
Hej. 
 
2013 var mitt nionde år som bloggare. 
Det blev färre inlägg än tidigare år. 
Dels så räckte tiden inte riktigt till, men framförallt så har ju Facebook och Twitter mer och mer tagit 
över. Det känns lite gammaldags att blogga numera. 
 
Jag fortsatte med LettersFromIsrael.com och jag lanserade nya webbsidan Israelism.se. 
 
Jag reste till Israel tre gånger under året. 
Jag var förbannad på de naiva svenskarna. 
Jag och sambon skaffade hund nummer två. 
Nu känns familjen komplett. 
Jag gick från vegetarian till vegan. 
 
Vi får se hur det går med bloggeriet i framtiden. 
Väl mött! 
 
Kim Milrell, Stockholm, januari 2014. 
 
 
01 januari 2013, 16:56 

ETT 
Hej. 
Vi hade tänkt gå på flott fest igår men så blev det som så att jag bestämde mig för att arbeta i dag – 
och att en nyårsaftonsnatt ta sig hem från ena sidan stan till den andra är inte särskilt lajbans om man 
har en tid att passa… Så vi bestämde oss för att stanna hemma. Men huxflux frågade Villabögarna 
om vi inte ville komma förbi och eftersom det är promenadavstånd och allt så fick det bli så. 
Myspysigt var det. Sebbe var väldigt trött i dag. Han sov till 14:30! Själv klev jag upp 08. Inte illa. 
Jag hade tänkt avveckla denna blogg lagom till 2013. Men jag vet inte jag. Tror jag fortsätter rabbla 
på om min innehållsrika vardag. 
Ett inlägg om dagen. Kan det fungera? Kanske döper jag inläggen ett, två, tre och så vidare? 
Vi testar. 
Som ett tidsdokument. 
Eller en dokusåpa kanske. 
Kanske till och med bjuder på en bild på mig själv. 
 
02 januari 2013, 14:27 

TVÅ 
- Äntligen vardag. Äntligen en vanlig dag på arbetsplatsen. Kollegor och lunch och hela paketet. 
Nöjd i dag över att ha ringt två samtal. Telefonskräcken kommer aldrig att lämna mig. Går upp i 
falsett och skakar och svettas. Det är bara att bita ihop. 
- Jag har så många punkter på min lista. Punkter som måste avcheckas innan min veckolånga 
supersemester är här. Snart. Mycket snart. 



- I gårdagens ”Året med Kungafamiljen” berättade Prins Daniel att han är fascinerad av 
företagskulturen som finns i Gnosjö. Jahapp. 
- Lite bloggstatistik nu. 
De mest använda sökorden under 2012: 
erotisk novell, kim milrell, dima bilan nude, erotiska noveller, erotik. 
Flest träffar kom från följande siter: 
ynet.co.il 
ynetnews.com 
facebook.com 
bloggar.se 
avpixlat.info 
De flesta läsarna kom från: 
Sverige 
Israel 
Finland 
Den 21 mars hade bloggen 2,316 besökare, vilket var årets ”bästa” dag. 
 
03 januari 2013, 10:34 

TRE 
Dagarna dundrar förbi i ett hiskeligt tempo och jag sätter kryss framför utförda uppgifter. 
Igår var det telefonerandet som fick en mycket framskjuten position. I dag ska jag koncentrera mig på 
att skicka en massa mail till höger och vänster. 
Dessutom ska veterinären besökas. Den årliga sprutan ska borras in i den kvidande hundens festliga 
hull. 
Har så klart ångest då jag inte vill se mitt ‘barn’ lida men jag vet ju att eländet är över på en ynka 
sekund. Och dessutom tar jag sambon med mig. Som stöd… 
Nu äter jag hälsosammare igen. Hälsohets och så vidare, dundrar människor på Twitter. ”Kan vi inte 
se en människas själs skönhet istället för den yttre skönheten?” Så skrev någon och jag kände 
smaken av bulimikerspya i munnen min. 
”Det ena behöver inte utesluta det andra.” 
Igår promenerade jag i hetsig takt hem efter jobbet. Det går snabbt utan Sebbe som ju är hemma 
med en jullovande brasse. Halvvägs ligger en billig matbutik och där brukar jag slinka in för att 
inhandla lite billiga, festligt fräscha grönsaker. Mycket skönt att kunna få saker och ting gjorda 
‘automatiskt’ i vardagen. Både motion och inköp. 
I morse hade jag tänkt strosa till jobbet men jag tog mig knappt ur sängen efter en orolig natt så jag 
var sent ute och fick snällt sätta mig på tunnelbanan (finns sittplats nu tack vare att många jullovar 
sig). 
Kan inte promenera hem heller eftersom vi ju ska till veterinären. (Åh, kom ihåg att ta ut kontanter! 
Hos vår veterinär kan man ej betala med kort.) (Chock!) 
Jag kanske går till gymmet i eftermiddag. För att kompensera. 
Kollegan kom in och vi pratade lite om det glada 90-talet. Om hur människor var lite mer avslappnade 
då. Bjöd mer på sig själva. ”Inte som nu, när alla brudar ser ut som horor och alla grabbar ser ut som 
hip hop-artister.” Exakt så. 
Det var lite lack och lite peruker. Lite kajal och lite glansiga herrblusar. 90-talet var festligt och 
nattklubbarna hette Delicious och Gossip och Propaganda och Homolulu och allt vad det var. 
Det var innan internet tog folket med storm. Då människor gick ut för att träffa nya, intressanta 



människor. Inte som i dag, när allt sköts på internet och när man (de) väl går ut så gör de det i flock. 
De umgås i flock. Som små kolonier som guppar runt på klubbar och barer. Inga telefonnummer som 
hamnar i ens ficka inte. 
Det handlar om att visa upp sig. Eller inte ens ‘sig’ utan snarare en perfekt polerad yta. 
Ointressant. 
Men jag vill inte vara den jag var då. 
 
04 januari 2013, 10:10 

FYRA 
Hej och hå. Humöret är på topp då fredagen är här. Och med den den tolfte arbetsdagen på raken. I 
morgon ska jag försöka sova lite. Åtminstone till 09:00. 
Sebbe är med mig på jobbet. Till Brassen sade jag: ”Jag tar med mig Sebbe så att du kan 
koncentrera dig på att städa hemmet. Fläckfritt ska det vara. Spotless!” 
Igår var vi alltså hos veterinären för den årliga sprutan och varje gång blir det bara värre. Sebbe 
trippar glatt på tills han inser vart vi är på väg. Då vill han inte gå in genom dörren. Och när 
veterinären med det burriga håret sedan öppnar dörren till mottagningen så blir det totalstopp. Sedan 
skriker han och gråter. Och han tittar på mig med sina förvånade ögon. De säger: ”Varför låter du 
tanten göra mig illa?” Mitt hjärta brister. Igår fick han ta på sig en tratt för att han inte skulle kunna 
vända sig om och bita veterinären. Och jag höll hårt i honom. Hemskt. Till slut fick han sprutan och vi 
kunde gå hem. [350 kronor, note to self.] 
Men det blev inte raka vägen hem. Veterinären har nämligen flyttat till yttersta förorten och när vi är 
där brukar vi passa på att handla lite roligheter hos araberna. Roliga burkar, billig hummus, heta 
sörjor… 
Chefen befinner sig på andra sidan jorden men hon skriver i ett mail till mig: ”Tack för att du kryddar 
vår tillvaro.” 
Det var väl trevligt. Apropå heta röror alltså. 
På min födelsedag fick jag en fin dikt. Först på hebreiska: 

 .הכל כבר יש שלנו לקימי
 .גדול וכלב דירה ,בעל
 ,אמיתי ציוני שלנו קימי

 .עיתי באופן לישראל ומפרגן
 ,הולדת יום חוגג שלנו קימי

 .נחמדת כה ברכה לו נשלח ולכן
 - שמתחילה החדשה והשנה ההולדת יום לכבוד ,יקר קימי

 .כחולה זהות תעודת כבר ושתקבל במזל שיהיה
 מלך ,טוב מזל

Nu på svenska: 
Vår Kimi har allt, 
en make, en bostad, en hund. 
Vår Kimi är en stor sionist, 
som konstant hyllar Israel. 
Vår Kimi firar sin födelsedag, 
därför skickar vi honom en önskan så fin. 
Kära Kimi, på din födelsedag och för början på det nya året, 
må du ha en fin födelsedag och få ett israeliskt ID-kort allaredan. 
Grattis, kungen. 



Det var väl snuttigt? 
 
05 januari 2013, 16:06 

FEM 
Potatisgratängen står i ugnen och quinoabiffarna väntar på att bli formade och stekta. Rödvinssåsen 
småputtrar. Alla mår bra. 
Sebbe är inte hemma. Han är hos Villabögarna. 
Har publicerat ett mycket fint ‘brev’ på Letters From Israel. Läs och njut. 
Gick till Globen Shopping och shoppade loss. Sånt man gör när hunden är på vift och farbröderna 
därmed kan gå in tillsammans i i butikerna. Förutom mat inhandlade jag tre eleganta herrblusar. 
Jobbet bjussade. 
Det ryktas om att Brassen i afton kommer att tolka en Ace of Base-låt. 
Återkommer om ryktet visar sig stämma. 
 
06 januari 2013, 15:39 

SEX 
Nu kommer väl detta inlägg bli hårt googlat pga titeln, men oroa dig ej – det handlar inte om sex. 
Snarare om 6. 
Maten står i ugnen och Abba sjunger i bakgrunden. 
Sebbe är fortfarande ute på vift men om några timmar kommer han hem. 
Saknar honom. Det är jättekonstigt att sova utan hund. 
Igår kväll låg jag och kollade på ESC. 1993, 1994, 1995 m.fl. På grund av SPÄNNINGEN under 
omröstningarna kom jag inte i säng förrän 03:30. Så ungdomligt. Men vilket fint program. Som gör 
vad FN borde göra. 
Och så har jag slitit mitt hår. Har ju startat ett företag men jag känner mig mycket blond. Bara att 
logga in med e-legitimation tar en halv dag. 
Men nu har jag lyckats skicka in företagsnamn till Bolagsverket. 
Drömde att jag misslyckades med middagen så nu måste jag provsmaka. 
 
07 januari 2013, 08:44 

SJU 
Äntligen vardag. Riktig vardag. 
Äntligen börjar 2013 på riktigt. 
Äntligen kan vi göra om allt vi misslyckades med under förra året. 
Nu är det bara att tuta och köra. Att hoppa upp i sadeln. Att blåsa i trumpeten. 
Började således dagen – och det riktiga 2013 – med en långpromenad till jobbet. 
I mycket rask takt ilade jag i mörkret. 
Poppen dånade i mina öron. 
Trots det fungerade även denna morgonpromenad som en rensning av hjärnan. 
En liten reboot. 
Och det behövdes efter natten. Lade mig 21:20 och drömde konstiga drömmar. Vaknade. Drömde 
fler konstiga drömmar. Vaknade. Osv. 
Så ut med det gamla och in med det nya. Nästan allt är möjligt. 



 
08 januari 2013, 12:56 

ÅTTA 
Dagarna går. Det är jobb, powerpromenader och kolhydratfattig kost. 
Igår halloumi, sallad och hackad spenat. 
Idag aubergine- och zucchinilasagne. 
Jobbar på att pricka av så många punkter som möjligt från min att-göra-lista. 
Synd bara att det konstant dyker upp nya pockande punkter. Har fyra dagar på mig. 
Aj aj, om tre minuter kommer kollegan in till mig då vi ska skriva en copy, så nu måste jag avrunda. 
 
Uppdatering: Arbetsdagen gick som i ett huj och jag fick kryssa för en massa punkter på att-göra-
listan. Både arbetsrelaterade och av mer privat natur. På lunchen köpte jag en smäcker herrblus och 
en grabb-gubbig tröja. Hittar sällan saker som sitter bra på min lite lätt missbildade kropp så när jag 
väl gör det så går jag tillbaka några dagar senare och köper fler av samma sort – i olika färger och 
mönster. Det var det jag gjorde idag. 
Sedan motionerade jag hemåt. 
Svängde ihop en tacogratäng men hade ingen tacokrydda så jag kastade på rikligt med chili och 
indiska kryddor och gratängen blev ännu godare. 
Nu lyssnar jag på deppmusik och känner mig en smula låg. Trött och semestersugen. Tre 
arbetsdagar kvar. 
 
09 januari 2013, 09:18 

NIO 
Efter ännu en värdelös natt sitter jag som ett ljus på jobbet. 
Högst upp på dagens att-göra-lista står det: ”Intervjufrågor till den muslimska sionisten. Skicka 
ASAP!” 
Det är värsta vinterstormen i Israel just nu och jag är lite orolig. 
Men se, i slutet av veckan verkar det ljusna. Håller tummarna. 
 
10 januari 2013, 09:17 

TIO 
Januari är sannerligen en riktigt trälig månad. 
Ja, november och december och februari också. 
Det bästa jag gjort på länge: ta en vecka ledigt mitt i kämpiga januari. 
Gott att ha någonting att se fram emot. 
På Twitter, Instagram och Facebook fylls av snöiga bilder från Israel. Jag är inte road men söndag 
lovar 19 grader och sol i Tel Aviv. Tack. 
Upptäckte en ny singer/songwriter igår. Nathan Goshen. Han har mycket fin röst. Länk nedan. Jag 
var inne på israeliska iTunes store och lyssnade runt på deras topp 200-singlar. Härligt. 
Den här veckan har jag äntligen lärt mig att räkna till tio på hebreiska: achat, shtayim, shalosh, arba, 
chamesh, shesh, sheva, shmoneh, tesha, eser. 
Very hot. 
Jag blir glad när jag lyckas läsa något. Som ”קליפ”. Klipp. Som i videoklipp. 



Överst på dagens att-göra-lista läser jag: färdigställ två hemsidor, spela in videoklipp (קליפ) :-D åt Ayal 
(för svensk afton i Tel Aviv) samt AdWords. 
 
11 januari 2013, 09:57 

ELVA 
I dag gratulerar vi Sebastian som fyller sju år. 
En gång var han en liten fluffig, envis gosse. 
I mitt knä satt han den där snöiga kvällen i mars 2006. 
Den tjugonde mars för att vara exakt. 
Då jag hade hämtat honom hos den bohemiska damen i Jakobsberg. 
På pendeltåget satt vi, på väg mot en gemensam framtid. 
En socialt utslagen ville hälsa på hunden men jag sade nej. 
”Han är lite rädd och förvirrad just nu.” 
Sedan dess har Sebbe varit min kompanjon! 
Vi har gullat, lekt, bråkat, surat, pussats, kramats, rest och bara ugglat tillsammans. 
Vilken vän! 
Uppdatering: 
I dag på lunchen ilade jag iväg till favoritaraben för att få mig en rejäl påsättning, nej, klippning. 
Så himla rejäl blev den inte. Bara lite finputs. Nu ligger benan fint. 
Sebbe ska iväg till Villabögarna om ett par timmar. 
Där stannar han hela helgen och när han kommer hem igen så är jag långt borta. 
Ska sniffa på honom innan han ger sig av. 
 
12 januari 2013, 11:05 

TOLV 
Jag slog upp mina vackra blå ögon (tyvärr egentligen grå-blå) och spetsade mina (håriga gubba-) 
öron. Vad hörde jag? Jo, en brasse som läste ett stycke ur Barnens Bibel. - See more at:  
 
13 januari 2013, 20:53 

TRETTON 
Jag klev upp vansinnigt tidigt och satte mig i taxin mot Arlanda. Checkade in och drack en öl, ty det 
är vad man gör när man har svennesemester – oavsett vad klockan är. Du förstår, på flygplatser är 
det andra regler som gäller. De har en helt egen tidszon. Jag iakttog människorna omkring mig. Lade 
märke till ett gäng svenska grabbar. Undrade vart de skulle resa men hörde dem sedan prata om 
Israel. Jag tänkte på att dessa gossar alla hade en egen särskild plats i gemenskapen. Den snygga. 
Den grabbiga. Den fula roliga. Osv. Jag antog att de var kristna och på väg till Jerusalem. Kanske 
Livets Ordare.  
 
Snart fick vi kliva ombord och jag satt som alltid längst bak på plats 32F. Jag surfade, åt en underbar 
pastasallad men mest bara njöt jag. Efter två timmar i luften kom chocken. ”Vi måste vända tillbaka 
till Stockholm”, sade kaptenen. Inombords grät jag. Alltid är det nåt, muttrade jag. Men vad är det nu 
då? Något tekniskt fel gjorde att vi var tvungna att vända tillbaka och det var osäkert om ett nytt plan 
skulle kunna ta oss till Tel Aviv. 
Tack och lov återkom kaptenen efter ett tag. ”Det blir ett nytt flyg till Israel”, meddelade han oss, 



”med preliminär avgångstid klockan14:20”. 
Prisa G-d! 
Vi kom tillbaka till Arlanda och fick matkuponger. Drack så klart öl för dem då jag TROTS ALLT 
fortfarande var på svennesemester och dessutom ville jag lugna mina vid det här laget väldigt 
plågade nerver. 
Så jag satt i baren på Arlanda i några timmar innan vi äntligen fick kliva ombord på plan nummer två. 
 
Jag slog mig ner längst bak och snart var vi på väg. Den nya kaptenen berättade att plan nummer ett 
hade haft en ”trasig skärm som inte skulle gå att laga i Tel Aviv” (vad tusan?). Nåväl, nu var vi på väg 
och jag åt ytterligare en pastasallad och surfade lite och snart landade vi äntligen i Israel. För första 
gången i världshistorien hade jag lust att applådera när planet landade. Vilket jag naturligtvis inte 
gjorde eftersom jag vet bättre än så. 
På Ben Gurion-flygplatsen gick jag raka vägen till passkontrollen och var redo för ”de tusen frågorna” 
om vad jag gjorde i Israel. Men några frågor kom inte denna gång. Mannen i boxen önskade mig 
välkommen och gav mig en lapp som jag visade för tösen bakom hörnet. Och nu var jag inne. 
Nästan. Nu skulle jag hämta mitt bagage och när jag kom till rullbandet så såg jag min väska på 
direkten, greppade den och rullade mot tullen och därefter ut i solskenet. Nu var jag äntligen tillbaka i 
Israel. Ja, fyra månader borta från detta fantastiska ställe fick räcka. 
 
Jag rullade med min väska ut och till höger och bort mot taxibilarna. ”Tel Aviv”, sade jag till en man 
som nickade och vi åkte iväg. 
De israeliska flaggorna vajade majestätiskt i luften medan vi körde mot stadens centrum. 
Snart var vi framme vid mitt favorithotell och glada miner mötte mig i lobbyn. Jag berättade om min 
dramatiska flygning och därefter visade de mig upp på rummet. De hade förresten uppgraderat mig 
till ett större rum och dessutom erbjöd de mig gratis massage. Jag njöt. 
Jag duschade och kopplade upp mig. Berättade för alla som ville lyssna att jag nu äntligen var på 
plats. Råkade välta ett vinglas som nu låg i tusen bitar på golvet. Ringde receptionen och sa att jag 
skämdes men behövde lite städhjälp. ”Inget att skämmas för.” 
Jag korkade upp en flaska ljuvligt rödvin (som stod på rummet och väntade vid min ankomst) och 
bara njöt. 
Snart bestämde jag mig för att möta upp min vän R. Vi sågs på nattklubben Evita där det som vanligt 
på söndagar var eurovision-afton. Underbara toner. Underbara israeliska bögar skrålade med i ”Cara 
Mia” och andra svenska dängor. 
R och jag pratade och mådde bra och snart var det dags för mig att gå hem och lägga mig. 
 
14 januari 2013, 23:53 

FJORTON 
Jag slog upp ögonen där jag låg i sängen i mitt vackra rum på mitt favorithotell. Sängen var stor och 
skön och jag hade egentligen ingen lust att kliva upp, men utanför låg favoritstaden och väntade på 
mig. Lockade på mig. Pockade på min uppmärksamhet. Sakta drog jag de eleganta gardinerna åt 
sidan och långsamt sipprade solens strålar in och fyllde först mitt glåmiga ansikte och sedan hela 
rummet. ”Hej, Shalom Tower”, viskade jag med whiskystämma. Shalom Tower – Israels första 
skyskrapa, färdigställd år 1965. I Tel Aviv är denna skyskrapa för mig vad Globen är i Stockholm – 
min Betlehemsstjärna. Ser jag henne så vet jag vilket håll jag ska gå åt. 
 
Jag kravlade mig upp ur sängen och promenerade bort till det där romantiska frukoststället i Neve 
Tzedek (Tel Avivs första stadsdel som efter att ha förfallit nu har blivit mycket hippt och pittoreskt). 



På menyn stod som vanligt ”Veggie Breakfast” bestående av en stor tallrik typisk israelisk 
standardsallad samt en ljuvlig spenatomelett. 
Efter denna vardagskulinariska upplevelse strosade jag runt på stadens gator. Jag tittade i 
skyltfönster och jag blängde på alla fantastiskt vackra människor. 
Ingenting slår Tel Avivs puls. 
Nu har jag ju aldrig varit i New York, men Tel Aviv faller mig verkligen på den darrande överläppen. 
 
På eftermiddagen slog jag mig ner på den där uteserveringen på Shenkin Street. Ett mycket 
vardagligt hak med en skranglig trappa upp till badrummet där golvet känns minst sagt instabilt… 
Men ägaren är trevlig och läget är det bästa tänkbara. Där kan jag sitta i timmar och bara glo på 
catwalken som är Shenkin Street. 
Efter en stunds vila på hotellet kom min goda väninna S och hämtade mig. Hon tog mig till en del av 
Tel Aviv som jag tidigare aldrig besökt. Mycket mysigt och ”autentiskt”. Vi åt en god middag och njöt 
av superb service och därefter besökte vi några turistiga butiker där jag öppnade plånboken ganska 
rejält. 
 
Efter en underbar kväll somnade jag gott. 
 
15 januari 2013, 23:04 
FEMTON 
 
Dagen började med att en kanadensisk bloggläsande kvinna kom till mitt hotell för att dricka kaffe 
med mig i hotellbaren. Mycket trevligt. Trevliga samtal. Efteråt tog vi en lång promenad genom 
stadens centrala delar och därefter vilade jag på hotellet.  
 
På kvällen kom väninnan E och hämtade mig på hotellet. Fantastiska E! Jag vill bara krama henne. 
Denna sprudlande unga kvinna tog med sig en väninna som jag vet inte heter Julia. Men jag kommer 
aldrig ihåg vad hon heter så jag kallar henne Julia. Nu skulle E, ”Julia” och jag möta upp ”Julias” två 
unga grabbpolare. 
Vi körde ner till ett för mig okänt, väldigt grabbigt hak vid namn Mike’s Place som ligger någonstans 
längs strandpromenaden och de där två grabbarna visade sig vara väldigt unga och väldigt omogna. 
Men roliga. Vi satt och snackade sex, knulla, fitta, kuk hela kvällen och långt in på natten. ”Klart jag 
har testat att ha sex med en kille”, sa den snyggare av dem, ”man är väl modern!” 
 
Efter en väldigt rolig och porrig kväll kördes jag tillbaka till hotellet. Somnade med ett pilskt leende på 
läpparna.  
 
16 januari 2013, 23:50 

SEXTON 
I dag var jag sjuk. Mycket sjuk. Antingen en magbacill eller så var jag helt enkelt utmattad och 
uttorkad. Jag vaknade på morgonen, efter bara fyra timmars sömn, och kände mig mest bara trött. 
Gick ut och försökte äta frukost men fick inte i mig mer än en halv omelett och lite sallad. Därefter 
vaggade jag tillbaka till hotellet och lade mig för att vila. Ville dock ha hotellrummet städat så jag gick 
upp på terrassen ett tag. Låg där och lyssnade på staden som höll på att vakna. Sus, dus, larm, stim, 
stoj och fågelsång. Och plötsligt något som lät som en raket avfyrad från Gaza men så var det 
förhoppningsvis inte. 



Jag noterade att en man tvättade fönstren på Shalom Tower. Såg mycket läskigt ut. 
Sedan lade jag märke till en man som promenerade på lyftkranen. Ännu värre. 
Jag återvände till hotellrummet och låg och våndades i flera timmar. Kunde inte sova. Ibland känns 
det som att man är så trött att man inte ens har kraft att somna. Varje gång man är på väg att slumra 
till så rycker kroppen till, som vore den rädd för att dö. ”Somnar du nu så dör jag.” Vansinnigt 
hemskt. Kan inte i ord förklara hur dåligt jag mådde så jag ska inte ens försöka. 
 
Sent på kvällen försökte jag få i mig lite mat igen. På Agadir. Fick i mig en halv svampburgare utan 
bröd samt cirka sju stycken pommes och en gnutta sallad. Tillbaka på hotellet hamnade jag i sängen 
igen.  
 
17 januari 2013, 23:19 

SJUTTON 
Natten var vidrig då jag var sjuk och inte kunde somna ordentligt. Till slut släpade jag mig upp ur 
sängen och iväg till frukoststället. Tvingade i mig så mycket jag kunde.  
Därefter tog jag en lång promenad genom Tel Aviv. Besökte mina favoritplatser och satt och ugglade 
lite här och där.  
Framåt kvällen kvicknade jag till riktigt ordentligt och då var det dags för middag med min vän Z och 
dennes sambo. De hämtade mig på hotellet klockan 20:40 och vi åkte bort till det indiska stället 
Indira. Och se – jag kunde äta igen! Åt en halvgod (typiskt!) grönsakscurry och jag var rent ut sagt 
chockad då maten inte kom med ris. Nej, riset skulle beställas separat. Och grabbarna åt inte heller 
ris så vi satt där med våra grytor. Tyvärr inte särskilt spicy men tack och lov var sällskapet underbart. 
 
Grabbarna körde mig tillbaka till hotellet men eftersom jag missat så mycket under sjukdomen så 
valde jag att besöka baren Shpagat. 
Vid ett tillfälle gick jag ut på gatan för att ta mig en nypa luft. 
Två unga män kom fram till mig. ”Kim?” frågade de. ”Ja”, svarade jag. Därefter berättade de 
hur mycket de uppskattar mitt ”arbete” för Israel. 
Ville gråta en skvätt när jag lite senare kom hem till hotellet. 
Och äntligen fick jag sova! 
 
18 januari 2013, 23:35 

ADERTON 
Tidigt på fredagen promenerade jag genom ett nyvaket Tel Aviv. Jag var på väg till tågstationen då 
jag och väninnan E skulle åka till Haifa. Det tar en dryg halvtimme att gå från hotellet till stationen 
men jag gillar att göra det då 1) jag kan vägen och går således inte vilse 2) den går genom en 
spännande stadsdel som jag aldrig annars besöker. Spännande på ett bra och ett dåligt sätt. Bra då 
jag tycker att stället är mysigt och speciellt i morgonskrud. Dåligt då där finns tusentals illegala 
immigranter som mest strövar omkring. Rån och våldtäkter och annat otrevligt har ökat kraftigt och 
detta är inte Tel Avivianerna glada över och till skillnad från den mjäkige svensken så säger israelerna 
både ett och två sanningens ord. Inget konstigt med det. 
På stationen lät jag som vanligt min väska röntgas medan jag själv gick igenom pip-grejen. Därefter 
köpte jag min biljett och väntade på E som var på väg in med sitt tåg från Rehovot. Tack och lov 
hade jag WIFI, ty WIFI finns på Israel Railways. 
E kom och vi stod tillsammans med hundra militärklädda unga män och kvinnor som var på väg till 
eller från tjänstgöring. Ögongodis kan man väl säga. 
 



Resan tog cirka en och en halv timme och konduktören sade ”toda ve-shabbat shalom” vilket fick 
mig att rysa av lycka. Nu var vi framme i Haifa. 
”Se på Haifa!” utbrast jag när vi klev ut ur stationsbyggnaden. Där låg hon, Haifa, i all sin skönhet. 
Hon slingrade sig vackert upp längs berget. Wow. 
 
Vi promenerade en bit och kom på att vi var hungriga. Slank in på en arabisk restaurang och njöt av 
de snygga servitörernas prakt. Maten som serverades var vidunderligt god. In kom nämligen en 
ENORM halloumisallad. Och till den en fantastiskt god hummus med smarrigt bröd. Som vi njöt! Och 
doggybagen tog vi med oss… 
 
Vi promenerade mot Bahai Gardens där en otrevlig kvinnlig mörkhyad säkerhetsvakt talade om för 
oss vad som var tillåtet och icke tillåtet inne på området. E fick spotta ut tuggummit. Och den 
manlige säkerhetsvakten var minst lika otrevlig. Rysk såg han ut att vara. Oseriös. Inne på området 
insåg vi att vi inte kunde gå upp hela vägen till toppen så vi gick ut igen. 
Då dök min vän A upp. När A tidigare under dagen såg att jag var på väg till Haifa (på Facebook) så 
hörde han nämligen av sig och undrade om vi behövde en guidad tur. Jamenvisst! 
Vi slog oss ner i hans bil och han körde oss upp till översta Haifa, där man ser hela staden under sig 
och även Bahai Gardens. Vilken jädrans utsikt, hörni. Helt otroligt. 
Vi såg några afrikaner som skulle gifta sig. Aj, vilka praktfulla kläder de bar och oj, vilka hysteriska 
håruppsättningar damerna hade. Fantastiskt trevligt att se. 
Nu tog A med oss till sin favoritgata: Masada. Vilken jädrans gata alltså. Så underbart bohemiskt 
skön. Fik efter fik. Konstnärer som bodde i sina museer. Kastruller som hängde i långa rep. Doften av 
braja. Fantastiskt. Och väldigt supervänster och då det i Israel var valtider så delades det ut flygblad 
överallt. Gillar inte de där självmordsbenägna supervänsterisraelerna. 
Japp. Nu var det dags att sätta sig i A:s bil igen. Han skulle nämligen till Tel Aviv på business så vi 
hakade på. Under bilfärden berättade A friskt om det mesta. Historia hit, historia dit. Raoul 
Wallenbergs arbete och bostad i Haifa. De arabiska byarna vi passerade. Solen sken och bilköerna 
ringlade långa och Dana International och Boaz Mauda sjöng sina vackraste sånger. 
 
Väl framme i Tel Aviv ville E ännu inte åka hem till Rehovot. Som den lite uttråkade småstadsfru hon 
är så tycker hon att det är väldigt trevligt att flänga runt med mig i Tel Aviv. Vi slog oss ner på en 
restaurang och drack öl och pratade. Först lite lätt om det mesta men i takt med att ölglasen sinade – 
som alltid – mer och mer om sex och samlevnad och kärlek och förhållanden. Aj aj, vilka smaskiga 
berättelser hon berättade om sin hunkige make. Om han bara visste att jag vet… 
Slutligen åkte E hem och jag gick till hotellet. Slappade en stund. Duschade och sedan gick jag till 
gayhaket Shpagat men ingen var där så jag gick till Evita och där träffade R och hans kärlek. Vi hade 
en trevlig kväll med mycket snack om det här med förhållanden och trohet. ”Jag må vara mycket 
liberal men när det kommer till förhållanden så är jag mycket konservativ. Det ska vara allt eller ingen 
och jag säger bestämt nej till så kallade öppna förhållanden.” 
Jag frågade också R varför bartendern såg så glad ut när jag anlände denna kväll. (Fantastiskt glad 
var han och han bjöd mig på shots.) ”Well, för det första så ger du för mycket i dricks”, svarade R. 
”Ja men jag har fortfarande så svårt med de många israeliska mynten!” 
Det var festlig stämning på Evita. Det var ju torsdag! Det vill säga israelisk fredag. Musiken var bra 
men jag ville höra Dana International så jag skrev på en servett: ”DANA INTERNATIONAL ”DING 
DONG”. BEVAKASHA!” Gav servetten till bartendern som skrattade lite och bad mig ge den till DJ:n 
istället. Sagt och jag. Jag ålade mig igenom dansgolvet och bort till DJ-båset. DJ:n log han med. Jag 
gjorde tummen upp med frågande min i ansiktet och DJ:n log fortfarande när han gav mig tummen 
upp tillbaka. 



 
Jag och grabbarna ställde oss ute på gatan. Så där som man absolut inte får göra i det tillknäppta 
Sverige. Hundratals bögar och deras vänner stod där och hinkade drinkar och snackade och kanske 
en och annan hånglade också. Då plötsligt hörde jag ”Ding Dong” spelas. Jag tog R i handen och 
sprang in på dansgolvet. Där ”dansade” jag äntligen till Min låt i Min stad. Underbart. 
(Lite senare spelade DJ:n Danas allra första ESC-låt ”Layla Tov Eropa” (som dock ej tog sig hela 
vägen till ESC) och då dansade jag ju så klart igen.) 
När jag var mätt på utelivet så följde grabbarna mig tillbaka till hotellet. Jag sov gott den natten. 
 
19 januari 2013, 23:05 

NITTON 
På morgonen mådde jag dåligt igen. Jo, nu var jag ju lite bakis också men förmodligen var jag 
allmänt uttorkad då jag inte druckit tillräckligt mycket vatten. Jag kände mig yr och eländig när 
väninnan S plockade upp mig på hotellet klockan 13. Vi gick till en underbart trevlig italiensk 
restaurang i Neve Tzedek och servicen var lika superb som maten. ”De är alltid så trevliga när du är 
med”, kvittrade S. Vi pratade om livet och lyckan och om politik och om drömmar. Servitören, som 
borde få något slags pris, bjöd på ”husets shot” eller vad det var och därefter tog vi en promenad 
medan vi åt glass.  
 
Vi vandrade på väg tillbaka mot mitt hotell när en man plötsligt stannade. Han tittade på mig och 
sedan sade han till vem det nu var han pratade med i mobilen ”vänta lite” på hebreiska. Antar jag att 
han sa. Vid det här laget satte sig S i sin bil och åkte hem. 
Mannen frågade: ”Är du Kim?” ”Ja, svarade jag.” Han berättade att han följer mig på Facebook 
och vi pratade lite innan han avslutade: ”I appreciate your work very much”. 
Exakt så sa han. Jag gick tillbaka till hotellet med tårar i ögonen. 
Jag vilade ett tag men snart kom ett meddelande från min vän Koby. Han ville komma från Ashdod 
för att träffa mig. Jag kunde så klart inte säga nej och en timme senare satt vi på en uteservering på 
Rothschild Boulevard. Denne Koby. En mycket fin man. Trevlig och intelligent. Och lite mjuk. En man 
med fru och två barn som vill leva i fred hemma i Ashdod, där raketerna slår ner med jämna 
mellanrum. 
 
Vi drack kaffe och samtalade ett tag och sedan åkte han hem och jag gick tillbaka till hotellet för att 
vila. Men inte länge. Det var nämligen dags att träffa en kvinna vid namn Frida. 
Frida driver en så kallad Ulpan. Alltså en hebreiskaskola. Och henne sekreterare hade fått nys om mig 
och nu ville Frida träffa mig angående något slags samarbete. Jag förstod inte vad det kunde vara för 
samarbete men jag var nyfiken så jag tackade ja till att träffa henne. Vi skulle träffas i Tel Aviv Port. 
Alltså allra längs norrut och mitt hotell ligger rätt långt söderut. Jag bestämde mig för att promenera 
till hamnen så jag satte av. Strandpromenaden låg i mörkret. Magisk. Inte alltför mycket folk ute. 
Halvnakna heta löpare. Tajta gyllenbruna lår. Ja, det är ganska trevligt att promenera där. 
 
Men det är långt till hamnen och jag glömmer varje gång hur otroligt lång strandpromenaden är. Man 
bara går och går och går och när till och med jag som älskar att gå tycker att man bara går och går, 
då är det så.  
 
Jag kom fram till slut. Genom svettig. Frida och hennes make visade sig vara jätteunderbara 
människor som jag gärna träffar igen. Vi pratade om språkskolor och politik. Om media (vidriga 
media) och om Norden. Och om det blev något samarbete eller ej låter jag vara osagt men efteråt 
körde de mig tillbaka till hotellet. 



Där väntade en trivsam överraskning. Jag blev nämligen intervjuad av Haifa student newspaper och 
resultatet låg i min inkorg. 
 
Jag låg och läste resten av kvällen. Till slut somnade jag fullständigt utmattad. Men glad.  
 
20 januari 2013, 23:34 

TJUGO 
Sitter på flyget och skriver detta. 
Somnade utmattad. Låg i sängen och läste i tre-fyra timmar fantastiskt spännande kommentarer till 
ett blogginlägg men till slut gick ögonen i kors och jag gav upp. 
Jag var tacksam då jag hörde väckarklockarna gå igång. Slapp försova mig. Alltid är en ju så orolig! 
Klev upp och duschade. Fixade busken och gick därefter till frukoststället. Åt ännu en gång ljuvlig 
sallad och fantastisk omelett. Drack upp min juice och promenerade tillbaka till hotellet. 
Packade mina saker. Sade hej då till mitt fina rum och gick ner till lobbyn och checkade ut. Kvinnan 
bakom disken, som jag inte sett under hela veckan, frågade om hon inte sett mig förut. När hon såg 
mitt namn så sken hon upp. ”Aha, jag är hon som bokar rum åt dig hela tiden.” 
Jag lovade att snart komma tillbaka, sade adjö och väntade på taxin. 
Taximannen körde en stor, bekväm bil och han bad mig vänta lite då han önskade slå en stråle. 
Han körde mig till Ben Gurion Airport och han fick dricks och önskade mig en trevlig flygning. 
Kom in i terminal 1 och blev hänvisad till en kö. Men det fanns ingen kö och jag var mycket lättad och 
oerhört förvånad. En man kom fram för att titta på mitt pass och sedan ställde han några frågor om 
var jag har varit. ”Jag är pro-israelisk bloggare så jag kommer hit hela tiden”, sa jag och han log. 
Han hänvisade mig till röntgen där min väska skulle kollas. Därefter sade en ung dam att min väska 
skulle gås igenom. Gick till nästa kö (som inte heller fanns) och en stilig, otroligt israelisk man gick 
igenom min gamla vinröda väska. Det var mina laddare som skulle få sig en ordentlig titt. 
Det gick bra. 
Han bad mig – av någon anledning – att lämna min väska hos honom tills incheckningen öppnade. 
”Det kan ta 20 minuter eller mer. Gå och drick något så länge.” 
Jag log och trippade iväg mot herrarnas. Slog en stråle. Tvättade händerna. Gick och satte mig i 
närheten av min väska. Satt inte särskilt länge förrän en dam sade att jag nu kunde få tillbaka min 
väska. Hon trodde dock att det var den svarta väskan som tillhörde mig men den svarta väskan 
visade sig tillhöra en annan svensk som satt i närheten (såg lite kristligt frireligiös ut) (ursäkta 
fördomen, men fördomar är ofta rena rama sanningar) (se på mig). Damen ledde oss båda (av någon 
anledning) de 20 meterna till incheckningen och såg till att vi checkade in och därefter önskade hon 
oss en trevlig flygning. 
Promenerade iväg till passkontrollen och visade mitt pass för en ung snärta som förde ett 
klistermärke som var klistrat på passet mot en apparat som sedan visade en femma. 
Därefter gick jag in i en stor sal och ställde mig i en mycket kort kö och visade mitt pass för en herre. 
Han klickade på knappar ett tag, eller vad han nu gjorde, och därefter önskade han mig en trevlig 
resa. 
Jag gick in i nästa sal och där satt en yngling som tog sig en titt på ett klistermärke som satt klistrat 
på mitt pass. 
Gick vidare till nästa röntgen. Och där var det faktiskt lite kö. Inte särskilt lång men långsam då 
människor (ju) är tröga och inte står redo med datorer och annat när de väl kommer fram till 
röntgenapparaten. Där stod en mycket uttråkad mörkhyad kvinna med rakpermanentat hår. Hon 
suckade och himlade med ögonen medan hon väntade på att resenärerna skulle få fram sina prylar 



och lägga dem i boxarna på bandet. 
Äntligen blev det min tur. ”Passport” sade hon robotaktigt men jag hade så klart redan hunnit slänga 
fram det framför näsan på henne och Macbook, iPad, iPhone samt bälte var jag redan på väg att 
placera i de blå boxarna. Smidigt gick det men då sade någon av damerna till en annan någonting på 
hebreiska som i mina öron lät som ”mycket elektronik, kolla honom”. 
Jag följde med en av de unga, snygga damerna till ännu en sån där pip-grej. Ja, jag hade just gått 
igenom en men jag fick nu gå igenom en ännu gång till (fortfarande utan pip). Hon bad mig att sätta 
mig ned på en stol och sedan förde hon en elektrisk grej som ser ut som en spade (eller tång för 
rakpermanent) över min kropp men det pep inte. 
Hon gick sedan igenom min ”handväska” med den där tången för rakpermanentat hår och därefter 
kollade hon mina apparater (efter sprängmedelspartiklar) med en sån där jättestor, platt tops. Som 
hon duttade runt med för att sedan ”avläsa” resultatet på en stor maskin. 
Till slut gav hon mig tillbaka mitt pass och önskade mig en trevlig flygning. 
Jag promenerade iväg för att vänta på bussen som skulle ta oss till terminal 3. 
Kan vara mycket förvirrande för nybörjare men jag vet ju hur det går till så jag var lugn och sansad. 
Efter cirka en kvart – då jag hade lyssnat på en högljudd israelisk familj – kom bussen och vi alla klev 
på och åkte iväg. Den resan tar alltid överraskande lång tid. Är Ben Gurion verklig en så enorm 
flygplats? Ja, kanske rent kvadratkilometermässigt i alla fall. 
Vi kom till terminal 3 och jag gick raka vägen till en butik för att köpa vatten. En lite burdus dam 
jobbade där och hon frågade om jag ville betala med shekel eller amerikanska dollar. ”Shekel”, 
svarade jag och hon tittade på min biljett och knapprade länge på sin dator. Så pass länge att jag 
hann tänka på att denna lilla flaska kostar 10 shekel men jätteflaskan jag köpte tidigare under dagen, 
på AM:PM i Tel Aviv kostade endast 5,10. Sedan promenerade jag runt (bokstavligt) den tjusiga 
lokalen och tittade lite på folk och i butiksfönster medan jag drack mitt vatten. 
Därefter gick jag in i en bokaffär som jag besökt många gånger. Jag tittade upp och en kvinna kom 
gående mot mig med ett stort smil på läpparna. Det var min vän E:s vän som jag träffade i måndags. 
Hon heter inte Julia men jag kommer aldrig ihåg vad hon heter så jag kallar henne Julia. 
Hon jobbar i butiken. Vilket jag inte kom ihåg men nu i efterhand så var det nog så att hon berättade 
det. 
Hon sade att hon skulle iväg en stund men ”vänta här” och jag gick runt i butiken och hittade två 
böcker som jag ville ha. 
 
”Julia” kom tillbaka och undrade vad jag hittat för spännande. Hon tittade förvånat på mig när hon 
såg vilka böcker jag valt och jag svarade på hennes outtalade fråga: ”Jag måste studera!” Hon tog ett 
foto på mig och böckerna (jag bad henne) och sedan skulle hon iväg till informationsdisken med en 
jacka. ”Nån har glömt nåt igen”, suckade hon och himlade med ögonen. Jag gick runt i butiken ett 
tag till och ”Julia” kom snart tillbaka och jag frågade hur hon mådde. Hon sa att hon var trött då hon 
varit på date ”idag” men jag antar att hon menade ”igår”. Jag frågade så klart hur hennes date hade 
gått och hon svarade att hon inte riktigt visste. ”Inte bra, inte dåligt. Det blir en andra date så den 
måste nog ha gått okej i alla fall.” ”Julia” försvann iväg igen och jag betalade och gick. 
Nu gick jag in i en musik- och filmbutik som jag har handlat en hel del hebrepop i under åren. En 
övertrevlig säljargrabb kom fram och undrade om jag behövde hjälp. ”Nej, jag kollar bara lite”, 
svarade jag och han sa att om jag undrade något eller ville provlyssna på musik så var det bara att 
säga till. 
Jag scannade av skivavdelningen men hittade inget intressant som jag inte redan äger så jag tog en 
titt på filmerna. Och där stod den. Filmen jag letat efter så länge. Eyes Wide Open. Filmen om två 
ortodoxa judar i Jerusalem, som blir kära i varandra och drama uppstår. Jag frågade den övertrevliga 



säljargrabben om filmen kommer med engelsk textremsa och han svarade att det gör den. 
”Underbart, kvittrade jag.” Sedan frågade han om jag har sett Yossi – uppföljaren till Yossi & Jagger. 
Jag svarade ja och han visade mig den i stället. Jag gjorde mig redo för att betala men då sa grabben 
att det är ju så att om jag köper en sak till så får jag en fjärde gratis. Eftersom jag kände mig svag och 
då han var en mycket skicklig säljare så bad jag honom rekommendera någon bra israelisk film och 
då de två jag redan valt var gayiga så presenterade han ännu en med HBTQ-tema. Han berättade 
ivrigt om filmens handling och jag kände att denna film kommer jag att älska. Och då var det bara en 
film kvar då – den jag skulle få gratis. Säljaren föreslog en gammal israelisk goding och han berättade 
återigen ivrigt om filmens och jag slog till. 
”Enjoy the movies”, hojtade han när jag gick. 
 
Nu gick jag och slog mig ner mitt i den där cirkeln där fontänen sprutar vatten. Satt och ugglade. Såg 
vackra judiska män. Kippor i stora lass. Såg muslimska damer och jag tänkte på att jag inte gillar 
deras huvuddukar. Jag tycker helt enkelt att de är fula. Men låt mig tycka det då! 
Jag såg en kristen – nån typ av nunna – som satt och pratade i mobiltelefon. Hon bar också någon 
typ av huvudduk, som gick ända ner till golvet, och jag tänkte att den var snyggare. Jag tittade på 
informationsskärmen och tänkte på hur otroligt snyggt ”Stockholm” ser ut på hebreiska. 
12:45 reste jag mig upp, gick på herrarnas och promenerade därefter bort till gaten. Efter bara en 
minut var det dags att stiga ombord och jag satte mig som vanligt på min förbokade plats nummer 
32F. 
Det tog ett tag innan vi kom iväg och jag satt som vanligt och hoppades att ingen skulle sätta sig 
bredvid mig. Tack och lov gjorde ingen det. När vi sedan startade så började det droppa vatten i mitt 
huvud och jag tänkte att ja, det låg ju en liten pöl på sätet när jag klev på. Alltid är det nåt. Innan 
skylten med säkerhetsbältet släckts började de där tröga människorna att resa på sig för att gå på 
damernas. Att de aldrig lär sig! De fick sig en åthutning och så fort skylten hade slocknat så gled jag 
över på säte 32E, för att slippa dropparna. 
Klockan 15:38 (osäker på tidszonen) åt jag den där underbara pastasalladen. Samma som jag åt av 
på vägen ner. Pasta, parmesan och pesto. Stewarden frågade om pastan var god och jag svarade att 
den var underbar. 
Strax efter att jag ätit klart hörde jag flygvärdinnans meddelande: ”Finns det en läkare ombord så ge 
dig till känna!” 
”En tjej sitter och pjukar”, sa stewarden till sin kollega. 
Det var en ung israelisk kvinna som blivit jättesjuk. Jag kände med henne och flyttade på mig så att 
hon skulle kunna ligga ner på tre säten. Hon låg där och hulkade och våndades – precis som jag för 
några dagar sedan. Arma tös! 
Vi landade på Arlanda och som vanligt förstod trögskallarna inte att ”det går bra att kliva av bak i 
planet” betyder just det. Så jag var först av och inne i bussen. Långt senare lunkade trögskallarna 
efter. De allra flesta trängdes vid den främre utgången. Jistanes, tänkte jag. Sedan kom den sjuka 
israeliskan på bussen och jag led med henne. 
Så fort bussen stannat och vi klivit in i byggnaden så tog några burdusa polismän några unga 
grabbar åt sidan. Mycket dramatiskt. 
Jag stod sedan i en LÅNG kö för att få visa upp mitt pass. Plötsligt kände jag en svag hand mot min 
arm. Den unga israeliskan pep: ”Kan jag få gå ut med dig? Jag kan inte stå upp. Jag sätter mig där 
framme och när du kommer fram så reser jag mig upp och kommer med dig?” 
”Självklart”, svarade jag och tänkte att jag borde gå fram och be alla släppa henne före i kön men 
innan jag riktigt hann tänka klart så såg jag att hon vinglade fram på eget bevåg och sedan försvann 
hon. 



Kollade efter henne när jag kom ut genom tullen men såg henne ej. Hoppas verkligen att någon hade 
kommit för att möta upp henne. 
Tog Arlanda Express till centralen och tunnelbanan hem. 
Hemma hade brassen lagat mat och Sebbe var glad. 
Jag trött, svag och lite vemodig. Men glad över att ha dessa charmörer att komma hem till. 
 
22 januari 2013, 23:18 

TJUGOTVÅ 
Denna tisdag tillägnade jag helt valet i Israel. Plus hemifrånjobb.  
 
23 januari 2013, 09:38 

TJUGOTRE 
Ligger i sängen och knapprar på tangenterna. Kollar de svenska tidningarna för att se vad de skriver 
om valet i Israel. Aftonbladet går naturligtvis längst: ”Israel röstade för mer våld”. De är ju verkligen 
inte kloka någonstans. Vem läser Aftonbladet ”på allvar”? Skrämmande. 
 
Rena rama lögner och en jävla massa skitsnack. 
 
Detta gör mig deprimerad. Inte minst med tanke på att jag för bara några dagar sedan satt i Israel 
och talade med intelligenta, vältaliga människor som kan sin historia. Som tröttnat på att världen (inte 
minst Sverige och Norge) vägrar fatta ett och annat. Med massmedia som konstant förvränger och 
förvrider. 
 
När man vänt på alla stenar både en och tre gånger så återstår endast ett enda alternativ: hat mot 
Israel för att hon är världens enda judiska stat. Det vill säga rent judehat. Det finns helt enkelt inga 
alternativ och detta gör mig så vansinnigt deprimerad. 
 
Sverige, det en gång så blomstrande Sverige, har tappat sin skönhet. Mina känslor för detta land har 
svalnat så mycket att lågan snart brinner ut. Ett gäng tomtar som istället för att diskutera sakfrågor 
(som invandring) istället diskuterar hur dessa frågor ska diskuteras. I oändlighet. Ett sär_skrivande, 
Aftonbladet-läsande folk. Det är vad Sverige blivit. 
Man behöver inte ta sig längre än till Finland för att finna ett helt annat debattklimat. 
Och i Finland hatar man inte Israel på samma sätt som man gör i Sverige. 
Och i Finland lär sig eleverna någonting i skolan. Bara en sån sak… 
 
Sverige – landet där programledaren för SVT:s största program sprider både judehat och okunskap 
om Israel så fort hon hinner. Och det är okej. 
Sverige – landet som judarna (som bott här i generationer) nu flyr. På grund av hot och förföljelse från 
en grupp nyanlända (detta ska tystas ner, så klart). 
 
Många av dessa svenska judar flyr till Israel. Och attackerna från svenskt håll fortsätter. Men denna 
gång lite fint inlindat i ”kritik mot staten Israel”. Herregud! 
Ett land som inte kan skydda sin judiska befolkning har INGEN rätt att överhuvudtaget kritisera den 
judiska stat de svenska judarna flyr till. 
 



BASTA. 
 
Jag är så jävla trött på dig, fröken Sverige. Vet du det? 
Du är inte ens snygg längre. 
 
24 januari 2013, 10:28 

TJUGOFYRA 
Tillbaka på jobbet. Rent fysiskt alltså. 
-18 grader men som vanligt så känns det inte värre än -10. Där någonstans går gränsen. Det blir helt 
enkelt inte ”värre”. 
Påminner mig om en dokumentär jag såg en gång. Om en tant som forskade någonstans i Antarktis. 
På grund av kylan kunde hon inte duscha och hon sa att ”man kan ju bara bli så och så smutsig – 
sedan kan man helt enkelt inte bli smutsigare, och man vänjer sig”. 
Jag vill lägga till ett par saker till gårdagens inlägg. 
Det gör mig deprimerad att den i svensk media så hårt hyllade egyptiska presidenten har sagt att 
judar är ”fientliga av naturen”, ”blodsugare” samt ”avkommor till apor och grisar”. 
Varför talas det inte mer om det? 
Och högt uppsatta palestinier talar om ”myten” förintelsen. 
Varför talas det inte om det? 
Aha, det ska ju fortsätta gullas med de stackars fromma lammen som kallas palestinier. 
Och varför i helvete talas det inte om att i Jordanien bor det en massa palestinier men ändå låter de 
palestinska flyktingar bo i flyktingläger. De vill ha kvar dem som ett öppet sår. Ett vapen mot Israel. 
De utnyttjas. Varför i hela helvete talas det inte om detta? För att ingen vet? Ja, men nu vet ni. De 
araber som bor i Israel (och har israeliskt medborgarskap) har det bättre än någonstans i hela kaoset 
som kallas ”arabvärlden”. 
Men ändå är det Israel som dag ut och dag in ska trashas. 
Detta gör mig deprimerad. 
Nåväl. Låt oss lalla vidare. Det är ju snart fredag och då ska det fredagsmyyysas *URK* och på 
måndag är allt bra igen. 
 
25 januari 2013, 09:23 

TJUGOFEM 
Att de arma – och en gång så intelligenta – svenskarna har en helt skev bild av Israel visste jag ju 
redan, men först igår kväll förstod jag hur illa det faktiskt är. 
En FB-väns vän jollrade på om ”parkeringsplatser enbart för judar”. Jag trodde jag skulle smälla av 
men jag tog diskussionen. 
Han hade så klart aldrig varit i Israel. 
Israelerna är avhumaniserade i detta land. De ses inte som människor utan som en stor klump som 
kallas Israel. Och Israel är en mycket ond, ond klump. 
Påminner om nazisternas Tyskland, gör det inte? 
Jag tror jag måste spy. 
Och senare på kvällen blev jag avföljd av en ”kristen” på Twitter. På grund av att jag är gay. 2013. 
Jag tror jag måste spy. 
 



Ja, jag vet att jag lovade att detta ska vara en helt ”privat” blogg, men jag kan inte låta bli när alla är 
så jävla dumma i huvudet.  
 
26 januari 2013, 22:02 

TJUGOSEX 
Dagen började med att vi besökte Kakelspecialisten. (Nu ska köket äntligen bli färdigrenoverat.) Till 
min enorma glädje var kaklet som jag ville ha betydligt billigare än de kakel jag kanske ville ha. Sedan 
drack vi historiens godaste Irish coffee. Besökte en vän fastän det inte var Melodifestival på tapeten, 
vilket kändes konstigt men trevligt. Ett kort besök på en bar och nu stupar jag i säng. Kämpar med att 
hålla ögonen öppna.  
 
27 januari 2013, 09:17 

TJUGOSJU 
Det är Förintelsens minnesdag och en väns vän tänker till:  
 
”det är väldigt synd det som hände judarna, men det som är ännu mer synd är att de gör samma sak 
mot palestina. No offence :))” 
 
Människor är som sagt helt jävla dumma i huvudet. Vad vet denna medborgare – som har rösträtt – 
om Förintelsen? Vad vet denna människa om Israel? Notera också ”:))”. Vilken jävla idiot.  
 
28 januari 2013, 08:57 

TJUGOÅTTA 
Igår kom kaklet äntligen upp på köksväggarna. (Tack för hjälpen, gossar.) 
Ny är köket kryddigt och hett. Sensuellt och SASSY. 
Nästa helg blir det klart med hyllbygge, fläkt och nya fina lister. 
Äntligen. 
På kvällskvisten låg jag och våndades med min onda mage. Jag hade så ont att jag såg stjärnor. 
Måste utesluta vissa saker ur min kost. Jag har en idé och jag testar i dag. 
Måndagen är här och jag och Sebbe är på jobbet. Helgen gick som i ett svisch. 
 
29 januari 2013, 09:23 

TJUGONIO 
Idag säger vi hej och välkommen till min nystartade enskilda firma. 
Jag planerar att bygga upp ett imperium. Tänk Blake Carrington i Alexis glammiga kläder. 
Något åt det hållet. 
För övrigt är jag fortfarande sjuk och svag. Igår kom jag hem från jobbet och därefter låg jag i soffan 
och halvsov hela kvällen. Ändå orkade jag knappt ta mig upp i morse när klockan ringde. 
Många är sjuka just nu. Som vännen som fått morfin utskrivet… 
Eller kollegans dotters skolklass där 2/3 ligger utslagna där hemma. 
Och det här vädret gör ju ingen lyckligare. Från -20 till +5 på ett par dagar. Inte okej. 
 
 
 
 



 
30 januari 2013, 09:20 

TRETTIO 
Nu knaprar jag medicin. Jag mår bättre. Ej att förväxla med bra. 
Magattackerna kommer då och då och de gör riktigt ont. Lealös och seg är jag också. Inte riktigt 
kvick i huvudet. 
Nu kommer ett par tips. Från mig till dig. Bara så där. 
Kommer du ihåg Identitus Fördomsspel? Det är lajbans och det reas nu ut för 500 kronor (ord. pris 
1580 kronor). Slå till! Läs mer och kontakta skaparna här. 
Är du i Tel Aviv i morgon så tycker jag att du ska gå på svensk fest. Ja, för en israelisk-amerikansk 
vän är Sverige vad Israel är för mig (även om han på senare tid – med all rätt – har börjat oroa sig för 
hur landet ligger) och nu anordnar han alltså en fest. Mer info här. 
Jaja, nu jobbar Sebbe och jag undan dagen och vips är det helg och vi kan sova ut + fixa det sista i 
köket. 
 
31 januari 2013, 09:19 

TRETTIOETT 
Jag såg Uppdrag granskning igår och jag blev så deprimerad. 
Dels på grund av vad människorna sade i programmet. 
Dels på grund av att så många ska ‘försvara’ allt som har med islam att göra. Med näbbar och klor. 
Debatten hamnar på en så otroligt låg nivå och ‘alla’ är rädda för att säga något som någon kan 
uppfatta som ‘stötande’. 
Och vad FAN mumlade den där kvinnan från Feministiskt Initiativ om? HERREGUD. ”Vi vita kvinnor 
ska inte hela tiden kämpa för alla andra” och ”det känns dumt att företräda nån annan”. 
Jesus Kristus! Det här landet är befolkat av alla slags tomtar. 
Jag brukar försöka hålla mig borta från diskussioner om islam eftersom det finns så många som 
låtsas vara Israelvänner som i själva verket mest är muslimOvänner. Vill inte klumpas ihop med dem. 
Men ibland måste jag bara ryta till. Och eftersom jag har utisbakgrund så får jag det. 
En sån välsignelse! 
Det ser mörkt ut. 
Jag är deprimerad. 
Avrundar här. 
 
Beslöjad dam: ”Religionen ska inte anpassas efter tiden. Tiden och människorna ska anpassa sig 
efter Koranen och religionen.” 
 
01 februari 2013, 08:32 

TRETTIOTVÅ 
Jag sade till brassen: februari är en sådan skitmånad att vi kan göra den till en hälsans månad. Bara 
nyttig mat (raw food), ingen alkohol och inte ens kaffe (bara TE – buuhuu så kiligt, som man säger i 
Västergötland). Och eftersom februari i sig är en så tråkig månad så kommer vi inte ens märka att den 
just blev ännu tråkigare. 
 
01 februari 2013, 08:47 



NY SITE! 
Jag lanserar nu min nya site. Där samlar jag allt jag tidigare spritt på diverse bloggar. Välkommen!  
Israelism.se 
 
02 februari 2013, 23:54 

TRETTIOTRE 
Idag har vi renoverat igen. 
Förhoppningsvis står köket klart i morgon. 
Fint blir det. Ett maffigt bildextra kommer. 
Kvällen tillbringade vi tillsammans med Melodifestivalenvänner. 
Anna Järvinen fick ögonen att fuktas. Fin text. 
 
03 februari 2013, 09:25 

TRETTIOFYRA 
Nu sjunger vi med i denna vackra bit. (Synd bara att sminket hade smetat ut sig och synd att klädseln 
var som den var. Det skadar ALDRIG att klä upp sig en smula.)  
(Anna Järvinen ”Porslin”.) 
 
Uppdatering: Och dagen gick snabbt. Grabbarna kom och jobbade i köket. Hjälpte till så mycket jag 
kunde. Några småsaker kvar och sedan är vi färdiga. Nästa helg får det bli… 
 
04 februari 2013, 10:08 

TRETTIOFEM 
Äntligen måndag. 
Och igår hade jag inte ont i magen en enda gång. För första gången på flera veckor. 
Idag ska jag f a s t a. Rensa kroppen. Dricka tråkigt te, inget kaffe, och hälla i mig citronvatten. 
Nu tycker jag att ni ska läsa min intervju med Kasim Kas Hafeez – en brittisk muslim som hatade 
judar och Israel (så som många muslimer blir intutade att göra). Han tog dock reda på fakta och gör 
nu ungefär vad jag själv gör. Läs här: Hur en brittisk muslim ändrade sig gällande Israel. 
Idag ska jag intervjua en israelisk-amerikansk vän som ä l s k a r Sverige och som för några dagar 
sedan ställde till med en svensk fest i Tel Aviv. Det blir nog trevlig läsning. 
Och kommer du ihåg att jag blev intervjuad av Haifa Student Newspaper? 
Jag ska nu bli intervjuad av Tel Avivs universitetstidning. 
 
05 februari 2013, 10:54 

TRETTIOSEX 
Gårdagens fasta gick förvånansvärt fint. Idag blir det uteslutande smoothies. Har lagt upp några här. 
Morgonen börjar jag med den som jag döpt till morgonsmoothie.  
 
 
 
 
 
 



06 februari 2013, 21:53 

TRETTIOSJU 
Detta var en sådan där dag då man sitter och väntar på ”ventilationskollare” som ska komma ”nån 
gång mellan 08 och 18″ och man väntar och väntar och suckar och suckar. 
Gårdagskvällen var roligare. Jag hälsade på en israel och hans fräsiga fruga. 
Fantastiska människor. Fantastiska samtal. 
Kände mig som hemma. 
 
07 februari 2013, 13:57 

TRETTIOÅTTA 
Varför kan jag inte sova? 
Jag vet inte. 
Sitter nu på jobbet och gläds åt att hundarna som besöker kontoret omedelbart springer som tjurar 
genom korridoren och fram till min dörr som de buffar upp. Vi kelar och de får snask. Alla är glada. 
Och när de ska vila så kommer de in och sover bredvid mig på golvet. 
Igår tog jag och Sebbe en långpromenad och jag gick runt och pratade med mig själv – oavbrutet i en 
och en halv timme. Det var en mycket intressant monolog. 
Mänskligheten missade något. 
 
08 februari 2013, 20:14 

TRETTIONIO 
Äntligen fredag. Fastän jag ska jobba hela helgen så är fredag fredag. Eller shabbat. :-) Det är djupt 
rotat det där. Måndagar hatar jag även om jag skulle vara ledig dagen därpå. Så det handlar inte om 
det. Det bara sitter i. Sedan barndomen. Grundskolan. Då jag hade ont i magen varje morgon i nio år. 
Därför älskar jag än idag torsdagar. Helgen har inte riktigt börjat men den lurar runt knuten. Allt får sin 
förklaring när man tänker efter.  
 
09 februari 2013, 11:13 

FYRTIO 
Hej lördag! 
Jag jobbar idag. Hemifrån köksbordet iklädd ett LINNE. 
I afton är det Melodifestival och vänner kommer över men jag tänker fortfarande inte blogga eller 
twittra eller facebooka om festivalen eftersom SVT accepterar programledarens patetiska 
Israeltrashande bullshit. Det är min protest det. Liksom förra året. 
Men denna subba kommer inte att få ta min festival ifrån mig. Så jag tittar. I tysthet. 
I afton är det final i Finland och jag håller tummarna för Krista Siegfrids. ”Marry Me” är bra. Inte 
jättebra men bra. Och bäst av finallåtarna. 
Dessutom finlandssvensk och som jag sagt så många gånger så känner jag mig hemma bland fjollor 
(av alla kön och ickekön), judar och finlandssvenskar. 
Så heja heja. 
En låt som däremot är jättebra är ”Vår tid – vårt land” med väl valda finlandssvenska vokalister, 
däribland Krista Siegfrids. Tyvärr dyker en rappande jävel upp. Ännu ett exempel på hur en 
rapparjävel sabbar en fin bit. 



 
10 februari 2013, 11:56 

FYRTIOETT 
Oj oj. Jag försov mig denna söndag. Arbetet kallade klockan tio och jag vaknade sex minuter över. 
När sov jag senast ända till 10:06? Nåväl, nu sitter jag här med min kaffekopp. Jobbar och ser 
gårdagens finska final. RÄTT LÅT VANN. 
Ja, efter Melodifestivalen såg vi slutet av finska finalen och eftersom bostaden var full (nåja) av 
finlandssvenskar så var jublet stort när Krista Siegfrids vann med poppiga biten ”Marry Me”. Det blir 
den tredje finlandssvenska artisten på raken för Finland i ESC. Inte illa av en miniminoritet. (Lite som 
de jättefå judarnas supermånga nobelpris!) 
Efter finska finalen gick vi snabbt över till norska diton. Hann se de fyra som gick till ”guldfinalen”. 
Två astrista ballader, en ”crazy” rapgrej med en bra refräng (som Brassen har sjungit på sedan igår 
kväll) och slutligen den solklara vinnaren: Margaret Bergers ”I Feed You My Love”. Roligt hade vi åt 
det norska systemet. ”Melodi nummer 4 får 3487 poäng.” 
Bra val av både Norge och Finland alltså. Tack för det. 
 
11 februari 2013, 10:39 

FYRTIOTVÅ 
Äntligen måndag igen. 
Efter 30 är varje ny dag en bonus och en är glad och tacksam över att vakna upp på morgonen. 
Ni läste kanske i någon av morgontidningarna om den finska tv-serien Finland är svenskt (Suomi on 
ruotsalainen). Den finns att se på Yle Areena. Första delen finns här, men den försvinner snart, så 
skynda på! Andra delen finns här och sedan finns det tre till + fem på ingång. Se! Svensk text får du 
genom att klicka på TXT i nedre högra hörnet. Välj ”Ruotsi”. Mycket spännande och informativt och 
ja, jag förstår att en och annan blir provocerad. 
 
12 februari 2013, 23:11 

FYRTIOTRE 
I dag har jag känt en längtan till Finland. Måste nog snart åka. Såg finlandssvenska nyhetssändningar 
halva morgonen. I afton sträckläste jag Leif Zerns bok ”Kaddish på motorcykel” från början till slut. 
Vilken fin och kärleksfull hyllning till fadern. Och helt plötsligt fanns inte bara judendomen där – utan 
även Helsingfors. Bara fjollorna fattades. Boken rekommenderas. 
 
13 februari 2013, 22:12 

FYRTIOFYRA 
Sitter och bläddrar i mina gamla dagböcker. 
Har skrivit sedan 1986. Jag var nyss fyllda 11 när jag började. 
I 1991 års dagbok hittar jag några klipp. 
Detta var under mina finska år. Jag skulle ta upp en nyhetshändelse och prata om den inför klassen. 
Jag valde så klart någonting som hade med Israel att göra. Året var som sagt 1991. 
 
14 februari 2013, 09:35 



FYRTIOFEM 
Jag har jobbat hemifrån hela veckan men nu sitter jag återigen som ett ljus på kontoret. 
Arbetsdag 8/9 är här och jag ser fram emot helgen. 
Jag ser fram emot att UGGLA och LÄSA och SPELA POP och att BARA VARA. 
Läs gärna det senaste superbrevet på Letters From Israel: ”Dear Swede… I really don’t 
care.” Fantastiskt bra. 
För övrigt är det väldigt roligt att Madonna finns på instagram. Precis som jag. Vi är så ungdomliga, 
Madde och jag. 
 
15 februari 2013, 18:35 

FYRTIOSEX 
Eftersom jag sover dåligt nu (igen) så ligger jag och läser till sent, sent. 
Igår sträckläste jag min egen dagbok från år 2005. VILKET GALET ÅR. 
Går nästan inte att förstå. Perioden mellan att ha blivit dumpad och sedan några månader senare bli 
ihop med en ny person var minst sagt hektiskt. Overklig. Nästan svårt att tro på vad som faktiskt 
skrevs ner. 
Har en idé. 
Men nu ska jag ta helg. Färdigarbetad och hemmet är nystädat. Maten står och puttrar. 
 
16 februari 2013, 12:08 

FYRTIOSJU 
Jag har glömt att visa upp det färdigrenoverade köket. Flott va? Inbjudande? Kryddigt och piffigt? Ja, 
här ska mustiga grytor skapas. Här ska falafel rullas och hummus vevas ihop. 
 
17 februari 2013, 23:46 

FYRTIOÅTTA 
Söndagar, söndagar. Slappa, läsa, äta onyttig mat, äta glass, se film, se en film till för att helgen inte 
ska ta slut riktigt än.  
 
18 februari 2013, 19:28 

FYRTIONIO 
Helgen är korta. 
Veckorna går väldigt snabbt. Ålderns höst kom alldeles för tidigt. 
Ogillar måndagar. Idag kryddade vi till vardagen genom att laga falafel, hummus och latkes. Tre feta 
favoriter! 
Nu blir det grekisk uttagning till Eurovision. 
Sebbe är tyvärr lite hängig idag. 
 
 
 
 
 
 



19 februari 2013, 11:25 

FEMTIO 
Så i morse motionerade jag till jobbet, i ett rasande tempo. 
Sebbe fick stanna hemma eftersom han var lite sjuk igår. Det är ju väldigt hemskt när ens husdjur inte 
mår bra. Bara sitter och glor. Och vill vara i fred. 
Men i natt vaknade jag av att han var uppe och tömde matskålen – alltid ett bra tecken. Dessutom 
hörde jag honom dricka vatten vid två tillfällen. 
I morse satt han bredvid mig och ville att jag skulle vakna. Han verkade må bra igen. 
Nu ska här på arbetsplatsen mina ‘satellitsajter’ lanseras. Mycket knep och knåp. 
 
20 februari 2013, 13:22 

FEMTIOETT 
Igår läste jag någonting om den där tv-serien Girls. Bestämde mig för att se pilotavsnittet. Första 
scenen fick mig att vilja stänga av men när hela första avsnittet var avklarat så var jag faktiskt fast. 
Girls var ju inte alls vad jag hade förväntat mig. Vilken trevlig serie! 
Vulgär och kinky. Inte pinnsmal, klassisk skönhet i huvudrollen. Överraskande vändningar. Humor. 
Lite svart humor… 
Så… Jag såg hela första säsongen igår. 
Idag kan du läsa om första deltävlingen i Israels uttagning till ESC: Kdam Eurovision. 
Du kan även läsa ett nytt brev från Israel (mycket läsvärt): ”What I ask for is not support, I ask for 
understanding”. 
För övrigt är Sebbe frisk igen. Han är med mig på jobbet och strax ska vi tacka för oss och motionera 
hemåt. 
 
21 februari 2013, 08:55 

FEMTIOTVÅ 
Igår såg vi dokumentären Hungry For Change. Kortfattat om hur livsmedelsindustrin förgiftar alla som 
inte lagar all sin mat från scratch – och helst då från den egna trädgården. Inte så jättemånga nyheter 
egentligen, men en hälsosam påminnelse. Butikerna är fulla av ”livsmedel” som inte är livsmedel – 
som inte är någonting vi borde få in i våra kroppar. Mycket deprimerande att livsmedelsfolk alla är så 
cyniska. ”Jag struntar i att människor blir feta och sjuka, ty jag tjänar ju pengar.” Äckligt. Själv älskar 
jag att håva in cash. Men inte på bekostnad av andra. #ModerTeresa  
 
Googlar du lite så kan du se hela dokumentären. 
Februari har ju för mig varit något av en hälsans månad (med ett par patetiska avbrott) men nu känner 
både jag och brassen oss redo för en avgiftning. En så kallad ‘juice detox’. 
Återkommer i ämnet. 
 
22 februari 2013, 19:20 

FEMTIOTRE 
Snart är det mars. Så det är dags för håret att sluta hänga och flänga. Dagen var arbetsam och bra. 
 
 
 
 



23 februari 2013, 08:32 

FEMTIOFYRA 
Om du tror att jag ligger bakis och skakis efter ännu en nattklubbsnatt så är du fördomsfull. 
Jag är uppe och redo – att gå till synagogan. 
Uppdatering: Hemma igen. Besökte synagogan med min vän Anna och det var mitt första besök 
i Stockholms stora synagoga. Kände mig så klart ”hemma” och ”bland vänner” och att vi 
välkomnades på detta vis gjorde ju inte saken sämre: våra namn stod på en tavla i entrén, 
tillsammans med en davidsstjärna och ”välkomna”. 
 
Men det här med säkerhetsarrangemang, vakter och id-koll osv. Hallå Sverige, är det inte dags att 
skärpa sig lite och låta judarna vara i fred? Jistanes! 
Efteråt åt vi hummus på israeliska Reggev på Södermalm. Mums. 
 
24 februari 2013, 20:50 

FEMTIOFEM 
Supersöndag. Sett på dokumentärer hela dagen. Bland andra Fat Sick and Nearly Dead.  
 
25 februari 2013, 20:48 

FEMTIOSEX 
Hej och välkommen till en ny vecka i livet. 
Som vanligt kan vi göra om och göra rätt. 
Allt vi misslyckades med förra veckan kan vi nu ändra på, eftersom vi vaknade även  denna morgon. 
Här är det hälsovecka. I eftermiddags inledde jag min juicedetox. Mycket inspirerad efter att ha sett 
dokumentären Fat Sick and Nearly Dead. 
Vet inte hur länge jag ska hålla på, men nu är det bara grönsaks- och fruktjuicer som slinker ner längs 
strupen. 
Till middag drack jag en vid namn Mean Green. Denn innehåller: 
1 näve kål 
4 selleristjälkar 
1 gurka 
2 äpplen 
1 citron 
1 bit ingefära 
Allting ner i juicepressen och ut sipprade sedan Skaparens godis. 
 
26 februari 2013, 12:29 

FEMTIOSJU 
Juicedetoxen fortsätter. Till brunch en juice innehållande: 
1 gurka 
1 näve spenat 
1 näve persilja 



4 selleristjälkar 
1 citron 
Den var god och ganska mättande. 
Nu kör jag på ett tag och hoppas på att jag kommer att återigen blomstra. 
I afton är det äntligen dags för semi 1 i israeliska uttagningen till Eurovision. Läs mer här. 
Så från klockan 20 i kväll svarar jag inte i telefon. (Som ringer cirka en gång i veckan, tack och lov. 
Mail och SMS är grejer det!) 
Jag är galet nog ledig idag och har sorterat papper hela förmiddagen. Gamla räkningar från 2004 kan 
väl kastas vid det här laget? 
Uppdatering: 
Till middag blev det en juice bestående av: morot, selleri, rödbeta, broccoli, citron. 
 
27 februari 2013, 11:31 

FEMTIOÅTTA 
Oj oj, gårdagskvällen blev en succé. Jag talar om Kdam Eurovision. Ja, min favorit gick rakt till final. 
(Kathleen Reiter ”Ad elay”.) Scenen var fin och programledarna trivsamma. Och det bästa av allt är 
att det redan i afton är dags för semifinal nummer två.  
 
28 februari 2013, 10:03 

FEMTIONIO 
Jistanes så trevligt det är med Kdam Eurovision. ALLA mina favoriter går direkt till final. Har saknat 
den känslan i Melodifestivalen… 
Så nu är livslusten tillbaka! 
Till min maximala förvåning gick även en herre vid namn Vladi vidare. Jag måste säga att hans 
uppträdande är kanske det värsta jag sett i ESC-sammanhang. En rultig, kort man som tror sig vara 
19 år. Piruetter och hela kittet. Dessutom en jobbig (klistrig!) låt. Fy farao. 
I afton är det dags för semifinal 3. Läs mer här. 
Och här är mina stora favorit så här långt. 
Vacker kvinna med fin stämma sjunger elegant ballad på hebreiska och franska. 
Det är Eurovision det! 
 
01 mars 2013, 08:56 

SEXTIO 
Vi har besök. Lisa är här. Hon är världens lugnaste hund. Till och med lugnare än mina föräldrars 
filbunke. I tjugofyra timmar stannar hon och hon är välkommen tillbaka när som helst. Alla hundar är 
välkomna, ty vi älskar att ha en extra själ i hushållet! 
 
Igår kväll såg jag tredje och sista semifinalen i israeliska ESC-uttagningen (nu är det ”andra chansen” 
och finalen kvar) och dra på trissor! För tredje kvällen på raken gick min favorit – Moran Mazor – raka 
vägen till final. Fantastiskt trevligt.  
 
02 mars 2013, 18:57 

SEXTIOETT 
Bra dag. Har jobbat och nu ska vi få festligt besök. Jag har peruk på huvudet. Varför? För att jag är 
en fri själ som lever i den fria världen. Eller: Varför inte?  



 
03 mars 2013, 14:30 

SEXTIOTVÅ 
Gårdagskvällen blev en trevlig historia. 
Trevligt besök. Inklusive hund. 
I afton är det dags för ”andra chansen” i Israel. Läs mer här. 
Tycker också att du ska läsa om det faktum att alla smarta människor lämnar sandlådan Sverige. Till 
slut är det bara dönickarna kvar. Jättefestligt. 
Jag jobbar och tittar, nej, lyssnar på dokumentärer. 
 
04 mars 2013, 15:52 

SEXTIOTRE 
Måndag=alltid lite nedstämd. 
Har som sagt inget med jobb att göra (har ju dessutom jobbat hela helgen). Nej, det är psykiskt. 
Idag kan du ta del av ett klipp där en Hamas-tant förklarar att det goaste som finns är att dö för Allah. 
Freden är nära nu. 
Skojade bara. 
Nu ska jag strax motionera hemåt med Didos nya album i lurarna. 
 
05 mars 2013, 13:58 

SEXTIOFYRA 
Igår kväll låg jag och läste en trevlig bok men klockan 21 (tjugoett!) var jag helt slut och gick till sängs. 
Äntligen var måndagen över! 
Idag har jag arbetat extra hårt och det känns gott. Sebbe ligger bredvid mig i sin lilla säng här på 
kontoret, och sover och snarkar. 
Idag kan ni läsa om chockade norrmän och här finns en mängd läsvärda länkar. 
 
06 mars 2013, 14:18 

SEXTIOFEM 
Dagarna går. Nätterna likaså. Hjulet snurrar och snurrar och det är väl tur det. Arbetsdagen har gått 
som i ett huj. Mest suttit och skrivit idag. Ser fram emot helgen. Men jag kunde så klart inte tacka nej 
till mer jobb så det blir sexton arbetsdagar på raken. Gott när det klirrar till i kistan så att en kan resa 
till TLV… Och så måste ju skattekronor rulla in så att människor kan fortsätta leva rövare. HOST. 
 
07 mars 2013, 13:29 

SEXTIOSEX 
Våren är kommen. 
I morse iakttog jag ett bra tag en fågel som byggde sig ett kärleksfullt hem i trädet utanför mitt 
köksfönster. 
Tänk vad de kan. Fåglarna. 
Hur förklarar man känslan av vår? 
Har funderat kring detta. 



Dels är det ju en doft. Men så är det så klart även ljuset. Och ett slags hopp. 
Efter nästan ett halvårs mörker så är det ljust på morgon och eftermiddag. 
(Vad gör detta mörker med oss?) (Kan ju inte vara hälsosamt!) 
En känsla av liv och lust vaknar i kropp och sinne. 
Den nordeuropeiska våren är sannerligen fantastisk. (Har inte så mycket att jämföra med.) 
Men glöm nu inte att varje år kommer den sista snön i april. Exempelvis förra året. 
Fru Vinter kommer med sin tidigare enorma klänning av snö. En klänning som förvandlats till en liten, 
liten kjol. Hon försöker veckla ut den över vårt land men hon lyckas inte. 
Och det är då hon tackar för sig. 
Drar sig undan. 
Och Señor Sommar dyker upp. 
I afton ska jag iväg på en viktig, hemlig grej, så jag kan inte se FINALEN i israeliska uttagningen till 
Eurovision Song Contest! Vad kan vara viktigare? Vänta och se. 
Dessutom är det drama i finalen då en av storfavoriterna har HOPPAT AV! 
 
08 mars 2013, 12:02 

SEXTIOSJU 
Igår var jag på en välgörenhetsgrej (Israel) och träffade gamla och nya vänner. 
Och ja, när jag gick på herrarnas så sa en herre: ”är du Kim Milrell?” 
På HERRARNAS! 
Ha ha ha. 
Jag gick in i mitt bås och han gick in i sitt. Han ropade: ”Det du gör (för Israel) är mycket bra!” 
På HERRARNAS! 
Ha ha ha. 
Sedan drack jag en öl, nej två, med en israeliska och en jude och därefter rusade jag hem för att se 
hur det gick i Kdam Eurovision. 
 
09 mars 2013, 08:54 

SEXTIOÅTTA 
I afton är det ”äntligen” dags för final. Melodifestivalenfinal. ”Äntligen” därför att den känns mycket 
sval och dammig. Hade i ärlighetens namn nästan glömt bort den. MF ska numera tilltala ALLA och 
jag – gubbkrället – saknar lite tiden då endast tio bitar tävlade och vi som tittade och engagerade oss 
var runt tolv stycken. I det en gång så blomstrande Sverige talas det så klart ÖVERALLT om att Lollo 
är den enda donnan som tagit sig till final. Det måste väl bero på det så kallade KVINNOHATET. Ja, 
för vi har ju alla suttit hemma de senaste veckorna, och röstat endast på män eftersom vi HATAR 
kvinnor. Jesus Kristus och hans moder. Sverige har blivit ett sådant DÅRHUS.  
 
10 mars 2013, 21:53 

SEXTIONIO 
Vilken dag. Vilken helg. Återkommer i morgon. 
 
 
 
 
 
 



 
11 mars 2013, 09:53 

SJUTTIO 
Äntligen måndag. Jag menar det! 
Välkommen vardag! 
Vilken ångest jag har haft. 
Vi var på väg till ”finalfest” och humöret var på topp. 
Spelade pop där hemma och gjorde oss i ordning. Ett glas rött i näven och så fastnade jag i en sladd 
(hatar sladdar) och glaset landade rakt på min dator. Den dog omedelbums. 
”Tur” i oturen ändå att min dator varit helt full ett bra tag. Och den hade blivit väldigt långsam. Tänkte 
för ett par veckor sedan att jag borde skaffa mig en ny med jättehårddisk. 
Så det gjorde jag igår. 
Men ångest hade jag ändå så klart. 
Och nu finns bara EN enda sladd! På baksidan! 
Och tack och lov så är jag mycket bra på att backuppa! 
Varje fredag! Gör det du också! 
 
12 mars 2013, 11:59 

SJUTTIOETT 
En människa jag beundrar och respekterar sa nyligen att jag lärt honom det här med att bara för att 
man är för A så behöver det inte betyda att man är emot B. En självklarhet så klart, men inte för 
människorna här i världen eftersom de flesta ju är tröga AS. Komplimangen fick mig att räta på 
ryggen, så nu är jag inte längre 175 cm lång, utan snarare 178 eller så. 
Denna arbetsdag är en skrivdag. Bästa sortens dag i mitt yrkesliv, helt enkelt. Jag får ett ”ämne” att 
hålla mig till och sedan är det bara att skriva på! 
Sebbe sover här vid mina skor. Långa fina nosen! 
Och Brassen skriver prov i skolan. Oj, vad han har pluggat hårt den senaste veckan! 
En inspiratör för många slapptaskar i detta land - nya och gamla invånare. 
 
13 mars 2013, 19:12 

SJUTTIOTVÅ 
Idag kom jag på att jag inte ville ha nya datorn stående i vardagsrummet. Flyttade således in den i 
sovrummet (kärlekskojan). Så passande att jag har en Hamsa bredvid mig och en Israelkarta bakom 
mig. 
För övrigt är jag mycket nöjd med iMacen. Bara en sådan sak som att det tar bara några sekunder att 
öppna Photoshop – istället för ett himla malande som i den numera dränkta Macbook Pro:n. 
Så nu sitter jag här med mina Hamsor och kartor och sorterar och donar i datorn medan jag lyssnar 
på åttiotalspuman Sandra. 
 
 
 
 
 



 
14 mars 2013, 10:47 

SJUTTIOTRE 
Jobbig morgon. Kom till kontoret och någon (förmodligen nya städpersonalen) hade låst en dörr som 
”ingen” har nyckel till och som inte har låsts under de senaste 4000 åren. Till slut kom jag in på ena 
avdelningen (ej min) och satt där och ugglade i två timmar. Ensam med en förvirrad Sebbe. Tack och 
lov fann jag något att läsa. Vilken slump va! Allt om historia: Israels blodiga födelse. 
 
Nu är vi äntligen på plats och Sebbe har placerat sig på sin fönsterplats. Nu jobbar vi undan dagen 
och sedan arbetar vi arbetsdagarna nummer 16 och 17 av 17 i hemmet. Och snart är det ju lunch! 
Tiden rusar iväg när man är utelåst.  
 
15 mars 2013, 09:26 

SJUTTIOFYRA 
Det här med att människor lägger upp ”jag är mot mobbning”-bilder och -slogans på Facebook. 
För det första. 
Och för det andra: medborgarna skyndar dit för att ”gilla”. 
Vad är det för fel på folk? 
Är någon för mobbning? 
Usch, jag är så trött på människor. 
I allmänhet. 
Vilka floskelhyllande trista as de är. 
Ordet ”papperslösa” ska vi inte ens gå in på, nu när vi ändå är i gasen. 
Hur ängsliga kan de där svenskarna vara egentligen? 
Landet kommer att gå under medan de floskelspridande svenskarna sitter hemma och fredagsmyser 
framför Skavlan. 
HAVE FUN! 
 
16 mars 2013, 09:53 

SJUTTIOFEM 
(Bloggen och alla mina hemsidor har blivit jättesnabba, har de inte? Tusen tack till Loopia!) 
Gårdagen kändes – arbetsmässigt – evighetslång men till slut fick jag stänga av alltsammans och jag 
och Brassen lagade diverse tapasrätter. Det blir väl så när man lever med en sån där… latino. 
Gott blev det och vi drack jättefestligt citronvatten hela kvällen eftersom vi har en 
hälsosam/ekonomisk period. 
Att blogga om sitt privatliv är jätteUTE (sedan flera år tillbaka), jag vet, men jag behöver en 
motvikt till allt det jättesuperseriösa ”arbete” jag gör! 
När jag i går knäppte ”dagens foto” så blev jag inspirerad. 
Således loggade jag in på Times of Israel och skrev ett inlägg. 
 
17 mars 2013, 18:49 

SJUTTIOSEX 
I går kväll ringde min telefon. 
Eftersom den (tack och lov) ringer väldigt sällan så trodde Sebbe att det var Villabögarna som ringde 



om att komma och hämta honom. Så sällan ringer alltså telefonen. 
Och ja, det var Villabögarna som ringde men de hade inte planerat att komma och hämta Sebbe. 
Men jag ringde snart tillbaka. ”Nu sitter han här och väntar på er.” 
Så då kom de till slut i alla fall. Och Sebbe fick spendera lördagsnatten i fina villan och i den fina 
villans fina trädgård. 
Själv satt jag och sorterade och betygsatte musik i datorn min. 11 851 melodier finns i iMacen och 
alla betyg och spellistor dog ju när jag råkade dränka Macbooken. Så jag har att göra! 
I dag hämtade Brassen och jag hem Sebbe och vi passade på att spela in en film. Se den på 
youtube. 
 
Om fjorton minuter (RUTINER!) blir det kvällspromenad och sedan är det snart läggdags och min 
lediga dag är över och borta.  
 
18 mars 2013, 20:10 

SJUTTIOSJU 
Jo men det var ju en ganska tråkig dag det här. 
En sån däringa måndag. 
Har lust att dansa (vagga) till någon dansbandsorkester i någon folkpark (finns det sådana kvar?) 
någonstans ute i skogen. I sommarnatten. Kanske med en blomma bakom örat. 
 
19 mars 2013, 11:49 

1990′S EURODANCE 
1990-talet var tider det. 
Musikaliska tider. 
Orkester efter orkester skakade fram bitar vi älskade. 
Melodier som fick oss att, trots tuffa tider, se en ljusning i horisonten. 
Fantastiska tider. 
Rent musikaliskt. 
På nattklubbar samlades glada club kids. 
I färgglada plagg och gärna byxor i något glansigt material. 
Vi gick ut för att ha roligt. Inte för att stå stela med våra vänner i något hörn. 
Inte för att visa upp oss. 
För att ha kul! Och för att träffa nya KUL människor. 
Sedan kom rap-crappen. 
Allting mörknade. 
Ett kollektivt hyllande av vapen, kvinnovåld och homofobi. 
Allt började sakta men säkert gå åt helvete. 
Men de ljuvliga nittiotalslåtarna lever kvar. 
Och ger oss tröst när vardagen känns grå. 
 
U96 ”Love Religion” 
Felix ”It Will Make Me Crazy” 
BBE ”Seven Days And One Week” 
Simone Angel ”Let This Feeling” 
Cappella ”U Got 2 Let The Music” 
Cool James And Black Teacher ”Dr. Feelgood” 
Jam & Spoon ”Right In The Night” 



Alice Deejay ”Better Off Alone” 
 
19 mars 2013, 14:51 

SJUTTIOÅTTA 
Kommer du ihåg den danska sångfågeln Whigfield? 
Ja, just hon. Hon som hade en fet hit med Saturday Night i mitten av 90-talet? 
Ja, och sedan följde många fina bitar i samma stil. Sexy Eyes, Think Of You, Another Day o.s.v. 
Hon är tillbaka med albumet W och det är överraskande bra. Lyssna bara på Jeg Kommer 
Hjem, C’est Cool samt 4Ever (som dessutom har fått en mycket mysig, somrig video). 
Vi talar sval klubbmusik för oss lite äldre – som gärna tittar på Go’kväll o.s.v. 
Vi lite slappare som inte är ute och klubbar men gärna vaggar runt lite i hemmet. 
Bra gjort, Whiggan! 
 
20 mars 2013, 13:32 

SJUTTIONIO 
I morse stod jag ett tag framför spegeln. Utbrast: alltid är det nåt! 
Därefter googlade jag.  
 
pannlyft 
pannlyft pris 
pannlyft ung 
pannlyft stockholm 
 
Sedan fortsatte jag att lyssna på eurodance från nittiotalet. 
Kollade israelisk TV. Obama landade i Tel Aviv och han var glad. ”It’s a beautiful day.” 
Fortsätter nu att gå igenom musiken som finns i datorn. Mycket trevligt och spännande. Såsiga 
ballader varvas med tysk näsblodstechno. 
 
21 mars 2013, 12:19 

ÅTTIO 
Sitter på kontoret med Sebbe under bordet och mitt vilda hår på huvudet. 
En köppa kaffe framför mig. Så ser livet ut i just detta nu. 
Dagen började med att Brassen sjöng ett medley bestående av Ahava hi shir 
lishnayim, Chai och Diva. Vilken kis va! 
Sång och dans är ständigt närvarande i vårt hem. 
Livet blir lite, lite trevligare i musikalform. 
 
22 mars 2013, 13:22 

ÅTTIOETT 
Dagarna susar iväg och fredagen är här. 
Jobbhelg framför mig men fredagskänslan tar ändå över min kropp. 
På samma sätt som måndagskänslan gör entré med ångest och tungt sinne oavsett om den är en 
ledig dag eller ej. 



Nu kopierar jag gårdagens Facebookuppdatering: 
Sju månader och en dag senare har Brassen klarat av SFI. Nu vidare till SAS – svenska som 
andraspråk. Grattis, gosse! En sann inspiratör för alla slappa as. 
Och i morse, på tunnelbaneperrongen, såg jag en kvinna med ett lila gem i pannan. Jag hann inte 
reagera i tid men hade jag gjort det så hade jag, trots att det är helt emot min natur att tala med 
främlingar, sagt: ”ursäkta fröken, du är elegant och välmålad och finklädd och det uppskattas, men 
du har ett lila gem i pannan”. 
 
23 mars 2013, 16:35 

ÅTTIOTVÅ 
Jag har ju jobbhelg och den går fint framåt. 
Ja, jag har sträckläst Carolas blogg. 
Ja, jag har bokat en biljett till Tel Aviv. 
Ja, jag har fortsatt att älska min nya iMac. 
Ja, jag har dansat och sjungit i bostaden, tillsammans med min sambo. 
Ja, jag har tagit en massa bilder på herr Hund. 
Nu ska jag jobba vidare. 
 
24 mars 2013, 14:55 

ÅTTIOTRE 
Söndag och jag sitter här och arbetar. 
Har insett och accepterat att jag inte kan kompromissa när det gäller kaffe (en av livets stora frågor). 
Det är bara Nescafés mellanrost som fungerar för mig. De billigare sorterna får mig att vilja kräkas, 
tyvärr. 
Så i morse tog jag mig till butiken och inhandlade detta smarriga kaffe och när jag kom hem så njöt 
jag av fulla muggar. 
Jag har 10 260 melodier kvar att betygsätta i iTunesbiblioteket. 
Remixar är svåra att bedöma. En dub får sällan fler stjärnor än två eller i sällsynta fall tre. En extended 
remix får ofta tre medan en remix radio edit gärna kammar hem fyra eller fem. 
Om en jobbig rappare plötsligt dyker upp så blir det så klart ingen stjärna över huvud taget. Snarare 
utvisning. D.v.s. radering. 
En hel vetenskap. 
Nog om det. 
 
25 mars 2013, 15:28 

ÅTTIOFYRA 
Det är dags att fira Pesach. 
26 mars 2013, 11:34 

ÅTTIOFEM 
Detta blir ett långt inlägg som kontinuerligt fylls på. 
Helt ointressant, så klart, men ointressant är en tisdag i mars. 
 



Skaparens solstrålar väcker mig. 
Vill inte kliva upp riktigt än. 
Men jag måste ju. 
 
Jag hoppar i mina plagg och fyller en box med linslusens linssoppa. 
Slänger en banan och en clementin i väskan. 
Och en bok. 
 
Ser mig i spegeln och sprejar lite spray i håret. 
”Du beter dig som min mormor”, hojtar Brassen. 
”Du är bara avundsjuk på att vi har hår.” 
 
Glider elegant ner i skorna, tar på mig jackan och virar den jättelånga halsduken runt min inte så 
eleganta hals. 
Kör lurarna i öronen och ilar iväg. 
 
Står vid dörrarna i den fullmatade tunnelbanevagnen. 
Stannar. Ingen kliver av men hundratals morgonivriga trafikanter vill kliva på. 
 
Snart är det dags att kliva av. 
Jag tar den långa rulltrappan upp och solen värmer mitt vinterglåmiga ansikte. 
Dörren till kontoret är redan upplåst. Någon har kommit före mig! 
 
Jag slår igång datorn och fixar kaffe. Ett stort glas vatten. En tallrik fil. 
Börjar arbeta. 
Läser några mail. 
Skriver klart en grej jag påbörjade igår. 
Skickar till kollega. 
 
En annan kollega står i korridoren och skriker. 
En leverfläck har dykt upp och den blöder. 
”Det strilar blod över hela mig!” 
Nu är han orolig, blir omplåstrad och funderar på att besöka en läkare. 
Han säger doktor men jag säger läkare. En läkare läker en trasig kropp. 
Eventuellt. 
Men det är bäst att du har ställt diagnosen själv, innan du går dit. 
Så säger mina erfarenheter. 
 
Jag dricker en andra kopp kaffe. 
Fyller på det enorma glaset med nytt friskt vatten. 
Äter en banan. 
 
Frågar kollegan om han inte ska kila ner till Cityakuten och han berättar att dit går han aldrig mer. ”Så 
sjukt otrevliga när jag var där förra gången.” Läkaren var arg. ”Så jag ska kunna all medicinsk 
terminologi när jag kommer hit”, hade kollegan frågat innan han gått därifrån och till Södersjukhuset 
istället. 
 



Som den där otrevliga urologen som ”hotade” med att köra in en kamera i mitt urinrör. 
Nej, jag säger nej tack till läkare och sjukhus. 
Men på Södersjukhuset är de bra. 
 
Bananen är uppäten och jag har skrivit på ett gratulationskort. 
Chefen ska firas efter eftermiddagens tekniska möte och -tester. 
 
Jag har ett hårspänne i mitt sprejade hår och jag duttar försvarets hudsalva på mina evigt torra 
läppar. 
Har jag inte en salva i närheten så mår jag mycket dåligt. 
I hemmet har jag en två bredvid datorn, en på vardagsrumsbordet, en i köket och en i badrummet. 
Och en i väskan och en på bordet på arbetsplatsen. 
 
Och jag kan inte smörja in gubbkroppen med annat än Eucerins lotion. ”Återfuktar såväl normal som 
torr och känslig hud. Innehåller vårdande vitamin E och fuktbevarande pantenol.” 
 
Löuschon eller lott-choon. 
Den senaste veckan har jag läst tre Bodil Malmsten-böcker. Jag var nyfiken på hennes omtalade 
”stil”. Jag inser att jag inte tillhör målgruppen för dessa böcker men jag har ändå tyckt om att läsa 
dem. Har nu påbörjat den fjärde. 
Jag tror inte att vi står varandra särskilt nära politiskt men jag tycker att hon verkar vara en rapp dam 
och rappa damer gillar jag ju. 
 
Jag är mycket trött på allt prat om rasism. 
Och diverse -fobier hit och dit. 
Sakfrågor tas inte upp utan allt handlar om vem som är rasist. 
Det vill säga DU är rasist. Och DU och DU och DU. 
Gäsp. 
 
Om Ulla säger att hon tycker att slöjor är fula så kallas hon rasist. 
Om Ulla säger att hon tycker att mysbyxor utanför hemmet är fula så kallas hon inte mysbyxofob. 
Gäsp. 
 
Svensken sitter i sin sandlåda och kastar elaka ord omkring sig. 
Särskrivna är de så klart. 
”Världens bästa skola.” 
 
Brassen skrattar åt den svenska debatten. 
Han måste vara rasist. 
 
Geri Halliwell twittrar om att hon firar Pesach! Bild 1, bild 2. 
Gulligt. 
Jag finner henne fräsig. Och inspirerande. 
 
Nu fick jag ett påskägg av företaget. Tack. Efterrätt. Nu ska jag värma linslusens linssoppa. 



Det här med att män tydligen tjänar mer än kvinnor – jag förstår det inte. På mitt jobb tjänar Ulla och 
Berra lika mycket. Men jag tjänar lite mer eftersom jag jobbar mycket mer. 
Hur tjänar män mer än kvinnor? Jag förstår mig inte på era arbetsplatser. 
 
För övrigt avskyr jag den kollektiva skuld och skam som män numera tvingas bära. Jag, som aldrig 
blivit välkomnad i herrklubben, kommer inte bära någon kollektiv jävla skuld. 
 
Jag äter nu. 
 
Nu äter jag inte längre. Öppnar påskägget. 
 
Livet pågår här och nu. 
Svindlande tanke. 
 
Nu är jag trött. Måste piggna till inför teknikmöte -test samt firande om trettio minuter. Gäsp. 
 
Så ja. Mötet avklarat. Någon krafsade på dörren och jag gick och öppnade och fick en blöt puss av 
chefens hund. Resten av gänget ignorerades. :-) 
 
Nu ska vi fika och fira. 
 
Jo, det gick ju fint. Vi sjöng till och med. Och sedan såg jag en livs levande porrstjärna! Hon hade 
varit på ett möte. Fantastisk arbetsplats. 
Nej, jag har inte sett hennes filmer men jag har sett henne på TV. 
 
Ett snabbmöte till efter fikandet och firandet. 
 
Därefter till tunnelbanan och hem. 
Kastade mig i soffan – väldigt trött. 
Duschade. 
Svängde ihop en alternativ vegetarisk lasagne och den står nu i ugnen och här sitter jag. 
 
Och nu är maten uppäten och jag har youtubat en del. Dags att avrunda dagen. 
God natt! 
 
27 mars 2013, 08:33 

ÅTTIOSEX 
God morgon. 
Extra tidig på kontoret. 
Bara att köra igång. 
När Sebbe följer med så försöker vi komma iväg så tidigt så möjligt då det är horribelt att behöva 
trängas med en hund på morgontunnelbanan. 
Ibland måste jag bära honom och då kan jag inte hålla i mig och vi skumpar fram och tillbaka. Inte 
bra. Ju tidigare vi kommer iväg desto färre medtrafikanter. 
Nu gör koffeinet sitt. Jag stod i köket och hörde mig själv säga: ”Riktigt kaffe och riktig mjölk – detta 
är vardagslycka!” 



Medan jag jobbar så lyssnar jag på tv-serien Girls. Ja, jag tycker att den är fantastisk! 
”And eventually I wanna have your little brown babies and I wanna watch you die.” 
”That’s all I ever wanted to hear.” 
Fantastisk serie. 
 
28 mars 2013, 15:07 

ÅTTIOSJU 
Jag antar att ni, på ett sådant där jättekristet sätt, jobbar ”halvdag” i dag (har aldrig hänt mig 
någonsin). Själv kör jag på med en 12-timmarsdag. 
Allt för att  tjäna så mycket pengar som möjligt, som jag kan slösa på besök i den judiska staten. 
I dag är jag anarkistisk. Jag har nämligen kammat håret åt ”fel” håll. 
Anarkistisk aktion för oss gubbskrällen. 
Och i dag kan du ta del av ett klipp som visar hur mysiga Hamas-kvinnor skjuter mot en 
davidsstjärna. Naturligtvis ingenting som hamnar i den svenska huliganpressen. 
Därav israelism.se! 
Allmänt glad och välmående. 
Eller: vid gott mod! 
 
29 mars 2013, 12:08 

ÅTTIOÅTTA 
Långfredagen är här. 
Jobbar. 
Brassen har lagat quinoabiffar. 
Se video på youtube. 
 
30 mars 2013, 22:42 

ÅTTIONIO 
Bra lördag! Var i källaren och hämtade upp mina vinylskivor som stått där sedan renoveringen. Har 
suttit och tittar på dem. Känt på dem. Doftat. Njutit.  
 
31 mars 2013, 10:17 

NITTIO 
Härliga söndag. I dag ska jag inte göra någonting av betydelse. Jo, jag ska tömma tvättkorgen men 
där går gränsen. Bara uggla, läsa, slöa, spela plattor. Det står i tidningen i dag att ”stress ligger 
bakom var sjätte sjukdom”. Så världen får vänta.  
 
01 april 2013, 09:05 

NITTIOETT 
Jag drömde en lite läskig dröm. 
När jag vaknade så tänkte jag: kan jag på något sätt screencappa bilden jag har i huvudet? 
Men nej, det går ju inte. Är människa. 



Får skriva eller måla. 
Så är det. 
Men nu ska jag jobba. 
 
02 april 2013, 07:55 

NITTIOTVÅ 
Äntligen vardag! 
Nu har jag ju inte varit särskilt ledig men jag har arbetat hemifrån och det är ganska skönt att efter 
ganska många dagar komma tillbaka till kontoret. 
Jag kraftpromenerade hit (powerwalkade, som vissa säger) och det var både skönt och vackert med 
solen som gick upp över huvudstaden. 
Där hemma fiskade jag upp min jättegamla PC (min sista PC innan jag återgick till Mac). Det var ju så 
en gång att jag köpte en ganska dyr laptop som huxflux (när garantin just slutat gälla) inte fungerade. 
Jag var mycket upprörd och köpte mig den billigaste laptopen jag kunde hitta. Det är det som är 
grejen med PC – dyr eller billig spelar ingen roll. SKRÄP! 
Hur som helst. Den billiga hällde jag kaffe över ganska snart. Den fungerade fortfarande men 
tangentbordet var halvdött. Ett par tangenter var – och är – intryckta så den skriver av sig själv. 
Xxxxxxxx skriver den oftast. Och så var den superseg så klart. En Mac blir också seg men betydligt 
senare i livet. 
Hur som helst. Jag hämtade den för att kolla igenom vad som fanns på hårddisken och jag hittade 
några trevliga gamla dokument + några foton och inte minst en massa bortglömd musik. 
Nu är allt kopierat till nya iMacen och – så klart – till den externa hårddisken. 
Gör som jag och backuppa varje fredag! 
(Det var World Backup Day i förrgår, förresten.) 
Jaja, gnat och tjat. 
Nu ska jag jobba. 
I morgon, eller snart, så ska vi tala om det här med att äta kött. 
Fy farao så perverst! 
 
03 april 2013, 11:17 

NITTIOTRE 
Så nu har gubbskrället kommit igång med motionerandet igen. Det är ju (nästan) vår! 
Men jag kan återigen konstatera att det där tugget om att ”när man motionerar så sover man bättre” 
fortfarande bara är meningslöst tugg. Astrött efter gårdagens 16 kilometers promenerande (varav 14 i 
hiskeligt tempo) så kunde jag ändå inte sova. 
Och när jag inte kan sova så tänker jag på att allt går åt helvete (världsligt) och då blir jag deprimerad 
och kan verkligen inte sova. 
När jag väl slumrat till så sjöng telefonen att nu var det dags att kliva upp. 
Mot alla odds så lyckades jag ta mig upp och iväg och 6,5 kilometer – och svett flygande åt alla håll – 
så befann jag mig på kontoret med en redig kopp kaffe i näven. 
 
I dag kan ni läsa om hur media som vanligt inte bara förvränger, utan rakt upp och ner ljuger om 
Israel. Vilka jävla huliganer! Så fruktansvärt deprimerande. Varför gör de så här? Varför? Att de hatar 
så mycket att de ljuger! Har sån lust att hoppa från balkongen men jag ska inte ge dem det nöjet. 
Vi ska snart – som utlovat – prata om det perversa i att äta kött, men jag är på tok för upprörd just nu. 



 
04 april 2013, 09:05 

NITTIOFYRA 
Oj oj oj oj oj. 
I morse var jag trött och (de få existerande) musklerna värkte. 
Men jag tänkte på gårdagen: jag var trött men när jag väl tagit mig upp och iväg så var jag efter bara 
två minuter klarvaken och i full fart framåt. 
Så jag körde en repris och kraftpromenerade genom staden. Jag slog något slags rekord dessutom, 
då jag var på kontoret redan efter 59 minuter. 
Inte illa för ett bekvämt gubbskrälle! 
Sitter nu här och njuter av vårsolens energigivande strålar som äntligen landar i mitt vinterglåmiga 
ansikte. 
I afton ska jag ge en intervju via Skype. 
Det är studenttidningen på Tel Avivs universitet som vill ha en pratstund. 
De blev inspirerade efter att jag intervjuades av Haifa universitets dito. 
 
05 april 2013, 12:01 

NITTIOFEM 
Gårdagens intervju gick bra. 
 
Och så här började det hela: 
My name is ***, student at Tel Aviv University, member of *** and a reporter for Teza Magazine, the 
official magazine of TAU. The Teza Magazine is being issued every month with thousands of copies 
spread at our campus and all over the City of Tel Aviv. 
First of all, let’s start with the fact that I was fascinated by your activity ever since you wrote the op-
ed for Ynet, which was a huge thing in the Israeli social media sphere. Beacuse it is a rare voice, I 
would like to interview you about it: Just some questions about you, your activity, reactions you get 
etc. 
Kul va! 
Sitter på kammaren och arbetar men snart ska jag ta helg. 
Riktig helg. 
 
06 april 2013, 07:43 

NITTIOSEX 
Trevlig och ledig lördag. That’s all. 
 
07 april 2013, 19:01 

NITTIOSJU 
Söndag. 
 
 
 
 
 



 
08 april 2013, 11:34 

NITTIOÅTTA 
Sebbe har hostat en del under helgen. Inte bra. Kanske kennelhosta fastän han är vaccinerad. Nu har 
hostandet avtagit och han är bara lite slö. Vila ska tydligen vara allt som behövs för tillfrisknande. 
 
09 april 2013, 10:28 

NITTIONIO 
Nu är Sebbe sitt vanliga soliga jag. 
Själv lider jag av försenad måndagsångest. 
Eller så är det det här med att fatta beslut som ger mig ångest. 
Oavsett om det handlar om någonting roligt eller inte så handlar det om att bestämma sig. 
När beslutet är fattat så är det fattat och det är svårt ångestframkallande när det gäller beslut som 
inte går att återfatta. 
Som synes på mina bilder så bär jag allt som oftast min luvtröja när jag befinner mig i hemmet. Inte 
så fashion. Men vem fan bryr sig när allt går åt helvete och till och med de ”goda” 
Socialdemokraterna är så maktkåta att de gullar med judehatare? 
Åt helvete. 
Vid närmare eftertanke så kanske det är just detta helvetiska samhällstillstånd som ger mig ångest. 
 
10 april 2013, 18:59 

HUNDRA 
Oj oj, dag nummer 100 är här. Ungefär lika många dagar som det sjunkande skeppet Sverige har 
kvar. Så deprimerande.  
 
11 april 2013, 08:09 

HUNDRAETT 
Motionerade till jobbet i ett rasande tempo. 
Ivrig att jobba ihop skattepengar som kommer att gå till dömda palestinska terrorister. 
De ska ju också avlönas. 
Visst är Sverige ett härligt land? Ett välmående land befolkat av ett upplyst folk? 
Men låt oss tala fredagsmys istället. Så där som folket gärna gör. 
”Kan vi inte bara vara snälla mot varandra?” 
Ha ha ha. 
Jag (S)pyr. 
 
12 april 2013, 10:18 

HUNDRATVÅ 
Kära vän. 
Sitter hemma i sängen och arbetar. 
Det är fredag och jag har hyrt en lägenhet i Tel Aviv. 
Snart sitter jag där på terrassen och klapprar på tangenterna. 



Ilar ner till Shenkin och slår mig ner på en uteservering. 
Handlar ljuvliga oliver på Shuk HaCarmel. 
Träffar kamrater. Snygga och intelligenta. 
Åker på utflykt. 
Går på Eurovisionkväll på Evita. 
Vandrar längs strandpromenaden. 
Vinden i håret medan solen kysser mitt bleka skandinaviska fejs. 
Men nu måste jag jobba vidare. 
 
13 april 2013, 21:34 

HUNDRATRE 
Hej igen. 
I dag har jag arbetat hårt. 
Sedan strosade vi till Globen Shopping och inhandlade mat och dryck. 
Kom nämligen på att vi skulle ha en lördagskväll med mexikanskt tema. 
Vi är trots allt ganska festliga av oss, Brassen och jag. 
”Vad ska vi göra i kväll?” 
”Jag vet inte.” 
”Kan vi inte ha något tema?” 
”Som vad då?” 
”Hmm. Varför inte mexikanskt?” 
”Ja, varför inte!” 
”Vad äter och dricker mexikaner, du är ju nästan mexikan så du måste ju veta.” 
”Jag är brasse. Ha ha ha.” 
”Sak samma.” 
”Nej. Som att säga att nordbor är desamma.” 
”Ja, men det är vi ju. Nåväl, nu glömmer vi det och har mexikansk afton.” 
Vi gjorde en video också. Här är den. Se den på youtube. 
 
14 april 2013, 16:24 

HUNDRAFYRA 
Sitter här och söndagsjobbar. 
Slötittar på Eurovision 1988. Vilka tider det var! 
Brassen har bakat en sockerkaka (hahaha) och den blev enormt ful och brödlik. (Se den här.) 
Men han lär sig, sakta men säkert. 
I just detta nu stökar han i köket. En het indisk sås ska det bli. 
Igår fick jag en komplimang på Twitter: 
 
@nord_oscar: @Milrell Äckliga jude 
 
Men fler vänligheter så klart (på Facebook): 
 



Amy Balila: I’ve been called the same and worse in America. Stay strong. There are people all over 
the world who admire your strength and the work you are doing to spread truth about Israel and 
destroy anti-semitism. Thank you for fighting for my home. 
 
15 april 2013, 09:59 

HUNDRAFEM 
Äntligen måndag.  
Ingen måndagsångest ännu. Men klockan är ju bara 10:50…  
Har många uppgifter att beta av innan veckan är över och minisemestern tar vid. Såväl jobb som 
”välgörenhetsarbete”.  
Skriva två korta manus. Göra banners som ska ligga på sajter som besöks av sugna heterosexuella 
män. Skriva för Haifa studentmagasin. Skriva för en israelisk organisation. Blogga för jobb. Besöka en 
frisör. Och så det där som ska göras på hemmaplan. Så nu kör jag strax igång!  
Men först ska jag på möte.  
 
16 april 2013, 07:30 

HUNDRASEX 
Ännu en mörk dag i världen.  
Och var dag kan vara den sista. 
 
17 april 2013, 08:31 

HUNDRASJU 
Dagen började med ett rekord. 
Kanske inte ett banbrytande världsrekord men åtminstone ett personligt rekord. 
(Under tiden avfyrades raketer mot Eilat.) 
Det hela var ju lite lustigt då jag påbörjade morgonens KRAFTPROMENAD i lugnt och stabilt tempo. 
”Jag är ute i god tid.” 
Men vips flög jag fram längs stadens gator och efter ynka 57 minuter steg jag in på kontoret. 
Inte illa. Inte alls illa. 
 
För övrigt så har Sebbe vårbadat. Nu är han fluffig som aldrig förr. 
På jobbet har jag porrsurfat. Ja. För att göra annonser som ska synas på vulgära sajter så måste man 
ju besöka dem. 
Och jag har, innan läggdags, kopplat av och ner genom att kolla på Desperate Housewives. Hela 
vägen från säsong 1 (som nu är avklarad). Fantastisk serie. Tål att upprepas. Enastående serie. Hjärta 
och humor. Smärta och intelligens. 
 
Ska hälla i mig en kopp kaffe och sedan jobba och checka för en massa punkter på min lista. 
 
18 april 2013, 09:28 

HUNDRAÅTTA 
Stod i den fullmatade tunnelbanevagnen (inget motionerande i dag då jag måste vara hel och ren – 
jag har t.o.m. produkter i mitt vackra svall) då en Salman Rushdie-liknande man med en israelisk 



flagga på jackan klev på. Det var inte en knapp, utan någon typ av tygbit som fladdrade elegant i 
novemberhelvetet. Det gjorde min dag fastän den bara hade börjat. Så nu kan den gärna ta slut. 
 
Men det gjorde den visst inte. 
 
Jag åt just en citron till frukost. 
Och om jag drar ned ansiktshuden något så försvinner påsarna jag har under ögonen. 
Ännu ett tips från mig till dig. 
 
19 april 2013, 08:31 

HUNDRANIO 
Ja, först och främst så kan du ju klicka här (länk till artikel om läget i Sverige 2013). Jag blir så fasligt 
deprimerad. 
Därefter kan du upplysa dig själv om det nedtystade raketregnet (länk till artikel om raketer mot 
Israel). 
 
Så, nu gör vi en fin övergång. 
Jag orkar fortfarande inte skriva det där utlovade inlägget om djur och mat. Jag blir bara ännu mer 
deprimerad. 
Så här kommer ett klipp istället. Kycklingar mals ihjäl. 
Moder Jord gråter och Skaparen är rosenrasande. (Klipp på youtube.) 
 
Uppdatering: Fick mycket gjort i dag. Gjorde klart mina annonser, skrev ett kort, skojfriskt manus, 
skrev ett jobb-blogginlägg, fixade och trixade och på min ”lunch” gick jag och klippte mig. 
Den arabiske frisörfarbrorn verkligen älskar sitt yrke. 
”Åh, så fint! Jag älskar att jobba med hår som ditt!” Och hårtips och frisörtankar flög nonstop ur hans 
trut. 
Rätt man på rätt plats. Det är nyckeln inte bara till personlig framgång och tillfredsställelse, utan även 
till ett blomstrande samhälle. 
 
 
20 april 2013, 23:13 

HUNDRATIO 
Bra dag med synagoga och hummus. 
Kopierar min FB-status: 
Som jag sa till en vän i dag: första gången jag kände mig ”hemma” var när jag började umgås med 
bögar, flator, transsexuella och andra outsiders (och på den tiden VAR vi verkligen udda fåglar). 
Andra gången var när judendomen fann mig. Ja, så var det, ty jag satt bokstavligt talat hemma på 
kammaren och väntade på något. 
En fantastisk känsla är det. Alla vill vi ”höra hemma” någonstans och när vi väl är på (för oss) ”rätt 
plats” så kommer en massa bra saker i vår väg. Det bara flyter på. 
Underbart. 
Nu ska jag sova. I morgon lämnar jag sambo och hund hemma och far till Israel. 
 



 
21 april 2013, 08:32 

HUNDRAELVA 
Äntligen! 
Klev upp 04 i morse och tog mig till Arlanda och nu ligger jag nyduschad i sängen i min hyrda 
lägenhet. 
Helt okej liten ”studio apartment” mitt i smeten på Ben Gurion St. 
 
En farbror som visade halva arslet kom och släppte in mig och sedan fipplade han ett tag med TV 
och internet. Jag klarar mig bra utan TV men inte utan internet! 
 
Därefter fick jag strosa en bra bit till Ben Yehuda St. för att betala för boendet. Där satt tre käcka 
kisar och log. 
 
På vägen tillbaka slank jag in på AM:PM och handlade och trots att jag varit här en miljard gånger så 
får jag panik när jag ska betala med mynt. Det finns så många olika valörer och de som ser skabbiga 
ut är ibland de mest värdefulla medan de stora glansiga inte är värda mycket alls. 
Ja, då tyckte den ryskbrytande kassadamen att jag skulle hälla ut alla mina mynt på disken så att hon 
kunde hjälpa mig. Som barn som går till glassbilen… 
Men inte nog med det; hon behöll dessutom alla de där vidriga mynten och gav mig en sedel. Det var 
la gulligt! 
 
Det regnade när vi landade men nu är det smygsoligt. Dessutom en aning kvavt så jag svettas ju som 
bara den. 
 
Ska slöa ett tag och därefter kommer en fotografvän på besök. 
Om jag orkar så ska jag i afton träffa bögarna på Eurovision Night på Evita. 
 
Åh, Tel Aviv! Pulsen! Folket! Fantastiska stad! 
 
Nu står förresten TV-kanalen Music 24 på. MTV-Eden (remember?) står där och snackar hebrepop. 
Nu spelar hon Dana International! 
 
22 april 2013, 20:27 

HUNDRATOLV 
Så… 
Igår kväll satt jag med min vän Yehonatan på en uteservering och tryckte i mig en ljuvlig sallad. 
Någon ropade mitt namn och det visade sig vara en tidigare oträffad FB-vän som jag bokade träff 
med i dag. Han är israel men bor i Sverige sedan några år tillbaka, så det var trevligt att tala svenska 
men samtidigt få hjälp med hebreiskan. 
 
Vi åt veganmat och gick en mycket lång promenad som slutade med en öl på stranden. Ett tag 
ösregnade det (chockerande) men sedan smilade solen igen. 



Nu har jag just spelat in en video där jag talar hebreiska. Och nu ska jag snart ta mig ut en sväng på 
stan. 
 
Tel Aviv är fortfarande bästa staden någonsin. Alltså… Du förstår inte! 
 
23 april 2013, 12:48 

HUNDRATRETTON 
Långmorgon i dag. Ska strax ta en promenad genom staden och besöka marknaden. I afton middag 
med en väninna.  
 
24 april 2013, 13:01 

HUNDRAFJORTON 
Tillbaka i min lilla lägenhet efter en mycket trevlig förmiddag med en svensk väninna som bor här 
sedan många år. Hon tog mig med till några ställen i norra Tel Aviv som jag inte besökt tidigare. 
Mycket trevligt. Och jag älskar varenda sekund. 
 
Igår träffade jag som sagt en annan väninna och vi satt på en irländsk krog och skvallrade. 
Fantastiska människor överallt. 
 
25 april 2013, 09:16 

HUNDRAFEMTON 
Nyvaken i bingen efter trevlig kväll med ett par gamla vänner. 
Ska snart ila iväg och träffa en svensk-israelisk väninna som via mig beställt böcker från Sverige. 
 
Igår satt jag på en restaurang och skrev följande: 
 
Nu ska jag försöka beskriva vad det är som jag älskar så mycket med den här staden. 
 
Först och främst så har vi ju vädret. Jag är ju ingen som dyrkar värme men jag älskar sol eftersom det 
får mig på bra humör. 
 
Sedan har vi människorna. De välkomnande och spontana människorna. Det sydländska, så att säga. 
Lär du känna en person så lär du samtidigt känna tio andra. ”Du borde träffa NN, ni skulle nog 
komma bra överens!” Eller: ”Om du åker dit och dit så kan du ringa detta nummer – hen guidar dig 
gärna!” 
 
Vi har språket. Jag tycker att hebreiska är så vackert. Och sexigt. Jag vill verkligen kunna uttrycka 
mig på detta språk. 
 
Arkitekturen. Vissa hus är väldigt fula och nedgångna men det har sin charm och jag gillar 
blandningen av trashiga gamla hus, eleganta Bauhausbyggnader samt de nya moderna 
skyskraporna. 
När man kommer till Tel Avivs utkanter och förstäder så finns där en massa relativt nybyggda hus 
som inte bara är lådor som står rakt upp och ned utan de har roliga krokar och krumelurer. 
Fantasifulla på något sätt. Gillar dessa hus skarpt. 



 
Rytmen och pulsen och livet som finns på gatorna i mitt älskade Tel Aviv har jag inte funnit någon 
annanstans. Det pyr överallt. Det låter. Det tutas. Det skramlar. Hundar skäller och katter jamar. Detta 
är en ytterst levande stad och precis som det brukar vara i länder med liknande klimat så levs livet 
inte bara i bostäder utan minst lika mycket ute på gator och torg. 
 
Alla små butiker. Dem gillar jag. Och jag gillar deras öppettider. Shoppingen överlag gillar jag, fastän 
jag inte är någon shoppingälskande person. 
 
Shuk haCarmel. Marknaden. Där finns en massa kul skräp och krimskrams, t-shirtar, kryddor, frukt, 
grönsaker. Ja, det mesta. Visst, det luktar lite fisk på sina ställen och försäljarna skriker vilt och det är 
ofta trångt. Men en marknad är en marknad. 
 
Katterna och hundarna. Katterna stryker runt överallt och jag tycker att de är så eleganta. Hundarna i 
sin tur är väluppfostrade och ofta okopplade – utan dramatik. Älskar dem. 
 
Att hundar får följa med in på krogar och annat gör mig också glad. Inne och ute smälter som sagt 
samman på dessa breddgrader. 
 
Bögarna. De finns överallt hela tiden i denna liberala stad. Jag känner mig alltid lite extra hemma i 
sammanhang där det finns gott om icke-heterosexuella. 
 
De stora ljuvliga salladerna. Även den minsta lilla ”traditional Israeli salad” är alltid så fräsch och 
härlig. De lite mer avancerade salladerna är enorma och fantastiskt goda. Grönsakerna verkar komma 
direkt ur grönsakslandet och upp på bordet. 
 
Den vegetariska maten. Tel Avivianerna är mycket medvetna och det finns gott om vegetariska 
restauranger och -alternativ. 
 
Även om jag älskar hebreiskan så älskar jag också det faktum att så gott som alla talar god engelska. 
 
De gamla judiska gummorna. De är lite extra söta av någon anledning. Uppklädda och piffiga. 
 
De alla sorters människor som av olika anledningar älskar och lever i denna stad. Mångfalden är 
imponerande. 
Ärtiga bögar, färggranna transor och ortodoxa judar huller om buller. Lev och låt leva-mentaliteten. 
 
Allt judiskt som finns överallt. Det gör mig glad. Allt ifrån eleganta synagogor till billigt krimskrams. 
Juderier får mig på bra humör. 
 
Jag älskar också att kunna sitta på en uteservering och sippa på en öl och iakttaga människorna som 
passerar. Timmarna kan gå och jag blir ändå inte uttråkad. 
 
Att människor ses som så pass vuxna att de får det enorma förtroendet att kunnat köpa sitt 
middagsvin i samma affär som de handlar ingredienserna till middagen – bara en sån sak! 
Som vinälskare älskar jag naturligtvis detta. 
 



Kvällarna längs boulevaderna är fantastiska. Människor sitter och umgås. Ett band spelar en 
trudelutt. Någon sitter och läser. Ett par hånglar intensivt. Hundarna strosar, lyckliga över att 
temperaturen fallit något. 
 
Att kunna bära en davidsstjärna utan att riskera att bli mördad – bara en sån sak! 
 
Alla israeliska flaggor som syns överallt. Världens vackraste flagga. Överallt och hela tiden. 
 
Alla stiliga karlar. Seriöst. Så stiliga. 
 
Det här med att du kan klä dig lite hur du vill. Det är ju underbart. 
 
Nattlivet. Även om jag inte längre är en club kid så känns det bra att veta att det finns där om lusten 
plötsligt skulle knacka på. 
 
Stranden. Samma där. Även om jag inte spenderar mycket tid på stranden så tycker jag att bara 
vetskapen om att den finns där, är mycket trevlig. Befriande på något vis. Att vandra längs 
strandpromenaden är mycket trivsamt. 
 
Att det planeras fritt Wi-Fi över hela staden gillar jag så klart jättemycket. Redan nu existerar det i 
vissa zoner och de flesta restauranger och kaféer har också egen uppkoppling. 
 
Det här med att man dygnet runt kan strosa runt utan att vara rädd är också värt att 
uppmärksammas. Jag har aldrig någonsin varit rädd i Tel Aviv. Eftersom jag, så här på ålderns höst, 
ofta darrar som ett löv i vinden så snart jag går utanför ytterdörren så uppskattar jag 
trygghetskänslan väldigt mycket! 
 
Nåväl, nu ska jag försöka avrunda. Ska ta mig en tur till marknaden som ligger runt hörnet från där 
jag sitter just nu. 
 
26 april 2013, 19:38 

HUNDRASEXTON 
Hade en ljuvlig dag. Strandbesök och allt! 
 
27 april 2013, 09:02 

HUNDRASJUTTON 
Ljuvliga dagar i Tel Aviv. 
Det kanske låter konstigt men för en kis som växte upp i skogen, utan vänner, så är det fantastiskt att 
kunna strosa längs stadens gator och höra någon ropa ”Kim!” 
Sedan hänger man lite tillsammans. Och njuter av livet och solen. 
T.ex. Maya, som jag sprang på på strandpromenaden igår. 
Fantastiska människor överallt. 
Dessa, enligt svensk media, onda onda israeler. 
Älskar dem! <3 



Sedan sitter den tradige svensken och bojkottar israelisk frukt medan han knapprar på sin israeliska 
dator. 
Jag spyr. 
Puss. 
 
28 april 2013, 20:11 

HUNDRAARTON 
Tillbaka i Stockholm. Resan gick fint trots trasig väska och extremt blodsockerfall. Sebbe är jätteglad! 
Återkommer när jag sovit ut!  
 
30 april 2013, 20:24 

HUNDRATJUGO 
Hej vänner. 
Nu börjar jag vakna ur min koma. 
Här kommer några bilder från Tel Aviv, resa nummer sju och årets andra runda. :-) 
 
Hade det som vanligt fantastiskt bra. 
Den som aldrig varit i Tel Aviv kan nog inte förstå vilken superstad detta är. 
 
Jag bodde i en liten lägenhet på Ben Gurion Street och där trivdes jag mycket bra. (Vilket läge!) 
Jag träffade både gamla och nya vänner. Vi fikade, umgicks, tog en öl, åt middag och småklubbade 
lite till och med. Och! Jag satt en dag på stranden, med en i Sverige boende israel. Tro det eller ej 
men det var första gången. Hade till och med badbyxor på mig! 
 
Sista kvällen var MAGISK. 
 
Jag blev bjuden till en eurovisionfest vid namn Euphoria och jag trivdes som aldrig förr. 
Det knackade på min axel stup i kvarten – alla var där. 
Och sedan dök årets israeliska Eurovision Song Contest-artist, Moran Mazor, upp. 
Vilken underbar kväll! 
 
Och sedan åkte jag hem och på flygplatsen var alla så glada över det ”arbete” jag gör för Israel i 
Sverige. ”Kom snart tillbaka!” 
 
Ja, jag återvänder snart! 
 
06 maj 2013, 07:48 

HUNDRATJUGOSEX 
Jag inser att jag inte har bloggat som utlovat men det blir lätt så här när man drabbas av efter-Israel-
depression och dessutom jobbar sjudagarsveckor. 
Men håll ut… 
 
09 maj 2013, 09:57 



HUNDRATJUGONIO 
Bråda dagar, som vanligt. 
Jobbet och aktivismen håller mig upptagen. 
Snart helg och jag får finbesök. Så trevligt. 
Och sedan kommer Brassen hem från Rio. Så trevligt. 
Här är min första ESC 2013-lista. 
Kopierar från FB. 
Top 10 in alphabetical order 
Austria ”Shine” – Sassy vibe. 
Cyprus ”An Me Thimáse” – Classy. Old. Cool. 
Denmark ”Only Teardrops” – Grew on me. 
Estonia ”Et Uus Saaks Alguse” – Sounds like the b-side to Pastora Soler’s ”Quédate Conmigo”. 
Nevertheless a nice tune. 
Germany ”Glorious” – Very much grew on me. 
Hungary ”Kedvesem” – Loving it. Maybe number 1! 
Israel ”Rak Bishvilo” – Loved it ever since the Israeli semi. 
Italy ”L’Essenziale” – It’s an Italian ballad. 
Norway ”I Feed You My Love” – Sassy and sexy. 
San Marino ”Crisalide” – Vilken revansch, som man säger på svenska. After last year’s hooligan 
trash. 
Almost there: UK, Finland. 
 
10 maj 2013, 13:14 

HUNDRATRETTIO 
Äntligen fredag och jag ska jobba undan jobbet och därefter ser jag fram emot en underbar helg 
tillsammans med judiskt finbesök från Göteborg. 
 
Vi ska göra en massa judegrejer så klart. 
Tänker ibland på hur lika vi är. 
Uppväxta i varsin liten håla. Juderier. Älskar Tel Aviv. Och Israel. Vegetarianism. Stora djurvänner. 
Älskar indisk mat (ett bord är bokat i afton). Lite arty sinnen. 
Fantastiskt. Utan Facebook och utan det heliga landet hade vi förmodligen aldrig träffats. 
Älskar dig, min ”syster”. 
 
Och idag släpper Antti Tuisku sitt nya album, Toisenlainen tie. 
Han är det bästa som hänt finländskt musikliv sedan… någonsin kanske. 
Fantastiska låttexter – och jag är så tacksam över att min finska är så bra som den är, ty ett språk=en 
helt egen värld. 
Ei rakkauden tarvitse olla vaikeeta, se on oikein jos se tuntuu oikeelta. 
Det blir liksom lite extra ”mmph” när dessa enkla rader yttras på finska. 
Och: 
Kuihdun ja kuolen kun ootan sua vain, lopeta, älä kiduta. Jää tai mee. 
Inte samma känsla på svenska. Och så är det med språk. Ett ord har en helt annan känsla än exakt 
samma ord på ett annat språk. 



— 
Jag hittade ett jättelångt armhårstrå. Det störde vän av ordning så det sitter inte längre på min kropp. 
Vi hörs nästa vecka. 
Blir en busy helg. 
 
14 maj 2013, 08:54 

HUNDRATRETTIOFYRA 
Efter en bra helg – trots vissa familjära tråkigheter – så är jag nu tillbaka på jobbet. 
Och igår kväll kom Brassen hem från Rio. Han var glad men trött och han hade trevliga presenter 
med sig. Även från svärmor. 
Sebbe blev mycket glad över att ha flocken samlad igen och han sov gott mellan oss. 
 
I afton är det äntligen dags för Eurovisionens sångtävlings semifinal nummer 1. 
I afton kommer mina favoriter från Österrike, Estland, Cypern, Danmark, Nederländerna. 
Får se hur de uppför sig på scen. Mycket kan hända. 
 
18 maj 2013, 12:13 

HUNDRATRETTIOÅTTA 
Så, Eurovision har ju inte gått riktigt som det skulle. 
Att så många crappiga bidrag gick till final medan Israels fantastiska Moran Mazor fick packa ihop 
väskan och åka hem är helt enkelt skandalöst. 
Men gott för den israeliska delegationen att slippa huligan-Malmö. 
Jävla idioter. Jag är så jävla förbannad och trött på alla jävla tröga as som härjar i det en gång så 
blomstrande Sverige. Fuck you. 
 
Men nu då? 
Jo, jag gillar nog Estlands låt bäst. 
Men hurrar så klart även för Finland. 
Att en ”lesbisk” kyss får uppmärksamhet år 2013 är även det skandalöst. Vad fan? 
Och nej, det är inte ens den första gayiga pussen i ESC-historien. 
Redan år 2000 pussades gossarna i israeliska orkestern Ping Pong. 
 
20 maj 2013, 10:37 

HUNDRAFYRTIO 
Om vi skulle ta och sammanfatta årets Eurovision då. Finalkvällen var ju underbar!  
Petra Mede var fantastisk! Eurovision prize goes to Denmark, but real winner is Swedish host.  
Hittade också en riktigt underhållande liveblogg. Många bra låtar. Jag har mest gått och nynnat på 
låtarna från Danmark, Storbritannien, Estland. Nya friska tag nästa år!  
 
21 maj 2013, 13:16 

HUNDRAFYRTIOETT 
Oj oj, påbörjade detta inlägg för tre timmar sedan. Så passande då jag ju ville berätta om hur jag inte 
är bra på det här med stress och de senaste månaderna/året har verkligen varit lite för mycket.  



När man vaknar och alla saker som måste göras börjar bubbla upp i huvudet och en enorm olust 
breder ut sig över hela tillvaron så är det dags att varva ner lite. Jag ska bara… Och sedan… Och 
så…  
Och därefter ska jag logga ut och hålla mig undan ett tag. Var inne på samma spår för ett antal år 
sedan och det slutade med att jag satt hemma och knaprade piller i ett halvår, så jag vet vad jag talar 
om. Ja ja, nu är klockan kvart över ett och jag ska äta frukost. Lite snabbt.  
 
Uppdatering: Vissa minglar i Hänt Extra – andra i Menorah. Vi gör våra val i livet. (Mingelbild från 
Menorah.) 
 
22 maj 2013, 09:35 

HUNDRAFYRTIOTVÅ 
Stockholmsförorterna är kaos och ”alla” är förvånade. 
Men låt oss fortsätta att så tvångsmässigt lassa in ännu fler människor i dessa helvetesförorter. För vi 
har ju verkligen så gott om jobb och bostäder att erbjuda. Ja, eller hur. Men låt oss fortsätta med 
detta vansinne, ty vi vill ju vara ”goda” och inte minst ”toleranta”. 
Jag råkade se denna huligankvinnas överjävliga Facebookstatus igår och jag blev så provocerad att 
jag blev röd i ansiktet: 
 
Lotta Gröning: ”Det är inte invandrarna som segregerar Sverige. Det är politiker som har misslyckats i 
sin politik och vägrar erkänna det och inte minst alla sk ”svenskar” som flyttar ifrån områden med 
många invandrare.” 
 
Alltså vad FAN? 
 
Mitt svar: 
 
”Jag spyr. 
Och påminner återigen om att jag en gång i tiden blev utjagad ur en sån där jävvla förort. Jag var för 
blond, för fjollig och konstant trakasserad och ”hörde inte hemma” där. 
Jag vågade inte passera torget (där tunnelbanan låg) under sista året innan jag lyckades ta mig 
därifrån, utan tog dagligen en lång omväg för att ta mig till jobbet, med buss och pendeltåg. 
Men svamla på. Gör det. Allt löser sig säkert. 
Och återigen: ”sk ”svenskar”". 
Herre min skapare! 
Allt går åt helvete.” 
 
Ja, jag tycker verkligen synd om er pursvenskar. Ni som inte riktigt existerar. Ni har varken ett ”riktigt 
ursprung” eller någon verklig ”svenskhet”. Det måste kännas jobbigt. 
I 20 år ville jag inget hellre än att bli ”en riktig svensk” men det gick ju inte. Och nu förstår jag varför. 
 
Alla smarta människor försöker förtvivlat att hitta ett smidigt sätt att lämna detta sjunkande skepp. 
 
23 maj 2013, 08:13 

HUNDRAFYRTIOTRE 
Vad ska vi prata om i dag då? 
Jag har träningsvärk och sov dåligt då jag drömde om huvuden som flög åt alla håll och det brann 



överallt. Gillar inte detta nya Europa. 
Vill ha lugn och ro. 
Ibland måste man ta sig en ledig eftermiddag så att man kan hjälpa kamrater (bilder på mig med 
diverse verktyg i nävarna – verktyg jag inte riktigt kan hantera). 
 
23 maj 2013, 14:09 

SFI SOM I ‘STUDENTS FOR 
ISRAEL’. INTE ‘SVENSKA FÖR 
INVANDRARE’. 
 
Eftersom den nya underbara Sverige så förtvivlat kämpar med att bli känt som världens mest jude- 
och Israelfientliga land (Norge ligger dock före på listan) så dyker det upp förfrågningar lite titt som 
tätt. Och det är ju kul så klart. Så nu har jag skrivit några rader för Students for Israel.  
 
24 maj 2013, 12:21 

HUNDRAFYRTIOFYRA 
Nu säger jag god helg och shabbat shalom.  
Min helg ser jättefestlig ut!  
I dag fredag arbetar jag hela dagen, ända till 21:00 och lördag + söndag till 18:00.  
Attans att jag missar trädgårdsarbetet med bostadsrättsföreningen den här gången också.  
Tack och pris har jag en sambo som gärna ställer upp.  
 
27 maj 2013, 08:31 

HUNDRAFYRTIOSJU 
God måndag. God ny vecka. Jag gick just hem från kontoret och nu sitter jag här igen – som ett ljus. 
Nja. 
Helgen var arbetsam, trist men ändå okej. Brassen deltog i bostadsrättsföreningens trädgårdsdag 
trots att det regnade. Bra att ha en brasse i hemmet. 
 
Under hela helgen har vänner hört av sig. Oroliga vänner från USA, Israel, Norge, Finland. ”Jag har 
hört om stöket i Stockholm – är du okej?” Eller som alldeles nyss: ”Kim är du okej? Jag har hört 
om riots och du har inte postat något på Facebook på tre dygn!” 
 
Jo, jag och vi är OK. Lite upptagna bara. Ibland orkar jag inte ens logga in på FB då jag blir så 
stressad av att det ”är rött” överallt. Det är rött och det piper. Hinner inte riktigt med. 
 
Så, en ny arbetsvecka är här trots att den förra inte riktigt hann ta slut, men den här veckan har jag en 
hel del roliga arbetsuppgifter, enligt bossens veckobrev. 
 
Men först en redigt god köppa kaffe. 
 
28 maj 2013, 10:41 



HUNDRAFYRTIOÅTTA 
Ännu en fullmatad dag gör entré, men jag tog mig tid och hann blogga och pyssla. 
Varsågod: 
1. Läs ”Lena’s letter” (för övrigt en mycket go’ väninna och gift tvåbarnsmor från en israelisk 
småstad, som jag brukar släpa med ut på äventyr i Tellan). 
2. En efter en vaknar medborgarna. De gnuggar sig i ögonen och ser klart. 
3. Och så promotar jag vår manifestation på Times of Israel. (Kom gärna, även om du kanske inte är 
Israelfantast – jag garanterar att du lär dig en massa!) 
 
30 maj 2013, 09:36 

HUNDRAFEMTIO 
God torsdag. Är extra hårt kammad i dag då arbetsdagen kommer att innehålla en hel del moment.  
Mindre ensamsittande på mitt rum och mer mingel med kollegor. Och möten. Flera stycken. Bäst då 
att håret ligger som det ska.  
 
03 juni 2013, 09:23 

MANIFESTATION 
Så där ja.  
Gårdagens manifestation var fantastisk.  
Ett GLATT gäng och många bra tal. Återkommer till ämnet. Ska bara sova i en vecka eller så.  
Och du som inte är Israelfreak – du vet inte vad du missar.  
 
10 juni 2013, 09:05 

HUNDRASEXTIOETT 
Jag vill mest bara ge ett livstecken.  
Här är jag.  
Helgen kom och gick.  
Har mest läst ännu en hemlig bok på beställning, för eventuell utgivning i fjärran land.  
Men boken var hemskt konstig och rörig med ett väldigt icke-tillfredsställande slut så jag 
rekommenderade den inte i den långa rapporten som jag skrev igår kväll.  
 
16 juni 2013, 11:28 

HUNDRASEXTIOSJU 
Jag bloggar dåligt men jag har så fasligt mycket att göra hela tiden. 
Den här helgen har jag, trots att jag så klart har arbetat, hunnit vara mycket social. 
I fredags var jag och sambon på filmkväll med nya och gamla vänner. När vi var på väg hem, vid 
NOLL TRE NOLL NOLL så var det någon som hade hoppat framför tunnelbanetåget (eller nåt) så 
trafiken stod helt still. 
Det var bara att traska hemåt och vid NOLL FYRA NOLL NOLL kom vi i säng. Kändes mycket 
ungdomligt. 
 
Och igår lördag drack jag EN öl tillsammans med vänner och en turistvän. En sån där israelisk läkare 
som bor i Texas. Mycket trevligt. Och igår kände jag mig allt annat än ungdomlig – tack vare EN öl 



och tidig hemgång. 
Det var nog förresten första gången som den gaybaren fick möta människor med kippah på huvudet. 
 
Var förresten social även i onsdags. Hummus med nya och gamla vänner och en barrunda med 
turisten. 
 
Ja, nu ska jag jobba vidare. 
 
18 juni 2013, 08:46 

HUNDRASEXTIONIO 
Efter väldigt många om och men så har jag det nu klarnat: midsommarhelgen spenderas hos 
cancersjuk bror. 
Det blir för övrigt andra gången på tio år som alla syskonen är på samma plats vid samma tillfälle. 
Alltid något i denna misär. 
 
Annars då? 
En massa nya (roliga men uttömmande) arbetsuppgifter. 
Brassen har börjat jobba extra på företaget. 
Sebbe är glad men saknar vintern och snön. Sover mycket. 
 
Och så har jag fått ett erbjudande som jag måste tacka ja till. Måste. Men vågar jag? 
 
Och jag blir varje morgon klockan 03 väckt av fåglar som inte sjunger vackert, utan snarare kraxar 
aggressivt och helt i otakt. 
Nu har öronpropparna gjort comeback (och nu vill jag aldrig mer vara utan dem). Antar att ritualerna 
blir mer och mer avancerade ju äldre man blir (bettskena, öronproppar osv osv…). 
 
OK, kaffe och jobb. Hej då. 
 
19 juni 2013, 21:50 

HUNDRASJUTTIO 
Det är tungt just nu. 
Hur har man en ”vardag” när en närstående är sjuk? 
Och ni vet ju hur det är: vi tar det i morgon. Vi tar det nästa sommar. Ja, då ses vi. 
Och åren går. 
Ja, hur hanterar man detta? 
Jag vet inte, men nu ska jag dricka en whisky och lyssna på Cher. 
Alla sätt är bra utom de dåliga, eller hur det nu är man brukar säga. 
 
Samtidigt har jag tackat ja till den där ”grejen”. För det gäller att säga JA här i livet. Det finns 
ingenting att ångra, förutom det man inte gjorde. 
Klyschor ja. Men klyschor är som fördomar – de existerar av en anledning. 
(Jag är inte känd för att vara politiskt korrekt.) 
 



Jag var på ett slags sionistiskt möte i dag. 
Tänk att ordet ”sionism” har blivit ett ”fult” ord. Lite som ordet ”Israel”. 
Människor vet ju inte vad ”sionism” betyder. Det ska vi ändra på. 
Vänta bara. 
Jag är väldigt trött på tröga människor när det gäller detta ämne, men jag ”förstår” ändå, eftersom 
hjärntvätteriet har pågått så länge. En kan inte veta bättre. 
Men nu ska vi som sagt ändra på allt. 
 
21 juni 2013, 18:21 

GLAD MIDSOMMAR 
Jag är i Västergötland. 
 
25 juni 2013, 10:31 

HUNDRASJUTTIOSEX 
Hemma i Stockholm igen. 
Hade en bra långhelg och det var mycket trevligt att träffa alla syskon igen. Samtidigt! 
Nu pågår en arbetsam vecka. 
Men i afton ska det firas! För två år sedan träffade jag min nuvarande sambo på en gata i Berlin! 
 
27 juni 2013, 17:05 

HUNDRASJUTTIOÅTTA 
Skulle vilja skriva en massa men… det kommer inte riktigt något just nu. 
Har en massa roliga men en smula stressiga och pressande arbetsuppgifter. 
Och så allt annat. 
Bror är sjuk. Som sagt. Vilket ger även mig ångest på så många plan. 
Låt oss leva här och nu. 
 
Har bokat årets tredje resa till Israel. 
Har tagit mig en en mycket ärofylld uppgift. 
Har tackat ja till Den Där Grejen. 
 
Och så har jag hittat fantastiskt god grillost på Lidl. 
Även en mycket bra hårgelé som faktiskt gör vad den lovar. 
Hade mycket fint hår i dag men nu är jag nyduschad och fulhårig. 
 
Är inne i en Sugababes-period. 
 
Sluta uggla här – surfa till Israelism.se istället. 
 
 
 
 
 



01 juli 2013, 10:31 

HUNDRAÅTTIOTVÅ 
Helgen kom och helgen gick och jag var helt ledig för första gången på länge. 
Gjorde alltså ingenting nyttigt alls. Kollade inte ens min mail! 
I lördags besökte vi Mälarpaviljongen och sommarlördagskvällen var perfekt. 
Har redan hunnit med flera stycken sådana fina kvällar denna sommar. Och varje gång har jag tänkt 
att ”detta var sommarens bästa kväll” men så har det kommit en ännu bättre. 
 
Trevligt. I all misär! 
 
En ny vecka är här och jag har mycket att stå. 
Detta får bli en mycket PRODUKTIV vecka. 
Nu när jag har en ny gammaldags kalender så har jag bättre koll och kontroll! 
De där telefonkalendrarna är verkligen inte bra. 
 
Igår såg jag en massa film. Bland annat Bent. Förstår inte varför jag inte hade sett den tidigare. Den 
var mycket deprimerande (och bra). 
 
05 juli 2013, 17:12 

HUNDRAÅTTIOSEX 
Det är fredag och den hektiska veckan har egentligen bara börjat. 
Har väldigt mycket att göra i helgen, därför har jag tillfälligt flyttat in min iMac i köket så att jag har ett 
rejält arbetsbord. Mitt datorbord är som gjort för en Macbook, så det måste bytas. 
 
I tisdags hade vi ”sommarpartaj” på jobbet. Det betydde astråkig mat (för en vegetarian) (på ett 
köttigt ställe) och en blaskig öl. Men trevligt sällskap, tack och lov. 
 
Har fått tre roliga förfrågningar om att skriva om Israel. Gör det ju gärna men tiden är knapp då jag 
trots allt har ett day job också. 
 
Tack för visat intresse och trevlig helg och shabbat shalom. 
 
08 juli 2013, 08:44 

JAG HAR STRÄCKLÄST EN BOK 
Jag har sträckläst en bok: Shani Boianjius ”Det eviga folket är inte rädda”. 
 
Shani berättar om de tre töserna Lea, Yael och Avishag som bor i en sömnig israelisk stad vid den 
libanesiska gränsen. 
De gör den obligatoriska militärtjänsten under två år, vid vägspärrar och i vakttorn och alla pratar om 
sex. Våld och död är ständigt närvarande men ändå måste livet gå vidare och ändå måste de unga 
damerna lära känna sig själva. 
 



En fantastisk bok som innehåller allt. Våld, sex, humor, spänning, död. 
Shani Boianjius språk tilltalar mig. Det är rappt och rakt på något vis. Det är som att hon tryckte på en 
knapp och alla ord sprutade ut ur munnen i ett våldsamt tempo. Det är inte mjukt och rart utan 
nästan lite känslokallt och nonchalant. 
 
I GP läser jag: ”Detta är slitsam men också oerhört gripande och givande läsning, inte minst för 
språkets skull.” 
Just så! 
Läs den! 
 
12 juli 2013, 16:56 

HUNDRANITTIOTRE 
En snabb hälsning.  
Slurpar i mig en smoothie.  
Arbetsdagen är slut och vi ska gå ut och äta hummus med turistvänner.  
Behöver semester.  
En månad kvar.  
 
13 juli 2013, 12:44 

HUNDRANITTIOFYRA 
Trevlig afton på Reggev Hummus igår. 
Brassar, portugiser och judar och ljuvlig mat och goda samtal. 
Om ett par timmar ska Sebbe och jag ut på utflykt. Vi ska resa till en grannstad för att gå på en piffig 
pumas inflyttningsfest. Brassen ska sitta hemma och arbeta. 
 
Om du har missat nya sektionen ”My First Time” på Israelism.se så tycker jag att du, nu när du sitter 
där och har jättetråkigt, ska läsa de två första inläggen i serien. 
 
15 juli 2013, 10:27 

HUNDRANITTIOSEX 
Helgen var en rolig historia. 
På lördagen åkte jag alltså till den trivsamma lilla staden Enköping för att gå på partaj. 
En fantastisk sommarkväll och alla var glada och ärtiga. 
Och jag var yngst. Jag var j ä t t e u n g och det kändes bra i och med att jag lider av en förfärlig 
åldersnoja. 
På festen fanns även gott om hundar, så Sebbe var glad han också. 
På söndagen premiärträffade jag en väns valp. Sicken kis! Sebbe var farbroraktigt mogen. 
På kvällen städades det friskt, ty idag får vi besök från Brasilien. 
Nu är en ny vecka kommen och jag har många punkter att pricka av. 
Se här vad som händer när Madonna lägger upp något som har med judendomen att göra, på 
Facebook. ”Are you with the Jews?” 
Deprimerande. 
Som så mycket annat. 



Glad Pet Shop Boys-dag! Nya albumet ”Electric” är äntligen här och jag lyssnade flitigt under 
promenaden till kontoret. Sebbe tyckte att det var lite väl varmt så vi hoppade på tuben när vi var 
halvvägs. 
Okej, tillbaka till arbetet. 
Har skrivardag. Så här låter det bland annat: 
Hon var en synnerligen blyg och introvert person som de flesta inte tog någon notis om. 
Trots hennes enorma skönhet och vänliga sätt så försvann hon i mängden. 
 
16 juli 2013, 14:16 

JAG ÄR HÄR OCH DÄR OCH ALLA 
ÄR GLADA 
Vi har besök från Brasilien just nu och jag har haft lite ensamtid då sambon och besökaren har rusat 
runt på Stockholms museer. 
Under denna ensamtid har jag tänkt en hel del på alla saker som hänt i mitt liv under det senaste året. 
*ganska mycket* 
 
Jag blev ombedd att skriva en ny text för Students For Israel, ty min senaste artikel var mycket 
populär. Okej, nu ska vi inte vara blygsamma. Den var den populäraste någonsin. 
Sådärja. 
Så jag skrev en uppföljare igår och det fick mig att läsa igenom saker jag skrivit och artiklar som 
skrivits om mig i israeliska tidningar. 
 
19 juli 2013, 21:41 

TVÅHUNDRA 
Hade en trevlig vecka. 
Kul med besök från Brasilien. 
Igår for hon vidare till Finland. 
Jag var på grillkväll hos Villabögarna. Vi firade en fin dams födelsedag. 
 
Nyss var jag ute och åt hummus med två israeliska turister. 
Ett läckert par. Sådana fina, rara människor. 
 
I morgon ska jag ut på ett spännande äventyr. 
 
22 juli 2013, 10:06 

TVÅHUNDRATRE 
Igår premiärsåg jag miniserien Tamid oto chalom, även kallad Mary Lou. 
Den fantastiske Eytan Fox ligger bakom denna israeliska serie som är en modern musikal baserad på 
Tzvika Piks ljuvliga melodier. 
Tzvika Pik är Israels… lite coolare version av Lasse Holm. Ungefär… 
 



Gossen Meirs mor lämnar familjen och Meir drömmer om att modern rest runt i världen som Tzvika 
Piks körsångerska. 
Den tonårige Meir ger sig av för att leta efter modern och börjar av en slump att arbeta som drag 
queen i Tel Aviv. 
En hel del drama uppstår, men även kärleken blomstrar. 
Han är nämligen kär i väninnans pojkvän. 
Oerhört bra serie. Så pass att jag såg den två gånger på raken! 
Fantastisk musik! 
 
29 juli 2013, 12:27 

TVÅHUNDRATIO 
Äntligen måndag. 
Hade en mycket bra och händelserik helg. 
Först var föräldrarna på besök, vilket var mycket trevligt. 
Sedan hade vi vänner på besök en kväll också. 
Och så har vi arbetat. 
 
Nu är ännu en hektisk vecka här. Har en massa att göra. Att skriva, skriva så att tangentbordet 
glöder. Mycket ska det bli innan jag stänger datorn för min veckolånga supersemester. 
 
05 augusti 2013, 09:42 

TVÅHUNDRASJUTTON 
Hej. 
Hade en bra och mycket hårig helg. 
Har hundvaktat en hel del då vännerna varit ute på galej. 
Dessutom var föräldrarna på besök tillsammans med en hårig herre som Sebbe äntligen kom relativt 
fint överens med. 
 
Skaparen var glad när hen skapade hunden. Eller om det var vargen… 
 
Ny vecka och det märktes på morgontunnelbanan att medborgarnas semestrar är över. Snart faller 
snön över gator och torg.  
Själv jobbar jag undan den här veckan – i ett rasande tempo – och därefter njuter jag av min 
veckolånga supersemester.  
 
06 augusti 2013, 10:42 

TVÅHUNDRAADERTON 
Igår när jag motionerade hem från jobbet så kände jag av en gammal ovän. Ja, jag talar om den 
där hälsporren som för några år sedan fick mig att avbryta mitt motionerande vilket ledde till att min 
eleganta slanka lekamen förvandlades till en fläbbig gubbkropp. 
 
I morse plockade jag därför fram cykeln och sedan susade jag genom sommarstaden. Ja, det är ju 
trevligt att cykla men man bränner ju inte alls lika mycket fläsk som man gör när man 



kraftpromenerar. Dessutom är det ganska läskigt att cykla genom staden i eftermiddagens 
rusningstrafik. 
 
Bilisterna beter sig som huliganer och trötta medborgare vankar av och an längs trottoarerna och 
eftersom de är tröga as så kliver de gärna rätt ut i cykelbanorna, vilket är förenat med livsfara. 
Jag tog på mig extra färgglada kläder. Kanske mest på grund av att jag ville synas riktigt ordentligt. 
Istället för en orange väst alltså… 
 
Nu jobbar jag undan dagen. 
Skriver några viktiga mail. 
Prickar av mina göromål. 
Efter jobbet ilar jag iväg och träffar en israelisk vän som är på besök i sommarstaden. 
 
07 augusti 2013, 09:37 

TVÅHUNDRANITTON 
Ett par anekdoter om Sebbe. 
I förrgår hittade jag säsongens första fästing. 
Dramatiken var stod då det vidriga krypet satt i armhålan. 
Det krävdes två personer för att få loss den. Jag höll i Sebbe, som envist höll ihop framtassen, 
medan Brassen kämpade förtvivlat med fästingplockaren. 
 
Jag hatar fästingar. 
 
Igår sprang vi på Molly. Alltså hunden som Sebbe har dottern Elisa Day med. 
Varje gång Molly träffar Sebbe så slår hon ner arslet i marken. Mollys husse bekräftade att detta 
endast händer när det är just Sebbe hon träffar. Hon minns den där gången då de pippade och hon 
vill inte att det ska hända igen. (Förrän hon löper.) 
 
Ganska gulligt. 
 
Igår FIKADE jag. Jag fikar aldrig. Jag går kanske och tar en öl med någon, men fikar – nej, nej. 
När en israelisk turist vill fika så måste jag ju tacka ja, så vi satt på en uteservering på Götgatan och 
FIKADE. 
Det är lustigt det här hur min israeliske vän älskar Sverige på samma sätt som jag älskar Israel. Han 
vill flytta hit och jag vill flytta dit. Kan vi inte bara byta lägenheter och arbetsplatser? 
Min vän är han som ställde till med en svensk fest i Tel Aviv. Se här. 
Sedan dök en gemensam vän upp. Den piffiga Ada. Hon som berättade om sin första Israelresa på 
Israelism.se. 
 
Ja, därefter cyklade jag hem och lagade indiskt. Det blev en mycket stark quornsörja men någonting 
saknades. Kanske var det honungen. Ja, receptet krävde ett par skedar honung men jag valde att 
inte inhandla någonting som sedan ändå bara står i kylen och möglar bort. 
 
Nu ska jag jobba undan dagen. 
Resten av veckan arbetar jag hemifrån. 
Jag måste klippa mig. 



Och städa bostaden inför finlandssvenskt besök. De ska låna lägenheten då jag är på resande fot. De 
ville egentligen bara hälsa på. ”Vi är bortresta men ni kan få låna hemmet!” 
 
Nu har jag flaxande fjärilar i magen. Även om jag reser till Israel var fjärde månad så är känslan så 
speciell när jag väl landar där. Testa själv! 
 
27 augusti 2013, 08:28 

TVÅHUNDRATRETTIONIO 
Så vad händer här då? 
Jo jag stretar vidare. 
Alltid lite deprimerande att komma hem till det sjunkande skeppet. 
En visste att en var tillbaka i Sverige när feminister klädde sig i hijab. 
Ett sjunkande skepp som sagt. 
Dårar till höger och vänster. 
Lismande maktkåta huliganer som säljer själ både själ och hjärta. 
 
Men jag ser fram emot hösten. 
Jag ser fram emot vindar som blåser. 
Ser fram emot mörker. 
Och att sitta där, uppflugen i läsfåtöljen, och läsa en bok, med herr Hund vid fötterna. 
Ja, det ser jag fram emot. 
 
Snart reser jag till Köpenhamn för att träffa en rabbin. 
Angående min inre resa. 
Bara att veta att det är på gång, ”runt hörnet”, gör det lättare att andas. 
 
28 augusti 2013, 19:42 

TVÅHUNDRAFYRTIO 
Jo, så här var det. 
Min huvudvärk kom tillbaka. Den där hemska huvudvärken jag drabbades av 2005. 
Då när jag genomgick både hjärnröntgen och ryggmärgsprov. 
Till sist hette det att jag hade spänningshuvudvärk och jag trodde inte riktigt på denna diagnos. 
Tills nu. 
Efter tre veckor av huvudvärk och väldigt mycket stress och press det senaste året så tror – och 
hoppas – jag att det ”bara” är spänningshuvudvärk jag lider av. 
 
Den trevlige läkaren. Ja, den trevliga läkaren, som inte såg ut som en slusk, som den förre. Som inte 
var otrevlig. Inte fick mig att känna mig kriminell eller som en lögnare. Läkaren som till och med hade 
läst på, så att jag slapp dra allt från början. Han. Han var jättebra. 
 
Mitt blodtryck är dock på tok för högt och det beror förmodligen på huvudvärken som i sin tur beror 
på stress. 
Så om stressen försvinner så försvinner även huvudvärken och då landar blodtrycket på normala 



nivåer. 
Hoppas hoppas. Och sväljer citodon. 
 
01 september 2013, 10:32 

TVÅHUNDRAFYRTIOFYRA 
En liten uppdatering kommer här. 
Jag har ätit mina piller och känner inte av huvudvärken längre. Men finns den där trots att jag inte 
känner av den? Det är det som är frågan. 
Det tog dock ett tag innan värken ”försvann”. Jag låg med neddragna persienner och solglasögonen 
på. 
 
Har även lyckats laga en hel del god mat under de senaste dagarna.  
Igår lagade jag vegetarisk, mexikansk LCHF-pizza! Receptet kommer. 
Och till sambon har jag svängt ihop hemlagade chips. 
Och sabbatsbröd så klart! Varje fredag! 
 
Som alltid när jag inte mår bra så har jag lyssnat väldigt mycket på trösterskan Madonna. 
Häromkvällen såg jag – för första gången på länge – Evita. Så vacker musik. 
 
September är här. Något av en favoritmånad. Att sitta uppflugen i läsfåtöljen med en god bok och en 
varm Irish coffee, medan det blåser aggressivt utanför fönstret. Det är grejer det. 
Igår drack jag alkoholfri öl och ändå känner jag mig en smula bakis idag. Mycket märkligt. Den var 
helt okej smakmässigt, men jo, jag saknade lördagsdrinken. Nästa helg kanske jag är pillerfri. 
 
En spännande vecka väntar hur som helst. 
På onsdag ska jag göra någonting mycket spännande – utomlands! 
Vilken cliffhanger va? Återkommer i ämnet. 
 
09 september 2013, 09:09 

TVÅHUNDRAFEMTIOTVÅ 
Oj, nu är det dags för ett litet inlägg igen. 
Har varit ganska sänkt av de tunga mediciner jag har proppat i mig. 
Varannan gång har jag blivit avslappnad och yr. 
Varannan gång jättejättetrött. 
Så pass att jag några gånger var tvungen att sluta arbeta och ta mig en tupplur. 
 
Men jag hade en ledig dag, just när jag behövde en, och hann då med en snabbtripp till Köpenhamn. 
Jag var på ett mycket trivsamt och ganska informellt möte angående det där judiska, så 2014 ser ut 
att bli ett spännande år. 
 
I fredags var jag hos vänner och firade det judiska nyåret. 
Det är ju så klart en bonus att fira nyår när det inte är den trettioförsta december, så att jag slipper ha 
åldersångest p.g.a. födelsedagsfirande. 
 



Nej, nu ska jag stormjobba. 
Tillbaka på kontoret efter nästan två veckor. 
 
12 september 2013, 11:23 

TVÅHUNDRAFEMTIOFEM 
Så jag har högt blodtryck och ena kollegan har drabbats av artros och den andra har allmänna 
ålderskrämpor. Vi blir ju inte yngre. 
Men vi är så klart tacksamma över att ha fått hänga med så här länge. 
 
Tänk att en är så gammal att en måste tänka på saltintaget. 
 
Mindre salt, mindre socker (och kolhydrater), snus är inte så farligt tydligen, mindre alkohol, mindre 
stress, mer motion men även mer vila. Lakrits är inte heller bra! Och mindre kaffe. :-( 
 
Det låter ju lajbans. 
 
Eftersom jag äntligen träffade en läkare som var intresserad, vänlig och hjälpsam så tog jag upp 
andra åkommor som plågar mig. Men dem ska vi inte diskutera här. 
 
Vi konstaterar istället att… 
Jag ser fram emot att plocka fram vinterjackan! Köpte den på resande fot i somras och hade glömt 
bort den tills jag såg ett foto från köptillfället. 
Syster meddelade att hon snart kommer på besök! Åh! 
I helgen besök från Göteborg. 
Yom Kippur – försoningsdagen – står för dörren. Ska besöka synagogan + hänga lite med judarna. 
 
Ja, det var väl allt för den här gången. 
 
17 september 2013, 13:33 

TVÅHUNDRASEXTIO 
Idag fortsatte hälsosåpan då jag var på ultraljud.  
Mycket läskigt men det gick bra och inte minst väldigt fort.  
När jag kom hem så väntade inte bara Sebbe, utan även Oliver, som var på besök. 
 
19 september 2013, 17:25 

TVÅHUNDRASEXTIOTVÅ 
Igår tog jag mig tid att gå på partaj. 
En vän ställde till med avskedsfest då HAN SKA FLYTTA TILL TEL AVIV. 
Inte för alltid kanske. 
För att studera. 
Men ändå. 
Denne vän är mycket ung och på festen fanns en hel del jämnåriga vänner (till honom). 
Jag samtalade med några trevliga damer men överlag kände jag mig som en lastgammal farbror. Det 
visste de dock ej, ty jag ser ju mycket ung ut. 



 
Vore jag 21 så skulle jag också dra. 
Kanske gör det ändå, men det känns lite jobbigare att fly på ålderns höst. 
 
Jag pratar mycket ålder, jag vet, men jag har haft 40-kris sedan jag fyllde 30. 
När jag var 29 så fyllde en vän och kollega 40 och jag minns att jag i stort sett väntade mig att se 
henne trilla av pinnen när som helst. 
Fy farao. 
 
Sedan promenerade jag hemåt och de billiga ölen (ungdomar går gärna till barer med billig bira) (dock 
var det mycket fräscht och fint!) fick mig att vilja slå en stråle så jag klev in på ett söderhak för att 
uppsöka herrarnas. Självklart kände jag mig tvungen att hinka en bira också och när jag stod där så 
mådde jag inte bra. Sportmänniskor som sade ”ÖH!” till varandra. 
Varje dag tackar jag Skaparen över att hen gjorde en schlagerbög av mig, istället för en heterosexuell 
sportgrabb. *Tusen tack* 
 
Det var bara det. 
 
23 september 2013, 11:53 

TVÅHUNDRASEXTIOSEX 
Helgen kom och helgen gick. I ett rasande tempo. 
På söndagen skulle jag iväg på en intressant grej men jag kände mig förkyld så jag låg nedbäddad 
hela dagen. Kollade på Jennifer Aniston-filmer. Feelgood, du vet. Funkar alltid på söndagar. 
 
Åh, i lördags kväll satt jag och youtubade Oprah och mitt i alltihop så försvann internet. Flugan 
internätet. Stor dramatik. 
Lade mig i sängen och läste en bok. Med Sebbe tätt intill. 
Morgonen därpå var nätet tack och lov tillbaka så jag låg plockade fram min iPad och låg och läste 
intressanta artiklar. Med Sebbe tätt intill.  
  
Men nu, nu är det äntligen måndag och jag insåg när jag cyklade till jobbet att det är dags att leta 
fram fingervantarna! Kylan är kommen till staden. 
Har fått en faslig massa arbete gjort och nu ska jag äta lunch. 
 
27 september 2013, 22:47 

TVÅHUNDRASJUTTIO 
I afton var jag på IKEA och inhandlade ett nytt skrivbord/datorbord. Och en rejäl kontorsstol. 
Efter att ha suttit vid ett minibord och på en skranglig gammal köksstol ett tag så kände jag att det 
fick vara nog. Jag köpte ett enormt bord och en flott stol. Nu sitter jag här och njuter av att slippa 
tänka på att musen inte riktigt får plats bredvid tangentbordet. 
 
Eftersom det är fredag så sippade jag även på ett glas torrt vitt vin i restaurangen. 
Det kändes svenskt flashigt. 
 



30 september 2013, 09:42 

TVÅHUNDRASJUTTIOTRE 
Helgen kom och gick som vanligt. 
I fredags inhandlades som sagt ett nytt datorbord och en rejäl stol. Fantastiskt! 
I lördags kom en handfull vänner över och såg film + ”hängde”. 
En var allergisk och fick gå hem. 
Och då var det ändå bara tre av sex möjliga hundar som infann sig. 
Trevlig kväll ändå. 
 
Och jag jobbade både lördag och söndag. Det kändes så där då jag gärna hade sovit, sovit, sovit. 
 
Mitt nya skrivbord är verkligen gigantiskt och underbart! 
Jag är glad att jag valde det största bordet trots att någon lyfte ett varningens finger och 
rekommenderade den mindre varianten. 
 
Nu jobbar vi undan dagen och veckan. 
På fredag kommer syster och brorsdotter på besök. 
Ser fram emot det! 
 
02 oktober 2013, 15:11 

TVÅHUNDRASJUTTIOFEM 
Jag fick nyligen ett email med rubriken ”Interview request from Listening Post, Al Jazeera”, så igår 
kväll spelade jag in en snutt som förmodligen visas på kanalen (den engelska versionen) nu på 
lördag. Israelrelaterat ämne så klart. 
 
Det är inte helt lätt att få till bra ljussättningen efter lunchtid så här års, så jag fick trixa och fixa med 
de få lampor jag kunde få loss. 
 
Idag jobbar jag hemifrån. Det har varit vansinnigt kallt på kontoret den senaste tiden – och det har det 
varit även hemma.  
Igår kväll upptäckte jag till min maximala glädje att värmen äntligen var påslagen. Olidligt att sitta och 
knappra på tangenterna medan man huttrar och fingrarna skakar. Ju! 
 
10 oktober 2013, 09:00 

TVÅHUNDRAÅTTIOTRE 
Ännu en hektisk vecka har det varit. 
Syster och brorsdotter var på besök och det var fantastiskt trevligt. 
Jag kan återigen konstatera att New Indian Garden på Västgötagatan är Stockholms bästa indier. Fy 
farao så smarrigt! 
 
Vi har haft många hundar på besök. Vänner lämnar gärna sina hundar hos oss när de ska jobba och 
gå på viktiga möten. Mycket trevligt. 
I afton kommer Wilma och hon stannar över hela helgen. 



I morgon kommer Elsa och hon stannar över dagen. 
Underbart! Sebbe är glad och nyfiken. 
 
Vad mer? 
Jag var med lite snabbt i Al Jazeera. HA HA HA. Se klipp på youtube. Jag publicerade en ny trivsam 
text på Times of Israel.  
 
17 oktober 2013, 08:53 

TVÅHUNDRANITTIO 
Tiden flyger. 
Här är jag igen. 
Detta blir en lång arbetsdag. 
Inklusive ett tandläkarbesök. 
Är väl hemma lagom till sena nyheterna. 
Jag har inte snusat sedan i måndags morse. 
Fruktansvärt tråkigt. 
Häromnatten sov jag elva timmar. 
E.l.v.a. 
Fantastiskt. 
Okej, nu har jag mycket att göra. 
Men jag hann med att skriva denna lilla rapport i alla fall. 
 
22 oktober 2013, 10:29 

TVÅHUNDRANITTIOFEM 
Klockan tickar. 
Mycket jobb och många åtaganden. 
Jag har inte snusat på åtta dagar. 
Kör med sugtabletter som avvänjning. 
Har gått från 4 mg till 2 mg. 
Trist är det. 
Nu talar vi inte mer om det. 
 
Till helgen har jag förhoppningsvis någonting mycket trevligt att berätta. 
Spänningen är enorm. 
 
Igår hälsade chihuahuadamen Elsa på och idag är det kvicka valpen Oliver som gästar oss. 
I helgen var vi på Shabbat-knytkalas och Sebbe skötte sig exemplarisk bland de andra hundarna. 
 
Ja, det är mycket hundar nu men det är ju inte så konstigt då hundar ju är härliga medan de flesta 
människor är as. 
 
Nu ska jag jobba vidare. 
 
31 oktober 2013, 18:39 



TREHUNDRAFYRA 
Oj oj, jag har inte skrivit sedan det där roliga skulle inträffa. Förra fredagen hämtade vi alltså hem en 
valp, så nu har Sebbe fått en lillebror. Om inte biologisk.  
Clifford är en långhårig chihuahua och han passar perfekt i vår familj. Samma känsla som när Sebbe 
kom för snart åtta år sedan.  
Nu känns familjen komplett. Låt mig återkomma med bilder och kul information allt eftersom.  
Just nu sover Sebbe på fotpallen vid fönstret och Clifford i min famn.  
 
04 november 2013, 12:27 

TREHUNDRAÅTTA 
Första veckan med Clifford är avklarad och allt har gått bra. 
Han är väldigt liten, väldigt kvick och väldigt nyfiken. 
Då och då urinerar han där han inte borde urinera men oftast gör han det på en trave tidningar i 
hallen. 
Så fort vi kommer ut så slår han en liten stråle, så det känns ju lovande! 
Clifford är mycket glad i mat. Han äter blötlagt valpfoder och är naturligtvis också intresserad av 
Sebbes vuxenmat. 
 
Sebastian ja, han har uppfört sig exemplariskt sedan dag ett. 
Han är nyfiken, lite avvaktande men välkomnande. Och när Clifford är ute på snabbkisseri så sitter 
Sebbe vid dörren och väntar på att han ska komma tillbaka. 
 
Clifford vill dock i n t e gå i koppel. Vi testar några olika lösningar och håller tummarna för att han ska 
vänja sig. Just nu är han mestadels okopplad men det är lite skrämmande att vara ute med honom i 
novembermörkret eftersom han inte syns bland alla löv. 
 
Eftersom han är valp så är han naturligtvis också mycket bitig. Och tänderna är ju extremt vassa. 
Sebbe var likadan och det pågick länge! Har dammat av de gamla valp-böckerna… Information är 
alltid bra. 
 
20 november 2013, 14:56 

TREHUNDRATJUGOFYRA 
Oj, nu har jag inte uppdaterat på länge. 
Det har som vanligt varit mycket… 
Clifford mår bra. Han växer och han är ganska kaxig av sig. 
Sebbe mår bra även han. 
Nu måste jag jobba vidare. 
 
02 december 2013, 10:30 

TREHUNDRATRETTIOSEX 
”Du bloggar ju aldrig numera”, sa en vän i lördags. 
Jag ska lägga på ett kol nu, när året närmar sig sitt slut. 
 



Det har varit bråda dagar, veckor och månader. 
Jag har inte ens berättat hur det gick i Malmö – när jag föreläste. 
Det kommer ett inlägg om det snart, håll ut. 
 
Dagarna är fyllda med jobb och sedan kräver så klart Sebbe och Clifford sitt också. 
Cliffy mår bra. Han växer fint och väger nu ett helt kilo. Första tunnelbaneresan är avklarad – det var 
dags att åka till veterinären för att få 12-veckorssprutan. När den gigantiska nålen åkte in i hans lilla 
kropp så pep han till men det gick ju snabbt över (han har inte samma traumatiska erfarenheter av 
veterinärbesök som Sebbe har så han var inte rädd). 
 
03 december 2013, 10:22 

TREHUNDRATRETTIOSJU 
Oj, nu kommer redan ett nytt inlägg! 
I morse vaknade jag av att Clifford bet mig i näsan. 
Sedan somnade han om ett tag. Inte heller denna morgon hade golvet använts som toalett. Det går 
framåt det här! 
 
Igår sa Brassen (på med tysk-brasiliansk brytning): ”Varje vecka händer det något här i området! Det 
går inte bra för Sverige!” 
Han har rätt. Huliganer överallt. Vandaler. Allt går åt helvete. Värdelös skola, värdelös vård. Ett 
daltande och duttande till leda. Media som ljuger, förvränger och mörkar. Och dessa jävla våldtäkter 
sen! 
Det går verkligen åt helvete. 
 
Funderar på att skaffa mig dubbelt medborgarskap. Skulle kännas tryggt. Och flykten – den dagen 
den är oundviklig – blir lättare. 
 
08 december 2013, 17:26 

TREHUNDRAFYRTIOTVÅ 
I fredags fick jag ännu en tand utdragen. Längst bak framför den forna visdomstanden (som skadade 
den nu nyutdragna tanden). Skönt. Adios. 
 
I lördags gick jag från att vara vegetarian till att vara vegan. 
En vegansk vecka (tillsammans med sambon) till att börja med men förmodligen blir veckan två och 
tre och fyra. 
Nu är det ju inte så jättestor skillnad mellan att vara vegetarian och att vara vegan – beroende på 
vilken typ av vegetarian man är/var. Lakto-ovo-vegetarian, som jag var, tillåter ägg och 
mejeriprodukter och dem har jag nu skalat bort. 
 
Har också lagt till en massa nyttigheter. Råris och fullkornsbulgur och nötter och ännu mer bönor och 
grönsaker. 
Handlade hem en massa sp 
ännande veganprodukter, som ”smör”, flera slags ”ostar”, ”salami” och ”bacon”. 
 



Har ont i huvudet. Förmodligen på att jag inte har druckit kaffe sedan i fredags. Ännu en drog att 
säga hej då till. 
 
09 december 2013, 11:02 

TREHUNDRAFYRTIOTRE 
Äntligen måndag! 
Känns bra att vara tillbaka på kontoret och jag vet att detta blir en intensiv dag. 
Trots att jag ska jobba h e l a julveckan, och så att säga ”hålla ställningarna”, så känns det bra att 
landet snart stannar tack vare helgerna. Ska bli skönt att det tystnar ett tag. 
 
Snart dags att sammanfatta året. Det känns ju tossigt. 
 
10 december 2013, 11:14 

TREHUNDRAFYRTIOFYRA 
Jag måste säga att vi har lagat väldigt god mat under våra första veganska dagar. Igår svängde vi 
ihop burgare bestående av svamp, bönor, vitlök, habanero, lök. Resultatet av den första satsen såg 
ut så här (fula men god). Den andra satsen blev snyggare och ännu godare. Dock svårt att få 
burgarna att hålla ihop. Men vi kämpar vidare. 
 
Igår lagade vi en ljuvlig fullkornsbulgurgrej med favoritgrönsaker och tofu. Och i förrgår en fantastisk 
soppa innehållande en väldig massa godsaker. 
 
Och så går vi över till hundarna! 
Igår hade Clifford extra mycket energi. (Bild på Clifford med strumpa i truten.) 
Det hade han i morse också, när han kom rusande med sin strumpa innan han började jaga sin egen 
svans.  
Ibland sover Sebbe och Cliffy tillsammans. (Bild på två sovande hundar.) 
 
16 december 2013, 14:04 

TREHUNDRAFEMTIO 
Helgen kom och gick och den var relativt trevlig. 
Naturligtvis härligt att hänga med sambo och hundar. Laga ljuvlig mat (marinerade sojabitar med 
festlig fullkornsbulgur och avokado exempelvis). Ta långsamma, stillsamma familjepromenader (ja, 
Clifford får nu följa med på lite längre stros). 
Och kvällarna avslutas med att youtuba en massa dokumentärer. 
Men sedan kommer så klart ångesten. 
Över det som inte prioriterades. 
Över det som inte gjordes så bra. 
Över det som inte borde ha gjorts. 
Och en känner sig otillräcklig. 
Men som sagt: varje dag är en ny chans! 
 
Nu känns det som att året har varit på väg mot sitt slut väldigt länge och jag känner: kom igen nu! 
 



21 december 2013, 17:50 

TREHUNDRAFEMTIOFEM 
Jag kan avslöja att kilona rasar tack vare de nya matvanorna. 
Alltså att gå från vegetarian till vegan.  
Att plocka bort smör, ost, mjölk, ägg.  
Och att plocka bort 95% av halvfabrikaten har ju gjort sitt också. Numera lagar vi de allra flesta 
vegbiffar och liknande själva.  
Och jag måste säga att vi har ätit godare än någonsin.  
Att vi dessutom lagar mat tillsammans gör ju inte saken sämre.  


