är kusinen en två meter lång, bredaxlad mulatt i 

polisuniform. Tji fick jag liksom. 



 52 

När jag förra året fick veta att min gudmor var sjuk så kändes det 

så självklart att det var därför vi hade träffats ett drygt år tidigare. 

För att säga, inte hej då, utan på återseende. Det må låta 

pretentiöst och så vidare men jag fylldes genast av den känslan. 

Vårt sista möte blev nämligen väldigt bra och väldigt… avslutande. 

På ett bra sätt. Och jag minns att när jag, efter att vi sagt ”vi ses 

bla bla bla”, gick mot bilen så visste jag i mitt huvud att vi inte 

skulle ses igen. Och jag var så otroligt glad över att hon frågat mig 

varför jag inte tagit med mig min pojkvän. (Som inte existerade.) 

Det var det. 

 

Säg hej till Lady Sexy Red! 
05 maj 2011, 21:05   

Sätt er ner så ska ni få höra! 

Jag, Kim, som lider av extrema beslutssvårigheter har äntligen 

lyckats bestämma mig för vilken färg jag ska ha i mitt snart 

nyrenoverade kök. Jag har kollat i kataloger och beställt 

färgprover och jag har funderat och funderat och rätt vad det var 

bara fanns hon där framför mig: Lady Sexy Red. 

Ja, ibland bara vet man – lite som när man blir kär i en människa. 

Allt känns rätt. 

Rött ska köket vara! Och vitt. Golvet är också klart i huvudet. 

Vardagsrummet och hallen likaså. 

Se, det går undan! 

När Kimman väl får inspiration så tar den inte slut i första taget! 

Åh, vad jag ser fram emot att börja spackla och dona. Och slå hål i 

en vägg. 

Men först måste alla mina prylar packas ner… Inte lika 
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upphetsande. 

 

Visdomstand 
08 maj 2011, 00:26   

Så, i fredags kväll var jag hos tandläkaren för att låta dra ut 

visdomstand nummer tre av fyra. 

Av någon anledning var jag en smula rädd, vilket jag sa till min 

underbara tandläkare Marta. 

Hon lugnade mig och satte igång med bedövningsprocessen. 

En kvart senare kavlade hon upp ärmarna och började jobba. 

Fem minuter senare sa hon ”We’re done”. Jag sa: ”Are you 

kidding me?” ”No”, svarade hon. 

Det var så fantastiskt att det gick så lätt och smärtfritt. 

Jag vill helt enkelt lugna dig som är nervös inför tandutdragning – 

det m å s t e inte vara jobbigt och smärtsamt. Det k a n gå 

superlätt! 
 

Jag joggar – allt är möjligt 
18 maj 2011, 11:02   

Så, igår var det dags igen. Att löpa. Att jogga. Att ränna runt i 

skogen. 

Jag vill tacka min PT herr Nilsson – utan honom skulle jag 

nämligen aldrig orkat springa FEM KILOMETER utan paus. Och 

därefter jogga hela vägen hem – ytterligare en kilometer. I ösregn 

och åska, som en fet prick över i. 

Att jag är ute och joggar betyder att vad som helst kan hända. 

Att jag joggar fem kilometer utan att stanna en enda gång betyder 
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att både världsfred och fred i Mellanöstern kan komma när som 

helst nu. Allvarligt talat. 

 

Dominant PT 
19 maj 2011, 20:22   

Idag lärde jag mig att det inte lönar sig att till min personliga 

tränare herr Nilsson säga: ”Åh, kan vi ta det lite lugnt idag? Jag är 

så trött!” 

Naturligtvis blev det ett extra varv runt elljusspåret. Inklusive en 

kollaps. Fastnaglad i en gräsmatta låg jag och skrek att jag inte 

orkade mer. ”Det gör du visst”, sa PT och släpade upp mig och 

sparkade igång mig. Jag sprang och jag sprang och jag sprang. 

Fantastiskt. Åtta kilometer sammanlagt. 

 

Renoveringen närmar sig 
20 maj 2011, 13:00   

Jo, gossen ska ju renovera och tiden börjar bli knapp. Jag kan 

förmodligen börja redan nästa vecka! 

Jag är sämst i Norden på att fatta små beslut och när det gäller 

stora sådana så går det sannerligen inte lättare. 

Först och främst: golvet. Just nu har jag en standardmatta. En sån 

där vidrig plastmatta som p.g.a. mönstret och färgerna ser skitig 

ut hur ren den än råkar vara. Den ska bli utvisad på studs. Jag har 

i flera år beundrat mina vänners eleganta trägolv. Parkett. 

Känslan. Doften. Ah! 

Jag vill inte ha för ljust golv – absolut inte sånt där mjäkigt, lite 

hudfärgat. Usch. Men heller inte för mörkt. Det får således bli 
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något mittemellan. Jag gillar den nedan till vänster, men den är 

aningen för mörk. Så kanske den till höger då. Dessutom i ek, 

vilket jag *hört* ska vara bra. 

 
I hela mitt liv har jag drömt om ett rutigt köksgolv. Det hänger 

säkert ihop med att vi hade enorma svart-vit-rutiga golv i 

skolbyggnadens korridorer i låg- och mellanstadiet. Auktoritärt. 

Elegant. Lite högtidligt men ändå vardagligt. Nedan till vänster – 

så hett! Golvet till höger ser lite mjäkigt och smutsigt ut och det 

gillar jag som sagt inte. 
Nedan till vänster har vi en billig plastmatta. Kan ju vara bra att 

veta om budgeten sprängs… Även om känslan inte alls vore 

densamma. 

Till höger: rött är rätt! Fantiserade om att jag skulle ha ett grönt 

kök men när jag såg detta röda så insåg jag att jag äntligen hittat 

rätt. I själ och hjärta kändes det så. 
Hallen tror jag ska bli blå. Elegant blå. En djup och skön blå – ej 

urvattnad. 

De ljusblå och ljuslila väggarna i vardagsrummet ska bli vita 

(chock!) och soffan ska vara grön (har beställt tygprover – bara att 

göra en sån sak är ju oerhört moget). I övrigt ska vardagsrummet 

ha gott om gröna inslag. 

Det lilla, lilla sovrummet vet jag inte så mycket om ännu. 

Ser fram emot att komma igång! Och jag ser fram emot att med 

egen kraft smälla hål i en vägg! (Bilder kommer så småningom!) 

(För vissa erotiskt laddade.) 
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Jag är en cirkus i mig själv 
20 maj 2011, 16:46   

Plötsligt hade vi en cirkus runt husknuten. 

Sebbe var inte alls intresserad av de ovanliga djuren – han 

koncentrerade sig mest på den skällande hunden som syns lite 

grann i kanten på bild nummer tre. 

Nu är helgen här – äntligen. 

I och med att jag joggade 8 kilometer igår och cyklade 13 idag så 

ska jag unna mig (så som tjockisar brukar säga när de äter chips 

fastän de vet att de inte borde) en cider på balkongen. 

God helg. Shabbat Shalom om du föredrar det. 

 

Det gick nästan 
21 maj 2011, 11:00   

Så… En vän ringde för en månad sedan och sa att ”då-och-då ska 

du åka på kryssning för vi ska passa Sebbe”. 

Det var nämligen så att vännen skulle överraska sin sambo med 

en kärleksresa till den fantastiska staden Köpenhamn och min 

”kryssning” skulle vara anledningen till att sambon skulle ta ledigt 

från jobbet. 

”Okej”, sa jag, ”jag ska verkligen inte försäga mig”. Det gick bra. 

Jag ”planerade” ofta min ”kryssning” och såg fram emot den. 

Senast igår, när ”sambon” ringde så ”packade jag inför 

kryssningen”. Ha ha ha. 

Och så igår kväll hälsade vi på gossarna och ett par underbara 

citronsmakande drinkar slank ner innanför finblusen och när 

Sebbe och jag skulle gå hem så sa jag: ”Trevlig resa!” 

Ha ha ha. Det sket sig på målsnöret. 
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Tack och lov så hade ”sambons” sambo redan börjat packa inför 

”dagarna som hundvakt”, så ”sambon” hade ju förstått. 

Men ändå! Jag skämdes. 

 

Alltid är det nåt 
23 maj 2011, 11:17   

Låt mig återknyta till det gamla inlägget Är rätt: 

Jag är grabben som när jag köpt en mobiltelefon och kommer 

hem och ska packa upp den inser att det inte ligger nån telefon i 

förpackningen. 

Jag är grabben som köper nåt tekniskt och inser att det fattas en 

sladd. 

Jag är grabben som (dagsfärskt exempel) köper en 

tidningsprenumeration och får två. Samma tidning. Två 

kundnummer. Två fakturor. Två ex av samma magasin. 

Nyss ringde telefonen och eftersom 1) den ringer väldigt sällan 

(tack och pris), 2) jag i stort sett alltid känner igen numret på 

displayen så blev jag orolig och när den nu ringde och ett okänt 

nummer fladdrade runt på skärmen. Drämde snabbt igen dörren 

och besvarade samtalet med min mest seriösa och 

manschauvinistiska stämma. 

Det var min bankkontakt som ringde. 

Tusentals tankar vispade runt i mitt huvud medan jag önskade att 

hon skulle skippa kallpratet (”hur står det till?”) och komma till 

saken – jag ska ju bli med bostadsrätt den här veckan och jag är 

naturligtvis oerhört spänd. 

Tack och lov hade bankkontakten ingenting allvarligt på agendan 

– det visade sig att hon i mina handlingar hade skrivit 
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fel lägenhetsnummer. Därför måste jag snabbt som tusan ta mig 

till banken för att ”sätta dit kråkan på nytt”. Så simpelt, men 

alltid, alltid är det ju nåt. Alltid dyker det upp små minihinder 

som måste besegras och svettiga omvägar som måste tas. 

Smått i det stora hela – men irriterande. 

 

Det är mycket nu 
24 maj 2011, 12:31   

Jag har nu avancerat från att vara företagets twittrare (eller 

twitterredaktör som var titeln fru Chef gav mig) till att även vara 

företagets bloggare. 

Min ”brittiska” (hmm?) humor ska tydligen göra susen bland 

kunder och klienter, fick jag höra igår. 

Jag sitter således här och tokskriver och att ”skriva på beställning” 

är så mycket svårare; jag måste ju skala av en hel del av min 

fantastiska, sprudlande personlighet. Balansen är hårfin, 

ty jag måste ju finnas kvar – men inte hela jag (det kan ju faktiskt 

bli för mycket av det goda). 

Idag skriver jag en text om lyckan i att kunna ”ignorera” på sociala 

medier. Tänk om det fungerade även ute i det ”vanliga” livet… Är 

poängen. 

 

Bostadsrätten och jag 
25 maj 2011, 09:00   
Nu är det klappat och klart: bostaden är ombildad och jag är 

bostadsrättsinnehavare. Det känns flott. Tänk att den krokiga 

bostadskarriären skulle sluta (nåja) i den ljuva stadsdel som jag 

en gång drömde om. Via Vasastan och Aspudden, Södermalm, 
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Vällingby och slummen (jo!) så kom jag till den förlovade ”vita 

staden” (så kallas ju som av en händelse även favoritstaden Tel 

Aviv). 

Ja, jag flyttade till min bostad den första november 2004 och jag 

grät av lycka. 

 

Inte ens 30 spänn ”svindlar” jag 
26 maj 2011, 16:17   

När jag lämnade in jobbmobiltelefonräkningen så insåg jag att jag 

en dag (förmodligen en extremt tidig morgon) köpt en SMS-biljett 

till tunnelbanan* via just jobbmobilen (30 kronor). Självklart fick 

jag jättedåligt samvete och jag kände mig som en sådan som 

utnyttjar allt och alla och snor pennor och kaffepaket (dricker inte 

ens bryggkaffe) på kontoret. Kände mig helt enkelt usel. 

Självklart berättade jag då för fru Chef om mitt misstag. 

Jag vill ju inte att det ska finnas några tveksamheter att gräva 

fram när jag blir storfräsare… 

Ni förstår ju själva vilken reko och hyvens medborgare jag är! 

Säkert till stor del på grund av Oprah. 

Det var dagens tips till karriärister och politiker. Från mig till dig. 

Detta påminner mig förresten om när jag för femton år sedan 

hade en ”fling” i London. Jag ringde honom från jobbet en gång 

och dagen därpå berättade jag det för min dåvarande chef. ”Du 

kan ju dra av det på min lön.” Trots att huvudkontoret låg i… 

London. Och trots att hundratals samtal i veckan gick till London. 

Ha ha ha. Det var lite väl töntigt kan jag känna idag. 
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*Envisas med att inte köpa månadskort eftersom jag annars 

måste piska mig själv till att sätta mig på cykeln istället för på 

tuben. 
 

Dagens hår 
27 maj 2011, 07:50   

- Hej Kim. Varför har du återigen gjort en Britta och rakat av dig 

håret? 

- Jo förstår du, jag ska ju renovera och då har jag varken tid eller 

lust att hålla på och puffa med håret. Dessutom har jag ju en 

förebild i Äntligen hemma-Björn! Ja, som renoverare så är han 

definitivt min stora förebild. 

- Men ditt hår är ju your finest feature. Saknar du det inte? 

- Tack, jag vet. Mitt hår är verkligen det bästa jag har – rent 

fysiskt – speciellt med tanke på att de flesta män i min skyhöga 

ålder knappt har något kvar, men jag vet ju att det växer som 

ogräs. Det är tillbaka i full prakt redan om ett par veckor. 

- Aha. 

 

Den stora Saknaden kom över mig 
27 maj 2011, 13:41   

Plötsligt klampade den stora saknaden in genom porten. Hon 

hade håret i strikt knut och pärlorna rasslade runt den långa, 

eleganta halsen. Hon sparkade av sig de skyhöga, sylvassa 

stilettklackarna, såg sig i spegeln och suckade. ”Nu får du sakna 

lite, gosse”, väste hon med trumpen min. 

Ja, plötsligt saknar jag Madonna något alldeles oerhört. 

Det är en känsla som kommer över oss homosexuella män mellan 
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varven. 

En enorm saknad. 

Jo, vi har ju våra Gagor och Kylies (och den äldre generationen 

har Barbror och Lizor men jag är på tok för ung för dem) men 

Madonna är Madonna och nu sitter jag här och saknar henne. 

Jag tittar på det fantastiska klippet nedan och jag minns våra 

finaste stunder. Som den där gången då jag skolkade för att köpa 

Like A Prayer-LP:n dagen då den släpptes. 

Eller då när jag av mina föräldrar fick pengar till att gå på en 

skolfest (fastän jag inte hade några vänner på den tiden) men 

använde dem till att i smygköpa Express Yourself-maxisingeln. 

”Jag vann den på ett lotteri på festen”, ljög jag när jag kom hem. 

Jag minns hur jag fick tårar i ögonen av lycka när La Isla Bonita 

gick in som etta på Tracks. 

Åh, jag minns när jag för första gången skulle se Madonna live – 

på MTV Awards i Globen 2000. Jag var lite hög hela dagen; kunde 

inte koncentrera mig på jobbet. 

Eller när jag tillsammans med syrran och Finnjuden såg Sticky & 

Sweet i Helsingfors. En sådan perfekt dag! 

Jag minns hur Confessions on a Dance Floor-albumet tröstade 

mig när jag bråkat med mitt huligan-ex. 

Jag minns när singeln Frozen släpptes och jag inte hade kunnat 

sova natten innan. Jag klev upp och åkte och köpte singeln; åkte 

hem och toklyssnade och somnade sedan. 

Och jag minns att jag på den tiden – 1998 – var väldigt mycket ute 

på krogen och när jag kom hem, med lite tragik brännande i 

bröstet, så satt jag framför TV:n och åt min vegoburgare och 

kollade Frozen-videon om och om igen. 
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Åh, Madonna! Utan dig hade min barndom (och ja, en stor del av 

mitt liv som ”vuxen”) varit ett helvetes helvete! Och nu behöver 

jag dig igen. Sluta lalla runt och gör ny musik NU! 
 

Det var gott att slippa suga in 
gubbfläsket för första gången sedan jag 
var en tonårig streckgubbe 
28 maj 2011, 16:12   

Så igår gick jag för första gången på länge på klubb. 

En sån där klubb dit mätta farbröder med hår på bröna går. 

Väninnan utbrast: ”Åh du milde, visste inte att det fanns en klubb 

för håriga män. Sånt har vi inte ute på vischan.” 

Jag svarade: ”I love Stockholm.” 

Det blev en spännande kväll – dock spännande på fel sätt. 

En av vännerna ilade iväg till Södersjukhuset mitt i allt (inget 

allvarligt) (självklart fick han ingen hjälp, ty vården i landet suger, 

trots att Reinfeldt nyligen sa att den är den bästa i världen) 

(hahaha). 

Jag och vän 2 ilade snart efter. 

Sedan ville sjukhusvännen fortsätta partajandet men det ville inte 

jag. Så jag hämtade Sebbe hos hundvakten och gick hem. 

1. Okej, bilden är arrangerad – jag skulle ALDRIG hänga ut 

kärlekslemmen framför en ränna. Fy farao så primitivt och vidrigt 

– eller sykligt som man säger i Västergötland. 2. Det var inte igår 

farbror vaknade med en klubbstämpel på handleden. Förr i tiden 

var jag tatuerad med dessa fem morgnar i veckan. 
Toabilden var naturligtvis inspirerad av Madonna. 

Allt är Madonna just nu. 
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Allt. Åh, vad jag saknar henne. 

 

Renoveringen: Drive-in-äventyr! 
01 juni 2011, 08:18   

Igår kväll efter att jag slitit några timmar vid väggen – även kallad 

klagomuren – så hastade vi iväg till Bauhaus för att handla trä, 

virke, byggmaterial eller vad man nu kallar det; en vägg ska det i 

alla fall bli. 

Vilket äventyr va! 

Att åka in i ett drive-in-varuhus gav mig flashbacks till 

barndomens tusentals resor med diverse Finlandsfärjor; ni vet när 

man åker ombord i bil – så kändes det på Bauhaus. 

När vi väl lastat på allt vi skulle ha (den här gången) så åkte vi 

hem och det var då det verkliga slitet började – att få upp allt i 

bostaden. Svetten lackade och bögarna stönade och flåsade och 

det kändes lite som att jag faktiskt hade ett sexliv. 

”Vi har ju inte joggat den här veckan och det är inget vi ska ha 

dåligt samvete över”, skrockade jag medan jag torkade min 

herrpanna. 

 

Nationaldagen: Firandet fortsatte och 
fortsatte 
07 juni 2011, 08:04  

Nationaldagsfirandet fortsatte med spackling och tapetrivning 

(snart färdig). Den blivande sängkammaren fick en dörr och alla 

var glada. 

Nationaldagsmiddagen serverades på granngrabbarnas 

eleganta blooming balkong. 
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De ursvenska oliverna – smaksatta med stark och härlig råsvensk 

chili – sköljdes ner med en riktigt kylig och god Mojito – den 

svenska kulturdrinken. Och ja, myntan kom från den egna 

balkonglådan. 

Inte en strupe var torr. 

Förrätten – svensk nypotatis med gräddfil och gräslök (även den 

ur balkonglådan) samt sill för den som så önskade – gjorde stor 

succé. 

Det svenska riojavinet smakade gott och snapsen gjorde sitt. 

Huvudrätten – en hemlagad svensk pizza med en massa mumsig 

svensk fetaost – var även den en fullträff. 

Den avslutande efterrätten – en smoothie gjord på säsongens 

svenska bär – var kronan på verket och bukarna putade rejält runt 

bordet. 

Vilken härlig svensk kväll! 

 

Varma, våta drömmar i medelhavsvärmen 
08 juni 2011, 07:25   

Eftersom Zlatan nu är på tapeten så kan jag inte släppa den där 

drömmen. Ja, det var i förra veckan jag vaknade lycklig men matt 

efter att ha drömt en väldigt intensiv dröm om mig och Zlatan. Vi 

hade en affär; en hemlig kärleksaffär. Han låg där bredvid mig i 

bingen och allt var så vackert (och erotiskt). 

Tidigare har jag mest varit *** på Z men nu har det gått från att 

vara endast ett köttsligt begär till något så mycket mer. 

Kan inte sluta tänka på Zlatan och vår vackra, sensuella romans. 
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Renoveringen: Inte vacker utan spackel 
09 juni 2011, 08:18   

Igår var vi återigen på Bauhaus – jag börjar känna mig hemma 

där. 

Väl hemma spacklades det och vi trixade med golvet i den 

nybyggda sängkammaren. 

Fy farao så bra det kommer att bli! 

Jag mötte en granne som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse 

och han frågade om jag är intresserad av ”en post i styrelsen”. 

Oerhört spännande. Äntligen får jag den makt jag så länge längtat 

efter. Fastän man är undergiven i den nybyggda kammaren så kan 

man faktiskt vara väldigt dominant i världen utanför. 
 

Sommarens bästa dag är redan avklarad 
13 juni 2011, 08:03   

Hej måndag! 

Ja, äntligen vardag och äntligen måndag. Att återgå till rutinerna 

efter en slapp helg känns kalas! Och jag är inte ironisk. 

Helgen var underbar och det känns lite sorgligt att jag redan nu 

kan konstatera att lördagen förmodligen var sommarens bästa 

dag. Det var det, liksom. 

Sebbe och jag lämnade bostaden och mötte upp herr A på 

Mälarpaviljongen. Medborgarna vallfärdade till vattenhålet och 

som alltid på MP bestod de av en galen mix av fullfjädrade fjollor, 

dramatiska drugor samt pimpinetta medelklassdamer med 

hundratals glin i släptåg. 

Halloumiburgaren slank ner (bild i förra inlägget) och de ljuvliga 

rödbetschipsen likaså. Bira efter bira beställdes och timmarna 
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gick och snart anslöt sig fru J. Sebbe förresten, han låg mest och 

sov i skuggan. Tuggan fladdrade då och då. 

Herr A gav upp och drog och efter ytterligare lite lajbans så 

lämnade vi övriga MP och tog oss hem till den eleganta stadsdelen 

vi alla bor i. Lämnade en trött, trött Sebbe i bostaden och ilade 

över till fru J. 

Vi pimplade glatt rosévin på balkongen och samtalade om livet 

och bostadskarriärer och barndomen och religion (i synnerhet 

påtvingad sådan) och allt var härligt, somrigt och intressant. 

Framåt natten tog vi oss till favoritbaren i Gamla stan och även 

herr A och hans unga förmåga dök upp. 

Vid det här laget var jag väldigt trött efter denna långa, långa dag 

(och all frisk luft) så mina ögon höll på att fladdra igen. Därmed 

tackade jag snart för mig och gick hem och somnade som en 

västgötsk stock. 

 

Renoveringen: Grå tinningar och 
superskada 
15 juni 2011, 07:28   

Igår kom granngrabbarna (d.v.s. byggherren och hans slav) över 

och spackel, slip, spackel och elarbeten stod på agendan. 

Slaven drabbades av de grå tinningarnas berömda charm och jag 

slet vidare med tapetjävlarna. Tack och lov är jag snart färdig. Ni 

anar inte hur många lager det finns (snart: fanns) på mina väggar. 

Och här och där har någon på femtiotalet smällt på den allra 

första vidriga tapeten i dubbla lager. ”För säkerhets skull då den 

ljusbrun-gula tapeten med bruna blommor ju är ack så vacker”, 

tänkte väl personen i fråga. 
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Jag blev skadad också (skavsår). Funderade nästan på att åka till 

SöS för att bli rejält omplåstrad men jag blev avrådd. 

 

Berlin, baby 
16 juni 2011, 11:54   

Hör upp. 

Tillfälligheterna vill sig så att jag drar till dekadenta Berlin inom 

kort. 

Ja, den så kallade ”Berlinjuden” har tjatat i månader (år?) på mig 

och igår morse tänkte jag att ”hmm, då och då skulle det ju 

faktiskt fungera med mitt jättehektiska jobb-, hund- och 

renoveringsschema”. 

Därefter gick det undan och nu är både flyg + hotell bokat och 

klart. 

 

Latextub och blogghyfs 
16 juni 2011, 17:35   

Jag ligger i sängen som ju tillfälligt står i köket, bredvid det 

surrande kylskåpet, och väntar på att byggherrens slav ska dyka 

upp. Ja, han är ju bilburen och vi ska återigen ta oss till Bauhaus. 

Spacklet är slut och lite annat krafs är på vippen att sina. Jag blev 

ombedd av byggherren att ”fotografera latextuben” för att köpa ett 

par, tre stycken nya, men jag vet då verkligen inte hur en latextub 

ser ut. Eller var den kan tänkas ligga någonstans. 

Nyss googlade jag på ett intressant ämne och hittade en blogg som 

jag tyckte om. Sträckläste fyra månaders inlägg och det var 

verkligen givande, inspirerande och även lite humoristiskt här och 

där. 
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Sedan, för ganska exakt ett år sedan, tog inläggen slut. Tvärt. Bara 

sådär. ”Vart tog du vägen?” läste jag bland kommentarerna. Jag 

undrar detsamma. 

Bloggen handlade nämligen om något svårt – en typ av kamp. 

Gick det åt helvete? 

Bloggare får aldrig bara sluta blogga! Det är inte alls okej. 

Om mina inlägg plötsligt tar slut så har det hänt något dramatiskt. 

Bara så att ni vet. 

Nu kommer byggherrens slav. Älskar punktliga människor. 
 

Helgen 
20 juni 2011, 08:34   

Jo men det var väl en helt okej helg. 

I fredags var jag en smula sällskapssjuk (det blir lätt så i och med 

att jag sitter ensam instängd på ett kontor hela veckorna) (ja, 

Sebbe sover ju mest) men alla, ALLA, var bortresta, upptagna eller 

”trötta”. 

Jaha. 

Lördagen bjöd på en överraskande eftermiddagslur. Sebbe och jag 

sov i fyra hela timmar och det gjorde oss gott. Därefter blev det 

spontant ett besök på Mälarpaviljongen med ett par fräsiga 

kamrater. Återigen slank halloumiburgaren kvickt ner. 

På hemvägen såg vi denna dam. En legend, visade det sig senare. 

Strax innan vi klev av tuben så smålyssnade vi (det var svårt att 

låta bli) på en tjej och en kille som samtalade ivrigt och glatt med 

en svart karl. De var mycket vänliga och fina mot varandra och 

den där tjejen + killen klev av på samma station som vi. 

Killen sa till tjejen: ”Han var trevlig!” Hon svarade: ”Och full av 
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hiv! Jag måste hem och desinficera mig.” 

Så otroooligt svennigt att sitta och jollra och vara pk-liberal och 

openminded och sedan, när allt kommer omkring, slakta 

främlingen. 

Detta är för mig pursvenskt beteende och det ger mig vidriga 

barndomsflashbacks. Kände mig äcklad och kunde knappt somna. 

Och det kunde jag inte i natt heller. Efter en söndag full av energi 

och vägg- och takslip så låg jag där i bingen och kämpade. Men 

nej, jag var pigg. Och klockan 02:22 började fåglarna sjunga sina 

vackraste melodier och med tanke på att mina klockor ringde 

05:45 så kan även jag, som är värdelös på det här med matematik, 

räkna fram att det inte blev mycket sömn för mig i natt. 
 

EXPERIMENTET 
20 juni 2011, 12:53   

Jag kom på det. 

Eftersom jag, så fort jag läser svenska pisstidningar, blir så 

upprörd och arg att jag hyperventilerar och blir yr – ja, yr-arg, så 

ska jag göra ett experiment. 

Jag ska inte läsa svenska tidningar och jag ska inte se några 

svenska nyhetssändningar förrän… Hmmm. Augusti. 

Vi ska alla få bevittna hur mitt psyke återfår sin glans på samma 

sätt som min tro på den så kallade ”journalistkåren” kommer åter. 

Och ja, tron på hela människosläktet. 

I kommunist-Svea skulle vi ju bara behöva en endaste liten 

”journalist” eftersom alla ändå bara jollrar samma värdelösa skit 

gång på gång på gång. 
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Värdelösa ”journalister” tuggar samma hjärndöda sörja och 

därefter sitter de chipsknaprande, dokusåpatittande medborgarna 

och skriver (läs: försöker skriva) lika idiotiska, hjärndöda 

kommentarer. Och så håller det på. År ut och år in. 

Aaargh! Jag kräks. På riktigt. 

Människor är så korkade i det här landet att jag är uppriktigt 

oroad. Allt, ALLT, kommer att gå åt helvete för gamla goa Svea. 
 

Hittade inte laddaren – däremot en 
magväska och lite annat ”kul” 
21 juni 2011, 09:40   

Var, oh VAR, är min iPhoneladdare? 

Alla undrar. 

Ja, sannerligen ett svennigt ilandsproblem men nu är det så att 

jag ska fly landet och då behöver jag min laddare! (Den är faktiskt 

helt oanvänd eftersom jag alltid laddar genom herr Mac.) Jag lade 

den naturligtvis på ett ”bra, fiffigt ställe” när renoveringen drog 

igång men eftersom jag lever i ett land där man helst inte ska 

tänka så mycket så minns jag ej var i hela friden jag ack så 

varsamt placerade den. Letade i många, många timmar igår afton 

(även i källarförrådet!) och efterlyste till och med en synsk ”Saida” 

på twitter men utan resultat (så klart). Nähepp, laddaren ligger 

inte ens på jobbet inser jag nu, så jag ger upp och går och köper 

mig en ny. 
Här bjuder jag frikostigt på en bild från gårdagen.  

http://kimmilrell.se/2011/06/21/hittade-inte-laddaren-daremot-

en-magvaska-och-lite-annat-kul/ 
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Gossarna jobbar ack så hårt och jag underhåller dem. 

Alla har vi vår plats i samhället och vår uppgift i livet. 

Keyboarden köpte jag för mina allra första ihopjobbade pengar 

(trädgårdsarbete 1987). 

Nej, jag har aldrig fått någonting gratis (som de flesta 

bortskämda, lata, särskrivande medborgare) och jag tackar min 

Skapare och mina föräldrar för det. 

Tack. 

 

Lösenordsskyddad: OK, så här var det 
21 juni 2011, 21:34   

Jag trippade, uppklädd till tänderna så klart, iväg till grannen: 

Judiska Hemmet. 

Och ni vet hur crazyunderbart det är att vi har våra brf-möten på 

just Judiska Hemmet. Och hur galet det är att judendomen så 

intensivt kommit till mig – att jag ej jagat den en enda gång. 

Snacka om ”a sign from above”. 

Men hur som helst. 

Jag var nominerad av Janne (”Porrmannen med håret” även 

kallad), som idag när jag och Sebbe kom hem från jobbet frågade 

mig om jag hette ”Jim eller Jimmy”, att ingå i styrelsen och jag 

kom dit och jag slog mig ner och efter ca 45 minuter (inklusive att 

en sån där östeuropeisk kvinna som finns på alla möten – en sån 

som har tusen frågor och som är skeptisk till allt, jag säger ALLT – 

jiddrat ett bra tag) så kom det fram att vi nio som skulle 

konkurrera om de fem platserna i styrelsen, skulle BERÄTTA 

LITE KORT OM OSS SJÄLVA. 
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Låt mig här inflika att när jag gick i mellan- och högstadiet så 

hade jag självmordstankar varje gång vi skulle ”redovisa” något. 

Alltså inte på skoj, utan på allvar. 

Jag såg det som en väg ut. Ett sätt att slippa. 

(Trots att Linda Skugge är en jävligt sugig skribent så älskar jag 

henne för evigt för att hon skrev så otroligt träffsäkert om detta i 

en hennes böcker – Lilla Ångestboken, tror jag att den hette.) 

Ja, så då sa en Pontus att nu var det ”Kims” tur att tala. Jag klev 

fram och greppade mikrofonen och jag sa ganska exakt: 

”Hej. Jag heter Kim Milrell och jag bor på nummer 66, sedan 04, 

med min hund Sebastian, som ni säkert sett springa omkring. Jag 

är utbildad webbdesigner och blev nominerad av Janne (pekar på 

honom) och tackar för det. Jag har ingen erfarenhet av detta men 

gillar ordning och reda och hyfs och fason, och det är… min grej. 

Tack.” 

Så jävla korkat. 

Jag blev vald till suppleant. 

Det kändes som att vara med i Melodifestivalen och gå vidare till 

Andra chansen. 

Inte bra nog. 

”Varför ställde han ens upp när han visste att han inte kunde 

vinna?”, jollrade säkert folket. 

Ja, det var ju dumt gjort av mig. Jävla as. 
 

Ett möte 
23 juni 2011, 17:42   

Jag var och handlade och framför mig i kassan stod en otroligt 

stilig kis. Jag iakttog honom bakifrån och drömde mig bort. Tänk 
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att få sniffa honom i nacken. Tänk att få smaka på de där härliga 

lipsen. Och hans hår – tänk att få se det riktigt rufsigt efter en 

härligt vulgär natt. 

Han glömde ta en påse (jag är ju en tygväskans vän, men låt gå) 

och jag tog min chans. Jag räckte honom en och han såg in i mina 

ögon och han log och sa ”ah, tack!”. Allt gick i slow motion, som i 

någon förutsägbar, romantisk film (väntade bara på att Meg Ryan 

skulle dyka upp någonstans). 

När jag packade mina varor, bredvid honom, så tog jag god tid på 

mig. Jag sög in hans aromer och mm:ade och hmm:ade 

förmodligen högt. 

Sedan gick jag hem. 
 

Monas midsommar 
24 juni 2011, 06:27   

Mona slår sig ner på altanen. Med de välmanikyrerade fingrarna 

sträcker hon sig efter flaskorna och blandar till en G&T. Solen 

tittar fram så Mona halar snabbt ner BH-banden och riktigt 

pressar och njuter av solens strålar som smeker apelsinhuden. 

”Vill man vara fin får man lida pin”, muttrar hon medan hon 

blåser ut cigarettröken. 

I bakgrunden hörs ljud. Stånk och stön. Det är VHS-bandet som 

Mona döpt till ”naturfilm” som snurrar i videospelaren. Det är lite 

sällskapligt, tycker Mona som ju känt sig lite ensam sedan 

skilsmässan från Åke gått igenom. Åke ja – aset som bedrog Mona 

med finska Liisa. Ung flicksnärta med svallande blont hår och 

uppåtpekande rattar. Jävla slyna. 
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En humla surrar runt Monas drink. Hon slår ihjäl den med 

Svensk Damtidning och lutar sig sedan tillbaka i solstolen. Det är 

lugnt, lummigt och fint i villakvarteret i Svedmyra i södra 

Stockholm. De flesta grannar har rest bort och tystnaden regerar. 

Mona slumrar till men hon vaknar snart av ljudet av en 

gräsklippare. 

Hon tassar fram till häcken och tittar in till grannen. Där kilar en 

halvnaken yngling omkring. Hans svettiga bringa glänser i solen 

och när han ser Monas nyvakna blick ler han stort. 

Mona tassar tillbaka och flyttar solstolen till en liten höjd som 

finns i trädgården. Nu kan hon ligga och iaktta den unge mannen 

medan hon sörplar i sig sin G&T. Hon särar på de långa, slanka 

spirorna. Hon vill se inbjudande ut. BH:n har nu helt åkt av och 

de rödfnasiga rattarna dansar glatt i det fria. 

Gräsklippargrabben ställer ifrån sig maskinen och blänger på 

Mona ett tag. Därefter klättrar han över häcken och går fram till 

Mona. 

”Fy farao vad du är parant”, viskar han innan han kysser hennes 

trånande lypsylläppar. 
 

Berlin i bilder 1: fredag 
27 juni 2011, 09:29   

http://kimmilrell.se/2011/06/27/berlin-i-bilder-1-fredag/ 

Resan började med en midsomrig bira på Arlanda. På planet 

noterade jag att stewarden var ett as jag snabbdejtat en gång. Hej 

då ankdamm, väste jag när vi lyfte från marken. 
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På tysk mark mötte den så kallade Berlinjuden upp mig på 

Flughafen. Oerhört fin och parant ung man. 
Vi tog oss sakta men säkert mot citykärnan. 

 

I de blomstrande gaykvarteren flockades 100 000 birapimplande 

bögar utanför mitt hotell. Kanske för att välkomna mig – 

kamerablixtarna bländade och ett jubel gick genom publikhavet. 

 

Tom’s Hotel - trevligt hotell. ”Aha, det är du som är Kim!” sa 

gossen i receptionen. ”Du är siste man att checka in idag.” 

 

Vi tog en tur på stan och jag noterade dessa gatstenar, med namn 

på judar som bott just här och blivit mördade av nazisterna. 

 

Så, första kvällen gick vi ut och åt vegetariskt på arabisk 

restaurang, jag, Berlinjuden och hans nya date – en charmig, rolig 

gosse som jag valde att kalla Gisela. Därefter pimplade vi bira på 

tre fullmatade bögbarer och glad och tacksam tog jag mig till slut 

till mitt hotell. Utanför satt ett gäng spanska bögar som tilltalade 

mig och jag imponerade (även jag själv var imponerad) med min 

spanska, som var väldigt mycket bättre än jag kunnat ana. 
 

Berlin i bilder 2: lördag 
27 juni 2011, 12:41   

http://kimmilrell.se/2011/06/27/berlin-i-bilder-2-lordag/ 

Lördagen började med frukost på More. Inte så imponerad. 
Mötte upp Berlinjuden och som av en händelse var det dags för 

prideparad just denna dag. 
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Jahapp. Sedan blev det som så att när jag och Berlinjuden stod 

där på gatan i Kreuzberg, där den alternativa prideparaden tog 

slut och en redig gatufest tog vid, så såg jag en stilig man (den 

brasilianske DJ:n) som spanade in mig från topp till tå. Han log 

inbjudande och jag skålade mot honom och snart stod han 

bredvid mig och sedan gick det som det gick.  
Och när klockan var 04:00 så kunde undertecknad – som sällan 

är ute efter midnatt – knappt hålla ögonen öppna. 

Traskade iväg till hotellet och somnade gott efter en helt 

FANTASTISK dag. 
 

Berlin i bilder 3: söndag 
27 juni 2011, 14:05   

http://kimmilrell.se/2011/06/27/berlin-i-bilder-3-sondag/ 

Dag 3 checkade jag ut från hotellet och tog mig en tur på byn. 

Hamnade vid Checkpoint Charlie och tänkte att det vore ju lite 

fräsigt att ha en date just där, så jag kontaktade den brasilianske 

DJ:n och han svarade raskt: ”I’ll be there in 10 minutes!” Jag satt 

på en uteservering och väntade… 
Ställde mig hos Charlie och vips dök brassen upp. Hans enorma 

leende och vita, fina tänder sken som små solar över halva staden. 

Och till höger ser vi en bit mur. 
Jag och herr Brasilien – som för övrigt inte kände till drottning 

Silvia, ty det är ju aldrig någonsin någon som vet något om vårt 

kungahus – slog oss ner på en servering och åt och samtalade. 
Därefter promenerade vi till det populära judiska museet. 
Vi tog oss till Kreuzberg och slog oss ner på ytterligare en 

uteservering. 
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Brassen kallade mig SWEET AND SASSY och det var så 

underbart! 
Brasilianaren var en gentleman och följde med mig till 

flygplatsen. Höll på att somna mot hans axel under ett tågbyte. 

(Livets goda stunder; det lilla i livet är det stora.) 
Därefter sa jag Auf Wiedersehen! 

Jag hann inte med särskilt mycket så jag har en känsla av att jag 

snart är tillbaka i Berlin… Om ni förstår vad jag menar. 

 

Lösenordsskyddad: Hej hopp. Here we 
go! 
28 juni 2011, 18:27   
Jag har gjort en ganska stor sak av att jag verkligen, verkligen 

ogillar alla dessa hjärtan som syns överallt – extra hemska är de 

som syns på FB. (Jag tycker att de har en lite fördummande effekt 

helt enkelt.) 

Men så hände det plötsligt, en afton i juni månad 2011, att jag såg 

ett hjärta som jag tyckte var helt okej. Ja, mer än okej till och med. 

Självklart var det den där brasilianske, i Berlin boende DJ:n som 

stod för fiolerna denna gång då han skickade mig en diskret (?) 

hälsning via sin FB-status. 

Hmm. Nu är frågan om jag ska sluta skriva här och låta detta vara 

ett öppet inlägg eller om jag ska skriva lite till och 

lösenordsskydda det. 

Okej okej. Jag skriver vidare. 

Som jag skrev i en kommentar igår: det är härligt att dela med sig 

när det faktiskt har hänt något kul, eftersom det så sällan gör det. 
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(Ha ha, nu lät det i och för sig läskigare än vad som var avsikten, 

men ni förstår nog vad jag menar.) 

Igår kväll samtalade jag med DJ:n, ja, Eduardo alltså (vilket för 

övrigt min allra första kärlek hette) (otroget as med många 

jobbiga komplex), och jag sade någonting i stil med ”det vore så 

trevligt om du låg här i min binge, mellan mig och Sebbe – kom 

hit!” och han svarade: ”Vad säger du om jag säger att jag kollade 

runt lite på diverse flygsiter idag?” ”Jag skulle säga HURRA.” 

”Okej bra, för det gjorde jag.” 

Så idag när jag satt fast i ett tunnelbanetåg med trasiga dörrar och 

hade en dragspelsspelande herre bakom mig och glin som ville 

gulla med Sebbe framför mig så kom ett SMS. ”Biljetter köpta. Vill 

ha dig!” 

Fatta. 

Fatta att det SMS:et kom lägligt och bra. 

Så nu ska han komma och hälsa på mig. Ha ha ha. Om ett par 

veckor. 

Nu ser jag hur ni suckar och skrockar. ”Here we go again”, jollrar 

ni och tänker på Y och låt mig bara säga att ni inte behöver oroa 

er. Jag vet vad jag gör. Och dessutom är Y ju numera en av mina 

bästa vänner. Ja, en riktigt fin ex-make; en familjemedlem helt 

enkelt. 

Nu går Kimman in i det här med öppna ögon, öppna sinnen och – 

inte minst – ett öppet hjärta. ”I’m gonna love you like I’ve never 

been hurt before”, som Robyn sjunger i den där låten som jag 

i november 2010 utsåg till årets låt. 
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Aha, ni tror vi hade webcamsex – men 
nej, vi snackade om samhällsklimatet 
29 juni 2011, 08:21   

(Jag och mina rubriker…) 

Så, igår kväll webcamsnackade jag med Berlin-brassen och det var 

ju lajbans. (Han satt där i sin binge och blottade sina vita tänder 

och jag frågade så klart: ”har du blekt dem?” ”Nej… Men jag röker 

inte, du vet.”) 

”Så där är du med din Davidsstjärna”, sa han plötsligt och vi kom 

in på ämnet judendom/Israel (för övrigt samtalsämne nummer 

två när vi först träffades). Jag berättade om den där gången då jag 

var på en dålig date med en kis som tyckte att jag var 

”kontroversiell” då jag bar nämnda stjärna, och att jag där och då 

bestämde mig för att aldrig ta av mig den (vilket jag dock gjorde 

när jag besökte Malmö, ty därifrån flyr ju judarna undan 

muslimerna, till Israel, men det får man inte säga för då är man 

islamofob). Jag drog även i snabba drag samhällsklimatet för 

honom och gav honom även några kvicka exempel på hur vidrigt 

det är. 

”Men det är ju ren antisemitism!” hojtade han med uppriktigt 

chock i rösten. 

”Aber ich weiss!” 

”Här i Berlin är det så självklart att både kunna vara jude och att 

älska Israel.” 

”Jag märkte det. Det var därför jag så glad i hågen knäppte en 

massa foton på jude- och Israelvänliga objekt.” (Se bild.) 

Här hemma i Svea lär vi oss tidigt att vi ska hata och förakta den 
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judiska staten. Media gör sitt och vidriga men ”rena” antisemiter 

drar sitt strå till stacken. 

Här i Svea ska vi jollrande sitta hemma och se på Allsång på 

Skansen medan vi – utan att tänka själva (det värsta du kan ha är 

en åsikt) – köper judehatande författares böcker och riktigt – på 

ett fint, smidigt och diskret sätt – indoktrineras. 

”Den israeliska staten tillkom efter andra världskriget när det 

splittrade judiska folket hade alla blodiga ess på hand”, säger 

Henning Mankell innan han skickar iväg sitt ”fredliga” Ship to 

Gaza-skepp och medborgarna jublar. Jag vill kräkas. [Länkar ej då 

jag inte vill riskera att få en massa idioter rännande här, men kolla 

STG:s vidriga hemsida.] 

Jag mår illa. IL-LA! 

 

Lösenordsskyddad: Omtumlande tid 
01 juli 2011, 08:30   

Det har varit en händelserik vecka, vill jag lova. 

Jag som lever ett så här □ inrutat liv är inte riktigt van vid det som 

livet bjudit på. 

Först och främst är jag inte van vid att få så mycket beröm. I 

onsdags firade vi en kollega som fyllde 40 och vi ”fikar” inte ofta 

på min arbetsplats eftersom vi alla sitter inne på våra små rum 

och stormjobbar och enda gången vi egentligen ”umgås” är när vi 

gör någonting utanför arbetstid. Nu satt vi där under 

kristallkronan och hurrade för födelsedagsbarnet och sedan 

började fru Ägarinna berömma mig för de texter jag bidrar med 

varannan vecka. ”Du har så underbart språk”, sa hon och plötsligt 

handlade hela jippot om mig och min ”brittiska humor”. Jag ville 
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gömma mig under bordet och inte blev det lättare när herr 

Persien började prata om min privata blogg och hur ”härlig” jag är 

som ”står upp för mina åsikter” och även ”vågar provocera”. Jag 

ville springa ut från rummet. Därefter började fru Ägarinna 

berömma mig ännu mer för mitt vardagliga arbete och hon sa 

saker i stil med att jag är en ”förebild” för mina kollegor och herre 

min skapare vad hon jollrade på. 

Till slut fick jag äntligen gå hem. 

Vidare: igår var jag på bostadsrättsföreningens styrelsemöte och 

jag satt där vid bordet och låtsades veta vad vi egentligen pratade 

om och jag kände ingen men en medelålders donna verkade 

sannerligen veta det mesta om mig. Åh, vad jag kände mig 

obekväm. Men men, jag klarade i alla fall av att sitta där i TRE 

KOMMA FEM TIMMAR. 
Och så inte minst: Berlin-Brassen som hastigt kommit in i mitt liv. 

Vilken spjuver! Han verkar vara en riktigt fin kis – på riktigt – och 

jag hyser förvånansvärt varma känslor för honom. Jag som har 

gott om erfarenhet på punktenlångdistansromantik har inte 

skickat ut några önskemål om en ny affär ut i universum, men 

knackar en smäcker grabb på så måste jag ju öppna! 

Och igår när han hade rakat av sig talibanskägget så såg jag att 

han ju faktiskt ser ut lite grann som den paranta israeliska 

bögsångaren Harel Skaat! 
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Jag kan vara rolig och kvick även på 
finska! 
01 juli 2011, 13:57   

Jag tycker om att skriva kul saker på mina finsktalande vänners 

Facebookväggar. 

(Och jag har ju ett gäng finska läsare så…) 

Min syrra råkar alltid ut: 

 

[Taas rouva H innokkaana föönaa hiuksiaan – nyt on nimittäin 

perjantai ja se meinaa että illalla rouva taas istahtaa pienen 

ahtereens kera terassille. Siellä taas viiniklasit kilisee ja popit soi. 

Turpa plaapattaa ja puhelinlangat laulaa. Taas ilmestyy 

fakepookkiin kaiken maailman intressantteja juttuja ja suuria 

ajatuksia, heti kun vähän on sitä viiniä litkinyt.] 

 

[Romaani rakkaudesta ja erotiikasta. Kädet vispaavat kalsareissa 

ympäri Pohjolaa kun herrat kammareissa lukevat.] 

 

[Nyt rouvan sormet iloisesti tanssivat uuden iPhonen kauniin 

klasikuoren yllä. Ei enää viiniklasit kilise – nyt kilisee ainoastaan 

komeat korut puhelinta vastaan.] 

 

[Taas on rouvalla kovat tärinät kun on viikonloppu saapumassa. 

Kovat grillaamiset siellä kauniissa puutarhassa! Mukuloilla on 

juhlavaatteet ja herralla kravatti kaulassa. Rouvalla on tottavie 

kukkaplyysi päällä ja hiukset tiukassa nutturassa. Taas viiniklasit 

kilisee kun vähän sitä aurinkoista iltaa saa istuskella.] 
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[Taas flikalla alahuuli tärisee kun rouva Perjantai on saapunut. Ei 

muuta kuin kovat meikit lärviin, minihame ja juhlaplyysi päälle ja 

popit soimaan. Illemmalla taas kauniit korut kilisee viiniklasien 

seurassa. Mukavaa perjantaita rakkaalle supersiskolle!] 

 

[Taas on emäntä ihan elementissään kun illalla on vuoden 

viimeinen, supersuuri ja erinomaisen glamouröösi euroviisu-ilta. 

Ja koska sekä FIN ja SWE ovat päässeet finaaliin ja sillä 

Suomalaisella kultakutrilla on vielä voittomahdollisuudet, niin 

kyllä on pirinää emännän vatsassa. Tilaa kebabi ja litki sitä colaa, 

mutta älä juhlaplyysiä sotke!] 

 

[<3 Horonkylä <3] 

 

[Kim: Taas on NN emäntä elementissään kun illalla jatkuu 

Euroviisujuhlat. Kaikenlaiset hintit siellä sitten taas hoilaa kurkut 

suorana. NN istuu taas komia plyysi päällä, nortti turvassa ja 

viiniklasi taas kilisee. Iso leviä turpa antaa ison syRämmelisen 

hymyn. 

NN: Ristus sun juttuja. :D Mutta joo, näin siinä tulee käymään. ;) 

Taas on tuolit terassilla ojennuksessa, alkaa olla jo aidan takana 

jonoa. :) 

Kim: Kivat, komeat ryssät siellä seisoo jo odottamassa 

suurtapahtumaa. Viinapullos jo melkein tyhjät, mutta ainahan 

sieltä auton takakontista löytyy lisää. 

NN: Joo, ja myös ne ei niin komeat. Mä luulen että noilla on omat 

viinatynnyrit jossain olohuoneen nurkas. ;) 



 84 

Kim: Ei oo ihme että silloin oli kauheat mölyt kun minä kävin 

luonasi. 

NN: Joo ja viime kesänä ne alotti bilettämisen aamulla seittemän-

kahdeksan mais, ja jatko yömyöhälle. Hyvä meninki! :D 

Kim: Hyvä! Parempi juhlia – ei sitten ole aikaa riitelemiseen eikä 

rääkkäämiseen!] 

 

[Taas on flikka elementissään kun on viisu-ilta. Huuma iskee kun 

ilta saapuu ja lejdi istuu komeissa juhlaryysyissä television edessä. 

Kovat mejkit naamassa ja hienot korut kilisee, kuten myös 

viiniklasit.] 

 

[Haa ny så rooligt på festen. Dansa och sjung och skååla med 

gästerna. Hoppas di haar många fiina presenter. Drick så mycket 

elkohool du vill men loova att int taa nån nortti. Kraam kraam. 

Pusi-kraam.] 

 

En kusin har också fått smaka på min ekivoka humor: 

 

[Lejdi laittaa piakkoin sen kauniisti maalatun turvan toisin päin, 

kun hoksaa ett kylän kuuma koli on saapunut sitä nurmikkoa 

klipparoimaan. Puolialastomana herra siellä hikisenä huokailee ja 

lejdi istuu drinkki kourassa ja tiirailee salaa nuorta urosta.] 
 

Eller varför inte på tyska? 
01 juli 2011, 13:58  

Mina statusuppdateringar från Berlin. 
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[Ich bin kein Berliner, aber Guten Abend Belin! Was ist los? Bereit 

für die wunderbare Rajtantajtan? Ich bin auf Feuer und 

Flammen!] 

 

[Ich liebe perverse Berlin und ich liebe meine jüdische Freund. Er 

ist liebenswert. Das Hotel ist gut und posh und 100.000 

homosexuelle sind überall, und ich spreche Spanisch mit den 

Spaniern. Ich liebe mein Leben.] 

 

[Guten Morgen Berlin! Heute Ich werde endlich treffen 100.000 

deutsche Lederhosen an der Berliner Pride.] 

 

[Guten Morgen Berlin. Was für ein schöner Tag, um auf ein date 

in das Jüdische Museum zu gehen. Ich mache keine one night 

stands, you see.] 

 

Ögonblick som förändrade livet 
05 juli 2011, 08:45   

Han packade en väska och reste till en stad han länge velat 

besöka. Han anlände och rantade runt på gator och torg. Han 

besökte museer och mathak, han åkte u-bahn och s-bahn och han 

trivdes på bistron och barer och så en dag – den andra dagen – 

hände något utöver det vanliga. 

Efter en lång vandring – i samlad flock med andra udda fåglar – 

hamnade han på Oranienstraße i Kreuzberg. Han stod där och 

pimplade bira och smådansade (vaggade) till tysk näsblodstechno 

och plötsligt såg han en intensiv blick i havet av människor. Det 

var ett par bedårande bruna ögon som blängde på honom och de 
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log inbjudande. Han tittade bort; tittade tillbaka. Ögonen fortsatte 

blänga. Han lyfte sin gröna ölflaska och skålade lite diskret – han 

var ju trots allt nordbo – och fick ett tjusigt och väldigt stort smil 

tillbaka. Kisen med de bruna ögonen tittade generat bort och 

mannen i vår berättelse suckade uppgivet: ”Jaha, det var väl det.” 

Femton sekunder senare vände han sig om och noterade att kisen 

med de bruna ögonen var på väg. 

”Jag talar inte tyska”, sa han. 

”Inte jag heller… särskilt bra” svarade nordbon. 

De samtalade ett tag. Höga på livet och salongsberusade på 

alkohol. Den brunögde frågade plötsligt: ”Hur säger man ‘kyss 

mig’ på svenska?” ”Kyss mig”, svarade den blåögde. 

Den brunögde spände ögonen i honom. ”Kyss mig”, sa han. 

”Ja, ‘kyss mig’ heter det”, svarade den tröge nordbon. 

”Aber kyss mig!” beordrade den brunögde, blottandes sitt latinska 

temperament. 

”Ah, jag är så trög! Förlåt. Säg det igen!” 

”Kyss mig!” 

Och så stod de där på Oranienstraße och hånglade loss. Länge 

länge. Smack smack. 

De slog sig ner på tunnelbanan, inslingrade i varandra, och åkte 

hem till den brunögde. Ord var överflödiga – kropparna skrek, 

bultade och bankade. Svettiga pannor och fuktiga, nej, blöta 

läppar. Glada rop i den dekadenta Berlinnatten. 

Därefter blev livet sig aldrig riktigt likt. 

Ja, den brunögde väckte vår vän ur en lång, lång dvala. Och vi 

tackar honom för det. 
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Lösenordsskyddad: Oväntad men 
hjärtligt välkommen 
07 juli 2011, 00:27   

Jag är ju ta mig i brallan kär i grabben! 

Det är fantastiskt. 

Jag hade verkligen inte räknat med det. När jag åkte från Berlin så 

hade jag inga som helst sådana tankar eller idéer. 

Vi sade hej då och jag trodde att vi kanske skulle ses nån gång och 

höras lite grann på Facebook och så vidare, men inte mer än så. 

Och så började vi istället umgås jättemycket. 

Småchattar hela dagarna och när det börjar närma sig läggdags så 

samtalar vi ett par timmar via Skype. Han ligger där i sin säng, i 

all sin skönhet, och han skrattar mycket och ler konstant och jag 

vill verkligen röra honom fysiskt. 

Känna doften av honom. 

”I want you”, säger han. Och ”you’re hot!” (!!!) 

Det är som så att vi kan tala om både djupa saker; politik, känslor, 

existens samt det ytliga. Och så en redig skopa humor på det. Ja, 

han har verkligen HUMOR och jag älskar det. 

Igår tänkte jag på att när vi rantade runt på museet i Berlin så var 

han väldigt touchy feely och jag uppskattade det inte tillräckligt. 

Om jag bara kunde känna hans händer på min kropp. Nu. 

Det får verkligen brista eller bära eller bara handla om en kort 

romans, men just nu mår jag väldigt bra. Och det gör han också. 

Jag ser det på honom och han säger att hans kollegor påpekar att 

han har en viss ”glow”. 

Underbara karl! 
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Rår ej över drömmarna 
07 juli 2011, 16:23   

Kom hem från jobbet – astrött – och satte mig på balkongen med 

Dusty Springfield i lurarna. 

Inom loppet av 15 minuter somnade jag sittande – två gånger. 

Jag till och med drömde! 

Första gången att jag och min älskade var på en strand. Sedan 

vaknade jag av en svalkande strandbris, som i själva verket var en 

äkta Stockholmsvind. 

Andra gången (känsliga läsare varnas) drömde jag att någon stod 

bakom min högra axel och urinerade på mig. Vaknade av att ”det” 

landade på min högra hand – det var i själva verket en fluga som 

smuttade på min näve. 

Ja, det var verkligen spridda skurar. 

 

Information: Trodde aldrig jag skulle få 
säga dessa ord 
10 juli 2011, 12:41   

Jag har officiellt en pojkvän nu och han heter Eduardo C**** och 

han är superb och jadå, han är snygg, smart, rolig, omtänksam 

och het och han gör mig väldigt glad! 

 

Livets tonartshöjning 
11 juli 2011, 07:39   

Äntligen står sovrummet (kärlekskammaren) redo! Igår, medan 

jag satt på jobbet och plågades av historiens näst värsta 

baksmälla, så fixade granngrabbarna det sista genom att lägga det 

tjusiga golv jag så omsorgsfullt valt ut. Enormt elegant! På 
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kvällskvisten fick jag äntligen flytta in och i natt sov jag som den 

björn jag ju faktiskt är. Tusen tack, gossar! 

Livet är ju så bra nu att jag inte nyper mig i armen, utan snarare 

rycker mig i skägget. 

Kammaren är färdigbyggd och nu väntar vardagsrum, kök och 

hall (som dock ej behöver byggas – bara hottas upp), solen skiner, 

Sebbe är glad, jag är inte bakis längre, har ny fantastisk man (som 

landar på Arlanda om nio dagar) och som grädde på det berömda 

moset så börjar min svenniga supersemester (från jobbet som jag 

trivs med) om fyra dagar. 

Tack så mycket. Jag är ta mig i brasan värd en rejäl 

tonartshöjning i livet. Refrängen är i full gång och jag hör såväl 

hysteriska stråkar och en gospelkör som en jättefet, wailande 

kvinna. 

Under morgonens konversation sa han: ”love your personality”. 

Ja, ni hör ju själva! 

 

Renoveringen: Äntligen ligger det 
eleganta golvet på plats! 
13 juli 2011, 08:24 

Igår när jag kom hem efter arbetsdag 9/12 så satt granngrabbarna 

på balkongen och slappade. Ställde mig på gården och glodde på 

dem. När jag kom upp i VÅNINGEN så såg jag att de hade arbetat 

hårt och att de var värda den (förhoppningsvis) korta 

lunchpausen. Vardagsrumsgolvet hade växt sig fram och efter 

några timmars slit så låg det på plats – äntligen. Som jag har 

längtat! Ja, den enda anledningen till att jag inte har älskat min 

VÅNING helhjärtat har varit det förbannat fula, vidriga, äckliga 
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golvet. 

Men nu… Aaah. 

När alla gått hem gick jag runt barfota över golvet och bara njöt. 

Glodde och njöt. Tog ett steg till vänster. Och höger. Framåt och 

bakåt. Vilken njutning. 

 

Lösenordsskyddad: Vi har samma sorts 
humor (bara en sån sak!) 
13 juli 2011, 10:37   

Kim: And when we’ve been married for 25 years, all these early 

conversations will become a book for all the young, love longing 

gays. 

Eduardo: yes. A model to the young lovebirds. 

Kim: They are sitting at home, sad and depressed. Probably doing 

some heavy drinking or drugs. ”Am I ever gonna find love?” they 

cry. Then they read the book and wake up to a new day. A new 

hope. 

Eduardo: this can be a whole show on Oprah Exclusive : these 

guys were sad until they found the Gay Secret. Heeeeere 

cooooomes Kim Milreeeeeeell and Eduardo C****aaaaaa and they 

are the authors of this FABULOUS book: ”Milrell-C****: a Love 

Story”. 

Kim: YES! And it comes with a DVD! And the best thing about this 

realization is, says lady O: 

”That you too can get a boyfriend!” 

”And you can get a boyfriend!” 

”And you can get a boyfriend!” 

”And you can get a boyfriend!” 
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Eduardo: hahhaha. ”LOOK UNDER YOUR SEATS!! THERE’S A 

BOYFRIEND FOR EVERYONE!!” 

 

Renoveringen: Inte Bauhaus men Ikea 
14 juli 2011, 09:03   

Kimsalabim tittar in. 

Igår blev det shopping igen. Den här gången åkte vi INTE till 

Bauhaus utan till Ikea och förutom älgformad pasta (till herr 

Berlin-Brasse, ha ha ha) så spenderade jag pengar på ett nytt 

sofföverdrag, ett elegant datorbord till kammaren min, en matta, 

en taklampa och lite annat jox som jag inte nödvändigtvis vet att 

jag behöver, men det gör jag, säger byggmästaren och hans slav. 

På kvällskvisten kom fru Finland över och hjälpte mig med 

lampihopsätter och bygge av bord. 

Tacksam. 

Skålade in mitt otroligt eleganta medelhavsinspirerade 

vardagsrum. 

Kollade även in kök och ja, jag låtsades vara intresserad av hoar. 

Hoar liksom. Vilket jävla ord. 
Eftersom min svenniga supersemester knackar på så festade jag 

till det med både VIN och CHOKLADMOUSSE! Galet för att heta 

Kimsalabim. 

 

Lösenordsskyddad: Freaky Friday: Nu 
kan ni få skratta lite 
15 juli 2011, 11:58   

Mitt i en konversation om mustascher kände jag att jag ville lägga 

till en sak till ämnet (sex) som vi diskuterat kvällen innan. 
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Jag: Oh, and yes, I am openminded and all, but I’m not into 

fistfucking. 

Han: hahahahahahahHAAHAHAHH 

Jag: hahahahahahaha 

Han: oh man 

Jag: I HAVE TO DRAW THE LINE 

Han: speechless 

i don’t like it either 

so, don’t worry 

 

Livsrapport 
17 juli 2011, 14:37   

Jag har det så bra just nu och har nog aldrig mått bättre. 

Har lite svårt att slappna av och bara njuta av livets goda då jag 

lärt mig att när något går bra så kommer något annat börja strula. 

Försöker skaka av mig den ”lärdomen” men det går sisådär. 

Jag har sex veckors semester från ett jobb jag trivs med. Har ett 

fantastiskt vardagsrum och nybyggt sovrum (vissa skulle kalla det 

”hytt” eller ”kupé” men jag kallar det sovrum då det ju faktiskt har 

en riktig dörr och allt). Har en bra familj och en frisk, glad hund. 

En fantastisk pojkvän som gör mig så glad, så glad. (”Jag har haft 

smarta pojkvänner och jag har haft sexiga pojkvänner, men jag 

har aldrig haft en smart OCH sexig pojkvän”, sa han igår.) (Ni 

fattar ju!) Vidare har jag finemangfina vänner, nya och gamla, 

och… allt är liksom bra just nu. 

Ska sluta jollra och bara njuta av det. 

Börjar nu. 
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Lösenordsskyddad: Sockersött är livet 
18 juli 2011, 20:36   

Alltså, jag satt och funderade över vad människor gjorde förr i 

världen – innan tekniken fanns så som den finns idag. Sedan kom 

jag på att jag ju faktiskt var med redan då. Jag hade ju faktiskt en 

romans med spanjoren Antonio och vad gjorde vi åt saken? Vi 

skrev långa, långa brev till varandra. Vi spelade in kassettband 

med musik och vi skickade foton och höll på. Och jag minns de 

hemska fredagarna… Kom det inget brev så skulle jag få vänta i 

minst tre dygn till. :-( Hemskt var det. 

Visst, det låter romantiskt, men fy tusan vad jobbigt det var. 

Tacksam är jag över dagens teknik. Vi chattar och skypar och 

mailen kommer fram på tre röda. För att inte tala om SMS och 

betydligt billigare telefonsamtal än då. Idag sa min fantastiska 

man: ”Vi kan starta ett videosamtal via Facebook” och jag visste 

inte att det existerade. Ha ha ha. Det är tydligen något nytt… (Se 

bild.) 

Fy farao så fin han är. 

”Ingen är perfekt, men du är närmast”, sa han. 

Ja, han säger saker som låter så klyschiga men när de kommer ur 

hans mun/via hans fingrar och jag ser Den Där blicken i hans 

ögon så vet jag att han menar vad han säger. 

Det är underbart. 

”What have we done to deserve this?” frågade jag efter att ha 

lyssnat på Pet Shop Boys en hel dag. ”Karma”, svarade han. Och 

han hade rätt. 
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Ja ja, ni blir lite trötta på det sockersöta, men efter all denna 

BITTERHET så ska jag frossa och njuta av livets goda. Har saknat 

honom så. 

Bara det att han aldrig glömmer att inkludera Sebbe i våra 

dagdrömmar! Fatta! 

 

Tacksamhet 
22 juli 2011, 22:53   

Tänk att en dag kan vara så hemsk och så bra. Samtidigt. 

När fotot i det förra klippet knäpptes så hade det där vidriga i 

Norge ännu inte ägt rum. 

Människor levde. Deras närstående var glada och lyckliga och 

kanske tog de de sina för givna. 

Men låt oss inte göra det. 

Just nu sitter jag och min man och tittar på Oprahboxen (17 

timmar lång har jag för mig att den är, allt som allt) och nyss grät 

mannen jättemycket då de i ett klipp talade om cancer och han för 

inte så länge sedan förlorade sin far i just den sjukdomen. Han 

grät och grät. Jag kramade och kramade. 

Vi är glada att vi är här just nu. Tillsammans. 

Jättekära. 

Tänk den där känslan: att ha träffat den man längtat och letat 

efter så väldigt länge. 

Nu, efter en massa, massa om och men, fann vi varandra. 

Och vi är tacksamma över det. 

Och tänk att det finns människor som har problem med 

homosexualitet. Herregud liksom. 
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Kors i taket och ett par davidsstjärnor på 
väggen – jag har funnit min man! 
24 juli 2011, 20:30  

Jag har just kommit hem efter att ha följt min älskade till Arlanda, 

men nu ska ni få höra något! Jag är inte ledsen! Nej, vi är inte 

ledsna över att bo i olika länder – vi är bara tacksamma över att vi 

trots det har lyckats hitta varandra. 

Jag har upplevt de (hittills) fyra bästa dagarna i mitt liv. 

Gårdagen var kanske den allra bästa. Vi åkte med Sebbe och 

granngrabbarna (ett annat lyckligt bögpar) till Stendörrens 

naturreservat och vi satt där på klipporna och pratade och åt och 

gullade och funderade. Därefter bilfärd tillbaka till Stockholm och 

väldigt fin grillkväll hos nämnda granngrabbar. Ja, jag hade helt 

enkelt allt. Inklusive whisky. 

 

Hmm, (what is) Love? 
26 juli 2011, 03:21   

Klockan är 03 och jag har kollat några gånger på videoklippet i det 

skyddade inlägget och jag är tacksam över att jag har 

”semestersparlåga” här på bloggen, ty det enda jag vill (och kan) 

tala om just nu är herren Eduardo.  Ja, jag är ju en sån 

obotlig/patetisk romantiker, men jag accepterar och omfamnar 

detta faktum. 

När det gäller karlar så har det känts både bra och rätt många 

gånger, men det har aldrig tidigare känts ”rätt” på så många 

områden. Jag menar; vi kan prata, vara tysta, skratta, gråta (se 

bild), sova, pippa, se film, äta chirre tillsammans. Helt enkelt 

fantastiskt. 
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Det är så pinsamt och töntigt att jag, som alltid sökt och saknat 

min man, letat som fan och när jag väl slutade med det, och åkte 

till Berlin för att ha en kul och ”vild” helg med Berlinjuden, 

hittade mitt livs kärlek. Galet. Eller Kereisy, som vi säger på 

engelska. 

Ooh, vi ses snart igen (och han har till skillnad från mitt ex inga 

barn att ta hänsyn till, om du förstår vad jag menar), men jag har 

både en resa till Värmland och en tripp till Tel Aviv framför mig 

innan dess. Men sen så. 

 

Överraskande djup dag 
30 juli 2011, 20:12   

Så idag hände nåt kul (nåja). Granngrabbarna sms:ade i panik: 

”Ta med dig necessären när du kommer till stugan! Snälla! Vi 

glömde den och ser ut som ruggugglor båda två!” Två fjollor i 

skogen liksom. 

Ja, det var ju kul. 

Så jag och Sebbe gick över till granngrabbarna och vattnade 

blommor och hade oss och den extrema hettan fick Sebbe att gå 

och lägga sig i skuggan på balkongen. Där låg han och jag hade 

inte hjärta att tvinga honom upp igen, så jag lät honom ligga där. 

Under tiden satt jag och mediterade och kollade på det där 

fantastiska klippet som min underbara man spelade in åt mig. 

Och jag log. Och sedan mediterade jag vidare. 

Och mådde så där bra. 

Och jag tänkte: alltid är det ju nåt men just nu så är det ta mig fan 

ingenting! 

Fatta vilken känsla! 
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Och så satt jag där ett tag på balkongen, med denna hetta över 

min kropp, men även med den svalkande vinden som blåste 

puttinuttigt på mig, och på avstånd hördes techno (det pågår nåt 

slags technofest här i krokarna) och jag bara njöt och mådde bra. 

Hur ofta gör man det? 

Bara är och har det bra. 

Så jag bestämde mig för att sitta kvar tills Sebbe vaknade, och 

bara tänka och ha det gott, och så kom jag att tänka på att när 

man inte är hemma så tänker man bättre. Och djupare. Ty allt det 

som är omkring en skalas bort och man är så att säga enbart med 

sig själv. Otroligt härligt. 

Rekommenderas! 

Hemma 
04 augusti 2011, 18:47   

Hej ungdomar. 

Jag och Sebbe har just kommit hem efter några fantastiska dagar i 

Värmland. Jag kan redan nu avslöja att detta är den bästa 

sommaren i mitt liv. Det bara är så. Och jag njuter av varenda dag 

och sekund (nåja). 

Visst är det härligt att komma hem också, det är det. 

Och bilresan gick fint och jo, jag är ju bilrädd men hade en mycket 

skicklig och flink chaufför, så särskilt skakig var jag inte. Men 

visst, det spelar ingen roll hur bra föraren är då det ju finns 

tusentals andra potentiella väghuliganer där ute. Kan avslöja att 

jag är varken flyg-, eller tåg-, eller båt-, eller tubrädd men jag är 

mycket bilrädd och en smula bussrädd. Så nu vet ni det. 

Solen skiner i Stockholm och Sebbe sover på golvet. 

Det är Pridevecka men jag är helt osugen. Har dock ett par 
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politiska åtaganden på schemat, men mer om dem senare. 

 

Alltid lika kul 
06 augusti 2011, 17:35   

Ja, det är alltid lika kul att kolla vad det är ungdomarna googlar 

på för att hitta hit. 

De senaste sökorden: 

magväska köp 

erotisk 

kim mirrel israel 

lotta porn 

judendom 

ögon spel 

fula tänder 

årets artist 2007 finländare 

pride, synagogan 

david lazar pride stockholm 

huligan kim 

erotiska noveller läkare 

dekadens berlin 

”kolla kolla” kim 

kim milrell 

papijack 

mälarpaviljongen 

blyg viol 

Jodå, det är ju sådant jag skriver om. 
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God dag Tel Aviv! 
07 augusti 2011, 13:42   

Jag är här! 

Ska inte gnälla över barnfamiljen som satt bredvid mig på flyget, 

med en morsa som tjatade non stop i 4,5 timmar. Nej, det ska jag 

inte. Jag är här och det är underbart! Mitt hotell är så extremt 

jätteflott! Åh, vad jag är värd detta. 

Gillar så klart ett hotell där man blir serverad bubbel under 

incheckningen. 
Och ett välkomnande brev och lite smarrigt rödtjut. 
Och utsikten. Havet ligger där borta. Är mitt i stan. Mitt i smeten. 

Slappar ett tag men i afton ska jag äta middag med Y, ni minns, 

på Rustico som vi besökte förra året. Spännande! 

 

God afton Tel Aviv 
07 augusti 2011, 19:07   

Efter att ha slöat och njutit av mitt hotellrum i några timmar så 

ilade jag ut på stan för att handla lite nödvändigheter. 

Ett jätteapotek vid namn Superpharma + en matbutik vid namn 

AM:PM låg visst alldeles runt hörnet… Gott. 

Hittar roliga saker på hotellrummet. 

Roligt var det också att en av töserna som jobbar på hotellet är 

svenska. Hon kom upp på rummet för att fixa en grej och hon 

snackade minsann skånska med mig. :) 
Handlade gott om ljuvliga israeliska chips. MUMS. Och 

toalettartiklar och näst bästa vinet (det bästa fanns ej). Älskar 
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livet. Älskar Tellan! 

 

Gårdagskvällen i bilder 
08 augusti 2011, 09:39   

http://kimmilrell.se/2011/08/08/gardagskvallen-i-bilder-2/ 

Herr Y kom till mitt hotell, fick sig ett glas rödvin och vi pratade, 

pratade, pratade. 

Gick upp på taket och tittade ut över staden. Underbart. 

Åt middag på Rustico och maten var fantastisk. 

Därefter en drink på Evita – eurovisionkväll ju! Mycket nordiska 

låtar och när Carola sjöng sin ”Evighet” så sjöng hundra fräsiga 

judiska homofiler med och en rysning gick genom kroppen. 

 

Idag: lite jobb! 
09 augusti 2011, 11:30   

Go’ vänner! 

Avbryter semestrandet och skiver en jobbtext. 

Sitter i denna extremeleganta hotellobby och knapprar intensivt 

på tangenterna. 

Här är det svalt och mjuk musik spelas i bakgrunden. Bredvid mig 

sitter en äldre judisk herre med kippa på huvudet. Han prasslar 

med sina viktiga papper. 

Åh, älskar denna stad. Älskar att se en ortodox jude bredvid glada 

bögar. Kontraster och ömsesidig respekt. That’s the thing, you 

know. 
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Mat och snack 
09 augusti 2011, 16:38   

Bra dag! 

Herr R, som bor inte särskilt långt från mitt hotell, undrade om 

jag ville luncha. Och det ville jag så klart. Åt god mat på Stefan 

Braun – där även Madonna ätit (viktig detalj). Herr R är en fin 

vän. Rolig och smart. Och väldigt pladdrig. Han mal på och mal på 

och kan hoppa från ett ämne till ett annat. Sedan, rätt vad det är, 

så säger han något som de flesta andra hade sållat bort. 

Uppfriskande. 

Därefter premiärträffade jag svensk puma och vi hade ett trevligt 

samtal på terrassen hennes. Gott gott. Smarta, roliga vänner. 

(Alla är homosexuella.) 

 

Några fler bilder från idag 
09 augusti 2011, 19:57   

http://kimmilrell.se/2011/08/09/nagra-fler-bilder-fran-idag/ 

Med början från i morse. 

Fantastiska staden. Som jag älskar så. 

Känner mig hemma här på ett sätt jag aldrig känt mig hemma 

någonstans. Ni anar inte. 

Och jag blir så glad varje gång någon tilltalar mig på hebreiska. 

Jag kämpar på men glider snart över till engelska. 

Detta fantastiska land som i huligan-Svea benämns som en 

”apartheidstat”… Alltså, det är så patetiskt så jag vet inte var jag 

ska börja. 

Jag kommer aldrig, ALDRIG, ta någon trög-Svenne på allvar, som 

har ”åsikter” om Israel men som aldrig varit här. 
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Skärpning. 

Seriöst. 

You have no fucking idea. 

Hur som helst. Ända sedan dag 1, på min första resa 2008, har jag 

känt mig som hemma. 

På ett makalöst sätt. 

Atmosfären. 

Känslan. 

Språket. 

Vädret. 

Juderiet. 

Bögeriet. 

Det liberala i samspel med det konservativa och ortodoxa. 

Jag älskar Tel Aviv. 

Hon är min ”special lady friend”. 

 

Rapport från stan 
10 augusti 2011, 14:46   

Var på väg till ”mitt” lunchställe på Nahalat Binyamin, men det 

var fullsmockat så nu sitter jag på en uteservering på Shenkin 

Street och avnjuter en Goldstar (20 Shekels, note to self). 

Häromdan blev jag lite sur då stället verkar ha en ny ägare – en 

butter ryss. Men idag serveras jag av en ärtig, ung man och 

ordningen är återställd. 

Nyss cyklade en ortodox jude förbi. Peyot fladdrade i vinden och 

jag undrar om mobiltelefonen han gastade i var kosher. 

En oerhört vacker ung kvinna med jätterattar strosade förbi. 

Kände mig nästan lite bisexuell. 
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Och sedan kom de två eftermiddagspromenerande bögarna. 

Hunkiga till max. 

Åh, nu kom servitören och småpratade. Så trevligt. Så fint att 

boosta Sveas eviga oförtjänt goda rykte. 

Efter ett par ”svala” dagar är det stormhett och jag är sjöblöt. Ser 

ut som att jag gråter på grund av svetten som rinner från min 

arma gubbpanna. Nu har jag en fet, gnistrande svettpärla på 

iPhoneskärmen. 

”Shalom” är världens vackraste ord och jag hör det överallt och 

hela tiden och jag vill gråta en lyckoskvätt. 

Gatulivet är så fantastiskt levande. Atmosfären är som alltid 

outstanding. Tel Aviv i mitt hjärta – min heliga sköka. 

 

Njuter vidare av favoritstaden 
11 augusti 2011, 13:37   

Härlig shoppingrunda på stan. Och nu sitter jag återigen på 

uteserveringen på Shenkin. Den trevlige servitören sken upp när 

jag kom och hans kollega high fiveade mig. (Haha, så grabbigt.) 

En shot bjöd de på och när jag ännu inte druckit upp den kom de 

till mitt bord och sa ‘cheers’. Jag drack. Le’chaim! (Den buttre 

ryssen syns inte till.) 

Tidigare, i den tillfälliga tältstaden på Rothschild Boulevard, 

mötte jag en dam som sålde små tygdockor. Då hon talade norska, 

pga exman, var jag ju tvungen att köpa en… Kände plötsligt att 

någon slickade mig på foten och där satt ju hennes bedårande 

hund Prince. Vi gullade lite och det var skönt att få den dagliga 

dosen hundmys. 

I afton ska jag premiäråka israeliskt tåg! Ska nämligen 
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premiärbesöka min vän herr Z som bor med sin man strax utanför 

Tellan. Ut och äta ska vi och spänningen är stor! 

Åh, nu kom servitören och frågade om jag hade trådlöst nätverk. 

”Inte? Då ska du få koden.” Wiii! 

Uppdatering: Och så kom det fler shottar… 

 

Underbar dag – tusentals bilder 
12 augusti 2011, 02:28   

 

http://kimmilrell.se/2011/08/12/underbar-dag-tusentals-bilder/ 

 

Vilken dag, hörrni. 

Först… hård shopping. Ja, se tidigare inlägg. 

Sedan tåget till Israels första stad Petach Tikvah. 

Hälsade på herr Z i dennes + mannens fantastiska bostad. 

Fantastisk! Helt galet fantastisk terrass. Enorm och med sån 

utsikt så… Jag har då aldrig sett på maken. 

Vi åkte sedan tillbaka till Tel Aviv för att äta på Moses. 

God mat, trevligt sällskap. 

Därefter gick jag hem och fräschade till mig och mötte sedan 

gamla vännen ES på en krog längs strandpromenaden. 

Härligt. 

Världens godaste Mojito (sorry, granngrabb!) 
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Fredagskvällen: en väldigt social, 
underbar afton 
13 augusti 2011, 11:06   

http://kimmilrell.se/2011/08/13/fredagskvallen-en-valdigt-

social-underbar-afton/ 

Några bilder från gårdagen. Började med att bruncha och titta 

runt lite på marknaden på Nachalat Binyamin. Därefter besökte 

jag återigen Shuken, för att handla småbyxor och lite annat. 
Jag ugglade som vanligt ett tag på takterrassen. 
Och så satt jag på det där stället på Shenkin och drack en 

Goldstar. Och ägaren var inte sen att bjuda på shots och inte ens 

dricks ville han ha när jag gick. 
På kvällen kom en fantastisk kvinna och besökte mig på hotellet. 

Henne lärde jag känna genom en i Stockholm boende israel och 

denna afton satt vi på takterrassen och pratade, pratade, pratade. 

Vilken smart, härlig person! Jag anser att varenda Svenne som 

har en endaste liten politisk åsikt om Israel ska sitta ner med en 

kvinna som denna min väninna och lyssna, begrunda samt lära sig 

ett och annat. 
”Skål för kärleken och för Israel!” Väninnan sa: ”Jag ser dig inte 

som en turist, utan snarare som en ständigt återkommande 

medborgare.” Grät nästan en skvätt. 
Därefter, vid midnatt, ut på vift igen. 
Skulle nämligen träffa Berlinjuden. Ja, han som bor i Berlin och 

som jag besökte den där gången då jag mötte min man. Väldigt fin 

kis. Vi var på electrobar och därefter satt vi på trottoarkanten och 

språkade. 

Ännu en fin dag i Tellan! 
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Lördagen: Ännu en fantastisk dag i Tellan 
15 augusti 2011, 11:40   

http://kimmilrell.se/2011/08/15/lordagen-annu-en-fantastisk-

dag-i-tellan/ 

Bildkavalkaden fortsätter! 

I förrgår, så nära men ändå så långt bort, njöt jag av livet som 

aldrig förr. 

Efter sex väldigt sociala dagar så bestämde jag mig för att UGGLA 

på takterrassen. Ligga och slöa och tänka och fantisera och 

småmeditera och sånt. 

Jag bestämde mig för att inte äta ute, så jag ilade ner 

till AM:PM och köpte mig en smarrig macka och en rejäl burk 

hummus. Trots att jag köpte den minsta förpackningen jag kunde 

hitta så tänkte jag att jag nog inte skulle hinna äta upp allt. Men jo 

då. Fy farao så god den var – vips var burken tom och jag mätt och 

tacksam. 

Köpte mig en flaska vitt vin – kände att jag var tvungen att ge det 

israeliska vita vinet en ny chans efter en tidigare flopp. [Favoriten 

Dalton finns även i vit version och den rödvinssörplande jag fick, 

till min enorma chock, kväljningar av den.] Köpte en vit Barkan 

och tack och pris – detta vin var mycket gott. 

(Huset i bakgrunden (som syns på många bilder) är förresten 

Shalom Tower – Tellans (Israels?) första skyskrapa. Ja, i Israel 

byggs det ju friskt – inget jävla mjäkeri och åratal av ”debatt” som 

här i tröga Svea.) 
På lördagen checkade många ut och många in. Ja, israeliska gäster 

då, i och med att lördag ”är söndag”. Två gossar på 
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kärlekssemester dök upp på terrassen. De slafsade i sig en flaska 

Cava medan de väntade på att få checka in. Åh, de var så söta. 

Gulliga liksom. De låg där i sina små badtrosor och plötsligt låg de 

i badkaret och gullade (badkaret som står i ena hörnet på taket 

alltså). Så sött. Så romantiskt. Tittade på dem och saknade min 

man. 
Framåt kvällskvisten var det dags att bli social igen. Hade en liten 

date med väninnan som jag hade det där fantastiska samtalet med 

kvällen innan. På Rothschild Blvd. träffades vi och hon hade tack 

och lov hunden med sig. :) Vi vandrade upp och vi vandrade ner 

och det är ju så underbart att vandra längs denna boulevard och 

glo på alla människor och lyssna på stadens sus, dus, stress och 

larm. 
Därefter – från en underbar jänta till en underbar man! Det var 

dags att träffa min vän Teaterregissören. Vi satt på en vinbar på 

min favoritgata King George och kvällen var underbar. Det 

israeliska rödvinet flödade i takt med samtal och debatt. Jag, som 

inte gillar att diskutera (eftersom jag trott att jag är dålig på det), 

insåg plötsligt att jag både är bra på det – och faktiskt gillar det – 

om det handlar om ämnen jag ”kan” och är intresserad av. Mycket 

bra. Mycket trevligt. 
Kom hem. Sov tre timmar och sedan var det ju söndag… 

 

Söndagen bjöd på en liten chock 
16 augusti 2011, 14:44   

När jag tidigt på morgonen gick ut för att äta frukost så chockades 

jag lätt. Det regnade nämligen. Ett kort men koncist regn. 
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Flygplats. Sus och dus, som synes. 

Tog taxi till terminal 3 och virrade runt och försökte hitta 

flygplatsbussen som skulle ta mig till terminal 1. Äntligen framme. 

Liten menlös inrikesterminal. Hundra frågor som vanligt men den 

bästa var helt klart: ”Har du opererat näsan?” Min snygga kran 

måste se ful ut på den horribla passbilden. 

Och det här med ”har du lärt dig någon hebreiska?” Vad handlar 

den frågan om egentligen? 

Och väldigt skum var jag som reste med endast handbagage. 

Därefter buss tillbaka till terminal 3. Shopping. Och så bar det av 

norrut. 

Under söndagen kollade 12 personer mitt pass. 10 av dem på Ben 

Gurion… 

 

Turistar i Berlin 
19 augusti 2011, 15:12   

Idag jobbar mannen så jag turistar. 

Åt lunch med honom och hela hans arbetsplats dök upp. Jobbigt 

för mig, men en brud sa att jag var ”ännu snyggare i verkligheten”, 

så det var ju bra. 

Har virrat runt ensam i Berlins spindelnät till tunnelbana och jag 

har just besökt Holocaust Memorial och Gay Holocaust Memorial. 

Störde mig på flamsiga snorungar som flabbade åt på film 

kyssande män. Medan guide talade om Hitlers hemskheter… 

Osmakligt och stötande. 
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Stockholm visade stolt upp sin stiligaste 
sida 
27 augusti 2011, 10:06   

Gårdagen var en sådan där ovanligt fantastiskt fin fredag. 

Den gråa himlen som plågade (nåja) oss under 

morgonpromenaden gav snart vika för solens sensuella strålar och 

vi bestämde oss för att ta en tur på byn. Sebbe, Eduardo och jag 

åkte djurgårdsfärja och strosade sedan runt på Djurgården och 

hela vägen tillbaka till city. Strandvägen log där hon låg vid 

vattnet och den tidiga kvällssolen gav Stockholm en aldrig tidigare 

skådad glans. Bra jobbat! 

Javisst! Det blev en nionde halloumiburgare på Mälarpaviljongen. 

Nu vågar jag säga att årets siffra stannar på nio. Igår var det stoj 

och stim på stället – fredag + sol ju – men när maten väl kom så 

var den som alltid god. 

 

Tack och hej då, supersemester 
31 augusti 2011, 19:36   

Sista semesterdagen är snart slut och jag laddar för fullt inför 

morgondagen. 

Då ska jag även summera lite mer utförligt, men det jag skrev på 

Facebook idag beskriver kort och koncist min fantastiska sommar: 

Supersemesterns sista dag. Och vilken sommar det blev! 

Malmö/Köpenhamn, Berlin, tantfest i Enköping, bad i Värmland, 

fika i norsk skog, Tel Aviv, Berlin igen. Totalt 9 halloumiburgare 

på Mälarpaviljongen, spritkvällar hos granngrabbarna och faktiskt 

både romantik och erotik. Ja, bästa sommaren någonsin! Tackar 

ödmjukt och ser faktiskt fram emot att träffa kollegor imorgon. 
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Supersommaren 2011 
01 september 2011, 10:02   

http://kimmilrell.se/2011/09/01/supersommaren-2011/ 

1. Jag blev med bostadsrätt. 2. Jag och granngrabbarna började 

renovera. 

3. Jag var på Bauhaus tusentals gånger. 4. Började motionera och 

slutade motionera (officiellt p.g.a. tidsbrist i.o.m. renoveringen). 
5. Firade nationaldagen och jag 6. åkte till Malmö och 

Köpenhamn. 
7. Jag hittade nya, fantastiskt smarriga oliver. 8. Jag var 

FRUKTANSVÄRT trött och SLUT SOM ARTIST så jag bestämde 

mig för att för första gången ta en riktigt lång semester. 

9. Sebbe var också trött på att jobba. 
10 och 11. Vi var väldigt många gånger på Mälarpaviljongen. 
12. Och många Mojitos blev det på granngrabbarnas balkong. 
13. Som sagt. 14. Semestersugen Sebbe. 
15. Jag åkte äntligen till Berlin för att träffa ”Berlinjuden”. 16. Jag 

åkte enbart för att ha en kul helg. Inga baktankar. 
17. Berlinvänner. 
18. Älskade genast det liberala, dekadenta Berlin. 19. Och bodde 

på överraskande flott hotell. 
20. På Oranienstraße råkade jag träffa en stilig man. 
21. Dagen därpå hade vi en date på Judiska museet. 22. Därefter 

kom jag hem och slurpade i mig fler Mojitos på GG:s balle. 
23 och 24. Renoveringen fortsatte. 
25. Åkte till Enköping och gick på fest med FB- och 

Twittervänner. 
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26. Festligt var det, tyckte Sebbe. 
27 och 28. Jag fick nytt golv och kunde äntligen flytta in i 

sovrummet och slapp slutligen sova i köket. 
29. Och ÄNTLIGEN gick jag på semester. 
30. Mannen jag mötte på Oranienstraße i Berlin – Eduardo – kom 

och hälsade på mig och Sebbe. 
31. Vi blev redigt kära och här är sommarens finaste bild. Vi åkte 

ut till ett naturreservat med granngossarna och hade en fantastisk 

dag på klipporna. 
32. Fick ett galet meddelande från brevbäraren. 
33 och 34. Sebbe och jag åkte och hälsade på granngrabbarna i 

Värmland. Härliga dagar! 
35 och 36. Vi gick till Norge. 
37. Hej Norge. 
38 och 39. Fikade och gick sedan hem till Sverige. 
40. Lämnade ett smörigt meddelande vid gränsen. 
41. Stod under ett träd i skogen och väntade på att det skulle sluta 

regna. 42. Tvättade en bil, i bästa Edie Britt-stil. 
43. Var ute och trampade dressin. 44. Och rodde oss i hamn!  

45. Vackert var det i Värmland. 
46. Ute och ror. 47. Och sedan åkte vi hem. 

48 och 49. Någon dag senare åkte jag återigen till Tel Aviv. Bästa 

resan någonsin. Bodde på flott-flott-flott hotell. 
50 och 51. Kom hem och åkte sedan tillbaka till Berlin och 

Eduardo. 
52. Fantastiska Berlin. Fantastiska Eduardo… 
53. Och bara några få dagar efter att jag kommit hem från Berlin 

kom Eduardo tillbaka till Stockholm. Vi började på allvar planera 
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vår framtid tillsammans – vis av erfarenhet som jag är lades 

korten på bordet och en måste flytta. Denna någon är han. 
 
Ut med sprutan, in med dropparna 
02 september 2011, 11:43   

Ja, vi märkte verkligen igår att semestern var över. Förutom hårt 

arbete så fick både Sebbe och jag en hel del uppmärksamhet. 

Hundar och barn i stora lass (nåja)! 

Efter att kollegans dotter hälsat och klappat klev ägarinnans 

mustaschprydda  hund in på mitt och Sebbes arbetsrum och efter 

att Sebbe satt den kullösa gossen på plats så var det idel glada 

miner. 

Sebbe delade generöst med sig av både mat och dryck och alla 

kom väl överens. 

När arbetsdagen var till ända ilade vi iväg till veterinären. 

Det var dags för den årliga sprutan men någon vaccination blev 

det inte tal om. 

Det visade sig nämligen att Sebbe, som kliat sig en del på ena örat 

de senaste dagarna, lider av öroninflammation. 

Sprutan får vänta och örondropparna ska istället in på arenan. 

Alltid är det ju nåt. Spännande var det för Sebbe att träffa många 

hundar i väntrummet. Jag samtalade en del med den äldre damen 

och när vi talat färdigt om hundar så avhandlade vi vädret. 

#Sverige 

Mindre kul var det att Sebbe plötsligt kom ihåg förra 

veterinärbesöket. Ja, den där gången då han hade problem i 

stussen och han skrek och våndades och allt helt enkelt var väldigt 

hemskt. Stackaren. :-( 
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Måndagen den femte september – ett 
tidsdokument 
05 september 2011, 08:21   

Uppdateras under dagen. 

03:12 Vaknar svettig i bingen. Har drömt om Eduardo. Vet dock ej 

om svettningarna beror på honom eller kanske på min skyhöga 

ålder. 

05:45 Klockan ringer. Snoozar. 

06:05 Morgonmyspys med Sebbe. ”Bara en minut till.” 

06:06 Håller mitt löfte och tar mig upp. Klär på mig, rafsar ihop 

mina saker och slänger dem i väskan. Sebbe och jag tar oss en 

morgontros och vidare till jobbet. 

07:15 Sebbe får sina örondroppar mot öroninflammationen. Svårt 

att spruta in i fina fladderörat, men jag gör mitt bästa. Han gillar 

det inte alls. 

07:20 Första koppen kaffe. Arbetar. 

07:50 Twittrar: ”I Gomorron Sverige sörjer de att Egypten känns 

som ett osäkert resmål. Jag säger som vanligt: åk till 

demokratiska grannen Israel istället.” 

08:00 Har skummat igenom tidningarna, Facebook och Twitter. 

08:06 Eduardo säger god morgon. 

08:17 Andra koppen kaffe + halvgrova mackor (”Fröig och frisk”) 

med mjukost, ost och gurka. 

08:18 Sportsnack på TV. Herrlöparna borde klä på sig lite. 

08:26 Hur länge kan de snacka om sport egentligen? Vuxna 

människor. 
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08:27 Kaffemjölk i sådana där miniförpackningar är verkligen 

äcklo. Fy farao! Under supersemestern har jag neutraliserats och 

nu känner jag den vidriga smaken. 

08:55 Eduardo berättar att på en av hans jobbs hemsidor 

presenteras israeliska vigselringar. 

09:10 Hundprat med kollega. Sebbe får beröm. 

10:00 Är tydligen ”sassy” i ett meddelande till E. 

10:17 Söker inspiration till veckans kolumn. Går sisådär. 

10:31 Ah, börjar skriva. 

11:10 Ringer 18 samtal. 

11:43 Mikrar matlådan. 

11:57 Lunch och gårdagens Agenda. 

12:49 Fruktmannen kommer med sina väldiga bananer. 

13:20 Äter en banan. 

13:45 Sebbe ligger och sover sött på mina skor. Vad är det med 

hundar och skor? 

14:17 Besvarar en festlig inbjudan. 

14:23 Miniboss säger ”krya på dig” till Sebbe innan hon går hem. 

16:47 Står hemma i köket och rullar Pão de queijo – enskilt inlägg 

kommer… 

18:14 Har ätit och Sebbe fick just medicin mot öroninflammation. 

Den här gången lyckades jag spruta in vätskan längre in i örat än 

tidigare. 

20:14 Kvällspromenaden är avklarad. Kände första höstvinden i 

mitt hår, som fladdrade sensuellt. 

20:43 Skriver på Twitter: Om ungdomarna utanför kunde sluta 

väsnas, så skulle farbror inte behöva titta på Dynastin på så 

väldigt hög volym. 
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22:20 Sängdags. 

 

Dagens visdomsord 
11 september 2011, 13:07  

If you stand for nothing, 

you’ll fall for anything. 
Info om bloggimperiet 
14 september 2011, 11:58   

Medborgare! 

Jag kan nu avslöja att bloggen ynglat av sig och att den numera 

kommer i två fräsiga versioner. 

Ja, vi har Kim Milrell.se  och .se kommer att vara den så kallade 

knäckebrödsbloggen. 

Grannkanalen heter Kim Milrell.com och på .com hamnar det 

verkligt viktiga! Politik, samhälle, Israel, vegetarianism, djurrätt, 

homopolitik… Och så vidare. Allt det som engagerar mig! 

Aber warum denna jätteförändring, kanske du undrar. 

Därför att det känns lite absurt att blanda så friskt. Medborgarna 

surfar hit för att lära sig ett och annat och så vips, i nästa inlägg, 

publicerar jag vackra bilder på min tjusiga hund. 

Det blev för rörigt till slut. 

Tack för er förståelse. 
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Oj, jag gillar visst att tala om mig själv 
15 september 2011, 19:53   

Härlig dag! 

Jag som brukade vara en sådan som säger ”nej” är numera en 

sådan som säger ”ja” och därför hojtade jag med glad stämma 

”jajamensan” när vännen undrade om jag ville intervjuas om min 

finemangfina bostad. 

Journalist + ärtig fotograf besökte mig och Sebbe och vi (okej, jag) 

besvarade frågor på löpande band och vi poserade glatt på 

hundratals (nåja) foton. Succé, tror och hoppas jag. 

Återkommer när tidningen är ute. 

(Självklart ska jag få läsa igenom artikeln innan den går i tryck – 

skandaler är jag för gammal för.) 

 

Blixtvisiten 
18 september 2011, 13:00   

Blixtvisiten då! Jo, helgen var kort men god. 

I fredags kväll klampade plötsligt E in genom ytterdörren – hade 

lämnat den olåst så att Sebbe inte skulle börja skälla hysteriskt 

när dörrklockan drog igång. 

Där stod han i all sin skönhet. Med ett fräsigt smil på läpparna. 

Det eleganta fotografiet som jag låtit förstora gömde sig bakom en 

scarf, där det hängde på väggen. Ceremoniell avtäckning väntade 

och skratten var stora och hjärtliga. 

I lördags satt vi mest och ugglade på (snart före detta) 

granngrabbarnas veranda. Fantastiskt fin septemberdag – ja, 

sensommarens sista dag, skulle jag vilja påstå; nu kommer hösten 

på allvar! 
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Igår kväll såg vi ett par dokumentärer (bl.a. om Brasiliens icke så 

omtalade slavhistoria) och lördagen avslutades med 

Dynastinmaraton (gossen hade ingen som helst erfarenhet av 

denna supersåpa, men nu är han fast!). 

I morse åkte E tillbaka till Berlin, så jag passade på att gå till 

jobbet (istället för att söndagsuggla allena). 

Vi ses redan om tio dagar. :) 

 

Läget i livet just nu 
21 september 2011, 09:02   

Jodå, det är bra. 

- Semestern känns avlägsen och vardagen har knackat på och med 

stora kliv stegat in i hallen. 

- Sebbes öroninflammation verkar vara botad och i morgon ska vi 

på återbesök hos veterinären. Då blir det också en spruta i 

arselfläsket, men det vet gossen ingenting om ännu… 

Vi har återigen börjat promenera hem från jobbet; 

förhoppningsvis går inte mina arma fötter sönder den här gången. 

- Om en vecka är E tillbaka i Stockholm – den här gången officiellt 

och inte för bara ett par nätter. Bravo, bravo. Ser fram emot det. 

- Granngrabbarna har köpt hus och är således snart före 

detta granngrabbar. Men! Nya paranta villan ligger bara tre 

kilometer bort, så vi sörjer inte alltför hårt. 

- Igår fick jag läsa den där journalistens utkast och jag var nöjd. 

Nu ser jag fram emot att få se bilderna. Kameran klickade ju i ett 

och jag njöt naturligtvis av det. 

Njut dagen. 
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Spyor och sprutor 
22 september 2011, 16:28   

Vilket oväntat slut på eftermiddagen. 

Efter jobbet åkte jag och Sebbe till veterinären för återbesök med 

anledning av öroninflammationen. På tunnelbanan kräktes han 

plötsligt; två rediga spyor rakt på golvet. 

Vilken tur att vän av ordning alltid har papper med sig. 

Nåväl. Vi kom fram till veterinären och Sebbe ville inte kliva in i 

mottagningsrummet – han kom väl ihåg förra besöket. Och 

förrförra – den där gången då han hade analsäcksinflammation 

och smärtan vid undersökningen/åtgärdandet var enorm. 

Till slut följde han med men från undersökningsbordet ville han 

hoppa ner och han grät och skrek och gjorde ett plågsamt läte jag 

aldrig hört tidigare. Öronen blev till slut undersökta (friska) och 

sedan var det dags för den årliga sprutan… Tack och pris gick det 

snabbt och relativt dramafritt. 

Nu på tuben på väg hemåt. Han ligger utslagen på golvet. 

 

Fredagens spridda skurar 
23 september 2011, 10:40   

1. Efter dramat hos veterinären igår pustade jag och Sebbe ut i 

bostaden. 

Men, mina damer och herrar, ni vet hur det är – alltid är det nåt. 

Ingen rast, ingen ro. 

På kvällskvisten skrek Sebbe till när jag vidrörde hans högra 

framtass. 

Bestämde mig för att undersöka saken närmare. 

Men nej, det blev blankt nej. Jag fick inte titta på tassen. 
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När jag försökte och varsamt rörde vid den så skrek han rakt ut. 

Vad är det nu då? 

Klon på ”tummen” ömmar men det är ju inte så att han haltar 

eller inte vill promenera. Det är ”bara” själva klon. 

Blir det inte bättre under helgen så blir det veterinärbesök på 

måndag. Igen. Kära hjärtanes. 

/Orolig förälder. 

2. Så, M-Magasin är intressantare än Slitz. Vad säger det om mig? 

 

Vanor och ovanor 
27 september 2011, 09:04   

Jag är inte van vid att ha det gott. 

Inte heller vid att ha en pojkvän som ringer mig hela vägen från 

Berlin och frågar hur jag mår, när jag är krasslig. 

Jag är inte van vid att det går bra. 

När tremånadersgränsen är passerad brukar allting börja gå åt 

pipsvängen (det är visst något kemiskt, har jag läst), men inte då 

– full fräs framåt. Bättre än någonsin. 

Jag är inte van vid herrar som kan s a m t a l a. 

Som kan snacka om högt och lågt. 

Öppet hjärta och vidöppet sinne. 

Inte alls van. 

Jag är inte van vid ungtuppar som ser framåt; planerar framtiden. 

En gemensam sådan. 

Han och jag. 

Jag och han. Och Sebbe. 

Jag är inte det minsta van vid män som alltid tar med Sebbe i 

beräkningarna. 
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Inte van vid strulfria förhållanden. 

Alltid är det något, men när det gäller mig och E så är där 

ingenting. 

Bara bra. Fint. Full fart framåt. 

Hatten under armen och hjärtat i näven. 

Inte alls van vid att må bra. Så sorgligt. 

Ja men se där, jag var ju tvungen att få med något icke-bra i 

helhetsbilden. 

Så går det när man inte är van vid att vara tillfreds. 

 
Gott nytt (sött) år 
28 september 2011, 07:42   

I afton firar vi ännu ett år ovan jord; det judiska 

nyårsfirandet, Rosh hashana, står för dörren. 

[Tidigare inlägg om Rosh hashana:2010/5771, 2009/5770.] 

I kväll, lagom till solnedgången då festligheterna officiellt inleds, 

ska jag på nyårsfest och låt mig säga att det bästa med det judiska 

nyåret är att jag inte fyller år! Slipper således den där ångesten 

som gärna knackar på. Bara en sån sak! 

Efter festen ska jag få en nyårsgåva; E kommer nämligen HEM 

från Berlin. Bästa gåvan en man kan få. 

Gott nytt år. Eller ha ett fräsigt SÖTT år, som man säger. 

 

Till minne av en 14-årig gosse 
28 september 2011, 11:48   

Vi må skriva 2011, men fortfarande begår icke-heterosexuella 

BARN självmord på grund av att de mobbas av den stora massan. 

På bilden till vänster ser vi Jamey Rodemeyer, 14. Han tog sitt liv 
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då han inte orkade kämpa emot den stora gråa massans hat, hot 

och fördomar. 

14 år blev han. 

Han kommer aldrig få gå på en spännande date. 

Han kommer aldrig få uppleva det (superromantiska) som jag 

själv upplever just nu. 

Han kommer aldrig få tillfälle att planera sin framtid tillsammans 

med någon speciell – väl utvald – person. Oavsett kön. 

Och han kommer aldrig mer få lyssna på Lady Gaga. 

Han tog sitt liv. Eller snarare: samhället mördade honom. 

Värdelösa föräldrar som inte orkat uppfostra sina ungar till reko, 

hyvens medborgare mördade honom. 

Ni har alla blod på era äckliga händer. 

 

Fest och ankomst 
29 september 2011, 10:10   

Gårdagens festligheter gjorde oss gott! [Jag åkte fyra 

tunnelbanestationer med kippa på huvudet - livsfarligt.] 

Stoj och stim, fin musik och smakrik mat. Ja, den kom delvis hela 

vägen från Tel Aviv. 

När klockan närmade sig 23 tog jag och Sebbe oss till T-centralen. 

Vi stod där och väntade. Ivriga. Sol i våra sinnen. Sedan dök han 

upp – den bedårande E – och vi tog oss hem. 

Och där är de nu, de två gossarna, medan familjens överhuvud 

jobbar. 

Nu ska jag laga middag. Hej då. 
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Det firas friskt 
01 oktober 2011, 13:18   

Igår kom den. 

DISKMASKINEN. 

Ni vet hur det är: ”vi kommer mellan 17 och 22″ säger de och man 

sitter och väntar och våndas. Vid 21:30 dök gubbarna upp och nu 

står maskinen i bostaden. I all sin glans. 

Medan jag väntade på maskinen så premiärtrampade E iväg till 

systemet för att handla dryck. Han var mycket nervös men han 

klarade uppdraget med glans och han var mycket nöjd och stolt 

hela kvällen. 

Jag, E och Sebbe hastade så småningom över till grannbruden där 

förlovningen överraskande firades med mousserande. Trevlig 

avslutning på en bra dag. 

Och idag fortsätter festligheterna då en väninna (äntligen, efter 

alla dessa år!) fyller 30. 

Galamiddag och dans i en Hötorgsskrapa utlovas. 

E som min kavaljer. Äntligen slipper jag gå ensam hem från 

festen; som jag har längtat! 

Nu väntar en runda på stan; måste försöka hitta några eleganta 

plagg att dölja ”denna situation” med. 

Hej. 

 

Festliga tider och starkt kryddad mat 
02 oktober 2011, 16:30   

Igår jobbade jag extra och E tog sig på egen hand (woohoo!) till 

kontoret på eftermiddagen. 

Vi tog en runda i city för att handla en elegant bukett blommor till 
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kvällens födelsedagsflicka. Jag ville också köpa mig ett par vackra 

plagg att ta på mig, men då jag är en urusel shoppare så gav jag 

upp efter tre minuter. Jag fick helt enkelt rota fram noppiga gamla 

trasor på kvällskvisten. 

Istället för att shoppa så gick vi och åt indiskt. Favoritstället 

Indian Garden var stängt för renovering, så vi gick till 

grannen Tre Indier istället. För första gången i världshistorien var 

maten för stark för min trut. (Klart jag åt den ändå.) Nummer 

107: Gobi Kashmir - Nordindisk blomkålsgryta med färska 

kryddor. Testa rätten om ni känner er lite hängiga… 
Framåt kvällskvisten tog vi oss till grannbruttan för ett par glas 

rosé innan vi i samlad trupp tog oss till Hötorgsskraporna där vi 

firade en fin väninna. Trevlig mat och många gemensamma 

vänner och bekanta. Sebbe fick också följa med. 
När maten var avklarad rörde vi oss ner till nattklubbslokalen, 

drack ett glas och därefter tackade vi tre för oss. Sebbe var trött 

och musiken började dunka ganska friskt. 
Äntligen slapp jag lämna festen på egen hand. 
Idag är det myssöndag. Vi har sett film (The Resident – 

rekommenderas) och vi tog oss nyss en redig promenad runt 

Hammarby Sjöstad. 

Nu ska jag laga middag. Hej då. 

 

Positiva veckan 
03 oktober 2011, 17:38   

Nu tror ni kanske att jag är sur över att E nyss åkte tillbaka till 

Berlin, men ni har fel. 

Ruggugglan jag är så klart bara glad och tacksam över att ha hittat 



 124 

någon som står ut med alla fel och brister och denna *situation* 

som är farbror jag. 

Han är snart tillbaka. 

 

Vem var Samuel? 
06 oktober 2011, 09:03   

Jag har aldrig varit särskilt intresserad av min bakgrund (är en 

sådan som hellre ser framåt *host*), men med åren har intresset 

väckts. 

Rotlös och ”fel” har jag alltid känt mig och jag undrar så klart var 

juderiet egentligen kom in i bilden. 

När jag igår tittade i gamla kyrkböcker från min fars finska hemby 

så landade mitt öga genast på namnet Samuel Israelsson – låter 

inte det judiskt så säg… 

Någon gång mellan 1872-1880 konfirmerade sig denne Samuel 

(vet inte riktigt hur jag ska utläsa datumen). 

Här läser jag följande: 

År 1782 fick några judiska sångare och gycklare tillstånd att 

bosätta sig i Finland och utöva sin konst. De är de första kända 

judarna i Finland. Sverige tvingades 1809 avträda Finland, som 

då blev ett furstendöme i det ryska imperiet. Men svensktidens 

förbud för judar att bosätta sig i Finland kvarstod. Vid mitten av 

1800-talet fanns ett fåtal judiska hantverkare, småhandlare och 

daglönare. 

[När Finland var en del av Sverige fick judar endast bosätta sig i 

Stockholm, Göteborg och Norrköping, men under Samuels tid 

hade Storfurstendömet Finland blivit en del av Ryssland. Vissa 

svenska lagar levde dock kvar.] 
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Fantasin skenar iväg och jag ser framför mig hur denne Samuel 

Israelsson (kanske hette han från början Shmuel Yisrael) kom till 

Finland och lät sig konverteras. Kanske övergav han dock inte 

judendomen, utan var praktiserande jude i största hemlighet. När 

mörkret föll tände han sina shabbatljus och sjöng sina judiska 

sånger med ack så vacker stämma (kanske var han ättling till de 

judiska sångare och gycklare som tilläts bosätta sig i Finland!). 

Kanske var denne stilige (fantasin skenar, som sagt) man en riktig 

tjejtjusare; damerna stod i kö för att i hemlighet uppvaktas av 

denne mörkhårige, brunögde yngling (släkten på min fars sida är 

på tok för mörk för att vara purfinsk), som sådde sin säd både här 

och där och kanske finns ett oupptäckt genetiskt band mellan oss. 

Kanske är Shmuel Yisrael en av mina hemliga släktingar och 

kanske är länken mellan mig och judendomen avslöjad. 

Jag bara spekulerar. 

 

Saº bra saº! 
07 oktober 2011, 09:41   

”Liv är saº bra med dig” skrev min brasse nyss. Bättre svenska än 

de flesta infödda kan langa fram i Sverige! Ni vet landet där 

eleverna tuggar tuggummi för att lättare lära sig något. 

Och med det säger vi god helg, eller Gmar Chatima Tova – må ni 

inskrivas i livets bok. 

Yom Kippur – försoningsdagen – är nämligen här. 

Således hög tid att höra Kikki Danielsson framföra ”En bra dag att 

försonas”. 
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Luffaren i mig 
08 oktober 2011, 10:48   

Idag ska jag visa upp min hemliga hemmatröja. 

Jag vet inte om fler människoas än jag har en särskild tröja som 

alltid dras på när soffan kallar och hemmet är tomt. 

När jag kastar mig framför datorn för att titta på Dynastin, eller 

när jag hoppar upp i läsfåtöljen, vecklar ut mina långa vackra ben 

på fotpallen och öppnar en bok. 

Då bär jag min hemliga hemmatröja. Som ingen får se. Som jag 

ibland råkar ha på mig (under jackan) när jag snabbt går ut med 

herr Hund och då tänker jag: ”om jag någonsin ska råka ut för en 

olycka och vakna upp på akuten, så låt inte detta vara den 

eländesdagen – jag är så trashigt klädd”. 

Min förra fula hemmatröja gjorde jag mig av med för ett par år 

sedan. Den var så fruktansvärt mysig att ha på sig och en gång i 

tiden var den väldigt snygg också. Sedan föll den isär. 

Snart är det dags att skura golvet även med min nuvarande 

traströja. Men inte riktigt än. Ett varv till ska den nog klara. 

 

Skrev en dikt till min man 
08 oktober 2011, 11:28   

I dessa poetiska tider skriver jag dikter till min man. Lyssna nu. 

I miss you, my man 

I am a fading flower without you 

I need you as my sun 

So that I can lean towards you, and grow 

I need your rain to feed me 

To make me strong 
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I need you to pick me and place me in a special vase 

And sniff me 

Sniff my lovely aroma 

Vackert va? 

Skojade bara. 

 

Lösenordsskyddad: Utmaningar 
10 oktober 2011, 11:32   

God afton i stugvärmen. 

Jag är lite uttråkad på mitt jobb just nu. 

Skulle vilja göra något annat. 

Men vad? 

Jag har ingen aning. 

Idag fick jag veta av lillchefen att storchefen blivit arg när 

lillchefen låtit mig ta ut så lång semester. ”Hur kunde du? Han är 

ju så viktig här!” 

Då borde jag få en rejäl löneförhöjning, anser jag ödmjukt. 

Åh, jag skulle vilja testa något nytt. 

Jag trivs ju men det vore spännande att… titta ut ur bubblan. 

Kanske behöver jag NYA UTMANINGAR! 

Det känns som att jag talar för döva öron och inte får den cred jag 

förtjänar. 

Har du behov av en lagom fräsig, lagom fantastisk (lagom) ung 

man på ditt företag, så hör för tusan av dig. 
 
Skrev en ny ”dikt” till min man 
10 oktober 2011, 16:02   

Här är min andra kärleksdikt till E: 
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You are the sunshine on my autumn sky 

The red leaf on my grey ground 

You are the Ajax on my dirty kitchen sink 

The happy letter amongst the bills on my hall floor 

Jag är så jädrans bra på det här, känner jag. 
 
Bom dia! 
11 oktober 2011, 12:26   

Hur gulligt låter inte ”god dag” på portugisiska? ”Bom dia.” Hur 

gulligt som helst; som bebisspråk (fast gulligt dårå). 

Men, ty alltid är det ju något, i portugisiskan finns ju en enorm 

mängd tokiga uttal och märkliga regler. Jag förstår inte mycket, 

vill jag lova. 

E hälsar: ”it’s not boM or boN. Something different. It’s a nasal 

sound.” 

Jag klickar och lyssnar och konstaterar: ”She sounds so 

depressed.” 

E fortsätter näsvist: ”Haha, that lady is a machine.” 

Jag kaxar mig: ”No, she is a real lady, sitting there all day reading 

words. No wonder she is depressed.” 

”Bom” ja. ”Bem Bom” hette en av mina allra första 

Eurovisionfavoriter. 1982 var året, Portugal var landet, Doce hette 

orkestern och ”Bem Bom” hette låten. Vad stylisten hette vet jag 

inte – men han fick nog inte många jobb efter detta kaos. 
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Tänder (igen), hälsa, skönhet och tricket 
att snärja en brassehunk 
12 oktober 2011, 09:18   

Igår var jag återigen hos tandläkaren Marta. Vi börjar bli goda 

vänner vid det här laget och snart sitter vi nog i någon sportbar 

och hinkar bira. 

Nåväl. Jag ville dra ut en tand (längst bak framför den utdragna 

visdomstanden, som gned och skadade denna tand så svårt att 

den genomlidit rotfyllning och med tiden gått sönder). ”Take it 

out”, sa jag och försökte låta dominant, men dominan Marta 

övertalade mig att behålla den. ”Den håller i ett par år till och 

tekniken går framåt så det vore dumt att ta ut den.” 

Jag blev ordinerad att börja smaska i mig fluortabletter. ”Lägg en i 

käften när du går och lägger dig – ett hemligt trick som susen 

gör”, kvittrade vackra Marta. 

Eftersom jag, trots min bestämdhet, har en undergiven ådra så 

ilade jag bums iväg till apoteket. Fluortabletter, hälsosamma piller 

och Salivin inhandlade jag. Plus Brun utan sol-kräm. Ja, nu sitter 

jag med BUS i trynet, som vore året 1997. Ni tror kanske att 

tricket att snärja en stilig brassehunk är att när man först träffas 

vara snygg och parant för att sedan sluta bry sig och sakta men 

säkert fula ner sig. (Vi ser dem överallt, de gråa mössen som i 

träningsoveraller rullar ner till lokala pizzerian.) Men nej, detta är 

helt fel taktik. Man bör nämligen börja som rugguggla – ful men 

smart och rolig – för att sedan fräscha till sig allt eftersom. Då blir 

man ju konstant bara bättre och snyggare och hunken imponeras 

gång på gång och han lämnar en aldrig. 

Lyssna och lär. 
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Fredagen den fjortonde, enligt Twitter 
och Facebook 
14 oktober 2011, 17:07   

Två bestämda konstaplar grep en bov mitt framför ögonen på mig 

i eftermiddagssuset och fredagsduset på Götgatan. Bravo! Bovar 

och banditer ger jag inte mycket för. 

 

I arabvärlden kämpas det mot heltäckande damplagg, i Europa 

kämpas det för. #Prioriteringar #PK #AlltGårÅtHelvete 

”URRRARRRKITEKTURRR, AUTENTISSSKT bla bla bla.” Vill 

inte ha. Vill ha nytt, flashigt, flådigt och HÖGT. #SVT #ABC 

#Stockholm 

 

När jag fredagsligger med min kille ikväll så ska jag tänka på alla 

bögar som blir arresterade/mördade när de ”gör det”. #Sexy 

#FreakyFriday 

 

(Hade jag körkort skulle jag varje gång jag startade motorn tänka 

på alla damer som inte tillåts köra bil. #sympati) 

 

Åh! Varje gång jag går till jobbet ska jag tänka på alla saudiska 

damer som måste ha tillstånd från maken för att jobba. Där satt 

den. 

 

Att #Juholt sitter kvar innebär att @Feministerna s siffror skjuter 

i höjden. #juholtgate 
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Framför mig går en man med en systemetpåse i näven och 

Aftonbladet i bakfickan. #svennefredag 

 

Mannen kommer hem om några timmar, men om ni tror att det 

blir ”fredagsmys <3 <3 <3” så tror ni fel. Det blir hårdporr! 

#FreakyFriday 

 

Lite om E 
15 oktober 2011, 15:11   

E är här och det är härligt. 

I morse var det höststädning med bostadsrättsföreningen och vi 

klippte ner buskar och grävde upp dem med rötterna. Succé. 

Tog oss iväg för att handla och på systemet, som den snart 

integrerade invandrare E är, gick han som vanligt och läste högt 

på skyltar. Han fastnade för ”vita” (som i viner) men uttalade det 

med tyskinspirerat F och två T. Han upprepade således med hög 

och glad stämma ”fitta” där han smög runt bland hyllorna. Jag 

hade kul. 

I matbutiken bad jag E ila iväg för att hämta gräddfil och han var 

lika stolt som jag när han hittade rätt. 

Gossen har dammsugit och jag har lagat mat. Sambolivet gör livet 

roligare. 

 

Helgen kom, helgen gick 
17 oktober 2011, 08:19   

Äntligen ny vecka; äntligen måndag. 

Jobbade till sent igår kväll och kom hem speedad och låg sömnlös 

som vore året 1997. 
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Med tre timmars sömn under bältet ska jag nu göra det bästa och 

mesta av den här dagen. 

Helgen gick som i ett huj och här kommer några bilder. 

1. E är så bra att han i mörkret lyser upp marken åt mig, så att jag 

inte ska snubbla. SÅ BRA är han. 

2 och 3. Vi arbetade ack så hårt tillsammans med 

bostadsrättsföreningen. Det hela kändes lite Desperate 

Housewives; var vi i full färd med att gräva ner någon? Skulle vi 

finna ett skelett eller en påse fylld med tänder? Spänningen var 

olidlig. 

4 och 5. Stilig som få. 

När E åkte tillbaka till Berlin så gick jag till jobbet. Det kändes 

bättre att jobba än att sitta hemma och tröstäta, lipa och kanske 

till och med ta till den berömda flaskan. 

Det går ju inte för sig. 

 

Kortfattad summering 
19 oktober 2011, 13:08   

- Dynastin har spårat ur helt och hållet (säsong 8). Fallon har stött 

på ett UFO i öknen och döda människor kommer tillbaka stup i 

kvarten. 

- I morgon ska jag dra ut min sista visdomstand (en renande, skön 

upplevelse). 

- På fredag kommer E återigen HEM. 

- Om tre veckor ska jag eventuellt jobba på en mässa. Ska bland 

annat prata med människor – jag gillar ju verkligen 

människosläktet. Ja. Verkligen. Är dessutom en sådan där ”öppen 

och spontan person” som ”älskar att möta nya människor”. Ja, det 
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är jag. Verkligen. 

- Wordfeud är bra hjärngympa för oss farbröder. 

- Höstsoppan gör succé i vänskapskretsen. Testa och njut! 

- I november ska jag både på tantfest i en stuga ute i bushen och 

på teater. Tillhör ovanligheterna. 

- Visst är det skönt att hösten är här? En sådan nystart. Friska, 

fräscha vindar sveper över landet och riket. Gott att vara inomhus. 

Trist att tvinga ut Sebbe på hurtiga promenader dock, när regnet 

öser ner. 

- Läget oroar mig; människor är så vansinnigt korkade och 

okunniga. Hur ska det gå för det en gång så framstående Sverige? 

Är det ens rätt att låta E flytta hit? Kanske borde vi istället dra till 

ett land med goda framtidsutsikter? Det gnager i mig. 

 

Sista visdomstanden 
20 oktober 2011, 09:25   

I morse sade jag adios till min sista visdomstand. 

Uppklädd till tänderna (!) klev jag högtidligt in på mottagningen. 

Fantastiska tandläkaren Marta tog som vanligt emot mig med 

öppna armar och precis som förra gången var det över just när jag 

trodde att det skulle börja. 

Makalösa Marta får ut en visdomstand på ett par små minuter. 

Det knakar knappt. Det känns inte. Hon säger bara: ”Så där ja. Då 

var vi klara!” 

Marta och tandsköterskan blängde in i min käft. ”Se vilka fina 

rena små hål efter rötterna!” Jag höll på att kräkas. ”Se så fin 

tanden är!” Yak. 

Tandläkare har min stora beundran. 



 134 

Vilket fantastiskt släkte. 

Själv mår jag både psykiskt och fysiskt illa av allt ”naturligt” – 

som tänder och rötter och små hål och… nej, nu kan jag inte 

skriva mer. Usch. 

 

Lite ligga och kultur och sånt 
21 oktober 2011, 08:41   

Förr i tiden tyckte jag det var konstigt, lite töntigt liksom, att glada 

människor applåderar. Klappar handflatorna mot varandra… 

Känns inte det lite primitivt? Lite bebisaktigt; ett litet barn som 

inte kan uttrycka sig på annat sätt. 

I dessa nya tider tycker jag att det är konstigt att glada människor 

skjuter med vapen upp mot himlen. Jag är ledsen, men jag förstår 

inte det. Det känns ännu mer primitivt och om möjligt ännu 

töntigare. 

Förr applåderade jag efter sex (sådär som du tar dig en cigg). 

Numera plockar jag fram luftgeväret. 

Facebookstatus: Varje gång jag fått ligga lite så går jag ut på 

balkongen och avfyrar några glada luftgevärsskott mot himlen. 

Det är ju så man gör. I afton kommer E från Berlin så det kommer 

smattra rejält hela helgen. 

 

Han är här igen :-) 
22 oktober 2011, 19:56   

Norwegian är mer pålitligt än SL, så sent igår kväll klev E in 

genom dörren. 

Stiligare än någonsin. 

Med sig hade han en present med anledning av vårt fyra-
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månaders-jubileum. :-) 

Björks senaste LP Biophilia. Fatta vad han kan mig. Jag blev 

storglad. 

 

Småkukade män 
26 oktober 2011, 07:50   

Igår bråkade jag med en (uppenbarligen) småkukad man utanför 

lokala matbutiken. 

Ja, han var en sådan där man med enorma komplex för lillsnorren 

och därför hade han skaffat sig en redig best till hund. En best han 

inte kunde tygla. Och det var så klart mitt fel eftersom han ville 

imponera på sin lättimponerade, fjompiga fruga (i sin tur 

förmodligen väldigt lätt att tygla). 

”Jasååå”, sa jag och gick. 

När jag promenerade hemåt så kom jag på det! 

Småkukade män är roten till allt ont i världen. De går runt med 

sina komplex och sprider skit omkring sig. 

Get over it. 

 

Lila 
27 oktober 2011, 08:34   

I det en gång så framstående Sverige – det numera 

tillbakablickande landet där befolkningen efter minst nio års 

skolgång fortfarande kämpar med att skilja på punkt och 

kommatecken – krävs sådana här dagar. 

Dagar då vuxna människor klär sig i lila för att de små 

homobarnen – konstant mobbade och trashade av den 

stenåldersälskande heterosexuella jättemassan – ska förstå att de 
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inte är ensamma och värdelösa. 

Så att de inte ska gå hem och ta livet av sig själva. 

Idag bär jag en lila (mycket snygg) tröja. Förra året tog jag i från 

tårna. 

Hoppas att du också är lite lila idag. 

 

Jag förnekar mig inte 
31 oktober 2011, 22:28   

Säg hej till min nya golvlampa. Hon heter Menora och är 157 cm 

hög och kommer från Markslöjd. Tack till f.d. granngrabbarna 

som hittade denna skönhet och körde hem henne till mig. 

Hon är vit (metall) men har även en svart och en röd syster. 

Och oj oj, hon har även mindre, rultiga systrar. Se här. 

Det här med heminredning har verkligen blivit min grej, sedan 

det där flotta hemma-hos-reportaget! 

 

Efter många om och men står fru Fredag 
i farstun 
04 november 2011, 08:29   

Äntligen fredag, medborgare. 

Efter många om och men klampade hon in i våra hårt stylade hem 

– fru Fredag. 

Med läppstiftet utsmetat över halva ansiktet och med horblå 

ögonskugga sitter hon nu, med en whisky i den välmanikyrerade 

näven, uppflugen i soffan. 

”Dags för lite KVALITETSTID”, jollrar hon mellan 

whiskyattackerna. 

Hon skrattar högt och kraftigt, så att de många bilringarna dallrar 
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i flera sekunder. 

Det halvstripiga håret är uppsatt i en slarvig knut, med ett par 

fladdrande lockar framtill, som för att rama in det rödvinsrultiga 

ansiktet. 

”Inget jävla fredagsmys”, gastar hon plötsligt. ”Här blir det 

rajtantajtan!” 

Ikväll kommer Eduardo hem. :-) 

 

Gårdagen 
11 november 2011, 08:45   

God fredag. 

Så, gårdagen spenderade jag på Allt för hälsan-mässan på 

Stockholmsmässan i Älvsjö, för att på ett elegant vis representera 

företaget som ger mig billig mat på bordet och dyr mat i Sebbes 

skål. 

Tänk vilken chock att vistas bland folk. 

Ja, jag sitter ju ensam, instängd framför datorn 98% av 

arbetstiden (och fritiden också, för all del) och plötsligt 

spenderade jag en hel dag bland tusentals människor. Stim, stoj, 

larm, sus och väldigt mycket dus. 

Trevligt dock att vi mittemot oss hade Anna Skipper och till höger 

om oss stod Love Store. Människor som säljer sexleksaker och 

annat är bra människor, så naturligtvis blev vi goda vänner (snart 

ölar vi väl) och självklart handlade jag lite. Inget konstigt med det. 

Trevligt var det också att ha ett harem av väl utvalda kollegor runt 

mig; väldigt bra arbetskamrater. Och tänk att vi alla har våra 

styrkor och svagheter. 
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Trevligt var det också att äta lunch med kollega. Vi hittade en 

småtrashig liten indier i Älvsjö och maten var god. 

Väl hemma var jag mycket trött i både huvud och kropp och 

rasade samman i soffan. 

 

Visdomsord 
11 november 2011, 14:27   

När jag under veckan spelade Eva Dahlgrens 88 bästa låtar (alltså 

de bitar som jag belönat med fyror eller femmor i betyg i min 

musikspelare) på slumpvis uppspelning, så hörde jag en fin 

textrad som fastnade i mitt huvud. 

Idag kom jag så klart inte ihåg vilken låt det handlade om, så jag 

slog på spellistan igen och plötsligt hörde jag de visa orden och 

här är de nu: 

Friheten är en flyktig vän, 
varje dag står ny att vinna den. 
Simpelt och fint, eller hur? 

Och definitivt något för de förslappade medborgarna att ta in och 

begrunda. 

 

Oumbärlig 
12 november 2011, 12:49   

Igår kväll åkte Sebbe och jag och före detta granngrabbarna till en 

stuga ute i skogen. 

Mitt i skogen. 

Skogskogen. 

Stugan tillhör en parant donna som jag lärt känna tack vare 

bloggen. 
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I somras träffades vi första gången och igår var det alltså dags 

igen. Även donnans eleganta väninna med ett 

filmstjärneklingande namn var på plats. 

Maten var god och samtalen många. 

Tänk att just jag har så smarta vänner. 

Det måste ju betyda någonting. 

Insatta och pålästa. 

Bestämda men öppna. 

Framåt natten styrde vi bilnosen mot Stockholm och sömntutan 

jag vaknade när vi svängde in på hemgatan. Fick för mig att jag 

satt i en taxi och fick svår ångest (”har jag suttit och sovit i en taxi 

– så fruktansvärt utlämnande!”). 

Idag jobbar jag, ty mitt i festligheterna så pep mobilen och jag k r 

ä v d e s på kontoret idag. 

Så här sitter jag nu, med ögonen i kors och lätt värkande knopp. 

Snart dags att gå hem. 

Men hem ska jag inte, ty jag ska hjälpa före detta granngrabbarna 

med renoveringen av kärleksvillan. 

 

Verkligen ingen vilohelg 
13 november 2011, 11:24   

Ärade medborgare. 

Söndagen är kommen och jag är strax på väg tillbaka till före detta 

granngrabbarna för att hjälpa dem med isolering och renovering. 

Villan måste ha ett färdigt rum om ett per veckor, då de lyckliga tu 

ska flytta in på riktigt.  

Igår bar vi upp extremtunga gipsskivor från källaren till vinden. 
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Ja, ni hör ju. Skivorna pusslades ihop på väggar och tak och mina 

inte så överdrivet muskulösa små armar darrade av trötthet. 

Framåt kvällskvisten strosade Sebbe och jag hemåt. Svängde ihop 

en snabb fattigmanslasagne (tog vad som fanns), duschade, åt och 

planerade att se Så mycket bättre så fort programmet dök upp på 

TV4 Play, vilket det gjorde överraskande fort. Jag somnade dock. 

Såg nyss om programmet och jo, de gjorde vad man nu kan göra 

av en rappares ”musik”… Kanske var Lena Philipssons mustiga 

ballad bäst. 

Okej okej, nu ska jag väcka Sebbe och ila över till pojkarna. 

 

Ser fram emot kvällen 
17 november 2011, 09:22   

Idag kommer Eduardo hem. 

Med stort smil och lust i blick kliver han in i hallen. 

Sebbe blir eld och lågor. Han var ju så ledsen då för elva dagar 

sedan, när han såg E kliva på tunnelbanan. 

Han lade sig ner på marken. 

Skrek och grät. 

Flocken ska hållas samlad, flämtade han mellan gråtattackerna. 

I afton är det slut på längtandet och sorgen. 

Flocken blir åter samlad och glädjen kommer att brinna i Sebbes 

håriga bröst. 

 

Skandalstart 
18 november 2011, 09:57   

Jag hade förberett allt så bra. 

Maten var lagad. En öl i kylen. Två osedda avsnitt av Desperate 
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Housewives i datorn. Mumsiga snacks. Välrastad nöjd hund och 

jag själv nyduschad och inbjudande. 

Sedan somnade jag i soffan. 

Jag är en väldigt lättväckt person. Oerhört lättväckt!  

Men nu låg jag där i soffan och snarkade. 

Sex and the City-dvd:n hade sedan länge tagit slut och den där 

menymusiken snurrade nu om och om igen. Hjärntvättande och 

torterande. 

Utanför dörren stod Eduardo. 

Han ringde på dörren om och om igen. Sebbe sprang fram och 

skällde. 

Jag sov. 

Eduardo ringde 13 gånger på mobilen. 

Skickade två SMS. 

Jag sov. 

Hur tusan kunde jag inte vakna? 

En halvtimme senare vaknade jag. 

Släppte in Eduardo och hans brasilianska temperament. 

Stackarn. 

Nu är en ny dag här och grabben ska få egna hemnycklar! 

 

Svärmor! 
22 november 2011, 20:27   

Jag har glömt att berätta en sak… 

I lördags premiärpratade jag med min brasilianska svärmor! 

Ja, Eduardo lördagssamtalade med henne via Skype och hon ville 

”träffa” mig, så vips dök jag upp på skärmen. 

Jag blev genast lite kär. 
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Det är sant; jag blev faktiskt både kär och lite tårögd (på riktigt). 

Hon var en så glad och positiv kvinna (eller possetiv, som var och 

varannan positiv människa brukar beskriva sig själv som i skrift). 

Eftersom jag är en kylig nordbo så betyder ”glad och positiv” inget 

direkt positivt i min inbundna bok; snarare lismande och tillgjord, 

men min svärmor var hjärtlig och genuin och jag blev oerhört glad 

av vårt ”möte”. 

Jag ser fram emot att träffa henne och min nya glada familj i Rio! 

Vidare kan jag avslöja att när Eduardo i söndags reste tillbaka till 

Berlin så tog han med sig bokenJudaism for dummies. Kanske vill 

han återupptäcka sina bortglömda (raderade) judiska gener! Jag 

är inte sen att hjälpa till! 

För övrigt är nog statusen om svärmor den mest ”gillade” 

uppdateringen på Facebook. Någonsin. Det är nog något visst 

med svärmödrar. 

 

Inte direkt tokig i teater 
23 november 2011, 13:47   

I afton ska jag göra någonting som jag inte har gjort sedan 1994: 

jag ska gå på TEATER. 

Och inte på vilken teater som helst, utan påJUDISKA TEATERN, 

som för övrigt har landets snyggaste logga. Hur snygg som helst 

helt enkelt! 

Jag ska premiärträffa en fantastisk kvinna som jag inte hade lärt 

känna om denna fantastiska blogg inte hade existerat. Är det inte 

fantastiskt? Jo, fantastiskt är vad det är. 

Vi ska se Jobs Lidanden och jag är mycket spänd och nervös. Men 

mest förväntansfull. 
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Uppdatering: 

Vilken upplevelse, hörni! 

Vilken fin teater. Vilket fint sällskap. Vilka fina skådespelare. Fint! 

 

God helg 
25 november 2011, 10:17   

God helg. Eduardo kommer inte denna gång så jag ska försöka att 

inte tråka ihjäl. 

Ska hjälpa granngrabbarna att slutligen till 100 % bli före 

detta granngrabbarna; jag ska alltså agera flyttgubbe på lördag. 

Med mina svällande muskler. 

Och istället för att sitta ensam hemma och lida av svår 

söndagsångest så ska jag jobba. 

Bra va. 

”Slipp eländet genom att jobba!” gastar snart ångesttrötta 

demonstranter på gator och torg. 

Okej okej, ha det fint nu. November suger all energi ur mig. Jag 

orkar ingenting. 

Ibland hjälper det om jag tittar på Sebbe. Han sitter just nu och 

blänger på mig. Rakt upp och ner – bara glor. Love love love. 

Hej hej. 

 

Nu är gnället igång 
28 november 2011, 09:09   

Nu börjar ni gnälla så där igen. Så som ni gör varje år. Och varje 

gång jag hör ert gnäll om ”julklappsångest” så kaskadkräks jag. 



 144 

Största anledningen till att jag ogillar julen så hårt är det absurda 

handlandet. Ni köper skräp till varandra, bara-för-att. 

Vidrigt. 

Tipsar er om att skänka en slant till Hundstallet istället. Det 

”smarta” människoaset kan inte ta hand om sina bästa vänner och 

då hamnar de hos trevliga människor som arbetar ideellt, så sluta 

jollra och börja SMS:a. 

I år ska ju jag ”fira” jul för första gången sedan ca 1735. ”Fira” för 

mig innebär att överhuvudtaget erkänna att julen är kommen. Jag 

lovade en gång att nästa gång jag ”firar” så ska jag ha en stilig och 

bra pojkvän och jag ska ta med honom till min syster och där ska 

vi sitta, i idyllen, och äta smarrig mat, dricka glögg och kanske 

stämma upp i en vacker sång. Inget överdrivet handlande – bara 

familjär stämning! 

 

Sebbe har n ä s t a n pippat! 
29 november 2011, 22:14   

Sätt er ner så ska ni få höra. 

För fyra år sedan träffade jag en brud med en hund.  

Efter att jag bloggade om dem så såg jag dem inte igen; de 

försvann. Tills idag! 

Jag och Sebbe klev av bussen och Sebbe såg genast att hunden där 

borta var en avlägsen släkting. Vi närmade oss sällskapet och 

bruden sa: ”men det är ju du!” 

Japp, det var alltså h o n. Hon med hunden. (Dock inte samma 

hund som då.) 

Hon undrade om Sebbe hade fått några barn och om han kanske 

var sugen på att bli far. 



 145 

Ja, han verkar minst sagt sugen sa jag och nickade mot Sebbe som 

nosade Molly i baken. 

Vi bestämde oss för att se om de ville pippa och de sprang runt, 

runt och jagade varandra och Sebbe slickade hennes mus och 

Molly tryckte upp arslet i ansiktet på honom och var så villig så. 

Men varje gång han var på vippen att köra in den så fräste hon 

ifrån. 

(Damer…) 

Efter många försök bestämde vi oss för att ses igen i morgon för 

att låta dem testa igen. 

De är ett MYCKET stiligt par och skulle helt klart få väldigt vackra 

barn, så låt oss hoppas! 

Nu pippar Sebbe besviket sin kudde istället; alla har vi väl varit 

där… :-( 

 

Sebbe HAR pippat! 
01 december 2011, 08:38   

Igår kväll mötte vi återigen upp snygga Molly för att se om Sebbe 

och hon hade lust att avsluta vad de påbörjat. 

Molly var mycket mer villig, våpig och vulgär än igår och Sebbe 

var rejält brunstig och bländande bedårande. 

Efter att ha jagat varandra ett tag var det dags. 

Ett kraftigt juckande tog vid. 

Efter den ganska korta akten satt de fast i varandra. 

Jag visste inte mycket om hundars parning, men nu har jag läst 

på. 
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Så blev det söndag 
04 december 2011, 17:38   

Efter en fantastisk helg känns den oundvikliga söndagen nu som 

en vacker men död blomma. Stjälken slokar som aldrig förr och 

rötterna skakar av törst i den torra jorden. 

Tomrummet efter E är enormt. Hur kan en så smal kis lämna ett 

sådant stort tomrum efter sig? 

Han packade sin ungdomliga ryggsäck, kollade att han hade 

”remsa” (d.v.s. SL-remsan som han igår så stolt inhandlade på 

egen hand), pass och mobiltelefon i fickan och sedan trippade han 

ner längs trapporna, knäppte jackan och lindade halsduken ett 

extra varv runt den långa halsen och ilade sedan iväg mot Berlin. 

Kvar i den sorgetunga bostaden satt Sebbe och jag. Ja, han sov ju 

så klart. Själv lyssnade jag på mjuk och moody musik. 

Nu får det vara slutsurat. Hellre en kärleksvän på avstånd än 

ingen alls! 

12 dagar kvar. 

 

Grattis, fru Finland 
06 december 2011, 08:19   

Idag gratulerar vi Finland – vår inte riktigt lika mjäkiga granne, 

med en befolkning som vet att uppskatta sin självständighet. 

Med ett samhällsklimat som ger en utrymme att diskutera både 

det ena och det andra utan att PK-polisen knackar på. 

Ett land där åsikts- och yttrandefrihet är just det, till skillnad från 

här i Svea, där endast de ”rätta” åsikterna får vädras (medan allt 

går åt helvete) och alla känner sig kränkta och ynkliga. 

Ja, för varje år som går så uppskattar jag mer och mer mitt finska 
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arv. När det sjunkande skeppet Svea slutligen sjunker så kan jag 

alltid dra österut. 

Grattis på självständighetsdagen, Republiken (bara en 

sån sak!) Finland! 
 
En gång var jag 17 
08 december 2011, 08:43   

När ungdomarna idag sitter och skriver sådant som jag skrev om 

1992 så dundrar trögfattade medborgare och konservativa 

politiker in på arenan, från alla håll, och spär på tankarna om och 

känslorna av oduglighet. 

Ni ska veta hut! Ni har ihjäl människor, fattar ni inte 

det? 

30 mars 1992 

Jag är strax på väg till skolan. 

Så här dags på morgonen kan man alltid sitta och fundera på en 

massa. Jag kan bara inte förstå att jag snart är 18 år. Ibland, när 

jag funderat på självmord, har jag tänkt på mig själv som barn. En 

stackars blond sötnos. Honom skulle jag inte kunna mörda. 

Jag hatar mig själv NU. 

19 maj 1992 

Idag har det varit fint väder. 

Blev vaccinerad mot polio i skolan. 

Jag är fruktansvärt trött. 

Inget mer. 

LLEUXESIB RÄ GAJ 

1 september 1992 
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Jag är bara en ensam själ på en ensam planet. Kallt. 

Ingen bryr sig, jag är alltid ensam. Allting ramlar över mig på 

samma gång. 

Vad har jag nu gjort för ont? Är jag verkligen lika kylig och dum 

som alla andra människor på denna planet? Detta är seriöst, inte 

skämtsamt. 

Har jag kanske inte försökt göra mitt bästa – att vara ordentlig 

och ärlig så långt det är möjligt. Kanske räcker inte det. Kanske är 

jag bara en tom, oduglig bög, som inte lever upp till önskemål och 

förväntningar. Jag saknar närhet, en vän som förstår, som sitter 

på samma tåg som jag, i samma kupé. Får jag aldrig vara i fred? 

Utan att något händer. Detta skrivande hjälpte igen, jag är rädd. 

14 september 1992 

Idag hände något speciellt! 

Jag träffade J från min klass på stan och gick med honom hem till 

hans lägenhet. Han berättade att han är GÖB och jag att jag också 

är det. Han tafsade lite på mig. Det var så skönt, obeskrivligt. Han 

är 22 år. 

1 november 1992 

Jag tror att jag har börjat acceptera mig som jag är. Det är skönt. 

 

37 dagar senare – ingen ljusning 
13 december 2011, 07:55   

37 dagar har gått sedan jag (ännu en gång) slutade snusa och jag 

tänker fortfarande på snus. Hela tiden. Nikotin, nikotin, nikotin. 

Jag vaknar på morgonen och vill stoppa upp en prilla i käften. 

Kommer till jobbet, läser (de idiotiska) tidningarna, dricker kaffe 

och vill ha en prilla under läppen. 
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Jag jobbar och vill snusa. 

Äter lunch. Efteråt vill jag snusa. 

Jobbar vidare och vill snusa. 

Kommer hem, äter middag, vill snusa. 

Ser en dokumentär/läser en bok/spelar en platta och vill snusa 

under tiden. 

Går kvällspromenad med Sebbe och vill snusa. 

Kommer hem, duschar, smörjer in hela torra gubbkroppen, tar på 

mig mjuka, bekväma kläder och kastar mig i soffan och 

webcamsnackar med Eduardo och ja, jag vill snusa under tiden. 

Jag avslutar dagen med ännu en dokumentär och vill ha en prilla 

under läppen. 

Går och lägger mig. Drömmer om snus. 

Ska det vara så här? Är det ens värt det? Ska jag inte bara kasta in 

handduken och njuta? 

Strunta i gulnande tänder, kemiska ämnen och onödigt 

pengaflow? 

Varje gång jag ser ungdomar stå och röka bakom något hörn, så 

vill jag rusa fram och örfila lite vett i dem. 

 

En gråbrun decembertisdag 
14 december 2011, 10:17   

Jag tog på mig min vita stickade mössa och virade den långa röda 

halsduken runt min eleganta hals och sedan ilade jag ned längs 

gatan. Tog till höger och vandrade längs Regeringsgatan 

som ringlade grå och snölös. Vädret grått och brunt. Människorna 

gråa. 
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Jag kastade en blick åt höger, in i en inredningsbutik. Där lyste 

det. Ett vackert sken. Ja, där stod ingen mindre än Carola – 

Sveriges enda Stjärna. 

Alla har en åsikt om denna superpuma (så jädrans het kvinna) 

men när man ser henne så kan man inte undgå att lägga märke till 

henne. 

Hon har en särskild aura omkring sig. Karisma och närvaro. Hon 

är. 

Som ett ljus stod hon där i butiken och smilade mot en tavla (som 

hon fotograferade). 

Trots att jag ”sett” Carola många gånger så blir det något alldeles 

extra när jag ser henne en gråbrun decembertisdag, på väg hem 

från jobbet. 

 

Årets ”jul”fest är avklarad 
15 december 2011, 09:24   

Igår var det dags för den årliga ”jul”festen med kollegorna. ”Jul” 

då dessa tillställningar alltid är helt och fullständigt befriade från 

julerier. 

Maten är ofta husmans- eller mellanösterndoftande. Den ojuliga 

musiken faller mig aldrig på läppen… Förrän jag själv tar över. 

Igår spelade jag Felix ”Don’t You Want Me” innan jag gick hem. 

Ja, bilden intill är arrangerad (och en repris från 2009, se nedan); 

på mitt jobb är folket nämligen väldigt svängigt. Inte ens jag 

hänger med i svängarna. Det dansas, tjoas och tjimmas. Och det 

snackas väldigt mycket om såsiga sprut och fina fittor – och detta 

redan innan första ölen druckits upp. 
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Atmosfären på företaget är helt enkelt unikoch när en nykomling 

knackar på så märks det omedelbart om denna person passar in 

eller inte. För ett par år sedan gjorde en då ca 20-årig tös 

storstilad premiärentré på ”jul”festen och hon blev genast en i 

gänget. Igår var det en madam på 50+ som gjorde detsamma. 

”Välkommen”, sa jag. ”Hjärtligt välkommen hem!” 

Älska Norwegian 
16 december 2011, 21:35   

På grund av elektriskt drama på Arlanda är jag sen, men nu sitter 

jag på flyget till Berlin. 

Och vi har internet och jag tycker att det är lika konstigt som att 

flyga till månen. 

Men här är jag nu. Nånstans i luften mellan Stockholm och Berlin. 

Hahaha. Småfull också, pga nämnda försening (inget annat att 

göra på Arlanda än att hänga i baren.) 

Komplex! 
17 december 2011, 19:14   

Hälsningar från Berlin. 

Jag njuter. 

Shoppar på veganbutiker, besöker flatbarer och spenderar timmar 

i synagogan. 

Är ju en komplex person. 

 

Du bist mein Traumprinz [Bildextra] 
19 december 2011, 10:36 

Kära vänner. 

Jag är hemkommen från ännu en fantastisk helg hos herr Pojkvän 
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i Berlin. 

Staden var väldigt grå och decemberdassig, men herrn sken som 

en sol. 

I fredags var det ju stor dramatik på Arlanda, på grund av 

elproblem, så jag anlände på tok för sent men vad gjorde väl det 

när jag visste vem som väntade. 

Innan vi åkte hem från Schönefeld så besökte vi flatbaren Silver 

Future. Jag gillar det stället skarpt. Gillar överlag hundvänliga 

barer! Gillar också den kitschiga stilen (exempelvis skon nedan till 

vänster, samt tavlan med texten ”Ich liebe meine Vagina” – ej i 

bild här). 

På hemvägen falafel och halloumi i en stor härlig röra. 

Ni tror kanske att vi dagen efter sov ut ordentligt, men ni har fel. 

Vi mötte nämligen upp en judisk vän och tillsammans besökte vi 

synagogan. 

Upprymd skrev jag efteråt på Facebook: 

If you think that Berlin is all about partying and pill popping, you 

are wrong. This morning we spent two hours in the synagogue. 

What a beautiful experience. The warmth! The joy! The 

welcoming! The singing! ✡ 
Nya synagogan har en spännande historia. Läs här. 

Rabbinen Gesa S. Ederberg var en synnerligen sympatisk kvinna 

och en kvinna vid namn Avitall Gerstetter sjöng ack så vackert. 

”Vilken röst hon hade”, hojtade jag och E till varandra när vi 

senare, över indisk mat, satt och diskuterade äventyret. (Hör 

hennes stämma på youtube.) 
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Jag har ännu inte hittat någon riktigt bra indier i Berlin och E 

håller med mig om att maten saknar det där ”mmph”. Letar vidare 

nästa gång. 

Jag kom till det vegetariska paradiset Veganz. Mat i långa rader – 

och allt kunde jag äta, ty inga döda djur låg i förpackningarna. 

Fantastiskt. 

Jag köpte med mig en massa ”korv”. Bl.a. ölkorv och salami och 

jo, riktigt goda var de. 

Jag gillar ju kryddig korv – jag vill bara slippa den där 

kadaversmaken. 

Vi besökte en julig marknad och drack glühwein – glögg alltså. 

Dock återigen utan det där ”mmph”. 

Vi besökte flotta varuhuset KaDeWe. Mycket tjusigt var det. 

Iittalas avdelning var naturligtvis så färggrant inbjudande att jag 

ville slicka på alla skålar och prylar. 

Igår åt vi inte indiskt (chock!), utan italienskt. Jag tyckte maten 

var god men E tyckte inte att lasagnen höll måttet – han har ju 

trots allt smakat min hemlagade vegolasagne… 

Även flyget hem var försenat så det blev inte mer än ett par 

timmars sömn i natt. Nu sitter jag på jobbet – som ett litet 

rakryggat ljus i mörkret. 

 

Jul i Finland [Ej publicerat inlägg] 
Skrivet i efterhand 
Jag sa en gång att jag skulle fira jul om jag fick tag i en pojkvän 

och eftersom jag nu lyckats med det så blev det julfirande hos 

syster i Finland. 

E kom från Berlin sent på kvällen den 21 december och tidigt på 



 154 

morgonen den 22:a flög vi till Helsingfors. Syrran mötte upp oss 

och vi installerade oss i parhuset en dryg timme nordväst om 

huvudstaden.  

Det var fantastiskt att umgås med familjen och pojkvännen på 

samma gång. Det var underbart att se att föräldrarna både 

accepterade och tyckte om (tror jag bestämt) E. 

Jag hade lärt E att säga ”god dag” på finska, men när det väl var 

dags så slog mor ut armarna och sa: ”välkommen!” 

Ljuvligt. 

Sista natten bodde vi hos föräldrarna och trots en lite stel början 

så blev det en trevlig upplevelse. Inte minst när jag insåg att mor 

bäddade en – och bara en – säng åt oss. Det slutliga 

accepterandet. Jag kunde slappna av. 

Och sedan var det dags att åka hem igen. 

 

Nyår! [Ej publicerat inlägg] 
Skrivet i efterhand 
Vilket fint slut på året! Jag fick äntligen fira nyår och födelsedag 

med en man vid min sida. Och många goda vänner vid min andra 

sida…  

E, jag och Sebbe drog tillsammans med väninna till Villabögarna 

och på plats fanns även paret som var med ute i stugan under 

förra årets nyårsfirande. 

Vi åt ljuvlig mat, drack en massa vin, sprit och bubbel och vi lekte 

en lek (charader) som faktiskt var rolig! 

En perfekt avslutning på ett bra år. 
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Årskrönika 2011 
04 januari 2011, 09:53 
Innan vi kan borsta av oss och på allvar ta oss an 2012 så måste vi 

göra ett sådant där damigt avslut. 

Här är årskrönikan 2011. 

 

”Snart är eländesåret 2010 slut”, deklarerade jag i december för 

ett drygt år sedan; 2011 skulle minsann inte bli något mellanår. 

2010 var ju egentligen inte särskilt eländigt – bara tråkigt. Ett 

jollrande, malande mellanår. 

 

2011 kom att innehålla många godbitar. 

För det första alla trevliga resor! Att hälsa på vännerna i Norge, 

familjen i Finland, väninnan i Danmark, polaren i Tyskland och 

De Nära Och Kära I Israel gjorde mig gott. 

 

Jobbet malde på även det. Inga konstigheter. Trevligt att ha hand 

om företagets sociala medier. Efter 2010 års extrema arbetande 

hade jag bestämt mig för att (i stort sett) endast jobba måndag-

fredag + ta ut en redig semester och ja, detta ”normala” jobbande 

gjorde mig gott. 

 

Sex veckors semester, mina damer och herrar, kom och gick. 

 

Värmland, Tel Aviv, Berlin… Lite av allt. Och en spirande romans 

med herr E. 

Herr E som dök upp från ingenstans. 
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Och ganska snart stod det klart att herr E var den rätte. Ja, det var 

bara så. Bara att acceptera. Bara att tacka och ta emot. 

 

Mitt i allt detta drog den omtalade renoveringen igång – nybliven 

bostadsrättsinnehavare som jag var. Mellan vardagsrum och kök 

dök ett sovrum upp, tapetlager efter tapetlager skrapades loss i 

vad som kändes som en evighet. Ett nytt elegant golv kom på plats 

och därefter tryckte byggmästaren och hans bitch på paus, 

eftersom de själva blev med villa. 

Jag vek ut mitt vackra (halva) hem i flådiga magasinet Din 

Bostadsrätt och jag njöt av att få tala om mig själv medan en 

journalist ivrigt antecknade. 

 

På tal om magasin så fick jag en (helt annan) bild publicerad i 

decembernumret av magasinet Menorah. Mycket 

tillfredsställande att se mitt namn i tryck i en sådan högklassig 

publikation. 

 

Under 2011 träffade jag många nya vänner – främst sådana jag 

haft nätkontakt med men aldrig tidigare träffat IRL. Det var 

fester, teaterbesök, birastunder och långpromenader. Trevligt att 

känna så många smarta, roliga och vänliga människor. (Jag har 

sållat friskt, ty de vidriga eländesmänniskorna är ju i majoritet i 

vårt fina samhälle.) 

Vissa vänner försvann också, men det gör mig inte så mycket. Det 

är ju det här med det svenskaste av det svenska: tycker du och din 

vän inte exakt likadant om exakt allting så kan ni inte vara vänner, 
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ty då kan ju diskussioner uppstå och det vore ju vidrigt och rent ut 

sagt… provocerande. Nej, håll dig till dina ja-sägare! Gör det. 

Så nej, de vänner som försvann saknar jag ej. (Håll er borta, 

jollrande fegfittor.) 

Så ja, nu kan 2012 kicka igång på allvar. 

 

BONUS: Facebookstatusar 2007-2011. 

Den allra första uppdateringen måste vara med! Därefter 

publiceras ett axplock. 

den 14 september 2007 
at work 
 
den 17 juni 2008 
undrar varför undergivna, passiva slynor älskar mig 
 
den 20 juni 2008 
har ovanligt många pinnar i brasan 
 
den 17 juli 2008 
undrar hur väldigt fula och otroligt korkade personer kan ha så 
höga krav på sina blivande partners 
 
den 6 september 2008 
tänder på strikta sidbenor 
 
den 12 september 2008 
googlar 
 
den 27 oktober 2008 
har satt sig i en något knivig situation 
 
den 19 november 2008 
diskuterar lesbisk pornografi med flatkollegan 
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den 27 november 2008 
Skrapa här och vinn ett fnask 
 
den 28 november 2008  
is glögg, glidmedel och ledig helg 
 
den 4 december 2008 
Han vill ha "nån i sin egen ålder". Jag är på tok för ung. 
 
den 5 december 2008 
sitter på tuben efter att ha lämnat Sebbe hos hundvakten. Ikväll 
blir det klassisk svensk julfest med sedvanligt fylledrama 
 
den 6 december 2008 
vaknade med skorna på 
 
den 9 december 2008  
En kvinna kan aldrig ha för mycket rouge 
 
den 19 december 2008 
vill gärna få till det asap 
 
den 27 december 2008  
täcker effektivt de första grå håren 
 
den 2 januari 2009 
är som vanligt populär bland tonårsflickor samt övermogna 
och/eller gifta män. 
 
den 11 januari 2009  
undrar varför man blir så vansinnigt intressant när man inte visar 
något intresse 
 
den 15 januari 2009 
hör piskan vina i vinden innan den landar på den bara stussen 
 
den 20 januari 2009 
säger: man kan inte bara komma in och sno en mus! 
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den 28 januari 2009 
var lite trött på livet men blev just nästan överkörd så varje ny dag 
är en bonus 
 
den 12 februari 2009  
såg en bög på Mäster Samuelsgatan. Och han såg mig. Två små 
bögar på samma gata. 
 
den 14 februari 2009 
blev tvångskramad av kristna mitt på gatan 
 
den 16 februari 2009 
Ibland säger jag nej fastän jag menar (ett rungande) ja. 
 
den 25 februari 2009 
is "billigt flyg till Israel" *enter* 
 
den 26 februari 2009 
sense is overrated. Let's party 
 
den 11 mars 2009 
Whatever happens I still know my skin looks great and my hair is 
thick 
 
den 16 mars 2009 
meddelar: ring mig aldrig mellan 18 och 19. Då sover jag middag i 
soffan. 
 
den 18 mars 2009 
Att äta apelsin är gott men krävande och kladdigt. Precis som 
många andra saker i livet. 
 
den 19 mars 2009 
insåg att han har ett möte att gå på. Och håret är oborstat och 
blusen sitter illa. 
 
den 19 mars 2009 
chefen snackar oralsex på mötet. Jag äter muffins 
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den 20 mars 2009  
har långa ögonfransar och därför konstant mascarafläckiga 
glasögon. 
 
den 29 mars 2009 
ser en tant som sitter på rullatorn och röker. Dekadent. 
 
den 8 april 2009 
hjälpte en pensionär att öppna epostkonto + MSN. 
 
den 9 april 2009 
hjälper en vän att finna lite kärlek i vardagen. "Din horiga era är 
över. Nu är det romantik som gäller." 
 
den 16 april 2009  
är en sån där torr skandinav som inte vill tala med okända på 
tuben. Acceptera 
 
den 17 april 2009 
tycket att fotbollsgrabbarna är så söta när de rider på varandras 
axlar och pussar varann på huvudet. Mys. 
 
den 17 april 2009 
har förmodligen ätit sin sista apelsin. Det är ju inte värt besväret. 
 
den 21 april 2009 
tänker att han förmodligen fortfarande skulle välja det platta 
slagträt vid brännboll. 
 
den 23 april 2009 
blir stirrad på av nasseaktig kille. Flirt eller dödsdom. 
 
den 30 april 2009 
har akt bil runt TLV med Linda Bengtzing pa hog volym. 
den 8 maj 2009  
tycker att den gaggige gubben som för andra dagen på raken 
ringer och frågar efter Kennet ska sluta med det. 
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den 14 maj 2009 
defragmenterar hjärnan. 
 
den 21 maj 2009 
försöker hitta en man åt en ganska kräsen vän. 
 
den 26 maj 2009 
mötte en man med bandagerat ansikte (näsjobb?). Han frågade om 
det fanns nån kosherrestaurang på Kungsholmen. 
 
den 29 maj 2009 
tycker att det är riktigt perverst att jogga iklädd cykelbyxor mitt i 
stan. 
 
den 29 maj 2009 
vill strimla de kollegor som fyller på diskmaskinen framifrån. Lägg 
av! 
 
den 31 maj 2009 
borstar av sig, rättar till flugan och vandrar vidare längs livets 
aveny. 
 
den 3 juni 2009 
aka Rultan. Fy fan. 
 
den 3 juni 2009 
är ute på djupt vatten. Eller svag is. 
 
den 8 juni 2009  
funderar. Om inte halsduk så åtminstone vantar. 
 
den 9 juni 2009  
delar ut örfilar på löpande band. Nu blir det ordning på torpet. 
 
den 9 juni 2009  
har tack vare en insändare i dagens Metro fått en ny karaktär: 
"Raggar-Yvonne från Gustavsberg". 
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den 9 juni 2009 
får en tvättmaskin på söndag. Har man varit en reko och fin 
pojkvän får man dyrbara gåvor av sina ex livet ut. 
Rekommenderas. 
 
den 13 juni 2009 
försöker koncentrera sig på skrivandet men det är svårt då det 
ligger herrtidningar överallt. 
 
den 18 juni 2009 
fick ett rart meddelande: "jo, jag vill kyssar dina läpor". 
 
den 24 juni 2009 
är i skogsbrynet och är rädd för fästingar, ormar och påverkade 
ungdomar. Bäst att röra sig hemåt. 
 
den 25 juni 2009 
saknar 80-talets erotiska charm och säger nej tack till nutidens 
påträngande fittflängeri. 
 
den 26 juni 2009 
När MJ dör ringer TV4 upp Anna Book för att höra vad hon har för 
tankar. Why not, liksom. Det är därför SVT ringer upp mig i afton 
när England spöar Sverige i fotboll. 
 
den 26 juni 2009  
klev in i butiken och sa: "Hej, jag vill ha en ny outfit, nåt som inte 
är jag. Inkl. skor." Så blev det. 
 
den 27 juni 2009 
väntar på stylisten. Därefter rosé på balkongen och så småningom 
cocktails på byn. "Let's go to many different bars to improve our 
chances". 
 
den 27 juni 2009 
taxichaufför: alla brudar är så sköna nu, är de inte? Jag: Jag är bög 
så jag vet faktiskt inte. Han: ahaa. Ok. 
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den 30 juni 2009 
plockar ut, dammar av, oljar in och pumpar upp bågen. 
 
den 2 juli 2009 
Fan vad de mumlar på TV nuförtiden. TALA TYDLIGT! 
 
den 7 juli 2009 
charmade en sur klient. En vet ju hur kvinnor ska tas. 
 
den 16 juli 2009 
sitter nyduschad och välkammad på jobbet och inser att 
glasögonen ligger hemma. Vilken crappig gubbsyn jag har! 
Aaargh. Gubbfläsket brann dock under cykelturen hit. *Bzzzz* lät 
det. Det riktigt pyrde! 
 
den 19 juli 2009 
scorade. 
 
den 21 juli 2009 
alla andra har gått och lagt sig, men syrran och jag sitter i köket 
och dricker rödvin och snackar karlar och porr. 
 
den 22 juli 2009 
Min bror står i vikingahatt och klämmer sig på pattarna. Oy vey! 
 
den 22 juli 2009  
byns ogifta damer glor, pillar sig i håret och ler. 
 
den 22 juli 2009 
is cooking for what feels like an army. He's never been there 
obviously, but he's seen the xxx-movies. 
 
den 22 juli 2009 
lyssnar på en hetsig debatt om mjölkpriset. 
 
den 22 juli 2009 
tänker att det har nog präglat hela livet att när föräldrarna tog hem 
mig från bb frågade de bröderna: "Vad tror ni vi har med oss?" 
Bröderna sken upp: "En kattunge? En hund?" "Nej, er lillebror!" 
Bröderna suckade besviket. 



 164 

 
den 26 juli 2009 
sitter på balkongen och funderar på det här med livet och lyckan 
och avsaknaden av den. 
 
den 28 juli 2009 
säger ja till fler blåsinstrument i dagens populärmusik. 
 
den 28 juli 2009 
fick ett beundrarbrev från en 17-åring. Hahaha. Han ville "inleda 
en relation". Hahaha. Han skickade till och med bild. Han såg ut 
som 21. Hahaha. 
 
den 31 juli 2009 
tänker att nu får det vara nog med grisar i säckar och pengar i 
sjön. 
 
den 2 augusti 2009 
putsar glasögonen var tionde minut pga dessa överlånga 
fladderfransar. Snart ryker de! 
 
den 4 augusti 2009 
tvingades tacka nej till att sitta i SVT:s morgonsoffa på fredag (och 
tala om Madonna). "Jag är tyvärr utomlands då." Förlåt. Det hade 
blivit en fin show. 
 
den 8 augusti 2009 
går och handlar hårprodukter åt den stressade bruden. Alltså 
bruden, som i bride. Inte chick. 
 
den 11 augusti 2009 
tittar ut och njuter av regnet. Älskade höst! Äntligen klär folk på 
sig och upp sig igen. Vi slipper se män och kvinnor klä sig som 
prostituerade. Vi slipper svettig, fläbbig hud tryckas mot oss på 
tuben. Vi slipper ovårdade, fula fötter nedtryckta i trånga sandaler. 
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den 13 augusti 2009 
Fan vad folk går långsamt nuförtiden. Till och med den enbente 
unge mannen på kryckor bredvid mig suckar (sant). Rappa på! 
Tiden går och livet rinner iväg! 
 
den 16 augusti 2009 
skulle vilja vara lite mer som Ling Woo. 
 
den 18 augusti 2009 
Den där heterograbben vill verkligen vara min POLARE nu. Han 
KOMMER IN till mig och SÄGER SAKER och frågar om "ALLT ÄR 
VÄL". Jag är mycket spänd och exalterad. Hans småfjolliga röst och 
bristen på kvinnosnack oroar mig dock. Jag behöver ju rejält 
"manliga" förebilder. 
 
den 19 augusti 2009 
Om du är 47 år och skriver "HEY BOYZ!!" så KAN jag inte ta dig på 
allvar. Jag är ledsen, men det går bara inte. ZORRY MAN. 
 
den 21 augusti 2009 
Tråk-Tamara och Bitter-Benny glor och pekar på min luftiga frisyr 
då jag är ute och hämtar min Mexican Taco Bean. Vet hut. 
 
den 31 augusti 2009 
"Vad söt du är", sa chefen och pekade mot mitt fluffiga 
måndagshår. 
 
den 2 september 2009 
idag med grabbigt diadem. 
 
den 3 september 2009 
ser fortfarande ut som (max) 19, enligt damen på Systemet. 
 
den 15 september 2009 
lyssnar på Dirty Dancing-soundtracket och minns sommaren (88) 
med flickvännen Jenny. Hon var rätt manhaftig. 
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den 16 september 2009  
Äldsta plagget i garderoben: tröja köpt på B&W i Borås 1989. 
Äldsta plagget som fortfarande används då och då: stickad tröja 
från H&M i Stockholm 1995. Roligaste plagget: party-t-shirt med 
genomskinlig trekant fylld med kondomer och plastiga piller. 
Dolce & Gabbana 1997. 
 
den 22 september 2009 
drog just en väldigt vit lögn för att en annan människa skulle 
slippa bli korsfäst och bespottad. Inte för att jag var tvungen eller 
ens sugen, utan mest för att jag är en vänlig själ omringad av 
huliganer. 
 
den 23 september 2009 
Nej, papayafrukten är ingen ny favorit. Mycket jobb och mycket 
kladd för inte så mycket alls att stoppa i munnen. 
 
den 24 september 2009 
Nu: Debatt live på svt.se. Man behöver inte ens resa sig och slå på 
tv-apparaten. Jag älskar dessa moderna tider. 
 
den 26 september 2009 
är 185 cm lång tack vare det höga, nyfönade håret. 
 
den 28 september 2009 
När fruktleverantören kommer växlar kontorets bögar menande 
blickar med varandra. 
 
den 29 september 2009 
Dagens mail: "Hej jag kan göra din grå vardag.till en fest puss ove" 
(60, Gbg) 
 
den 1 oktober 2009 
får från och med idag betalt för att göra det jag gör både bäst och 
helst. (Inget snusk, tack. Det är ingen hemlighet att jag är ett 
värdelöst ligg.) 
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den 2 oktober 2009 
Zlatan föreslås bli staty. Kan han inte komma som uppblåsbar 
docka istället? 
 
den 2 oktober 2009 
Andra män i min ålder och position är ute och super och knarkar 
och slåss och sprider klamydia. Själv sitter jag i soffan med en god 
bok och en enorm skål glass. 
 
den 3 oktober 2009 
jobbar och drar in en massa skattecash till vård, skola och omsorg 
och sånt. 
 
den 8 oktober 2009 
"En av fördelarna med att vara i din ålder är den där jävla 
"credibility" man får när man säger vad som helst." /Gosse, 18. 
 
den 10 oktober 2009 
Podiumdans är ytterligare ett tecken på den beryktade 40-krisen. 
 
den 17 oktober 2009 
Jaha. Om man skulle ta och börja locka håret inför kvällens fest. 
Finblusen ska strykas och byxorna pressas. 
 
den 17 oktober 2009 
hoppas att alla som ska på kvällens fantastiska fest lägger lite 
effort och lite stil. Jag vill inte se några fula människor som går 
omkring. 
 
den 30 oktober 2009 
Och Herren sade: "Inte ska du väl komma riktigt ännu, unge man! 
Du har mycket kvar att uträtta." "Men jag är så trött och svag", pep 
jag. "Slå på en schysst discoplatta", svarade Herren, "så ska du se 
att livet känns roligare. Och ta på dig nåt färgglatt - det är trots 
allt fredag!" Jag gjorde som jag blev tillsagd. Nu får vi se... 
 
den 2 november 2009 
I köket puttrar ännu en smaksensation medan jag kämpar mig in i 
dimman med hjälp av smärtstillande. 
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den 3 november 2009 
Kliv ner från din höga häst, gubbjävel; det är en liten ponny du 
sitter på. 
 
den 4 november 2009  
hjälper en nyinvandrad 12-årig tysk med läxorna. 
 
den 11 november 2009 
Alla dessa sex- och horhärvor! Vad hände med det hederliga 
lördagsligget? 
 
den 14 november 2009 
Congratulations, you're still in the running towards becoming my 
next husband. 
 
den 16 november 2009 
Min fastighetsskötare Arne (55+) ringde. Innan vi lade på sa han 
"då ses vi imorgon, puss, hej då". 
 
den 18 november 2009 
Nej, nu vill jag ha en man i mitt liv. Tips som leder till äktenskap 
belönas med en trisslott. Tack. 
 
den 20 november 2009 
Eftersom jag, som så många andra, är slut som artist så borde jag 
kanske åka på julturné. 
 
den 20 november 2009 
Nej, nu tar farbror helg. Med en extra fjäder i hatten. 
 
den 21 november 2009 
When I say O, you say prah! 
 
den 25 november 2009 
lyssnar på musik. Ni vet så där aktivt; "nu ska jag höra ett gott 
stycke musik". Inte bara bakgrundsbrus. 
 
den 26 november 2009 
Min strikta sidbena beskriver min attityd för dagen. 
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den 26 november 2009 
Det känns så gott att vara vegetarian i dessa sviniga tider. 
 
den 29 november 2009 
glömde datorsladden o_h nu sitter jag vid en dator utan bokstaven 
som kommer efter B. O_h utan fungerande enterknapp. Hej kom 
o_h hjälp mig. 
 
den 3 december 2009 
has got plenty of "shiksappeal", they say. 
 
den 5 december 2009 
promenerade Hötorget-Hammarbyhöjden, i regnet med trött hund, 
då SL-kortet gått ut och plånboken låg hemma 
(antishoppingstrategi). Är ju inte en sån där tjyvåkare. Nej, jag är 
en hyvens man som gör rätt för sig. 
 
den 7 december 2009 
Kallsvettig och darrig efter att ha försökt rensa avlopp. Det går 
inte. Jag ger upp. Vissa saker klarar jag bara inte av. Gränsen är 
dragen och den är tjock och permanent. 
 
den 7 december 2009 
Utmattad efter avloppsdramat. Paniksamlar kraft inför läkarbesök; 
läkare skrämmer mig lika mycket som avlopp. Vilken jobbig dag 
det här är. 
 
den 10 december 2009 
bjuder på kvällens visdomsord: Every second is a second chance. 
Svindlande tanke. Nu kör vi. 
 
den 12 december 2009 
Den där blattehunken som flyttat in mittemot har verkligen gett 
mitt liv en ny mening. 
 
den 17 december 2009 
Snön på gården går en bra bit över Sebbes huvud. Han skuttar som 
en kanin och är lycklig som ett barn. Jag springer efter som en ko. 
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den 17 december 2009 
Parnevik blev "besviken" över att vännen låg med slynor och horor. 
Anteckna. Alla som är "besvikna": please stand up. Alla som är 
"stackars Elin" vänligen ligg kvar och casha in. Gud vad den 
gammaldags kassaapparaten väsnas. 
 
den 18 december 2009 
Han som Carrie dejtar i se02ep15, Vaughn Wyzel, är nog min 
drömkarl. (För övrigt den enda heta mannen hon hånglade med i 
hela serien.) 
 
den 19 december 2009 
Hunkgrannen spelar arabpop på hög volym. Jag spelar israelisk 
schlager. Inget konstigt med det. Ikväll ska jag gå på arabisk 
bögklubb. Fatta. I Stockholm finns allt. 
 
den 23 december 2009  
TV4 har rimstuga. Kinky. 
 
den 28 december 2009 
rensar i vänlistan (tänk: "såna som aldrig säger nåt"). Om du ser 
det här: congratulations - you're still in the running towards 
becoming my next BFF. 
 
den 29 december 2009 
Jag blir då alltid sjuk när jag har en endaste liten ledig dag. 
Orkeslös i soffan med miljarder näsdukar omkring mig. Man kan 
tro att jag sörjer. 
 
den 31 december 2009 
Årets mest ihärdiga uppvaktare är (förutom mitt ex dårå) nån som 
kallar sig "Want Dick". Denne Want Dick skriver om och om igen 
fastän jag aldrig har svarat och jag vet inte om jag ska skratta eller 
gråta, men jag himlar iaf med ögonen. 
 
den 2 januari 2010 
hatar hatar hatar fjantarna som står ute och smäller sina 
förbannade horsmällare. 
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den 4 januari 2010 
är på bra humör idag och det känns lite ovant. Det beror nog på 
att jag åt frukost så jag ska nog göra det hela veckan. Det ska bli 
min nya grej. "Jag kan inte prata nu för jag äter frukost". 
 
den 5 januari 2010 
sa just upp kabel-tv:n och den fasta telefonen + fick ner 
bredbandspriset med en hundring. Inte illa en tradig januaritisdag 
som denna. 
 
den 6 januari 2010  
Varför har så många "svart" eller "vit" som status? Jag hänger inte 
med och säger därför "gyllenbrun hy och mörkbruna ögon - 
mums". 
 
den 7 januari 2010 
Hej från jobbet. Torsdagsskoj: sök på "är grabbig" på Qruiser och 
skratta hela dagen. 
 
den 7 januari 2010 
Jag slår vad om att Agneta Sjödin "finner kärleken" i Let's Dance. 
 
den 8 januari 2010 
är uppvaktad av 16-åring. En sån där som avslutar meningar med 
^^. 
 
den 10 januari 2010  
Först på ålderns höst upptäckte jag vitpepparns storhet! Det är 
sant som de säger; man lär sig så länge man lever. 
 
den 11 januari 2010 
Ny vecka och nya möjligheter att skapa en blomstrande framtid. 
 
den 13 januari 2010 
möblerar om och donar. Och karlarna ringer; de är snabba på att 
tröttna men de kommer då ta mig tusan alltid tillbaka förr eller 
senare. Har ännu inte bestämt mig för vad jag tycker om det. 
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den 15 januari 2010 
iakttar mitt ex-ex-ex-ex i huset mittemot. Mycket absurt alltihop. 
Men nej, snart slutar vi fnaska och går hem. Hej då. 
 
den 15 januari 2010 
hatar när män visar pattarna på tv. Knäpp blusen! 
 
den 18 januari 2010 
Dagens mail: "jag kåt nu". Dagens unga män kan verkligen det här 
med att kommunicera. 
 
den 19 januari 2010 
Tänk att vi lever i ett samhälle där människor ringer till 
"modeexperter" på tv och undrar om de "fortfarande kan använda 
vinterns tights till våren". Fan så pinsamt. Vi har för mycket fritid 
och för få verkliga problem. Reality check. 
 
den 20 januari 2010 
Aggrosnack med flatan kickar igång dagen. Inget är så 
uppfriskande som en riktigt arg lesbian! 
 
den 21 januari 2010  
är en sån som kommer i tid även när han är sen. "Det gäller att 
alltid ha goda marginaler då livet är så oförutsägbart och 
spännande", kvittrar han mellan kaffesipparna. Ja, gårdagens 
pubertala åskmolnshumör verkar ha övergått i strålande sol och en 
ljummen sommarbris. 
 
den 21 januari 2010  
Och där bröts det fjärde och sista nyårslöftet. Vi skriver den 21 
jan. Bra jobbat. 
 
den 21 januari 2010 
FB strular som tusan och jag kommer inte åt inkorgen, vilket är 
irriterande då jag ser att där ligger många vackra beundrarbrev 
(kanske till och med fanmail) och väntar. Jag hoppas kunna läsa 
och besvara dem senare idag. Nu ska jag dock gå hem. Tack för er 
förståelse för min ödmjukhet. 
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den 22 januari 2010 
Skiten i livet är bara gödslet som får en att växa. 
 
den 23 januari 2010 
var TVUNGEN att flytta fram städ och tvätt då jag kom på att jag ju 
lovat att jobba lite hemifrån. Ja, jobbet kommer före allt annat. 
Lever för att tjäna Staten och Företaget. Är ett viktigt verktyg och 
har inget egenvärde. Underkastelse. 
 
den 25 januari 2010 
Måndag i januari. Hur jag än försöker så kan jag inte finna någon 
som helst mening med denna dag - en stor parentes från början 
till slut. 
 
den 25 januari 2010 
Handyman är här. Jag undrade just varför han ugglade i 
badrummet... Han stod och rensade avloppet och jag hade inte ens 
bett om det. Gud är god mot de goda. 
 
den 26 januari 2010 
har inget golv att gå på. Det är det här jag menar med att man ska 
glädjas över de "små" sakerna i livet, och att inget ta förgivet. Ty 
plötsligt har du inget golv att gå på. 
 
den 26 januari 2010 
Jag har hört att Oslo är det nya New York. Eller snarare... O är det 
nya NY! 
 
den 27 januari 2010 
täcker effektivt de första, nej andra, gråa hårstråna. 
 
den 28 januari 2010 
börjar vänja sig vid att ha ett bedövat tryne. Tänk om även själen 
kunde få sig ett par rediga sprutor! 
 
den 30 januari 2010 
hær i Norge kan man på gatorna høra førældrar ropa på sina barn: 
SIV-NINA! SIIIV-NIIINA! 
 



 174 

den 3 februari 2010 
svänger ihop en mustig quornfärs och sedan väntar en 
dokumentär eller två. Tack och hej. Åh, jag skar mig i fingret nyss, 
men överlevde. Nu ser jag varje ny dag som en bonus! Det har jag 
iofs gjort sedan jag, för 3 år sedan, mötte den där rassehuliganen. 
Nåväl. God afton. 
 
den 4 februari 2010 
Nej förresten: tala inte till mig innan jag fått mitt morgonkaffe. 
Låtsas inte om mig. Jag existerar inte förrän jag fått mitt starka, 
starka kaffe (med en liten sipp mjölk). 
 
den 5 februari 2010 
"Hur kan man toppa Tingeling?", undrar den lille tönten på SVT och 
jag vill örfila honom SÅ hårt. 
 
den 5 februari 2010 
Gunnar 55+: "Tjena Kimpa! Är du här med din lila telefon och 
sprider ditt ljus över världen? Det är bra." "Jag gör så gott jag kan. 
Tack." 
 
den 5 februari 2010 
har skaffat sk schlagerhår. Satsar på att ha ny hårfärg varje vecka 
fram till finalen. Det är liksom... februari. Bo-ring. 
 
den 9 februari 2010 
När cyklisten bakom mig på trottoaren - som ej är avsedd för 
cyklar - plingar låtsas jag vara både långsam och hörselskadad. 
Han är ju uppenbarligen både blåst och en trafikfara. 
 
den 10 februari 2010 
saknar tiden då vi hängde på Svea innan vi gick på Hus1. 
 
den 11 februari 2010  
Bara ordet "köttklister" borde få er alla att vandra den enda rätta – 
vegetariska - vägen. 
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den 11 februari 2010 
är öm. Vilket fantastiskt ord. Hahaha. Öm. ÖM. Ö-M. Vad är du? 
Öööm... jag är öm! 
 
den 13 februari 2010 
På alla fyra. Skurar golv! 
 
den 13 februari 2010 
Jag är så spänd och nervös att jag glömde skölja ur balsamet. I 
över en timme ilade jag runt i hemmet med balsam i håret. 
 
den 15 februari 2010 
Ännu en fantastisk måndag i den underbara månaden februari. 
*Yay!* Tack för att jag får vara med. 
 
den 16 februari 2010  
är aggressiv, men (naturligtvis) saklig. 
 
den 16 februari 2010 
fick överraskande besök. Sebbe fick kött. Jag fick terapi. 
 
den 22 februari 2010 
-23. Hahaha. HAHAHA. 
 
den 25 februari 2010 
spontan-drog-ut tandjäveln som plågat mig i fyra månader. "Just 
get it out", sa jag. 
 
den 25 februari 2010 
drömmer om våren. Om blommor och fladdrande hår. Om 
sylvassa, skyhöga klackar som slår mot den bara asfalten. Om 
uppknäppta blusar och frissigt hår i vårsolen. 
 
den 25 februari 2010 
Tänk i sommar (snart) när vi vaknar tidigt, öppnar balkongdörren 
och hör fåglarna sjunga och ser solen gå upp. "Det kommer bli en 
varm dag det här", tänker vi då och drar på oss en fladdrig t-shirt 
och fixar kaffe. Vi sätter oss på balkongen och njuter av solen som 
bränner i vårt inte längre så vinterglåmiga tryne. Fy fan så gott. 
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den 25 februari 2010  
Ibland hatar jag denna ålderdom. Jag kollade just på tv.nu vilken 
tid "Halv åtta hos mig" börjar. Herre. 
 
den 8 mars 2010 
I dagens Metro gnäller en 21-årig jänta: "jag har varit singel sedan 
2003". Sedan hon var 14 alltså. Stackarn. 
 
den 9 mars 2010 
Stanna du i dina drömmar, så lever jag i min verklighet. 
 
den 10 mars 2010 
"Hurra, vi är mitt i vaginasäsongen, en period som sträcker sig från 
1 feb-30 apr", skriver Amelia. "Här råder torka", säger jag. 
 
den 11 mars 2010 
Kors i karamellen! Jag trummelummar på min kastrull i väntan på 
helgen. 
 
den 12 mars 2010 
tycker det är fantastiskt roligt att den 18-åriga Timoteij-flickan 
som ser ut som en transa heter Bodil. 
 
den 17 mars 2010 
En hunkig målare var här och det blev liv på brudarna och 
bögarna, vill jag lova. Själv var jag upptagen med att arbeta (+ han 
kommer tillbaka tidigt imorgon när jag är ensam här). 
 
den 18 mars 2010 
Målarjäveln har inte kommit än=jag gör slut. Står inte ut med sena 
människor. 
 
den 19 mars 2010 
Byxorna hänger och flänger. Min nya hälsosamma livsstil ger 
resultat. (Vad gör man inte för att få komma till?) 
 
den 19 mars 2010 
Fuck celibacy! 
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den 20 mars 2010  
"Det är ingen konst att komma ut, om man vet att man får komma 
in." Så bra sagt. 
 
den 24 mars 2010 
dricker proteinshaken ur ett champagneglas. Allt för att göra livet 
lite, lite roligare. 
 
den 24 mars 2010 
tittade ut genom fönstret och där stod Richard Herrey. 
 
den 25 mars 2010 
är bestört över att till och med SVT:s morgon-tv börjar urarta med 
flams och trams tack vare den äckliga dvärgprogramledaren. 
 
den 26 mars 2010 
Arbetarkarlarna som lägger nytt golv på kontoret knackade på och 
meddelade mig att de nu ska gå på lunch. Mycket charmerande. 
Känner mig både viktig och arbetsledaraktig. Och som "en av 
grabbarna". (Ha ha ha.) 
 
den 26 mars 2010 
Nu gick hantverkarna hem och de önskade mig trevlig helg. Vi har 
verkligen bondat! 
 
den 27 mars 2010 
Jag noterade just att min nya hälsosamma livsstil raderat fem kilo 
från min kropp. (Jag vägde mig iofs efter att jag rakat axlarna, så 
låt oss nu inte jubla för häftigt.) 
 
den 3 april 2010 
Dagens roliga ord: Avslöja. Av-slöja. Fantastiskt. 
 
den 4 april 2010 
agerar muskulös flyttgubbe. Med betoning på "agerar". 
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den 5 april 2010 
åker till Vasastan enbart för att knäppa ett foto till morgondagens 
blogginlägg. (Så seriös är jag.) 
 
den 6 april 2010 
firar 16 år som stockholmare (applåder). 
 
den 7 april 2010  
morgonmotionerar. 20 dagar kvar att shejpa upp och komma i 
herrbikinin. 
 
den 7 april 2010 
Ni äter fläbbig lunch. Jag lunchmotionerar på Norrmalm. 
 
den 7 april 2010 
Ni dricker eftermiddagskaffe med tillhörande kaloristinn kakbit. 
Jag motionerar hemåt. 
 
den 8 april 2010 
Domenicers "Bög mamma kines" heter på iTunes "B*g mamma 
kines". Jag känner mig förolämpad och kränkt. What's new? Why 
not "Bög ma**a ki**s"? 
 
den 10 april 2010  
På favoritkrogen har jag just sett min drömman. Han ser ut som en 
typisk hockeyspelare, så jag har döpt honom till Wayne Gretzky. 
Han stötte till mig och jag log, men dessvärre är jag mest 
uppvaktad av en som ser ut som 12. 
 
den 10 april 2010 
Nu såg jag en man med hebreisk text på t-shirten, så nu är det 
bye bye Wayne. Too little too late. 
 
den 11 april 2010  
Vi ser ett ex och Aronson säger att vi är jättelika (men han är 
fjolligare). Lite incestuöst perverst på nåt vis. Nåväl. 13 år senare 
hälsar vi på varann och han säger på skånska: "Allt bra?" Jo tack. 
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den 10 april 2010 
Hebreblusen gick till sitt hotell och Wayne är rökare - det blir 
således ingen klamydia ikväll heller. :-( 
 
den 11 april 2010 
har hicka (not good). På väg hem. Skäms. 
 
den 11 april 2010 
En man försökte just råna mig på tuben. Fan vad jag hatar 
minoritetesmänniskor som lever upp till existerande fördomar. Vet 
hut. 
 
den 11 april 2010  
Fjortondagarsveckans fjortonde arbetsdag är här. Välkommen. I 
morgon sover vi. 
 
den 12 april 2010 
Dag 15 skulle jag vara ledig, men eftersom jag är oumbärlig så 
jobbar jag lite. 
 
den 14 april 2010 
Tillbaks på jobbet noterar jag ett nytt golv och nya bord. Det 
doftar trä. Det doftar barndom. Trygghet, inga problem, inga as, 
inga bilringar. Aaah. 
 
den 15 april 2010 
På jobbet möts jag av enorma tekniska problem, men det gör inget 
- jag ringer helt enkelt och väcker herr Tekniker. Alla har vi vår 
plats i samhället. 
 
den 14 april 2010 
Svettig. Morgonen kräver täckjacka, eftermiddagen kräver 
sommarblus. 
 
den 15 april 2010 
800 vill jag väl inte betala för den heller! 250 hade jag tänkt mig - 
loppis är väl ändå loppis! 
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den 16 april 2010 
Min granne är värre än jag: hon plockar upp fimparna hon hittar på 
gården och lägger dem i en genomskinlig plastpåse som hon 
tejpar upp på porten med en lapp där hon ber rökaren ta hand om 
sitt avfall. Älskar henne hårt. 
 
den 16 april 2010 
Snälla säg att den där Ösnavösnajökull eller vad den heter inte 
kommer att påverka min resa om 11 dagar. Snälla. Pretty please. 
Annars har jag nada, zero, ingenting att se fram emot i år. 
 
den 17 april 2010 
Grannen (hon med fimparna) sa just hur mycket hon beundrar 
Sebbe för att han är så "snäll och tyst". 
 
den 17 april 2010 
Every moment of your life is an opportunity for fashion. 
 
den 18 april 2010 
borde helt klart skrubba ansiktet oftare - nu ser jag ut som en 
tolvåring. 
 
den 19 april 2010 
Nymotionerad och nyduschad sitter jag i soffan och äter en banan. 
Är det ett åsk- eller askmoln jag ser där ute? 
 
den 22 april 2010 
arbetar hårt med statistik idag. Man skulle nästan kunna tro att jag 
kan det här med matematik. (Men nej, jag räknar glatt på mina 
välvårdade men manliga fingrar.) 
 
den 23 april 2010 
"Det finns inget värre än att slösa en nyrakad fitta." 
 
den 24 april 2010 
Up with the cock, or as we say in Swedish: uppe med tuppen. 
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den 26 april 2010 
har burit samma tröja i tre dagar, för att Sebbe ska kunna sova på 
den och riktigt sniffa mina härliga dofter medan jag är bortrest. 
Djur är bäst, förstår ni, och vi gör allt för dem. 
 
den 27 april 2010 
Gate to the right: Tel Aviv, gate to the left: Baghdad. :-o 
 
den 27 april 2010 
sitter i bara smabyxorna pa ex-makens balkong i hjartat av Tel 
Aviv och njuter det israeliska favoritvinet och lyssnar pa stadens 
egen Dana International och ar allmant LYCKLIG. (Ring 
kvallspressen!) 
 
den 1 maj 2010 
just came back from a surprise birthday party for the lovely drag 
queen Ziona Patriot. 
 
den 5 maj 2010 
Sebbe leker med sin nya leksak som för övrigt skapade 
uppmärksamhet på flygplatsen då den stenhårda (men alltid lika 
trevliga) israeliska kontrollanten/bombletaren tappade masken och 
skrattade högt då det pep så vansinnigt när hon stängde min 
väska. 
 
den 6 maj 2010 
Oavsett vad som händer i morgon så ska vi ha en bra dag i dag. 
 
den 7 maj 2010 
hoppas som fan att alla homofoba föräldrar får superbögiga barn. 
Och/eller att deras söner byter kön och gifter sig med stora, feta, 
jättearga lesbianer med piercingar både här och där. Hoppas, 
hoppas. 
 
den 7 maj 2010 
är vid Globen och veckohandlar. Kön till vänster går till 
sportevenemang och kön till höger till Lady Gaga. Är det 
sporttöntarna eller Gagafjollorna som kräver polisbevakning? Just 
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det. Fjollorna betalar för töntarna men får bara glåpord och 
knytnävar tillbaka. God afton Sverige. 
 
den 8 maj 2010 
Ha ha ha. Angående min tidigare status om fotbollshullisar VS 
Gagafjollor: ""Ikväll är freaksen utanför, och jag har låst dörrarna", 
säger Lady Gaga. 
Om hon med freaksen menar fotbollsfans är oklart. Bajen möter 
Brage ett stenkast från Globen." (Expressen) 
 
den 14 maj 2010 
bjuder på dagens visdomsord: det är aldrig fel att klä upp sig lite - 
att göra det bästa av *situationen*. 
 
den 15 maj 2010 
älskar väluppfostrade barn (i sommarkjol och med afrohåret i 
eleganta bollar på huvudet) som säger: "Hej. Får jag klappa 
hunden? *Klapp klapp* Hej då!" 
 
den 16 maj 2010 
Nu är det höst igen och medborgarna klär på sig (tack) och sitter 
inne och surar och grannarna slutar hälsa och klamydiavågen har 
passerat. Allt är som vanligt. Hej söndag. 
 
den 18 maj 2010 
Nytt cykelrekord: 21 minuter - inkl. stopp för frukostköp. Slapp 
samtliga rödljus Skanstull-Kungsträdgården (har aldrig hänt 
tidigare). 
 
den 23 maj 2010 
lämnar UTV och tar alternativ helg. Tack så mycket för veckan som 
gick - den var en av de bättre. Tonartshöjningen var gårdagens 
indiska maträtt som på menyn hette Marilyn Ladyfinger. Och när 
det gäller den där spetsade matadoren så står jag naturligtvis på 
tjurens sida och tycker att karln är ett as som förtjänar en dos av 
sin egen medicin. På ESC-fronten har Grekland och Finland 
överraskat. Hej då. 
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den 26 maj 2010 
har skit under naglarna. För första gången sedan 1989. 
 
den 28 maj 2010 
Thank you stylist and personal shopper Michael for always making 
me look good - I know it's a real challenge! 
 
den 28 maj 2010 
såg en människa så stilig att jag högt och ljudligt utbrast "fy fan". 
Fredag + sommar i kroppen. 
 
den 29 maj 2010 
Det är väl bara att kliva upp och gå ut och valla fåret. 
 
den 3 juni 2010  
Kassatösen gillade min CHOCKrosa pikétröja och därefter önskade 
hon mig en trevlig eftermiddag. Sommaren gör saker med oss 
nordbor. 
 
den 3 juni 2010 
Äntligen tillbaks till väsentligheterna i nyhetssändningarna: fet 
brud fick inte jobb som servitris och nu känner hon sig (ja just det) 
kränkt. Under tv-intervjun torkade hon snor med näven. Kanske 
gjorde hon det även under anställningsintervjun. Vi får aldrig veta 
eftersom i våra fina nyheter kommer endast en sida till tals. 
Godnatt Sverige. 
 
den 7 juni 2010 
Utanför mitt fönster ställde sig en ung man + ung kvinna och 
hånglade (han i mysbyxor, hon i näsdukskort svart kjol). Hon rökte 
mellan attackerna och snart spottade hon ut ett tuggummi över 
hans axel. Så himlans underbart fräscht och gött. 
 
den 10 juni 2010 
kan inte längre gå förbi en blomsterbutik utan att kila in och 
komma ut med en märklig kvast av nåt slag. Jag vet inte vad det är 
som händer med mig. Jag vet inte om jag gillar det. 
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den 12 juni 2010 
Hörni brudar. Ni borde köra med gul ögonskugga lite oftare! 
Superdupersnyggt! Ett vänskapligt tips från mig till dig. Bara sådär. 
 
den 13 juni 2010 
Dagens första mänskliga IRL-möte ägde just rum.  
En prossa på Malmis väste: "Hello daahling.." 
 
den 17 juni 2010 
Skillnaden mellan ett heterohak och ett redigt homoställe är att på 
förstnämnda fräser nån subba "this is the ladies room". "As if I care 
about your little pussy - I just wanna pee". I miss my gays. 
 
den 20 juni 2010 
Min hund uppskattade hundrasextioniokronorsburgaren. 
 
den 25 juni 2010 
Dagens bloggkommentar: "Men Herre Gud – vad är du för 
underbar människa!!!! Jag kan inte sluta  
läsa – du har ju sån jävla underbar humor!!!! Jag är fan kär i dig!!!!  
Har inte tid att skriva mer – måste läsa mer!!" 
 
den 9 juli 2010 
"Ja hej, jag undrar om du vill vara hundvakt då jag ska gå ut och 
försöka hitta en bonuspappa åt Sebbe. Även om inte släpper till 
första kvällen så vill jag ju ha natten fri." 
 
den 11 juli 2010 
Jag badade! I poolen runt hörnet! Underbart! Det var bara Sebbe 
och jag. Åååh! Halvnaken var jag. Fatta. 
 
den 28 juli 2010 
De senaste dagarnas hatiska, homofoba bloggkommentarer 
tvingar mig nu att köpa festivalpass till Sthlm Pride. Ska bli skönt 
att umgås med smarta, normala människor. 
 
den 28 juli 2010 
@ Stockholm Pride with my gays. 
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den 31 augusti 2010  
Ibland läxar farbror upp röksugna tonårsgossar. 
 
den 2 november 2010  
Festar loss med thai på Malmskillnadsgatan. 
 
den 5 november 2010 
Mötte just Littorin. På Malmskillnadsgatan. Hahaha. 
 
den 11 november 2010 
"Alla vi som aldrig skulle dejta en karl som skriver 'd' istället för 
'det' eller 'e' istället för 'är'. Vi gillar ordning." 
 
den 13 november 2010 
lyssnar på musik. Så där koncentrerat ni vet - med texthäftet i 
näven. 
 
den 17 november 2010 
Överhörde (overheard) på kvällspromenaden: tonårsfjolla 1: hålleru 
på o laddar ner SATC2? Fjolla 2: Aaah. Fjolla 1: Gu så härligt. 
Farbror: den är väl värd att köpa, ungdomar. Inte super, men vi 
älskar ju tösera. 
 
den 17 november 2010 
Vi - unika - som skriver våra FB-statusar själva, och dissar alla 
jävla "sätt detta som din status om du tycker att cancer och AIDS 
är jobbiga grejer". 
 
den 18 november 2010 
Min stora sorg i livet är att jag aldrig kommer bli en sån där rivig 
och rapp tant. Älskar dem så. Tanter rular. 
 
den 19 november 2010 
är så uttråkad så du anar inte. Fredagar på jobbet är lika lajbans 
som... likvakor. Jag börjar liksom fingra på nya numret av Amelia, 
som ligger på mitt skrivbord. Hjälp. Säg nåt kul! NU. 
 
den 19 november 2010 
Idag ska farbror bowla. För första gången sedan kriget! 
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den 19 november 2010 
is going bowling! Nu ska käglorna falla, as we say in Swedish! 
 
den 19 november 2010 
"Hur länge har barebacking kallats barebacking?" frågar den 
lesbiska kollegan. Vanlig kväll med jobbpolarna. 
 
den 20 november 2010 
Gu vad heteroklubbar är stökiga och fientliga (hur står ni ut?). Drar 
till bögklubb. Love the gays. Peace, love, understanding and 
hunks. 
 
den 20 november 2010 
Moja stikla + Düm tek tek. Gotta love the gay clubs. 
 
den 20 november 2010 
Så här dagen efter så kan vi konstatera att jag är bra på fyra 
"sporter": bowling, luftgevärsskytte, kvinnor och internationell 
schlager. Inte illa. Jag är nöjd! 
 
den 24 november 2010 
Ska landets samtliga melloartister släppa vidriga julskivor i år? GÅR 
DET SÅ DÅLIGT? Fy fan. 
 
den 24 november 2010 
Att besöka granngrabbarna är lite som att besöka farmor - man 
har genast en tallrik mat framför sig. 
 
den 26 november 2010 
Så där ja. Nu har Sebbe elegant page igen - lagom till helg på 
landet, med granngrabbarna. Page ->|‾‾| 
 
den 29 november 2010 
Detta är så kallat astmaväder; jag suger konstant på pipan. (Jag 
klagar dock ej, ty min påtvingade positiva livssyn säger mig att jag 
ska vara tacksam över att jag har en pipa att suga på.) 
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den 3 december 2010 
Passerar pulkabacke. Mor till son: "Vi åker först när farbrorn med 
hunden gått förbi". 
 
den 8 december 2010 
När jag får Qx-meddelanden som "söt" (Svenne är så jävla verbal) 
så svarar jag: "Tack. Hur söt är du? Lägg nu upp ett vackert album 
med eleganta bilder på dig själv i diverse fräsiga poser." Ordning, 
tack. 
 
den 10 december 2010 
Jag ska också, precis som Vicky & Danne, släppa en bröllops-DVD. 
På bonusdiscen som kommer med den limiterade utgåvan finns 
exklusivt material från bröllopsnatten + resan + intervjuer. 
Återkommer när DVD:n finns i butik (snart hoppas jag). 
 
den 18 december 2010 
När ni nu ska ge er ut och julshoppa så har farbror ett tips: 
skippa't. Skriv en dikt istället. Skapa ett vackert kollage. Rama in 
det där vackra fotot från den där ljuva sommarkvällen. Bring back 
the spirit! Köp inte en massa skräp. Över och ut. Njut. 
 
den 18 december 2010 
Jag stod nyss och slet i den låsta närbutiksdörren då den kurdiske 
ägaren kom springande (han som förra veckan frågade om jag var 
jude då han "hade lagt märke till min Magen David"). "Jag var på 
väg hem men såg dig och kom tillbaka", sa han och låste upp och 
lassade fram mina sedvanliga varor. Så har ingen pursvensk 
någonsin gjort, kan vi kort konstatera. Puss puss. 
 
den 20 december 2010 
Avslutar dagen med att installera Skype. Vet inte riktigt varför, 
men jag gör som jag blir tillsagd. Både i och utanför kammaren 
(lika lost där). 
 
den 20 december 2010 
Städar och sippar på ett glas champagne (på riktigt). 
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den 21 december 2010 
"Kan du slicka", sa kollegan och sträckte fram ett kuvert. "Min mun 
är full av choklad och det skulle ju inte se så trevligt ut." 
 
den 21 december 2010 
Är skyldig närbutikskurden 60 spänn (note to self). Brorsonen (?) 
hade ryckt in och det gick inte att betala med kort. "Skriv ditt namn 
+ summa i blocket om du känner honom", sa han. "Jo, men han vet 
inte vad jag heter", sa jag, och skrev "juden betalar 60 spänn i 
morgon". (Kan iofs bli problematiskt med tanke på att Judiska 
hemmet ligget två gator bort.) (Se tidigare status för recap.) 
 
den 22 december 2010 
Medan vi sitter här och klapprar så kastreras 4000 grisar utan 
bedövning. Varje dag. Hör hur de skriker och gråter. Hör deras 
ångest och rädsla. Säg nej till människoasets framfart! 
 
den 22 december 2010 
Närbutikskurden har fått sina 60 spänn och han erbjöd mig jobb 
som webbdesigner då han ska lansera en ny site. Ha ha ha. Han 
fick mitt nummer. 
 
den 23 december 2010 
Tonight most Swedes are rimming, if you know what I mean. 
 
den 26 december 2010 
Det onödiga 2010 är snart - äntligen - inget mer än en 
sönderriven kalender. 
 
den 26 december 2010 
Jag lyckades spela in från rätt kanal häromdan och nu ligger jag 
här och ser (rätt) film och känner mig en smula teknisk. 
 
den 27 december 2010 
Today the office is 100% gay. This doesn't mean we're wearing 
dresses and wigs while dancing to Diana Ross' Greatest Hits 
album. 
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den 28 december 2010 
Arbetsdagen var så stressig att jag varken hann facebooka eller 
ragga karlar på nätet. *Fatta* 
 
den 29 december 2010 
Bara ett par dagar kvar av onödiga herr 10! Underbara fröken 11 är 
på ingång! Och hon är klädd i paljetter och stilettklackar och hon 
har läppstift på tänderna och hon skrattar högt med bakåtlutat 
huvud. 11 blir ett kalasår! 
 
den 31 december 2010 
Fruktansvärd åldersnoja men tacksam över att ha fått vara med så 
här jävla länge. Dessutom utan att ha gått fullständigt bananas. 
 
den 31 december 2010 
Åh, jag är yngst här på festen! Känner mig fräsig och det är jag 
som dj:ar och självklart bär jag fluga. 
 
den 1 januari 2011 
Jo, vi stod ute i det svarta mörkret, i den meterhöga snön med en 
flaska champagne och jag sa: "låt oss ta en bild och skicka till SFI 
för att beskriva svensk kultur". 
 
den 5 januari 2011 
Fåglar faller från skyn då Moder Jord återigen varnar att slutet är 
nära pga människans framfart. Människoaset jollrar vidare med 
slutna ögon och blockerade öron. Naturen är förstörd och djuren 
sitter i burar och gnager på varandras missbildade kroppar. 
 
den 5 januari 2011 
Igår fyllde min senaste (israeliske) kärlek år och idag fyller min 
första (portugisiske) kärlek år. Jag glömmer dem aldrig (av helt 
olika anledningar), ty när Kimman väl tar en till sitt hjärta så 
stannar man där för alltid. Puss puss. 
 
den 5 januari 2011 
Mkt våt flirt i rulltrappa i Gallerian. 11 betyder mer vuxenmys än 
10. Det vet vi alla. Att slå magra 10 är ju iofs ingen bedrift. Vi 
glömmer 10. Blä sicket år. 
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den 6 januari 2011 
Kollegan som lagt värsta sortens stinkost i min fina, lila matlåda 
kommer att få smaka på käppen. 
 
den 7 januari 2011 
Kollegan har en ny kärlek i livet och nu gnäller han över att han 
inte får sova då det ska "klängas och kramas nätterna igenom". 
"Om du inte slutar gnälla om detta underbara 'problem' så får du 
en fet smocka", säger jag. 
 
den 8 januari 2011 
Jag åt ett vegetariskt supermeal hos araberna på Gullmarsplan för 
13 timmar sedan och jag är fortfarande mätt. 
 
den 9 januari 2011 
Nähe, ingen klamme idag heller. Åh, vad jag ser fram emot att 
ringa lemdoktorn och säga: "åh, jag tror att jag har klamydia!" 
(=åh, jag har ett sexliv.) 
 
den 13 januari 2011 
Ordered new, foxy glasses. Leaving Dior for Prada. 
 
den 15 januari 2011 
Vid sopsorteringsstationen mötte jag en stilig yngling med 
smäcker mustasch. Eftersom jag går igång på både mustascher 
och sopsorterare så ville jag ta med honom hem. 
 
den 16 januari 2011 
Miss Sunday Blues bultar som fasen på dörren men jag ligger 
dekadent i soffan och ser dokumentär och knaprar gul paprika och 
hojtar "stick, subba!". 
 
den 17 januari 2011 
Den där ADHD-aktiga arga kocken - är han fikus eller varför glor 
han så intensivt på mig? 
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den 21 januari 2011 
Dagens tips till frisörer/barberare: skaffa er en riktig hemsida! Hur 
ska vi annars hitta er? Minsta lilla sylta bör ha en! Ex. Salong 
Gunilla borde äga salonggunilla.se - jag ser den framför mig: 
färgglad, blommig och Gunillig. Men nej, salonggunilla.se existerar 
inte. Skärpning. 
 
den 22 januari 2011 
Mötte en riktig inspiratör på gymmet. Nej, han sa inget, han bara 
stod där i bara småbyxorna och stretchade den perfekta kroppen. 
Det mörkbruna, självlockiga håret fladdrade elegant och de vita, 
raka tänderna lyste upp tillvaron. 
 
den 26 januari 2011 
Hittade äntligen en klassisk herrfrisör. "Enkel klippning utan en 
massa pladder och krusiduller." I eftermiddag ryker busken. 
 
den 28 januari 2011  
Fru Fredag klampar in på skyhöga stiletter. Hallå ungdomar, väser 
hon med whiskystämma medan hon med de välmanikyrerade 
fingrarna puffar upp den fräsiga frillan. 
 
den 29 januari 2011 
Getting ready for date with bachelor number 498 754 637 (this is 
exhausting). What to wear, what to wear? #husbandmaterial 
 
den 30 januari 2011 
Avslutar veckan med dokumentär om det albanska skattesystemet. 
 
den 14 februari 2011 
"Alla hjärtans dag-blommor till tjejen?" hojtade samtliga försäljare 
på Hötorget. "Nej tack, jag har inte haft tjej sedan 1992." 
 
den 14 februari 2011 
Modesubban i Rapport (inslag om blårävar som blir fula 
modemössor): "Det är inte vårt ansvar, det är butikernas. Vi köper 
ju det vi tycker är snyggt". Jag mår illa. Värsta sortens jävla 
medborgarjävel. 
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den 15 februari 2011 
Det är inte längre nattsvart när herrn tar sig till gruvan. Hon lurar, 
Fru Vår, och snart står hon här med blommor i håret och 
fladdrande klänning. "Kan jag komma nu?" frågar hon blygt. 
"Javisst", hojtar vi alla i kör. "Kom och värm oss!" 
 
den 17 februari 2011 
Bläng du på helskägget. Du har själv inte funderat på att dölja 
fulfejset med skägg eller annat krafs? 
 
den 18 februari 2011 
Sebbe blänger på en dam i päls. Naturlig reaktion. 
 
den 23 februari 2011 
-20 i huvudstaden och jag hittar inte yllebyxorna. 
 
den 23 februari 2011 
Med mina nya superglasögon ser jag vad klockan är på grannens 
köksklocka. Den går dock ett par minuter före. 
 
den 25 februari 2011 
När det börjar skvallras om en på Flashback så "är man (väl) 
något". Tackar. 
 
den 25 februari 2011 
Rapporterar direkt från det årliga extremsionistiska judiska 
bögbloggarmötet: koshervinet flödar och snart serveras latkes! 
 
den 25 februari 2011 
At a party - wearing nothing but Zionism. 
 
den 28 februari 2011 
Powerwalkat med granngrabbarna. På helgerna tvingar de i mig 
sprit, fet mat och snacks och på vardagarna tvingar de mig med ut 
till skogs. (Således plus minus noll på fetmakontot.) 
 
den 1 mars 2011 
Varje gång jag säger "kvitto" så känner jag att jag svär lite på 
finska. 
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den 2 mars 2011 
Mötte hjältinnan Barbro Westerholm utanför Riksdagshuset. Hon 
powerwalkade också och kämpade tappert mot vinterfläbbet. 
 
den 5 mars 2011 
Gick 7 km med en fjäder i skägget och inte en enda av alla de 
miljoner medborgare jag mötte kunde påpeka det. Tack så 
jättejättemycket. När ni halkar så låter jag er ligga. 
 
den 5 mars 2011 
Snart kvoterar vi väl in damer i MF-finalen i PK-Sverige. Vad är det 
som är så viktigt med kön? Varför måste det uppmärksammas? Hur 
många finalister är fjollor? Invandrare? Norrmän? Rödhåriga? 
Finniga? Drugor? Varför, oh varför, är KÖN så jävla viktigt? Fuck 
kön. Låt oss bara spela lite musik och sippa på ett glas vin. 
 
den 5 mars 2011 
Paret från Norge har anlänt. Umgås mycket med par. De tycker att 
jag är en frisk fläkt i deras trygga, bekväma men en smula 
ospännande förhållanden. 
 
den 5 mars 2011 
Paret från Norge har beställt pizza ("äntligen svensk pizza!") och 
jag har tvingat dem att ha på sig peruker när de öppnar dörren. "Ni 
kommer ändå aldrig träffa pizzabudet igen." 
 
den 5 mars 2011 
Grabbarna påpekar att Alive låter som Molitva och det har de rätt i. 
Ni vet Molitva-flatan som tycker att flatsex är ok men bögsex är 
äckligt då man ju "stoppar in saker i varandra". Som om subban vet 
nåt om det. Fula satan. 
 
den 8 mars 2011 
Sa till en 20-åring: "men handlar livet om att vara snygg och 
vältränad?" och känner mig supergammal. 
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den 9 mars 2011 
På internationella damdagen vinner Dana (som i min bok är right 
up there with Kylie och Madonna) israeliska MF och jag är glad och 
lycklig. Så litet är så stort! Hur många länder skickar transsexuella 
artister till ESC? Inte så många va? Men vissa framtidsländer gör 
det två gånger. 
 
den 11 mars 2011 
After Lady Dentist, dinner with faggy neighbours. They love my 
company. I am such a joy. A so called "fresh fan", or "frisk fläkt" as 
we say in Swedish. 
 
den 12 mars 2011 
Svarade för en gångs skull på skyddat nummer. "Hej, jag heter XX 
och jobbar med Melodifestivalen. Du har vunnit två biljetter. Kan 
du komma?" "Ja, jag bor ju runt hörnet. Kommer och hämtar dem 
bums." 
Ha ha ha. 
 
den 13 mars 2011 
Pensionärerna sätter upp hela baguetter i trädet. 
 
den 14 mars 2011 
Waiting for my basherter. So, nothing new. 
 
den 16 mars 2011 
Ibland går man till närbutikskurden för att handla något att äta och 
så kommer man hem med Listerine och gröna oliver. #livetärkul 
 
den 17 mars 2011 
Jag tycker att vi alla tar och sjunger allt vi säger idag. Så att 
torsdagen blir som en vacker musikal. Kom igen nu - alla ska med. 
Sjung! #tristatorsdag 
 
den 18 mars 2011 
Idag känner jag mig så oerhört homosexuell. 
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den 25 mars 2011 
Solen dränker huvudstadens gator och vi välkomnar återigen fru 
Fredag. *Välkommen* Det är okej att hon alltid har läppstift på 
tänderna och skrattar högt och vulgärt. 
 
den 25 mars 2011 
Plötsligt snöar det, men vad gör väl det när fru Fredag sitter med 
nypålagd blå ögonskugga, redo att på de sylvassa, skyhöga 
stilettklackarna traska in i helgens syndiga näste! 
 
den 26 mars 2011 
Världens fulaste fetaostpiroger i ugnen. Exceptionellt fula. Ser ut 
som limpor. Borde hållit mig till falafelrullandet, men alltid ska jag 
hålla på och experimentera. #edgy 
 
den 1 april 2011 
Gatan avstängd pga inspelning av kriminalserie. Jag hänger, 
uppklädd till tänderna, i fönstret i hopp om en statistroll. 
 
den 1 april 2011 
ær utomlands (nåja) / is abroad (oh well). 
 
den 3 april 2011 
A man kissed my ear and said I was cute and as I couldn't say the 
same about him - naturally I had to go home. So good night. 
 
den 3 april 2011 
En flasköl (inkl. citronklyfta) kostar 73 NOK i Oslo. Svea känns som 
Spanien på pesetastiden. 
 
den 4 april 2011 
Det värdelösa morgonhumöret flyger sin kos när jag inser att det 
är möjligheternas måndag. 
 
den 4 april 2011 
Ska nu hämta ut tunga mediciner åt Gatans Galna Gumma. 
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den 4 april 2011 
Gatans Galna Gumma har hängt sitt leg på handtaget så att jag ska 
få ut hennes tunga mediciner. Hon vill inte träffa folk. Ingen vet 
hur hon ser ut men lägger man örat mot dörren hör man henne 
väsa och frusta i den inrökta enrummaren. 
 
den 5 april 2011 
Dagens mail: "du verkar vara en cool dude, men har dog 
fobia.sorrey men det hadde varit skönt att pussa dina 
läppar.......puss" 
 
den 8 april 2011 
Fru Fredag sätter sig på en uteservering och beställer en Irish 
coffee ("en kaffeskvätt på morgonen är ju ett måste!") innan hon 
kastar av sig fuskpälsen, puffar upp håret och tar på sig 
solglasögonen. Hon välkomnar denna soliga vårfredag genom att 
väsa: "Idag ska jag få mig en läcker bränna!" 
 
den 11 april 2011 
När jag är uttråkad (sällan då jag är en väldigt festlig person) roar 
jag mig med att betona ord fel. Ex. datór. Penís. Paráply. #tips 
 
den 13 april 2011  
Fattade ett beslut, för första gången sedan 1792. 
 
den 14 april 2011 
Ica på Sveav. har stängt. Och jag som flirtat med - och värmt upp - 
kassabruden i tre års tid. Inte heller denna gång fick jag "skörda". 
 
den 14 april 2011 
På uteserveringen sitter Medelålders-Mona och solar. "Kom så går 
vi in", säger Burdusa Brittis. "Är du tokig?" gastar Mona. "Jag ska 
pressa tills solen går ner!" Hon tar på sig de eleganta solbrillorna, 
vänder det välmålade trynet mot solen och ler. 
 
den 15 april 2011 
Kvälls"motionerat" med Greta Garbo-liknande grannbrud och vid 
hemkomst ringde granngrabbarna: "Vi bakar pizza. Vill du att vi 
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gör en vegetarisk hörna åt dig?" "Åh, ja tack! Lägg gärna på lite 
spicy kryddor." "Ska bli." #borbra 
 
den 20 april 2011 
Dagar som denna påminner mig om vad jag förälskade mig i den 
där vårdagen 1994 då jag bestämde mig för att stanna i Sthlm. 
Och då menar jag staden och inte hunken i Vasastan. 
 
den 21 april 2011 
Medan ni äter era ägg och njuter av vårsolen så kan ni väl tänka på 
att endast ca 12% av hönorna någonsin ser nämnda sol. 
 
den 21 april 2011 
Märkning av ägg. Den första siffran i numret som stämplas på 
varje ägg visar vilken produktionsmetod som använts. 0 = 
Ekologiska ägg, 1 = Frigående utomhus, 2 = Frigående inomhus, 3 
= Bur. #dailytipfrommetoyou 
 
den 21 april 2011 
Den plötsliga sommarhettan gjorde mig så yr att jag cyklade fel 
och var på väg in i grannhuset. Har inte hänt sedan M. Stenmarck 
vann MF 2005 och jag, chockad och bedrövad, söp ner mig 
fullständigt (och inte hittade hem). 
 
den 23 april 2011  
Barnamord, pedofili, halshuggeri, damer som stenas, goda 
medborgare som hängs till höger och vänster, cancer, aids och 
klamydia. Och medborgarna orkar gnälla över lite samkönad kärlek 
(2011) och hojtar "Guds vrede kommer över dig". (Herren har 
annat att göra än att uppröras över att vuxna människor diggar 
varandra.) Vänligen håll snattran. God afton. 
 
den 27 april 2011 
Grabben i Teliabutiken trodde verkligen att jag var en 
Aftonbladetsurfande heterosexuell sportälskare. Kände mig 
obekväm men lite eggad. 
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den 28 april 2011 
Who's the lucky lady of the year? Line up, bitches. 
#AnnualStraightThursday 
 
den 29 april 2011 
Ni tror kanske att jag åker tåg istf flyger pga miljöengagemang och 
flygrädsla, men ni har fel. Det är ju så romantiskt att åka tåg; att 
susa genom landet. (Jo, är känd för brinnande miljöenga. men är ej 
flygrädd. Dock bilrädd.) 
 
den 29 april 2011 
Romantiken dog när något as började kolla på vidrig sitcom utan 
hörlurar. #X2000 
 
den 29 april 2011 
Men det var då ett jävla kackel. Och inget vettigt kommer ut ur 
käftarna. #X2000 
 
den 29 april 2011  
På väg till M:ö för att gå på elegant bokreleasepartaj. Är ju inte den 
som tackar nej till en god bit litteratur och ett redigt galej. 
 
den 29 april 2011 
Grabben bredvid bär smutsiga kläder som han nu tvättar med 
hjälp av lite saliv. #X2000 #detnyasverige 
 
den 29 april 2011 
"Det vackraste jag sett idag", sa jag högt om den gröna drinken 
och den översnygga bartendern trodde jag talade om honom. Sånt 
händer bara mig. 
 
den 1 maj 2011 
Hunken bredvid råkade snudda mitt lår med handen. Känns som 
att jag har haft sex. (Så illa är det.) känner för att tända en cigg. 
#X2000 
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den 2 maj 2011 
Ska lära upp ena granngrabben i allt vad iTunes, iPhone och Apple 
heter. I afton blir jag återigen strikt lärare med pekpinnen i högsta 
hugg. Och svårt slickad sidbena. 
 
den 2 maj 2011 
Han (se tidigare status) blev rädd igår kväll när appikonerna i 
iPhonen plötsligt skakade. 
 
den 4 maj 2011 
Inget känns så gôtt som redig träningsvärk, så tack PT för att du 
med din extrema stämma skrek "ööka!" och "kom igeeen!" när min 
låga höll på att slockna. (Fatta vilken röst du har! Tröttnar du på 
ditt jobb så kan du göra blomstrande karriär som bingoutropare 
eller varför inte som vokalist i någon trevlig orkester!) 
 
den 6 maj 2011 
Historiens simplaste visdomstandsutdragning. Efter 5 min sa hon 
"we're done" och jag sa "are you kidding me?" och så gick jag. 
Älskar min tandläkare Marta. 
 
den 6 maj 2011 
Kvällens hjälte: gossen på tuben som sa till de jämnåriga, 
supergapiga töserna: "Kan fröknarna dämpa sig lite?" Åh, vad jag 
älskar och beundrar modiga, humoristiska människor. 
 
den 7 maj 2011 
Vandrar Götgatan fram och vid varje uteserv. inser jag att det är 
små djurparker jag passerar. Människoaset. 
Vissa bufflar och kossor är tyvärr ute på grönbete. 
 
den 8 maj 2011 
Jag ser verkligen fram emot att äntligen få leva ut min 
homosexuella läggning. När som helst nu. 
 
den 10 maj 2011 
Kvinnan på tuben trodde jag glodde på hennes jätterattar då jag i 
själva verket blängde på hunken som sitter bakom henne. Sånt 
händer bara mig. Hela tiden. 
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den 10 maj 2011 
Två meter lång yngling med gyllenbrun hy och självlockigt, 
mörkbrunt hår + raka, vita tänder. Ding dong, say no more. 
 
den 11 maj 2011 
Mötte hunk med två chihuahuor. Undrar just vem av Sebbe och 
mig som påfåglade sig mest. 
 
den 11 maj 2011 
Farbror sitter här och minns tiden då det blinkade i tv-rutans 
högra hörn när ett nytt program började på den andra kanalen. 
 
den 12 maj 2011 
Årets längsta arbetsdag är avklarad. Den malde på och malde på. 
Som en seg sång utan rim och reson. Som en dänga utan 
tonartshöjning men med plötsligt rap crap-inslag. 
 
den 16 maj 2011 
Om ni undrar varför Hötorgsskraporna skakar så kan jag avslöja 
att jag nyss höjde rösten. 
 
den 27 maj 2011 
Fru Fredag kliver in med rasslande pärlor runt halsen och håret 
uppsatt i elegant svinrygg. Medborgarna bugar. 
 
den 27 maj 2011 
Ska gå på så kallad "björnfest". Skönt att slippa dra in gubbfläsket 
för första gången sedan jag var en tonårig streckgubbe. 
 
den 3 juni 2011 
Klockan ringer tidigt hos fru Fredag. Hon kastar sig ut på 
balkongen, häller upp morgonens första whisky och rättar till 
bikiniöverdelen. "Här ska pressas", skrockar hon, "inte en enda 
soltimme ska gå förlorad". 
 
den 11 juni 2011 
Poolen är nu vattenfylld och medborgarna vallfärdar, iklädda små 
slinkiga bikinis och herrbadtrosor, förbi mitt fönster. Skyl er, 
hojtar jag. Men njuter lite i smyg. 
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den 17 juni 2011 
Legkrävarbögen på bolaget sa att jag "klär mig så ungdomligt". "Så 
det har inget med min hälosamma livsstil och mina dyra krämer att 
göra?" 
 
den 18 juni 2011 
Undrade varifrån muzaken kom. Grannarna har smällt upp ett 
redigt partytält på gården och nu sitter de uppklädda, artiga och 
rakryggade och konverserar. Snart byts muzaken mot rivig humpa 
humpa, vinet mot sprit och konverserandet mot gnäbb. Grabbarna 
Milrell drar således till Mälarpaviljongen och umgås med de sina. 
 
den 18 juni 2011 
Två otroligt heta herrar sitter och gullar på tuben. Så jädrans avis. 
 
den 18 juni 2011 
Nu utbytt mot hånglande heteropar. Alla gullar och pullar och 
slickar på varann. Ni har det så jävla gött. Smeker min iPhone. 
 
den 18 juni 2011  
Många lesbianer med korta, aggressiva frisyrer här idag. Slappna 
av, hojtar jag, det förfärliga kanske aldrig händer. 
 
den 19 juni 2011 
Att åka tunnelbana/vistas bland folk efter 21:00 är som att besöka 
dårhuset. 
 
den 23 juni 2011 
Gossarna på bygget bredvid bostaden jympar i grupp varje morgon 
när jag går förbi. Gulligt. 
 
den 24 juni 2011 
Aha, ni undrar varför jag alltid tar flygbussen istället för Arlanda 
Express! Därför att om tåget ballar ur så blir jag sittande där i 
kupén, men om bussen strular så kan jag alltid kliva av och lifta. 
Jag tänker på allt. #PositivaVeckan 
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den 24 juni 2011  
Flirtar lite med bartendern Rafael. Det går bra nu. 
 
den 24 juni 2011 
Fan. Rafael berättar för kollegan om "sin fru". 
 
den 24 juni 2011 
Fem par + en barnfamilj här. Och jag. Två unga män delar en 
flaska rosé och vi vet vad det betyder. 
 
den 24 juni 2011 
Alltså, stewarden är ett as jag dejtade en gång. Orkar inte mer. Hej 
då, Sverige. 
 
den 24 juni 2011 
Ich bin kein Berliner, aber Guten Abend Berlin! Was ist los? Bereit 
für die wunderbare Rajtantajtan? Ich bin auf Feuer und Flammen! 
 
den 25 juni 2011 
Ich liebe perverse Berlin und ich liebe meine jüdische Freund. Er ist 
liebenswert. Das Hotel ist gut und posh und 100.000 
homosexuelle sind überall, und ich spreche Spanisch mit den 
Spaniern. Ich liebe mein Leben. 
 
den 25 juni 2011 
Guten Morgen Berlin! Heute Ich werde endlich treffen 100.000 
deutsche Lederhosen an der Berliner Pride. 
 
den 26 juni 2011 
Ökenvandringen är över, om ni förstår vad jag menar. Är ju 
utomlands. 
 
den 26 juni 2011 
Guten Morgen Berlin. Was für ein schöner Tag, um auf ein date in 
das Jüdische Museum zu gehen. Ich mache keine one night stands, 
you see. 
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den 26 juni 2011 
Har man inte trampat runt i det alternativa pridetåget genom östra 
Berlin så har man missat en del. Här vet medborgarna att 
uppskatta frihet och individualism. 
 
den 28 juni 2011 
Ich bin gestuckt in ein collapsishe U-bahn und habe ein 
Dragspieler behind mir und annoyinger Kinder in front of mir. 
Hilfe, por favor! 
 
den 28 juni 2011 
<< Aber who cares? Just got a message from Berlin and it looks 
like a famous, fantastic Brazilian DJ is coming to see me in a 
couple of weeks. :-) Hola-Shalom Eduardo! 
 
den 29 juni 2011 
Fantastisk dag! Extrema doser jobb- (rodnade faktiskt) och 
bloggberöm + romantik och solsken på det. Är det så här ni mår 
när ni klottrar hjärtan på FB så börjar jag förstå er! 
 
den 1 juli 2011 
It's one of those horrible mornings when I didn't look in the mirror 
before going out into the world. 
 
den 5 juli 2011 
Himlen må vara grå, men inom mig skiner solen som aldrig förr. 
Hettan är olidlig, men tack och lov svalkar en mojito. Och är det 
inte vågornas brus som hörs i bakgrunden? Jo, det är det. 
 
den 7 juli 2011 
Östervallskogs 102 invånare putsar fasaderna och rensar 
rabatterna inför mitt jungfrubesök. 
 
den 8 juli 2011 
Inte längre helt utan kavaljer. Och det är bra, ty snart börjar 
dansen. (Nåväl, vaggar lite diskret från höger till vänster och 
bjuder till med en piruett då och då.) 
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den 12 juli 2011 
Kan människor med div. kroppskomplex sluta skaffa hundar de ej 
kan hantera, tack. När de inte ens kan hindra dem från att hoppa 
upp och hugga efter min spjuver som måste lyftas upp när de 
småkukade, storhundade asen kommer flygande så är det 
katastrof! Fan! 
 
den 15 juli 2011 
¡Adiós oficina, hola vacaciones! SEE YOU IN SEPTEMBER! 
#supersemester #sol #sprit #sex #sovmorgon #jävlaregn 
#fästingar #uteserveringar #klamydia 
 
den 15 juli 2011 
I'm slowly turning my boyfriend into a vegetarian. It's all about 
teaching with love and facts, not with pointers and propaganda. 
 
den 16 juli 2011 
Jaha, här sitter jag uppklädd till tänderna, hårt sminkad och med 
nylockat hår, men har ingenstans att gå. 
 
den 16 juli 2011 
Tunnelbaneföraren sa just: "Kan tjejerna som ser ut som 
barbiedockor vänligen släppa dörrarna!" Imorgon känner de sig 
"kränkta" i Expressen. 
 
den 19 juli 2011 
Semesterdag 2: Vaknar 07:30 av skrikande gräsklippargubbe. 
Surar dock ej. Livet är lika vackert som den nyklippta gräsmattan. 
Och är det en liten sol jag ser? 
 
den 20 juli 2011 
Åkte just förbi huset (lääängst ut i Vasastan) där jag bodde med 
min första kärlek Eduardo, på väg till Arlanda för att hämta min 
sista kärlek Eduardo. Kanske lite perverst. #200årsenare 
 
den 22 juli 2011  
"So 'drottning' means 'queen', and does that mean that 'drott' 
means 'king'?" :-D 
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den 28 juli 2011  
So, looks like after Östervallskog comes Tel Aviv and then comes 
Berlin. Got the tickets, baby. 
 
den 28 juli 2011 
Ibland måste farbror googla för att förstå ungdomarnas smileys 
och märkliga "förkortningar". w00t liksom. WTF? 
 
den 28 juli 2011 
Ibland när jag vill "svalka ner" mig själv så tänker jag på Celine 
Dions karl on top of her. 
 
den 30 juli 2011  
Alltså det har pågått nåt slags technopartaj uppe på 
Hammarbybackan de senaste fem timmarna och det dunkar över 
hela Hammarby och östra Söder. Farbror är inte sur, vilket ni nog 
trodde, men nej! Hade det inte varit för kryckorna och den dåliga 
ryggen så hade jag klättrat upp dit. 
 
den 31 juli 2011 
Först nu fick jag veta att det finns köttätande flugor här. 
 
den 1 augusti 2011 
Sitter på en veranda framför en värmländsk sjö och sippar på ett 
glas rött till tonerna av Dusty Springfield. Det känns mer än ok. 
 
den 2 augusti 2011 
Efter en heldag på den där dressinen och ett dopp i sjön står ena 
granngrabben och plockar bär och den andre lagar middag. 
Nysimmade Sebbe slöar och jag gör det jag gör bäst - svalkar mig 
med en öl och DJ:ar för hela byn. #SWEmester 
 
den 3 augusti 2011 
Gjorde som de gör på film: sprang ner till sjön och kastade av mig 
kläderna i farten och hoppade i. Byborna jublade. 
 
den 3 augusti 2011 
"Jaha, nu ska stockholmaren höja vattennivån igen", muttrade byns 
bittra brutta Berit, när jag plumsade i sjön för tredje gången idag. 
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den 4 augusti 2011 
Här på rastplatsen säger okända åt vidriga ungar att sluta kasta 
sten på änderna, medan föräldrarna sitter upptagna med annat än 
att uppfostra snorvalparna som de envisas med att skjuta ur sig till 
höger och vänster. 
 
den 7 augusti 2011 
Säga vad man vill om Carola, men när 100 brunstiga judiska 
homofiler ylar med i "Evighet" så känner man sig ju lite lycklig. 
 
den 10 augusti 2011 
Plötsligt kommer SMS från kis i BRF och han undrar hur det går 
med hemsidejobbet. Ursäkta, men jag sitter på en takterrass i 
Mellanöstern. Stör ej. (Låt stå!) 
 
den 13 augusti 2011 
På hotellet jobbar en dam med rött, stort hår, färgglada kläder och 
klirrande smycken. Hon går runt och småstädar. Sprutar lite här, 
torkar lite där. En riktig hotelltanta! Underbar. 
 
den 13 augusti 2011 
På taket ligger två unga män (i små speedos) och gullar i badkaret. 
Inga konstigheter. 
 
den 14 augusti 2011 
Today's question at security check: "Did you have plastic surgery 
on your nose?" 
 
den 17 augusti 2011 
Så, känner ni er lifestylestressade, medborgare? (Såg ju en skvätt 
på TV4 igår.) 
 
den 18 augusti 2011 
Nä vet ni vad, nu packar jag min lilla väska och drar till Berlin och 
träffar min hunk. Tjaba. 
 
den 24 augusti 2011 
Sebbe slickade på en kvinnas nakna ben på tuben. Gu så jobbigt. 
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den 25 augusti 2011 
"Ska du sälja lägenheten när den är färdigrenoverad?" frågade 
grannen. "Nej, jag bygger bo." "Gu va bra. Du är en så bra granne, 
menar jag." Oj oj oj! 
 
den 27 augusti 2011 
Igår fastnade en karamell som nån slängt på gatan i herr Hunds 
stusshår och den satt fast som sten. Sebbe kallas numera även 
Candy-Ass. 
 
den 31 augusti 2011 
Supersemesterns sista dag. Och vilken sommar det blev! 
Malmö/Köpenhamn, Berlin, tantfest i Enköping, bad i Värmland, 
fika i norsk skog, Tel Aviv, Berlin igen. Totalt 9 halloumiburgare på 
Mälarpaviljongen, spritkvällar hos granngrabbarna och faktiskt 
både romantik och erotik. Ja, bästa sommaren någonsin! Tackar 
ödmjukt och ser faktiskt fram emot att träffa kollegor imorgon. 
 
den 8 september 2011 
På torsdag nästa vecka kommer journalist på besök för hemma-
hos-reportage. Känner mig plötsligt som Pernilla Wahlgren. 
 
den 14 september 2011 
"Städar du inför mannens ankomst?" "Nej, för den där journalisten 
som kommer i morgon." "Aha." "En sida är vikt för mig men jag 
tänker minsann föreslå två-tre sidor + omslaget." 
 
den 15 september 2011 
Journalist + fotograf har nu lämnat bostaden. Fy farao vad käften 
glappade då jag äntligen fick tala om mig själv och den eleganta 
våningen. Och ta mig tusan vad Sebbe och jag poserade. Ur alla 
tänkbara vinklar och med tusentals olika blixtar och objektiv och 
allt vad det heter. Succé! Självklart ska jag få läsa igenom artikeln 
innan den går i tryck - skandaler är jag för gammal för. 
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den 17 september 2011 
Sitter hos fd granngrabbarna och läser Aftonbladet från 24 juni 
1970. Många porriga annonser + kvinnorna i Schweiz var nära att 
få rösträtt. 
 
den 19 september 2011 
På väg hem från gruvan stötte jag ihop med Nyamko S och Jan B. 
Härligt liberal stämning uppstod. 
 
den 23 september 2011 
När någon plockar bort mig från FB tänker jag inte: "Åh nej! Vad 
har jag nu gjort?" Nej, jag tänker: "Fy farao så gott att inte vara en 
sån där intetsägande, blank människa." (En kollega kallar dem 
"blyertspenniskor".) #PositivaVeckan #Tips 
 
den 30 september 2011 
E diskar och jag avnjuter en efter jobbet-öl. Vad gnäller så många 
gifta om egentligen? 
 
den 30 september 2011 
Motspelaren lade SÄD i Wordfeud och jag kontrade med SODOMI. 
#FreakyFriday 
 
den 6 oktober 2011 
Nej, hör du fru Vinter! Nu är det dags för dig att dra på den 
eleganta, gnistrande vita kappan och pallra dig hit. Detta icke-
väder gör ingen glad! 
 
den 12 oktober 2011 
Fick ny bästis på tuben. Stilig 70-årig herre som älskar hundar. 
"Jag har schelv haft scheefrarr, men det vaar lengge seeedan." 
Snart ölar vi väl. 
 
den 14 oktober 2011 
Två bestämda konstaplar grep en bov mitt framför ögonen på mig 
i eftermiddagssuset och fredagsduset på Götgatan. Bravo! Bovar 
och banditer ger jag inte mycket för. 
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den 15 oktober 2011 
Höststädningen med BRF:n är avklarad. Det här med att klippa ner 
buskar och gräva upp dem med rötterna är lika mycket min sak 
som att kallprata med grannarna. Verkligen. Tur att E var med - 
och som han greppade spaden! 
 
den 21 oktober 2011 
Varje gång jag fått ligga lite så går jag ut på balkongen och avfyrar 
några glada luftgevärsskott mot himlen. Det är ju så man gör. I 
afton kommer E från Berlin så det kommer smattra rejält hela 
helgen. 
 
den 29 oktober 2011 
Fyra bögar på en vind. Om ni tror det är rajtantajtan på gång så är 
ni fördomsfulla. Vi isolerar. 
 
den 4 november 2011 
Efter många om och men klampade hon i våra hårt stylade hem - 
fru Fredag. 
Med läppstiftet utsmetat över halva ansiktet och med horblå 
ögonskugga sitter hon nu, med en whisky i den välmanikyrerade 
näven, uppflugen i soffan. 
"Dags för lite KVALITETSTID", jollrar hon mellan whiskyattackerna. 
Hon skrattar högt och kraftigt, så att de många bilringarna dallrar i 
flera sekunder. 
Det halvstripiga håret är uppsatt i en slarvig knut, med ett par 
fladdrande lockar framtill, som för att rama in det rödvinsrultiga 
ansiktet. 
"Inget jävla fredagsmys", gastar hon plötsligt. "Här blir det 
rajtantajtan!" 
 
Ikväll kommer Eduardo hem. :-) 
 
den 8 november 2011 
Dagen då Henry Bronett kallade mig 
"provegetariskisraelvänsbögtwittrare". Tänk att en novembertisdag 
kan vara så festlig. 
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den 10 november 2011 
På väg till Allt för hälsan-mässan, där jag med mitt hälsosamma 
leverne ska inspirera de glåmiga, orkeslösa medborgarna. "Hur kan 
ditt hår vara så glansigt? Och din hy så full av lyster?" "Inga 
plågade djur på min tallrik!" 
 
den 19 november 2011 
Premiärpratade just med svärmor i Brasilien, via Skype. Haha, 
sicken rivig puma! 
 
den 29 november 2011 
Jag tror det blir tillökning i familjen Milrell-Costa! Sebbe träffade 
nyss sin första kärlek, Molly, och de gick nästan hela vägen på 
första dejten! Nu pippar han besviket sin kudde istället - alla har vi 
väl varit där... :( I morgon ska de ses igen och då kanske hon 
släpper till på riktigt och inte bara trycker upp arslet i ansiktet på 
honom, för att i sista sekunden dra sig ur. 
 
den 6 december 2011  
* • ☆* ¨ *• ☆ ¸. • * ¨ * • ☆ 
♥ Sätt Detta I Din Status Om Du Känner Dig Kränkt! ♥ 
¸. • * ¨ * • ☆ ¸. • * ¨ * • ☆ ¸. • * ¨ * • ☆ ¸. • * ¨ *• ☆ ¸. 
 
den 9 december 2011 
Skriver argt men sakligt mail till patetiska SVT. Inte en krona till 
"public service". Inte ett öre. 
 
den 12 december 2011 
Varje gång jag lyfter på locket till min magiska matlåda så dyker 
nyfikna medborgare upp. De sniffar och mmm:ar och pekar och vill 
smaka. Rultiga, sockerstinna och orkeslösa rullar de sedan iväg till 
sina kemiska färdigrätter. Måste nog ge ut en kokbok. 
 
den 13 december 2011 
Sprang på Carola på Regeringsgatan. En BLIR ju starstruck. 
 
den 16 december 2011  
För övrigt debuterar jag som fotograf i nya numret av Menorah, 
som jag just hittade på hallgolvet. Se sid. 42. Njut! 
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den 17 december 2011  
If you think that Berlin is all about partying and pill popping, you 
are wrong. This morning we spent two hours in the synagogue. 
What a beautiful experience. The warmth! The joy! The welcoming! 
The singing! ✡ 
 
den 23 december 2011  
Här i Högfors, 6 mil från Helsingfors, låser man inte bildörrarna 
när man går in och handlar. Inte när man ställer bilen på gården 
över natten heller. 
 
den 26 december 2011 
"The bitch neighbour is giving her p***y away like the mailman is 
giving away the morning paper." My mother during first breakfast 
with her son-in-law. God morgon! My family is movie material. 
 
den 30 december 2011 
Nu har medborgarna inlett smällarhelvetet och snart lipar de ut i 
pressen: "åh, jag hällde i mig en massa sprit och tände sedan på 
raketerna och oj, mina fingrar flög all världens väg och jag miste 
synen och yadayada". Lägg ner det vulgära smällarhelvetet, är mitt 
tips. Och snart rasar jag igen: STÄDA EFTER ER! Smällaravfall ligger 
kvar överallt medan det gnälls över lite frisk, fin hundbaja. Världen 
är galen. 

 


