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Sammandrag 
 

I den här uppsatsen undersöks förekomsten av sammanskrivningar i blogg-

respektive nättidningstexter. En sammanskrivning innebär att två eller fler ord 

som bör separeras från varandra skrivs ihop utan mellanrum. Med hjälp av i 

huvudsak Språkrådets lista över fasta uttryck i Svenska skrivregler har vi manuellt 

genomsökt fyra av de mest besökta bloggarna i Sverige samt krönikor/kolumner 

och recensioner från tre välkända nättidningar efter sammanskrivningar som 

strider mot språkvårdens rekommendationer. 

 

Den kvantitativa studien gör gällande att sammanskrivningar är drygt åtta gånger 

mer frekventa i bloggar jämfört med i tidningstexter. I diskussionen konstateras 

att problemet med sammanskrivningar är av den mildare graden eftersom en 

normstridande (i förhållande till de rekommendationer som språkvården ger) 

sådan sällan påverkar kontexten i någon större utsträckning. Vidare når vi 

slutsatsen att de rekommendationer som språkvården ger trots allt är för vaga, 

med alldeles för många undantagsfall.  

 

Nyckelord: Sammanskrivning, sammansättning, språkvård, särskrivning 
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1 Inledning 
 

Särskrivningar är ett känt språkfenomen som det både talas och skämtas friskt om 

i Sverige. Vissa tar det dock mer seriöst än andra: Stig Larsson kan sitta i SVT 

Debatt (SVT 2015) och påstå på fullaste allvar att särskrivningar är någonting 

livsfarligt och att det kan leda till situationer ”där man helt enkelt dör”. I samma 

program försvarar Per Ledin de som särskriver och särskrivningen i sig. Han 

menar att det är något som alltid har förekommit i svenska språket. Dessutom 

skänker särskrivningen oss humor och glädje eftersom det ofta blir roligt när det 

blir fel. 

 

Att skribenter skriver isär ord som bör skrivas ihop är ingen nyhet – det debatt-

eras till och med på bästa sändningstid i Public Service-tv. Men hur är det med det 

motsatta? Om någon skriver ihop ord som bör skrivas isär, är inte det en synd i 

paritet med att särskriva? Rent stilistiskt kan det anses ha samma negativa effekt 

att skriva exempelvis hursomhelst i stället för hur som helst, som att skriva allt för i 

stället för alltför. Innebörden blir inte bara annorlunda om man skriver blå bär när 

man menar blåbär, utan också om man vänder på det och skriver blåbär när det i 

själva verket är blå bär som åsyftas. 

 

Till skillnad från särskrivningar är sammanskrivningar något som inte är lika 

direkt kopplat till vedertaget inkorrekt språkbruk och inte heller på något sätt lika 

omtalat. Det var åtminstone vår intuitiva övertygelse när vi började intressera oss 

för detta ämne: att sammanskrivningar inte alls har fått samma fäste i språk-

diskussionen som sin nära släkting särskrivningar. En enkel Google-sökning (3 

mars 2016) bekräftade våra misstankar: 124 000 resultat på (sökord:) sär-

skrivningar, men bara 864 på (sökord:) sammanskrivningar. Detta faktum, att 

sammanskrivningar i allmänhet ter sig relativt outforskat, väckte ett ännu skarp-

are intresse hos oss. För medan särskrivningen stoppas, kroppsvisiteras och 

slutligen arresteras under hånfulla tillrop från publiken, slinker samman-

skrivningen obemärkt igenom säkerhetskontrollen.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen syftar till att dels belysa sammanskrivningars existens, dels upplysa om 

vad en sammanskrivning är. Vidare ämnar vi utreda huruvida det finns olika 

tendenser till sammanskrivningar bland skribenter inom två skilda områden. 

 När är det rätt och när är det fel att sammanskriva, och varför? 

 Hur vanligt förekommande är sammanskrivningar i fyra av Sveriges mest 

besökta bloggar kontra tre välkända nyhetstidningar på nätet? 
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2 Teori och begrepp 
 

För att kunna definiera sammanskrivning som begrepp är det av största vikt att 

skilja på sammanskrivning och termen sammansättning. Sammansättning avser, 

enligt Svenska Akademiens grammatik, processen i vilken flera självständiga så 

kallade lexikonord fogas samman till ett enda flermorfemigt sådant (Teleman m.fl. 

1999 s. 221). Ett exempel på detta är hur ord som säng och gavel bildar det 

sammansatta ordet sänggavel. Att sammanskriva, däremot, definieras i samma bok 

enligt följande: ”Skriva en sekvens av två eller flera ord som ett enda ord, utan 

mellanrum: vemsomhelst i stället för vem som helst. Jfr *särskriva.” (Teleman m.fl. 

1999 s. 221). 

 

Som framgår är sammansättning en typ av lexikografisk kunskap om 

kompositionen och föreningen av ord, medan sammanskrivning snarare kan 

betraktas som ett vardagligare språkfenomen (som Svenska Akademien tydliggör 

genom att dra parallellen till särskrivningar). Således kan konstateras att 

sammansättning inte är en synonym till sammanskrivning. Den mer talspråkliga 

benämningen ihopskrivningar är den enda som används synonymt med samman-

skrivningar, men i denna uppsats använder vi oss uteslutande av den senare. 

 

 

2.1 Vad säger språkvården? 
 

I detta avsnitt presenterar vi närmare olika språkvårdande instansers beskriv-

ningar av och redogörelser för sammanskrivningar. Det handlar främst om 

Språkrådet, som är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik, och 

dess föregångare Svenska språknämnden. Därtill redogör vi för TT-språkets (en 

samling skrivregler utformade av TT Nyhetsbyrån) rekommendationer 

beträffande sammanskrivningar. 

Svenska skrivregler (Språkrådet) 

Vad avser uppsatsens teori utgår den i första hand från avsnittet ”Ett ord eller 

flera?” i Svenska skrivregler av Språkrådet (2008 s. 132–137). Där behandlas sär- 

och sammanskrivning av fasta uttryck. För att en sammanskrivning av ett uttryck 

ska vara motiverad behöver vanligtvis ett eller flera av följande tre kriterier 

uppfyllas (inom parentes visar Språkrådet på undantagsfall från regeln): 

 

Uttrycket uttalas som en sammansättning, t.ex. ovanför, annorlunda, likaledes. 

 

Uttrycket uttalas med huvudbetoning på det första ledet, t.ex. nedför (jämför dock mitt 

på). 

 

Något av leden förekommer inte eller är inte vanligt som enskilt ord, t.ex. ingendera, 

likaledes, sinsemellan (jämför dock i morse). (Språkrådet 2008 s. 133) 
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För att tydliggöra skillnaderna mellan sär- och sammanskrivning är det nöd-

vändigt att också beakta vilka faktorer som Språkrådet anser kan motivera en 

särskrivning:  

 

Uttrycket uttalas med huvudbetoning på en stavelse i det sista ledet, t.ex. bak och fram, 

för sent, under tiden (jämför dock dessutom, häromkvällen). 

 

Uttrycket uttalas med huvudbetoning på flera led, t.ex. nu för tiden, var så god, över 

huvud taget (jämför dock härvidlag, söderifrån). 

 

Alla leden i uttrycket är vanliga som enskilda ord, t.ex. allt som oftast, vem som helst 

(jämför dock däremellan, därutöver). 

 

Uttrycket inleds med en preposition, t.ex. i morgon, om hand, på gång (jämför dock ifall, 

omkring). (Språkrådet 2008 s. 133) 

 

Därefter upptas resterande del av kapitlet (Språkrådet 2008 s. 134–137) av en 

utförlig förteckning över rekommenderade skrivsätt för de allra vanligaste fasta 

uttrycken.  

 

Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden) 

I Svenska språknämndens Språkriktighetsboken nämns över huvud taget inte 

sammanskrivningar, trots att ett helt delkapitel ägnas åt särskrivningar. Däremot 

diskuteras en språklig företeelse som går att koppla till sammanskrivningar: 

sammansättningar vars innebörd är praktiskt taget identisk med en särskriven 

variant av samma fras (Svenska språknämnden 2011 s. 47). Svenska språk-

nämnden lyfter fram exempel som öppenvård och öppen vård, nyutgåva och ny 

utgåva samt privatmottagning och privat mottagning. Det som bör noteras i dessa 

fall är den ”prosodiska skillnaden” (Svenska språknämnden 2011 s. 47) det vill 

säga vilket eller vilka av orden som huvudbetoningen hamnar på. Svenska 

språknämnden (2011 s. 44) förklarar prosodi som ”ordets rytm och melodi”. 

 

I övrigt avviker sammansättningen och de så kallade flerordsuttrycken från 

varandra främst vid böjning: jämför öppenvården med den öppna vården och 

nyutgåvor med nya utgåvor (Svenska språknämnden 2011 s. 47). Det kan tilläggas 

att liknande – och samma – exempel tas upp i Svenska skrivregler (Språkrådet 2008 

s. 128). Däribland förstnämnda och först nämnda samt långsemester och lång 

semester, vilka Språkrådet anser att brukarna av svenska språket kan ”välja fritt 

mellan”. 

 

Vidare behandlar Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden 2011 s. 47) 

”förstärkande uttryck som förekommer både som fras och sammansättning”. 

Särskriven form av förstärkande uttryck som exempelvis spik nykter, knäpp tyst 
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och splitter ny är framför allt vanlig när målet är att framhäva uttrycket. De 

sammansatta motsvarigheterna spiknykter, knäpptyst och splitterny skiljer sig 

alltså (även dessa) främst uttalsmässigt – men i fråga om innebörd finns knappast 

någon skillnad mellan tvåordsuttrycken och sammansättningarna (Svenska 

språknämnden 2011 s. 48). 

TT-språket 

TT-språkets förteckning (TT, 2014) över rekommenderade sär- och samman-

skrivningar är inte lika heltäckande som Språkrådets, men vi har kunnat 

konstatera att nära nog samtliga rekommendationer överensstämmer med 

varandra. De enda uttrycken som TT-språket och Språkrådet inte är eniga gällande 

huruvida de bör konstrueras som ett eller flera ord är dess bättre och dess värre. 

TT-språket (TT, 2014) föreslår sammanskrivning av dessa uttryck, medan 

ovanstående kursiverade exempel illustrerar Språkrådets (2008 s. 134) 

rekommendation. I det här fallet har vi gjort valet att följa den sistnämnda 

instansens råd och betrakta dessa ord som uttryck vilka bör skrivas isär. 

Språkrådet väger med andra ord tyngre än TT, som kan påverkas av att 

sammanskrivningar – i tveksamma fall – torde vara att föredra av utrymmesskäl i 

papperstidningar. 

 

 

2.2 Tidigare forskning och artiklar 
 

En modern studie om sammanskrivna ord finns i Cremonas avhandling (2014) om 

sär- och sammanskrivning av fasta prepositionsfraser som inleds med i. I den 

koncentreras forskningen till ordparen ifrån/i från, igår/i går, ihop/i hop, 

imorgon/i morgon, idag/i dag och imorse/i morse. Det kan i sammanhanget 

nämnas att två av dessa är rekommenderade, enligt svensk språkvård, att skriva 

ihop – ifrån och ihop – medan resterande bör särskrivas. Cremona har undersökt 

förekomsten av respektive variant i allt från äldre nysvenska texter till moderna 

bloggtexter och sedermera ställt dessa mot varandra. Resultatet visar att de 

särskrivna varianterna av uttrycken är vanligast i det äldre materialet medan det 

är en jämnare fördelning mellan sär- och sammanskriven form i det moderna 

urvalet. Anmärkningsvärt är att de sammanskrivna varianterna som inte 

rekommenderas av språkvården är genomgående mest frekvent påträffade i 

korpusen sociala medier (bloggtexter). Vidare demonstrerar Cremona (2014 s. 21–

22) hur de – icke rekommenderade – sammanskrivna formerna av de fasta 

prepositionsuttrycken har ökat kraftigt de senaste 20 åren. 

 

I övrigt har den nutida forskningen på ämnet mest intresserat sig för sär-

skrivningar. Vi har varit tvungna att gå ända tillbaka till 1920-talet för att finna 

litteratur som inte bara snuddar vid sammanskrivningar i förbifarten. Nordling 

(1926 passim) berör fenomenet mer konkret, men det råder viss kluvenhet kring 
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vad som gäller. Nordling kan visserligen slå fast att den vanligaste samman-

skrivningen är den av två ord där betoningen är starkast på det andra, men han 

anser att det finns för många specialfall för att de regler som hänvisas till ska 

fungera tillräckligt väl i praktiken. 

 

I en artikel i Svenska Dagbladet diskuterar Strömquist (2004) ”snåriga regler” för 

sär- och sammanskrivningar. Hon återger rekommendationerna från såväl Svenska 

språknämnden (dåvarande utgivare av Svenska skrivregler) som Svenska 

Akademiens ordlista (SAOL), och pekar på exempel i vilka dessa inte är helt 

enhälliga. Svenska språknämnden anger (Strömquist 2004) allt som oftast, före 

detta och så pass som undantagsfall från regeln om att uttryck med betoning på 

första delen av orden ska skrivas ihop. I SAOL är det endast före detta som är 

otvetydigt korrekt, medan det är upp till skribenten att välja i de två andra fallen 

(Strömquist 2004). Att valfriheten är så påtaglig att förvirring förefaller oundviklig 

är något som Strömquist ideligen återkommer till i texten. Reglerna räcker inte till 

eftersom det finns så många undantagsfall, resonerar hon. 

 

För att ytterligare sätta sammanskrivningar i en historisk kontext kan nämnas vad 

Reuter (1987) svarade på en fråga om sammanskrivningar i Reuters ruta i 

Hufvudstadsbladet för snart 20 år sedan. Frågan löd: 

 

I finlandssvenska tidningar ser man ofta sammanskrivningar som ”denhär”, ”såhär”, 

”endel” och ”iallafall”, t.o.m. på ledarsidan och kultursidorna. I Sverige tycks de här 

orden däremot alltid särskrivas. Är det modernare att skriva ihop orden? 

 

Förutom att kort redogöra för vilka rekommendationer som gäller, svarar Reuter 

(1987) att han anser det vara en olycklig tendens eftersom det medför att Sverige 

får texter med ”högfrekventa ord” som inte går att slå upp i ordböcker. Reuter 

visar att skrivsättet har traditioner långt tillbaka i tiden genom att citera dikten 

Sveaborg (troligt ursprung från 1840-talet), där sammanskrivna ord som sålänge, 

engång och denhär förekommer. Trots det, och trots att många 1900-talsförfattare 

också brukar sammanskrivningarna, är Reuter själv inte redo att ge dessa ”sin 

välsignelse” – som han kallar det. Sådana förvillar nämligen läsaren på så sätt att 

två [eller fler, egen anm.] ord som är ”otvetydigt separata” skrivs ihop (Reuter 

1987). I tillägg till ovanstående drar han dessutom en parallell till sin samtid 

genom att peka på följande: 

 

Det är också svårt att förstå att det skulle vara så modernt och progressivt att använda 

längre och tyngre ordblock som bara gör texten kompaktare, i dessa tider då strävan 

tvärtom är att använda korta ord och lösa upp t.ex. sammansatta verb (ta emot och ge 

in i stället för mottaga och inge). Stavningar som iallafall, iställetför och frånochmed är 

direkt läsarovänliga. (Reuter 1987) 
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3 Metod 
 

Språkrådets Svenska skrivregler, Svenska Akademiens ordlista och TT-språket 

fungerar som ett rättesnöre för de sammanskrivningar som påträffades i urvalet av 

blogg- och nättidningstexter. Det vill säga: Sammanskrivningarna som hittats har 

prövats gentemot språkvårdens rekommendationer och sedermera klassificerats 

som normenliga eller icke normenliga (med normenlig avses i det här fallet 

korrekt enligt de rekommendationer som anges). I enstaka fall har språkvården 

inte varit fullt enig och då har vi förklarat  Därtill är det ovan nämnda språk-

vårdande organs regler och rekommendationer som vi har utgått från för att 

bringa klarhet i vad en sammanskrivning är. 

 

De mest intressanta och mest frekventa sammanskrivningarna har sedan 

granskats närmare i 4.2 Delresultat 2, som tillsammans med 2.1 Vad säger 

språkvården? ämnar besvara frågeställningen om när det är rätt respektive fel att 

sammanskriva. 

 

 

3.1 Metodval 
 

Det är dels den kvantitativa förekomsten av sammanskrivningar som är av 

intresse, dels att kvalitativt studera vilka dessa är. Anledningen till att vi utgår från, 

och huvudsakligen använder oss av, Språkrådets lista (2008 s. 134–137) är att den 

ger en så nära heltäckande bild som möjligt över vilka uttryck som det oftast råder 

förvirring kring bland språkbrukarna. I tillägg till det finner vi det logiskt att det är 

de mest etablerade språkvårdande instanserna som utgör måttstocken för vad som 

är att betrakta som rätt respektive fel vad gäller sammanskrivningar. TT-språket 

ingår måhända inte fullt ut i nyss nämnda, men det är normbildande för medie-

språket vilket med stor sannolikhet influerar svenska folkets språkbruk. 

 

 

3.2 Material och urval 
 

Bloggarna har fått representera en amatörmässig skara skribenter medan 

nyhetstexterna representerar en professionell sådan. Därav är det lätt att anta en 

hypotes som säger att sammanskrivningar borde vara vanligare i blogg- jämfört 

med tidningstexter. Åtminstone om man utgår från att den professionella och, 

troligen i någon utsträckning, språkligt utbildade skribenten är mer insatt i 

språkvårdens regler än någon som inte besitter lika akademiska skrivfärdigheter. 

 

De bloggar som undersöktes var de fyra mest besökta privata bloggarna på 

svenska mellan den 9 och 16 maj 2016, enligt statistik från bloggportalen.se 

(Bloggportalen 2016). Eftersom Trendigt och Gillat är bloggar som med ytterst 
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korta inlägg endast länkar vidare till artiklar valde vi att utesluta dem. Även 

Kostdoktorn exkluderades på grund av att det är en blogg som huvudsakligen 

består av korta inlägg (där dessutom en stor del av inläggstexten ofta är citat) i 

vilka ny forskning om kost sammanfattas, för att sedan avslutas med en länk till 

ursprungskällan. I tur och ordning rör det sig därför i den kvantitativa under-

sökningen om de traditionella bloggarna Kenzas (Zouiten 2016), Paulas (Uribe 

2016), House of Philia (Boman 2016) samt slutligen UnderbaraClara (Lidström 

2016). Inläggen som granskades var publicerade den 16 maj och bakåt i bloggen 

till dess att vi bearbetat 6000 ord på respektive blogg. Ett fåtal inlägg var skrivna 

enbart på engelska (vanligtvis finns det i de tillräckligt internationella bloggarna – 

exempelvis Kenzas – en engelsk översättning nedanför den svenska originaltexten) 

och räknades följaktligen bort. 

 

Anledningen till att vi inte bara väljer en blogg är att fyra toppbloggar är betydligt 

mer representativa för bloggvärlden än endast en. Samtidigt skulle fler än fyra 

bloggar öka riskerna för ett spretigt och mindre träffande resultat utan tydliga 

tendenser. 

 

I urvalet av tidningsartiklar ligger fokus på recensioner och kolumner/krönikor1 

då hypotesen var att dessa genrer tillåter skribenten att i större utsträckning sätta 

en särprägel på texten jämfört med vad som är fallet i exempelvis nyhetsartiklar. 

Därmed skulle vi göra jämförelsen mer rättvisa med tanke på de personligt 

präglade bloggarna. Tidningstexterna är hämtade från Dagens Nyheter (dn.se), 

Metro (metro.se) samt Nöjesguiden (ng.se). Urvalet grundar sig i att dessa nät-

tidningar innehåller en ansenlig del av önskad genre, men också på grund av deras 

varierande storlek på läsekrets där Dagens Nyheter och Metro är avsevärt större 

än Nöjesguiden. Anledningen till att vi valde att ta hänsyn till läsarantalet var ett 

antagande om att sammanskrivningars frekvens rimligen borde vara högst på 

nättidningen med minst antal läsare och minst på nättidningen med störst antal 

läsare. Dagens Nyheter kan exempelvis tänkas känna ett större ansvar och arbeta 

mer aktivt för att undvika språkliga fel i sina publicerade artiklar, till skillnad från 

en mindre tidning som inte har lika stor läsekrets och därmed inte influerar lika 

många språkbrukare. 

 

En viktig aspekt för att nå ett tillförlitligt resultat är att söka igenom en lika stor 

mängd text i de två delarna i studien. Därför bearbetade vi 8 000 ord per tidning – 

4 000 i kolumner/krönikor och 4 000 i recensioner – i syfte att landa på samman-

lagt 24 000 ord för bloggarna och lika många för tidningarna. För att få ett så 

precist resultat som möjligt gjorde vi ett tvärstopp då önskat antal ord nåddes. 

                                                 
1Det finns en tydlig skillnad mellan krönika och kolumn historiskt sett, men eftersom de 
används olika beroende på tidning har vi valt att klumpa ihop dessa till en gemensam 
genre. Därför används, det annars något otydliga, snedstrecket.  
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Med andra ord spelade det ingen roll huruvida det återstod 0, 15 eller 150 ord av 

inlägget som vi var i färd med att granska.  

 

 

3.3 Genomförande och exempel 
 

Vi ville vara så aktuella som möjligt och utförde därför manuella sökningar på 

bloggtexterna med anledning av att det saknas korpus från senare än 2014. 

Avseende tidningstexterna har vi från nätversionerna av Dagens Nyheter, Metro 

och Nöjesguiden hämtat material i omvänd kronologisk ordning – det vill säga med 

start från den nyligast publicerade texten. De första texterna som granskades var 

från 20 maj 2016 och sedan fortlöpte arbetet genom att bearbeta nästa krönika/-

kolumn eller recension bakåt i tiden. Det ska tilläggas att Metro (metro.se) inte har 

en navigeringsfunktion som tillåter läsaren att få en kronologisk överblick av 

genrerna. Av den anledningen sköttes hämtningen av texter därifrån genom att 

googla på den önskade genren – exempelvis recension – och därefter granska det 

översta av resultaten för den, för att sedan gå bakåt i kronologin. 

 

Vi har studerat Språkrådets lista (2008 s. 134–137) över fasta uttryck och 

genomsökt de valda bloggarna och nättidningarna manuellt, i syfte att utröna 

förekomsten av sammanskrivningar för att sedan granska dessa närmare. Enda 

skillnaden mellan bloggar och tidningar i hur antalet ord har räknats är att 

rubriker har inberäknats i bloggarna men inte i tidningarna. Anledningen till det är 

att en bloggare själv rubricerar sitt inlägg, medan det i journalistikens värld 

vanligtvis är redaktören och inte själva författaren som förser artikeln med rubrik. 

 

Sammanskrivningarna som har inkluderats i studien är inte bara sådana som finns 

med i Språkrådets lista (2008 s. 134–137). Även uppenbara sammanskrivningar 

som inte finns med bland förteckningen över fasta uttryck har räknats med, 

exempelvis fredageftermiddag och igårkväll. Vi har valt att räkna varje enskild 

sammanskrivning som en även om det är fler än två ord som har skrivits ihop. 

Således läggs ingen kvantitativ vikt vid om sammanskrivningen är igårkväll eller 

imorgon – trots att den förstnämnda tekniskt sett består av två samman-

skrivningar. 

  

Sammanskrivningar som bloggaren i fråga själv har uppmärksammat eller betonat 

med kursiverad text eller dylikt har inte inkluderats (se exemplet hejjaggillardig 

nedan), då det i dessa fall förefallit uppenbart att bloggaren är medveten om att 

det är en form av sammanskrivning. 

 

Då kunde jag inte stå ut med att ingenting hände och han fattade noll så då var jag helt 

enkelt tvungen att trotsa rädslan och säga hejjaggillardig fast jag nästan kräktes innan 

av nervositet. (UnderbaraClara 2016, 3 maj) 
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Vi stötte även på fall då vi var tvungna att ta särskild hänsyn till sammanhanget för 

att avgöra om orden borde sär- eller sammanskrivas. Till slut och tillslut kan båda 

vara korrekta under rätt omständigheter. Detsamma gäller efterhand (i samman-

hanget prepositionsfrasen i efterhand), som påträffades i vår undersökning. 

Språkrådet (2008 s. 134) rekommenderar efter hand, men det rör sig då om 

betydelsen så småningom. I vårt fall däremot är synonymen snarare efteråt, varför 

nedanstående exempel inte har räknats in i resultatet. 

 

Jag tycker att du är så otroligt medveten om hur du känner, för jag kom på allt detta i 

efterhand [vår kursiv]. (Paulas 2016, 9 maj) 

 

Förkortningar av uttryck som bör skrivas isär enligt Språkrådets lista har inte 

inkluderats i studien, även om förkortningen i sig har varit felaktigt utformad 

(exempelvis tom, bla och iaf). 

 

I fall som det nedan har vi fått ta hänsyn till att grundproblemet ligger i att det är 

en särskrivning, och att den sammanskrivning som uppstår är en direkt följd av 

det. Uteblir särskrivningen, uteblir också sammanskrivningen i det här fallet – 

därav är nedanstående sammanskrivning exkluderad från resultatet. 

 

Vi får tänka att andra handsvärdet [vår kursiv]på dessa vagnar är bra, och att fler än 

våra barn kommer ha en god användning av allt detta. (Paulas 2016, 9 maj) 

 

Det finns, som tidigare nämnt i 2.1 Vad säger språkvården?, ord som går att skriva 

både ihop och isär utan att någonting annat än prosodin förändras (Språkrådet 

2008 s. 128). Ett exempel på detta är långpromenad, vilket påträffades i vår studie. 

Det inkluderades inte i den kvantitativa undersökningen, eftersom det är korrekt 

att skriva antingen lång promenad eller långpromenad beroende på vilken rytm 

och melodi som eftersträvas i texten. 

 

Efter visningarna åt vi lunch i solen och sedan tog vi en långpromenad [vår kursiv] med 

Mani. (Kenzas 2016, 8 maj) 

 

Ytterligare exempel på tvetydiga fall som förekom var ett par ovanliga 

konstruktioner med ett sammanskrivet god morgon. 

 

Godmorgonstilen [vår kursiv] dygnet runt (House of Philia 2016, 16 maj) 

 

Och jag äälskar godmorgon-pyjamasstilen [vår kursiv] som lämpligt nog är så inne just 

denna vår då man mest bara vill glida runt i rymliga mjuka kläder (House of Philia 

2016, 16 maj) 
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Eftersom godmorgon är rekommenderat att skriva isär enligt språkvården 

(Språkrådet 2008 s. 135) borde de korrekta konstruktionerna bli god morgon-

stilen och god morgon-pyjamasstilen. Dessa är då i enlighet med de exempel som 

Språkrådet (2008 s. 130) tar upp om ovanligare och mindre etablerade samman-

sättningar (vilka god morgon-stilen och god morgon-pyjamasstilen får kategoriseras 

som). Vad som är väsentligt för oss i vår studie är att god morgon har konstruerats 

normstridande – av den anledningen har ovanstående exempel räknats som 

sammanskrivningar. 

 

3.4 Metodkritik 
 

Vi har hela tiden strävat efter att vara så aktuella som möjligt – samtidigt är den 

språkvård som vi i huvudsak använder oss av i uppsatsen åtta år gammal. 

Eventuellt har språket förändrats så pass mycket sedan dess att listan hade sett 

annorlunda ut om Språkrådet presenterat den i dag, med följden att vi hade sökt 

efter andra typer av sammanskrivningar. 

 

Oavsett hur noggranna vi varit finns förstås en överhängande risk att vi har missat 

någon sammanskrivning eftersom den kvantitativa delen av studien har genom-

förts helt manuellt. Vi har gjort allt för att minska riskerna för detta i så stor 

utsträckning som möjligt genom att med mycket stor noggrannhet söka igenom 

bloggarna och nättidningarna inte bara en utan två gånger. 

 

Självklart är det möjligt att vissa inkluderade fall inte är avsiktliga samman-

skrivningar utan snarare slarvfel i all hast. Men eftersom man, som läsare av någon 

annans text, aldrig med säkerhet kan veta vad som var skribentens ursprungliga 

intention har vi valt att inkludera även sådana sammanskrivningar som skulle 

kunna vara rena slarvfel. Ett slarvfel är ju trots allt även det ett fel. 

 

För att beräkna ordantalet i bilagorna har endast ordbehandlingsprogrammets 

räknesätt tillämpats. Med andra ord har ordbehandlingsprogrammet inkluderat 

företeelser som smileys (exempelvis Emoji heart, Emoji slightsmile & :S), enstaka 

bokstäver i följd med mellanslag (exempelvis t a c k, g o d & s n a r t) samt 

skiljetecken inom parentes (se bilagor). Det här gäller nästan uteslutande 

bloggtexterna. Anledningen till att vi inte har räknat bort de tecken som inte är 

vedertagna ord är att det skulle bli för tidskrävande att sålla bort. Beklagligt, kan 

tyckas, eftersom dessa tecken egentligen inte tillför undersökningen det minsta. 

Samtidigt är användandet av smileys och andra grafiska knep ett relativt utbrett 

fenomen inom samtliga av våra bloggtexter (se bilagor). Därmed är statistiken 

högst jämförbar bloggar emellan, medan fallet med nättidningstexterna kontra 

bloggarna kanske inte är fullt ut lika precist. 
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Möjligen hade vi gjort både oss själva och det slutgiltiga resultatet en tjänst om vi 

hade avgränsat undersökningen något. Att bara söka efter sammanskrivningar 

generellt var oerhört tidskrävande, och en avgränsning i någon form hade 

förmodligen gynnat uppsatsen i dess helhet. Eventuellt vore det dessutom 

intressant att ställa fenomenen sär- och sammanskrivningar mot varandra i syfte 

att exempelvis jämföra deras frekvens. Måhända att sammanskrivningar hade visat 

sig förekomma oftare i en sådan undersökning eftersom särskrivningar tros vilja 

undvikas till varje pris. Ytterligare ett syfte med en sådan uppsats vore just att 

försöka bevisa det. 

 

3.5 Etiska aspekter 
 

Urvalet i varje nättidning har varit av uteslutande (omvänd) kronologisk natur. Vi 

har följaktligen inte tagit hänsyn till någon form av mångfald, gällande exempelvis 

skribenternas kön eller deras val av ämne, på grund av att det ansågs alltför 

tidskrävande. 
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten av studien som vi har genomfört, dels den 

kvantitativa delen av undersökningen (delresultat 1), dels den kvalitativa delen 

(delresultat 2). I den första delen används tabeller för att illustrera eventuella 

likheter och skillnader mellan blogg- och tidningstexterna. I den andra delen tar vi 

hjälp av den tidigare presenterade språkvården i syfte att vidare reda ut svaret på 

frågeställningen om när det är rätt och fel att sammanskriva. Detta utförs med 

hjälp av exempel från de undersökta texterna. 

 

 

4.1 Delresultat 1 
 

Notera att tidningar i de här tabellerna, liksom genomgående i uppsatsen, avser 

nättidningar och inte papperstidningar. 

 

Tabell 1 Sammanskrivningar i respektive blogg 

Blogg Antal 

sammanskrivningar 

Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

House of Philia 29 14,6 

Kenzas 91 45,7 

Paulas 50 25,1 

UnderbaraClara 29 14,6 

 

Förekomsten av sammanskrivningar var relativt frekvent i bloggtexterna (detta 

berörs närmare i tabell 3). House of Philia och UnderbaraClara visade samma 

frekvens, medan den mest besökta bloggen – Kenzas – stack ut ordentligt. I den 

senare påträffades nämligen 91 sammanskrivningar, nästan lika många som i de 

tre övriga bloggarna tillsammans. Procentsatsen i tabell 1 anger just detta – hur 

stor del som respektive blogg stod för av det sammanlagda antalet samman-

skrivningar i bloggtexterna. House of Philia och UnderbaraClara utgjorde knappt 

15 procent vardera, samtidigt som Kenzas 91 sammanskrivningar alltså betyder 

att hon stod för inte mindre än 45,7 procent av det sammanlagda antalet. Paulas 

utgjorde följaktligen den resterande fjärdedelen.  



 

17 

 

Tabell 2 Sammanskrivningar i respektive tidning 

Tidning Antal 

sammanskrivningar 

Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Dagens Nyheter 0 0 

Metro 7 29 

Nöjesguiden 17 71 

 

Motsvarande tabell för nättidningarna visar flera anmärkningsvärda resultat. Dels 

att texterna som granskades i Nöjesguiden utgjorde 71 procent av det totala 

antalet påträffade sammanskrivningar i tidningarna. Dels att det inte förekom en 

enda sammanskrivning bland de 8 000 ord som genomsöktes i Dagens Nyheter. I 

Metros krönikor/kolumner och recensioner fann vi sju sammanskrivningar, vilket 

motsvarar 29 procent av det sammanlagda antalet.  

 

 

Tabell 3 Sammanlagt antal sammanskrivningar i respektive kategori texter 

Textsammanhang Antal 

sammanskrivningar 

Sammanskrivningar av 

ordmängden i blogg- respektive 

tidningstexter och totalt i procent 

Bloggtexter 199 0,83 

Tidningstexter 24 0,10 

Totalt 223 0,46 

 

Sammanskrivningar påträffades, som tidigare nämnt, relativt frekvent i 

blogginläggen: 199 stycken på sammanlagt 24 000 ord. Frekvensen för exakt lika 

många genomsökta ord i nättidningstexterna var, vilket tabell 1 och tabell 2 visat, 

däremot inte lika hög. Genomsökningen i dessa texter resulterade nämligen inte i 

fler påträffade sammanskrivningar än 24 stycken. Totalt räknade vi följaktligen till 

223 sammanskrivningar. Procentsatsen i tabell 3 anger något annat än i de två 

föregående tabellerna. I stället för att visa på den procentuella andelen samman-

skrivningar av den totala summan, utkristalliseras hur många procent av de 

24 000 orden (48 000 för den totala summan) som var sammanskrivningar. 0,83 

procent i bloggtexterna motsvarar ungefär en sammanskrivning per 120 ord, 

medan 0,10 procent i tidningarna innebär att var tusende ord var en samman-

skrivning i den kategorin texter. Avslutningsvis för tabell 3 var sammanlagt 0,46 

procent av alla granskade ord sammanskrivningar – en sammanskrivning per 215 

ord. 

 

Bryter vi ner resultatet och granskar vilka sammanskrivningar som är mest 

frekventa för varje enskild blogg utkristalliseras både tydliga skillnader och, 

kanske framför allt, likheter. 

  



 

18 

 

Tabell 4 De fem mest frekventa sammanskrivningarna i House of Philia 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Idag 9 31,0 

Igår 4 13,8 

Imorgon 3 10,3 

Ikväll 3 10,3 

Istället 2 6,9 

 

I tabell 4, liksom i tre av de fyra nästkommande tabellerna, är idag den vanligaste 

sammanskrivningen. Den förekom nio gånger och utgör därmed nästan en 

tredjedel av alla träffar i House of Philia. Vidare var det enbart prepositionsuttryck 

som tog plats bland de fem mest frekventa i tabell 4 – i tur och ordning idag, igår, 

imorgon, ikväll och istället. 

 

 

Tabell 5 De fem mest frekventa sammanskrivningarna i Kenzas 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Idag 26 28,6 

Iallafall 15 16,5 

Igår 8 8,8 

Imorgon 8 8,8 

Såhär 7 7,7 

 

Som framgick i tabell 1 var Kenzas den blogg som det sammanskrevs mest i. Idag 

påträffades överlägset flest gånger av alla träffar, närmare bestämt 26 stycken. 

Även här var iallafall, igår och imorgon bland de fem mest frekventa. Noterbart är 

att iallafall inte förekom i någon annan blogg (eller tidning för den delen), men att 

den trots det påträffades hela 15 gånger i Kenzas. Kenzas är också den enda blogg i 

vilken istället inte var en av de fem vanligaste sammanskrivningarna. 

 

 

Tabell 6 De fem mest frekventa sammanskrivningarna i Paulas 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Idag 10 20,0 

Igår 10 20,0 

Istället 6 12,0 

Imorgon 3 6,0 

Sådär 3 6,0 

 

Bland de 6 000 ord som granskades i Paulas var 50 stycken sammanskrivningar. 

Idag och igår utgjorde en femtedel vardera av den summan. Det ska nämnas att 
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såhär och godmorgon, i likhet med imorgon och sådär, också påträffades tre 

gånger. 

 

 

Tabell 7 De fem mest frekventa sammanskrivningarna i UnderbaraClara 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Igång 5 17,2 

Idag 4 13,8 

Igår 3 10,3 

Istället 3 10,3 

Såklart 3 10,3 

 

Resultaten från UnderbaraClara skiljer sig mest från övriga bloggar. Igång utgör 

nämligen 17,2 procent av alla påträffade sammanskrivningar där, samtidigt som 

den inte tagit plats i någon annan av tabellerna för de fem mest frekventa. Tre 

prepositionsuttryck i form av idag, igår och istället följer i tabellen, varav de två 

sistnämnda var lika vanligt förekommande som såklart. 

 

 

Tabell 8 De fem mest frekventa sammanskrivningarna i bloggtexterna 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Idag 49 24,6 

Igår 25 12,6 

Iallafall 15 7,5 

Imorgon 15 7,0 

Istället 14 7,0 

 

Vanligast förekommande i bloggtexterna var idag, vilken dök upp 49 gånger och 

därmed utgör omkring en fjärdedel (24,6 procent) av alla sammanskrivningar som 

påträffades i den kategorin texter. De likartade sammanskrivningarna igår och 

imorgon följer en bit efter idag, medan i stället tar plats som den femte vanligaste. 

Den variant som sticker ut mest i tabell 8 är iallafall, vilken är den enda av de fem 

mest frekventa sammanskrivningarna i bloggtexterna som består av fler än två 

ord. 
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Tabell 9 De fem mest frekventa sammanskrivningarna i Metro 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Istället 2 28,5 

Dessvärre 1 14,3 

Framförallt 1 14,3 

Igång 1 14,3 

Ikapp 1 14,3 

 

I Metro påträffades sju sammanskrivningar, varav istället var den enda som 

förekom vid fler än ett tillfälle. Med andra ord utgjordes nästan 30 procent av 

träffarna i Metro av denna sammanskrivna preposition. Resterande fem träffar var 

unika, då dessvärre, framförallt, igång, ikapp och rentav påträffades en gång 

vardera.  

 

 

Tabell 10 De fem mest frekventa sammanskrivningarna i Nöjesguiden 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Istället 5 29,4 

Överlag 3 17,6 

Sådär 2 11,8 

Idag 2 11,8 

Igång  1  5,9 

 

I likhet med såväl Metro som fyra av fem bloggar var istället en av de vanligaste 

sammanskrivningarna också i Nöjesguiden. Överlag förekom endast i den och 

gjorde så tre gånger. Tabell 10 visar att igång var den femte vanligaste samman-

skrivningen i Nöjesguiden. Det ska tilläggas att även imorgon, längesen, såklart och 

såhär förekom var sin gång, men att igång hamnade på plats fem i egenskap av 

bokstavsordning. 
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Tabell 11 De fem mest frekventa sammanskrivningarna i tidningstexterna 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Istället 7 29,2 

Överlag 3 12,5 

Idag 2 8,3 

Igång 2 8,3 

Sådär 2 8,3 

 

Tabellen för motsvarande frekvens i tidningstexterna (som för bloggtexterna i 

tabell 8) skiljer sig märkbart från bloggarna. Här var det istället som dominerade 

med över 29 procent av alla funna sammanskrivningar. Överlag, som inte ens 

påträffades i bloggarna, stod för en åttondel av alla sammanskrivningar i tidnings-

texterna. Idag, igång och sådär förekom samtliga två gånger vardera. Utöver de 

toppnoteringar som fick plats i tabell 8 påträffades endast unikum. Inga fler än 

ovanstående sammanskrivningar förekom alltså fler än en gång i tidningarna. 

 

 

Tabell 12 De fem mest frekventa sammanskrivningarna totalt 

Sammanskrivning Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Idag 51 23,8 

Igår 25 13,2 

Istället 21 10,1 

Imorgon 16 7,9 

Iallafall 15 6,9 

 

Totalt sett kan konstateras att inkluderandet av sammanskrivningarna från 

tidningarna inte förändrade innehållet från tabell 8 i något större avseende. Istället 

blev här den tredje mest frekventa sammanskrivningen med cirka 10 procent av 

det sammanlagda antalet 223. I övrigt är tabell 12 alltså relativt oförändrad 

jämfört med tabell 8. 

 

I nästa tabell presenteras hur många unika sammanskrivningar som förekommit 

totalt sett (i bloggar och tidningar sammantaget). Med unika avses antalet 

sammanskrivningar om man bortser från hur många gånger de har förekommit. 

Med andra ord räknas 51påträffade idag endast som en träff här. Om samman-

skrivningen har förekommit enbart i bloggtexter, enbart i tidningstexter eller i 

bådadera har ingen betydelse – den eller de räknas alltid som en. 
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Tabell 13 Antal unika sammanskrivningar 

Textsammanhang Antal Procentuell andel av totalt 

antal sammanskrivningar (%) 

Bloggtexter 35 15,7 

Tidningstexter 13 54,1 

Totalt 48 21,5 

 

I tabell 13 har vi bortsett från det sammanlagda antalet och i stället beaktat enbart 

hur många unika sammanskrivningar som påträffades. 35 olika varianter av 

sammanskrivningar förekom i bloggarna, jämfört med 13 stycken i nättidningarna. 

Procentsatsen visar här att 15,7 procent av det totala antalet sammanskrivningar i 

bloggtexterna var unika, med motsvarande siffror på en bit över 50 procent i 

tidningarna. Totalt sett var 48 av 223 sammanskrivningar unika – 21,5 procent. 

Omkring var femte funnen sammanskrivning var med andra ord en tidigare ej 

påträffad sådan i studien. 

 

Förutom de som redan nämnts i tidigare tabeller och kommentarer förekom 

följande sammanskrivningar: 

Imorse, ikväll, iväg, igårkväll, tvärsöver, förresten, någongång, fredagkväll, 

fredageftermiddag, lördagkväll, guldvärd, godmorgonstilen, godmorgon-

pyjamasstilen, burkkrossade, hetchiliolja, varsitt, överhuvudtaget, inatt, likafullt, 

kanelbullensdag, morsdag och godnatt. 

 

Av sammanskrivningarna som påträffades i undersökningen var dessvärre, 

längesen, rentav och överlag de enda som förekom enbart i tidningstexterna. 

Resterande förekom antingen både i blogg och tidning eller enbart i bloggarna, 

varav de flesta stämmer in på det sistnämnda. 

 

Sammanskrivningarna ikapp, rentav, dessvärre och framförallt var Metro ensam om 

bland tidningarna medan dessa ord inte förekom i Nöjesguiden – med undantag för 

framför allt som påträffades särskrivet och korrekt vid samtliga tre tillfällen det 

förekom. 

 

Därtill går det att konstatera att över lag, så klart, så där och i morgon samman-

skrevs varje gång de användes (uttrycken förekom varken i Metro eller i Dagens 

Nyheter). Dock förekom så här i sin rätta form en gång både i Nöjesguiden och i 

Metro, medan länge sedan finns representerat vid två respektive ett tillfälle i 

Nöjesguiden och Metro. I dag skrevs däremot isär i den sistnämnda (och i Dagens 

Nyheter) men inte i Nöjesguiden. 
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultatet konstatera att sammanskrivningar är 

relativt vanliga i bloggar, men betydligt mer sällsynta i tidningssammanhang 

(Dagens Nyheter bidrog som bekant inte med en enstaka sammanskrivning 

på 8 000 ord). I tillägg till det fann vi tydliga skillnader mellan blogg- och 

tidningstexter vad gäller vilka fem sammanskrivningar som var vanligast 

förekommande i respektive kategori texter. Överlag, som lyste med sin frånvaro i 

bloggarna, utgjorde exempelvis en åttondel av alla sammanskrivningar i 

nättidningarna. 

 

 

 

4.2 Delresultat 2 
 

En sammanskrivning är när två eller fler ord felaktigt – med felaktigt avses i det 

här fallet, och genomgående i uppsatsen, normstridande i förhållande till de 

rekommendationer som språkvården ger – skrivs i följd utan mellanrum. Det 

konstaterades med hjälp av Svenska Akademiens grammatik 1 (Teleman m.fl. 1999 

s. 221) i avsnitt 2 Teori och begrepp. Genom granskningen av texter av såväl blogg- 

som nättidningsslaget har ett resultat kunnat formas om vilka av de särskrivna 

uttrycken från Språkrådets lista (2008 s. 134-137) som mest frekvent förekommer 

som sammanskrivningar. Därtill har sammanställningarna tydliggjort skillnader 

och likheter mellan blogg- och tidningstexter, samt givit oss möjlighet att närmare 

peka på några anmärkningsvärda exempel. 

 

Anmärkningsvärt från studien var att tre fjärdedelar av bloggarna visade prov på 

inkonsekvens av något slag gällande prepositionen i. Detta genom att exempelvis 

varva den särskrivna formen i natt med den sammanskrivna varianten idag, i 

eftermiddag med ikväll och så vidare. Även artighetsfraserna blandades på samma 

sätt – god kväll och godmorgon(stilen). Detta skedde inte vid enstaka tillfällen utan 

genomgående i respektive blogg. 

 

Eftersom jag har så pass ont i magen efter snittet så kommer vi stanna även i natt [vår 

kursiv] men åker hem imorgon förmiddag. (House of Philia 2016, 5 maj) 

 

Idag [vår kursiv] har min älskling H och jag bröllopsdag och vi firar 6 år i år. (House of 

Philia 2016, 8 maj) 

 

Sammanskrivning av uttrycket framför allt förekom var sin gång i blogg- 

respektive tidningstexterna. Användningen av uttrycket var snarlikt inom båda 

områdena: 
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Det kommer inte bli fint alls detta ärr och det känns inte så roligt men framförallt [vår 

kursiv] så känns det tråkigt att inte kunna röra sig normalt [House of Philia 2016, 14 

maj] 

 

Men framförallt [vår kursiv] så är den min. (Metro 2016, 23 mars) 

 

En noterbar sammanskrivning som påträffades och som bör exemplifieras är 

dessvärre. 

 

Dessvärre [vår kursiv] har det inneburit att problemet på en och samma gång förlorat 

alla proportioner och helt bagatelliserats bort. (Metro 2016, 26 mars) 

 

Dessvärre var ett av två uttryck (dessbättre var det andra) som vi i 2.1 Vad säger 

språkvården? redogjorde för att Språkrådet och TT-språket inte var eniga om. Den 

sistnämnda instansen (TT, 2014) rekommenderar som sagt sammanskrivning, 

medan Språkrådet (2008 s. 134) gör det motsatta och hävdar att särskriven form 

är den som borde vara norm. Därför är det värt att notera att dessvärre förekom en 

gång i tidningstexterna men inte i bloggarna. Trots att det bara är ett exempel och 

inte underlag för en fullständig slutsats gällande ett enskilt uttryck ger det ändå en 

fingervisning om att TT-språkets rekommendationer möjligen väger tyngst för 

skribenter i tidningar. 

 

Ett ord som vid en första anblick förefaller tveksamt som sammanskrivning är 

egentid. 

 

När Leonore sover tänkte jag unna mig lite egentid [vår kursiv] i solen med en bra bok. 

(Paulas 2016, 10 maj) 

 

Ordet anses ha fått fäste i språket under de senaste åren och betecknar den tid som 

en småbarnsförälder får för sig själv när hen är ifrån sina barn (Språktidningen 

2008). I SAOL (Svenska Akademiens ordlista 2006 s. 173) finns ordet inte med – 

inte heller i Språkrådets lista över fasta uttryck (2008 s. 134–137). Därför har vi 

beslutat att betrakta egentid  som en sammanskrivning, eftersom konstruktionen 

inte är etablerad och egen tid skulle fungerat lika bra.  
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5 Diskussion 
 

Det ska i diskussionens inledning påpekas att vår intention med uppsatsen inte har 

varit att applicera ett specifikt tänk och tillvägagångssätt beträffande sär- och 

sammanskrivning på läsaren. Snarare har vi i enlighet med uppsatsens praxis 

försökt att enbart belysa ett (språkligt) fenomen utan att själva ta ställning. Målet 

har varit att undersöka vilka regler som finns samt hur vanligt det är att bloggare 

respektive journalister bryter mot dessa. 

 

Resultatet visar att sammanskrivningar faktiskt är en relativt utbredd företeelse. I 

nättidningstexterna – vilka utformas av personer med skribentutbildning och ett 

aktivt tänk för att undvika språkliga misstag – visade visserligen resultatet (inte 

helt oväntat) annorlunda. Men avseende bloggarna tydliggjordes ett samband 

mellan den mer ordinära lekmannaskribenten (utan att på något sätt förringa 

bloggskribenternas skriftliga förmåga) och en osäkerhet i fråga om vilka uttryck 

som bör sär- respektive sammanskrivas. Denna slutsats är lik det resultat som 

Cremonas (2014) studie visar: i bloggtexter och dylikt är förekomsten av 

sammanskrivningar av fasta prepositionsuttryck betydligt vanligare än i andra 

texter. 

 

Vidare hade det, ur en uppsatskritisk synvinkel (i tillägg till de aspekter som 

beskrevs i 3.4 Metodkritik), varit att föredra om vår undersökning även testade 

förekomsten av särskrivningar, i syfte att ställa dessa mot de sammanskrivningar 

som påträffades. På så sätt hade vi i större utsträckning och mer precist kunnat 

överblicka vilka uttryck som förefaller som mest oklara för språkbrukarna inom 

två olika områden. Så som studien nu genomfördes fick vi visserligen svar på vår 

fråga om hur vanlig förekomsten av sammanskrivningar var, men resultatet skulle 

förmodligen blivit mer intressant om det fanns något att jämföra med. Ytterligare 

ett inslag som hade kunnat lyfta studien en nivå vore en enkätundersökning. I en 

sådan hade vi haft möjlighet att konstatera hur skribenter av olika slag agerar i 

text när det kommer till att välja mellan en särskriven och en sammanskriven form 

av ett uttryck ur Språkrådets lista (2008 s. 134–137). 

 

I en kolumn/krönika är meningen i många fall att intuitionen ska leda skribenten 

från idé till slutlig produkt – och vad annars, menar vi, talar intuitionen för språk 

än just det som på en millisekund går från den omedvetna tanken (intuitionen) till 

det som hamnar på tangentbordet. Men, i enlighet med vår hypotes, var samman-

skrivningarna vanligare i bloggtexter jämfört med i nättidningstexter – faktum är 

att sammanskrivningarna i bloggtexter var drygt åtta gånger fler till antalet än i 

nättidningstexterna. En förklaring till att sammanskrivningar är förhållandevis 

sällsynta i tidningstexter kan vara att varje enskild artikel i en nättidning, till 

skillnad från i blogginlägg, i regel blir korrekturläst av en redaktör (eller dylik) 

innan det publiceras. Dock med en inte måhända hundraprocentig träffsäkerhet 
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med tanke på att även nättidningstexterna bidrog med en (om än förhållandevis 

ynka) procentandel sammanskrivningar. Sammanskrivningar kan dessutom ha 

undgått korrekturläsarens uppmärksamhet vid vissa tillfällen då just den unika 

sammanskrivningen inte nödvändigtvis är överrepresenterad. Ett alternativ är att 

recensenterna och krönikörerna/kolumnisterna har haft språkrekommendation-

erna i åtanke eftersom den absoluta majoriteten ord som riskeras att felaktigt 

skrivas samman inte har gjort det. 

 

Vidare anser vi ett rimligt antagande vara att en ansenlig del sammanskrivningar 

förekommer med anledning av olika skribenters rädsla för att särskriva, det vill 

säga att de hellre skriver ihop ord än löper risk att bli ett offer för hetsjakten som 

stundtals bedrivs mot de som särskriver. Å andra sidan tror vi också att det finns 

en utbredd omedvetenhet kring fenomenet sammanskrivningar; bland i synnerhet 

personer som inte är skribenter till yrket är termen förmodligen relativt okänd– 

näst intill icke existerande. Det här har kommit till vår kännedom efter att den 

ansenliga mängd bloggtext som vi analyserat visat på att amatörskribenter har en 

större tendens att skriva ungefär som var människa talar – jämfört med en 

professionell skribent. Med andra ord skrivs det muntligt vedertagna sättet att 

säga god morgon, god dag, i dag, i morgon och i stället på samma sätt som det sägs, 

alltså utan ett mellanslag som särskiljer orden.  

 

Låt oss återgå till det som hastigt nämndes i 4.1 Delresultat 1, nämligen den höga 

frekvensen av de fasta uttryck som inleds med i likt i kväll, i går med flera – och 

dessutom inkonsekvensen hos bloggarna i användandet av dessa. Orsaken till att 

det förekom så många sammanskrivna prepositionsfraser som börjar med i i 

bloggtexterna kan vara att syftet med en blogg ofta är att berätta om händelserna i 

sitt liv. I och med det blir det naturligt för en bloggare att inleda med ”Idag åkte jag 

till...” eller ”Imorgon ska jag...”. I en krönika eller liknande typ av artikel däremot, är 

det inte lika ofta som skribenten behandlar texten med en sådan personlig ton. 

 

Att sammanskrivningar inte har fått någon större uppmärksamhet i språkdebatten 

i Sverige är knappast förvånande – speciellt eftersom sammanskrivningar är ett 

fenomen som sällan förändrar innebörden i en text. Betydelsen av en mening i 

vilken ett ord som rökfritt har särskrivits kan, åtminstone teoretiskt, medföra 

omfattande konsekvenser. En sammanskrivning av något av de fasta uttryck som 

återfinns i Språkrådets lista (2008 s. 134–137) resulterar däremot aldrig i samma 

typ av drastiskt förändrad innebörd. De problem som föreligger med samman-

skrivningar är snarare stilistiska sådana, men även dessa kräver eftertanke. 

Problemet med att sammanskriva prepositionsuttryck – förutom den språkliga 

inkonsekvens som blir extra märkbar i dessa exempel – som i dag, i kväll, i morgon 

med flera är nämligen tydligt. Vid anammandet av ett sådant val av skrivsätt är det 

nämligen svårt, för att inte säga omöjligt, att förbli konsekvent när det blir tal om 

att skriva ieftermiddag eller iövermorgon, vilka är och tycks förbli sällsynt använda. 



 

27 

 

 

 

5.1 Avslutning 
 

Det finns ytterligare en språkvårdsaspekt som tydliggjorts i och med denna 

undersökning: Undantagsfallen beträffande sammanskrivningar är så många att 

det praktiskt taget blir omöjligt att hålla reda på alla sådana samt att ha en 

konsekvens i sitt skrivande. Den lilla behandling som finns från språkvården 

beträffande sammanskrivningar har gjort det svårt att få vidareutvecklade svar på 

den första av våra två frågeställningar. Klart står dock att den viktigaste regeln 

som finns att förhålla sig till vad avser sär- och sammanskrivning av fasta uttryck 

är betoningsregeln (Språkrådet 2008 s. 133). Den mest användbara av dessa är att 

om betoningen ligger på det första av ordleden ska uttrycket skrivas samman och 

vice versa (Språkrådet 2008 s. 133). Svårare än så är det inte – om det inte hade 

varit för att det finns mängder av undantag. 
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Bilagor 
 
I Bilagor är samtliga texter som vi har granskat inkluderade. Alla 

sammanskrivningar är markerade med gult. Dels för att det blir lättöverskådligt, 

dels för att det inte finns någon gulmarkerad text i bilagan i övrigt (till skillnad från 

om vi hade använt oss av exempelvis fetstil eller kursiverat som markör). 

 

När ordantalet 4 000 eller 6 000 uppnåtts infogas symbolen med tre punkter inom 

parentes – (...) – i slutet av texten. 

 

Observera att ordbehandlingsprogrammet räknar ord som tecken omgärdat av 

mellanslag. Med andra ord inkluderar ordbehandlingsprogrammet företeelser som 

smileys, enstaka bokstäver i följd med mellanslag samt skiljetecken inom parentes. 

Det här gäller nästan uteslutande bloggtexterna. Vårt eget skiljetecken – (...) – är 

inte medräknat i ordantalet. Anledningen till att vi inte har räknat bort de tecken 

som inte är vedertagna ord är att det skulle bli för tidskrävande. Se 3.4 Metodkritik 

för klargörande kring detta. 

 

Bilaga 1 
 
House of Philia 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/16/godmorgonstilen-dygnet-
runt/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
GODMORGONSTILEN DYGNET RUNT 
Ovan: mitt absoluta favoritplagg just nu är en tokelegant robe/kofta (Soft Goat) i 
mjukaste cashmere som jag fått i present – har nog använt denna nästan varje dag 
sen lilla Mauritz föddes! Perfekt att svepa runt sig när man känner sig lite så där 
frussen och öm (och så ett extra plus för att den har mina initialer också:) 
 
Gillar broderade initialer på det mesta (drömmer bla om en uppsättning 
bomullslakan och badlakan från Pottery med mina och H:s) och på mina coola 
mockatofflor så finns Cecilia Blankens i guld (skorna är från henne) 
 
Och jag äälskar godmorgon-pyjamasstilen som lämpligt nog är så inne just denna 
vår då man mest bara vill glida runt i rymliga mjuka kläder (och det är ingen 
modetrend jag själv har hittat på jag lovar) Skjortan är från By MB och tunna 
silkiga byxor från Moss Copenhagen. 
 
God Kväll snyggingar! 
 
Hoppas ni har det fint! (och åter igen – t a c k för alla era goa kommentarer! Är så 
himla glad att ni finns. Världens bästa bloggisar<3) 
 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/16/godmorgonstilen-dygnet-runt/
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/16/godmorgonstilen-dygnet-runt/
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Här hos oss väntar filmtajm och fruktsallad som H just nu är nere fixar nere i köket 
(och Mauritsprinskorven är också vaken och pigg och med här i mitt knä i soffan:) 
Visar en liten vardagens ikväll då det inte är så mycket sådant just nu här på Hofp 
av förklarliga skäl – allt i garderoben är ju för stort eller för litet… Som nyförlöst 
vill man ju kunna känna sig fräsch ändå och det är inte det lättaste (man läcker ju 
bla både här och där!) men jag själv satsar mycket på att just ta hand om huden 
genom att dricka mycket vatten och att använda sköna braiga krämer och göra 
hårinpackningar och lite annat sånt där badrumslyxigt varje dag (tar g o d tid på 
mig i badrummet dessa dagar då det är min egna lilla mammaegotid) Smörjer in 
mig omsorgsfullt och skrubbar och filar. Även om det kanske inte s y n s så stor 
skillnad på den lite trötta mammakroppen så känns det iaf bättre:) 
 
Ha nu en fin kväll (eller det är väl nästan natt nu??) så ses vi imorgon igen! 
 
KRAM 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/15/lillebror-har-fatt-en-namn/ 
Publicerad 2016-05-15 
 
LILLEBROR HAR FÅTT ETT NAMN! 
 
Tjingeling söndagsbloggisar! 
 
Hur har ni det i ”kylan” alla snäckor!? Såå himla synd att inte sommarvärmen ville 
stanna, den var ju så himla härlig, men vi får hålla tummarna att den s n a r t 
kommer tillbaka inte sant:) 
 
Här hos mig i min bebisbubbla är det lite bättre – tusen tack för all omtanke och 
söta pepphälsningar (och de psychon som kallar sig för olika namn i 
kommentarsfältet, fast det är hur lätt som helst att se att ni bara är två stycken, och 
sen diskuterar med er själva och skriver upprepade, ej publicerade, taskiga inlägg 
om/till mig kan ju sluta med det pronto tack. Inte läge att kasta skit på en nybliven 
mamma som redan ligger och jag kommer som ni märker inte publicera era 
hemska åsikter) Försöker låta bli att tänka för mycket på ond mage och ev framtida 
op-resultat utan fokuserar på att mysa med den lilla guldklimp som vi fått och som 
nu också – tadaaa – minsann fått ett namn också! (även ”offentligt”:) Maurits har vi 
nämligen pratat om ända sen i höstas när vi fick reda på att vi skulle få barn, och vi 
har gillat det båda två, men vi ville ju liksom känna efter om det verkligen var en 
liten som passade med det namnet.. Och så är det ju – inget annat namn vi testat de 
senaste dagarna passar lika bra på vår lillebror här hemma (och han kallas redan 
för både Moje och Morris:) Så så får det bli, det är verkligen en go och bestämd 
liten Maurits, och så får liten heta Per efter både morfar och pappa och Love för att 
han är ett riktigt litet kärleksbarn (och för att storasyster Bea tycker att han ska 
heta just det:) 
 
Nu är det någon som knorrar och morrar inne i sovrummet hör jag (han låter 
verkligen som en liten katt) så – got to go! 
 
Men vi ses snaart igen vänner! 
 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/15/lillebror-har-fatt-en-namn/
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KRAM 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/14/fatt-det-finaste-och-sa-ont/ 
Publicerad 2016-05-14 
 
FÅTT DET FINASTE (OCH SÅ ONT) 
 
Vår lille lille älskling nere i köket denna lördagsmorgon! 
 
Hej finingar! 
 
Ledsen att jag inte tittat in till er på ett par dagar men det där ju så att jag inte mått 
så himla bra här efter förlossningen. Ni som följer på Insta vet redan varför 
(uppdaterat lite där iaf) och det är ju så att nu är det mitt kejsarsnittsärr som inte 
läkt som det ska. Har haft ont i snittet i magen hela tiden, ända sen BB (där jag 
ständigt bad om extra smärtstillande och personalen misstänkte nog att jag var typ 
morfinmissbrukare eller något:S) och det har huggit till ordentligt så fort jag rört 
magen det minsta. Jag har ju blivit snittad förut och då hade jag knappt smärta alls 
efteråt och tänkte att detta extra onda var nog för att detta var kejsarsnitt nummer 
två.. Hur som helst så var jag i veckan tillbaka på sjukhuset för att ta bort klamrar 
och då visade det sig att dessa satt helt fel (sköterskorna hade inte sett något 
liknande och sa att det var mycket slarvigt gjort..) och att såret även är överlappat 
och inte kant i kant som det ska vara och att det därför inte läkt ordentligt. Jag 
undrade om de inte skulle sätta några stygn eller så för att hålla ihop såret men det 
var det tydligen för sent för sånt så jag fick ett par tejpbitar och ett plåster på 
magen. Dan efter så gjorde såret ännu ondare och när jag lyfte på plåstret så höll 
jag på att svimma…Usch och fy. En stinkande geggig soppa av var och hela ärret 
hade spruckit upp hela vägen! Tillbaka till sjukhuet men tydligen kan de inte gör 
något alls – det är bara för mit att ta det lugnt (så gott det går med en nyfödd) och 
låta magen vara så att såret läker någon gång. Det kommer inte bli fint alls detta 
ärr och det känns inte så roligt men framförallt så känns det tråkigt att att inte 
kunna röra sig normalt och få promenera ute i våren och göra mysiga utflykter 
med familjen utan istället bara mest vara hemma som en fällkniv och ha ont. (Så är 
det ju även en ganska jobbig äckelkänsla med det där öppna kladdiga stora såret 
på magen, brrr. Tänk skräckfilmen Saw så förstår ni känslan. Är inte bra på att gilla 
läget när det gäller sånt och skulle aldrig kunna vara exempelvis sjuksyster och 
beundrar verkligen er som jobbar inom vården) 
 
Tur att man fått något helt underbart som gör att man glömmer en trasig mage allt 
som oftast – kan bara inte se mig mätt på den här lille prinskorven<3 
 
Måste bara tipsa om två riktigt bra bebbesaker som verkligen underlättar 
vardagen just nu. Utvecklingen går verkligen framåt när det gäller smarta 
bebissaker (och tokgulliga och ganska onödiga sådana också för den delen. S t o r 
skillnad på utbudet mot när Bea var bebis!) Barnstolen känner ni säkert igen, 
gamla klassiskern från Stokke som jag haft till alla barnen, men den där 
bebisinsatsen som finns numera är ju så himla bra. Att kunna sitta med vid bordet 
på samma höjd som alla andra i la familia är ju suveränt (Stokkestolar finner man 
nog i de flesta barnbutiker) 
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Något annat som är suveränt är babywatchers och dagens varianter är fantastiska 
och ger en enorm trygghet. Vi har en suverän Philips från Lekmer som vi är 
jättenöjda (den heter Avent och är ett tips faktiskt – visar tom temperaturen hos 
bebis) 
 
Morgonens tredje latte (zzzz, såå trrött mamma) + surf på ajfånen + sovande 
toksöt bebis:) 
 
Så så är läget här i Småstaden denna lördag! Krasslig bloggerska och myspys på 
och mest soffhäng och filmer och hämtmat och bebispussar. 
 
Ha nu en fin dag så ses vi snart igen! 
 
KRAM 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/11/todeloooo-3/ 
Publicerad 2016-05-11 
 
TODELOOOO 
 
Voila – lite precis nytagna pics från bebberummet denna majkväll! 
 
Hej bloggisar! 
 
Ojojoj vad dagarna liksom flyter ihop just nu och jag har ingen koll på vad klockan 
är eller knappt vilken veckodag! Bara full fokus på den där uunderbara lilla korven 
vi fått och som just nu ligger och sover i djupt a la mjölkkoma tvärs över min mage 
här i soffan:) Än så länge är vi bortskämda men en riktigt duktig och lätt bebbe 
som äter jättebra och gärna och vaknar en gång per natt för ett mål men det där 
kan ju ändras (erfarenhet av tre ganska olika bebispersonligheter sen tidigare) 
 
Nu är ju H pappaledig och det känns så himla skönt och roligt att ha honom här 
hemma pysslandes:) Jag är ju fortfarande något begränsad när det gäller att röra 
mig pga av snittet (som fortfarande nyper ordentligt i magen så fort jag gör något 
minsta ansträngande) så just nu är jag en ganska bortskämd nyförlöst mamma här 
och vi delar på att ta hand om vår lilla guldklimp. Mysigt mysigt. 
 
De fina stjärnkuddarna i fåtöljen nya och de kommer från märket no 75 (samma 
märke som stjärngirlangen som hänger i alkoven) och dessa köpte jag på The 
Happy Hill som råkade skicka en strl för liten av den ena kudden och när jag 
påpekade detta så var de så gulliga och lät mig behålla den lilla stjärnan och 
postade den större jag beställt på momangen. Det kallar jag kundservice! Det fina 
elefanthuvudet från Brigbys är en present och läslampan på väggen som jag 
hittade på Sävedalens belysning är jag så himla förtjust i (såg den precis i 
programmet Toppmäklarna här:). Sprider ett urmysigt sken på kvällen när man 
sitter där (märket är svenska Pholc) och stort gilla på de diskreta 
mässingdetaöjerna. Fåtöljen har jag tipsat om tidigare (den är från Ikea men med 
nya ben från Prettypegs) 
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Nu ska vi planera lite semester och sommarveckor här och jag önskar er alla en fin 
kväll! 
 
KRAM 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/10/firat-fodelsedagar/ 
Publicerad 2016-05-10 
 
 
FIRAT FÖDELSEDAG(AR) 
 
Min alldeles ”egna” födelsetårta och jag och min lille gosebubb idag! (Tårtvarianten 
heter Casablanca och den har jag fått på min födelsedag så länge jag kan minnas 
och har varje år specialbeställts nere på favoritkondiset Systrarna Ericsson här i 
Småstaden:) 
 
Bonsoir mes amis! 
 
Yes idag har det varit min födelsedag och jag har blivit så himla fint uppvaktad av 
mina kära så jag vet inte vad! Presenter och blommor och söta teckningar inte 
minst en massa massa kärlek<3 Vi har ju blivit lite bortskämda och har fått bebis-
uppvaktade de senaste dagarna också, så nu är det ett härligt gäng med vackra 
våriga blombuketter utströsslade här hemma i vårt casa. Älskar faktiskt barnsligt 
mycket att fylla år, fortfarande (lite omoget jag veeet), och kommer alltid göra det 
haha:) 
 
Ikväll hade vi svärisarna här på besök för att fira (och både svärfar och svärmor 
har ju precis fyllt år de med så det var grattis åt alla håll och kanter) och de kom 
med mumsig take-away från bästa italienaren Limone. Så himla smidigt och skönt 
att inte behöva tänka på födelsedagsmiddagfix med en liten bebis (och Limone gör 
ju bara s å god mat) Så drack vi lite Chianti till det och det var så himla himla gott. 
Ett glas riktigt gott rött vin till maten ibland är något jag saknat de senaste 9 
månaderna! (det och lufttorkad skinka och Manchegoost med päronconfiture, 
mmm:) 
 
Nu sover alla små skatter här och jag och min H ska nu krypa upp i soffan och se på 
en film tillsammans (tipsa gärna om ni vet någon bra!) 
 
Ha nu en mysig kväll raringar så ses vi imorgon! 
 
KRAM 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/08/en-brollopsdag-som-kom-
av-sig/ 
Publicerad 2016-05-08 
 
EN BRÖLLOPSDAG SOM KOM AV SIG 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/10/firat-fodelsedagar/
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http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/08/en-brollopsdag-som-kom-av-sig/


 

35 

 

 
K Ä R L E K S B A R N<3 
 
God Kväll vänner! 
 
Idag har min älskling H och jag bröllopsdag och vi firar 6 år i år. Dock har det inte 
blivit så mycket firande förutom uppvaktning på sängen imorse för söndagen, då 
alla andra mest njutit av det underbara sommarvädret, har jag mest tillbringat på 
akuten. Har nämligen plötsligt svullnat upp och fått massor med vätska i kroppen 
och jag väger nu ungefär lika mycket som jag gjorde när jag åkte in till 
förlossningen så ni kan ju tänka er… Tokont i huvudet har jag också haft så 
sjukvårdsupplysningen tyckte att det var bäst att jag blev kollad. Dock så verkade 
undersökande läkare på akuten inte alls särskilt bekymrad över mitt uppblåsta 
tillstånd, som tur var, och ordinationen blev till slut Alvedon och kaffe. Så här sitter 
jag nu, uppsvullen och ganska ömklig och sörplar latte och tycker lite synd om mig 
själv (tror att det kan vara en viss dos av Baby blues också inblandad…) 
 
Så nej, bröllopsdag 2016 kommer inte gå till historien som den mest romantiska 
direkt. trots att jag nog är kärare än någonsin i min man. Och så är jag ju bara såå 
kär i vår lilla bebis här hemma, ja det är nästan löjligt mycket. Tänk att man ens 
funderar saker som att ”hur ska jag kunna älska ett till barn lika mycket som de jag 
redan har” innan man får ett syskon. Yes den där lille, ännu namnlöse, är helt 
enkelt bara s å underbar<3 
 
Ha nu en riktigt fin söndagskväll söta ni så ses vi snart igen! 
 
KRAM 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/07/lyssnar-pa-book-beat-pa-
bb/ 
Publicerad 2016-05-07 
 
LYSSNAR PÅ BOOK BEAT PÅ BB 
 
Ovan: nyförlöst och nyduschad på BB och njuter av stunden och av bebis och av 
lugnet och av att bara vara. Lyssnade gärna på boken Vaknätter av Anna Winberg 
mellan varven, hade inte koncentration för att läsa en bok på riktigt och då passade 
en härlig ljudbok om hur just bebislivet för en nybliven singel i Vasastan kan vara 
toppen:) 
 
Book Beat är den nya suveräna ljudbokstjänsten från Bonnier och där kan man 
välja mellan massor av olika ljud och e-böcker, både klassiker och verk av nya 
moderna författare! Och nu kan jag erbjuda er läsare ett jättefint erbjudande där ni 
får: 
 
Lyssna fritt en månad 
Lyssna och läs hur mycket ni vill 
 Välj bland tusentals böcker 
Ingen bidningstid – kom igång direkt! 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/07/lyssnar-pa-book-beat-pa-bb/
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Ange bara kampanjkoden Houseofphilia vid registreringen på Bookbeat.se när du 
vill börja din gratismånad! 
 
I samarbete med Bookbeat.se 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/05/magiska-dagar/ 
Publicerad 2016-05-05 
 
MAGISKA DAGAR 
 
Tjingeling alla underbara! 
 
Åh, nu har jag äntligen landat lite! Eller äntligen och äntligen, till slut landat lite 
passar mycket bättre för det har ju varit några helt fantastiska dagar där ”uppe i 
det blå”. Vilken helt magisk upplevelse det är att få ett litet barn och känslan blev 
nästan intensivare och ännu större denna fjärde (och allra sista) gång. Känslorna 
var verkligen ”all over the place” och kanske var det för att jag varit såå orolig 
innan och kanske för att jag fött tre barn tidigare eller kanske var det så för att 
detta var min absolut och definitivt allra allra sista förlossning. Jag har verkligen 
passat på och tagit in precis varje liten mikrosekund. Sen blir ju upplevelsen på ett 
helt annat sätt med ett planerat kejsarsnitt och jag är bara så g l a d att det blev det 
till slut och att jag kunde vara så med i stunden och inte bara önska att allt ska ta 
slut och vara över någon gång. För mig blev denna typ av förlossning den allra 
bästa jag kunnat önska och jag känner mig så otroligt tacksam mot den underbara 
personalen som tagit hand om oss här på Västerås Centrallasarett dessa dagar. 
Både det otroliga teamet nere på förlossningen med Dr Jesus i spetsen och alla som 
jobbar här uppe på BB. Världsbästa allihopa. 
 
Och vet ni vad som mer är så fantastiskt så det inte är klokt – jag har faktiskt allt 
som hände under förlossningen dokumenterat på det proffsigaste vis ni kan tänka 
er. Vi hade ju tagit med oss min kamera till operationssalen men den glömde jag 
bort så fort vi kom in. Jag var ju så nervös och bara fokuserad på det som skulle 
hända och ville bara ha H nära nära mig och inte fotandes. Eftersom jag har en stor 
och tung sk. proffskamera med massa rattar och inställningar och annat så tänkte 
jag inte heller på att vi skulle besvära och be någon av personalen att ta några kort 
med denna. Men vet ni – det var det minsann någon som gjorde ändå och vilka 
bilder sen, jag blev så rörd och tagen när jag plötsligt upptäckte vad som fanns på 
minneskortet igår. Jag vet inte vem det var som fotade alla dessa bilder (vi har 
måånga och alla är precis lika bra) Tror det var någon i team narkos som agerade 
fotograf och det var definitivt någon som visste vad den gjorde och hade d e n 
känslan. Ska ta reda på den okända fotografens namn och visa min tacksamhet iaf, 
det är en sak som är säker:) 
 
Så nedan visar jag lite fantastiska pics från när vår lilla älskling och lillebror kom 
till oss (och känsliga läsare varnas för några operationsbilder:) 
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På förlossningen strax innan jag skulle rullas in på operation. Spritad och skrubbad 
och med massa fjärilar i magen och så förväntansfull och lite skakig (låg och tittade 
på Mr Selfridge för att tänka på annat:) 
 
Lite ögonblickspics från vårat snitt – men ni förstår hur glada vi är över att plötsligt 
ha alla dessa bilder att spara. Upplevelsen var så otroligt fin och både jag och H 
grät av lycka när vår lilla ljuvliga bebis kom till oss. 
 
Så blev det så klart födelsdagsfika på förlossningen och övervaket innan vi fick åka 
upp till BB. Åh de där smörgåsarna betyder så mycket, mmm, de godaste man kan 
äta just då och där:) 
 
Bild från igår och vår bebisbubbla till rum här på BB! Vi har ett jättefint litet eget 
rum och här hänger vi konstant och bara njuter av vår lilla son. Eftersom jag har så 
pass ont i magen efter snittet så kommer vi stanna även i natt men åker hem 
imorgon förmiddag. Personalen är som sagt helt suverän och tar hand om oss alla 
på allra bästa sätt 
 
Och så har vi ju haft  besök så klart av de allra bästa finaste besökarna som kom 
med massa gosedjur och massa massa kärlek. Åh som jag älskar mina barn, det är 
inte klokt. Alla f y ra<3 
 
Och vår lilla minsting Bea har blivit storasyster – det är verkligen stort<3 
 
Och inte nog med att vi får bästa vården, vi får bästa sjukhusmaten också (måste 
bara nämna detta, foodlover som man är haha) Det finns typ åtta rätter från 
världens alla hörn att välja mellan vid varje måltid och man får ta mat när man vill 
och dessa lådor smakar himmelskt. Maten som leveraras hit är från ett företag som 
visst har ett samarbete med Sveriges Mästerkock Amir (Västeråsare) så hejja hejja 
Västerås BB för att ni är så bra och skämmer bort oss nyblivna mammor! (och 
pappor!) 
 
Och här har ni honom – vårt mirakel två dagar gammal! Huvudpersonen och den 
som allt handlar om just nu och den som gör vårt liv ännu lite härligare. Åh vad jag 
älskar denna lilla tokmjuka vaniljbulldoftande sötnos, det är inte klokt. Sover mest 
hela tiden (7 timmar i sträck i natt!) och är bara så där allmänt bebisljuvlig<3<3<3 
 
Hoppas ni alla får en riktigt fin och solig Kristi Himmelsfärdskväll! 
 
KRAM 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/03/var-prins-ar-har/ 
Publicerad 2016-05-03 
 
 
VÅR PRINS ÄR HÄR! 
 
Just nu på BB Västerås! 
 
Todeloooo finaste! 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/03/var-prins-ar-har/
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Åh, nu är han äntligen äntligen här! Vårt fina underbara lilla mirakel som just nu 
ligger och snusar på mitt bröst här i vårt rum på BB och jag är bara s å himla lycklig 
så att klockorna stannar. Lilla prinsen föddes på förmiddagen idag och vägde 3565 
g och var 50 cm lång när han kom ut och han verkar vara en liten, stark och 
bestämd kille med en ordentlig kalufs:) Vi mår bra bägge två även om jag just nu 
känner mig som jag  blivit manglad eller något.. 
  
Ska så klart berätta mer om födelsedagen och kejsarsnittet och allt annat  men nu 
ska jag tillbaka in i ”lycko-bebbe-bubblan” här igen och bara njuta men vi ses 
snaart igen! 
 
STOR KRAM & tusen tack för alla era lyckönskningar söta ni! 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/05/01/packar-bb-vaskan/ 
Publicerad 2016-05-01 
 
PACKAR BB-VÄSKAN 
 
Idag, så här ett par dagar inför mitt planderade snitt, har jag ä n t l i g e n packat 
klart BB-väskan! Har liksom utgått ifrån att bebis kommer vänta till rätt 
snittdatum (eller hoppats på det iaf) och även tänkt att det där väskan fixar jag 
snabbt OM det skulle bli tidigare förlossning. Fast egentligen tycker jag ju att just 
packa rätt och omsorgsfullt inför en av livets viktigaste stunder är ganska så 
viktigt. Man har ju liksom ingen kontroll på någonting när det gäller förlossningar, 
ja förutom packningen då. Ovan ser ni en del av det jag packat ner och då bla en 
sprillans ny snygg mjukis från Ragdoll i snäll roséfärg (Ragdoll är ett supercoolt 
och inne mjukisklädesmärke från LA) Härlig kvalité och jag har även köpt en så där 
riktigt urtvättad lös tisha från samma märke (Ragdoll hittade jag hos Elsa Elonie). 
Jag har två lösa tishor med mig och den andra som ligger under är mjuk sak från 
Malene Birger (Modesto). 
 
Hallå härliga maj! 
 
Åh nu är ju världens bästa månad plötsligt här – hurra! Äntligen maj, äntligen vår 
på riktigt och snaart är det soommar, hur skönt är inte det:) 
 
Hoppas ni hade en trevlig Valborg igår bloggisar! (jag hann ju inte titta in till er och 
önska er en sådan) Det hade vi hemma hos riktigt roliga vänner och åt massa god 
mat och barnen busade och hade kul men vi orkade inte gå iväg till någon brasa 
efter middagen (eller de andra kanske bara sa så för att vara snälla mot mig haha) 
Idag är det stora prebebisfixardagen känns det som och vi förbereder och ordnar 
med allt möjligt här hemma (Installerar babyskydd, tvättar lakan, lämnar bort 
vovve, packar osv osv) Det börjar kännas riktigt ordentligt pirrigt nu och jag kan 
fortfarande inte riktigt förstå att snart, snart är bebis här! 
 
Annat viktigt att ha med sig till BB är ju inneskor typ tofflor. Absolut nödvändiga är 
de faktiskt och jag har investerat i ett par (hade inga alls innan) som är snygga 
även ute i sommar sen och dessa kommer från By Malene Birger. Under syns även 
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de megaviktiga amningsskydden som måste med. Amning i sig är ju en komplex 
grej och som både kan vara väldigt mysigt men även orsak till en enorm stress och 
en hel del smärta och obehag. För mig har amning varit både och – med Trulle gick 
det inte alls (katastrof), med Lolo bra och med Bea så där så vi får se hur det blir 
denna gången. Hur som helst så ska jag försöka och dessa amninsskydd är 
tvättbara (minns att de där engångsvarinaterna i pappser liksom kunde klistra fast 
i den sönderammade skavda bröstvårtan – aoutch) och bland de mjukaste som 
finns och kommer från Boob. 
 
Ett måste för mig på sjukhuset är också en egen pyjamas. En rymlig supermjuk 
sådan som man lätt glider i och ur. Sjukhusskjortan är mjuk och bra den också 
men! 1. Den är stor och har inga ben och glider liksom runt. 2. Den är väldigt 
genomskinlig och man behöver en rock över om man ex ska tassa ut i korridoren. 
3. Jag som ska snittas, och vara lite trasig och uppe på BB ett par-tre dygn, känner 
mig förhoppningsvis lite mindre ömklig och grå i RL än Landstinget:) (Pyjamas 
från Ralph Lauren och Pyjamaspåse från Bag All) 
 
Fler nödvändigheter: wipes! Super för ansiktet, för armhålan, för mjölk som rinner, 
för fiffin och ja för det mesta och bra att ha på nattduksbordet (finns på apoteket). 
Pga av det planerade snittet är stödstrumpor med i packningen (apoteket) och så 
ett snyggt praktiskt hårband (Gina Tricot) och bröstvårtskräm (från apoteket) till 
ömma boobs. 
 
Och här ser ni allt som ska med till mig! Med början högst upp från vänster; rejäla 
trosor (från Björn Borg och Triumph) necessär (från By MB) med schampoo, 
balsam, duschtvål, deo och krämer, strumpor + hårband + wipes + bröstvårdskräm 
+ pyjamas, sminknecessär (lite rouge, glans och concealer är aldrig någonsin fel. 
Inte ens som nyförslöst:) en maggörde (Belly Bandit)l för stöd till ond mage, 2 
tishor, 1 amningslinne + 2 amningsbehåar (funna på Boob och Glammom), 
pyjamaspåse + inlägg, sköna kläder i form av klassisk skjorta från (Maison Scotch) 
och ett par lösa svarta byxor (från Moss Copenhagen)  mjukiskläder, 
förlossningsbindor från Apoteket och inneskor. 
 
Vad som mer ska med och som inte syns på bild är; en lång mjuk kofta, min Mac 
och min kamera. Sen tror jag allt är i box faktiskt. 
 
Nu ska jag fortsätta här med bebbens packning men vi ses snart igen finingar! 
 
Ha nu en superskön fortsättning på söndagen! 
 
KRAM 
 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/29/dromplagg-fran-
bubbleroom/ 
Publicerad 2016-04-29 
 
 
DRÖMPLAGG FRÅN BUBBLEROOM 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/29/dromplagg-fran-bubbleroom/
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/29/dromplagg-fran-bubbleroom/


 

40 

 

 
Mina nya heels från Bubbleroom! 
 
Todelooooo! 
 
Här kommer lite pics på några sköna ting som jag funnit inne på Bubbleroom.se! 
Fick i uppdrag, ytterst höggravid och grandios, att finna en egen favvostyle med ett 
par produkter från några av deras egna märken. Fastnade direkt för en skön silkig 
skjortklänning i en av de mest smickrande och somriga färger som finns; aprikos… 
 
Denna klänning från kan jag ju även använda sen även utan ”bula”, antingen lite 
neddressad med ett par sandaler och slängd över bikinin när vi ska till stranden 
eller också som ovan och lite mer ”party” med ett par höga klackar. 
 
Ä l s k a r de här sandaletterna. Lagom höga och jättefina även till ex ett par slitna 
jeans och en snygg fräsch tisha och ni finner dessa HÄR. 
 
Om ni är intresserade av min sköna klänning så finner ni den HÄR. 
 
Och vet ni, just nu har ni mina bloggisar hela 20% rabatt på alla plagg från 
Bubblerooms märken Make Way, Model Behaviour, Chiara Forthi, 77th Flea om ni 
uppger koden PHILIA! Bra va?! (och fri frakt om ni handlar över 299 kr:) Finns 
massor med just fina somriga klänningar att välja på kan jag lova och allt det som 
det är rabatt på finner ni HÄR. 
 
Inlägg i samarbete med Bubbleroom. 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/29/hit-me/ 
Publicerad 2016-04-29 
 
HIT ME! 
 
Ovan – en lista med pojk och flicknamn som jag (vi) gillar! Det är ju så svårt med 
namn och ofta förknippar man ett visst man med något speciellt och alla har olika 
erfarenheter och smak. Vi har inga ”toppnamn” än utan det är just en radda med 
favoriter som snurrar men viktigt för oss är självklart att bebbens namn ska passa 
ihop med syskonens namn som är Truls, Lovisa och Beatrice. Sen så vill vi gärna att 
det är vackert, klassiskt och/eller speciellt utan att vara ”påhittat”. Inte för tuffa 
namn utan det ska vara lite så där mjukt och fint och ett som passar en tjej/kille 
som både är 1 år, 10 år och 35 år…Vilka är era favoritnamn eller vad har ni döpt 
era små bebisar till?! Tipsa jättegärna om era allra finaste namn bloggisar, kanske 
får ”Mini” ett av dessa istället!:) 
 
Ha nu en underbar start på fredagen! 
KRAM 
 
 
 

 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/29/hit-me/
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http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/28/mini-har-fatt-ett-skotbord/ 
Publicerad 2016-04-28 
 
MINI HAR FÅTT ETT SKÖTBORD 
 
I bebisens rum är nu också skötbordet på plats och jag tycker det bara blev så 
himla bra! Bebisrummet har nu verkligen fått exakt den där känslan som jag var 
ute efter:) 
 
Skötbordet blev egentligen en felbeställning från min sida (fort och fel ni vet;) men 
när jag kom hem och såg det på plats så kände jag bara att jaaa, detta ska det ju 
vara. Vill inte alls byta och jag älskar detaljen med att kunna hänga små bebisplagg 
och handdukar på sidan (skötbordet/byrån är av märket Oliver Furniture och finns 
hos Sleepo.se) 
 
Hittade en så häftig mobil nere på Newportbutiken och tänkte det skulle bli härligt 
för Mini att ligga och titta på det där planetsystemet svävandes bland molnen 
ovanför skötbordet… (eller kanske läskigt. Den blev liite i största laget och vi får se 
om den byts ut sen. Vill ju inte att bebis ska tycka hela universum anfaller!:) Fina 
skötdynan med liten kudde och smart frottéskydd minns jag inte vad det var för 
märke men den är köpt på Arosbaby i Västerås iaf. 
 
Bonsoir snäckor! 
 
Nej det har inte kommit någon bebbe här, än:) 
 
Men igår trodde jag verkligen att det var på gång ett tag, vilket t r y c k jag hade, 
och eftersom bebbe var så stilla så var det skönt att vara en sväng upp på sjukhuset 
och göra undersökning och UL och se att allt var ok. Bebisen mådde bra och ligger 
väldigt långt ner men jag har fått ännu lägre blodvärden nu, trots intag av 
järntabletter, blodpudding (ganska gott faktiskt med lingonsylt!) och 
spenatsmoothies och orkar ju knappt röra mig längre. Bea och jag var en sväng på 
stan idag för först ett frisörbesök och så lite egen tid och mys på restaurang och 
shopping och jag fick be skatten att sakta in hela tiden när vi gick för att jag inte 
skulle svimma eller något! Konstigt att ha zero energi när man är van att orka allt:S 
 
Nu ska jag få lite utlovad massage av min honey här och det ska bli såå skönt. 
Massage och Brynolf & Ljung på 4:an (men h u r duktiga är de inte?!? Så otroligt 
imponerad av de killarna och fattar inte hur de kan lyckas luras så himla bra) 
 
Ha nu en skön torsdagskväll vänner! 
 
KRAM 
 
I samarbete med Sleepo.se 
 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/25/bebisens-skotvaska/ 
Publicerad 2016-04-25 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/28/mini-har-fatt-ett-skotbord/
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BEBISENS SKÖTVÄSKA 
 
Har ju fått flera frågor om skötväskan som jag shoppade och när jag ska visa den 
som jag lovade och, tadaaa, där har vi den ju! Superfin om ni frågar mig och 
praktisk och väldigt klassisk. Märket är Longchamp och jag köpte min i den lilla 
Longchampbutiken på Biblioteksgatan (Longchamp är ett väldigt populärt franskt 
märke och syns överallt i ex galoppmeckat Deauville nere i Normandie där vi 
brukar vara:) 
 
Så denna skötväska är ett riktigt tips om någon av är ute efter en sådan. I praktisk 
nylon, i perfekt storlek och kostar inte mer än de mycket poppis varianterna från 
tex Littlephant och Svenskt Tenn (som jag också kikade på först:) Nej det finns 
ingen skötdyna eller en massa fack i men jag köpte till en praktisk necessär att ha 
småsaker till bebben i (eller en bajsblöja som jag föreslog till expediten inne på 
Longchamp men då såg hon förnärmad ut och utbrast ”Nej men s å kan verrrkligen 
man inte göra!”:) 
 
Och vet ni, väskan och necessären fanns i maassa fina färger och i både babyblått 
och ljusrosa för den som önskar det (jag valde dock den mörkaste grå färgen som 
kan matcha det mesta:) 
 
Hello bloggisar! 
 
Måndagskväll och här har vi en bloggerska som just nu känner sig s å tråkig och 
ointressant! Osocial är jag som bara den och såå totalt i min bebisbubbla här med 
full fokus på just baby och förlossningen och förberedelser inför den. Inte många 
dagar kvar och ja det känns kan jag lova. Det märks verkligen att detta är fjärde 
barnet för mig, kroppen är liksom så inställd den bara den kan bli på bebisleverans 
och h*n ligger just nu så himla långt ner så, ja det är helt enkelt toksvårt att gå. Som 
att ha en ständig cocosnöt där nere ni vet. Lilla lilla bebbe som gör sig beredd:) Och 
värkarna, ajajaj, de gör ordentligt ont och kommer i perioder och gör mig helt matt 
men än är de inte på ”riktigt”. Vill bara ligga i soffan och se på spännande thrillers 
och äta glass och syrliga frukter 24/7 och inte göra så mycket mer än det (tog en 
prommis med Lolo i solskenet idag och det var så härligt ute men oj vad jobbigt det 
var, gaaah. Var nog den sista längre promenaden jag tar innan bebis skulle jag tro..) 
Men allt det är här väl kanske ganska normalt så här på slutspurten av en 
graviditet och annars är det faktiskt bara bara bra och ja jag försöker faktiskt njuta 
också mitt i allt. Detta är ju faktiskt den absolut sista graviditeten för mig och 
känslan jag har nu är så speciell och kommer aldrig mer igen�  
 
Så sorry om jag uppdaterar lite halvdant dessa dagar och bara skriver om bebis om 
och om igen – hoppas ni har förståelse för det! 
 
Ha nu en fin måndagskväll raringar! 
 
KRAM 
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http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/22/finfin-fulpizza-denna-
fredag/ 
Publicerad 2016-04-22 
 
FINFIN FULPIZZA DENNA FREDAG 
 
Ikväll har la familia bara softat här hemma och ätit bland det godaste jag och 
skatterna vet nämligen hemmalagad fulpizza! (Fulpizza = pålägg som bacon, 
ananas och köpebea. Mumsmums:) Fredagsbuketten består av tjejernas 
handplockade söta lilla fång från gården <3 
 
Todeloooo bloggisar! 
 
Seen uppdatering idag och nu sitter jag här med lapen på min stora runda mage 
(haha, den guppar medans jag skriver eftersom Mini kör full rulle där inne) i soffan 
med alla mina älsklingar och halvtittar på Let´s Dance (Allstå det programmet är ju 
bara bland det segaste men ändå så där skönt hemtrevligt ändå på något vis:) 
 
Pizzadeg: 
 
6 dl ljummet vatten 
6 msk mjölk 
1 pkt färsk jäst 
1 1/2 tsk salt 
2-3 tsk honung 
6 msk olivolja 
10 – 15 dl vetemjöl special 
Smula ner jästen i en stor bunke el använd en köksassistent och rör ut den med 
salt, honung och lite av det ljumna vattnet.Tillsätt därefter olja, mjölk, resten av 
vattnet och mjöl. Låt sen degen jäsa i bunken övertäckt i ca 1 1/2 timme. 
 
Pizzasås: 
 
1 gul lök 
2 st små vitlöksklyftor 
0.5 dl olivolja 
1 dl tomatpuré 
2 burkkrossade tomater, gärna av märket Mutti. 
1 msk socker 
2 msk balsamvinäger 
1 tsk salt 
peppar 
2 msk torkad oregano och/eller basilika 
 
Sätt ugnen på 225-250 grader om du inte gjort det tidigare. Börja sen med 
tomatsåsen och skala och finhacka löken + vitlök. Hetta upp oljan i en kastrull och 
fräs löken utan att den tar färg. Tillsätt och fräs tomatpurén lätt, sen krossade 
tomater, socker, vinäger salt och peppar. Småkoka i 15-20 min tills såsen kokat 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/22/finfin-fulpizza-denna-fredag/
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ihop och är tjock. Smaksätt med örter och ev. mer salt och peppar, såsen ska smaka 
mustigt och smaskigt. Låt svalna. 
Sen kavlar du ut pizzadegen tunt och lägger på en ordentligt smord plåt. Bred 
tomatsåsen över hela pizzandegen och strössla över familjens favvopålägg. Vi gillar 
kombon pepperoni, riven mozzarella, hyvlad parmesan, ruccola och pinjenötter 
eller som ovan, fulpizzan alltså, med bacon, ananas på burk och bearnaisesås. 
Grädda pizzan i 10-15 min i mitten av ugnen. (Och sen så vill jag alltid ha  lite 
hetchiliolja droppad på pizzan efteråt, precis som de har på pizzeriorna nere i 
Normandie. Har alltid älskat den smakkombon:) 
 
KRAM 
 
 
http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/21/oh-my-vilken-doft/ 
Publicerad 2016-04-21 
 
OH. MY. VILKEN. DOFT 
 
Doftheaven från PRADA! 
 
Todelooooo! 
 
Alltså vilken ”boahemmafas” jag är inne i just nu, ni anar inte! Vill ha ordning och 
reda och nästan kliniskt städat precis överallt och allt här hemma måste kännas 
nytt eller väldigt fräscht. Jag blir tokig på smul och damm och tvättar konstant – 
täcken och kuddar och filtar osv åker ner i tvättstugan (som nu är ett galet 
renoveringskaos men det är ett annat inlägg) och badhanddukarna får ex hänga 
max två dagar. De m å s t e dofta mjukmedel och vara superfluffiga, annars går de 
bort haha. Och just dofter, ja hur viktiga är inte de! Klarar inte längre av tunga 
dofter (brukar annars vara ganska svag för maffiga eleganta och typiska 
fintantparfymdofter) utan det ska bara vara en air av rent och härligt eller nybakat 
för all del:). 
 
Och nu, nu har jag ju faktiskt hittat den b ä s t a parfymen någonsin. En parfym som 
helt enkelt  inte doftar som något annat och som bara är s å ljuvlig nämligen nya 
PRADA Candy Kiss. Har ni testa denna bloggisar? Oooh my, jag är helt besatt av den 
här. Candy Kiss doftar mycket eget och lite som den där CLEAN-parfymen ni vet 
som doftar Warm Cotton fast mycket, hm ja sexigare och raffigare helt enkelt! (Min 
H sniffade direkt att jag hade en ny doft och gav tummen upp och ville mysa lite 
extra och han är myycket kräsen med vad jag har för parfym på mig:) En speciell 
doft alltså som man säkert tokgillar eller ogillar och jag skaffade både handkräm 
och parfym nere hos Harmoniq för att vara extra Candypreppad (och (...) 
 
 

Bilaga 2 
 

Kenza 
 
http://kenzas.se/2016/05/16/summer-vibes/ 
Publicerad 2016-05-16 

http://houseofphilia.elsasentourage.se/2016/04/21/oh-my-vilken-doft/
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SUMMER VIBES 
 
Tunna vida byxor, ett måste för mig på sommaren! De här byxorna är så himla fina. 
Valde att klä ner dem med ett par sandaler denna gång, men de är även fina med 
klackar och en cropped top till fest. :-) 
 
Nu är jag hemma från jobb och träning och vi har precis käkat middag. Vi brukar 
svänga förbi Aleks pappa lite då och då och hämta mat (han lagar alltid så mycket 
mat vilket är perfekt när vi inte orkar laga haha) och idag blev det bönsoppa, kokta 
ägg, savoykål, gräslök (som vi sitter med varsin hel i handen och tar tuggor) och 
stekt paprika med vitlök. Haha riktig juggemat. Nu sitter vi och pinnar 
inredningsinspo till nya lägenheten.. Har ni tips på bra boards? 
 
http://kenzas.se/2016/05/16/new-favorites/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
NEW FAVORITES 
 
När Mirre sminkar mig använder hon bara produkter från MAC och jag har 
verkligen älskat dem, och titta vad jag fick i present av henne! Mina nya favoriter! 
Waterweight foundation, Pro conceal and correct palette (den här concealern är 
verkligen GRYM! den här är medium vilket passar mig när jag är solbränd/sprayad, 
vi brukar blanda de beiga med de rosa), min absoluta favorithighlighter Soft & 
Gentle, läppennan Subculture med läppstiftet Satin Faux (enligt mig en perfekt 
nudefärg på mig). Glömde ha med Strobe cream på bilderna men den använder jag 
nu dagligen, både under smink eller bara som dagkräm när jag är osminkad. Kan 
inte klara mig utan den haha, hyn blir så himla fin av den. 
 
http://kenzas.se/2016/05/16/black-flower/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
BLACK FLOWER 
 
Måndag = tillbaks på jobbet! Det har varit full rulle hela dagen och det är inte 
förrän nu jag har haft tid att kika in här. Måndagar är alltid kaos haha. Såhär ser jag 
iallafall ut idag! Fick ta svarta pälsjackan över, det är så himla kallt idag… Verkar 
bli lite bättre i New York iallafall! Vi åker på fredag. LÄNGTAR. Tack för alla tips 
förresten! Shiva och jag ska sätta oss och gå igenom dem och skriva ner vad vi vill 
göra. :-) Ska försöka att inte shoppa ihjäl mig där, men jag minns att jag DOG för 
alla butiker när jag och Aleks var där för några år sedan haha… 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/15/apricot/ 
Publicerad 2016-05-15 
 
APRICOT 
 
En sak jag älskar med sommaren: att kunna bära luftiga maxiklänningar hehe. Så 
himla skönt när det är varmt! Såhär såg jag ut en dag förra veckan när det var så 

http://kenzas.se/2016/05/16/new-favorites/
http://kenzas.se/2016/05/16/black-flower/
http://kenzas.se/2016/05/15/apricot/
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varmt och skönt. Nu är denna outfit utbytt till jeans, tröja och jacka… Hoppas 
värmen kommer tillbaka snart igen! 
Förresten, vi släppte vår beachwear-kollektion idag!!! Så himla fina bikinis! :-)) 
 
http://kenzas.se/2016/05/15/sunday-26/ 
Publicerad 2016-05-15 
 
SUNDAY 
 
Åkte in till stan och mötte upp Shiva, Daniel och Mirre för en lunch! Lunchen var 
god men våfflorna….. Ja kolla bara hur jag och Daniel tittar på dem. Så gott haha, 
skulle kunna leva på våfflor. Åt dock så mycket grädde så nu har jag ont i lilla 
laktosmagen men det var det värt! 
Det regnade ute så vi satt bara inne och pratade i flera timmar, älskar såna häng. 
<3 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/15/10-from-my-phone/ 
Publicerad 2016-05-15 
 
10 FROM MY PHONE 
 
Antar att jag inte är den enda som samlar på mig massa bilder i mobilen? Jag är 
däremot duktig på att ta bort överflödiga bilder, har “bara” 1200 bilder sedan 
november 2014. Aleks har flera flera tusen haha. Dags att föra över till hårddisken 
dock, onödigt att ha 1,5 års bilder i mobilen… ;P 
 
Har ni haft en fin helg? Vi hade barnen över igår för pizza och Eurovision! De 
lyckades ändå hålla sig vakna till halv elva typ, hehe. Vad tyckte ni om vinnarlåten? 
Jag gillade inte den alls, men jag gillade i och för sig inget bidrag typ… Förutom 
Frans. :-) Det var iallafall jäkligt kul att se Ivyrevel i rutan!! Coolt att veta att 200 
miljoner människor såg den också. Klänningen Gina bar är från vår exklusiva lilla 
Diamond-kollektion och görs endast på beställning. 
 
Nu har barnen åkt hem och jag ska möta upp vänner för en lunch på stan! Puss. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/14/mini/ 
Publicerad 2016-05-14 
 
MINI 
 
Igårkväll efter jobbet åkte vi över till Dani och Babak för lite grillmys med dem, 
Christina och Klara! Eller mys och mys, vi överskattade vädret och satt och frös 
rövarna av oss på takterrassen haha. Svensk sommarrrr. Men det var trevligt ändå! 
Vi slängde i oss maten snabbt och sedan gick vi ner till dem och värmde oss och 
lekte med hundarna. Mini är så himla gosig, hon ska alltid sätta sig PÅ en. Mani är 
inte alls en knähund och vill helst vara för sig själv, speciellt när det är andra 
människor där, men när Mini kommer till oss då står han och tittar argt haha. 
 

http://kenzas.se/2016/05/15/sunday-26/
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Idag sov vi ut ordentligt, åt en god frukost och nu sitter vi och ritar på 
planritningen till vår nya lägenhet. :-) Vi ska strax iväg och träna ett pass! 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/13/we-bought-an-apartment/ 
Publicerad 2016-05-13 
 
WE BOUGHT AN APARTMENT 
 
Äntligen äntligen äntligen!!!! Plötsligt händer det! Igår skrev vi på kontrakt för en 
fin 3a i Vasastan, med kakelugnar och (solig) balkong. AHHH det känns så sjukt 
läskigt, spännande och så himla kul!! Vi får tillgång till den om drygt månad och då 
börjar renoveringen. Vi siktar på att flytta in i början av augusti, och då kommer jag 
även sälja min kära tvåa i Hjorthagen. 
 
Det känns som att det börjar på riktigt nu, vuxenlivet. Ny lägenhet och 
bröllopsplanering. Hjälp, vem är jag haha. Men jag ser så fram emot framtiden. 
Framtiden tillsammans med min underbara man. <3 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/13/happy-friday-2/ 
Publicerad 2016-05-13 
 
HAPPY FRIDAY 
 
Äntligen fredaaaag!! I helgen ska jag göra absolut ingenting och det känns så jäkla 
skönt. Tråkigt nog ska det regna hela helgen men jag har ingenting emot att mysa 
hemma och titta på film. :-) 
 
Idag skiner solen iallafall! Jag, Madde och Emelie satte oss i gräset utanför och 
käkade lunch. Älskar att kunna ta med maten och sätta sig ute! Att få en liten stund 
i solen ger så mycket. För den som undrar så har jag på mig klänning from H&M 
Divided, jacka från Asos, väska från Givenchy, skor från Adidas och mina andra 
favoritbrillor från Prada. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/12/crystal/ 
Publicerad 2016-05-12 
 
CRYSTAL 
 
Det är med sorg i hjärtat som jag visar er min sista look från Paris. HAHA, ni ba 
äntligen hur länge kan man dra ut på bilder egentligen. Var där för 2 månader 
sedan, haha. Men det har varit skönt att ha massa bilder på lager då jag inte hinner 
fota så mycket här hemma! Sitter ju inne på kontoret hela dagarna och därför blir 
det mycket outfitbilder då det är lätt att bara springa ut och knäppa av. Förlåt för 
att det blir så enformigt. Men nästa helg åker jag till New York (!!) och då ska jag 
bara bjuda på massa härliga vardagsbilder på vad jag och Shiva hittar på. :-) Det 
var ett tag sedan jag var i New York så snälla feel free att bara bajsa ut massa tips 
på bra matställen osv! Vad får vi INTE missa? Alla tips uppskattas! 

http://kenzas.se/2016/05/13/we-bought-an-apartment/
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Kom hem från jobbet för en stund sedan och inväntar nu Aleks som strax kommer 
hem med thaimat. YAS. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/12/todays-wish/ 
Publicerad 2016-05-12 
 
TODAY’S WISH 
 
Jag promenerade till jobbet med Mani idag (han går ju inte så snabbt så det tar typ 
30 min) så jag körde på en full träningsoutfit idag haha, redo för ett pass i 
eftermiddag om jag hinner. Men annars hade jag gärna haft på mig detta! Har en 
thing för sköna midi-klänningar med sneakers. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/12/photographs/ 
Publicerad 2016-05-12 
 
PHOTOGRAPHS 
 
Blev väldigt nostalgisk imorse när jag bläddrade igenom ett gäng fotoböcker. Jag 
har ju hela bloggen full med bilder från nästan 10 år tillbaka, men det är något med 
printade foton… Jag vet inte varför men det är bara så mycket roligare att kolla på! 
Blev alldeles varm i hjärtat när jag såg dessa. Kenza och Dilay 14 år gamla, 
studenten, min systers bröllop, ett nykärt par i Thailand 2009 och sedan 
nyförlovade i en fotoautomat. Vänner som funnits vid min sida sedan många 
många år tillbaka. Åh. Det finns inget jag är mer tacksam över här i livet än de 
underbara människorna jag har runt omkring mig. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/11/mint-3/ 
Publicerad 2016-05-11 
 
MINT 
 
Vi släppte en ny liten kollektion i måndags, har ni sett den? Mycket grönt, vit spets 
och palmer (i form av både print och smycken, passar bra med min tatuering 
haha). Så fint! Den här klänningen finns även i svart, samt som långklänning. Älskar 
skärningen. :-) 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/11/bad-day-3/ 
Publicerad 2016-05-11 
 
BAD DAY 
 
Här har vi någon som vaknade upp på HELT fel sida imorse. Det gör jag i och för sig 
varje morgon nu för tiden (pollen + hund som drar med sig pollen in och ner i 
sängen = vaknar upp med igensvullna ögon varenda jäkla morgon) men det brukar 

http://kenzas.se/2016/05/12/todays-wish/
http://kenzas.se/2016/05/12/photographs/
http://kenzas.se/2016/05/11/mint-3/
http://kenzas.se/2016/05/11/bad-day-3/
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gå över, men inte idag. Har en sån dag där allt bara känns meningslöst och jag 
känner mig värdelös. Vill spy när jag ser mitt trötta ansikte i spegeln och blir 
förbannad på mig själv för jag har inte kunnat koncentrera mig idag och fått något 
vettigt gjort typ. Får ångest och sen får jag ångest över att ha ångest. Men vet ni 
vad, det är okej. Det är okej att ha sånna dagar. Jag brukar tillåta mig själv att må 
dåligt, äta min favoritmat och massa godis och titta på serier. Nu är jag fast på 
jobbet men jag har snart dagens sista möte och sen kommer Shiva och hämtar upp 
mig. <3 
 
Sorry för sjukt negativt inlägg men det är så jäkla skönt att kunna vara ärlig ibland. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/10/whisper-pink/ 
Publicerad 2016-05-10 
 
WHISPER PINK 
 
Våra sweatshirts är helt seriöst det skönaste som finns. Sitter och myser i en as we 
speak, jag och Aleks har precis ätit middag och nu tittar vi på Eurovision! Ville 
egentligen inte se något innan lördag men det fanns inte så mycket annat på tv. 
Kanske sätter på ett avsnitt av Fear the walking dead istället.. Om ni gillar the 
Walking dead MÅSTE ni se denna spin-off, man får hänga med en familj från när 
epidemin precis bröt ut. Så jäkla spännande haha. Den har till och med fått mig att 
drömma att jag dödar zombies. Och fått mig och Aleks att diskutera vad vi skulle 
göra om det hände på riktigt. Vi kom fram till att vi skulle stänga in oss någonstans 
högt uppe i typ ett höghus där vi kunde odla på taket hehe. Innan var vi inne på att 
hitta en ö men i Fear så visade det sig att de kan SIMMA också.. Svårt det där. ;-) 
 
Nu ska jag försöka varva ner lite efter jobbet. Hoppas ni haft en fin dag! <3 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/10/aura/ 
Publicerad 2016-05-10 
 
AURA 
 
Jag veeet att jag har dessa solglasögon (och bootsen hehe) typ hela tiden, men har 
man favoriter så har man. :-) Såhär såg jag ut igår! Den här kjolen är rätt gammal 
nu men jag älskar den, hoppas den aldrig går sönder haha. Gillar iallafall ljuset i 
bilderna som tusan! Det här är mitt favoritljus, att fota i skugga med lite sol som 
studsar från huset framför. 
 
Hur mår ni idag? Jag mår bra men stressad. Mycket att göra på jobbet och jag 
känner att jag inte riktigt hinner med allt just nu. Många bollar i luften med jobb, 
lägenhetsletande, bröllopsplanering & så bloggen och hela den biten. Juste 
relationer också, sånt ska man hinna med tydligen haha. KAN JAG INTE BARA 
DELA PÅ MIG TACK så jag hinner med allt? Jaja, det går i perioder och snart lugnar 
det nog ner sig. 
 
Tillbaks till jobb nu. Vi jobbar med vårkollektion 2017! 

http://kenzas.se/2016/05/10/whisper-pink/
http://kenzas.se/2016/05/10/aura/
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http://kenzas.se/2016/05/09/grey-rib/ 
Publicerad 2016-05-09 
 
GREY RIB 
 
Något jag älskar att bära till vardags på sommaren: ribbade klänningar/set med 
sneakers. Det här hade jag på mig i….kan det ha varit fredags? Ja. Lär bära det fler 
gånger, det här setet är så himla skönt! 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/09/mondayyyy-2/ 
Publicerad 2016-05-09 
 
MONDAYYYY 
 
Alltså VILKET VÄDER!! 25 grader i skuggan, vill bara dra och bada haha! Någon 
som tagit årets första dopp än? Inte jag, det lär väl dröja tills dess också för nästa 
helg när jag är ledig ska det vara kallare igen. ;P 
 
Kom precis tillbaka till kontoret efter en lunch på Café Saturnus! Tog en 
tonfisksallad och drack lemonad. Madde och jag plåtade av dagens look också, den 
får ni senare. Nu ska vi gå igenom lite prover och så! Senare ikväll ska jag nog 
försöka komma iväg till gymmet för ett styrkepass, det lockar inte när vädret är 
såhär fint men vet att jag mår så bra efteråt så jag ska se till att komma iväg. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/08/day-party/ 
Publicerad 2016-05-08 
 
DAY PARTY 
 
MER DAGSFEST TILL FOLKET haha! Älskar det. Igår började vi med käk och lite 
drinkar på Fanny’s balkong, sedan drog vi till Kåken som hade dagsfest! Så jäkla 
kul, vädret var på topp, asbra musik och det kändes som att hela stället var fullt 
med bara vänner. :-)) Efter festen käkade vi burgare på Strandbryggan och sedan 
kastade jag in handduken och åkte hem. Somnade redan vid 21 haha! Det bästa 
med dagsfest är ju att man mår toppen dagen efter också… ;-) 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/08/summer-day/ 
Publicerad 2016-05-08 
 
SUMMER DAY 
 
Sorry för kass uppdatering den här helgen men vädret har varit fantastiskt och jag 
har velat njuta av varenda ledig stund. Aleks kom hem från resan imorse så han 
hämtade upp mig och så gick vi på en massa lägenhetsvisningar! En kändes bra, 

http://kenzas.se/2016/05/09/grey-rib/
http://kenzas.se/2016/05/09/mondayyyy-2/
http://kenzas.se/2016/05/08/day-party/
http://kenzas.se/2016/05/08/summer-day/
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riktigt bra. Den var dessutom tvärsöver gatan från Aleks bror och barnen, hade 
varit så mysigt att bo nära dem. Håller tummarna för att den inte går över vår 
budget! Det blir den fjärde lägenheten vi budar på och hittills har det inte gått så 
bra för oss… 
 
Efter visningarna åt vi lunch i solen och sedan tog vi en långpromenad med Mani. 
Vi kom precis hem men jag vill bara ge mig ut i solen igen haha, det ska bli ännu 
varmare imorgon men då jobbar jag hela dagen. Men en lunchpaus i solen ska jag 
nog hinna med :-) 
 
Hoppas ni haft en fin helg? <3 
 
http://kenzas.se/2016/05/06/may/ 
Publicerad 2016-05-06 
 
MAY 
 
JAAAA äntligen kan man vara barbent i Stockholm! Tack MAJ för det fina vädret! 
Jag är ju en riktig kjolmänniska så nu jäklar börjar min kjolsäsong haha. Det här 
hade jag på mig i onsdags men jag hade kjol på mig igår också, och idag. :-))) 
 
Eftersom att det är klämdag idag har det varit lite halvtomt på kontoret, jag själv 
har bara varit här några timmar och jobbat. Nu tänkte jag ge mig ut i solen och 
njuta av fredagen! 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/06/friday-morning-3/ 
Publicerad 2016-05-06 
 
FRIDAY MORNING 
 
Jag har ju lovat er att jag ska dela med mig av bröllopsplanerna här i bloggen, 
därför hittar ni nu en ny kategori som heter “Wedding”. Det kommer nog dröja ett 
tag innan det blir flitig uppdatering i den kategorin, men nu vet ni iallafall. :-) 
 
Jag fick en bröllopstidning i brevlådan så imorse bläddrade jag igenom den när jag 
åt frukost. Förutom Bröllopsguiden jag var med i för fyra år sedan (på tal om de 
bilderna, nu vet jag hur jag inte ska se ut iallafall….haha) så har jag aldrig tittat i en 
bröllopstidning. Kul att börja titta lite! Vi ska faktiskt träffa en bröllopskoordinator 
nästa vecka…. :-))) Även om det är över 1 år kvar så känns det skönt att träffa 
någon redan nu som kanske blir den som hjälper oss att planera vår stora dag. Vi 
har ingen aning om vad vi vill ha för bröllop, hur man börjar planera, hur stort vi 
vill ha det eller någonting. Vi känner oss ganska lost haha… Ni som är gifta/ska 
gifta er, hur började ni planera? Det enda vi faktiskt vet är att vi vill gifta oss 
utomhus, och att jag vill att det ska pågå från fredag-söndag (där tycker dock Aleks 
att jag överdriver hehe…) Det klarnar nog snart! 
 
 
 
 

http://kenzas.se/2016/05/06/may/
http://kenzas.se/2016/05/06/friday-morning-3/
http://kenzas.se/2012/08/23/brollopsguiden/
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http://kenzas.se/2016/05/05/crescent/ 
Publicerad 2016-05-05 
 
CRESCENT 
 
Den här klänningen är en dröm! Älskar färgen. Ni hittar den här men den är nästan 
helt slut, finns bara några få kvar i 32 och 38 (jag bär storlek 34 i denna). 
Smyckena hittar ni hos oss också, allt finns ute nu förutom knut-armbandet från 
vår beachkollektion som släpps snart. :-) 
 
Hallå kan inte ni snälla tipsa mig om lite bra serier? Är ensam över helgen (Aleks 
åkte iväg på vår kompis svensexa idag) och behöver något att göra på kvällarna. 
Har liksom börjat kolla om Gossip Girl nu för att jag inte kommer på något annat 
haha. Har typ sett det senaste avsnittet av alla serier som finns ute nu känns det 
som, men tipsa gärna! 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/05/picnic-3/ 
Publicerad 2016-05-05 
 
PICNIC 
 
Såhär mysigt hade jag och Dani det idag! Vi köpte med oss lunch och frukt och satte 
oss i Hagaparken med hundarna. Så himla skönt. :-) Kliar som bara den i näsan nu 
(jag kör både receptbelagda pollentabletter, ögondroppar och nässpray haha….) 
men det var det var det värt. 
 
Kom precis hem och nu ska jag ta en dusch innan jag drar hem till Klara för en liten 
spraytan! Hon hälsar förresten att hon har några luckor kvar inför studenten osv 
om ni är sugna på en bränna. :-) 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/05/thursday-19/ 
Publicerad 2016-05-05 
 
THURSDAY 
 
Jag var lite ledsen igårkväll när vi kom hem från mormor och morfar så jag orkade 
inte blogga. Det var mysigt att träffa dem men så jobbigt. Igår var det första gången 
i hela mitt liv som jag såg min morfar gråta, det gjorde så ont att se honom rädd. 
Och så mormor då, rädd för att förlora sin livskamrat sedan 60 år tillbaka. Det är ju 
livets gång men det gör det inte mindre tufft för det. Men jag fick iallafall krama om 
dem ordentligt och så fick morfar annat att tänka på en stund när han berättade 
sina spännande historier för oss om sitt liv. Förhoppningsvis kommer nya 
medicinen hjälpa hjärtat så att han får flera pigga år till med oss. <3 De blev iallafall 

http://kenzas.se/2016/05/05/crescent/
http://www.ivyrevel.com/se/collection/dresses/sting-dress-tangerine/B000037-018.html?cgid=Dresses
http://kenzas.se/2016/05/05/picnic-3/
http://instagram.com/tanbyklara
http://kenzas.se/2016/05/05/thursday-19/
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väldigt glada av att se ringen på mitt finger, som mormor väntat och tjatat de 
senaste åren haha. 
 
Idag är det röd dag och jag är ledig från jobbigt, så jag började dagen med en 
långpromenad i solen följt av frukost och Vampire Diaries. Nu ska jag göra mig i 
ordning och möta upp Dani för en lunch! 
 

 

 

http://kenzas.se/2016/05/04/flowers-4/ 
Publicerad 2016-05-04 
 
FLOWERS 
 
Nu blommar det för fullt i Stockholm! SÅ FINT. Något annat som är fint är den här 
spetstoppen, jag bara älskar den. Jag bär en beige spetsbh-under för den som 
undrar, tyckte att det var det som syntes minst igenom. :-) 
 
Hoppas ni har haft en bra onsdag hittills? Vi har haft plåtning (vi plåtade lite 
nyheter som släpps på måndag!), sedan åt jag och Madde en lunch i solen innan vi 
gick tillbaka till kontoret. Ska gå från jobbet redan nu för jag, Aleks och min bror 
ska åka till Västerås och hälsa på mormor och morfar. Min morfar har varit dålig 
och legat på sjukhus de senaste dagarna, hade egentligen planerat att åka dit i 
helgen men jag känner att jag vill dit så snart som möjligt. Det är hjärtat igen men 
han fick komma hem idag. Lilla morfar. <3 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/03/sunset-rooftop/ 
Publicerad 2016-05-03 
 
SUNSET/ROOFTOP 
 
Har helt glömt bort att visa er bildserien min nya header är ifrån! Här är den 
iallafall, fotat uppe på ett hustak i Paris i solnedgången. Alltså jag måste bara 
berätta vad som hände när vi plåtade detta haha. Ser ni gallret bredvid mina fötter 
på plåttaket? Tror ni inte Madde ställer sig på det på kanten så det tippar över och 
hon ramlar ner i ett hål?! Hon försvann som Alice i Underlandet. Haha okej så illa 
var det inte, det var kanske knappt 1 meter ner men fatta chocken när hon bara 
försvinner typ. Stackarn skrapade upp knät och fick världens lårkaka så att hon 
knappt kunde gå på en vecka efter. Och det första hon skriker är KAMERANNNNN!! 
Hahaha. (Vi har fått tillåtelse att skratta åt det nu i efterhand, jag lovar haha. <3) 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/03/summer-lunch/ 
Publicerad 2016-05-03 
 
SUMMER LUNCH 
 
Men HUR HÄRLIG tisdagslunch?! Vi var ute på Djurgården och firade Sweed’s nya 
samarbete med Ida Sjöstedt. Ett glas vin, god mat, vänner, 20 grader (!) och 

http://kenzas.se/2016/05/04/flowers-4/
http://kenzas.se/2016/05/03/sunset-rooftop/
http://kenzas.se/2016/05/03/summer-lunch/
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strålande sol.. En perfekt liten paus från kontoret! Och gissa vad jag och Ida 
pratade om……. :-)) 
 
Min superfina spetstopp kommer från Ivyrevel såklart och ni hittar den här. Jag var 
nästan för varmt klädd haha, det brände under mina svarta byxor när vi satt i 
solen. Åh vad jag ÄLSKAR Sverige när det är fint väder!! Ok älskar alltid Sverige 
men fan vad glad man blir av sommaren. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/02/gold-8/ 
Publicerad 2016-05-02 
 
GOLD 
 
Ett krav jag har på vår nya lägenhet är att porten ser ut precis såhär! Stor och 
guldig. Haha nääärå, skoja ba. Men i Paris ser man sånna här portar överallt typ, så 
jäkla fina!! För den som undrar så har jag storlek 36 i bomberjackan och S i 
klänningen. Skorna är tyvärr helt slutsålda! 
 
Har ni haft en fin måndag? Min har varit sämst. Nackspärren blev bara värre under 
dagen (fick tipset att röra på huvudet som normalt men det är fan omöjligt när det 
gör så ont ju!) och inte bara det utan min tinnitus blev även sjukt mycket högre. 
Googlade och såg att det inte är omöjligt att det påverkas av nacken… Härligt, som 
att den inte redan är jobbig haha. Jaja, nu är jag iallafall hemma och ska lägga mig i 
ett varmt bad. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/02/blue-shades/ 
Publicerad 2016-05-02 
 
BLUE SHADES 
 
Har snöat in mig på blått senaste tiden! Tycker jag egentligen passar bättre i varma 
färger men nu när våren äntligen kommit så vill jag inget annat än att matcha 
himlen typ, haha. Här är ett gäng blåa favoriter hos Nelly just nu! Tänk till 
midsommar (ok det är typ 2 månader kvar men man kan väl aldrig va ute i för god 
tid hehe) med blomsterkrans i vitt & blått på huvudet, eller kanske bara vita rosor. 
Åh vad fint. 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/02/monday-33/ 
Publicerad 2016-05-02 
 
MONDAY 
 
Min måndag började inte bra. :-( Vet inte vad jag gjorde, skulle sätta upp håret i en 
hästsvans och då sa det klick i nacken och nu har jag fått världens nackspärr. Sitter 
på kontoret med huvudet lutandes på högra axeln typ haha, kan inte vrida det åt 
vänster för det gör så ont. Så jäkla jobbigt! Jag som hade tänkt att komma igång 
med träningen idag (som alla måndagar, ni vet när man ligger där på soffan med 

http://www.ivyrevel.com/se/collection/tops/lost-top-white/A000073-004.html?cgid=Tops
http://kenzas.se/2016/05/02/gold-8/
http://kenzas.se/2016/05/02/blue-shades/
http://kenzas.se/2016/05/02/monday-33/
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chipspåsen och ba “PÅ MÅNDAG ska jag börja ta hand om dig lilla kropp!”), vi får se 
det kanske lägger sig under dagen. Ska be Aleks om en massage hehe. 
 
Nu måste jag fortsätta jobba. Ha en fin dag måndag! Puss! 
 
 
http://kenzas.se/2016/05/01/tangerine/ 
Publicerad 2016-05-01 
 
 
TANGERINE 
 
Okej har typ aldrig gjort såhär mycket på en söndag. Vi har: tvättat 5 maskiner, 
varit på massa lägenhetsvisningar (åh, en lägenhet var så hiiiiimla fin! men det var 
på Birger Jarlsgatan bara 1 trappa upp, så man hörde bilvägen tydligt och utsikten 
var in i Statoil haha. fan!), varit på långpromenad med Mani och ätit glass i solen, 
rensat mina garderober (fick ihop typ 10 sopkassar och jag kommer sälja kläderna 
online snart!), köpt lite nya kaktusar till vardagsrummet och varit på middag hos 
Aleks pappa… Bra dag! Nu väntar filmkväll med chips och choklad. Hoppas ni haft 
en fin helg! Puss! 
 
(Jag bär storlek 36 i både topp och shorts.) 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/30/the-ring-2/ 
Publicerad 2016-04-30 
 
THE RING 
 
Här är den, den vackraste ringen jag någonsin sett. Min drömring. 
 
Jag har sett lite frågor från er så jag ska försöka få med allt här. Hur stor är 
diamanten? 1.01 karat. Visste Aleks vad jag ville ha för ring? När vi förra året 
pratade om att det kanske var dags att ta the big step snart så berättade jag för 
honom att jag ville ha en enkel ring i guld (ej för gult guld, min har lite rött i sig) 
med en sten. Aleks designade ringen själv hos guldsmeden och inuti står det Aleks 

♥ Kenza. Den är verkligen perfekt. Visste jag eller någon att Aleks skulle fria? Nej, 
ingen visste! Jag hade väl på känn att det skulle hända någongång i vår/sommar 
men som ni ser i klippen blev jag väldigt chockad. Hade inte ens en tanke på att det 
kunde hända under festen! Finns det längre klipp på när Aleks friade? Ja det finns 
ett långt klipp, men vi känner att vi vill hålla det för oss själva. 
 
Och den stora frågan….. När blir bröllopet? Vi har lite smått börjat prata om nästa 
sommar. Det enda är att vi så gärna vill hinna flytta innan, men vi siktar på augusti 
nästa år och så får vi se hur det går med lägenheten. Vi bestämmer oss nog för 
exakt datum inom de närmsta månaderna. 1 år innan känns väl lagom att börja 
planera? Har dock redan börjat fundera på hur klänningen ska se ut. :-) Ahhh detta 
känns helt sjukt. Jag är så lycklig!!! Herregud vad jag älskar den mannen. 
 
 

http://kenzas.se/2016/05/01/tangerine/
http://kenzas.se/2016/04/30/the-ring-2/
http://kenzas.se/2016/04/25/engaged/
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http://kenzas.se/2016/04/30/saturday-brunch/ 
Publicerad 2016-04-30 
 
SATURDAY BRUNCH 
 
Började dagen med en god brunch på Riche! 
 
Med det här bästa gänget!! <3 Man får ha hund på Riche så våra små kompisar fick 
följa  
med. :-) 
 
Haha alltså Dani & Babaks hund Mini är så jävla söt. 
 
JUSTE, åt amerikanska pannkakor också med glass och bär. Om ni är där, BESTÄLL 
DETTA! Så sjukt gott! 
 
Sedan gick vi till Humlegården där hundarna fick leka av sig. Mani blev lite kär i 
Kickans hund Phoebe. 
 
Jag och min fästman (känns så konstigt att säga det haha! men underbart!) som har 
ögonen på något annat? Hehe. 
 
Mani var lite rädd och gömde sig för alla stora hundar.. 
 
Jag idag! Jacka och tröja från Ivyrevel, jeans from Ginatricot & Converse. 
 
Hej bloggen! Hoppas ni njuter av denna fina lördag. Vi kom precis hem från att ha 
hängt med våra vänner! Vi käkade brunch på Riche och planerade en resa. Vi var ju 
i Båstad hela gänget (-Aleks) förra sommaren och nu när jag fyllde år överraskade 
dem mig med en resa till Barcelona. Så fint av dem!! Vi åker i juni och det ska bli så 
jäkla kul. Jag älskar ju Barcelona! 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/29/cozy-night-in/ 
Publicerad 2016-04-29 
 
COZY NIGHT IN 
 
Ahhh äntligen fredagkväll! Klara kom precis hit och nu gör vi middag 
(fiskpinneburgare, barnsligt gott haha) och så ska vi titta på film och äta massa 
godis. Myyyyys!! 
 
Ha en fin fredagskväll allihopa! Vi hörs imorgon! (har inte hunnit ta nå bilder på 
ringen än så det kommer nog imorgon, till er som frågade idag hehe) 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/29/palm-tree-shades/ 
Publicerad 2016-04-29 
 
PALM TREE SHADES 

http://kenzas.se/2016/04/30/saturday-brunch/
http://kenzas.se/2016/04/29/cozy-night-in/
http://kenzas.se/2016/04/29/palm-tree-shades/
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Hade inte tackat nej till att stå och svalka mig under ett palmträd just nu! ;-) Men 
vädret här i Stockholm är inte så dåligt heller. Eller ja det är ju väldigt upp och ner, 
igår var det snöblandat regn och 5 grader men idag skiner ju solen och i helgen blir 
det 16 grader och sol. Typiskt april-väder med andra ord. 
 
Vad ska ni hitta på i helgen? Vi ska bruncha med ett gäng vänner imorgon, och på 
söndag ska vi på en visning samt tvätta. Alltså en väldigt lugn och skön helg. :-) Ska 
snart dra från kontoret, är så peppad på att komma hem för vi har för första 
gången i våra liv anlitad städhjälp haha! Det var så skitigt hemma och jag tänkte att 
det vore kul att lägga vår lediga helg på något annat istället. Bad dem putsa 
fönsterna också, har gjort det EN gång (ok inte ens jag utan det var mamma) under 
alla åren jag bott där…….. :’) 
 
http://kenzas.se/2016/04/29/friday-26/ 
Publicerad 2016-04-29 
 
FRIDAY 
 
Freeeedaaaaaaag yasssssssss!! Nog för att veckan har gått fort men helgen kunde 
inte vara mer efterlängtad. Hur mår ni idag? Jag mår bra! Har suttit inne på 
kontoret hela dagen, minus en liten lunchpaus med mina kollegor! Vi satte oss i 
solen på Café Nero och jag åt min favoriträtt (den vegetariska lasagnen). När vi 
kom tillbaka till kontoret körde vi fredagsfika på en gång och firade av bästa Rocky 
som ska vidare på nya äventyr. <3 
 
Hoppas ni har en fin fredag! 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/28/ocean-avenue/ 
Publicerad 2016-04-28 
 
OCEAN AVENUE 
 
En look från LA! Klänningen (som tyvärr är slutsåld) är mer av en tunika och ja, jag 
bär ett par jeansshorts under. :-) Så himla fin är den iallafall! Älskar mosaikprintet. 
Vi har fler plagg i det printet, bla en fin kimono och shorts! 
 
Hoppas ni har en fin kväll, vi har precis ätit middag och nu ska vi kolla på en ny 
serie. Är sjukt sugen på senaste GoT-avsnittet men vi gillar att hålla på avsnitten 
lite så att vi kan se flera på raken. Förresten, nu är ringen på plats på fingret igen! 
Åhhh den är så fin! Gör ett inlägg om den imorgon. <3 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/28/v-bomber/ 
Publicerad 2016-04-28 
 
V BOMBER 
 

http://kenzas.se/2016/04/29/friday-26/
http://kenzas.se/2016/04/28/ocean-avenue/
http://kenzas.se/2016/04/28/v-bomber/
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Mani och jag idag! Jag satte alltså på mig träningskläder imorse för att jag tänkte 
att om jag har på mig det hela dagen så kommer det vara lättare för mig att komma 
iväg till gymmet efter jobbet haha. Funkade det? Nää.. Sitter på kontoret och är 
snart klar för idag men inte fan orkar jag gå och träna, vill bara hem och äta mat 
och titta på tv. Varförrrrr ska det vara så svårt? Noll motivation. Är så satans trött 
också, har varit det hela veckan. Jaja, har en fett snygg bomberjacka på mig iallafall! 
Det är alltid något. :-) 
 
Nej nu ska jag packa ihop och åka och handla och laga en god middag istället. Puss! 
 
 
 

http://kenzas.se/2016/04/28/coachella-third-day/ 
Publicerad 2016-04-28 
 
COACHELLA – THIRD DAY 
 
 
Ok bättre sent än aldrig va haha, Coachella dag 3! Det här var vår sista dag och vi 
hängde först på Revolve’s poolparty (Travis Scott dök upp och uppträdde!) och åt 
burgare innan vi mötte upp Fanny och Alex på festivalen. Vi såg spelningar som 
Major Lazer (och Sean Paul!!), Sia & sist men inte minst Calvin Harris. På hans 
spelning sprang plötsligt RIHANNA ut på scenen och körde. Det var det jag älskade 
mest med festivalen, att man aldrig visste vilken världsartist som kunde dyka upp 
på scenen. Så jäkla härligt! 
 
Dock slutade kvällen med att jag och Madde var vilse i öknen med 0% batteri på 
mobilen. Området är så jääääkla stort och vi råkade gå ut fel och sen fortsatte vi gå 
åt fel håll, längre och längre bort från människor och uber/taxi. Vid ett tillfälle satte 
jag mig ner i sanden och snyftade och trodde vi skulle dö där ute haha, men sen fick 
vi lifta med ett gäng tjejer. Den duschen jag tog när vi några timmar senare äntligen 
var hemma var den bästa duschen i mitt liv haha! 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/27/little-black-dress-2/ 
Publicerad 2016-04-27 
 
LITTLE BLACK DRESS 
 
Min favoritkombo för en kväll på stan! En svart liten klänning (vi har även denna 
i blått, sååå fin!!) och en skinnjacka. På med lite smycken and I’m ready to go! 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/27/wednesday-17/ 
Publicerad 2016-04-27 
 
WEDNESDAY 
 
Sjukt att man kan känna sig så naken utan en ring när jag bara haft den på fingret i 
3 dagar haha. Den var lite för stor så vi lämnade in den igår för förminskning. Får 

http://kenzas.se/2016/04/28/coachella-third-day/
http://kenzas.se/2016/04/27/little-black-dress-2/
http://www.ivyrevel.com/se/collection/dresses/zoe-dress-royal-blue/A000033-007.html?cgid=Dresses
http://kenzas.se/2016/04/27/wednesday-17/
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tillbaka den imorgon! Kan ta bättre bilder på den då om ni vill? Och kanske berätta 
lite om den. Eller ja jag får ju fråga Aleks först, har ingen aning om vad den kostade 
eller hur stor diamanten är (tror den är 1 karat men inte helt säker). Har frågat vad 
den kostade men han ville inte berätta. Det enda han sa var att Tokyo tyvärr inte 
blir av haha. <3 Men jag ska se till att vi åker dit ändå! 
 
Nu måste jag fortsätta jobba och senare ska vi på lägenhetsvisning! Fan vad vi 
kämpar med det haha. Budar och budar men det går alltid över vår gräns, priserna 
här är helt sinnes. Känns som att vi aldrig kommer hitta något… Men när det väl är 
rätt så går det väl! 
 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/26/kz25/ 
Publicerad 2016-04-26 
 
#KZ25 
 
Verkligen FÖRLÅT för bildbomben (har nog aldrig lagt in så här många bilder i ett 
inlägg haha?) men det är så jääääkla härliga bilder från festen och jag ville visa er 
alla! En sån här stor kväll förtjänar många bilder. ;-) Var ska jag börja? ÅRETS 
JÄVLA FEST!!! Roshi och Sharareh hade verkligen styrt upp världens bästa fest och 
jag kan inte tacka dem nog. Vi hade verkligen så himla kul allihopa! Familj, kusiner, 
vänner, kollegor – alla var där! Och så slutet…. Åh… Jag hade verkligen inte kunnat 
önska mig en bättre kväll. Jag kommer verkligen minnas denna kväll för resten av 
mitt liv. 
 
Tack till YUC, Miller och BOLS Genever21 för att ni var med och gjorde min 
25årsfest, och tusen tack till Ultimate Ears för grymt ljud under kvällen. Tack 
till NO18 för att vi fick hålla till i era otroligt fina lokaler. Hoppas konfettin gick att 
få bort från golvet hehe.. :-))) 
 
Stort tack till Norlie & Kkv, Cornelia Jakobs, Sugar Collective, Linda Pira, Molly 
Sandén och Miriam Bryant för att ni kom och uppträdde för oss och gjorde vår 
kväll ännu bättre! Satan vad grymma ni var allihopa! 
 
Och sist men inte minst – TACK TILL ALLA SOM KOM och delade denna fantastiska 
kväll med mig! På riktigt, jag gråter nu. Jag är så tacksam för att ha alla er omkring 
mig! <3 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/26/a-wall-of-flowers/ 
Publicerad 2016-04-26 
 
A WALL OF FLOWERS 
 
God morgon! Jag kom precis in till jobbet och vi ska snart dra igång och förbereda 
för ett kollektionsmöte (AW16 är snart helt på plats!) vi har imorgon. Vaknade upp 
med huvudvärk idag men hoppas det går över snart.. Annars så mår jag finfint! 
Alltså verkligen SKITBRA, haha är så glad att jag inte vet var jag ska ta vägen! Visar 

http://kenzas.se/2016/04/26/kz25/
http://kenzas.se/2016/04/26/a-wall-of-flowers/
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ringen för varenda jäkel jag träffar typ haha. Vill igen tacka för alla era fina 
kommentarer om förlovningen. Det känns så himla kul att dela det här med er och 
även om jag föredrar att hålla vissa saker privat så ska jag försöka att inte vara för 
snål med bröllopsdetaljer hehe. <3 
 
Ovan har ni en look från Coachella dag 3! Ni ska få mer bilder från den dagen. Vi 
släppte ju en liten festivalkollektion för några veckor sedan och både jumpsuiten 
och örhängena är med där. Spana in hela det droppet här! 
 
Nu måste jag jobba. Ha en jättefin dag! Puss! 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/25/dinnerhotellet/ 
Publicerad 2016-04-25 
 
DINNER/HOTELLET 
 
I lördags började vi kvällen med en fantastisk middag på Hotellet! Jag, min familj 
och mina närmsta. Tyvärr var Mika, Nadia och Dilay på möhippa, men de åt 
födelsedagsmiddag med mig i torsdags och kom även till festen senare såklart. 
Iallafall, väldigt god mat och massa födelsedagsshots! Tack för att ni tog hand om 
oss! 
 
Efter middagen knallade vi vidare till No18 där min stora fest var. Mer om det 
imorgon! Måste samla ihop alla bilder först. :-) 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/25/whitepastel/ 
Publicerad 2016-04-25 
 
WHITE/PASTEL 
 
Är tillbaka på kontoret efter en helt galen och underbar helg, och idag har vi haft 
ett nytt litet släpp! Massor med fina vita plagg (perfekta för student!) och ett gäng 
plagg i härliga pastellfärger. Älskar verkligen den här kollektionen! Längtar tills det 
blir lite varmare här så jag kan bära dem. :-) Spana in hela lilla kollektionen HÄR! 
Priserna ligger mellan 349-799 kr. 
 
Hittar ni något favoritplagg? Det vore kul att höra vad ni gillar mest! 
 
http://kenzas.se/2016/04/25/70s-glam-look/ 
Publicerad 2016-04-25 
 
70’S GLAM LOOK 
 
Jag har sååå mycket bilder att visa er så jag tänker att jag delar upp det och gör 
inläggen i ordning. Först – min look! Temat var 70s glam/Studio 54/discooooo 
men av någon anledning känns jag lite 80s? Kanske håret hehe. Iallafall, Annika 
stylade mig och min APSNYGGA jumpsuit kommer ifrånTeotoki (den var verkligen 
helt perfekt, tyvärr gick den sönder på benet när jag letade efter ringen på golvet 

http://www.ivyrevel.com/se/collection/festival/
http://kenzas.se/2016/04/25/dinnerhotellet/
http://kenzas.se/2016/04/25/whitepastel/
http://www.ivyrevel.com/se/collection/ode-to-spring/
http://kenzas.se/2016/04/25/70s-glam-look/
http://teotoki.se/
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HAHA :’) så där stod jag med trasig byxa och utan ring ett tag, men det var mitt livs 
lyckligaste ögonblick ändå <3333), skorna hade ju min fina vän Jennie-Ellen fixat 
till mig inför kvällen och YSL-väskan fick jag låna från Mytheresa. Det matchande 
halsbandet och armbandet är från Balmain’s kollektion för H&M! Tack till bästa 
Maria som sminkade mig och Marre som lockade mitt hår i 2 timmar haha! Och ja, 
det är massa löshår där i. 
 
PS. TACK FÖR ALLA GRATULATIONER! Vi är så glada! 
 
 
http://kenzas.se/2016/04/25/engaged/ 
Publicerad 2016-04-25 
 
ENGAGED <3 
 
Nu har jag hunnit landa i det hela och samlat mina känslor. :-) I lördags hade jag 
min stora 25-årsfest, alla mina vänner och min familj var på plats och mot slutet 
när Miriam Bryant precis uppträtt så tackar jag alla i mikrofonen. Då kommer 
Aleks upp på scenen, tar tag i mikrofonen och säger att han vill säga några ord. Han 
plockar fram en svart liten ask ur fickan och säger att han har något han vill fråga 
mig. Sen går han ned på knä. Mannen i mitt liv. Klädd i uppknäppt paljettskjorta, 
vida (...) 
 
 

Bilaga 3 
 
Paulas 
 
http://paulas.me/forpackningsdesignen-pa-zoegas-julkaffe-2016/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
FÖRPACKNINGSDESIGNEN PÅ ZOÉGAS JULKAFFE 2016 
 
Som du vet har jag och Hugo gått in i ett samarbete tillsammans med Zoégas. Där 
vi främst vill uppmärksamma projektet ”Coffee by Women” där Zoégas vill stärka 
kaffets framtid genom att engagera fler kvinnor. Kvinnorna har inte fått samma 
utbildningsmöjligheter som män har, så ZOÉGAS vill erbjuda gratis utbildning i 
bland annat kaffeproduktion. Kvinnorna arbetar i kooperativ vilket har visat vara 
väldigt positivt, i november åker jag och Hugo till Kenya för att besöka en 
kaffeodling. På plats kommer vi att få träffa kvinnorna bakom arbetet, det ser jag 
fram emot. 
 
Sedan 1988 har Zoégas lanserat ett årligt julkaffe, som givetvis innehåller utvalda 
kaffebönor från olika regioner. Illustrationen på förpackningen kommer ifrån 
Kenya. På Univeristy of Nairobi har kvinnliga designstudenter varit med och tävlat 
med egna bidrag. Vems illustration ska få hamna på julkaffet 2016? Vem speglar de 
moderna Afrika på bästa sätt? 
 
Vinnaren är…. Esther Gichuhi  Gud så skoj! Esther vinner inte bara äran och hedern 
att få sin illustration på Zoégas julkaffe 2016, utan hon vinner också en betald 

http://mytheresa.com/
http://kenzas.se/2016/04/25/engaged/
http://paulas.me/forpackningsdesignen-pa-zoegas-julkaffe-2016/
http://paulas.me/forpackningsdesignen-pa-zoegas-julkaffe-2016/
http://zoegas.se/
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praktik på reklambyrån Ogilvy & Mather i Nairobi (likaså dom som kom på andra 
och tredje plats i designtävlingen). För mig visar detta ett engagemang mellan olika 
grupper av kvinnor. Både dom som arbetar på fältet, samt en students öde och 
framtid i Kenya. Jag som också är kvinna känner mig stolt över att få vara en del av 
det här, fast i ett land långt, långt borta. Men man gör det man kan, och om detta 
kan hjälpa till att höja kvinnans värde i arbetet kring kaffe så är jag gärna med. 
 
Såhär såg det vinnande bidraget ut, fint va =) 
 
Grattis! 
 
 
http://paulas.me/snapshots-fran-helgen/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
SNAPSHOTS FRÅN HELGEN 
 
Vuxenpoäng på matsäck på tåget. Vi hade med oss lasange som vi åt kvällen innan i 
fredags 
 
Mysigt rum 
 
Jag vart kär i den här lilla bokhyllan 
 
Mysisar 
 
Leonore trivs bäst i famnen 
 
Gottis till Eurovision i sängen 
 
 
http://paulas.me/brasserie-lipp/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
@BRASSERIE LIPP 
 
Bra mat åt vi också. När vi satt på restaurangen så kände vi oss så coola. Här satt vi, 
på en fredag på en av Göteborgs bästa restauranger med våra två barn. Varav en är 
under ett halvår. Visst låter barn, för att dom är just barn. Jag tror att vi aldrig 
skulle ha gått ut och ätit när Molly var bebis, men sedan Leonore kom har vi blivit 
mycket modigare. Vi utsätter oss för situationer som lika gärna skulle kunna bli 
riktigt jobbiga. Vi singlar slant, och vi blir hela tiden positivt överraskade. 
 
På Lipp är borden täckta med papper, så alla barn får ett gäng kritor. Att rita är en 
tacksam underhållning! 
 
Tonfisk och avokado 
 
Min favoritmat: Moules frites 
 

http://paulas.me/snapshots-fran-helgen/
http://paulas.me/brasserie-lipp/
http://paulas.me/brasserie-lipp/
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Kött fifan 
 
 
http://paulas.me/en-dag-pa-liseberg/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
EN DAG PÅ LISEBERG 
 
Vi kom ner fredageftermiddag. Väderprognosen sa att det skulle vara dåligt väder 
hela lördagen och söndagen. Så vi bestämde oss för att bränna av Liseberg så fort 
vi kom fram, när det bjöds på lite sol. Tivoli är nog det bästa som Molly vet. Jag och 
Hugo tycker också om karuseller. Vi hade gärna velat åka vuxenkarusellerna också 
men det fanns inte den tiden eller möjligheten. 
 
Det var första gången som vi var på Liseberg med barn. Kaninlandet (barnens del) 
var hur kul som helst. Gröna lund kan man utantill vid det här laget, så det var kul 
att komma till något nytt. Liseberg i bilder: 
 
Så liten i världen, men så stor i våra hjärtan 
 
Lilla älskade tittade nyfiket på allt kul 
 
Flumeride var det roligaste jag har åkt. Varför är det så kul med vatten? Att bli 
nedstänkt? 
 
Molly sitter framför mig. Från 90 cm får man åka tillsammans med en vuxen 
 
Jag älskar dig 
 
Hugo blev åksjuk 
 
 
http://paulas.me/hemma-fran-gotet/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
HEMMA FRÅN GÖTET 
 
Godmorgon måndag! Igår kom vi hem från vår lilla weekend i Göteborg. Det har 
varit en riktigt, riktigt bra helg. Vi fick en helg med kvalitétstid. Mycket aktiviteter 
men det allra mysigaste vara att krypa upp i hotellets säng alla fyra. Vi tittade på 
Gladiatorerna och när barnen hade somnat kikade vi en stund på Eurovision. 
Barnen sov bredvid varandra i en babysäng. ”När barnen har somnat tittar vi på 
film”. Yeah right. Vi somnade inte alls långt efter dom, precis sådär härligt som det 
ska vara. 
 
Det bästa med Göteborg enligt oss: 
 
-Inga avstånd. Man kan gå eller ta spårvagn överallt ( centralt alltså) 
-Liseberg. Hela familjens favorit 
-Universeum. Waow. Hur läckert som helst. Det fanns en utställning där just nu 

http://paulas.me/en-dag-pa-liseberg/
http://paulas.me/en-dag-pa-liseberg/
http://paulas.me/hemma-fran-gotet/
http://paulas.me/hemma-fran-gotet/
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som handlade om hälsan. Det var nog favoriten. Man fick bland annat testa sin 
uthållighet, kondition, styrka och balans. Molly fastnade för kroppen. Man skulle 
bygga ihop kroppen som ett pussel. Sedan fanns det en film om hur viktigt skrattet 
är för oss. I filmen fick man se både människor och djur skratta. Där satt jag och 
Molly och kunde till slut inte kontrollera vårt eget skratt! 
-Folket. Vart vi än kom kändes man så välkommen. Vi har en stor dubbelvagn. Det 
säger liksom det mesta. På restauranger hjälpte personalen till och var så himla 
goa mot barnen. Det är en annan mentalitet på folket generellt. Atmosfären skiljer 
sig från oss i Stockholm. Sen var det kul att det var många som kom fram och 
hälsade =) 
 
Vi bodde mitt på Avenyn. På Hotell Bellora. Jag hade gjort vad som helst för att få 
äta deras frukost idag. Vi har ätit många frukostar, men Belloras frukost fick 10 
poäng från både mig och Hugo. 
http://paulas.me/dagens-tanke-8/ 
Publicerad 2016-05-13 
 
DAGENS TANKE 
 
En relation bygger på mycket. Tillit, kärlek, förtroende, kommunikation och en 
massa annat. Grunden i en relation är att ge och ta. Allt handlar egentligen om att 
ge och ta. I min relation till Hugo, till min familj, till mina vänner, till mina 
arbetsgivare och till och med till mina grannar. Hur ska en relation kunna 
utvecklas om man inte ställer upp för varandra. Finns där när den andra är ledsen. 
Eller när den andra är glad för att det händer något positivt i dennes liv. Jag vill 
gärna alltid finnas där för mina älskade. Tyvärr kommer saker i kläm, som gör att 
man kanske inte alltid kan finnas där. Eller så kanske man inte är tillräckligt lyhörd 
för att se vad den andra personen behöver. 
 
I dom relationerna som jag har brutit handlade det just om att jag kände att jag 
bara gav. Men fick ingenting tillbaka. Det beror nog mycket på vem jag faktiskt är. 
En av mina främsta egenskaper är att jag är en god lyssnare. Jag lyssnar gärna. 
Peppar. Tröstar. Försöka motivera personen att kämpa vidare med vad det nu kan 
vara. I vissa fall fick jag nog och kunde inte finna mig i att den relationen som jag 
hade med en annan människa egentligen bara handlade om hen. Det är trist att 
känna att en själv inte får plats, inte får spelrum för det väsentliga som hände i mitt 
liv. Ännu värre är det när man blir illa behandlad som jag tror att do flesta har 
blivit i någon dålig kärleksrelation. Usch för att vara olyckligt kär. Det finns nog 
inget värre. En person som man älskar över allt annat, den personens åsikt är nog 
den som man värderar högst. Hugo har alltid höjt mig till skyarna och skämmer 
bort mig med kärlek. Men jag har också träffat grodor som fått mig att ifrågasätta 
mitt eget värde. I den typen av relation ger man utan att få något tillbaka. 
Möjligtvis en påse med skit. 
 
Jag läste någonstans att käftan är otroligt omhändertagande. Alltså stjärntecknet. 
Både jag och min mamma är kräftor och jag ser likheter i oss. Vi fungerar likadant 
och vi ter oss likadant. Vi ger. Vi vill ta hand om alla. Vi anstränger oss utan att 
kräva någonting tillbaka. Detta sitter så djupt i oss utan att vi ens reflekterar över 
det. Men sen kan det bli så att vi t.ex. känner att vi blir tagna för givet. Eller att det 
vi gör inte uppskattas. Då brakar helvetet loss! Då får man minsann höra ”Jag gör 

http://paulas.me/dagens-tanke-8/
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det här, det här, det här, det här för att DU ska ha det bra”. ”Det minsta du kan göra 
är att visa tacksamhet för det jag gör för din skull”. Oftast kommer mina egna 
utbrott av världens minsta sak, men där och då kan jag bli så upprörd och i mitt 
huvud går jag igenom hur jag ska ändra på hela mitt sätt att vara. Men jag är jag, 
det går inte att ändra så pass väsentliga egenskaper hos en själv. Passar du in på 
ditt stjärntecken? 
 
Det är en konst att balansera förmågan att ge och ta. Varenda människa förtjänar 
att få bli lite bortskämd på olika vis. För att skapa en ömsesidig relation behöver 
man vara i samma båt. Ett starkt team där man inte försöker motarbeta varandra 
utan istället fokuserar på att hjälpa varandra. Höja varandra. Finnas till för 
varandra. Ge och ta till varandra. 
 
 
http://paulas.me/dagens-reseoutfit/ 
Publicerad 2016-05-13 
 
DAGENS RESEOUTFIT 
 
Klänning: Zara 
Jacka: Vila 
Skor: Adidas 
JUST NU 
 
 
http://paulas.me/just-nu-141/ 
Publicerad 2016-05-13 
 
JUST NU 
 
Det går som på en räls. Höhö =) Nej men det går bra. Det är lite spring i benen på 
oss alla så har gått på många upptäcksfärder här på tåget. Nu tänkte vi försöka ta 
det lite lugnt med film och tidningar. Det är faktiskt riktigt mysigt att åka tåg. En 
resa på tre timmar med ett mtr-tåg är perfekt! 
 
 
http://paulas.me/goa-goteborg/ 
Publicerad 2016-05-13 
 
GOA GÖTEBORG 
 
Hela familjen är övertaggad. Vi står bara och trampar i hallen för att vi vill komma 
iväg på vår weekend i Göteborg. Så det slutar som det alltid slutar för oss. Vi åker 
flera timmar innan avgång. Både jag och Hugo blir hemskt påverkade av stress. 
Hugo tappar det, jag tappar det. Så vi brukar alltid börja i god tid. Sist, när vi skulle 
resa till Spanien så skulle planet lyfta vid kl 21. Vi åkte hemifrån vid kl 16 haha. 
Tror du inte att planet var försenat och lyfte inte fören vid ca kl 00. Gissa om vi var 
trötta och slitna då, men det är tacksamt att vara i god tid med två små barn. Det 
finns mycket att upptäcka. Det var kul att vara på Arlanda tyckte Molly. Och 
Leonore är allmänt nöjd med tillvaron så det gick hur bra som helst. 

http://paulas.me/dagens-reseoutfit/
http://paulas.me/dagens-reseoutfit/
http://paulas.me/just-nu-141/
http://paulas.me/just-nu-141/
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Så nu gör vi likadant. Åker iväg och startar dagen. Vi har laddat upp iPaden med 
filmer och roliga spel. Böcker är packade och pennor. Lite mat och frukt. Tre 
timmar tar det till Göteborg. Det kommer gå snabbt och vi har hela eftermiddagen i 
Götet. Vi står i lite valet och kvalet till vad vi ska hitta på. Vi kikade på 
väderprognosen och idag ska det vara soligt. Imorgon är det sämre väder. Frågan 
är vilken dag man bränner av Liseberg. Vi får suga lite på den karamellen. Hur som, 
nu börjar vår Göteborg vistelse snart. Häng med på instagram under helgen där vi 
uppdaterar istället för på bloggen. På måndag kommer givetvis uppdatering från 
Göteborg upp men själva ”live” uppdateringen är alltid på insta under helgen. 
@paulas_me och @huggson heter vi där. 
 
Kika in lite senare idag vettja. Dagens outfit, tågresan och mina tankar kring att ge 
och ta i en relation bjuder jag på idag =) 
 
 
http://paulas.me/om-det-skulle-vara-min-dag/ 
Publicerad 2016-05-12 
 
OM DET SKULLE VARA MIN DAG 
 
Vi firar kanelbullensdag. Våffeldagen, morsdag, internationella kvinnodagen och 
chokladbollensdag. Och en massa andra dagar. Det fick mig att fundera, vad skulle 
jag vilja ha gjort om den fanns en ”Paula-dag”? 
Jo det ska jag tala om =) Då hade alla fått börja sin morgon med en skön 
sovmorgon. På min dag skulle det ha varit ett vackert väder. Varenda en hade fått 
äta sin favoritfrukost. Min hade varit ett stort glas O´boy med avokado mackor. 
Sedan hade man fått träna. Ett pass där man bara har en timme för sig själv. Med 
ens bästa musik i högtalarna och efter träningen hade man fått unna sig en varm 
och skön dusch. 
 
Sedan hade dagen kommit igång. På min dag, önskar jag att den skulle föra en 
samman med personer man älskar. Denna dag skulle spenderas med familj och 
vänner. En rolig aktivitet där både stora och små kan leka. Jag älskar att äta så på 
Paula-dagen skulle mat vara av stor betydelse. Alla som känner mig vet att jag dör 
för Babel Delis mat, så lunchen skulle bli något sånt. Att dricka på min dag (alltså 
utifrån dryck som jag tycker om): Mjölk, coca cola light, corona eller shiraz vin. 
 
Eftermiddagen skulle också gå till att vara med dom man älskar. Till middag skulle 
man få välja mellan grillat, chilenska corrascos eller oxfilépasta. När barnen hade 
somnat skulle man helst spela sällskapsspel med dom vuxna, dricka lite vin och 
snacka skit. Följt av en bra film. 
 
Det är lite så jag funkar. Det som jag skrivit, är sånt som jag tycker om att göra. 
Sånt som jag ser som livskvalité. Hur skulle din dag se ut? =) 
 
 
http://paulas.me/pass-nummer-tre-ur-superkroppen/ 
Publicerad 2016-05-12 
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PASS NUMMER TRE UR ”SUPERKROPPEN” 
 
Pass nummer tre i Hugos bok ”Superkroppen” är avklarad. Jag och Tapi körde på, 
kul med lite träningssällskap. Vi började med uppvärmning, lite spring runt om i 
området. Det här passet passade mig utmärkt. Ett pass där jag själv får bestämma 
tempo, och jag får utmana mig själv. Jag gillar när jag får träna i en ”stege”. Att jag 
själv får fiska in mina varv. Jag blir taggad när tiden börjar rinna ut. ”Ett varv till, 
ett varv till klarar jag av”. 
 
Jag är en pratkvarn. Men när det väl gäller så blir jag sammanbiten och 
koncentrerad. Jag letar inte med blicken, jag fokuserar på en punkt som jag tittar 
på. 
 
Pass nummer tre: 
 
Gör så många varv som möjligt på 15 minuter av: 

 8 boxhopp 
* 20 sekunders hänga räcke 
* 15 utfallshopp 
 
Jag fick ihop 10 varv. Vad fick du? =) 
 
 
http://paulas.me/nagra-bilder-fran-gardagen/ 
Publicerad 2016-05-12 
 
NÅGRA BILDER FRÅN GÅRDAGEN 
 
Efter en förmiddag hemma åt vi lunch på Ikea med min mormor. Vi laddar upp 
inför Grekland och planerar hur vi ska göra. Mormor fyndade en stol och jag köpte 
en orkidé. Vi svängde förbi baby-affären och köpte solsuffletterna. Molly: ”Mamma 
nu är vagnen rosa som en klubba!”. 
 
På eftermiddagen var det en tropisk fest för dom gamla på ålderdomshemmet. Jag, 
mamma och barnen var där och festade tillsammans med dom gamla. Det är så fint 
att se när en äldre farbror kommer fram och blir rörd av att få se Molly eller 
Leonore. ”Barnen. Barnen är livets efterrätt”. 
 
Det bjöds på tropiska frukter. Och det spelades härlig musik. Mycket spanskt, 
mycket afrikanskt. När ”dansa pausa” spelades blev Molly crazy och bjöd på 
världens dans-show =) 
 
http://paulas.me/godmorgon-65/ 
Publicerad 2016-05-12 
 
GODMORGON 
 
Idag har jag vaknat på rätt sida av sängen. Jag laddade om lite igår och gick in i mig 
själv. Spenderade dagen utan att tänka på blogg och mail. Bara fokus på det 

http://cdon.se/b%C3%B6cker/superkroppen_-_kom_i_form_med_hugo_rosas/
http://paulas.me/nagra-bilder-fran-gardagen/
http://paulas.me/nagra-bilder-fran-gardagen/
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verkliga. På barnen. På oss. Vi hade en toppendag och en toppenkväll. Jag fick 
träna, vilket alltid gör mig på bättre humör. 
 
Jag har tänkt på det där. Varför jag egentligen tränar. Varför jag tar mig tiden. Visst, 
jag vill bara i en god form. Jag bryr mig om min hälsa och min kropp. Men det är 
inte det viktigaste. Jag vill träna för att träningen gör mig glad. Den ger mig 
självförtroende, mål, den övar min mentalitet. Träningen ger mig styrka, rutiner 
över mitt liv som jag faktiskt behöver. Träningen ger mig glädje och motivation till 
att leva. Att göra det bästa av mitt liv. Träning har blivit något mer för mig än bara 
träning. Den ligger som en grund för att jag ska må bra. Framförallt nu när jag har 
två barn. Det är svettigt och stressigt många gånger, då hjälper träningen mig att 
ladda ur/ladda om. Jag har alltid haft lite svårigheter med att sova, men efter ett 
bra pass sover jag som en liten bebis, och träningen hjälper mig att äta mer 
regelbundet. Vi alla hittar våra små knep till att överleva, träningen är mitt 
starkaste kort. 
 
Träningen är alltså ett komplement för mitt välmående. Jag behöver mycket annat 
också för att må bra. Just nu drar det ihop sig för Hugos EM-tävling i Madrid. Det är 
mycket för honom och för nu bär jag ett ännu tyngre ansvar över allt på 
hemmaplan. Det är okej, men jag längtar tills det är över. Imorgon drar vi hela 
familjen till Göteborg. jag tror på fullaste allvar att det är jag som är mest taggad. 
Jag behöver ha min familj nära mig ofta. Förra helgen stod Hugo på Fitnessgalan 
hela helgen så vi ligger redan minus på familjetid. Det påverkar mig, det kände jag 
t.ex. igår. Så jag längtar efter imorgon. Jag längtar efter att få sitta på ett tåg 
tillsammans alla fyra. Göra roliga saker för barnens skull och för vår. Jag längtar 
efter att få skratta tillsammans, ligga i sängen på hotellet och titta på Eurovision. 
Åh låt dagen gå fort så vi kan få familjehelg nu! =) 
 
 
http://paulas.me/mina-tva-pa-miljonen/ 
Publicerad 2016-05-11 
 
MINA TVÅ PÅ MILJONEN 
 
Några bilder direkt ur vardagen. Efter middagen. Båda kladdiga och fulla av energi. 
”Snälla barnen, nu går vi upp och lägger oss”. 
 
Åh vad jag älskar er! 
 
 
http://paulas.me/vi-har-moblerat-om/ 
Publicerad 2016-05-12 
 
VI HAR MÖBLERAT OM 
 
Innan: 
 
Efter: 
 
Den fina boken pryder vårt vardagsrumsbord 

http://paulas.me/mina-tva-pa-miljonen/
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Min favvo-lampa 
Hugo tycker att det känns mer som ett vardagsrum nu. Jag vet inte riktigt vad jag 
tycker, vi får känna efter i ett par dagar =) 
 
// Vill du veta vart allt kommer ifrån så har jag gjort ett inlägg kring det förut här 
 
 
http://paulas.me/morgonstatus-8/ 
Publicerad 2016-05-11 
 
MORGONSTATUS 
 
-Sovit sämst. Inte pga barnen, jag bara låg och vände och vred mig utan att kunna 
somna. Bör tilläggas att jag la mig redan vid kl 22 för att jag kände mig helt slut. 
 
-Jag känner mig allmänt less just nu. Jag vet intre vad det är, men just nu har jag 
tappat bort min glädje. Hoppas den kommer tillbaka snart. 
 
-Det är sååå tacksamt att jag spelade in fyra filmer med Apotek Hjärtat för ett tag 
sen. Vi fick igenom vad det är man egentligen behöver till sitt barn. Första filmen 
kommer handla om ”barnens reseapotek”. Vad man bör ha med sig på resan. Det 
var en hel del som jag missat, så jag har skrivit upp en lista på vad vi behöver till 
vår Greklandsresa: 
-Vi åker till Göteborg på fredag! Weeei, gud vad jag längtat. Jag tycker om Göteborg. 
Vi åker alla fyra. Sist vi åkte tåg så ville både jag och Hugo hoppa från tåget. Molly 
var 1,5 år ish och det var hemskt. Varmt, trångt, vagnen fick inte plats så vi 
lyckades inte natta henne. Hon var i den åldern då hon bara ville gå själv, bara att 
det var så himla vingligt på tåget så hon ramlade precis hela tiden. Det tog ca fem 
timmar från Stockholm till Malmö. Nu på fredag tar vi snabbtåg. Tre timmar och jag 
tror att det kommer gå hur bra som helst. Nu är Molly äldre, hon kan sitta still på 
ett annat sätt och vi får ta med underhållning. Leonore är den lättaste lilla varelsen 
att ha och göra med så henne är jag inte ens orolig över. 
 
Vad får vi inte missa under vår helg i Göteborg med kidsen? Vad är kul att hitta 
på? Förutom Liseberg då =) 
 
– Den bästa sysselsättningen: 
 
Jag och Leonore hänger mycket ute nu i skuggan. När älskade lilla sover passar jag 
på att sola. Det är en fantastisk tid att vara föräldrarledig på. Molly var i princip 
nyfödd vid den här tiden. Leonore blir ett halvår om tre veckor så denna gång är 
man mer bekväm. Jag kan njuta på ett helt annat sätt och jag ser fram emot 
sommaren med mina två diamanter. 
 
Leonore lyxade till det med spagetti och köttfärsås till lunch, Det tyckte hon var 
jättegott! 
 
 
http://paulas.me/loptraning-pa-bandet/ 
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Publicerad 2016-05-10 
 
LÖPTRÄNING PÅ BANDET 
 
Hela min dag gjordes igår på morgonen. Pischa kom hem från Marbella i helgen 
och det var vårt första pass. 1: Jag har saknat henne och hennes roliga träning. 2: 
Idag löptränade vi!!!!!!!! 
 
Jag visste inte att vi skulle springa. Så bara det gjorde mig glad. Jag har varit 
superpepp på att springa men har lyssnat på Pischa och tränat upp mig. Jobbat 
med konditionen på andra sätt. Men igår, igår fick jag ”flyga”. Igår fick jag känna på 
känslan, som jag har saknat. Det ger mig bara mersmak. Vi körde ”pyramiden”, det 
har jag aldrig gjort förut: 
 
-15 sekunder spurt. 30 sekunders vila 
-30 sekunder rask löpning. 30 sekunders vila 
-45 sekunders rask löpning, 30 sekunders vila 
-1 minuts rask löpning, 30 sekunders vila 
-1,15 minuters rask löpning, 30 sekunders vila 
-1, 15 minuters rask löpning, 30 sekunders vila (här möttes vi i toppen på 
pyramiden) 
-1 minuts rask löpning, 30 sekunders vila 
-45 sekunders rask löpning, 30 sekunders vila 
-30 sekunders rask löpning, 30 sekunders vila 
-15 sekunder spurt. Slut 
Vi brände av tre (eller var det fem?) extra spurter i slutet. 
 
Gaaaaah det var så härligt. Jag längtar tills nästa löpträning. Nästa vecka får jag ge 
mig ut på en tre kilometers runda. Ingen press, ingen stress. Det ser jag fram emot. 
Jag. Naturen. Musiken i öronen. Flåset. Drömmens drömträning enligt mig. 
 
Så glad 
 
 
http://paulas.me/tack-till-citroen-angry-birds-och-wonderland/ 
Publicerad 2016-05-10 
 
TACK TILL CITROËN, ANGRY BIRDS OCH WONDERLAND 
 
Vi hade en riktigt bra eftermiddag igår. En Angry birds bil från Citroën kom och 
hämtade oss. Eller ”Arga uggla bilen” som Molly sa =) Vi fick alltså skjuts in till stan 
där vi käkade middag på Prime Burger innan det var dags för bio. Den 13e maj har 
filmen ”Angry Birds” premiär. Så vi var alltså först i världen med att se den, och 
filmen var fantastiskt bra! Jag har aldrig spelat Angry birds, så jag visste inte ens 
vad filmen skulle handla om. Om jag ska vara helt ärlig så hade jag inga 
förväntningar heller, utan gick mest för barnens skull. Det var alltså jag, Hugo, 
Molly och mina bröder. 
 
Citroën har gått in i ett samarbete med dom arga fåglarna så nu tänkte jag att det 
är dags för mig att dra vinnaren av biobiljetterna. Vinnaren är Ebba! Visst visar 

http://paulas.me/loptraning-pa-bandet/
http://pischas.shapemeup.se/
http://paulas.me/tack-till-citroen-angry-birds-och-wonderland/
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klockan i reklamfilmen 10:34! Jag rekommenderar verkligen dig, och alla andra att 
se den nya barnfilmen som har premiär i helgen. Jag gapskrattade vid några 
tillfällen och den uppskattades av både barn och vuxna. 
 
Gårdagens ride 
 
”Öppna rååå” 
 
 
http://paulas.me/10-saker-som-bara-jag-som-lever-med-hugo-vet/ 
Publicerad 2016-05-10 
 
10 SAKER SOM BARA JAG SOM LEVER MED HUGO VET 
 
-Hugo är otroligt lättskrämd. Han kan hoppa till av sin egen skugga. Gissa om det 
är kul att skrämma honom =) 
– Hugo är den personen som tar slut på honungen hela tiden. När han ska 
marinera är tre av favoritingredienserna: Honung, soya och vitlök. 
-”Paula, har du sett mina nycklar?”. Varenda morgon/dag är det någonting. Han 
”tappar bort” saker precis varenda dag. Oftast hittar han sina saker i bilen, i väskan 
eller dagen efter på sitt kontor. 
-Det är bara Hugo som kan fastna för ett program på kanal tio en lördagkväll. 
”Haaallåå skulle vi titta på film eller?”. ”Vänta jag ska bara kolla klart på den här 
dokumentären om fängelsen i USA”. Det slutar alltid med att Hugo somnar i soffan, 
och att det är jag som tittar klart. Jag som inte ens ville kolla på dokumentären om 
fångarna från början… 
-Hugo tankar när det endast är tre kilometer kvar till motorstopp. Jag tankar när 
jag har en halvtank kvar. 
-Min man och äldsta dotter är precis likadana. Det är som att det bara slinker till 
när dom ska dricka. Istället för att greppa glaset så välter glaset. Både Hugo och 
Molly både gå en drickskola =) 
-Hugo vill gärna inte ställa sin egen klocka. Han vill bli väckt. Helst ett mysigt 
väckande med kli på ryggen. Oftast finns inte den tiden och jag brukar alltid säga 
”Älskling jag har två barn, inte tre. Upp och hoppa nu och kom och hjälp till 
istället”. 
-På tal om kli på ryggen. Det är nog bland det bästa Hugo vet. Vad är det egentligen 
med killar och att dom vill bli kliade på ryggen? Hugo ryser och spinner som en 
katt. Jättegulligt faktiskt. 
-Om jag är blödig när jag tittar på film, så är Hugo snäppet värre. Han han bli rörd 
av en reklamfilm och har nära till tårar i allt vi tittar på. 
-I vår familj är det Hugo som stryker. Jag vet inte ens hur man sätter på 
strykjärnet! Det är hans skjortor som stryks. 
 
 
http://paulas.me/godmorgon-64/ 
Publicerad 2016-05-10 
 
GODMORGON 
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Hur mås det? Har du sovit gott? Igår bestämde sig Leonore för att gå upp kl 05.30 
så när hon istället öppnade dom där blå, vackra ögonen vid klockan 07.00 blir man 
lycklig. Tänk att jag är i det stadiet i livet där jag tycker att klockan 07 är lyxigt. 
Detta är som en liten tårtbit i livet, om kanske ett år kommer jag ha glömt bort 
nätter med bebis. Tidiga mornar. Vi har faktiskt ett skönt system hemma. Jag tar 
alla nätter. Alltid. Mot att Hugo kliver upp med lillan. Ger mig en halvtimme/timme 
ensam kvar i sängen. Den lilla stunden är den sömn jag lever på just nu. Då 
slappnar jag av och sover riktigt djupt och avslappnat. 
 
Idag ska vi till BVC. Mäta, väga ja du vet. Sedan tänkte jag hjälpa mig själv till i 
eftermiddag. Jag och barnen har egna planer så jag tänkte laga en middag under 
dagen. Det blir smidigare så. Jag hoppas att det fina vädret håller i sig. När Leonore 
sover tänkte jag unna mig lite egentid i solen med en bra bok. Det var länge sen. 
Vad ska du göra idag? =) 
 
Ikväll tänkte jag bränna av pass tre i Hugos bok. Det inkluderar box-hopp och vi 
har ingen box hemma. Hmm jag måste klura ut något som jag kan hoppa på! 
 
 
http://paulas.me/du-ar-inte-onormal/ 
Publicerad 2016-05-09 
 
DU ÄR INTE ONORMAL! 
 
En kommentar: 
 
Alltså älskade! Det är absolut inget fel på dig!!! Tvärtom, du är mänsklig och går 
igenom en otrolig omställning! Jag känner så igen mig, det du upplever nu 
upplevde jag också när Molly var bebbe. Jag tror att det tog fem-sex månader innan 
jag vågade åka tunnelbana ensam med Molly och vagnen. Och hon kved till. Detta 
tyckte jag var så otroligt jobbigt för det kändes som alla i vagnen blev störda. Så jag 
hoppade av. Ammade Molly och hoppade på nästa tåg istället. 
 
Dom bråken som jag och Hugo hade berodde nog mycket på just omställningen. Vi 
var unga. Hade aldrig känt oss låsta förut och nu helt plötsligt fanns det en bebis att 
ta hänsyn till. Oj vad vi bråkade. Jag hade nog en form av identitetskris, det tog ett 
tag för mig att landa och hitta just mitt sätt att vara förälder på. Stundvis kunde jag 
känna mig otroligt ledsen, mitt i den stora lyckan. Jag tycker att du är så otroligt 
medveten om hur du känner, för jag kom på allt detta i efterhand. 
 
Du skriver i din fråga hur vi har haft med rutiner. Rutinerna har egentligen bara 
växt fram naturligt med tiden. Men det tog sin lilla stund. Med Leonore har vi 
egentligen bara den senaste månaden sovit/ätit vid samma tidpunkt dag efter dag. 
Jag personligen har aldrig varit speciellt stressad över att hitta rutiner för våra 
dagar ser så pass olika ut. Era rutiner kommer också att komma. Ta dag för dag, lär 
känna din bebis och lär känna dig. Hur funkar ni ihop, det tar en liten stund att 
komma på det. 
 
Du ska inte behöva känna dig låst såhär mitt i det fantastiska. Jag vet inte hur dina 
relationer ser ut men vi umgås mycket, mycket med familjen. Det är tryggt med 

http://paulas.me/du-ar-inte-onormal/
http://paulas.me/du-ar-inte-onormal/


 

73 

 

mamma. Jag ringer alltid mamma nr barnen är sjuka, eller bjuder in oss själva på 
middag. Använd ditt sociala kontaktnät och umgås med nära och kära. Det finns 
alltid en frivillig famn som kan avlasta dig. Prata om dina känslor med din partner 
så även han förstår hur du känner. Har man stöd med sig brukar det kännas lite, 
lite bättre. 
 
Jag var först ut med att få barn. Ingen jag kände hade kids. Jahapp, vilka ska jag nu 
hänga med då? Man vill alltid ha en likasinnad. Jag ville umgås med andra som 
också hade barn. Det började med en barnvagnspromenad med en bekant. Där jag 
lärde känna fler mammor som dessutom var i min ålder. Vi tillsammans gick till 
Öppna förskolan där jag lärde känna ännu fler mammor. Vissa av dom är idag 
några av mina absolut bästa vänner. Så när du är redo, ut på mammakompis-jakt! 
 
”Alla på sociala medier har det så perfekt”. Åh nej. Nej, nej, nej. Ingen har det 
perfekt. Vi alla har våra egna problem och fighter. Du får dig inte luras av de 5 % 
som läggs ut på sociala medier. Jag försöker verkligen att inte bli påverkad av t.ex 
instagram, Facebook och bloggar. Jag fokuserar på mitt verkliga liv och försöker 
hela tiden investera tid i mina verkliga relationer. Det är så himla enkelt att dölja 
skavankerna på sociala medier så mitt råd till dig är att absolut inte jämföra dig 
med det du ser. DU är världens bästa mamma till just ditt barn. Ni håller precis på 
att lära känna varandra och du har en fantastisk resa framför dig. 
 
Jag ska berätta en liten hemlighet för dig. Dagarna kring bf med Leonore var jag 
nästan olycklig. Hur ska jag klara av att vara mamma till två samtidigt. Kommer jag 
och Hugo bråka sådär mycket som vi gjorde när Molly kom. Kommer jag älska mina 
barn lika mycket. Kommer jag att glömma bort molly. Idag fem månader senare är 
jag förälskad i min lilla tjej. Min kärlek växer dag för dag för båda mina barn. Allt 
har fallit på plats och jag är så jäkla lycklig. Leonore hänger bara med och jag och 
Hugo har haft fantastiska månader i vår relation den senaste tiden. Det kommer 
vända för dig också. Att du bara är medveten om hur du känner säger att du är på 
rätt spår. 
 
Jag önskar verkligen dig en fin sommar. Jag önskar dig och din bebis allt gott i 
världen. Du är inte onormal. Du är fullt normal! 
Girlpower. Mompower. 
 
http://paulas.me/want/ 
Publicerad 2016-05-09 
 
WANT 
 
Alltså det finns så himla mycket till buggisen. Men jag blir nästan irriterad, för 
precis allt som är sådär bra kostar. Vi ville ha en adepter till vagnen, så att man 
kunde klicka i bilbarnstolen. Då var det såklart bara märkets egna adapter som 
funkade och priset ligger på 600 kr. Vi får tänka att andra handsvärdet på dessa 
vagnar är bra, och att fler än våra barn kommer ha en god användning av allt detta. 
 
Nu när solen och våren kommit, så kommer nya utmaningar. Leonore sov i vagnen 
och en stor fluga cirkulerade runt suffletten. Tänk om det hade varit ett bi, och jag 
som inte ens har någon koll på vart jag har insektsskydd till vagnen. Jag kikade lite 

http://paulas.me/want/
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på nätet och hittade detta, en sommarsuflett som skyddar mot insekter också. 
Perfekt! Frågan är, är det värt? Tycker du att detta funkar på din/er vagn? 
 
 
http://paulas.me/pass-ur-boken/ 
Publicerad 2016-05-09 
 
PASS UR BOKEN 
 
Jag och Hugo brände av pass nummer två i Hugos bok ”Superkroppen på åtta 
veckor”. Jag ska ta mig igenom precis varenda pass, det är perfekt nu till våren och 
sommaren. 90% av passen behöver man inga redskap, utan det funkar att träna på 
vilken gräsplätt som helst. Fem varv av: 
 
-10 kroppshävningar i ringar 
-10 dips 
-20 benlyft 
-20 marklyft, 40 kg 
-20 burpees 
 
Det är mysigt att få träna ihop när barnen har somnat. Det blir en himla enkel dejt, 
men som är så himla uppskattad. Vill du ha ett eget ex av boken så finns den att 
köpa här. 
 
Alltid en Clean innan träning 
 
Helt död efter passet 
Hugo körde på i raketfart. Jag körde först och Hugo satt och puschade mig. Det är 
kul att man kan vara på olika nivåer men ändå köra samma saker. 
 
Heja, heja, heja 
 
I fucking love you 
 
 
http://paulas.me/helgen-och-tips/ 
Publicerad 2016-05-09 
 
HELGEN OCH TIPS 
 
Vilken superhelg. Vilket väder! Man känner lyckan i alla man möter. Man känner 
glädjen och man känner… Hur enkelt allt blev helt plötsligt. Hugo har arbetat hela 
helgen. Det var Fitnessgalan På Friends så stackarn har varit instängd hela helgen. 
Vi har haft kanondagar med nära och kära: 
 
-Fredag. Det var marknad i Strängnäs. Ansiktsmålning, hoppborg, ponnyridning 
och en massa lek. Barnen hade en fantastisk dag, vi vuxna också. Jag och barnen 
stannade på middag. Jag brukar alltid ta med mig pyjamas till mina kids och göra 
dom klara för natten precis i samma tid som jag brukar lägga dom hemma. Det är 
ro i själen att få köra hem, lyssna på bra musik och höra ens barn sova tryggt där 

http://paulas.me/pass-ur-boken/
http://paulas.me/pass-ur-boken/
http://cdon.se/b%C3%B6cker/rosas%2c_hugo/superkroppen_%3a_tr%C3%A4na_2_m%C3%A5nader_med_hugo_rosas-34974021
http://paulas.me/helgen-och-tips/
http://paulas.me/helgen-och-tips/
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bak. Det allra bästa är att när man väl kommer hem är det bara att lyfta över till 
sängarna så får man helt plötsligt en egen kväll också. 
 
Fredagsfilmen hette ”Fathers and daughters”. Gripande och både jag och Hugo grät. 
Inga barn ska behöva vara med om föräldrars död. Psykisk ohälsa. Usch, jag har 
verkligen blivit så otroligt blödig sedan jag fick barn. Jag älskar både Russel Crowe 
och Amanda Seyfried så denna film fick toppbetyg av mig. 
 
-Lördag. Häng i studsmattan. Fotboll i parken. Gunga. Bada hemma hos mormor. 
På eftermiddagen kom Hugo hem, då åkte jag och mamma in till stan för att gå på 
teater. Vi mötte upp Hugos mamma och Hugos brorsas fru. Vi tog ett glas vin innan 
föreställningen och det kändes så härligt att få komma ut med bara vi tjejer i 
familjen. Vi tittade på  
”Fosterlandet” som handlade om alla krigsbarn som kom till Sverige under kriget i 
Finland. Både mamma och Laura är finskar så det kändes fint att vi såg 
föreställningen tillsammans. Vi bestämde att gå på teater oftare. Jag och mamma 
har gått på teater när jag var tonåring. Det ger ett större utbyte än en bio tycker 
jag. Jag älskar teater. Så nu är jag på jakt efter nya föreställningar som jag kan 
föreslå till familjen! 
 
-Söndag. Vi gjorde en söndagsfrukost och väntande in Leonores första tupplur. När 
hon hade somnat gick jag, Hugo och Molly ut till studsmattan och hoppade. Den är 
verkligen guldvärd. Det är roligt att umgås där och vi leker. Björnen sover och 
Gladiatorerna är Mollys favoritlekar. Efter lunch åkte jag och barnen in till 
Djurgården och gick en promenad tillsammans med farmor. Vi gick längs vattnet 
och såg en massa båtar. Vid 19 nattade jag dom, och somnade själv också. Utmattad 
men lycklig efter en toppenhelg. 
 
Jag älskar Toscamassariner. 
 
http://paulas.me/nu-sager-vi-godnatt-2/ 
Publicerad 2016-05-06 
 
NU SÄGER VI GODNATT 
 
Och önskar alla en riktigt fin helg. Barnen snarkar ikapp och jag ska träna. Leonore 
tittar alltid stort i storasysters böcker. Snövit är en favorit och när jag läser sagan 
för barnen, hör jag hur Molly tyst rabblar upp meningarna ur boken. ”Spegel, 
spegel på väggen där. Säg mig vem som vackrast i landet är”. 
 
http://paulas.me/nar-det-krockar/ 
Publicerad 2016-05-06 
 
NÄR DET KROCKAR 
 
Jag målar alltid upp förväntningar. Vad det än jag gör. Men det kan komma saker i 
mellan och det är okej. Som förälder har man kanske en dålig natt. Barn som inte 
vill sova eller så kanske man själv bara är trött. Vi föräldrar tycker att det är helt 
okej att blåsa av den planerade lekdejten samma morgon för att man helt enkelt 
kanske inte orkar. 

http://paulas.me/nu-sager-vi-godnatt-2/
http://paulas.me/nu-sager-vi-godnatt-2/
http://paulas.me/nar-det-krockar/
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Tillbaka till det här med förväntningar. Igår så ville Hugo åka in tidigt för att träna. 
Han ville även ha med sig Molly till boxen. ”Var inne till klockan 13 så hittar vi på 
något”. Naaaaaaajs, nu hade jag en hel förmiddag på mig att städa hela huset. Jag 
brinner av städning och tar hand om Ugglis. Klockan 13 sharp står vi utanför 
gymmet och väntar på dom andra två. 
 
Här blev det fel. För jag trodde att nu är vi fria till att göra precis det vi vill av 
dagen. Tillsammans. Det blev inte riktigt så för Hugo hade andra planer som han 
inte delade med sig av till mig. Han skulle hämta sin bil på helt andra sidan stan, så 
det vart med en överlämning. Det kändes inte rättvist, hade jag vetat om det hade 
det känts okej. Då hade Hugo helt enkelt gett mig en chans till att få en bra dag 
ändå utan honom. Så jag och barnen (...) 
 

Bilaga 4 
 
UnderbaraClara 
 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/16/doftminnen/ 
Publicerad 2016-05-16 
 
Doftminnen 
 
Varje jul under uppväxten fick jag och min syster Anna varsitt nattlinne i present 
av mamma. Några av dem använder jag fortfarande.  Mjuka, nötta och sköna att 
sova i. Dessutom fick vi varsin presentlåda med hudkrämer. Inga dyra påkostade 
saker utan en låda med de cremegula flaskorna från LdB. Men för mig var denna 
låda höjden av lyx. Det händer ibland att jag blir  stående i butikshyllan och lyfter 
på korken till en likadan gul flaska och får flashbacks till tonåren. Dofter funkar ju 
så. Som portaler till en annan tid. 
 
När LdB kontaktade mig för ett samarbete var det dessa gula, släta flaskor jag 
tänkte på. Men de har ju faktiskt ett större sortiment än så. Nu har de lanserat 
kroppsserien LdB Oil Infused berikad med macademiaolja, känd för sina vårdande 
egenskaper. Jag som lider av kroniskt torra ben – som dessutom flagnar lite extra 
mycket efter Kenyaresan – har smort dem med LdB Oil infused Body Cream i två 
veckor.  
 
Enligt pressutskicket ”kapslar den in fukten och lämnar den mjuk och silkeslen”. 
Och jag kan konstatera att body creamen sjunker in fort, doftar riktigt gott och att 
jag inte längre är lika torr och flagig. Kolla bara! 
 
Om jag om tio år står vid en butikshylla och lyfter på korken till en sådan här flaska 
kommer jag kastas tillbaka till den här tiden. Till snoriga småbarn, 
husrenoveringar, en himla massa kaos och kärlek.  Som en slags portal till en 
annan tid. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/16/att-vaga-hoppa/ 
Publicerad 2016-05-16 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/16/doftminnen/
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/16/att-vaga-hoppa/
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Att våga hoppa 
 
Det bästa beslut vi fattat för vår familj det här året var att Jacob slutade sin 
anställning som sjukgymnast för att satsa på sitt eget företag. Det ger vår familj en 
sådan frihet att vi båda är våra egna. Helt och hållet kan styra vår tid. 
 
Dels är ju Jacob bonde och driver jordbruket Marstorps Mat tillsammans med 
Albin (de har förresten en podcast om odling, självförsörjande och en aning filosofi 
– lyssna här vettja!). Men sedan är han ju yogalärare också och driver 
Yogawithjacob. Han coachar bland annat världens bästa bergslöpare Emelie 
Forsberg och hjälper henne tillbaka till världstoppen efter att en skada. Och så 
jobbar han ju med privata elever och onlinecoachning. (Han har förresten en 
yogaklass online nästa söndag – anmäler sig gör man här). 
 
Jag hör ganska ofta att folk vill flytta till landsbygden men inte vågar för att de inte 
har något jobb dit de flyttar. De hade inte vi heller egentligen. Men när vi hamnade 
här så skapade vi våra jobb. Både jag och Jacob startade egna företag och flera av 
de vänner och bekanta som flyttat till den här byn har också startat företag. Och de 
flyttade först. Sedan upptäckte de vad de skulle jobba med.  Bland annat 
byggnadsvård, försäljning av hälsokost, husmäklare, webbdesign och jordbruk. 
 
Jag tänker att man kanske ska våga ta chansen att flytta ut på landsbygden även 
fast man inte vet exakt vad man ska jobba med? Det visar sig väl med tiden vad 
man ska göra.  Och det är snudd på omöjligt att nätverka, hitta arbetstillfällen och 
bygga upp sitt liv på en plats man inte bor på. Liksom i förväg. 
 
Våga hoppa, det får bli mitt råd! 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/15/sju-ar-av-maj/ 
Publicerad 2016-05-15 
 
Sju år av maj 
 
I år har vi bott i vårt hus i sju år. Tiden har gått så himla fort och jag trivs verkligen 
på den här platsen på jorden. Jag tänkte att vi kan titta tillbaka på hur maj har sett 
ut på bloggen de senaste sju åren 
 
2009 var vårt första år i huset och besökssiffrorna på bloggen rusade när vi 
flyttade hit ut. Jag sportade enbart vintageklänningar. Denna fann jag för en 
guldtia. Jackan till kostade också en guldtia. Vi kunde ingenting om att äga ett hem 
och både huset och trädgården var i ett himla dåligt skick så vi fick börja om från 
noll. Men oj vilken energi vi hade. Vi renoverade från tidig morgon till sen kväll. 
 
Bloggen hade pyttesmåbilder och jag började precis kunna fota litegrann. Hela 
huset fick bli Stockholmsvitt invändigt – för att köpa tapeter var inte ekonomiskt 
möjligt under den här tiden. Trodde det skulle bli så fint med vitt men den här 
perioden botade mig för gott tror jag. Det kändes så kallt och sterilt i verkligheten. 
 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/15/sju-ar-av-maj/
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Jag var ute och krattade i söt klänning och vidrigt fult midjebälte. (Hallå?!!) 
 
2010 var det några rekordvarma dagar i maj. Det här var dagen efter att jag 
plussat på stickan och vi kände oss lyckliga och nästan busiga som hade världens 
bästa hemlighet. Jacob hade köpt en gammal motorcykel som han repade upp och 
premiärturen gick till grannbyn där vi badade i en sjö, drack Trocadero och åt 
fruktsallad. 
 
Verkar överhuvudtaget ha varit väldigt härligt väder i maj det året för jag badade 
massor. 
 
2011 i maj var Bertil fyra månader och bloggens besökssiffror fullkomligt 
exploderade när jag blev mamma. 
 
Började bli aningens bättre på att fota. Under den här tiden hade jag väldigt mycket 
tid för pyssel, matlagning och hemmafix och var extremt ambitiös med bloggen. 
Hade ännu inte startat mitt företag men gick omkring och drömde/mardrömde om 
detta. 
 
 
 
Vit som en snö precis som vanligt i maj. 
 
Maj 2012 var väldigt omtumlande. Jag kämpade med mitt nystartade företag, att 
lära mig hur business funkade och försökte få rätsida på livet samtidigt som jag var 
hemma med Bertil. 
 
Gick upp mycket i vikt (även om det kanske inte syns precis här), rörde inget på 
mig, åt ganska kasst och hade en begynnande liten livskris. 
 
Det var också nu vi på riktigt började lära känna Albin och Ulrika och göra saker 
ihop. Vi turades om att passa våra jämnåriga barn och arbetsbytte på en rad olika 
sätt. Bland annat hjälpte de oss att trava all ved. Här någonstans fann Jacob och 
Albin varandra och första tankarna på odlingen föddes 
 
2013 hade Jacob pausat sin sjukgymnastutbildning och läste till yogalärare och var 
borta i Stockholm var och varannan helg. Jag hängde mycket hemma själv med 
Bertil och lekte på gården. Minns det som en solig och härlig maj. Företaget 
började komma igång ordentligt. Hej, liksom det här var ju kul! 
 
Det här året renoverade vi ingenting vill jag minnas. Var fruktansvärt 
renoveringstrött. Jag gick däremot och drömde om alla jag ville ändra på. 
 
Bertil började bli större och roligare att hänga med. Ligga i tältet och läsa sagor var 
favoritgrejen i maj. Jag började träna stenhårt den här tiden och byggde upp min 
kropp då jag ville bli gravid till hösten och vara stark och i form då. 
 
2014 i maj började badrumsrenovering och omgörning av nedervåningen bli klar. 
Jag blev nykär i vårt hus när vi fick den nya planlösningen, linoljesåpade golv och 
mönstrade tapeter. Och ett badkar! Det var himmelriket. Dock var jag ganska 
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stressad av allt renoverande och alla beslut eftersom jag blir väldigt velig av att 
vara med barn. 
 
Äntligen skaffade vi också höns. Nu kändes det här lantlivet allt mer rätt och 
riktigt. Jacob och Albin hade kickat igång sitt första år som jordbrukare och maj 
månad var intensiv. 
 
Jag hade Folke i magen, fruktansvärda foglossningar men var på det hela rätt så 
nöjd och glad för Jacob skulle strax ta sin sjukgymnastexamen och vi skulle 
äntligen slippa ifrån det jobbiga pendlandet och de långa, oflexibla dagarna. 
 
2015 i maj monterade vi vårt nya växthus. Det kändes helt enormt stort och 
plötsligt var jordbrukslivet På Riktigt! 
 
Jag var ganska trött och less förra maj. Folke började bli större och mer krävande 
samtidigt som jag började trappa upp på jobbfronten – en riktigt dålig 
kombination. 
 
Jag gick och längtade väldigt mycket efter semester den här tiden för ett år sedan. 
För jag tänkte att det skulle ordna till det där med tröttheten och håglösheten. Men 
tji fick jag för förra sommaren blev ju riktigt kass på den fronten. Jag blev inte 
piggare utan snarare  mer uttröttande än jag någonsin kunnat föreställa mig. 
 
Och den här maj, 2016 – håller jag på att återhämta mig från 
utmattningsdepression och försöker hitta strategier för att göra sommaren fin och 
härlig och riktigt återhämtande. Det går framåt, men i sakta mak. Jag hoppas att jag 
maj 2017 är mig själv igen och mår bättre än jag gjort denna vår. Det får bli mitt 
långsiktiga mål! 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/13/bromsa-upp/ 
Publicerad 2016-05-13 
 
Bromsa upp 
 
Efter att barnen somnat vid sju drog jag på mig stövlarna och gick ut i trädgården. 
Så fridfullt! Nedanför vårt hus rinner vatten och det finns ett litet träsk där det 
häckar massor av fåglar den här tiden på året. Fågelsången fullkomligt golvar en. 
Och på åkern brukar majestätiska tranor stå och äta. Så stora att jag ofta förväxlar 
dem med rådjur på långt håll. 
 
Plantera frosttåliga pensel och förgätmigej 
 
Jag vågar inte plantera ut så mycket innan järnnätterna är förbi. Några penséer i 
olika färger får räcka för nu, och förstås förgätmigej. 
 
Jag har tagit ut mig med alldeles för mycket jobb den här veckan. Ja, de senaste tre 
veckorna faktiskt. Det är lätt hänt när man börjar komma tillbaka från en 
utmattningsdepression. Man blir så glad över att ha energi att man överanvänder 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/13/bromsa-upp/


 

80 

 

den. Men nu får helgen bli lugnare. Jag ska träffa kompisar och köpa blommor till 
min nya perennrabatt – men i övrigt ska jag mest ta det lugnt. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/12/efter-solsken-
kommer-regn/ 
Publicerad 2016-05-12 
 
Efter solsken kommer regn 
 
Något man kanske inte tänker på om man bor i en landsända där det kan regna alla 
månader på året – är hur mycket en norrlänning kan längta efter regn! Längta ihjäl 
sig nästan. Efter snö, snö och snö kommer plötsligt vårregnet här uppe. Och det är 
precis lika hög mysighetsfaktor som när första snön faller. 
 
Jag skyndar mig att tända alla lampor, ta på mig tjocksockar och drar koftan tätare 
om mig. 
 
Jag känner mig glad när jag tänker på alla regniga dagar då jag ska stå vid bänken 
och baka, eller sitta på kökssoffan och dricka te och lyssna på smatter mot 
plåttaket. Jag ÄLSKAR regniga vår och sommardagar! 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/11/hemmablind-2/ 
Publicerad 2016-05-11 
 
Hemmablind 
 
Utsikt från gården 
 
Man blir hemmablind ibland. Slutar se det som är fint. Stirrar på allt man är 
missnöjd med och som är halvfärdigt. Speciellt när man lever i ett renoveringskaos. 
Det gör vi nu igen. Vi byter tak. Vårt gamla tak som det regnar in från ska bytas mot 
ett grönt plåttak. Och det kommer bli så fint. Men förutom att gården ser ut som ett 
skrotupplag har vi fått tömma vindsförrådet som nu istället står i trapphuset och 
på mitt kontor. Jag körde bort åtta flyttkartonger med skänk och slänges igår. 
 
Därför var det så fint när jag i måndags fick besök från ett filmteam från Malmö 
som skulle spela in en reklamfilm med mig. Och få höra dem säga att det är tyst, 
fridfullt och fint här. Där jag själv mest ser sågspån, halvfärdiga projekt och damm.  
En av de supertrevliga människor som besökte mig var inte bara reklamare – utan 
också bloggare, nämligen En lång blondin som bloggar på Lovely Life! Älskar att 
träffa andra bloggare och utbyta erfarenheter.  Läs mer om vårt möte här vetta! 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/category/veckans-insta/ 
Publicerad 2016-05-10 
 
Veckans insta 
 
Här kommer lite bilder från senaste tidens instagramuppdateringar. Följ mig på 
underbaraclaras vetta! 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/12/efter-solsken-kommer-regn/
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/12/efter-solsken-kommer-regn/
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/11/hemmablind-2/
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1. Älskar den här fina gamla nallen som jag själv hade som liten och som en äldre 
släkting hade innan mig. Passar till 40/50-talskänslan i barnkammaren dessutom. 
2. Det är så lätt att stiga upp den här årstiden när matrummet badar i sol halv sju 
på morgonen. 3.Häromveckan var jag i Stockholm över dagen och träffade nya 
samarbetspartners – däribland Expressens redaktion. Väldigt roligt! 4. Jag och 
Annakarin besökte också Vasa och pratade för rekordpublik om digitalt 
entreprenörskap. Bra publik och mysig stad- dit måste jag snart återvända. 5. 
30års presenterna fortsätter att ramla in. Då kan man festa loss med 
chokladpraliner till frukost minsann. 6. Eller ännu hellre – gräddtårta från dagen 
innan. 7. Är väldigt förtjust i vårt ljusa, härliga trapphus och byrån som pryder sin 
plats. Funderar dock på om den här väggen ska få en tapet så småningom? 8. 
Fantastiska färger i skymningsljus. 9. På min födelsedag hade tre av mina närmsta 
vänner samlats för en överraskningslunch för mig. Komplett med bubbel och 
ballongsläpp från kulturhusets tak i Umeå. Kände mig så himla firad <3 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/09/hitta-kepsen/? 
Publicerad 2016-05-09 
 
Hitta kepsen! 
Och så kommer värmen och jag hittar inte vårskorna, shortsen, kepsarna och de 
tunna jackorna. Och Jakob letar igenom nedervåningen och jag irrar runt på vinden 
och rotar igenom diverse lådor i panik. Samma visa varje år. 
 
Jag vet inte riktigt hur man ska organisera upp sitt hem för att få det friktionsfritt 
och bra? Speciellt barnkläderna är ett gissel, de växer ju hela tiden ur grejerna, 
hälften har man lånat ut till någon småkusin och varannan strumpa är kvarglömd 
på dagis… 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/08/kycklingarna-ar-har/ 
Publicerad 2016-05-08 
 
Kycklingarna är här 
 
Jag har ju glömt att berätta att vi har fått kycklingar. Fyra dunbollar kläcktes förra 
veckan. Fruktansvärt söta såklart! 
 
Nu bor de i en bur i källaren i väntan på att växa på sig och kunna flytta ihop med 
den stora flocken. Det lär dröja – Australorpar är enormt stora och man vill inte 
riskera att de skadar dessa pyttisar. Vi hade hoppats på många fler kycklingar dock  
(vi behöver många hönor eftersom vi numera säljer ägg) och vi hade lagt massor 
av ägg i kläckaren. Men tyvärr blev det bara fyra den här gången.  Alltid något. 
 
Jag la upp en liten film på kycklingarna på min instagram Underbaraclaras, om ni 
vill se. 
 
 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/09/hitta-kepsen/
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http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/08/gammaldags-
tradgardsmobler/ 
Publicerad 2016-05-08 
 
Gammaldags trädgårdsmöbler 
 
Jag är så otroligt nöjd med den grupp gammaldags utemöbler jag köpte förra 
sommaren. Fabrikatet är Brafab och EM-möbler i Umeå tog hem dem åt mig även 
fast de inte hade just detta möblemang i sortimentet. Jag köpte den obehandlad 
eftersom jag ville måla den själv. I kromoxidgrön linoljefärg från Ottossons. 
 
Funkar nog bäst som fikabord – när man äter middag och är ett par stycken blir det 
säkert lite trångt kring bordet. 
 
Jag målade tre varv med linoljefärgen för att det skulle bli täckande. Det fina med 
linoljefärg är att den inte flagnar av utan snarare nöts ner. Så även när möblerna 
börjar bli slitna är de väldigt vackra och patinerade och lätta att måla över med ett 
nytt lager färg. Ingen slipning behövs. 
 
Idag är här lika varmt och fint här som i resten av Sverige, men jag ligger mest inne 
och vilar för jag har blivit sjuk. Det slog till plötsligt igår, med feber och frossa. Och 
nu måste jag skynda att kurera mig för imorgon stundar inspelning här hemma och 
då måste jag vara på topp. 
 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/08/kliande-var/ 
Publicerad 2016-05-08 
 
Kliande vår 
 
Våren är en brytningstid. Vacker och fruktansvärt jobbig. Det liksom kliar i mig av 
rädsla att gå miste. Nu går det så snabbt. Jag längtar så mycket. Vill återuppleva allt 
jag upplevde som liten. Till mormors hus. En tur med båten. Till farmors hus, tidigt 
om våren. Till att sitta mot en husvägg och prata strunt, ligga på en tuva ljung i 
skogen, hälsa på min syster och ta ett första dopp i abbortjärn. 
 
Med våren är det lite som med additionssjukan. Jag minns tjugofem vårar och varje 
vår vill jag klämma in allt det där fantastiska jag sammantaget gjort på 25 års 
vårar. Annars känns det som att jag går miste om våren. Det är förstås helt 
irrationellt. Och jag försöker påminna mig om att det är omöjligt. Att det som har 
varit har varit – och nu får jag vara glad för det som är. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/06/fredag-fredag/ 
Publicerad 2016-05-06 
 
Fredag, fredag 
 
Helgen kom så lägligt. Har gjort lite för mycket jobb denna vecka – och även fast 
gårdagen var lat i överkant så kände jag mig fruktansvärt trött när 
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fredagseftermiddagen gjorde sitt intåg. Melker var också trött. Han är en sådan 
lathund. 
 
Romerska ringarna som alla utom jag ständigt hänger i.  Ettåringen klänger sig fast 
och drar upp benen, femåringen hänger i knävecken och Jakob gör one arm pull 
ups. 
 
Finn ett fel. 
 
Snittblommor, rosor och nejlikor 
 
Buketterna jag fick när jag fyllde år för några veckor sedan har börjat vissna undan. 
Men några tappra blommor står fortfarande och pryder sin plats. 
 
Ockra, senapsgult och blått. Det är min bästa färgkombination. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/03/ridan/ 
Publicerad 2016-05-03 
 
Ridån 
 
Hela vintern har jag varit på loppisjakt efter fina gamla gardinstänger. Tycker att 
det är svårt att hitta nya som är riktigt fina och tidstypiska – och märkligt nog är 
det också rätt svårt att få tag i på second hand. Men nu har jag funnit till alla 
fönster i hela huset samt några extra till dörröppningarna där jag vill ha draperi. 
 
 
 
Älskar dessa fina gamla stänger med sina smarta, enkla fästen och fina 
gardinringar. 
 
Förutom ett helt gäng trästänger har jag också hittat några extra fina i mässing. 
Återstår att se vilket rum de ska få pryda. 
 
I matrummet agerar ett spetslakan draperi – men ett sammetstraperi eller ett 
möbeltyg med lite tyngd i fungerar också som en ljuddämpare mellan rummen. 
Dessutom stänger de ute drag! För att minska kylan från ytterdörren har vi 
vintertid ett rejält ylledraperi som vi drar för på insidan. Ett smart sätt att 
minimera värmeläckaget från huset. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/03/en-smidigare-morgon/ 
Publicerad 2016-05-03 
 
En smidigare morgon 
 
Morgontid är kaostid i de flesta småbarnsfamiljer. Det ska väckas, stressas, frukost 
ska serveras, trugas, ställas undan. Man jagar barn som inte vill klä på sig och inte 
vill gå på pottan. Kroniskt dåligt morgonhumör är ytterligare en faktor. 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/03/ridan/
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Tillsammans med LdB vill jag ge mina bästa knep för en lugnare och smidigare 
morgon 
 
- Duka fram för frukosten kvällen innan. Att sätta sig vid ett dukat bord gör 
morgonen så mycket trevligare. 
 
- Lägg fram kläder till barnen och dig själv på kvällen så slipper du leta reda på 
strumpor och kalsonger och ombyte till gympan på morgonen. Till äldsta barnet 
lägger jag fram hela klädseln på golvet så att han kan hoppa rakt ner i utstyrseln 
ungefär som en brandmansuniform. 
 
- Ställ fram klockan tio minuter. Jag vet – ett himla simpelt knep. Och man tycker ju 
att jag borde lärt mig att klockan på väggen går tio minuter för fort men ändå gör 
jag inte riktigt det. Den framställda klockan har räddat mig från att komma för sent 
många gånger 
 
- Stig upp en stund innan barnen (förutsatt att de inte vaknar i svinottan alltså) och 
duscha i lugn och ro. Jag blir en så mycket gladare mamma när jag får en egen 
stund på morgonen för att duscha, smörja in och klä på mig. Här snackar vi inga 
eoner av tid utan kanske 15 egna minuter räcker. 
 
Har ni fler tips för en smidigare morgon? Dela gärna med er, #ldbfreshstart! 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/03/havet-finns-kvar/ 
Publicerad 2016-05-03 
 
Havet finns kvar 
Det finns få saker som provocerar mig mer än min egen rädsla. Alltså jag AVSKYR 
att vara rädd för saker. Inte rädslan i sig själv utan begränsningen som den medför. 
Som när Hagamannen härjade i Umeå och man knappt fick gå utanför dörren. Då 
ville jag vara ute i mörkret bara på trots. Eller när jag var tonåring och olyckligt kär 
i en äldre kille. Då kunde jag inte stå ut med att ingenting hände och han fattade 
noll så då var jag helt enkelt tvungen att trotsa rädslan och säga hejjaggillardig fast 
jag näsan kräktes innan av nervositet. Jag är likadant med jobb. Ibland tar jag på 
mig uppdrag eller försätter mig i situationer – bara för att jag blir så provocerad av 
rädslan jag har inför dem. Jag vägrar låta rädslan styra mig. 
 
Jag vet att jag bloggat om det här förut – men det är liksom ett återkommande tema 
i mitt liv.  Jag ser mig själv sittandes tryggt i en båt. Men rätt vad det är så hoppar 
jag i sjön. Och när vågorna går höga och jag är trött och rädd. Då förbannar jag mig 
själv att jag lämnade den där trygga båten. Och tvivlar på att jag kommer klara 
utmaningen. Fast varje gång jag gör det så växer jag, och rädslan smälter bort till 
ingenting. 
 
Utmaningen med den jobbiga vinter jag varit igenom. Är att inte hoppa i havet så 
ofta. Inte utmana rädslorna hela tiden. Inte bli så provocerad. Jag kan vara modig 
en annan dag. En annan månad. Havet finns kvar. 
 
 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/03/havet-finns-kvar/
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http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/02/pelargonprakt/ 
Publicerad 2016-05-02 
 
Pelargonprakt 
 
Idag planterade jag om de sista pelargonerna. De har börjat växa sig riktigt stora 
och fina. Den sortens billiga zonalpelargoner (som säljs 4 för 100 kronor) har jag 
aldrig lyckats övervintra – däremot Mårbacka, Doktor Westerlund och andra äldre 
sorter. Är man nöjd med att ha dem under sommarhalvåret kan det vara nog så 
prisvärt att köpa billigare sorter, men vill man övervintra dem är det klokare att gå 
på en mer robust pelargon. I alla fall så här långt norrut. 
 
Folke assisterade planteringen men kastade huvudsakligen ner jord på golvet. 
Tack för stjälpen! 
 
Jag är flitig med att vattna med växtnäring, det hjälper pelargonens blomning. Jag 
köper speciell pelargonnäring på blomsteraffären men det är kanske överkurs. 
Möjligtvis funkar guldvatten lika bra. 
 
Med mina övervintrade pelargoner är jag noga att klippa ner och plocka bort varje 
tillstymmelse till blomsterknopp under våren. Det kan kännas bryskt men jag 
upplever att de växer bättre utan blommor. Lagom till maj låter jag dem däremot 
börja blomma. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/02/bra-start-pa-veckan/ 
Publicerad 2016-05-02 
 
Bra start på veckan 
 
Åh vilken härligt måndag! Idag var nämligen uppstarten på något helt nytt. Min 
vän, och numera också kollega Erica kom hem till mig för att kicka igång vårt nya 
samarbete. Erica känner ni igen som programledaren i vårt program 
Husmorsskolan i P1 och hon producerade även mitt sommarprat i P1 2011. Hon är 
en fantastisk journalist och radioproducent och dessutom en av mina närmsta 
vänner. Och nu har hon slutat på Sveriges Radio och kommer istället börja jobba 
med mig. Exakt med vad kan jag inte berätta förrän i höst. Men det kommer bli 
fantastiskt. Jag bestämde mig under utmattningen i vintras för att hädanefter 
BARA jobba med folk jag gillar och som gärna är mina kompisar. Jag har så många 
fantastiska människor i mitt närhet och och vill hitta på mer roliga saker 
tillsammans med dem. 
 
Jag bjöd på pastasallad. En sak kan man lita på och det är att bli bjuden på 
pastasallad när man kommer hem till mig. Har så dålig fantasi. 
 
Jag och Erica spånade, planerade upp framtiden och drack ohälsosamt många 
kaffekoppar. Är så tacksam för att ha detta jobb och förmånen att dela det med så 
underbara människor. Kunde inte fått en bättre start på veckan! 
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http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/01/varstadning/ 
Publicerad 2016-05-01 
 
Vårstädning 
 
Vilken ljuvlig dag! När Folke vaknat efter middagsvilan gick vi ut och vårstädade. 
Så värst mycket behövs inte göras ännu – men kratta lite löv från grusplanen 
gjorde jag i alla fall. Gräsmattan är ju insådd men inget har ännu börjat växa där så 
den ytan lämnar jag ifred. Jag tömde ur alla höstens blomsterarrangemang och 
körde på komposten. Så skönt att bli av med skräpig ljung och förmultnade 
pumpor. Till veckan ska jag införskaffa vårblommor. April har varit så kall och grå 
här uppe att jag inte brytt mig om att göra det förrän nu. 
 
Folke hjälpte till att städa och torka av möblerna 
 
Samt skyffla grus. Viktig uppgift som ej får förbises. 
 
Sen hängde vi vid hönshuset och kollade till hönsen. De fick en julkärve jag haft 
över – och som de pratade, pickade och levde om av den gåvan. Nu har vi slaktat 
alla tuppar och endast sparat en. Stortuppen på bilden. Han är helt enorm. Går inte 
att fånga hur stor han är på bild men i verkligheten…ojoj. Australorpar är verkligen 
stiliga. 
 
Hönsen bor fortfarande i husvagnen i växthuset men snart ska de få flytta ut 
härifrån. Just nu går de runt och gödslar marken och gör den lucker och fin när de 
sprätter upp sina gropar för att få sandbada. 
 
 
 
Vi har verkligen kommit framåt med odlingen det här året. Växthuset står redo, 
plantor fulla källaren, 45 kycklingägg som kläcks vilken dag som helst. Det blir mer 
och mer av ett jordbruk för varje säsong. 
 
Så glad för min trädgårdsgrupp jag köpte förra året och målade med linoljefärg. 
Gillar verkligen den här äldre modellen. Cortenstålet som avgränsar grusplanen 
från gräsmattan ska bankas ner lite till och sedan ska jag göra en härlig 
perennrabatt på gräsmattesidan så att man kan sitta och titta på något vackert när 
man fikar. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/05/01/det-var-i-maj-nar-
goken-gol/ 
Publicerad 2016-05-01 
 
Det var i maj när göken gol 
 
Phu vilken natt. Det här lilla monstret bestämde sig för att härja och vara vaken 
natten igenom. Minns inte sist det hände, vanligtvis sover han 19-07 utan ett pip. 
Men denna vaknatt gav mig ruskiga flashbacks till hur det var ett drygt år sedan. 
Tack och lov att detta nu är undantaget istället för regeln. 
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När jag äntligen kvicknat till imorse kände jag mig så glad för att det nu är maj. Och 
vilken ljuvlig majdag. Ljummet och solig ute. Bertil är hos en kompis, jag och Folke 
pysslar på här hemma. 
 
Lekte ni med klippdockor när ni var små? Det gjorde jag. Mamma hade en fin 
uppsättning från sent femtiotal som jag fick leka med om jag var försiktig. 
Funderar på om denna plansch ska få sitta kvar eller klistras upp på tjockare 
kartong och förvandlas till leksak? 
 
Nu sover Folke middag och jag ska byta om och gå ut i trädgården och tvätta av 
utemöblerna och tömma krukorna på gamla, förruttnade växter. Något 
demonstrationståg blev inte av för oss idag – men heja alla som är ute och 
marscherar. Glad första maj! 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/29/hallbara-ihop-2/ 
Publicerad 2016-04-29 
 
Hållbara ihop 
 
För några dagar sedan hälsade jag på hemma hos Fanny och Filip som precis flyttat 
in i en fantastiskt vacker gammal gård utanför Umeå. De är delaktiga i IKEA-
projektet Hållbara Ihop, för att få hjälp och inspiration till ett mer hållbart liv. De 
vill skaffa höns och blir självförsörjande på en del grödor. Jag var där för att ge 
mina bästa tips för att komma igång med detta. 
 
 
 
Mycket hade Fanny förstås redan koll på men en del saker kunde jag hjälpa till 
med. Mitt viktigaste tips tror jag ändå är att börja smått. Det är lätt att man förivrar 
sig och köper hundra olika fröer och går ut för ambitiöst på våren – sedan kommer 
sommaren och odlingarna blir svårskötta och skörden dålig. 
 
Mitt bästa odlingsknep är att välja fem sex sorter och satsa på att få mycket av 
dem. Nästa år kan man utöka med lika många sorter till. Då blir det aldrig 
övermäktigt! 
 
Läs mer om besöket och mina tips på ikea.se/hållbaraihop. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/27/att-lagga-troll-och-
lasa-gud/ 
Publicerad 2016-04-27 
 
Att lägga troll och läsa GUD 
 
Det är lite lurigare att få barnen att somna dessa ljusa kvällar. De lägger sig oftast 
vid sju – men vid sju lyser ju solen fortfarande in i sovrummet. 
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Mörkläggningsgardiner är ett måste i vartenda rum. Ett rejält kuddkrig kör slut på 
den sista energin och sedan långsam, sövande saga. 
 
- Jag vill läsa den här boken ikväll mamma 
 
- Jaha, du vill läsa barnens bibel? 
 
- BARNENS BIBEL?!! Vad menar du? Den här boken heter ju GUD!!!! 
 
Fick jag höra häromkvällen. GUD är för övrigt en av favoritböckerna. Riktigt 
rafflande. Speciellt det där med arken och Jesus som spikas upp på korset. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/27/min-ogonoperation/ 
Publicerad 2016-04-27 
 
Om ögonoperation 
 
Nu var det precis en vecka sedan jag opererade ögonen med FS-LASIK.  Kanske är 
det för tidigt att ge en riktig recension av operation men hittills kan jag säga att jag 
är vansinnigt nöjd! Just under operationsdagen fattade jag inte hur jag skulle 
kunna se igen  - men på efterkollen 24h efter operationen hade jag perfekt syn. 
Inga synfel alls existerade även om ögonen kändes lite immiga och svullna. Men det 
var helt oproblematiskt att jobba på som vanligt, köra bil och använda datorn. 
 
Nu en vecka senare känns synen allt skarpare och det enda jag behöver göra är att 
droppa med återfuktande ögondroppar några gånger om dagen. En viss torrhet 
kan bestå en tid efter operationen men att slippa slaska med linser och ha perfekt 
syn när jag vakna upp mitt i natten är en sådan otrolig befrielse att jag inte störs av 
ögondropparna ett dugg. 
 
Fast när jag körde hem i mörkret igår natt var det ganska svårt med alla lysen och 
lampor. Det blir en slags halo kring ljuspunkter som gör dem svårare att se i 
mörker. Även denna bieffekt ska gå över inom några veckor/månader. Tur att det 
nästan alltid är ljust denna årstid så jag slipper störas allt för mycket av detta 
fenomen. 
 
Min operation kostade ungefär 35 000 kronor. Har man ett aktiebolag kan man låta 
företaget betala hela operationen – och jobbar man in ett privat företag kan man 
om arbetsgivaren går med på det göra ett bruttolöneavdrag så att man sparar upp 
till 57% av operationskostnaden. Eftersom jag fortfarande är så pass ung och det 
förmodligen kommer dröja minst tio år men kanske 20 innan jag får läsglasögon så 
är det faktiskt en besparing att göra denna operation. Att slippa köpa glasögon och 
linser sparar pengar – men för mig ger det också en ökad livskvalitet. Jag valde 
Memira (är inte sponsrad, kan vara bra att förtydliga) för denna operation men det 
finns såklart många andra kompetenta företag som utför dessa ingrepp. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/27/hemkomst-4/ 
Publicerad 2016-04-27 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/27/min-ogonoperation/
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/27/hemkomst-4/


 

89 

 

 
Hemkomst 
 
Kom hem inatt efter två dagar i Vasa. Så himla fin stad och dialekten (HALLÅ 
DIALEKTEN). Jag och Annakarin hade en fullsatt föreläsning för omkring 300 i 
publiken. Vi var inbjudna av Vasabladet för att prata Digitalt Entreprenörskap och 
träffade så många trevliga bloggläsare och andra fina instagramare och bloggare 
från Österbotten (de har ju en hel drös). Vasabladet gjorde en intervju om vår 
föreläsning som går att läsa här och bloggaren Saralene recenserade den med 
många fina ord. 
 
Det räcker med någon dag borta från barnen för att jag ska golvas av hur söta de är 
och vilja pussa sönder deras feta små kinder och tjocka lår när jag ser dem igen. 
Imorse när jag kom ner i köket satt Folke i Jacobs knä och läste tidningen och 
gosade med den ekologiska gosedjursapan Kolwe från Yawama of Sweden. Söt som 
sockervadd. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/24/att-bara-bli-samre-
och-samre/ 
Publicerad 2016-04-24 
 
Att bara bli sämre och sämre 
 
Jag tycker att jag blir sämre för varje dag. Sämre fotograf, sämre skribent, sämre 
idéer, sämre på färg och form, sämre på att driva företag. Ju mer jag lär mig desto 
tydligare blir det vad jag inte behärskar. Det är en väldigt nedslående känsla. Man 
tycker ju att självförtroendet borde öka ju mer kunskap man får men det är 
tvärtom för mig. 
 
Det är ju så fantastiskt härligt att börja med något nytt! Jag blir lycklig av att 
upptäcka att jag har fallenhet för något – och i början går utvecklingen snabbt. Jag 
får hybris och tror jag är snudd på ett geni. Finns ingen i världen som lär sig så 
snabbt som jag gör och som är så bra på så mycket! Men ju bättre jag blir desto 
mer ser jag vad jag har kvar att lära mig. Och hur långt före mig de riktiga proffsen 
ligger. Och denna insikt får mig att känna mig sämre än innan jag kunde något alls. 
 
Kanske hör det ihop med mitt mående och utmattningen denna vinter  - men jag 
ifrågasätter verkligen mig själv på varenda punkt.  Och tycker att allt jag gör är 
otillräckligt. Funderar vad jag ska sadla om till eftersom jag tydligen tappat 
greppet om det mesta rörande mitt jobb. 
 
Men så läste jag ett blogginlägg av Emily Dahl om precis det här fenomenet  ”The 
Dunning-Kruger effect”. Det finns alltså ett namn för eländet. Det är en helt naturlig 
utvecklingskurva som de flesta går igenom – men kanske särskilt i skapande yrken. 
Man börjar som nolla och får världens självförtroendeboost av det man lär sig. Med 
tiden får man allt större kunskap men också självinsikt. Man inser hur duktiga alla 
andra är – och hur mycket man har att lära. 
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Tricket är att kämpa vidare och rida ut stormen. Tillslut blir man duktig på riktigt 
och har självinsikt nog att inse det. Om man inte ger upp halvvägs av självföraktet 
det vill säga. För nu när jag har fått ett namn på det så inser jag att jag har gått 
igenom den här kurvan på en massa andra områden i livet. Jag kan slutet på 
historien. Mitt råd är att hålla ut!  Man fortsätter att utvecklas och självbilden 
kommer lugna ner sig. Från hybris, till självförakt till att inse att man inte är så 
jäkla pjåkig trots allt. 
 
  
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/24/ogon-kansliga-for-
gront-2/ 
Publicerad 2016-04-24 
 
Ögon känsliga för grönt 
 
April i Västerbotten. Allt är så fult ute. Här har ingenting börjat grönska ännu och 
gräset är brunt och torrt. Men snart säger det pang och grönskan tar över världen. 
Själv längtar jag efter färska, egenodlade grönsaker. Sommardagar i gårdsbutiken. 
 
Packa grönt åt kunderna och åt oss själva. 
 
Tack och lov är det snart dags att sätta igång med växthusodlingen så att livet blir 
lite grönare. I vår källare står små plantor och strävar mot ljuset. 
 
Albin och Jacob driver ju jordbruket Marstorps Mat tillsammans och de har varsin 
blogg. Albin skriver nördigt om jordbruket och Jacob mestadels nördigt om yogan. 
Två av mina favoritbloggar är de likafullt! 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/23/kalaseri-2/ 
Publicerad 2016-04-23 
 
Kalaseri 
 
Ikväll hade vi ett litet enkelt firande av min födelsedag. Med närmsta familjen. 
Överpeppade ungar stod och väntade på gästerna 
 
Jacob hade fixat middagen. Ett långkok (med betoning på lång, tror den stod i 
ugnen i 18 timmar) på vårt eget griskött. Det blev sjukt gott! 
 
Vi serverade köttet i pitabröd med massa grönsaker, röror och fyllningar. 
 
Till efterrätt hade min pappa bakat en tårta 
 
Och jag öppnade massor av paket. Känner mig så firad! 
 
Såklart togs inte en enda bild utav mig. Glömmer alltid bort det – för det är ju jämt 
jag som har kameran i handen. Men lika bra var väl det för håret var på ända och 
ansiktet trött och osminkat. Får inte sminka ögonen förrän en vecka har passerat 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/24/ogon-kansliga-for-gront-2/
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efter ögonoperationen. Märkligt hur mycket man kan sakna sin mascara. Trodde 
inte jag var så fäst vid mitt smink men uppenbarligen är jag ju det. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/22/vitt-och-frascht/ 
Publicerad 2016-04-22 
 
Vitt och fräscht 
 
Ett ljust, fräscht och vitt hem. Klanderfritt. Ett tecken på god smak. Eller kanske 
bara dålig fantasi? Jag har i alla fall alltid tyckt att det låter bakvänt när folk hävdar 
att de älskar naturliga färger och sedan bara inreder med vitt, beige och grått. 
 
En vanlig missuppfattning om inredning är att det är enklast att inreda med en vit 
bas. Speciellt ges det rådet till oerfarna inredaren. Jag skulle vilja säga att det är 
precis tvärtom. En vit bas är oerhört krävande. Det är inte enkelt att få ett helt vitt 
hem att kännas hemtrevigt. Utan vackra möbler, sköna textilier och ambitiös 
ljussättning blir resultatet ofta sterilt och platt. Mönstrade tapeter däremot – de 
ger känslan av att ett rum är inbott. Med en riktigt fin tapet kan man ha nästan hur 
skruttiga möbler som helst. Tapeten gör jobbet. Och den som är för feg för att 
tapetsera ett helt rum kanske kan satsa på en eller två väggar. Eller varför inte 
sätta tapeten i taket? 
 
Själv älskar jag att missmatcha färger och mönster. På något sätt känns det 
lugnande för ögat. Jag älskar rutigt ihop med prickigt och randigt tillsammans med 
blommigt. Det gifter sig så bra. Förut skämdes jag när mer stilrena typer klev in i 
mitt hem. Jag blygdes över min färgglada mönstermix. I minimalistens sällskap 
blev jag som den flamsiga, överpyntade och överförfriskade kvinnan på en stel fest. 
Smaklös och på tok för mycket! Så hopplöst långt ifrån den lågmälda skandinaviska 
stil som är signumet för god smak. 
 
Det var en sorglig känsla. Och är det någon känsla som inredning inte ska inge så är 
det sorg! Inredning ska vara livsbejakande. Så jag bestämde mig för att förekomma 
allt näsrynkande och stolt deklarera att jag älskar att inreda med naturliga 
färgskalor. Brandbilsrött som pelargoner, chockrosa som rallarrosor och illande 
grönt som löven om våren. Och när det gäller pynt är lagom för lite och för mycket 
aldrig nog. 
 
Det finaste hem jag vet är min farmors. Så långt ifrån vad som betraktas som god 
smak som man kan komma – men hundra gånger härligare än det mesta jag har 
sett. 
 
 
http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/22/forelasningsdatum-
sthlm-vasa-och-pitea/ 
Publicerad 2016-04-22 
 
Föreläsningsdatum Sthlm, Vasa och Piteå 
 

http://blogg.amelia.se/underbaraclara/2016/04/22/vitt-och-frascht/
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Åh försöker komma ihåg att tipsa om alla öppna föreläsningar vi har. Förutom att 
jag och Annakarin föreläser med vår sprillans nyframtagna föreläsning i Stockholm 
på Better Bloggers Conferens i maj föreläser vi om Digitalt Entreprenörskap i Vasa 
den 26 april. Rakt över kvarken bara. Så ovanligt lyxigt och bekvämt att bara ta 
färjan till föreläsningen. Jag som älskar att åka båt! Kan också berätta att vi 
kommer att föreläsa (...) 
 
 

 
Bilaga 5 
 
Dn.se – kolumner/krönikor 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/bjorn-wiman-man-blir-inte-kosmopolit-
av-en-semester-i-thailand/ 
 
Björn Wiman, publicerad 2016-05-21 
 
Tolerans är enkelt så länge det handlar om maträtter eller kläder – svårare 
när det gäller djupare olikheter. Kanske handlar kosmopolitismen i grunden 
om empati, förmågan att sätta sig in i den andres situation, utan att 
nödvändigtvis söka eller skapa konsensus. 
 
Om vi vill att allt ska förbli som det är, så måste vi ändra på allting. ”Så lyder det 
emblematiska citatet ur Giuseppe Tomasi di Lampedusas klassiska roman 
”Leoparden”, som nu finns i mästerlig nyöversättning av Viveca Melander. 
Berättelsen om den sicilianska adelns undergång i samband med Italiens enande 
på 1860-talet är en fängslande påminnelse om tidens kraft – och det finns en 
märklig symmetri i att just Lampedusas hemö Sicilien är en av de platser som de 
senaste åren blivit en symbol för det nya Europas möte med de genomgripande 
förändringar som sveper över världen. 
 
Viveca Melander kallar i förordet Lampedusa för en ”siciliansk kosmopolit”. 
Ordet är både välfunnet och aktuellt – hennes nyöversättning av ”Leoparden” 
kommer samtidigt som den svenske filmaren Erik Gandinis fina kortfilm 
”Cosmopolitanism”, som i veckan visades för första gången på SVT. I suggestiva 
animeringar av människor i rörelse fångar filmen det begrepp som på senare år 
har fått ökad aktualitet i internationell samhällsdebatt och som bygger på tanken 
att det bör finnas så få gränser som möjligt, både mellan och inom människor. 
Kosmopolitismen, den uråldriga idén om världsmedborgaren, är kanske den bästa 
vägvisaren vi har in i framtiden. 
 
”Vi står inför problem som saknar motstycke i mänsklighetens historia”, inskärpte 
den världsberömde sociologen Zygmunt Bauman under seminariet 
”Cosmopolitanism, modernism and judaism” förra helgen på Berns i Stockholm. 
Den globala folkvandringen – runt 60 miljoner människor är på flykt i världen – är 
givetvis ett av de problem som Bauman hänvisar till, klimatförändringarna är ett 
annat: enorma utmaningar som ställer krav på helt nya institutioner och nya sätt 
att tänka. 
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En av dem som talar i Erik Gandinis film är den amerikansk-ghananske filosofen 
Kwame Anthony Appiah, som nyligen gav ut boken ”Cosmopolitanism: Ethics in a 
world of strangers”. Han understryker att fattigdom inte utesluter en 
kosmopolitisk attityd – många av dagens verkliga kosmopoliter lever i 
flyktingläger medan många väldigt okosmopolitiska personer flyger kors och tvärs 
över världen. Man blir inte kosmopolit bara för att man åker på semester till 
Thailand. 
Appiah understryker också att kosmopolitism är något annat än vår tids 
globaliserade konsumtionskultur. Människor som rör sig över världen behåller 
sina minnen och djupt sittande identiteter, en kosmopolitisk medvetenhet handlar 
om att gå i dialog med dessa skillnader. 
 
Tolerans är enkelt så länge det handlar om maträtter eller kläder – svårare när 
det gäller djupare olikheter. Kanske handlar kosmopolitismen i grunden om 
empati, förmågan att sätta sig in i den andres situation, utan att nödvändigtvis söka 
eller skapa konsensus. I samband med seminariet på Berns påminde den franska 
historikern Diana Pinto om vad en ung marockansk man i Nederländerna berättat 
för henne. Han menade att även om han inte tyckte om det franska förbudet mot 
slöjor, så kunde han åtminstone respektera att Frankrike tagit frågan på allvar, 
medan han i Nederländerna upplevde att han kunde måla sig grön i ansiktet utan 
att någon reagerade, eftersom man där inte tillmätte hans närvaro någon som helst 
betydelse, så länge han tog emot sitt socialbidrag och höll sig kvar utanför. 
 
Det är sant att begreppet kosmopolitism riskerar att bli ett floskulöst honnörsord – 
ett trevligt begrepp för trevliga människor. Så behöver det inte vara. Laddat med 
rätt innehåll kan det tvärtom fungera som en konkret kompass för en ny tid, ett 
erkännande av att vi är ömsesidigt beroende av varandra här i världen. De som i 
dag – och varje dag – arbetar ideellt för att hjälpa flyktingar att lära sig svenska 
skapar kosmopolitism i praktiken. 
 
Erik Gandinis film slutar med stiliserade animationer av de överfulla 
flyktingbåtarna på Medelhavet, kanske på Giuseppe Tomasi di Lampedusas 
Sicilien. I ”Leoparden” var det Garibaldis frihetskämpar som landsteg på ön, i dag 
är det helt andra människor. Men – som någon säger i filmen ”Cosmopolitanism” – 
människan har alltid rört sig och kommer att fortsätta göra det. För att allt ska bli 
vid det gamla måste allt förändras. 
 
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/matilda-gustavsson-lat-dig-inspireras-
av-man-som-tar-menlosa-selfies/ 
 
Matilda Gustavsson, publicerad 2016-05-20 
 
Ofta beskrivs unga tjejers mediebeteenden som mystiska eller oroande. Men de 
verkliga gåtorna, de som förtjänar avhandlingar och böcker, är de 
dokumenterande männen. 
 
Hans ansikte stiger ur skärmen med jämna mellanrum. 
 
Även om man inte följer Expressens ”stjärnreporter” Niklas Svensson i sociala 
medier dyker det upp eftersom folk tycker om att skoja med självgodheten: ibland 
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skymtas något i bakgrunden av hans selfies – som president Barack Obama – men 
oftast är det bara ett huvud rakt upp och ner och under bilden kan man läsa vad 
som händer: Nu lyfter vi och Då var vi framme i Stockholm. 
 
Menlösa selfies är en genre som ofta praktiseras av män med -
Michelangelosjälvbilder: mångkonstnärer som upplever sig behärska alla 
kanaler och om något nytt dyker upp är de omedelbart där, det är ju inte direkt 
svårt att ta en selfie. Man väljer spegelfunktion och höjer mobilen och trycker till. 
 
Man kan provoceras men jag har också börjat bli alltmer fascinerad. Inte av den 
specifika reportern utan av en underliggande och större gåta. 
 
I sommar släpps en dokumentärfilm som heter ”Nu var det dokumenterat” för 
strömning; den skildrar en man i Norrbotten som levt hela sitt liv bakom en 
kamera och när jag läste om honom mindes jag plötsligt alla dokumenterare jag 
känt. 
 
Min vän som under hela uppväxten inte skrev dagbok (vilket var förbjudet för 
killar) utan hade en ”logg” där känslor registrerades i en graf som gick upp och ner. 
 
Han som reser utomlands någon vecka varje år med en dyr kamera och filmar allt. 
Som barn satt vi i den svarta skinnsoffan medan han visade videon. När internet 
kom började han mejla dem direkt från semestern i stället och då kunde man 
snabbspola. De långa tagningarna. Tjugo minuter utan klipp. Filerna hette exakt 
vad de var: Venedig010203, och ofta verkade han filma från en turistbuss, eller 
sitta i vagnen bakom en cykel som trampades längs någon känd gata i Nice eller 
Rom. 
 
Kameran åkte med och registrerade fasaderna, monumenten, hav, himmel och 
människor – så många människor som råkade befinna sig i linsens väg. Han i min 
ungdomsgrupp i kyrkan som sällan pratade men alltid filmade. Det bara var så. 
Man vande sig: jag har nästan inga bilder från mina tonår och jag tänker ofta att jag 
måste leta upp honom på 
 
Facebook och fråga efter inspelningarna men jag är rädd att de ska vara slängda. 
Och för att de ska finnas kvar. 
 
Ofta är det unga tjejers mediebeteenden som anses vara 
komplicerade/mystiska/självutlämnande (det kommer jämt artiklar och böcker 
som heter saker i stil med ”Social media and the secret lives of teenage girls”) men 
de som förtjänar avhandlingar är dokumenterarna. 
 
Och min första känsla är att jag förstår dem. Under en period var jag 
mingelfotograf för en studenttidning och bakom kameran upplevde jag en frihet 
som var större än den jag fortfarande kan känna som reporter med block i handen. 
Jag var utsänd. Stod bara där helt ensam och lugn på klubben. 
 
Dokumenterarna har också gett sig själva ett uppdrag men till synes utan slut. 
Hans semesterfilmer var ett urskillningslöst öga som svepte gata upp och gata ner 
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och när vi tittade på dem kände jag en blandning av tristess och paralys – som när 
man är så slut att man inte kan somna. 
 
Men ibland vände han också kameran mot sig själv. Hastigt. Utan att säga något. 
Han tittade bara rakt in i linsen och ögonen var allvarliga, som om han helt kort 
ville signera videon och säga att han var där. 
Som ett trots mot alla krav på innehåll och paketering. Som ett bejakande av 
världen och något att inspireras av när man sitter på tunnelbanan och hjärnan är 
tom och Då var vi framme i Alvik och det är en torsdag i maj och ovanför perrongen 
är himlen dimmig och man höjer mobilen och trycker av för jag var här. 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/fredrik-strage-vi-som-ar-decemberbarn-
utmanar-logiknormen/ 
 
Fredrik Strage, publicerad 2016-05-19 
 
Försäkringskassan presenterade nyligen en undersökning som visar att barn 
födda i december ofta har svårt i skolan. Det medför även vissa 
konsekvenser senare i livet. 
 
Jenny klipper gräsmattan hos Bo på två timmar. Mona gör det på fyra timmar. Hur 
lång tid tar det om de hjälps åt?” Jag masserar mina tinningar med fingertopparna 
och försöker lösa problemet. Matematik är inte min starka sida men uppgiften kom 
i ett mejl från min dotters skola och hon går bara i förskoleklass. Tar det tre 
timmar kanske? Eller en? Varför kan inte den patriarkala förtryckaren Bo klippa 
sin egen jävla gräsmatta? 
 
Min bristande förmåga till logiskt tänkande fick i veckan en möjlig förklaring när 
Försäkringskassan presenterade undersökningen som visar att barn födda i 
december ofta har svårt i skolan. Anledningen är att decemberbarnen, som inte 
utvecklats lika mycket som klasskamraterna, hamnar efter i undervisningen redan 
från början. ”Relative age”-effekten, som den kallas, har tidigare uppmärksammats 
av Malcolm Gladwell som skrivit om varför framgångsrika hockeyspelare sällan är 
födda sent på året. 
 
Själv är jag född den 22 december. Mina föräldrar visste inte om jag var tillräckligt 
mogen för att börja skolan med elever födda samma år och skickade mig till en 
psykolog. Jag minns att han hade brun kavaj, luktade rök och såg trött ut när jag 
berättade för honom om Wolverines adamantiumskelett (vilket var det enda jag 
pratade om våren 1979). Första klass gick hyfsat men jag tittade ofta ut genom 
fönstret och tänkte på vilka Marvelserier jag skulle läsa när jag kom hem. 
 

”Låt skolomogna leka vidare”, skriver DN:s Hanne Kjöller (17/5) apropå 
Försäkringskassans rapport. Det är exakt vad jag har gjort i livet: lekt vidare. 37 år 
efter besöket hos psykologen känner jag mig fortfarande omogen jämfört med 
mina jämnåriga. Kanske skulle jag ha blivit mer vuxen, logisk och skarpsinnig om 
jag fått leka av mig ordentligt som sexåring. 
 
Att det ändå gick fint i skolan beror på att jag är bra på att lära mig saker utantill. 
Dessutom kompenserade jag för mina brister genom att vara trevlig – särskilt mot 
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lärare. Mina resultat på intelligenstester och högskoleprov har aldrig varit i 
närheten av mina gymnasiebetyg. Jag kan relatera till Steve Carells mentalt 
utmanade meteorolog i filmen ”Anchorman”, inte för att jag är lika korkad utan för 
att han presenterar sig med orden: ”Folk verkar tycka om mig eftersom jag är artig 
och sällan kommer för sent. Jag tycker om att äta glass och ha på mig byxor.” 
Som decemberbarn har jag ibland koncentrationssvårigheter, i alla fall när jag 
förväntas läsa på förpackningar. Jag slukar gärna tusentals sidor om The Ramones 
men det är fysiskt omöjligt för mig att läsa en instruktionsbok eller texten på ett 
paket. Därför har jag efter tre år ingen aning om hur vår tv fungerar. Och jag är 
övertygad om att Provivas fruktjuice är nyttig (den heter ju ”pro-viva”) och att 
Polarkaka är ett både andligt och kroppsligt stärkande bröd (det bakas ju av samer 
som brukar veta ett och annat om schamanism). Jag är också ganska säker på att 
milkshake är hälsosamt eftersom det i grund och botten är skakad mjölk. 
 
Vissa villfarelser, som jag i många år betraktade som absoluta sanningar, 
lyckades jag genomskåda tack vare min fru. Hon förklarade att handdukar inte 
”tvättar sig själva” varje gång de blir blöta och att fönster inte heller blir rena när 
det regnar på dem. ”Det här är självklarheter för alla i hela världen utom dig”, sa 
hon. ”Älskling, vad är det för fel på dig?” 
 
Nu vet jag äntligen vad jag ska svara: ”Jag är decemberbarn. Och det är inte mig det 
är fel på. Jag fick börja i skolan ett år för tidigt och nu utmanar jag logiknormen.” 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/niklas-wahllof-var-kultur-ar-pa-vag-att-
praglas-av-renhet-nyttighet-duktighet/ 
 
Niklas Wahllöf, publicerad 2016-05-18 
 
Alla som befinner sig i offentligheten mäts enligt en småskurenhet som inte 
har det minsta med deras färdigheter att göra. Våra moraliska krav håller på 
att föda en stat av fruktansvärt tråkiga tjänstehen. 
 
Pappa. 
 
Jag har knarkat. Supit, snattat, ljugit, bedragit, fuskat och sårat människor. Jag har 
tatuerat mig, kört bil påverkad, en gång finkades jag enligt Lagen om tillfälligt 
omhändertagande. Fick ni inte brev hem om det? Idiotiskt nog har jag också 
urinerat rakt på ett österrikiskt polishus vilket renderade batongstryk och böter, i 
schilling. Vad jag hade i värnpliktsarmén att göra är det inte många som har klurat 
ut, men Försvarsmaktens bestraffningsmetoder fick åtminstone prövas, liksom hur 
mycket pornografi en beredskapssoldat mäktar ta in. Apropå försvarsmakt så 
lånade jag två gånger din reservofficerspistol och 9-millimetersammunition för att 
skjuta på gatuskyltar. Men det fungerade av någon anledning inte. 
 
Minns du mitt första förstahandskontrakt? Lägenheten låg förvisso långt utanför 
stan och jag lyckades ju fibbla bort den, men själva kontraktet fick jag på ljusskygga 
vägar. Jag betalar månadsprenumeration på ett gym, men har inte förmått mig gå 
dit på flera år, jag latar mig i soffan, frossar ibland i mat och vin och sprit och öl och 
snacks och tobak. Jag prokrastinerar gravt. 
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Kan inte minnas att jag har fuskat med skatten, men anledningen därtill är bara 
lathet, brister i förslagenhet, jag kan ju inte ens förmå mig att förhandla 
räntesatsen på mina groteska lån. Jag försöker ibland att uppröras men kan inte 
riktigt bry mig om hur mycket eller lite banken, Coopbutiken eller Airbnb-
uthyraren tjänar på mina frugala affärer. Jag är slö och slapp och slösaktig, men 
nästan ännu värre en plikttrogen liten löjlig scout däremellan. 
 
Du hör, pappa. En tvivelaktig figur. Det mesta av det här är ju bara småstrul, 
somligt kände du till och resten torde i juridisk mening vara preskriberat. Men jag 
har inte bara generat mig, och möjligen dig, mina handlingar räcker till att 
diskvalificera mig från alla tänkbara offentliga uppdrag, för det fall sådana alls 
hade varit tänkbara i mitt fall. 
 
Det oroar mig, pappa. Inte det faktum att jag skulle ryka redan under 
presskonferensen efter den extremt överraskande utnämningen av Niklas Wahllöf 
som ny minister, generaldirektör, eller styrelseordförande eller något annat åt det 
hållet. Utan för att alla som över huvud taget syns, hörs och märks någonstans 
mäts, stöts och blöts enligt en småskurenhet som inte har det minsta med 
färdigheter eller dådkraft att göra. Det handlar enbart om huruvida de råkar ha 
helt rent mjöl i påsen, enligt någon just nu gällande mätmetod, och digital dom: 
”Såg ni hur hon ställde ned kaffekoppen? Inte klokt ju!” ”Bra sagt!” 
 
Om jag nu lägger örat mot modemet kan jag vagt höra mejlen liksom komma 
sjungande i fjärran: … idio … fjan… kriminellt inte straff? ... korruption inte 
bekämp…? hör jag. Jodå, självklart. Men problemen med det sjumilakliv som vår 
felfinnarnation har tagit uppför den moraliska trappan sedan du dog, pappa, är 
flera: dels är det en selektiv moral: samtidigt som vi ställer krav på inre resning 
hos alla med någon form av makt kan vi bete oss hur svinaktigt själviskt som helst 
– dels föder det en stat bestående av enda stor samling fruktansvärt tråkiga 
tjänstehen. Lillgamla, förnumstiga människor med liljekonvaljdoftande själar 
saknar ofta också empati, fantasi, inlevelseförmåga. Men, och detta är det mest 
oroande, pappa: hela vår kultur är på väg att präglas av den heliga treenigheten 
renhet, nyttighet, duktighet. Och ve den djävul som inte svarar upp mot det. 
 
Det händer att jag saknar dig, pappa. Du hade dina brister, men du levde. Som en 
människa. 
 
Din son. 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-hilton-har-stod-en-ung-politiker-
och-lat-som-en-aderforkalkad-papegoja/ 
 
Johan Hilton, publicerad 2016-05-17 
 
Det medietränade samhället håller på att förvandlas till ett hot mot demokratin. I 
tv-sända partiledarutfrågningar svarar politiker på allt utom frågorna. 
 
Jag misstänker att det gick till så här. I tidernas begynnelse blev en journalist 
snuvad på befordran och gick över till den mörka sidan. Man kan föreställa sig det 
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som en scen ur ”Star wars”: hämndlysten ung begåvning söker tjänst i maktens 
sold. Ur detta uppstod ett helvete – medieträningen. 
 
Konsekvenserna blev förödande, i dag finns inte en politiker som förstår vad 
ordet ”kommunikation” betyder. Senast i söndags stod Miljöpartiets nyvalda 
språkrörsduo och svarade på frågor i ”Agenda”. Eller snarare, svarade inte. Gustav 
Fridolin verkade tro att han var med i ”På minuten”: rabblade talepunkter utan att 
låta sig stoppas, svarade på allt annat än frågorna, filibustrade i största allmänhet. 
 
Retoriskt söndercoachade politiker är knappast en ny företeelse. Bosse Ringholm, 
någon? Maud Olofsson? Men nog har det blivit värre? Har någon hört någon svara 
på något i en partiledarutfrågning på sistone, alltså svara på riktigt? I stället en 
outsinlig flod av monologer om ingenting tills den tidspressade programledaren 
tvingas påannonsera nästa inslag. 
 
Personligen har jag svårt att bestämma mig för vad jag tycker mest illa om – den 
korkade arrogansen inför väljarna eller att politikerna på fullt allvar tror att de är 
listiga när de står och vevar retoriska läsefrukter från grundkurs 1A i 
medieträning. 
 
I fallet Gustav Fridolin var det i alla händelser särskilt plågsamt. Här stod ett ungt 
språkrör och lät som en åderförkalkad papegoja. Intervjun, eller vad man ska kalla 
det, fick till och med Åsa Romson att framstå som ett under av klarhet. Hon var 
åtminstone rak, låt vara att hon fullkomligt saknade överjag i debatter. 
 
På senare tid har jag blivit alltmer övertygad om att den grasserande 
talepunktssjukan håller på att förvandlas till ett allvarligt demokratiskt problem. 
Dels för att den blottlägger hur få verkligt begåvade politiker vi har kvar, dels hur 
icke-existerande viljan att tala allvar med sina väljare har visat sig vara. Det är, 
trots allt, inte ett orimligt krav i en demokrati att en folkvald ska kunna möta 
journalister och väljare med annat än floskler eller inrepeterade fraser. Även när 
det blåser. 
 
Den postpolitiska nervositeten har dock blivit så allenarådande, så förkrossande, 
att det har uppstått en beröringsskräck inför allt som ens påminner om 
impopulära, tvetydiga eller kontroversiella budskap. Med siktet inställt på nästa 
popularitetsundersökning förvandlas i stället allt fler till Sandro Key-Åbergs gamla 
nonsensprator, vilsna, fördummade, beskäftiga gräver man ned sig i ordmassor 
och truismer som upprepas om och om igen tills de urholkats i sin betydelse. 
 
Och vad mera är: det finns kommentatorer som bedömer och betygsätter dessa 
retoriska tomrum och kallar det för politisk skicklighet. Jimmie Åkesson, till 
exempel. Har han någonsin pressats till klarspråk? Anna Kinberg Batras 
luftpastejer om ingenting? Magdalena Anderssons Excel-prosa? 
 
Det går inte att ha det så här, något måste göras. Kanske ska man ringa Gabriel 
Wikström och påpeka att talepunktssamhället utgör ett hot mot folkhälsan, han 
älskar ju förbud. Eller bara vidareutbilda alla medietränare till talpedagoger eller 
någon annan sysselsättning där de inte gör någon skada, hovet kan säkert stå till 
tjänst. 
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Eller varför inte bara göra det som egentligen borde vara en självklarhet: förlänga 
varje aktualitetsmagasins programtid automatiskt tills politikerna har svarat på 
frågorna. Förtroendet grundas ju till syvende och sist i vad politiker säger och gör, 
inte vad de till varje pris undviker att säga och göra. 
 
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-varifran-kommer-all-
skadegladje-mot-asa-romson/ 
 
Johan Croneman, publicerad 2016-05-16 
 
Under hela sin karriär har Åsa Romson varit ett rött skynke för såväl 
sverigedemokrater som LO-kollektivet. Men vad är det som provocerar så? Som 
väcker till liv allt ordmärkande och nagelfarande? 
 
Man undrar ju om det var politiken eller pratet som till slut fällde Åsa Romson? 
Blev hon det första statsrådet som fälldes av sociala medier? Särskilt Twitter 
älskade att ordmärka och nagelfara vartenda ett av hennes uttalanden, på 
Facebook karaktärsmördades hon långsamt – sedan fick hon gå på rotmos. 
 
Om några år har kanske forskarna ett svar på frågan. Någon som förvånas över att 
Gustav Frigolit skonades? Åsa Romson använde fel bottenfärg på båten, sade att 
flyktingdöden på Medelhavet liknade ett modernt Auschwitz, tyckte vargjakten var 
ett gissel, kallade romer för ”zigenare” och klantade sig med att säga ”11 
september-olyckorna” i en morgonsoffa. Ärligt: Den som är utan skuld kastar den 
första stenen! 
 
Bilderna av de första miljöpartisterna har hängt kvar i decennier, jag minns hur 
det från dag ett (1981) skojades friskt i till exempel tv om knätofs och fullkorn, 
man kunde till och med ha kul åt hur de dansade (!) på sin kongressavslutning – 
Miljöpartiet var en samling tomteskägg som hatade bilister, charter, kärnkraft. Där 
kom Åsa Domeij med Fjällräven över hela kroppen. De ville ta oss raka vägen 
tillbaka till medeltiden. 
 
Romson klev så småningom in med något helt annat. Något betydligt mer hotfullt. 
En ung kvinnlig välutbildad akademiker med färsk doktorshatt, den nya sortens 
miljöpartist (och vi vet ju alla att det finns något drygt och överlägset över 
människor som inte mörkar sin bildning), välformulerad (och oförsiktig, skulle det 
visa sig) och jag tror att hon redan i ett direktsänt tv-tal i Almedalen sommaren 
2014 skrev under sin egen politiska dödsdom. Hon menade att ”när det framför allt 
är vita, heterosexuella, medelålders män som sitter på makten”, då riskerar 
samhället att byggas på deras premisser. Det är ett väldigt radikalt tal som hon 
håller. Råfeministiskt, kan man nog säga. 
Vita, heterosexuella, medelålders män äter mycket kött, kör mycket bil och tar 
gärna en flight både i jobbet och på semestern. 
 
Åsa Romson blev inte bara ett rött skynke för Sverigedemokraterna, hela LO-
kollektivet med dess ledning i spetsen pekade vid varje tillfälle på vilket hot mot 
välfärden (gasa, grilla och flyga) MP:s politik utgjorde. Och särskilt Hon. 
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Så fort jag själv i en text antydde att hon gjort hyggligt ifrån sig i en tv-debatt 
vaknade vartenda misogynt, bittert, manligt nättroll. 
Jag har aldrig någonsin upplevt den massivt manliga avsky hon orsakade. 
Medierna, klumpanklagade för att vara MP-sympatisörer, tänkte jäklar i mig inte 
springa ut och försvara henne. Inte ens medsystrarna ville visa sig vid hennes sida. 
Vid en första anblick tror jag de flesta av oss var övertygade om att hon hade en 
särskild förmåga och stora möjligheter att gå igenom bruset, som man säger. Hon 
bröt mot politikernormen, det fungerade i en kvart – sedan var hon slut i rutan. 
Jag hade mejl i boxen innan hon ens avslutat en mening i en tv-utfrågning. 
 
Och det var länge sedan man såg ett drev så älskat av journalisterna själva – så 
sent som i går morse framställdes ”brunkolssveket” i SVT:s morgonsoffa som det 
kanske största politiska bedrägeriet sedan Chamberlains Münchenavtal 1938. 
Alexander Norén viftade mer än vanligt med armarna och såg så nöjd ut med sina 
”kluriga” frågor. 
 
Det man slutligen ändå undrar mest över är väl i vilket material Åsa Romsons 
gröna kongressklänning var sydd? Finns det pakistansk barnarbetartråd i fållen? 
Och den där färgen, ja hur jäkla giftgrön är den? Nu börjar vi äntligen närma oss 
pudelns kärna. 
 
Nej, jag vill inte förringa hennes politiska misstag, försvara hennes blundrar – men 
är fallet verkligen i paritet med skulden? Och var kommer all denna ohyggliga 
mängd skadeglädje ifrån...? 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/catia-hultquist-forst-i-finalslutet-slapp-
freden-vara-en-schlagerkliche/ 
 
Catia Hultquist, publicerad 2016-05-16 
 
Det svenska värdskapet för Eurovision song contest präglades av 
självdistans och nationell stolthet, men den ukrainska segraren Jamala 
ställde den coola nördigheten på huvudet. 
 
”Jag är ledsen, men det smakar som att slicka på en sten.” 
 
Det är i den sista delen av studio Eurovision som SVT:s reporter går runt med en 
flaggprydd bricka och bjussar på icke inställsamma svenska specialiteter: sill, 
kaviar på knäckebröd och saltlakrits. Det är saltgodiset som får den självutnämnda 
hunken Freddie från Ungern att göra en äcklad grimas och prinsesscoola Dami Im 
från Australien att hosta och spotta – allt till SVT-reporterns stora förtjusning. 
 
Det här var året när SVT satsade på att framhålla allt som är lite udda och pinsamt 
med Sverige och via storytelling hårdlansera oss som ”The nerd nation” – det vill 
säga, klassens konstiga och hunsade plugghäst som äntligen får revansch. Alla 
dagar, veckor och år på kammaren med trista läxor som äntligen ska betala sig. 
Som i en amerikansk collegefilm där tönten tar av sig glasögonen och 
tandställningen och plötsligt förvandlas till homecoming queen. Eller ”Rise like a 
phoenix” för att tala med Conchita Wurst. 
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I den humoristiska låtsasdokuserien ”The nerd nation” fick vi följa Sveriges 
imaginära resa från EU-hackkyckling till sprättande stolt Eurovisiontupp. 
 
”Med den här serien vill vi bjuda på oss själva, det ingår i värdskapet. Om man ska 
skratta åt något ska man skratta åt oss, det känns bjussigast så”, kommenterade 
SVT:s showproducent Sven Stojanovic fejkserien. 
 
I tv-soffan var vi eniga. Det är naturligtvis ett genialiskt grepp att klistra på Sverige 
nördstämpeln. Inte bara för att begreppet nörd fått en alltmer positiv klang i en 
teknikberoende samtid, utan också för att man i skydd av denna etikett lugnt och 
ogenerat kan ägna sig åt självskryt och framhålla sina allra mest smickrande sidor 
utan att (...) 
 
 
Dn.se – recensioner 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/veronica-maggio-den-forsta-ar-
alltid-gratis/ 
 
Sara Martinsson, publicerad 2016-05-04 
 
För varje skiva Veronica Maggio gjort har hon blivit modigare. Den här gången 
låter musiken mindre tillrättalagd samtidigt som hon än tydligare gör sig till röst 
för en generation. 

På ”Den första är alltid gratis” finns en låt som heter ”Femton”. ”När svart var svart, 
vitt var vitt” börjar texten som sedan blir en skildring av tonåringens klarsynthet. 
Precis som tidigare återvänder Veronica Maggio på sitt femte album till ungdomen. 
En tidsresa som kan verka standard, men som varje gång just hon gör den är unik. 

Att romantisera tonåren är klassiskt pop. I Sverige har Håkan Hellström byggt en 
hel karriär kring den sortens berättelser. En av fjolårets största hits var Darins ”Ta 
mig tillbaka”. Hela musikhistorien är full av rosaskimrande minnen av ”sweet 
sixteen”. Men gemensamt för de flesta upphovsmän till den här typen av låtar är att 
de nästan alltid är just män. 

Parallellt finns ett kvinnligt popnarrativ av ansvarstagande och mognad. Visst är 
det svårt att tänka sig en tjugosjuårig snubbe göra ett album med så många 
sorgesamma vuxenepos som Adeles ”25”? Att en kvinna visar omdöme och lever 
upp till samhällets krav på att med åldern lämna tonåren bakom sig är självklart, 
även inom popmusiken. Allt annat är fult, pinsamt. 

Men Veronica Maggio är trettiofem år och gör låtar som heter saker som ”Storma 
tills vi dör” och ”Vi mot världen”. Trots att hon är vuxen har hon alla känslor, lever 
om och nervar som en ung. I balladen ”Gjord av sten” sjunger hon att hon inte ”vet 
hur man gör, hur man förändras”. Så känner hon säkert, men alla som följt hennes 
karriär vet att det inte stämmer. I och för sig har hon sedan hon slog igenom 2006 
alltid varit en banbrytare förklädd till norm. Men för varje skiva har hon blivit 
modigare. 
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Även om en önskar att sådant inte hade något med saken att göra är det som om 
hennes outsägligt vackra drag, blonda hår och klarblå ögon alltid fungerat som en 
mask för hennes subversiva förmåga. Hon har kunnat tänja på gränser, sjunga om 
fylla och att hångla med yngre killar på ett sätt som hade varit svårare för någon 
som inte var så normativt skön.  

Att höra Veronica Maggio så okonstlat gräva i de där mörka skrymslena av 
känslolivet där tonårsjagets svartvita livssyn stångas mot omvärldens vuxenideal 
är som att bevittna hur ännu ett tabu raseras i realtid. 

 Hennes enorma genombrott har sedan i sin tur skjutit gränserna framåt för andra. 
I dag kan unga tjejer stå på Idol-scenen och inför hela svenska folket själva äga 
hennes låtar om fest och skörlevnad. 

På ”Den första är alltid gratis” krossar hon återigen glastak. Skivan innehåller flera 
spår som kommer peppa andra att också göra pop om att vara trettio plus, kvinna, 
men ändå fortfarande ha en storm inuti. Som vanligt har hon låtit sin vision i 
studion möta andra låtskrivare och producenter, den här gången flera olika. Salem 
Al Fakir och Magnus Lidehäll återkommer, Niki & The Dove gör debut liksom Klas 
Gullbrand. 

Mest tongivande för hela albumet tycks dock Petter Winnberg från Amason ha 
varit. Det folkliga sound med rötter i amerikansk radiorock och svensk psykedelia 
som han hittat tillsammans med sin supergrupp möter här klassiskt krispig 
Maggio-produktion. Resultatet blir hennes ljudmässigt minst tillrättalagda skiva 
hittills. Hitsen är inte heller lika många som på brottarsuccén ”Satan i gatan”. Här 
är fler låtar som tar omvägar. Men texterna bränner. 

Att höra Veronica Maggio så okonstlat gräva i de där mörka skrymslena av 
känslolivet där tonårsjagets svartvita livssyn stångas mot omvärldens vuxenideal 
är som att bevittna hur ännu ett tabu raseras i realtid. Med sitt femte album 
kommer hon kanske inte toppa listor precis som förr, men hon är ännu lite mer än 
tidigare en röst för sin generation. Min generation! När hon är som mest träffsäker 
tror jag att hon skrivit direkt till mig. 

Bästa spår: ”Vi mot världen” 

http://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecensioner/eva-dahlgren-pa-pustervik-i-
goteborg/ 
 
Martin Nyström, publicerad 2016-04-28 
 
Under en kort skandinavisk turné visar Eva Dahlgren hur hennes återkommande 
känsla av att inte vara hemmastadd någonstans blir en öppning mot en högre sorts 
hemkänsla. 

På Eva Dahlgrens platta ”Snö” från 2005 var stämningen, i Lars Halapis nedtonade 
produktion, så skugglik och suddig att knappt något ljus trängde in. Till och med 
solen hade bleknat. Det var sent i november. 
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När hon nu i april återkommer med albumet ”Jag sjunger ljuset” är det utifrån en 
upplevelse av en ljusstrimma som fyller och färgar rummet på ett genomgripande 
sätt. En intensivt strålande, mjukt flödande och samtidigt expanderande känsla 
som Johannes Berglund översätter till klang och rytm i sin otroligt vackra 
produktion, kanske med en blinkning till Madonnas mer dansanta men lika 
suggestivt ambienta album ”Ray of light”. 

Här behöver inte Eva Dahlgrens vilsenhet hasa, stappla eller vackla sig fram. Den 
blir buren och orkar bära i en och samma stund. Känslan av att inte vara 
hemmastadd någonstans, vilket har präglat flera av hennes starkaste sånger, visar 
sig vara en öppning till en högre form av hemkänsla. Till det lycksaliga i att vara 
oförankrad men ändå ha kvar sitt lod. 

Som i den långsamt böljande sången ”Sommarens sista dagar” då ”vinden är så loj, 
inget ankare ingen boj”. Då det inre rummet inte har några gränser mot den yttre 
rymden. Och tiden har stannat på sin väg mot november. 

Att det är just en av de magiska dagarna då körsbärsträden blommar på Järntorget 
när Eva Dahlgren gästar det bredvidliggande Pustervik känns därför som en helt 
rätt tajming. Inte mindre perfekt blir det när hon öppnar med en av det nya 
albumets finaste låtar ”Hela världen står i blom” - med en harmonigång i refrängen 
som har samma oemotståndliga driv som Procol Harums ”A whiter shade of pale” 
och romantiska sug som Peter LeMarcs ”Little Willie John”. Redan nu en 
publikfavorit som kvällens femmannaband (varav tre på klaviaturer) med just 
Johannes Berglund i spetsen gav ett underbart tryck. 

På denna korta skandinaviska turné, där Dahlgren har valt att spela på lite mindre 
och mer klubbliknande ställen, ligger fokus helt på det nya albumet, med en och 
annan äldre hit insprängd – som den kärleksfullt omfamnande ”Jag är gud”. 

För att hjälpa publiken på traven bjuder hon på avspända mellansnack kring de 
nya låtarna. Och berättar bland annat hur mirakulöst hon fann ”ljuset” i sitt 
arbetsrum på källarplan (”dit solljuset normalt aldrig når”) i samband med att hon 
arbetade som super 8-filmare och tonsättare för dokumentären om Ingrid 
Bergman. Och hur hon lika mirakulöst, efter att sökt runt halva världen, fann 
soundet för detta ljus hos Johannes Berglund på Hagagatan. 

Ledmotivet ”Filmen om oss” låter också live som en sång som alltid har funnits (se 
Nils Hanssons recension i DN 20/4). En klockren klassikerkänsla som på Pustervik 
bara överträffas av den ”Twin Peaks”-svävande versionen av albumets mästerliga 
öppningslåt ”Säg mitt namn”, där Dahlgren fångar sig själv i en serie känslolägen 
hon aldrig skulle ha trott sig om. En lovsång till det fantastiska i att ständigt bli 
överraskad av livet. 

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/kulturmannen-samlar-tankarna/ 
 
Philip Teir, publicerad 2016-03-31 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/eva-dahlgren-jag-sjunger-ljuset/
http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/eva-dahlgren-jag-sjunger-ljuset/
http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/eva-dahlgren-jag-sjunger-ljuset/
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/kulturmannen-samlar-tankarna/


 

104 

 

Så vad ska vi egentligen göra med insikten om att Horace Engdahl, Svenska 
Akademiens tidigare ständige sekreterare, gillar att se slösaktiga människor bryta 
samman i programmet ”Lyxfällan”? 

Engdahl berättade det för Björn af Kleen i en intervju i DN förra helgen, men 
skriver också om denna privata njutning i sin nya aforismsamling ”Den sista 
grisen”: ”Höjdpunkten är när de faller i gråt vid anblicken av den samlade mängden 
obetalda räkningar och skyhöga räntor på lättvindiga lån”. 

Av alla texter i den här samlingen är det den märkligaste, kanske eftersom jag själv 
alltid haft motsatt reaktion: att se mänsklig svaghet och desperation blottas gör 
mig bara ledsen och illa till mods. Är Horace Engdahl lite sadist? 

Så här kan man läsa och spekulera, tills man inser att man nog får närma sig 
texterna humoristiskt, kanske rent av som fiktion, inte minst när det gäller bokens 
sista del. Engdahl skriver med en stil som känns lånad från Kafka eller Beckett: den 
ensamme skriftställarens anteckningar från kammaren, de avmätta hugskotten, de 
små nypen mot en absurd omvärld. 

Så vad lär vi oss? Att tråkighet, vana och status quo är bra. Att det finns en övertro 
på den romantiska genimyten (”Denna kitschiga kvarleva av ett annat århundrades 
ungdomsrevolt!”), att fasta övertygelser är farliga (”Man ogillar det belevade 
hyckleriet bara tills man möter den mordlystna sanningsivern”), och att vår tid 
präglas av ett slentrianmässigt dissande av rika människor (”Avsky för lyx är en 
form av sexualskräck, maskerad till socialt samvete”). 

Man kan tycka att det är lite skrattretande att en person som kan räkna Gyllene 
Salen som sin arbetsplats (här finns också en text om det svåra med 
bordsplaceringar) känner ett sådant förakt mot människor som tar snabblån. 

Men Horace Engdahl lanserar också ett slags poetik redan i början av boken. ”En 
författare måste vara beredd att svika allt och alla för att finna sin ton”. Alltså: 
vänta er inga bekväma och försonande åsikter. 

Ibland får han till det, ibland känns iakttagelserna ungefär på samma nivå som hos 
mer verbalt funtade Facebookcyniker. 

Mest njutbar är Engdahl när hans bildspråk närmar sig något slags 
Tranströmeraktig poesi. I en fin passage skriver han, via Stendhal, om hur det 
känns när en intensiv attraktion slocknar: ”Det är som att i drömmen vandra 
genom en korridor i en okänd byggnad, attraherad av en musik som blir starkare 
och starkare ju mera man närmar sig dess källa. Men plötsligt tystnar den, utan att 
man har hittat rummet varifrån den kom (…) Skyndsamt försöker man ta sig ut ur 
byggnaden, rädd att någon skall fråga vad man har där att göra.” 

Det är förstås ingen slump att ”Den sista grisen” utkommer bara en vecka efter 
Ebba Witt-Brattströms ”Århundradets kärlekskrig”. Sällan har väl en separation 
varit lika offentlig, sällan har ett par grundmurat sitt förhållande lika starkt efter 
en skilsmässa. Kan man inte bo tillsammans, så kan man åtminstone dela plats på 
kultursidorna. 

http://www.dn.se/kultur-noje/horace-engdahl-man-kan-aldrig-leva-ett-liv-utan-nederlag/
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För den som vill göra komparativa analyser finns det en del att hämta: ofta 
sammanfaller tonfallet i Engdahls aforismer med ”Han” i Witt-Brattströms 
punktroman, som om det var samma röst som talade. Engdahl skriver en hel del 
om manligt och kvinnligt, och om sex: ”När kvinnor tar till orda i sexdebatten är 
det ännu i våra dagar för att i något avseende inskränka knullandet.” Jag råder 
författaren att genast läsa några texter av Nina Lekander eller se den nya 
miniserien om Kerstin Thorvall. 

I bokens sista del ges röst åt en person som uttrycker sin leda i en mer otyglad 
form. Den här delen av boken, ”Mannen på bryggan”, kommer att sättas upp som 
en monolog på Dramaten i vinter. 

Mina tankar går till Donald Trump, till den allt vanligare känslan man har av att 
den växande populismen i västvärlden handlar om en upplevelse av förlust, att 
Trump är den yttersta symbolen för den kränkta vita mannen. Också ”Mannen på 
bryggan” tycks känna en sorg över sin förlorade ställning. 

Engdahl förstår det här, och därför har han också gett sin bok en ironisk titel, som 
väl ska tolkas som Kulturmannens martyraktiga dom över sig själv. Den sista 
grisen är också en kränkt gris, ofta självföraktande, ibland ledsen och övergiven: 
”Jag försöker ibland föreställa mig människors lättnad när jag har lämnat deras 
sällskap.” 

Jag slår igen boken med en känsla av vemod. Men några skarpa iakttagelser och 
sorgmodiga rader tar jag med mig. Som när Engdahl skriver om det förgängliga i 
skribentyrket: ”Döden är ett gammalt tidskriftsnummer där man medverkar”. 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/onaturlig-natur-och-egen-
humor/ 

Milou Allerholm, publicerad 2016-04-06 

Max Book har sedan genombrottet på 1980-talet blivit en representant för tidens 
postmoderna vändning. Waldemarsudde visar nu en omfattande sammanställning 
av hans verk från 1970-talet och framåt, med tonvikt på de senaste åren. Två 
våningar med närmare hundra målningar och videor, där både antalet verk och 
den säkra hängningen skapar en ovanlig känsla av koncentration. 

Ett par saker framträder tydligt. Hur sammanhållet Books uttryck är genom åren. 
Samtidigt som en klar förändring märks en bit in på 2000-talet. 

Vill man få en idé om 1980- och det tidiga 1990-talets diskussioner om 
postmodernismen är Max Book perfekt. Termen är inte okomplicerad och rymmer 
de mest skilda uttryck – från ett ironiskt konceptuellt och politiskt fotografi till 
måleriets dystopiska och romantiska stämningar som finns hos Book. 

Hans arbeten passade som hand i handske med tidens kritik av den dogmatiska 
högmodernismen som förespråkade att varje medium skulle renodla sin särart och 
inte blandas ihop hur som helst. 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/onaturlig-natur-och-egen-humor/
http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/onaturlig-natur-och-egen-humor/
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Hos Book blandas allt: måleri, fotografi, objekt, abstraktion, figuration. Med 
tidstypisk självklarhet approprierar, lånar, han befintliga bilder. Det blev en del av 
uppgörelsen med en gammal romantisk syn på konstverket som resultatet av 
konstnärens gudomliga genialitet. I stället underströks hur konsten i varje tid är 
beroende av en rad konventioner – sociala, ekonomiska och politiska – och inte 
bara ett avtryck av konstnärens inre. 

Han har från början också använt foto och digitalt producerade bilder som förlagor 
till sina målningar. I dag är inget av det här något märkvärdigt. Det har det 
antagligen aldrig varit för Book heller, men då fanns det, på riktigt, en ideologisk 
strid kring de här frågorna. 

Book är även med i utställningen ”Den romantiska postmodernismen” (nu på 
Eskilstuna konstmuseum). Den understryker på ett bra sätt det sena 1900-talets 
dubbla förhållande till romantiken: å ena sidan uppgörelsen med det romantiska 
konstnärssubjektet, å andra sidan postmodernismens omfamnande av 
romantikens fragment, av det oavslutade och det teatrala, som en motbild till 
modernitetens mer totalitära systembyggen. 

Max Books konst är liksom allt detta: skräpig, dekadent, fragmentariskt, storvulen, 
med en rad material och bilder som staplas på och bredvid varandra, lager av helt 
olika uttryck och materialitet. Hans landskap är lika självklart stadsmiljöer som 
landsbygd, ”en onaturlig natur med en underlig agenda”, för att låna hans egna ord. 
Kanske som del av en kritik mot enkla åtskillnader mellan kultur och natur, och 
mot de ideologiska undertonerna hos ett begrepp som ”naturlig”. 

Den tidiga Max Book använde förutom oljefärg en mängd material: sprejfärg, 
lacker, kemikalier. Det ger hans målningar en karaktär som understryker det 
sönderfall som återkommer på olika sätt i verken, om bilderna så är hämtade från 
en science fiction-film eller verklighetens tv-nyheter. 

På grund av allergiska besvär fick han till slut byta material och arbetssätt. Skiftet 
syns tydligt i utställningen: mer av arbetet sker i datorn, målningarnas grund är en 
fotoutskrift som limmats på duk eller skiva och sedan bearbetats med akrylfärg 
och annat. 

Max Books sätt att sammanställa inte bara bilder utan även ord skapar en säregen 
humor. 

Bildbehandlingsprogrammets verktyg blir mer framträdande, förvrängda kroppar 
och ansikten påminner mig lika mycket om datorns funktioner som om motiven 
själva. 

En del verk är målade utomhus, och då inkluderas barr och annat som fallit ned på 
duken. Brotten mellan bildernas element är tydliga, men på ett typisk Bookskt sätt 
är barret och den digitalt producerade bilden del av samma rum, samma 
”händelsehorisont”. 

Hans sätt att sammanställa inte bara bilder utan även ord skapar en säregen 
humor, som när Carl Fredrik Hill och Benny Hill möts i en av hans sviter. Romantik, 
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glamour, dekadens framträder i en rad olika rörelser: både som fascination och 
som något som knycklar till objektifierande och begärande blickar. 

Det är ett tätt och händelserikt måleri på många nivåer, med undantag av ett par av 
de nyare målningarna, där de ödsliga stämningarna och förvridna figurerna 
framstår som lite monotona och mindre finkalibrerade i känslan. 

Däremot är katalogens historieskrivning ett skämt. Av trettiotalet referenser i de 
fem texterna är en (1) kvinna, och det är Eva Löfdahl, som Book samarbetade med i 
Walldagruppen på 1980-talet. (Marilyn Monroe är inte namngiven, men finns med 
som något slags ikon, så hon kan möjligen räknas också.) I övrigt refereras enbart 
till män. Dessutom är alla texter i katalogen – förutom förordet av museichefen 
Karin Sidén – skrivna av män. 

Så: när berättelsen om en av samtidens uppburna konstnärer ska göras sker det 
alltså återigen inom ett hermetiskt slutet manligt referenssystem. En konstnär, 
dessutom, från en tid när kvinnor på allvar tog plats både på konstscenen och i 
kulturlivet. Inte ett spår av det här. 

Män som liksom bara råkar nämna män? Kom igen, det är 2016. Vad Max Book 
själv står för vet jag inte, men jag har svårt att se att det finns något i hans arbeten 
som tvingar till denna radikala uteslutning. 

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/rasande-scener-ur-ett-aktenskap/ 

Per Svensson, publicerad 2016-03-20 

Ebba Witt-Brattströms debutroman är en hatisk pardans – ett slags de brända 
ordens tragedi. Per Svensson läser en äktenskaplig uppgörelse och försöker 
glömma de biografiska förlagorna. 

I en recension kan man bara förhålla sig på ett sätt till Ebba Witt-Brattströms 
skönlitterära debut: insistera på att texten ska läsas just som skönlitteratur. 

Witt-Brattström är en mycket känd person. Hon har varit gift med annan mycket 
känd person, Horace Engdahl. Det är svårt, närmast omöjligt, att inte för sin inre 
blick se dem i rollerna som ”han” respektive ”hon” i de scener från en skilsmässa 
som utgör ”Århundradets kärlekskrig”. 

Ändå måste man som kritiker försöka tänka bort dem. Ändå måste man försöka 
föreställa sig ”Han”, inte som den före detta ständige sekreteraren i Svenska 
Akademien, utan som en litterär konstruktion. Man måste också hela tiden 
påminna sig själv om att “hon” inte är den feministiskt profilerade 
litteraturprofessorn, utan en romangestalt. 

För var hamnar man annars? I något slags moraldomstol där verkliga personer ska 
rannsakas och dömas. 

Många av oss vill gärna agera nämndemän i sådana domstolar. Vi gillar att få känna 
oss åtminstone lite ordentligare, och lite lyckligare, än våra grannar. Dokusåporna, 

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/rasande-scener-ur-ett-aktenskap/
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de sociala medierna och autofiktionen har givit oss oändligt många möjligheter att 
tillfredsställa detta mycket mänskliga begär. Alla människor är numera potentiellt 
”kända” och alla ”kända” människor har flyttat in i grannlägenheten. 

Det är inte minst därför det är så viktigt att hålla fast vid att det finns ett visst slags 
text som inte utan vidare kan användas som underlag för upphetsade 
Twitterkommentarer, ett visst slags text vars sanningskriterier skiljer sig från dem 
som åberopas i Facebookinlägg. 

Vi brukade kalla det dikt. Litteratur. 

Om det litterära verket ”Århundradets kärlekskrig” kan jag som litteraturkritiker 
tycka fritt. Om Horace Engdahls och Ebba Witt-Brattströms skilsmässa kan jag inte 
säga något alls. En bokrecension är inte en förundersökning. En kultursida är inte 
en rättssal. 

Litteratur, alltså. Genre? ”Punktroman” står det på omslaget. I bland annat 
Danmark används det som ett samlingsbegrepp för fragmentariska, korta texter i 
gränslandet mellan lyrik och prosa. Man skulle också kunna beskriva 
”Århundradets kärlekskrig” som en aforismsamling från avgrunden. Och som 
sådan är den bitvis strålande: ”Att kliva omkring i ruinerna / av ett livslångt 
förhållande / och misstänka / att där aldrig stod / ett gemensamt bygge.” 

Det är en formulering som sammanfattar hela boken; de brända ordens tragedi. 

Aforismerna får dock inte vara sig själva nog. De är inskrivna i en dramatisk 
struktur. Romanen byggs upp som en lång dialog mellan mannen och kvinnan. 
”Hon” och ”han” i hatisk pardans. ”Hon sa:” och ”Han sa:” i anklagelsernas och 
motanklagelsernas foxtrot. 

Problemet med pardans är att den oftast är intressantare för de dansande än för 
omgivningen. Det finns ingen dramatisk kurva i den här pjäsen, ingen peripeti, inte 
heller någon karaktärsutveckling. Allt är hela tiden som det är, det vill säga ett 
inferno i forte fortissimo. Det finns ett par korta sotto voce-partier, men de 
uppfattar man knappt eftersom det slagit lock för ens öron. Man hör bara alla 
dessa uppfinningsrika förolämpningar, nästan i kapten Haddock-klass: ”Som vore 
du / ett skadedjur utan livsrätt / en smittsam iller / en kräkråtta / en vedervärdig 
best”; ”Du är en rutten stubbe i vårt hem”; ”pigfitta”; ”Dovrehäxa”; ”Du är en 
psykoanalytisk härdsmälta”; ”Din huggormsgemytlighet …” 

På titeluppslaget finns en hälsning till Märta Tikkanen och August Strindberg. Och 
ibland utvecklar sig romanens slagväxling verkligen till en Strindbergsk 
kraftmätning. 

Hon sa: 

Jag kallar en katt en katt. 

Det tål du inte. 



 

109 

 

Han sa: 

Jag ska döda dig. 

Inte bildligt utan bokstavligen. 

”Dödsdansen” är en av de utpekade inspirationskällorna för ”Århundradets 
kärlekskrig”. I ett förarbete till det som till sist blir dramat sammanfattar 
Strindberg vad det hela går ut på: ”Makarne pina hvarandra”. I det avseendet ligger 
Ebba Witt-Brattström nära förebilden. Men det finns en skillnad. Strindberg är ju 
inte känd för sin neutralitet i könskrig, men dramatikern i honom såg till att också 
fienden fick bra repliker. I ”Århundradets kärlekskrig” är det genomgående ”hon” 
som är vass, klok, sarkastisk, insiktsfull och ibland till och med förstående. Han får 
nöja sig med att vara antingen aggressiv eller uppblåst. Hans fåfänga och 
karriärism är roten till det onda. Duellen är avgjord redan innan den börjar. Inte 
bra för dramat. 

Märta Tikkanen, Witt-Brattströms andra namngivna inspiratör, valde en annan 
modell för sin klassiska äktenskapsskildring från 70-talet, ”Århundradets 
kärlekssaga”. Där är det bara hustruns röst vi hör. De gånger maken får komma till 
tals är det via henne. Det skapar trovärdighet. Så här upplevde hon sitt äktenskap 
med en periodsupande egocentriker. Upplevelsen kan ingen ifrågasätta. 

Men kanske är det just där, i det svartvita eller kanske snarare det teatralt 
övertydliga, man ska söka bokens särskilda kvaliteter? 

Ebba Witt-Brattströms drama brister i det avseendet inte på grund av vad ”hon” 
hävdar att ”han” gjort och sagt (våldsamheter och hot) utan därför att han för ofta 
får uttrycka sig på ett sätt som reducerar honom till en stereotyp från 1800-talet. 
”Mannen ska bestämma i eget hus”. Vem säger något sådant i dag? Inte ens den 
som tycker det. ”Han” får i sin antikverade antifeminism Pär Ström att framstå som 
en möjlig företrädare för Feministiskt initiativ. Det blir för karikerat. 

Men kanske är det just där, i det svartvita eller kanske snarare det teatralt 
övertydliga, man ska söka bokens särskilda kvaliteter? Ebba Witt-Brattström har 
på ett finurligt och fruktbart sätt varvat dialogpartierna med inskjutna, korta citat, 
popsånger, pjäser, dikter och operor. I en intervju med Matilda Gustavsson i 
Dagens Nyheters boklördag jämfördes boken just med en opera. Det är mitt i prick. 
Det är förstås så man ska läsa texten, som ett operalibretto. 

Jag tänker mig att det skulle kunna vara skrivet av Nattens drottning i Mozarts 
”Trollflöjten”, en av de operor Witt-Brattström lyft in i sin egen text. I 
originaloperan får drottningen sjunga ut sitt hat mot den svekfulle maken Sarastro: 
”Der Hölle Rache kocht in menem Herzen”, helvetesraseriet kokar i mitt hjärta. 
Men sedan blir hon skoningslöst demoniserad, medan Sarastro hyllas som den 
manliga vishetens överstepräst. 

Men när Nattens drottning nu tar över operan är rollerna ombytta. Sarastro 
förödmjukas. Hon själv triumferar. Mozarts librettist Schikaneder chikaneras. 
Misogynin får på moppe. Inte mer än rättvist kan man tycka. 

http://www.dn.se/dnbok/ebba-witt-brattstrom-jag-vill-fa-kvinnor-att-sluta-skammas/
http://www.dn.se/dnbok/ebba-witt-brattstrom-jag-vill-fa-kvinnor-att-sluta-skammas/
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Andra gången jag läser ”Århundradets kärlekskrig” minskar intressant nog det 
motstånd jag kände under den första läsningen. Det beror antagligen på att den 
trots alla föresatser starka skvallerimpulsen försvagas. Det blir lättare att 
förverkliga föresatsen att inte låta ”han” betyda Horace och ”hon” Ebba. 

Vem intresserar sig i dag för att makarna i ”Dödsdansen” hade Strindbergs syster 
Anna och hennes man, läraren Hugo von Philip, som förebilder? Hur många minns 
att konstnären och författaren Henrik Tikkanen var en omsusad kändis? 

”Dödsdansen” är ett drama om livslögner. ”Århundradets kärlekssaga” en diktsvit 
om alkoholmättad manlig narcissism. Det generaliserbara har sedan länge befriats 
från det begränsat biografiska. Kommer det att gå på samma sätt med 
”Århundradets kärlekskrig”? Vi får se. 

Ett av de första citaten i Ebba Witt-Brattströms bok är hämtat från Horace 
Engdahls översättning av Heinrich von Kleists pjäs ”Penthesilea” från 1808: ”Kyssa, 
bita, det är så likt, och den som riktigt älskar, förväxlar lätt det ena med det andra.” 

Hat och kärlek kan ibland leva i paradoxal symbios. ”Alltså silverbröllop!” 
konstaterar till sist kaptenen i ”Dödsdansen”. 

Finns det trots allt en kärlekens kontrapunkt också i Witt-Brattströms roman? Jag 
vill gärna inbilla mig det. När ”hon” på en av de sista sidorna plötsligt säger ”Du är 
/ var / mannen i mitt liv” kan man tycka sig ana ekot av grevinnans vackra aria i en 
annan Mozartopera, ”Figaros bröllop”. Vad hände med den kärlek hon och hennes 
man en gång kände för varandra? Vart tog de lyckliga stunderna vägen? Dove sono 
i bei momenti? 

http://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecensioner/luh-pa-slakthuset-i-
stockholm/ 

Nils Hansson, publicerad 2016-05-20 

Anslaget är lika episkt som någonsin hos ett band som U2, och Ellery James 

Roberts drivs av ett liknande patos som Bono – fast kanske en Bono som svalt 

saltsyra, då. Viljan att peka ut en väg framåt (...) 

Bilaga 6 
 
Ng.se – kolumner/krönikor 
 

http://ng.se/artiklar/valerie-kyeyune-backstrom-snalla-sluta-kalla-all-negativ-
kritik-for-hat 
 
Valerie Kyeyune Backström, publicerad 2016-02-01 
I en krönika av Fredrik Virtanen bemöts kritiken, eller det som kallats: 
"hatstormen", mot SVT:s nya program Vegorätt med andemeningen att allt är 
identitetspolitikens fel. Hela tiden används dessa kraftuttryck: raseri, avsky, 
vrede. 

http://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecensioner/luh-pa-slakthuset-i-stockholm/
http://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecensioner/luh-pa-slakthuset-i-stockholm/
http://ng.se/artiklar/valerie-kyeyune-backstrom-snalla-sluta-kalla-all-negativ-kritik-for-hat
http://ng.se/artiklar/valerie-kyeyune-backstrom-snalla-sluta-kalla-all-negativ-kritik-for-hat
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/fredrikvirtanen/article22143667.ab
http://ng.se/blogg/julia-gummesson/vegoratt-ar-en-parodi-pa-sig-sjalvt
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Jag fastnar vid det, kommer inte undan. Det ringar in så mycket som är störigt i vår 
samtid. Om jag stör mig? Ja. 
 
I en tid där sociala medier får allt större utrymme, där avstånden mellan 
producent och tilltänkt mottagare förkortas – åtminstone skenbart – finns det 
något så skärrat över alla oss som nu räds att få våra huvuden kapade, som om det 
nu ens vore möjligt, på hundrafyrtio tecken.  
 
Ett av hanteringssätten är att beskylla ens belackare för "hat" eller "drev". Även om 
media skyggar för att benämna rasism och övergrepp vid dess rätta namn, där 
inget övertramp är för grovt för att inte kunna slätas ut, där inget mänskligt 
lidande är för stort för att inte kunna paketeras om i volym och ström, har man 
inga problem med att kröna några grönkålskritiska med dessa epitet. Vi skulle 
kunna prata om prioriteringar, men vad är poängen? Nöje är nöje och kanske ännu 
mer i dessa tider då världen brinner. Åtminstone för somliga. 
 
Men är jag motvals om jag säger att det vi kallar hat inte är farligt? Att det inte ens 
är hat? Att folk fortfarande ids uppröras över fjantiga tv-program, så till den grad 
att de diskuteras i en tid då det blivit så oändligt svårt att ”nå ut”, särskilt för public 
service? Om allt förut var censur så fort någon (men aldrig staten) valde att plocka 
eller välja bort ett verk, är nu allt som inte hyllas hat, mobbning eller förtal. Det är 
som att leva på 1700-talet, men ingen har fina handskar att kasta. Och det är så 
tröttsamt, men främst larvigt, då det urholkar betydelsen. 
 
Jag skulle kunna kalla rädslan för negativ kritik eller elakheter för censur, men det 
är inte min stil. Men jag är intresserad av behovet av att politisera detta. Denna lust 
verkar förbehållas allt förutom det som verkligen behöver det. 
 
"Hatet" mot Vegorätt beror alltså på att identitetspolitiken gått för långt, "hatet" 
mot Boys på att folk har dålig självinsikt. Allt känns som dagis när allt ogillande 
skulle skyllas på avundsjuka. Som om det inte gick att applicera en samhällelig 
analys på "problematiska" saker utan att för den skull vilja förbjuda dem. Som att 
man inte kan diskutera rasism eller sexism i populärkulturen, eller för den skull 
tycka saker är kasst, enbart på grund av att de suger? 
 
Nu är inte poängen att negligera näthat, som drabbar och ödelägger liv, men det är 
inte jämställt med att kalla en tv-show töntig. Och i media, där alla känner alla, där 
folks personliga bindningar till dem de ska recensera är lika ihopsnärjda och 
komplicerade som The Chart i The L Word, efterlyser jag snarare mer oängsliga, 
sura och ärliga omdömen.  
 
Min dröm är att fler, och då särskilt ickevita kvinnor, ska få uttrycka sig på samma 
villkor som Johan Croneman. Innan dess håller jag till godo med hans mästerverk, 
konstaterar om Vegorätt: fult var det också. 
 
http://ng.se/artiklar/se-upp-for-semmelsmoothien 
 
Hateef Mousaviyan, publicerad 2016-01-18 
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2016 års klickoptimerade semmeltrend stavas semmelsmoothie – 
men behöver vi verkligen den? 
 
"Lämmeltåget används ofta som metafor då en stor grupp människor till synes 
utan eftertanke gör likadant som andra bara för att andra gör det. Lämmeltåg som 
metafor har till exempel används om aktiemäklare som utan affärsmässiga skäl 
säljer eller köper aktier för att de tror att alla andra gör det. Detta beteende kan 
leda till överdrivna kursrörelser." 
 
Vi tackar Wikipedia för den fina förklaringen, och passar samtidigt på att 
konstatera att det vore snudd på tjänstefel av mig att inte hamra in ordvitsen vi 
alla såg komma. Är ni med? Här kommer den. Semmeltåget. Sällan har väl en så 
genomgripande rimlig term presenterat sig mitt framför ögonen på oss. Den 
riktigt ber om att bli använd av en 24-årig buttergubbe med witzelsucht-tendenser. 
Och vem vore jag att stå i vägen. 
 
Okej, first things first. Jag förstår klickvänligheten i semlans alla avarter. Det gör 
jag verkligen. Men torde det inte finnas någon slags lägre ribba för vad man kan bli 
så öppet fascinerad av? Jag menar: jag kommer dagligen över en massa spännande 
grejer i mitt facebookflöde. Det är ytterst sällan, om än någonsin, jag känner ett 
skrikande behov av att tagga mina närmaste vänner i en FB-post så att alla kan se. 
Droppen som fick bägaren att rinna över var inne på facebooksidan 
tillhörande Thimons Konditori och Bageri. Bilden på deras "seemothie" (vi hjälps 
tillsammans åt att kväsa ordet "seemothie" i sin linda, visst?) är fan helvetets 
nionde cirkel. Kommentarsfältet är peak semmeltåget. Det är ett beteende väl 
värdigt ett eget kapitel i Charles Mackays Extraordinary Popular Delusions and the 
Madness of Crowds. 
 
I fjol skrev Mattias Kroon, landets bästa matskribent, en bitter text i samband med 
hysterin kring semmelwrappen. Då framstod det hela som något av en 
överreaktion. Hur illa kan det vara egentligen? Men nu, såhär ett år i efterhand och 
med den klandervärda semmelsmoothien runt hörnet (se, vi har redan glömt ordet 
"seemothie" tillsammans!), känns hans text plötsligt riktigt relevant. 
 
"Semmeltacos, semmellasagne, semmelköttbullar, semmelfalukorv, semmelkimchi, 
semmelkåldolmar, semmelråbiff, semmelsandaler, semmelselfiestick, 
semmelfeminist, semmelkonstperformance, semmeltidning. Och slutligen, 
semmelburgare. Eller vänta nu, semmelburgaren, hur skulle den se ut?" 
 
Som ni ser bär Kroons krönika nostradamiska förtecken. Men i all ärlighet: skulle 
någon bli förvånad om semmelfeminist kvalade in bland nyorden innan årets slut? 
 

http://ng.se/artiklar/valerie-kyeyune-backstrom-drake-ar-ingenting-annat-an-en-
tont 
 
Valerie Kyeyune Backström, publicerad 2015-07-30 
 
Kanske är Drake något slags lackmuspapper, en projektionsyta. Han kan bli 
lite vad man vill, man kan se lite vad man vill se. Som sådana där fjärilar man 

https://en.wikipedia.org/wiki/Witzelsucht
http://ng.se/artiklar/tossebageriet-lanserar-wrapsemla
https://www.facebook.com/131657996896258/photos/a.132050800190311.25171.131657996896258/1009754079086641/?type=3&theater
https://en.wikipedia.org/wiki/Extraordinary_Popular_Delusions_and_the_Madness_of_Crowds
https://en.wikipedia.org/wiki/Extraordinary_Popular_Delusions_and_the_Madness_of_Crowds
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/melodifestivalen-i-atbar-form/
http://ng.se/artiklar/tossebageriet-lanserar-wrapsemla
http://ng.se/artiklar/haffla-douche-och-klittra-bland-nyorden-2015
http://ng.se/artiklar/valerie-kyeyune-backstrom-drake-ar-ingenting-annat-an-en-tont
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gjorde på dagis, något slags budget-rorschach: vad man väljer att lyfta fram 
säger mest om en själv. 
 
Därför har Drake varit så mycket, särskilt för hipsters som inte kan närma sig 
svarta artister utan en konstlad intellektualisering. Först var han indie, alternativ, 
tills den linjen inte funkade längre. När Drake spelade i Globen skrevs en lång 
krönika där han kallades feminist. Samma sak nu. Drake har köpt en ny gul tröja, 
odlat skägg. Plötsligt ska alla prata om Nya Drake, Nya Sexiga Drake.  
 
En kompis har fått ett nytt jobb utomlands och berättade om datachefen. Han är 
gammal och otrendig men ska dölja det genom överdrivet fräsiga kläder, snajdiga 
glasögon i neon för att passa in på modeföretaget och mata sin ålderskris. En dag 
kom han till jobbet i en neongul hoodie, ungefär som hoodien Drake sportade på 
Instagram. Det är bara ett sammanträffande, men ändå något. 
 
Drake är mycket: en föregångare, en spokesperson, bara att alla missförstått för 
vad. Drake är den han alltid varit: den ultimata tönten. Det är däri hans behållning 
ligger.  
 
När Drake sjunger om känslor utmanar han inte könsnormer, utan hur patetisk 
man kan vara i offentligheten. Drake är en katalysator för sidor vi försöker dölja. 
Självömkan blandad med självgodhet, allt kladdigt, klistrigt och klyschigt som vi 
försöker gömma undan. Som ett offentligt fyllesms till någon man för sin egen 
värdighets skull borde släppt för länge sedan. 
 
Drake är vårt eget övermod, alla pretentioner och drömmar vi för länge sedan 
borde gett upp, saker man gör för att ett halvår senare fyllas av panisk skam vid 
erinringen. Drake försöker starta trender och misslyckas (den enda som på allvar 
tyckte att sporthandskar såg bra ut är väl Lorentz?), Drake försöker vara fake deep 
och artsy, spelar in någon slags konstfilm som ärligt talat är det sämsta jag sett, och 
där är skillnaden. 
 
Om Kanye West drivs av en hybris värdig en diktator är Drake bara en 
högstadiekille med dålig verklighetsuppfattning. Kanyes övermod är episkt, det gör 
att han kan backa upp saker han egentligen inte borde. Drake är bara som man blir 
på fyllan, som vi alla kan bli på fyllan. Om det i Kanye finns ett vemodigt stråk i 
strävan att bli accepterad av finkulturen finns hos Drake bara en douchebags brist 
på självinsikt.  
 
Därför älskar jag Drake: han får en att fatta att man inte är annat än en tönt, men 
att det också funkar. 
 
Eller så säger det mest om mig. 
 

http://ng.se/artiklar/jimmy-hakansson-skarmskammen-ar-var-tids-videovald 
 
Jimmy Håkansson, publicerad 2015-05-06 
 
Sluta bingetitta på The Walking Dead, ungdomar. Eller inte. 

http://ng.se/artiklar/drake-ar-feminist
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Att skämmas för våra medievanor är en fin tradition som vi för vidare med 
stolthet. 
  
Den som tittade på Nyhetsmorgon i TV4 den 25 april möttes av en medelålders 
man som lajvade ungdom. Och vad gör då den förtappade ungdomen idag, om inte 
”dygnar”? Dygna som i att stanna uppe hela natten för att spela våldsamma tv-spel, 
trycka i sig transfetter och hälla energidrycker rätt ner i halsen. Jag vet vad du 
tänker. Ungdomen måste förkovra sig. Skötsamma ungdomar sträckläser 
bildningsromaner som Räddaren i nöden och gör endast sporadiska uppehåll för 
att rulla tunnband med pinne. 
 
För digital detox-förespråkaren Patrik Wincent – som till vardags driver 
Dataspelsakuten, föreläser om mindfulness för datorspelare och har ett 
ekonomiskt intresse i stigmatiseringen av ungdomars medievanor – var det 
onyttiga experimentet en särskilt tuff prövning. Eftersom: ”Jag är van vid att äta 
glutenfri mat, meditera och dricka mina gröna smoothies." Information som 
lämpar sig bättre på en cyniskt utstuderad Tinderprofil än i ett inslag 
i Nyhetsmorgon. 
 
För att betona experimentets vetenskapliga metod förde en sjuksköterska 
protokoll över Patrik Wincents blodsockernivå medan han dygnade. Det visade sig 
att nivån höjdes i samband med att han åt mycket socker. Alarmerande! Med dessa 
nya forskarrön kunde de konstatera att ungdomar sitter för mycket framför sina 
skärmar. 
 
Bara några veckor före TV4:s pseudovetenskapliga inslag publicerade statens 
medieråd sin rapport ”Unga & medier 2015”. Det är en kartläggning av ungdomars 
medievanor utifrån ett urval om sammanlagt 3 998 barn och ungdomar i åldrarna 
9 till 18. Med snabb huvudräkning kan vi se att det är 3 997 fler medverkande än 
i Nyhetsmorgons experiment. 
 
I rapporten gick det att läsa att även ungdomar själva anser att de ägnar alldeles 
för mycket tid framför skärmar, och alldeles för lite åt fysisk aktivitet och att läsa 
böcker. Sam Sundberg sammanfattar fenomenet i en krönika i SvD (14/4): 
“Antingen missbrukar våra barn spel och sociala medier mot bättre vetande, eller 
så har de från omgivningen anammat attityden att skärmrelaterade aktiviteter är 
något fult som man inte ska ägna för mycket tid åt.” 
 
Ungdomar bingeslukar tv-serier, instagrammar putmunsselfies och hetsspelar 
våldsspel. Men allra mest skäms de, för våra skuldkänslor har blivit deras 
arvegods. Från hårdrockshysteri och videovåld till datorspelsberoende och 
skärmskam. Om vi inte kan slita kidsen från skärmarna kan vi åtminstone ge dem 
skamkänslor som brännmärker dem för livet. Det är det minsta vi kan göra. 
 

http://ng.se/artiklar/kronika-hiphopen-tar-plats-slappna-av 
 
Camila Astorga Diaz, publicerad 2015-02-25 
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Lyckliga gatan. 
 
Jag tänker ofta på hur skönt det är att bo i Göteborg.  
 
De som är härifrån brukar fnysa åt mig, men jag står för det. Jag har bara bott här i 
snart fyra år. När Göteborg inte är en mötesplats för diverse kulturarbetare sviktar 
golvet när Yung Lean härjar på Yaki-Da. Och samtidigt längs med allén vid 
Trädgårdsföreningen står folk på tårna för att tjuvkika på random rocklegendar. 
Längs med hamnen repar rockband i riktiga smedjor, ur smutsiga lokaler skränar 
nypunken och när solen går upp skingrar sig röken på technoklubbarna.   
  
Göteborg är gött just eftersom stan lider av ett ofrånkomligt popkomplex. Det 
sitter i väggarna på alla lokaler, allt från Jazzhusets backstageområde bestående av 
en soffa och ett inpyrt trapphus till att hela Göteborg använts som kulisser till 
filmatiseringar av popdrömmar (inte bara Känn ingen sorgutan senast också Peter 
Birros SVT-drama Viva Hate). Det är stadens smutsiga historia, den står där på 
perrongen och gör sig påmind när tåget gått åt alla andra håll.   
  
Har du aldrig hatat pop? Tur. Även om den kan vara oäven och trotsig är det trots 
allt den som har gjort att alla vågar blanda lite friskare, att genrerna inte behöver 
ha egna arenor, och att det finns mer utrymme för känsla än för eftertanke. För 
samarbeten framför elitism. Och det leder mig in påLyckliga gatan. För aldrig 
någonsin har hiphopen porträtterats på ett lika ärligt sätt och mixats med pop. Det 
var ett Så mycket bättre men med mindre fokus på att fälla tårar och större på 
mötena. 
Förra året var hiphopen äntligen i alla finrum, men inte på finrummens premisser. 
 
Inte som när Sebbe Staxx höll en monolog på Dramaten 2012, när Petter, Timbuktu 
och Ken Ring var med i Så mycket bättre eller när Ison var jurymedlem i X-Factor. 
De är inte längre hiphopalibin, utan istället i fokus. Och Samboii, Gee Dixon, Linda 
Pira och de andra rapparna fick berätta bakgrunden till sin musik. Där hände något 
magiskt, sällsynt i svensk television: Arja Saijonmaa, Harpo och Kicki Danielsson 
lyssnade istället för att själva berätta, stå i fokus och förklara vad musik betyder 
för dem. Popen fick stiga åt sidan och ge hiphopen platsen den förtjänar, och 
publiken fick sin emotionella kick. Inte av de på förhand regisserade stunderna, 
utan av att det finns något tragikomiskt i att vi kan ha envisa fördomar mot en 
genre vi aldrig tidigare hört men som självklart raderas när vi träffar rätt 
personer.   
  
Vi trycker delete och börjar om. Nästa steg är att radera språket som används i 
hiphopkretsar för att utesluta de som precis har börjat lyssna. Istället för att prata 
om hiphopens fyra element och att man ”varit med sedan dag ett” och alla andra 
triviala sätt att beskriva sin egen överlägsenhet inom en genre kan väl alla bara ta 
och ladda ner Drakes nya. 
 

http://ng.se/artiklar/tjej-med-delay-och-gubbe-med-bord-goteborgs-binara-
konstmusikscen 
 
Maria Ramnehill, publicerad 2015-02-24 
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"Pappa, vad betyder Tjej med delay?" "Jadu, en Tjej med delay är en ung, 
snygg person som lirar knastrig pop med looppedaler och annat 
elektrokrimskrams."  
 
Det kvinnor gör och tycker om bedöms alltid som ytligt, som känslomässigt tjafs, 
oavsett om det handlar om Legally Blonde, Suzanne Collins Hungerspelen eller 
Beyonce. Musikern Siri Landgren upptäckte att hon befann sig mitt emellan två 
genrer på Göteborgs elektroniska konstmusikscen - genrer som i den lokala 
jargongen döpts till Gubbe med bord och Tjej med delay.  
  
Det är inte ens delay de använder, utan looppedaler, men oavsett är det enligt 
Gubbar med bord helt ute. Fel teknik och fel musik. Begreppet Tjej med delay 
myntades från början om göteborgska Midaircondo, och andra artister som använt 
sig av liknande teknik är Imogen Heap och Juana Molina.  
– Genrerna är definierade av tekniken. Gubbe med bord är mycket män, mycket 
teknik och mycket noise - det får inte vara för smörigt. Det är ingen öppen sexism 
men en väldigt specifik stark nördkultur. 
 
Gubbe med bord är mindre poppigt än Tjej med delay, mindre visuellt. Inga beats, 
mindre harmoniskt och absolut inga loop-pedaler! Genrerna har alltså egentligen 
inget med kön att göra, så hur uppstår begreppen? Jag tycker att Landgren 
beskriver Gubbe med bord som en typiskt manlig nördkultur, där vilken teknik 
man använder är lika viktigt som hur det låter. Skapades dessa som två separata 
genrer när gubbar med bord började prata om Tjej med delay, fanns de innan eller 
har de organiserats kring en idé om kön i efterhand? Är det ens två separata 
genrer? Siri Landgren är inte säker på det. Trots att till exempel Andrew Bird är en 
man placerar hon honom med självklarhet i Tjej med delay-genren. 
  
Begreppen verkar bara finnas i Göteborg, men Siri Landgren tycker att de sätter 
fingret på något större och viktigare; om hur kön görs inom musikvärlden. Det är 
inte svårt att dra paralleller från Tjej med delay-begreppet till andra kvinnliga 
sfärer. Hennes krönika om det nedvärderande begreppet uppmärksammades av 
föreningen Geiger och de ville att hon skulle ta hand om en kväll på 
Geigerfestivalen, vanligtvis en högborg för gubbarna med bord. Förutom 
panelsamtal har hon bokat artister som hon tycker utmanar uppdelningen av 
genrer. Eller kön, om du så vill. Jakob Svartengren, Linda Oláh, Fågelle och Sqein 
ska försöka riva ned barriärerna med Gubbtjejernas Big Night Out på Cinnober 
Teater på fredag.  
– Jag vill översvämma eventet med de här begreppen, för att försöka destabilisera 
dem, säger hon. 
  
Gubbtjejernas Big Night Out handlar om att rent musikaliskt ifrågasätta den binär 
som har skapats inom elektronisk konstmusik i Göteborg, att ifrågasätta hur man 
kopplar musiken till den som gör den. Precis som varken kroppsligt kön eller 
könsidentitet går att enkelt dela in i två väldefinierade kategorier, kan inte den 
elektroniska konstmusiken delas i två. 
 

http://ng.se/artiklar/syster-syster-filmfestivalen-fokuserar-pa-transpersoner 
 
Maria Ramnehill, publicerad 2015-02-20 
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En filmfestival som domineras av berättelser om transpersoner? Är det ens 
möjligt? Filmfestivalen Syster! Syster! fokuserar i år på HBTQ-frågor. På lördag 
visas flera kontroversiella och uppmärksammade filmer, om abort, rasism och 
transerfarenheter. 
 
Det är tredje året som Amnesty Grupp 44 anordnar Syster! Syster!, en filmfestival 
med fokus på kvinnors rättigheter som i år fokuserar på film om HBTQ-frågor. Och 
i år innehåller programmet utöver tre långfilmsdokumentärer fyra kortfilmer med 
transtema, som alla fokuserar på frågor om kön och sexualitet. Dessutom hålls ett 
panelsamtal som diskuterar senaste åretns boom med transpersoner inom 
populärkultur. 
– Vi fick berättigad kritik efter de tidigare festivalerna. De tyckte att filmerna var 
fantastiska men att det saknades vissa perspektiv, och det håller vi ju med om, 
säger Anna Hagnefur, en av arrangörerna. 
– Beyond The Mirror’s Gaze är en jättefin och fyndig animerad film som 
kommenterar kön och sexuella roller på fyra minuter. 
 
Dokumentären Out In The Night följer fyra svarta lesbiska kvinnor som en kväll 
New York agerat i självförsvar mot en mans misogyna och homofoba attacker. Det 
är en välgjord dokumentär om en deprimerande verklighet – Angela Davis 
sammanfattar i en scen hela filmen när hon säger att man som svart lesbisk kvinna 
har två val: att ta emot trakasserierna eller att försvara sig – och att resultatet när 
man försvarar sig är fängelse. 
 
Regissören Blair Doroshwalther följde rubrikerna om “Attack Of The Killer 
Lesbians” och “Man Is Stabbed After Admiring A Stranger” i amerikanska medier. 
 
“En beundrare? Jag kunde verkligen inte tro det”, skriver Blair Doroswalther i ett 
mail till oss. “En man 'beundrar' inte tonåriga tjejer på stan vid midnatt. Det är 
trakasserier. Och jag har aldrig mött en kvinna som inte har blivit trakasserad på 
stan någon gång i sitt liv, särskilt inte i New York." 
 
Hon började först att arbeta som aktivist kring fallet, och när Renata, Patreese, 
Venice och Terrain alla dömdes till fängelse kom tanken på att göra en dokumentär 
om dem. “Jag ville förstå varför den här mannen i mainstreammedia betraktades 
som en potentiell uppvaktare och inte ett hot. Varför såg man inte de här 
kvinnorna som några som överlevt våldsamma homofoba trakasserier? Och varför 
dömdes fyra kvinnor utan kriminellt förflutet för gängbrott, när de inte var med i 
något gäng?” 
 
Filmen har fått ett varmt mottagande, både i USA och utanför, men den har mest 
visats i HBTQ-sammanhang. Många har berättat om liknande händelser och 
Doroswalther hoppas att filmen kan få större politiska konsekvenser när den visas 
på amerikanska public servicekanalen PBS i juni. “Jag tror att den här historien 
hade sett annorlunda ut om de inblandade hade varit vita. Ras och klass, så väl som 
kön och sexualitet, var och är avgörande frågor i det här fallet. Vårt land har så 
mycket undermedveten rasism, sexism, klassism och homofobi, och jag tror att det 
här fallet lockade fram det värsta i journalisterna som skrev om det.” 
 

http://systersyster.tumblr.com/
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Efter Lady Valor, filmen om Kristin Beck som kom ut som transkvinna efter tjugo år 
i den amerikanska militären, kommer bland andra genusvetaren Wibke Straube att 
delta i ett panelsamtal om transpersoner på film. Syster! Syster! börjar på lördag 
klockan 14.30 på biografen Tellus i Midsommkransen, och festivalen pågår hela 
dagen. Att transpersoner syns mer på film och i tv idag behöver inte betyda att 
representationen är bra, och samtalet kommer också att ta upp transpersoners 
villkor i samhället, som att transpersoner fortfarande inte har rätt att bestämma 
över sin egen kropp. 
– Och så är det såklart roligt att kunna visa Vessel, dokumentären om Women On 
Waves som verkligen visar hur global abortfrågan är. 
 
Women On Waves var filmen som attackerades med en rökbomb i december förra 
året när den visades på Ottars och RFSU:s aborfilmfestival – ett arrangemang som 
uppmärksammade att det 2014 var 40 år sedan Sverige tillät fri abort. 
 

http://ng.se/artiklar/kronika-en-stad-i-borjan-av-nagot 
 
Camilla Almqvist Terán, publicerad 2015-01-28 
 
Så var det dags för min sista ledarkrönika som redaktör för Nöjesguiden 
Malmö/Lund och därför tänkte jag kosta på mig att vara lite extra personlig. Jag 
flyttade hit som en kaxig och samtidigt vilsen 21-åring, två och halvt år senare 
flyttar jag härifrån som en något mindre kaxig och inte riktigt lika vilsen 24-åring! 
Under de här åren känner jag att jag har bockat av det mesta och bästa av de lokala 
upplevelser som finns att tillgå: jag har bott på Värnhem och vid Folkets Park (ana 
den här stockholmarens förvåning över de förstahandskontrakt som bara var ett 
telefonsamtal bort), promenerat bland pilträden i Pildammsparken, klätt mig i 
paisley och klippt en kort lugg. Jag har druckit många öl på Le Le’s, kallbadat med 
tanterna på Ribersborg, haft både fantastiska och katastrofala utekvällar på Norra 
Grängesberg, ätit många luncher på Malmö konsthall och köpt hundratals koppar 
kaffe på Chez Madame.  
Det har nog varit de bästa åren i mitt liv, och Malmös själ har definitivt smittat av 
sig i form av bekymmerslösheten och den opretentiösa stämningen som är både 
det bästa och sämsta med staden. ”Malmö är väldigt kontinentalt” brukar det sägas. 
Och visst, på det sättet att det är avslappnat kan jag inte annat än hålla med.  
 
För ett par veckor sedan läste jag en krönika i Sydsvenskan med rubriken ”Och 
efter hajpen, Malmö?”. Den jämförde Malmö och Berlin med fokus på 
gentrifieringen som fått Malmö att på ganska kort tid gå från en gammal 
arbetarstad utan ett särskilt spännande nöjesliv till en stad som ändå kan kalla sig 
”hipp” (bortsett från allt snack om klubbdöd på sistone). I krönikan konstaterades 
att ”En hajp går över. Efter peak går det utför”, och frågan ställdes: har Malmö 
kanske redan nått sin peak?  
 
Jag sitter som alla goda krönikörer inne på svaret, som i det här fallet är nej. Det 
som är fantastiskt och unikt med Malmö är att staden är så himla mycket i början 
av något. Ingenting här är fixerat ännu, inte ens utskällda S:t Knuts och Sorgenfri är 
färdigvuxna. Gentrifiering tycker jag självklart är något som ska problematiseras 
och till viss del ifrågasättas, men även om Malmö har fler kaffebarer och affärer 
med retro-porslin nu än för fem år sedan är det fortfarande en dröm om man ser 

https://www.facebook.com/events/1551708805087057/?notif_t=plan_user_joined
http://nojesguiden.se/blogg/kakan/det-antifeministiska-overgreppet-ikvall
http://ng.se/artiklar/kronika-en-stad-i-borjan-av-nagot
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till möjligheterna som finns. Rörligheten existerar än så länge, det är fortfarande 
billigt, lätt att få bostad, korta avstånd mellan allt och alla, galna upptåg och livets 
goda! 
 
Tack till alla fina typer som förgyllt mina år här genom att bidra till Malmös själ 
med sin konst, sitt engagemang och begåvning. Speciellt tänker jag på alla som gör 
den bästa dansmusiken, de ambitiösa författarna som skriver de mest 
hjärtskärande bra texterna och de politiska förkämpar som gång på gång står upp 
mot läskiga samhällsströmmar. Malmö är bäst. Tack för mig, vi ses! 
 

http://ng.se/artiklar/kronika-dar-det-alternativa-blir-konservativt 
 
Björn Werner, publicerad 2014-12-18 
 
Klockan är 01.15. Fredag på Andra Långgatans västra del. Det var längesen jag 
hade en liknande kväll, slår det mig medan tre polishästar klapprar förbi på 
asfalten. Ändå är allt precis som vanligt. 
 
Konceptet ”Andra Lång” är här vid Masthuggstorgets ände som fastfruset i tiden. 
Det är samma krogar som serverar samma öl ur samma glas som de alltid gjort. 
Lövskogsfonden på Publik hänger kvar. Bambainredningen på Kellys är orörd. 
Ölmetrarna på Sejdeln tornar fortfarande höga över borden. Ur högtalarna sprakar 
rockmusiken. Till och med besökarna ser likadana ut. Jeansjackorna är på, den 
rutiga skjortan snyggt ostruken, prillan tryggt under läppen, sotarmössan 
balanserar där den alltid gjort. 
 
Det sägs att folk brukar fastna i den stil de hade när de trivdes som bäst. Kanske 
gäller det också platser? I så fall mådde Andra Långgatan som bäst cirka 2005. Det 
som var alternativt då har blivit konservativt nu. Och det är inte första gången. 
Göteborg har alltid varit bra på att dröja sig kvar i det förflutna. På vägen hem går 
jag över Hagas kullerstensbelagda bakgator. Här syns spåren från förr fortfarande 
tydligt. Medan resten av världen gick vidare har delar av det förflutna alltid 
överlevt i Göteborg. Vissa platser i staden är som revor i tiden där sjuttiotalet 
läcker ut i nuet. Solrosen som jag precis gått förbi är det bästa exemplet.  
 
Det märks så fort man närmar sig. De (...) 
Ng.se – recensioner 
 

http://ng.se/recensioner/film/sophelikoptern 
 
Maja Waltré, publicerad 2016-05-26 
 
Sophelikoptern är en originell och andlöst vacker film där tiden tycks ha stannat i 
ett tidlöst vakuum. Svartvit, fåordig, politiskt laddad. Och den handlar om romer. 
Tre syskon beger sig ut på en bilresa genom Sverige för att lämna tillbaka ett 
väggur som går men inte slår till deras mormor. Deras respektive ansiktsuttryck 
har liksom klockan stannat. Den ena är likgiltig, den andra bister. Den tredje är 
barnsligt nyfiken – en renodlad konstnärssjäl som på grund av sitt lågutbildade arv 
inte kan formulera sitt hjärtas längtan i ord. Men han vill bli poet. 

http://ng.se/artiklar/kronika-dar-det-alternativa-blir-konservativt
http://ng.se/recensioner/film/sophelikoptern
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Jonas Selberg Augustséns nya film Sophelikoptern är inte bara en politisk 
manifestation över hur människor möter varandra utan också ett utrops- och 
frågetecken kring växthuseffekten, djurplågeri och en välfärd som blickar ut över 
ett stup. Även om filmen onekligen är mycket långsam påminner den ofta om en in- 
och utandning. 
 
Under resans gång hamnar syskonen på lite olika ställen, varibland i en norrländsk 
by som för tankarna till Lönneberga. De hinner möta många människor. ”Fin 
klocka”, säger dem. De ställer också en hel del frågor på engelska och femte gången 
filmens huvudpersoner upprepar att de kan svenska är poängen uppenbarligen att 
det inte är utan att det blir lite tjatigt. Replikskiftena är sparsamt utportionerade, 
monotont uppfordrande och svärtade i en absurd humor över vårt lands 
alarmerande tillstånd. 
När eftertexterna rullar är filmproduktionen närmast utstuderat representerad av 
svenska namn, till den milda graden att en person helt enkelt heter Svensk i 
efternamn. Trots det, eller kanske just därför, är filmen att betrakta som ett upprop 
för de som i praktiken inte har en självklar plats i det svenska samhället. 
 

http://ng.se/recensioner/film/alice-i-spegellandet 
 
Daniel Hånberg Alonso, publicerad 2016-05-26 
 
Omöjligt! Det är ett ord som inte existerar i Alices (Mia Wasikowska) 
vokabulär och skam den som uttalar det. 
 
Efter att ha varit på de vida haven i tre år återvänder Alice till London där den 
dystra verkligheten gör sig påmind. Än värre blir det när det hon blir kallad till 
Underlandet och får reda på att The Mad Hatter (Johnny Depp) har tappat all 
livslust och glädje. Han har nämligen fått för sig att hans familj fortfarande är vid 
liv, men ingen tror på honom. Inte ens Alice. Den enda räddningen är om Alice 
lyckas hitta tiden själv för att kunna hindra The Mad Hatters familj från att bli 
dödade av Jabberwockyn. 
 
Tim Burton har klivit ned från regipallen och tagit på sig producentmössan. Istället 
är det James Bobin som tagit rodret för uppföljaren till Alice i underlandet (2010) 
som överraskade alla genom att bli en av världens mest inkomstbringande filmer. 
Bobin är en van komediregissör efter att ha regisserat både Da Ali G Show, Flight Of 
The Conchords och de två senaste Mupparna-filmerna. Därför är det så synd 
att Alice i spegellandet är en så klumpig, innehållslös effektextravaganza.  
 
I Underlandet är tid en person, rättare sagt gamle Bobin-kompisen Sacha Baron 
Cohen. Britten kommer in som en frisk fläkt bland ointressanta karaktärer och 
visuellt fyrverkeri. Manuset ber oss att delta i oavslutade dialoger-leken medan 
man som publik konstant tittar på sin klocka. Alice må vara en stark självständig 
karaktär, men hon är också tämligen egocentrisk.  
 
Alice i spegellandet består av överflödiga scener och krystad exposition där all 
energi har lagts på att göra en så spektakelfylld visuell upplevelse som möjligt av 
ett ofärdigt manus. Visst är det fasansfullt snyggt i IMAX 3D, men också förbaskat 

http://ng.se/recensioner/film/alice-i-spegellandet
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tråkigt. För en film som handlar om tid är det just tid man vill ha tillbaka när det 
hela är över. 
 

http://ng.se/recensioner/musik/kristin-kontrol-x-communicate 
 
Julia Vangsnes, publicerad 2016-05-26 
 
NYC-artisten Kristin Welchez har tidigare varit trummis i trion Grand Ole Party, 
men är mest känd som frontpersonen Dee Dee i Dum Dum Girls. Med soloprojektet 
ger hon sig ut på nytt vatten med en ljudbild som skiljer sig markant från tidigare 
projekt. X-Communicate är ett retrospektivt åttiotalspopalbum med 
igenkänningsfaktorer som hintar influenser från Bananarama, Fleetwood Mac, 
Blondie och tidiga Kylie Minogue. Flera av spåren har kommersiell hitpotential 
som individuella spår, men som helhet på ett album tar de ut varandra. Styrkan 
och genuiniteten känns främst i de lugnare arrangemangen där Kristin kommer 
fram bäst. Albumets absoluta höjdpunkt är euforiska singeln(Don't) Wannabe som 
är en cool powerballad med rätta känslan och udd för att kunna bli en 
popklassiker. Här finns också halvballaden What Is Love, släpiga Smoke Rings och 
poppiga Going Thru the Motions som given sommarhit. Helhetsmässigt uteblir den 
unika känslan, men det är kul omväxling för fans av Dum Dum Girls. 
 

http://ng.se/recensioner/musik/car-seat-headrest-teens-of-denial 
 
Patrik Forshage, publicerad 2016-05-26 
 
Precis som när Pavement eller Pixies ursprungligen nådde ut, när Beck för första 
gången spelades på MTV, eller när Ty Segall eller Mac DeMarco plötsligt 
exploderade är det en omvälvande upplevelse att höra Car Seat Headrests 
debutalbum. Den 23-årige Will Toledo har slipat på sin gitarrindie på typ tolv-
tretton Soundcloud-album hittills, och när han till slut når omvärldens och den här 
anmälarens öron är han en färdig artist.  
 
I hetsiga Vincent Google-diagnosticerar han först klinisk depression, och 
självmedicinerar med jublande trumpeter, en frifräsande sologitarr och maniska 
trummor, men oberoende av psykiskt hälsotillstånd konstruerar Will Toledo så 
briljanta låttitlar att det är frestande att rabbla allihop. Ändå är att det mäktiga 
gitarrmanglet i grungefesten Destroyed By HIppie Powers till och med är bättre än 
titeln. (Joe Gets Kicked Out Of School For Using) Drugs with Friends (But Says This 
Isn't A Problem)är ingen vacker historia, men en desto smartare underliggande 
melodi. För Will Toledo har en slackerattityd till refränger och knäckande 
melodier, som båda delarna dyker upp överallt utan att han bryr sig om att 
profitera på dem genom accentuerande eller ens en refrängrepris. Drunk 
Drivers/Killer Whales är ett undantag med en återkommande fantastisk lofi-
refräng, medan Connect the Dots (The Saga of Frank Sinatra) är en komplex 
lofi/grunge-symfoni i flera avdelningar. Med Teens of Denialhar Car Seat Hedrest 
givit oss en skiva att ägna lika mycket tid åt att festa till som att djuplyssnande 
analysera, och båda aktiviteterna räcker avsevärt längre än den svenska 
sommaren.  
 

http://ng.se/recensioner/tv/the-girlfriend-experience 

http://ng.se/recensioner/musik/kristin-kontrol-x-communicate
http://ng.se/recensioner/musik/car-seat-headrest-teens-of-denial
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Jimmy Håkansson, publicerad 2016-05-25 
 
The Girlfriend Experience sätter eskortbranschen under lupp. 
 
Christine Reade är en engagerad juridikstudent och har precis lyckats landa en 
praktikplats på den renommerade advokatbyrån Kirkland & Allen. Hon är kall, stel 
och i absolut kontroll. Oavsett om hon skriver en tenta eller har sex mot betalning. 
 
The Girlfriend Experience är inte din Lilja 4-ever-tolkning av prostitution. På ett 
ytligt plan innehåller de samma beståndsdelar: kroppar som handelsvaror, gubbar 
en massé och vackra kvinnor som måste förhålla sig till männens maktkapital. 
Men The Girlfriend Experience kastar ljus på kroppshandeln som äger rum i 
exklusiva hotellsviter snarare än på smutsiga bakgator. Den våldsbenägna 
hallicken ersatt med en professionell eskortentreprenör. Dramat är därefter: kallt 
och kalkerande som i ett känslomässigt vakuum. 
 
Kylan är både en styrka och svaghet. Det ger berättandet en stram framtoning, 
och en nerv som antyder att något är på väg att brista. Men samtidigt blir det en 
ogästvänlig barriär som tittaren aktivt måste bekämpa. Som om dramats 
maktkamp utspelades på båda sidorna om skärmen. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/maria-usbeck-amparo 
 
Julia Vangsnes, publicerad 2016-05-25 
 
Ecuadorfödde Maria Usbeck flyttade till New York som 17-åring, och där har hon 
bland annat frontat det Brooklynbaserade new wave-bandet Selebrities. Tretton år 
senare ledde hemlängtan och känsla av förlorat modersmål henne till tre års 
kringresande, som kom att lägga grunden för hennes solodebut.  
 
Albumet förmedlas på spanska med olika dialektinslag där Maria uttrycksfullt 
förmedlar känslor och autencitet som enkelt tar sig över eventuella spåkbarriärer. 
Det är ett vackert, välgjort och intressant verk med en finkänslig co-produktion av 
Caroline Polachek från Chairlift. Ljudbilden är en välbalanserad och organisk 
komposition där marimba, xylofon, piano, flöjt och harpa möter sydamarikansk 
percussion och ljudupptagningar av fågelläten och djungelljud. Här finns 
meditativa och sökande Jungla Inquieta, balladen Uno De Tus Ojos med kraftfulla 
trumfillinslag och en nerv som är både medryckande och lugnande. 
Stämningsfulla Isla Magica har riktigt coola gitarrinslag och i den själfulla Camino 
Desolado, som översätts ”ödesvägen”, ljuder quenaflöjten långt ut över vidderna. 
Amparo betyder ungefär ”att guida, skydda och omfamna”, och det är en passande 
titel på ett värmande album som lämnar djup efterklang. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/lacuna-coil-delirium 
 
Christoffer Bertzell, publicerad 2016-05-25 
 
Efter tre tunga medlemsavhopp från Italiens metalliska stjärnskott har bandet 
kanske fått den nystart de länge har behövt. Från att ha varit med och grundat goth 

http://ng.se/recensioner/musik/maria-usbeck-amparo
http://ng.se/recensioner/musik/lacuna-coil-delirium
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metal, vandrade sydeuropéerna förvånansvärt tidigt in i ett uddlöst metalcore-
spår. Bandet verkar fortfarande i den genren och hämtar mycket från 90-talets 
Sepultura- och Fear Factory-sound. Således är det inget häpnadsväckande, utan 
midtempo-baserade låtar som ska tilltala en bred målgrupp. Däremot har de lagt 
en överraskande aggression i både Andrea Ferro och Cristina Scabbias vokala 
prestationer, en imponerande detalj i annars ganska tradigt sammanhang. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/magic-potion-pink-gum 
 
Patrik Forshage, publicerad 2016-05-24 
 
Först studsar man inför den utstuderat veka sångrösten och ännu mer inför en 
gitarr som låter som att inspelningshastigheten sackar. Men Magic Potion blinkar 
åt Galaxie 500 och i Booored (sic!) väldigt mycket åt Velvet Underground, och deras 
småpsykedeliska 60-talspop vinner i längden. Snart framstår skavankerna bara 
som charmerande moucher, och efter en tre-fyra lyssningar har de vunnit 
lyssnarens hjärta. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/gold-panda-good-luck-and-do-your-best 
 
Sara Berg, publicerad 2016-05-23 
 
Det experimentella enmansbandet Gold Pandas instrumentella samplingsmusik är 
vanligtvis betydligt mer beatig, men här kommer influenserna från Japan. Soundet 
är skirare, mer drömskt och övernaturligt, Autumn Fall låter som en 
slowmotionpromenad förbi körsbärsträd och japanska vindspel, In My Car är en 
nedtonad version av The Avalanches Since I Left You och I am Real Punk är en 
teceremoni i ett tempel. Bäst är Time Eater, som nuddar knastrig minimaltechno, 
och housigt lekfulla Chiba Nights, men överlag är det för sömnigt för att verkligen 
fastna. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/yemi-neostockholm 
 
Adam Jansson, publicerad 2016-05-22 
 
Det unika ljudlandskapet, med elektroniska genrer från 90-talet som största 
influenser, är albumets mest framträdande egenskap. Och i en lyckad kontrast 
kombinerar Yemi de energiska instrumentalerna med ett skönt tillbakalutat 
röstläge. Albumet består dock inte uteslutande av den technohybrid singlarna har 
vittnat om, på utmärkta Missat Samtal skymtar man exempelvis element från 
drum’n’bass och albumbästa inledningsspåret Skiner drivs fram av en upplyftande 
popkänsla. Säcken knyts ihop av det mer eller mindre lokalt anknutna temat, om 
det så är franska designers eller platser i Stockholm. Avsaknaden av amerikanska 
referenser är ett lika modigt som uppfriskande drag som utmärker Yemi och 
säkerligen kommer att ge ringar på vårt kalla vatten. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/bob-dylan-fallen-angels 
 
Patrik Forshage, publicerad 2016-05-21 
 

http://ng.se/recensioner/musik/magic-potion-pink-gum
http://ng.se/recensioner/musik/gold-panda-good-luck-and-do-your-best
http://ng.se/recensioner/musik/yemi-neostockholm
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När popsångare når en viss ålder gör de en omkalkylering av sin kommersiella 
potential. Rod Stewart och Robbie Williams är bara två av dem som i sin analys 
landat i att deras publik vuxit ifrån popmusik och istället anammat tidigare 
generationers evergreens. Med Bob Dylan förhåller det sig annorlunda.  
 
Hans andra volym av 50-talsschlagers förknippade med Frank Sinatra är inte en 
strategisk anpassning, tvärsom var inspelningarna rent subversiva för delar hans 
konservativa publik. De berömmer sig visserligen för att ha accepterat att han 
började spela elektriskt någon gång där under andra halvan av 1960-talet, och 
fnissar till och med klädsamt åt att Dylan då kallades Judas. Men det här att spela in 
traditionella versioner av gamla radiohits från tiden innan Dylan själv 
revolutionerade den amerikanska och i förlängningen västerländska musiken, låtar 
som snarare är rättframt romantiska än poetiskt samhällstolkande, det var svårare 
att svälja. Åtminstone tills de fick höra dem.  
 
Medan dylanisterna fördjupar sig i meningssökande och avsiktstolkande bakom 
Bob Dylans Sinatraskivor kan vi mer lättflörtade konstatera att andra hälften av de 
låtar som han spelade in under den där sessionen i Sinatra-favoriserade Capitol 
Studios i Hollywood kanske till och med är bättre än dem han gav ut som Shadows 
in the Night för två år sedan. Här finns fler av de allra mest uppenbara valen, 
som Young at Heart och Come Rain or Come Shine, och de är konsekvent eleganta i 
sina lågmälda vintage-arrangemang. Om hans evighetsturné alltmer handlar om att 
omstöpa sina egna låtar till oigenkännlighet är melodierna i centrum här, och Bob 
Dylan sjunger dem med avsevärt mildare stämma än han närmat sitt eget material 
under de senaste decennierna. Ändå handlar det på intet sätt om att försöka härma 
Sinatra eller att leka 50-tal. Bob Dylan vill inte vara någon annan än sig själv, och 
hans tidstypiska arrangemang är snarare tidlösa och Dylantrogna än maskerad-
retro. 
 
Paradoxalt nog är alltså Bob Dylans tolkningar av dessa standards avsevärt mer 
relevanta än dem som bjudits från hans mer kommersiellt strategiska kollegor, och 
naturliga delar av hans katalog snarare än utstuderade karriärsomsvängningar. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/fews-means 
 
Sara Berg, publicerad 2016-05-21 
 
Fews är ett nytt amerikansktsvenskt projekt bestående av bland andra David 
Alexander, mer känd som lo-fi-elektroniska Summer Heart, och Frederick 
Rundqvist från Sameblod. Det låter inte som något de båda gjort tidigare, detta är 
stökig men melodisk postpunk med inslag av The Drums hetsigare låtar, Interpol 
och Bloc Party. Samt en del psyk och någonting brittiskt. Bäst är det när fokus 
ligger på sång med slyngelkänsla och ett nästan Lust for Youth-aktigt mässande, i 
övrigt blir soundet lätt för likartat, med snabba, snärtiga trummor och 
uppmärksamhetskrävande gitarrer. Allra finast är rockjangliga Zlatan, kanske det 
svenskaste man kan döpa en låt till just nu. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/kvelertak-nattesferd 
 
Christoffer Bertzell, 2016-05-21 

http://ng.se/recensioner/musik/fews-means
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Jag blir inte riktig klok på Kvelertak. Att öppna med en black metal-dänga av kargt 
norsk snitt i Dendrofil for Yggdrasil och sedan övergå till en gapig kollision mellan 
Thin Lizzy och Survivor i 1985 är en tajta kurva. Generellt sett är det ett mer 
nyanserat norskt band som dragit ner tempot, men den psykedeliska mixen 
hamnar som vanligt i ett slags metalliskt Turbonegro-land. Stabilt, men samtidigt 
en besvikelse. Vi vet nu att Kvelertak har både ett mörker och melodiskt rockdriv 
som kan utforskas djupare, men i detta hybridformat blir aldrig upplevelsen 
komplett. Jag sitter väntar på att något mer ska hända. Var det här allt? 
 
http://ng.se/recensioner/musik/katatonia-the-fall-of-hearts 
 
Christoffer Bertzell, publicerad 2016-05-20 
 
Landskapet ljuder i bleka färgteman men saknar inte på något sätt en palett av 
nyanser. Tvärtom, på The Fall of Hearts råder ett rikt utrymme av infallsvinklar. 
Det märks hur de nya rytmiska inslagen från Daniel Moilanen inför nytt liv i 
bandet. Och Jonas Renkes stillsamma sång, som bara blir bättre och bättre, 
fortsätter att leda Katatonia som det syskon mellan Opeth och Porcupine Tree av 
en mer direkt karaktär. De har stadigt vadat in i den progressiva världen och har 
inte varit ute på så här djupa vatten tidigare. Men här står de stadigt trots starka 
strömmar och lyckas alltid med stor eftertänksamhet sätta låten i första hand. 
 
 

 

 

 

 

 

http://ng.se/recensioner/musik/kent-da-som-nu-for-alltid 
 
Sara Berg, publicerad 2016-05-20 
 
”Tack & Förlåt!”, avslutar Kent tacktexten i skivkonvolutet. ”Lägg ditt liv i 
min hand, sälj din själ till ett band”, sjunger Jocke Berg i frustrerade Gigi. 
Kent är ett band som väcker känslor, som har köpt själar sedan de föddes för 
26 år sedan. 
 
Nu lägger de sig snart ned för att dö, försäkrade om att det inte undgått någon. Få 
andra band är som Kent, indie och kommersiella samtidigt, svåra och 
lättillgängliga, sura och älskade. Inte ens Håkan Hellström hade kommit undan 
med tonårspoetiska låttitlar som Nattpojken & dagflickan utan att förlora i kredd. 
 
Bandets sista skiva är på sätt och vis både en sluten cirkel och en 
sammanfattning. Här finns hintar av den raka, kantiga blåjeansgitarrpop de gjorde 
till sin en gång i tiden, här finns den mjuka och nyanserade produktionen, här finns 
det orkestrala, svulstiga och dyra soundet och här finns inslag från den 
elektroniska perioden. 
 

http://ng.se/recensioner/musik/katatonia-the-fall-of-hearts
http://ng.se/recensioner/musik/kent-da-som-nu-for-alltid
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Detta är väldigt mycket Kent. Det är karaktäristiskt artikulerade citat lämpade för 
kylskåp, dagböcker och tatueringar, det är sårbart, starkt, eget och intressant. De 
är proffs från första låten till den sista och det är imponerande att de ständigt 
lyckats vara aktuella, lyckats följa med tiden utan att tappa bort sig själva. 
 
Jag tycker framför allt om de spår som kombinerar det sköra men pampiga i Jocke 
Bergs röst med symfoniska arrangemang, som i Förlåtelsen och Skyll inte ifrån dig. 
Jag gillar ekot och melankolin iFalska profeter samt hitkänslan och självironin i 
refrängen till Vi är för alltid. Däremot påminner Den vänstra stranden för mycket 
om Som stormen river öppet hav och det funkiga i Tennsoldater är inte riktigt 
klädsamt. 
 
Men i stort är detta ett värdigt avsked, det finns ingen anledning att be om 
förlåtelse. 
 
http://ng.se/recensioner/film/x-men-apocalypse 
 
Daniel Hånberg Alonso, publicerad 2016-05-19 
 
Det är inte lätt att vara mutant. Så pass mycket har vi fått lära oss av filmserien 
som började med Bryan Singers X-Men för 16 år sedan. När han nu efter en paus är 
tillbaka bakom rodret för att avsluta nostalgitrilogin som utspelar sig i dåtid gör 
han det som någon form av Roland Emmerich-klon. I X-Men: Apocalypse får jorden 
nämligen lida förbaskat mycket, vilket ger en väldigt effektfull men känslomässigt 
tom upplevelse. 
 
Vi befinner oss denna gång i år 1983. Xavier (James McAvoy) har kommit igång 
med sin skola för begåvade ungdomar. Erik Lehnsherr (Michael Fassbender), alias 
Magneto, försöker leva ett normalt liv i Polen. Mystique (Jennifer Lawrence) 
idoliseras efter händelserna i förra filmen. 
 
Plus en hel drös med gamla som nya mutantbekantskaper. Lite för många för att 
den inte ska bli en aning spretig. Allt kommer till sin spets när världens första 
mutant Apocalypse (Oscar Isaac), en mytomspunnen figur från forntidens Egypten, 
vaknar till liv och vill lägga världen vid sina fötter. 
 
Tonen är allvarlig. Så pass att man ryggar tillbaka så fort det skämtas och då inser 
vilken ingrediens som saknas. Den är definitivt inte lika melodramatiskt 
prettoseriöst som Batman v Superman: Dawn of Justice, men heller inte med den 
stora dos självdistans som Marvel Studios egna filmer har. Sedan kanske det inte är 
så konstigt att det vilar en domedagsstämning över filmen, det är ju ändå vad den 
handlar om. Oscar Isaac är också bra som supermutanten och tillåter aldrig den 
falska guden att bli löjlig, vilket hade varit lätt hänt. 
 
Om det var en sak som publiken tog med sig från X-Men: Days of Future Past var det 
scentjuven Quicksilver (Evan Peters). Han är precis lika snabb i X-Men: 
Apocalypse med att sno såväl våra hjärtan som hela filmen. Överlag är det en film 
som helt och håller lever på sjukt starka insatser från alla skådisar. Dessutom är 
det tillräckligt maffigt för att göra den till en nödvändig popcornfilm, även om vissa 

http://ng.se/recensioner/film/x-men-apocalypse
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uppvisningar i effektmakeri lätt kunnat klippas ned. Som fristående film går den på 
tomgång, men som avrundning på en trilogi är den perfekt.   
 
http://ng.se/recensioner/film/our-kind-of-traitor 
 
Isabelle Espinoza, publicerad 2016-05-19 
 
Our Kind of Traitor är en kompetent berättad spionthriller utan alltför mycket 
panache, men vinner i längden tack vare en tung insats av Stellan Skarsgård, 
njutningsfullt foto och en handling som råkar ha blivit högaktuell. 
 
Dumsnälle brittiske universitetsläraren Perry Makepeace (Ewan McGregor) och 
advokatfrun Gail (Naomi Harris) semestrar i Marrakesh för att lappa ihop 
relationen. Det går sådär och en kväll då Perry blir sittande ensam ger han sig i lag 
med den festande ryska oligarken Dima (Stellan Skarsgård) som vill mer än han 
utger sig för, då han ber Perry om en liten tjänst. 
 
Följderna av att leverera ett paket till brittiska underrättelsetjänsten tar Perry på 
sängen medan Gail påpekar, när de båda hamnat i Secret Service förvar, att "Allt 
har konsekvenser! Om du går till sängs med en av dina studenter, eller springer 
ärenden åt en rysk gangster, ändå samma sak!" 
 
Brittiske agenten Hector (Damian Lewis) tar hand om fallet med Perrys fadäs och 
leder paret vidare in i ett komplicerat och farligt spel, där ingen är att lita på, 
mellan rysk maffia och fulspelande brittisk maktelit. 
 
Bara för några månader sedan hade handlingen – som kretsar kring ekonomisk 
brottslighet, internationell pengatvätt och korruption – känts väl trist, blodfattig 
och avlägsen från verkligheten. Men skandalen med Panamadokumenten ger Our 
Kind of Traitor en tacksam och välbehövlig gratisskjuts. 
 
Inte så originell eller rafflande, men en jämt stilig spionthriller av klassiskt 
återhållet snitt som växer med urtjusigt foto och en mästerlig Stellan Skarsgård. 
Trots att Skarsgårds storhet knappast är en överraskning imponerar han med 
själslig tyngd och tragik i rollen som den kriminelle moskoviten. 
 
http://ng.se/recensioner/film/2-natter-till-morgon 
 
Maja Waltré, publicerad 2016-05-19 
 
2 nätter till morgon är en stundvis sömnig film som fångar det kluvna i att inte 
riktigt veta vilken del av familj och jobb som passar bäst in i livspusslet. Det är lite 
melankoli, romans, blickar och stånk, men ingen kavalkad i någon av dem. Den där 
ingrediensen som kärlek uppstår av finns heller inte riktigt. 
 
Caroline (Marie-Josée Croze) är reserverad och fast i en relation som står 
fullständigt stilla. Jaakko (Mikko Nouisainen) är varm men obetänksam, samtidigt 
väl medveten om att han inom kort kan gå från att vara en framgångsrik musiker 
till ungefär lika avdankad som gårdagens havremjölk. Han är i vilket fall som helst 

http://ng.se/recensioner/film/our-kind-of-traitor
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inte sen med att använda det som en ursäkt till att han aldrig hinner träffa sin 
dotter. 
 
Mikko Kuparinens nya film blir inte mycket bättre än den trailer som utlovar att 
två främlingar i en främmande stad är lika med att vad som helst kan hända. Nå? 
De möts på ett hotell i Vilnius. En blick. En till. Mer än så behövs inte alltid. De blir 
helsålda på varandra men dagen därpå får Caroline syn på sitt ragg i dagsljuset och 
skyndar sig därifrån. Eller som Hwang Sok-yong skriver i Den gamla trädgården: 
”Kunde vi inte få vara lite banala för en gångs skull? Imorgon går solen upp igen 
och då bleknar all belysning och utsmyckning.” 
 
Förlåt. Sidospår. Men vad händer? De ses aldrig mer. Ah. Trist. Skoja. En vulkan 
givetvis. Ja, ni hör ju. Slumpen eller ödet, vem bryr sig, i sinom tid är de 
återförenade. Caroline får kalla fötter igen. 
 
Sådär håller det på. Historien är lite för tunn, men Mikko Nousiainen och Marie-
Josée Croze imponerar trots omständigheterna. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/richard-ashcroft-these-people 
 
Patrik Forshage, publicerad 2016-05-19 
 
Det är sorgligt när artister ohjälpligt fastnar i sin egen i historia, och ägnar 
decennier åt att förgäves försöka rekapitulera sina gamla bedrifter. Richard 
Ashcroft missar inget tillfälle att påminna oss om Bittersweet Symphony och The 
Drugs Don’t Work, vare sig i melodier eller i arrangemang och stråksektioner. Det 
får konsekvent den effekten att dessa betydligt svagare nya låtar framstår som just 
bleka efterapningar, och när såväl elektroniska element som funky rytmer känns 
såväl obekvämt påklistrade som banala och daterade är haveriet ett faktum. 
 
 

 

http://ng.se/recensioner/musik/oscar-cut-and-paste 
 
Patrik Forshage, publicerad 2016-05-18 
 
Redan i den omedelbara inledningsdängan förstår man vad det kan göra med en 
människa att få sin indierock redan med bröstmjölken. Oscars föräldrar var båda 
aktiva Londons indiescenen, och på sin debut radar han fingerfärdigt upp den ena 
självklara hitaspiranten efter den andra från alla tänkbara supgenres. Feel It 
Too till exempel är ett entusiastiskt handklappande sladdbarn i The Strokes-
familjen, och på andra håll stoltserar han med ett vänligt Billy Bragg-tilltal. Only 
Friend är en charmerande duett med Marika Hackman, och Daffodil Days visar hur 
en livsglad och munter Morrissey skulle kunna låta.  
 
Även breakbeatinslagen i Breaking My Phone och Beautiful Words håller sig på den 
barntillåtna sidan om Gorillaz, och inte ens ett par harmlösa codreggae-rytmer 
förmår dra ner humöret avseende Oscars muntra popdebut. 
 
http://ng.se/recensioner/musik/africans-with-mainframes-k-m-t 

http://ng.se/recensioner/musik/richard-ashcroft-these-people
http://ng.se/recensioner/musik/oscar-cut-and-paste
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Julia Vangsnes, publicerad 2016-05-17 
 
När Jamal Moss a.k.a Hieroglyphic Being och Noleian Reusse släpper första 
fullängdaren tillsammans är resultatet en mix av hård acid, industri och housiga 
maskinbeats som kompromisslöst plöjer fram. Den massiva Anachronistic inleder 
med en distinkt överdistad rytm och fragment av kompressade syntmelodier som 
planlöst blippar runt i monotont landskap utan att riktigt leda någonstans. Låtarna 
maler på utan att riktigt ge möjlighet att förstå i vilket sammanhang eller tillstånd 
det här lämpar sig bäst. Det är inte dansant, trancendent eller själfullt, och det 
bidrar inte med nån form av spänning utan är mest ett långt upprepande av 
söndertrasade dissonanta ljudbilder utan förankring. I Negroid Spinxfinns möjligen 
en liten öppning till något som nästan känns överkomligt och i Qustul 
Artifacts finns albumets enda andrum med arpeggiopulserande syntljud och 
svävande pads. Duke Ellington sade en gång att "om det låter bra så är det bra". Det 
här låter inte bra. 
 
http://ng.se/recensioner/krog/vina 
 
Redaktion, publicerad 2016-05-16 
 
Vackert beläget vid Greta Garbos Torg på Södermalm öppnade för ett drygt 
halvår sedan den naturvinsvurmande vinbaren Vina. Bakom krogen ligger 
systrarna Lina och Julia Lundström.  
 
Krogen påminner till utseendet om den typ av rustika restauranger man stöter på 
framför allt kring Västerbro i Köpenhamn, med trä och marmor som dominerande 
material. Vi sätter oss vid det enorma marmorbordet i restaurangens mitt och ger 
oss omedelbart i kast med vinlistan. Här är vi i trygga händer, och vi 
rekommenderas en flaska Cuvee du Chat som smakar utsökt.  
 
På matfronten är det halv- eller helrätter som gäller. Menyn är sparsmakad i 
utförandet, men desto mer rejäl i portionerna. Två smörrebröd i kombination 
kostar 115 kronor, men duger gott som en varmrätt. Råbiffen kommer in hel för 
175 kronor, och halv för 125, men med tillbehör räcker nästan halvan till som en 
fullstor också. Det är överlag också väldigt gott – enkelt, men gott.  
 
Däremot är det oerhört vimsigt på (...) 
 
 

Bilaga 7 
 
Metro.se – kolumner/krönikor 
 

http://www.metro.se/kolumner/jack-werner-din-statistik-blir-inte-sann-bara-
for-att-du-vill-det/EVHpey!ULnBfxujmILI/ 
 
Jack Werner, publicerad 2016-05-26 

http://ng.se/recensioner/krog/vina
http://www.metro.se/kolumner/jack-werner-din-statistik-blir-inte-sann-bara-for-att-du-vill-det/EVHpey!ULnBfxujmILI/
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Det var en fredag i februari 2016 då journalisten och På spåret-vinnaren Elisabet 
Höglund till slut tappade förtroendet för myndigheterna. Polisen och 
Brottsförebyggande rådet (Brå) uppgav inte rätt siffror över våldet i Sverige, ansåg 
hon. ”Jag har alltid tyckt att den siffran har varit för låg”, skrev hon på sin blogg och 
kungjorde att hon skulle föra egen statistik över det dödliga våldet genom att 
räkna i medieflödet. Sedan dess har den som hellre får sin kriminologi från 
Höglund än från högutbildade kunnat följa våldsutvecklingen där. ”12 mord och 40 
mordförsök i Sverige under mars”. ”14 mord, 44 mordförsök och 17 mordbränder i 
april”. ”Det ser redan ut att ha hänt väldigt mycket obehagligt”, skriver hon om maj 
månad. 

Man kan läsa Höglunds inlägg som en oavsiktlig kritik mot medierapporteringen. I 
kriminologidoktorn Anita Hebers avhandling "Var rädd om dig! Rädsla för brott 
enligt forskning, intervjupersoner och dagspress" (2007) beskriver Heber hur 
medier verkar influera vår rädsla för brott. Många av de 28 svenskar hon 
intervjuat ”formulerade en stor del av sina kunskaper om brott utifrån mediernas 
beskrivningar". Delvis beror detta säkert på att mediers sätt att berätta om våld 
och brott är upphackat i en daglig följetong, och att mer eller mindre 
uppmärksammade mord återkommer flera gånger om. En årlig sammanställning 
av antalet mord och misshandlar hade varit mer rättvisande och säkert nyttigare, 
men är enligt dagens medielogik – och affär – omöjlig. 

När Höglund räknar mord på fingrarna räknar hon alltså på sätt och vis i stället 
skrämselhickningar. Skribenten Staffan Landin, som jobbat med statistik för Hans 
Roslings stiftelse Gapminder, har flera gånger kritiserat henne för detta. ”2015 var 
bara 25% av anmälda mord (som Höglund räknar som mord) verkliga mord. 
Hälften visade sig tex inte vara dödligt våld”, skrev han på Twitter i april. Och när 
jag klickar mig igenom Höglunds sammanställningar finner jag också att de saknar 
källor och är svåra att följa upp. En god stunds googlande senare kan jag 
konstatera att en död man i Vendelsö, som Höglund räknar som mördad, troligen 
inte mördats. ”Att vi inledde förundersökning om mord var för att vi skulle kunna 
öppna hela verktygslådan”, säger en poliskälla till Mitt i Haninge och citatet säger 
väl en del om osäkerheten i Höglunds räknesätt. 

I en tid då oseriösa undersökningar cirkulerar på nätet är Höglunds räkneövningar 
helt logiska. På olika bloggar och sajter påstås att 97 procent saknar förtroende för 
Aftonbladet, och att 86 procent anser att det råder diktatur i Sverige, bara för att 
ett antal tusen personer klickat i det alternativet på en länk som ingen vet var den 
cirkulerat. Att Höglund vill få sin egen världsbild att gå ihop med verkligheten är 
djupt förståeligt. Men den blir tyvärr inte sannare för det. 

http://www.metro.se/kolumner/johan-norberg-trump-har-satt-lognen-i-system-
och-det-fungerar/EVHpey!4SX1njpY3N79Y/ 

Johan Norberg, publicerad 2016-05-25 

Jag frågar nästan alla jag träffar i USA om republikanernas presidentkandidat. Det 
finns två väldigt skilda uppfattningar. Det finns många som tar det på största, 
obehagligaste allvar att Donald Trump vill skicka polisen för att deportera 
miljontals invandrare till Mexiko, vill att USA ska starta handelskrig med Kina, vill 
mörda folk om de är nära släkt med terrorister och tänker neka folk inresa om de 

https://elisabethoglund.se/blogg/18_mord_och_2_mordforsok_i_sverige_under_januari_2016/
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:197202/FULLTEXT01
https://twitter.com/staffanlandin/status/719075853360046080
https://mitti.se/poliskalla-om-avlidna-mannen-i-vendelso-inget-pekar-pa-mord/
http://www.metro.se/kolumner/johan-norberg-trump-har-satt-lognen-i-system-och-det-fungerar/EVHpey!4SX1njpY3N79Y/
http://www.metro.se/kolumner/johan-norberg-trump-har-satt-lognen-i-system-och-det-fungerar/EVHpey!4SX1njpY3N79Y/
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har fel religion. De lyssnar oroligt när han säger att han tänker stoppa 
oppositionen mot honom genom att dra tillbaka sändningstillstånd eller göra det 
lättare att stämma tidningar för förtal. 

Men så finns också de som menar att det här bara är en show. De hävdar att Trump 
inte menar det han säger, utan att han bland annat under sin tid med dokusåpan 
The Apprentice har lärt sig precis hur man förolämpar och talar till publikens 
lägsta instinkter för att vinna dess sympati. När han väl är vald kommer han att 
vara nöjd med att ha makten, kan lugna sig och utse kloka rådgivare som styr 
politiken rätt. Det är en seriös spekulation från personer som ogillar både 
republikanerna i allmänhet och Trump i synnerhet, men det fungerar också som en 
rationalisering för republikaner som baserat på detta kan rättfärdiga att de röstar 
på en kandidat som har byggt sin politiska karriär på rasistiska och sexistiska 
utfall. 

Jag har träffat republikaner som i grund och botten är djupt skeptiska mot Trumps 
populism, men som nu börjar rätta in sig i ledet. De har just denna attityd, och 
säger att det är sånt han bara säger för att bli vald. När jag pressar dem på 
enskildheter, som Trumps motvilja mot frihandel och mot Nato säger de att han 
nog inte har så avvikande uppfattningar egentligen, men att han inte blivit vald om 
han inte varit så vulgärt aggressiv mot det. De sätter kort sagt sitt hopp till att han 
ljuger, eller i alla fall till att det republikanska maskineriet ska kunna kontrollera 
honom. 

Vem vet? De har i och för sig rätt i att Trump har satt lögnen i system. Inte den 
stora, enskilda lögnen som nazisterna och kommunisterna en gång lanserade, som 
pressades ut i den stora megafonen om och om igen, utan de många, små lögnerna 
om allting, som sänds ut i ett mer fragmentariskt medielandskap, i debatter och via 
Twitter, och som Trump för länge sedan har rört sig vidare ifrån när han så 
småningom motbevisas. När magasinet Politico granskade Trumps framträdanden 
kom de fram till att han ljög oförblommerat var femte minut.  

I Trumps bok The Art of the Deal skrev han att man måste överdriva, för att få folks 
uppskattning. Kanske är allt bluff. Men är det inte något ganska deprimerande med 
att det bästa scenariot är att mannen som snart kan vara mäktigast i världen är en 
patologisk lögnare? 

http://www.metro.se/kolumner/lisa-magnusson-darfor-ar-utegangsforbud-i-
fororten-en-dum-ide/EVHpex!IFBz1pw99xqcE/ 

Lisa Magnusson, publicerad 2016-05-26 

Det har varit stökigt i flera av landets förorter den senaste tiden, och det är mycket 
bra att detta diskuteras. Dessvärre har det inneburit att problemet på en och 
samma gång förlorat alla proportioner och helt bagatelliserats bort. 

Att bråkstakarna är ”kriminella” är sant per definition, för det är – som i Annie 
Lööfs klassiska gamla sägning – ”kriminellt att vara kriminell”. Skadegörelse är 
olagligt, liksom att kasta sten på polis och räddningstjänst. Och knarket vissa haft 
på sig? Olagligt, det också. 

http://www.metro.se/kolumner/lisa-magnusson-darfor-ar-utegangsforbud-i-fororten-en-dum-ide/EVHpex!IFBz1pw99xqcE/
http://www.metro.se/kolumner/lisa-magnusson-darfor-ar-utegangsforbud-i-fororten-en-dum-ide/EVHpex!IFBz1pw99xqcE/
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Men ingen verkar ifrågasätta gärningsmannaprofilen bakom brott som att tända 
eld på sopor och sedan stanna kvar för att kasta sten på brandkåren. Om sådana 
idiotier inte låter mest som grovt urspårade skitungars verk. 

Och har någon gått igenom listan över ”de mest utsatta platserna” som valsar runt i 
pressen just nu? Jag har bara ögnat igenom den, men såg då att min egen hemstad 
fanns med. Stadsdelen som nämns är inte bara felstavad, utan dessutom ett rätt 
tacosvennigt radhusområde. 

Ändå har den offentliga bilden blivit den av en förhärdad yrkeskriminell mobb som 
försöker ta över hela Sverige, av en laglös slum som hotfullt breder ut sig.  

Att invandrarfientliga krafter redan har sin analys klar är bara väntat, liksom att de 
inte drar sig för att frisera den med bilder från helt andra sammanhang. Särskilt 
olyckligt blir det när även polisens missvisande meddelanden från förorten får 
spridning i sociala medier, som förra tisdagen: ”Brand, Stockholm: Olslogatan, 
Husby. Ungdomar eldar på en träveranda till ett äldreboende”. Bara den som läser 
den bakomliggande rapporten får veta att "det var ingen brand utan en 
minneslund med gravljus tända”. 

Men sådana nyanseringar hinns inte med i debatten. Allt går så fort nu, för fort. 
Centerpartiet föreslår förbud mot ”hindrande av utryckning”, uppenbarligen 
ovetande om att en sådan lag redan finns. Kristdemokraterna vill ha ”nolltolerans 
mot klotter”. Expressens ledarsida menar att all förortsrelaterad 
ungdomsbrottslighet borde upp i rätten inom ett dygn, trots att det är så kort tid 
att ingen ens skulle hinna få en advokat, än mindre en rättssäker prövning. 

Allra längst går ett moderat ljushuvud som önskar sig utegångsförbud i förorten: 
Efter klockan 21 ska alla id-kontrolleras, och om någon är under 18 måste 
föräldrarna kontaktas. Efter klockan 22 blir det automatiskt häkte. Han verkar inte 
ha tänkt över hur den redan underbemannade polisen både ska hinna med detta 
allomfattande, fascistiska övervakningsprojekt OCH bekämpa de faktiska 
problemen. 

För visst finns det problem, allvarliga sådana till och med. Det är oacceptabelt att 
det vandaliseras, eldas och kastas sten, och hårdast drabbas förstås den stora 
majoriteten skötsamma invånare. De förtjänar trygghet, inte särlagstiftning och 
kollektiv bestraffning.  

Och minst lika viktigt som tuffare tag är de långsiktiga och förebyggande 
insatserna. Att samhället finns där, alltid, inte bara i form av blåljus när kaoset 
redan är ett faktum. 

http://www.metro.se/kolumner/cissi-wallin-trana-garna-men-du-maste-inte-
visa-upp-det-for-hela-varlden/EVHpew!FjTvj20X4fgo/ 

Cissi Wallin, publicerad 2016-05-23 

Jag förstår om detta kan kännas chockerande för många av er. Att det kanske 
kommer vara svårt att hantera. Men nu kommer det - jag tränar och äter hyfsat 
nyttigt utan att berätta om det i sociala medier hela tiden. Till en början trodde jag 

http://www.metro.se/kolumner/cissi-wallin-trana-garna-men-du-maste-inte-visa-upp-det-for-hela-varlden/EVHpew!FjTvj20X4fgo/
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det skulle vara svårt, nästan kännas som att själva träningen eller den där hälso-
smoothien inte ens ägt rum. Jag förstår att chocken kommer sitta i ett tag. Låt oss 
bearbeta detta tillsammans så länge. 

Vi har ett samhällsklimat, en krass verklighet där olika studier visar att var femte 
sjuårig flicka vill bli smalare, och där varannan ung kvinna i gymnasieåldern 
bantar. Regelbundet. Även allt fler män drabbas av olika typer av ätstörda 
beteenden, rapporterar riksföreningen för just ätstörningar, "Frisk och Fri". Vi har 
ett samhällsklimat där allt annat än väldigt smala kroppar anses "ohälsosamt", 
trots mängder av rön som slår fast att hälsa inte har någonting med smalhet att 
göra.  

Klarspråk: vi har en helt skev bild att förhålla oss till. Och det i sin tur skapar en 
verklighet där åtminstone jag inte känner en enda kvinna som inte har bantat, eller 
i detta nu håller på med olika juice/kvarg/äggvite/hoppa vartannat mål-dieter. 
Och i känner sig nödgade att berätta om det i detalj för hela världen, typ hela tiden. 
Jag får dagligen tips och råd om hur jag bäst går ner de där "sista gravidkilona", 
som att min kropp i storlek 38 inte är bra nog. Hör upp! Den är bra nog. Men 
framförallt så är den min. Vilket givetvis innebär att det är jag och ingen annan 
som bestämmer hur den ska "skötas" för att må som allra mest prima. Och där 
ingår inga kortsiktiga svältdieter eller tortyrliknande gördeltrosor som ska få mig 
att se smalare ut. På den fronten är jag väldigt färdig. Aldrig mer, aldrig igen. 

Det som får mig att må som allra mest prima är nämligen att flytta fokus från 
kroppens utseende till hur kroppen känns. Kvinnokroppen har ju alltid varit mer 
av ett passivt objekt än praktiskt verktyg i vardagen. Det känns helt ärligt himla 
förlegat. Och vill man tänka lite progressivt går det som sagt utmärkt att använda 
kroppen sin på alla möjliga sätt, utan att hela tiden ha fokus på den platta magens 
återkomst. 

Jag drömmer om ett samhällsklimat där alla som tränar och äter nyttigt gör det lite 
mer avspänt. Utan ett maniskt behov av att visa upp varenda gymbesök, löprunda 
och kvargfrukost. För först då kan vi stävja den galloperande utvecklingen av 
ätstörda beteenden som bara kryper ner i åldrarna. Först då slutar din sjuåriga 
dotter hålla in magen på bild, trots att hon är smal som en sticka. 

Att inte fler ser det tydliga sambandet skrämmer mig. Och att inte fler inser att 
deras svettiga träningsbilder är lika ointressanta som att kolla på när färg torkar. 
Det skrämmer mig kanske ännu mer. 

http://www.metro.se/kolumner/tanvir-mansur-regeringen-ar-alldeles-for-tyst-
om-turkiets-overgrepp/EVHpet!gRt42ocDqzvo/ 

Tanvir Mansur, publicerad 2016-05-20 

Den föregående bostadsministern Mehmet Kaplan, MP, avgick efter ett fyra dagar 
intensivt fokus på saker han har gjort de senaste åren. Bland annat efter att ha 
varit på samma middag där den fascistiska turkiska organisationen Grå vargarna 
också var med. Men betyder hans avgång att Sveriges samröre med den turkiska 
staten har upphört? Nej, tvärtom. Fokuset på Turkiets brott mot mänskliga 

http://www.metro.se/kolumner/tanvir-mansur-regeringen-ar-alldeles-for-tyst-om-turkiets-overgrepp/EVHpet!gRt42ocDqzvo/
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rättigheter har inte ökat. Trots att Sverige stödjer det avtal som EU har skrivit med 
Turkiet om att stoppa människor som flyr från att ta sig till Europa. 

Varje vecka kommer det nya besked om hur illa flyktingar behandlas av den 
turkiska gränspolisen. Civilbefolkningen attackeras under Turkiets krig mot 
kurdiska styrkor. Journalister fängslas och censuren ökar. Trots det säger inte den 
svenska regeringen ett enda ord. De vågar inte uttala sig om landet som de precis 
slutit avtal med. Och inga medier ställer de svenska politikerna mot väggen om det. 

Enligt Human Rights Watch har gränspoliser i Turkiet misshandlat, skjutit och 
mördat människor på flykt från Syrien. Även barn. FN:s kommissionär för 
mänskliga rättigheter larmade förra veckan om omfattande övergrepp från 
militären mot civilbefolkningen i staden Cizre i Kurdistan. TV-kanalen CBS 
avslöjade att syriska tioåringar tvingas arbeta på textilfabriker i Turkiet. Barnen 
arbetar 12-timmarsdagar för slavlöner. 

Var det här syftet med EU:s avtal med Turkiet? Att vi skulle ge pengar till dem för 
det här? Varför uttalar sig inte Regeringen? Varför frågar ingen utrikesministern 
Margot Wallström, S, om det här? 

I stället fokuserar nyheterna på enskilda individer. Politiker som har sagt fel eller 
agerat dåligt. Det är lättare att bli arg när politiken har blivit en dokusåpa med 
tydliga skurkar och hjältar. Då kan läsarna kräva att en politiker ska avgå. Det är 
svårare när frågorna är komplicerade. 

Vi måste sluta låta Turkiet komma undan. Hur många såna här artiklar om hur 
syriska flyktingar torteras, mördas och sätts i slavarbete behöver regeringen läsa 
innan de fördömer staten de har slutit avtal med? Avtalet som gör att människor 
från Syrien fastnar i Turkiet, och hamnar i fullkomligt vidriga förhållanden. Jämför 
det med hur det kanske hade varit i Portugal eller Frankrike om det fanns säkra 
vägar in i Europa. 

Snart kanske EU kommer ge Turkiets medborgare visumfrihet när de reser inom 
Europa. Vi ger den turkiska staten fördelar i stället för att kritisera dem. Det är en 
handling som är mycket värre än att äta middag med fascister. Det här är som att 
rulla upp den röda mattan för dem. Vi måste sluta med det. Vi behöver lagliga 
vägar till EU så fort som möjligt. Inte stöd till en auktoritär stat som attackerar 
människor som flyr. 

http://www.metro.se/kolumner/evyn-redar-det-finns-inget-maktigare-an-tjejer-i-
gang/EVHpes!kUOhfdTewifSo/ 

Evyn Redar, publicerad 2016-05-19 

Svettdropparna rinner ner för min panna och jag känner hur värmen i rummet 
nästan gör det svårt att andas. Den blå lampan som nyss bländade mig har i stället 
börjat peka mot dansgolvet och så har den gjort hela kvällen. Fram och tillbaka 
snabbt som fan. 

Jag står och stirrar på den i några sekunder innan jag blir totalt yr och måste titta 
ner i golvet. Jag andas långsamt och djupt samtidigt som jag känner hur musiken 

https://www.hrw.org/news/2016/05/10/turkey-border-guards-kill-and-injure-asylum-seekers
http://www.cbsnews.com/news/syrian-refugee-children-forced-into-factory-work-in-turkey/
http://www.cbsnews.com/news/syrian-refugee-children-forced-into-factory-work-in-turkey/
http://www.metro.se/kolumner/evyn-redar-det-finns-inget-maktigare-an-tjejer-i-gang/EVHpes!kUOhfdTewifSo/
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dunkar i mina öron. Det här är den bästa känslan jag vet. Den varma, yra och 
dunkande känslan. Det var just därför jag började dj:a. Jag tittar upp igen mot 
dansgolvet. Innan jag drar på nästa låt så ber jag min kompis ta över efter mig. Jag 
behöver en paus. 

Jag puttar mig fram bland folk. Min destination är tjejtoan, men det är allt annat än 
enkelt att ta sig dit. Efter lite krigande kommer jag till slut fram. Jag går in och 
ställer mig vid spegeln för att kolla om mitt smink fortfarande sitter kvar och om 
mitt plattade hår fortfarande är platt. Spegelbilden jag möts av är så långt ifrån den 
spegelbilden jag såg innan jag lämnade mitt hem, men sekunden innan jag hinner 
tänka längre så avbryts mina tankar av en röst. 

”Oroa dig inte girl. Du är fett snygg och dansgolvet har absolut inte samma ljus som 
här”. 

Jag vänder mig om och ser två tjejer som speglar sig. Den ena kommer fram och 
rätar till mitt hår där bak samtidigt som den andra börjar gräva i sin väska. Hon tar 
fram ett puder och säger åt mig att pudra lite bara för att få bort glansen. Vi står 
kvar och snackar ett tag innan vi tar våra grejer och går ut igen.  

Väl tillbaka vid scenen så berättar jag för mina tjejkompisar om vad som precis 
hände. Vi skrattar glatt då alla upplevt liknande händelser just på tjejtoan. Vi 
brukar skämta och säga att det inte finns en plats på jorden som kan ge dig den 
energin och bekräftelsen som du får där. När jag vänder mig om för att gå tillbaka 
och dj:a så ser jag samma tjejer som jag träffade innan och jag ber dem komma upp 
till oss. Och där står vi, sju tjejer, gamla och nya vänner och har den bästa kvällen 
på riktigt länge. 

”Do you ever think about all of the really nice drunk girls you’ve met in bathrooms 
and wonder how they are doing? I miss you all.” 

Det är ofta vi tjejer, i tidig ålder, får lära oss att vi inte kan umgås i gäng. Vi får höra 
att vi är för dramatiska och känsliga för att kunna orka med det. I stället lär vi oss 
att se på varandra som konkurrenter. Det börjar redan i grundskolan och i de 
värsta fallen håller det i sig livet ut. Vi jämförs i allt vi gör samtidigt som killar bara 
kan svepa förbi i sina stora gäng helt oproblematiskt.  

Jag skulle kunna dra några tydliga exempel på kvinnliga artister, dj:s, idrottare och 
så vidare som, bland annat, media ställt mot varandra. Men jag tror ni förstår min 
poäng. Det är i vuxen ålder jag förstått varför vi lär oss att se varandra som fiender. 
För det finns absolut inget mäktigare än tjejer i gäng. 

http://www.metro.se/kolumner/johan-norberg-donald-trump-ar-den-perfekta-
ayn-rand-skurken/EVHper!JBXGGIEWcu0Q/ 

Johan Norberg, publicerad 2016-05-18 

Det är mycket Ayn Rand nu. Går man förbi Kulturhuset i Stockholm leder Rand-
kännaren Mattias Svensson ett samtal om hur den rysk-amerikanska författaren 
och filosofen gestaltas på scen. På andra sidan väggen visas en pjäs om Rand och 
kretsen omkring henne i New York under 1950- och 60-talet. Timbro har 

http://www.metro.se/kolumner/johan-norberg-donald-trump-ar-den-perfekta-ayn-rand-skurken/EVHper!JBXGGIEWcu0Q/
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publicerat hennes romaner "Och världen skälvde" och "Urkällan" i 
nyöversättningar. Alla från centerledaren Annie Lööf till rapparen Silvana Imam 
berättar att de har influerats av Rand. 

Kanske beror det på att vår tid ofta känns som ett kapitel i en Randroman. Hon 
försvarade helt fria marknader och skapande entreprenörer, och just därför är 
hennes skurkgalleri fyllt av rövarkapitalister och lipsillsföretagare som inte vill ha 
fria marknader, utan springer till staten och kräver bidrag så fort det går dåligt. I 
Donald Trump – som tycker att staten ska konfiskera privatpersoners mark för att 
han ska kunna bygga limousinparkeringar – hittar vi en närmast perfekt 
Randskurk. 

Vår tid har också börjat hinna ikapp Rands individualism. Under det konservativa 
1950-talet skrev hon att alla människor är självändamål, och inte medel för andras 
mål. Särskilt kontroversiellt var det att hon menade att även kvinnor skulle 
förverkliga sig, och hade rätt till yrkeskarriär och sexuell frihet. Allt börjar med en 
själv – även vår omtanke om andra. För att säga ”jag älskar dig” måste man först 
kunna säga ”jag”, som Rand konstaterade. 

Ibland påstås detta vara trivialt. Hur kan man bygga en filosofi på att vi ska vara 
själviska, när det ändå är det vi är av oss själva? Men jag tror inte alls att det är 
naturligt. Det är mycket enklare att anpassa sig än att stå upp för sig själv. Det är de 
krav individualismen ställer på oss som gör Rand så kontroversiell. Det är lätt att 
flyta med, att anpassa sig efter andras förväntningar och falla för grupptrycket. Det 
är betydligt svårare att ta reda på vem man själv är, vad man är bra på och vad man 
trivs med, och leva efter det, när kompisar, föräldrar eller hela kulturen tycker 
tvärtom. 

Joakim Stens pjäs "Du ska veta mitt värde" handlar om denna problematik. Den är 
en stark och delvis obehaglig skildring av kretsen kring Ayn Rand. Hon krävde att 
hennes anhängare var helt självständiga och bara följde sitt eget förnuft, men 
många av dem var så angelägna om att få vara kvar i denna karismatiska och 
briljanta kvinnas närhet att de ironiskt nog bara efterapade hennes ord om vikten 
att vara självständig. Det blev sekteristiskt och entonigt. Man kan tolka det som att 
Rand var en kultfigur som man kan avfärda utan eftertanke. Eller så kan man tolka 
det som att kollektivismen sitter så djupt hos oss alla att vi verkligen behöver 
Rands idéer som motvikt. 

http://www.metro.se/kolumner/viktor-banke-lat-oss-prata-om-skandalernas-
parti/EVHpeq!GZYWhUuN4YGMo/ 

Victor Banke, publicerad 2016-05-17 

Ett av våra riksdagspartier har drabbats av en rejäl kris. Under tilltagande 
mediabevakning har skandalerna duggat tätt. Det började med att en person i 
partiets absoluta toppskick fångades på bild med en känd, utländsk extremist. Och 
när skriverierna med rätta drog igång, fumlade partiet med en krishantering som 
bara gjorde saken ännu värre. Man avslöjades med att ha försökt påverka och till 
och med porta media, vilket förstås gjorde folk rasande. 

http://www.vox.com/2016/2/7/10931176/donald-trump-eminent-domain
http://www.metro.se/kolumner/viktor-banke-lat-oss-prata-om-skandalernas-parti/EVHpeq!GZYWhUuN4YGMo/
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Senare avslöjades en partikamrat med att öppet ha uttalat sig mycket olämpligt i 
förhållande till nazityskland. En annan manlig företrädare, med samma religion 
ska sägas, fångades på video med vad som ansågs vara en mycket unken 
kvinnosyn. Hans förklaringar drunknade i vad som bäst kan beskrivas som en 
högljudd upprördhet, och till slut var han tvungen att lämna sina 
förtroendeuppdrag. 

Skandalerna varvades med uppseendeväckande opinionsundersökningar. 
Svenskarna reagerade på det faktum att extremister tycktes ha tagit sig in i 
parlamentet. När undersökningarna väl publicerades blev de egna nyheter, som i 
sin tur spädde på den bilden av partiet. 

Realpolitiskt har det gått tungt. I takt med den kritiska bevakningen har det 
framgått att partiet mer eller mindre saknat avgörande inflytande i dess 
hjärtefrågor. Detta har fått politiska kommentator att fråga sig vad väljarna har fått 
ut av att rösta på partiet som med så hög svansföring inför valet förklarade att de 
snart skulle ges ett avgörande inflytande. 

I den massiva bevakningen dök hela tiden nya saker upp till ytan. Det framkom 
bilder på lokala partiföreträdare som gjorde gester med händerna som 
förknippades med något mycket, mycket obehagligt, rentav människofientligt. 
Senare kritiserades partiledningen för att vara toppstyrd och oönskad. Dessutom 
har det avslöjats att skånska partiföreträdare har bjudit in extremister till Sverige 
för att sprida sitt avskyvärda budskap. 

För att vara folkvald krävs särskilt mått av lämplighet, och den som röstar i 
parlamentet och stiftar våra lagar måste tåla en intensiv mediabevakning. 
Detsamma gäller de som på andra sätt handlar i partimedlemmarnas namn. Därför 
är det bra med den senaste tidens stora rannsakan. Visst har partiet tappat i 
opinionen efter den tuffa granskningen, och visst har man tvingats byta ut delar av 
ledningen och tänka om. Men så fungerar ett modernt land. Svenska väljare 
tolererar inte extremism, amatörism och bristande respekt för media.  

Återstår att se om Sverigedemokraterna klarar sig bättre framöver 

http://www.metro.se/kolumner/goran-greider-det-ar-inte-stokigt-i-fororten-det-
ar-stokigt-i-sverige/EVHpep!Df2CQqbzMM0qM/ 

Göran Greider, publicerad 2016-05-16 

Det har varit en stökig natt i – ja, det är bara att fylla i med Klockaretorpet i 
Norrköping, Tjärna Ängar i Borlänge eller Biskopsgården i Göteborg. Bråk, 
bränder, ibland gängstrider. Och varje gång det rapporteras gläder sig de som inte 
bor i dessa utsatta områden åt att det äger rum någon annanstans än i deras 
grannskap. Själva rapporteringen ökar avståndet mellan vi och dom. Förorten 
demoniseras (och det som faktiskt är bra i dem kommer nästan aldrig fram). 

Men det är i Sverige det äger rum. Biskopsgården eller Tjärna Ängar ligger i 
Sverige. Sverige har de senaste årtionden fått fler och fler riktigt rika och samtidigt 
fler och fler riktigt fattiga. Det hänger ihop. Gängbråk i ena änden av samhället, allt 
dyrare villor och skatteplanering i den andra. Ökad konsumism för vissa, 

http://www.metro.se/kolumner/goran-greider-det-ar-inte-stokigt-i-fororten-det-ar-stokigt-i-sverige/EVHpep!Df2CQqbzMM0qM/
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utestängning från konsumtionssamhället för andra. Förra året utkom en rapport 
som hette "Förorterna som Moder Svea glömde". Den beskrev i iskalla siffror läget 
i de 38 mest utsatta förorterna. Den visade att situationen där i stort sett blivit 
sämre hela tiden sedan sjuttiotalet när det gäller hälsa, sysselsättning, inkomster. 
Under ett kvartssekel tid har de politiska ansträngningarna i realiteten inriktats på 
att göra livet bättre för människor ur medelklassen och uppåt. Punkt slut. Det är 
där vi står. 

Och alla dessa bråk och problem i förorten handlar i grunden inte om invandring 
och flyktingmottagande utan om att klassamhället aldrig på allvar bekämpas. När 
det talas om segregation nämns sällan att de mest segregerade förorterna är 
sådana som Djursholm eller Vellinge. Den mediala fixeringen vid etnicitet och 
förorter börjar i det grundläggande faktum att Sverige har blivit ett djupare 
klassamhälle. 

Nu påbörjas rättegången om de fruktansvärda dödskjutningar som ägde rum på en 
restaurang på Vårväderstorget i Biskopsgården förra våren. Där handlar det om 
uppgörelser mellan gäng. Processen kommer att bli långdragen. Inför rätta står 
unga män som känt varandra sedan barnsben och via småstölder, heroiska 
livsdrömmar och nästan ingen (...) 

 

Metro.se – recensioner 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-monalisa-
story/Hdzpcw!3GSAubPqzYEVFeCuTbO7Zg/ 

Karin Svensson/TT, publicerad 2016-05-23 

Det är ont om nyanserade skildringar av narkotikamissbruk på film. Antingen 
framställs knarkaren som en förvuxen tonåring ("Pineapple express"), som en 
utlevande excentriker ("Fear and loathing in Las Vegas"), eller som ett plågat djur 
("Requiem for a dream"). Nästan alltid känns de som en annan sorts människor än 
vi i publiken – de i stället för vi. 

Med dokumentären "Monalisa story" har filmaren Jessica Nettelbladt försökt att 
göra upp med den bilden. I åtta års tid har hon följt Monalisa, en ung kvinna som 
kämpar med ett långvarigt heroinmissbruk. Det är en resa upp på toppar, ner i 
dalar och genom vardagsliv, med plats för både svart förtvivlan och gryende hopp. 

Långsamt läggs pusslet om Monalisas liv. Hon föddes påtänd, av en mamma som 
missbrukade amfetamin, men växte upp i en kärleksfull fosterfamilj. Hon skaffade 
själv familj och levde Svenssonliv med lärarjobb, men drabbades av en depression 
och började knarka. 

När vi möter henne hoppas hon på avgiftning. Hon besöker Sprututbytet och 
samtalar med en sköterska som kommer med vänliga råd och en stilla vädjan: vi 
vill inte få ett samtal om att du har tagit en överdos. Innan hon går får hon en lång 
kram. I det ögonblicket – liksom i många andra av filmens scener – finns en värme 
som jag aldrig tidigare har sett i en film om missbruk. 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-monalisa-story/Hdzpcw!3GSAubPqzYEVFeCuTbO7Zg/
http://www.metro.se/noje/filmrecension-monalisa-story/Hdzpcw!3GSAubPqzYEVFeCuTbO7Zg/
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Under en drogfri period förälskar sig Monalisa i Fredrik, som har tillbringat 
barndomens helger hos en supande pappa och själv nyligen har tagit sig ur ett 
missbruk. Det är en relation som får mina varningsklockor att börja klämta, men så 
svartvitt är nu inte livet – Nettelbladt skildrar deras förhållande ur alla tänkbara 
vinklar och trasar sönder alla förutfattade meningar. 

Det som berör mig starkast med filmen är att både Monalisa och Fredrik får vara 
komplexa människor av kött och blod. Att samma person som tillreder en dos 
heroin (sked, tändare, hela kittet) också kan plaska i ett äventyrsbad eller 
nyförälskat välja bröllopsklänning. Detta självklara mänskliga, som gestaltas alltför 
sällan. 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-
dottern/Hdzpey!5vlFwMrJnOMPra4D44t3gw/ 

Karin Svensson/TT, publicerad 2016-05-25 

Att lyckligt ovetande leva ett liv baserat på en lögn, eller låta sanningen ödelägga 
allt – det är ett dilemma som heter duga. Det förstod den norske dramatikern 
Henrik Ibsen redan 1884, då han skrev "Vildanden", ett familjedrama om mörka 
familjehemligheter och oombedda sanningssägare. 

I pjäsen myntade Ibsen begreppet livslögn, och under sina 132 år har den spelats 
på teaterscener runt om i världen. En av alla regissörer som har drabbats av 
"Vildanden" är australiske Simon Stone, som nu har gjort film av sin rosade 
teatertolkning. 

Hans version utspelas i ett litet brukssamhälle i kris. Sågverket ska läggas ner, 
samtidigt som den stenrike ägaren Henry (Geoffrey Rush) planerar ett påkostat 
bröllop med en mycket yngre kvinna. Hans son Christian (Paul Schneider) 
återvänder till byn efter 15 år utomlands och återknyter kontakten med sin bästa 
barndomsvän, sågverksarbetaren Oliver (Ewen Leslie). Men Christian sitter inne 
med information som kan innebära katastrof för både hans och Olivers familjer. 

Det mest slående med "Dottern" är hur Simon Stone har lyckats samla gräddan av 
den australiska skådespelaradeln i denna ganska småskaliga film. Förutom Rush 
ser vi Sam Neill som Olivers far och Miranda Otto från "Sagan om ringen" som hans 
hustru Charlotte. Allihop får dock storstryk i ren närvaro av nykomlingen Odessa 
Young i rollen som Olivers dotter Hedvig, dramats epicentrum. 

Ibsenälskaren Stone har medvetet valt inspelningsplatser med en nordisk känsla, 
röda stugor och barrträd framför ett mer typiskt australiskt landskap. Resultatet är 
en lite tillkämpad trollskogskänsla som tyvärr förtar en del av filmens 
trovärdighet. Mot slutet blir det också mer än lovligt melodramatiskt, när den 
finstämda melankolin ger vika för mer gammaltestamentliga stämningar. 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-warcraft-the-
beginning/Hdzpey!IWGzQZyqGZUNradqw2KdVA/ 

Elin Dahlman/TT, publicerad 2016-05-25 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-dottern/Hdzpey!5vlFwMrJnOMPra4D44t3gw/
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Det är lika bra att erkänna direkt: jag har ingen relation alls till "Warcraft"-spelen 
och kände mig föga upphetsad när nyheten om att mjukvaruföretaget Blizzards 
enorma spelsuccé äntligen (det har varit på tapeten under många år) skulle bli 
film. Trailern gjorde knappast saken bättre. 

Men i händerna på den begåvade regissören Duncan Jones ("Moon", Source code") 
fungerar detta bisarra fantasyäventyr oväntat bra. Jones, uppenbarligen en stor 
beundrare och kännare av Warcrafts universum, plockar ihop något som måste 
vara oerhört komplicerat att filma, till en hanterbar berättelse om lojalitet, familj, 
moral och makt. Det vill säga nämnare som många av oss kan relatera till, 
Warcraft-älskare eller ej. 

I centrum av berättelsen finns orch-hövdingen Durotan (Toby Kebbell), vars stam, 
liksom resten av orch-släktet, hotas av undergång. Med hjälp av orch-shamanen 
Gul'dans (Daniel Wu) magi passerar deras starkaste krigare in i människovärlden 
Azeroth via en portal. Där ska de bana väg för resten av orch-horden efter att ha 
byggt en ny portal. Men människosläktet, med krigaren Anduin Lothar (Tracvis 
Fimmel), kung Llane (Dominic Cooper) och magikerna Medivh (Ben Foster) och 
Khadgar (Ben Schnetzer) i spetsen, tänker inte låta människosläktet utplånas. 

Berättelsen är, som så ofta i fantasygenren, både invecklad och fånig, men Jones 
ger stort utrymme åt rollfigurerna och deras personliga drivkrafter. Det ger 
avtryck på berättelsen. Särskilt engagerande är Durotans inre kamp, när han börjar 
tvivla på Gul'dans motiv. 

Visuellt är det hela riktigt imponerande, när man väl kommer över det initiala 
motståndet man känner inför gigantiska orcher och andra övernaturliga varelser 
på stor duk (tacka Peter Jacksons "Hobbit"-filmer för det). Jag gissar att 
"Warcraft"-fans hittar en hel del att mysa över här, som går andra förbi. Att filmens 
slut bäddar för en uppföljare är uppenbart. Om Duncan Jones är med på tåget har 
en sådan alla förutsättningar att lyckas. 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-mia-
madre/Hdzolr!ho6lj2esTlg6rtBMBgepcQ/ 

Karin Svensson, publicerad 2015-12-18 

Det börjar med kravaller. Rasande arbetare stormar fabriken och drabbar samman 
med kravallpolis. Några få demonstranter tar sig över murarna, men de flesta blir 
övermannade och faller blodiga till marken. Men så ropar någon "bryt!" och scenen 
förändras – skådespelare borstar av sig dammet och tar kafferast. 

Kvinnan som ropar heter Margherita och är berömd filmregissör. Men hon är 
också en dotter i kris – på sjukhuset ligger hennes mamma för döden. Samtidigt om 
hon ska leda hundratals människor mot ett gemensamt mål ska hon också pyssla 
om mamma, rådgöra med läkarna och undvika att trilla ner i ett stort, svart hål. 

Det är premissen för Nanni Morettis nya film. Det är en historia med flera 
intressanta element: en film inuti en film, yrkesliv som krockar med privatliv, det 
oundvikliga mötet med döden. Men Moretti slarvar, och resultatet blir tröttsamt. 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-mia-madre/Hdzolr!ho6lj2esTlg6rtBMBgepcQ/
http://www.metro.se/noje/filmrecension-mia-madre/Hdzolr!ho6lj2esTlg6rtBMBgepcQ/
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Det största problemet är att Margherita, spelad av Margherita Buy. När Moretti 
äntligen upplåter huvudrollen (som han annars brukar paxa åt sig själv) åt en 
kvinna får hon spela den värsta fördomen om en kvinnlig chef: irrationell, vimsig 
och livrädd för att göra fel. Hennes regianvisningar är obegripliga plattityder, hon 
dejtar (och gör slut med) en av skådespelarna under inspelningen, och låter sig 
köras över av manliga medarbetare. 

Än värre blir det när filmens stora stjärna gör entré. John Turturro gör en renodlad 
clownroll som den odräglige amerikanske skådespelaren Barry. 
Sammandrabbningarna mellan honom och Margherita blir bullrig buskis. 

Filmens hjärta hittar vi istället hos Margheritas mamma Ada (Guilia Lazzarini). 
Hon är lärare, och till och med på tröskeln till döden genomsyras hon av kärleken 
till lärande och kunskap. Hon använder sina sista krafter till att försöka väcka 
dotterdottern Livias entusiasm för latinstudierna, och före detta elever flockas för 
att få ta avsked av sin favoritlärare. Jag hade gärna sett att filmen gjorde allvar av 
titeln och satte henne i centrum. 

http://www.metro.se/noje/recension-roxette-
travelling/EVHlct!AdMnkfhWJDkVo/ 

Maria Forsström, publicerad 2012-03-20 

Tjugofem år gammal skåpmat.  

Det är vad jag känner när Roxette kommer med ännu en skiva som kunde ha 
kommit då, när det begav sig. Inklusive ”It must have been love” som kom då, när 
det begav sig.  

Det är svårt att ha någonting emot Marie Fredrikssons röst och visst glimrar 
Gessles melodikänsla till  
ibland, men alldeles för sällan med alldeles för mycket utfyllnad, och vem som ska 
lyssna på detta i dag sätter min fantasi på prov. Kanske vi, hos frisören.    

Bästa spår: "Perfect excuse" 

http://www.metro.se/noje/recension-stiftelsen-
ljungaverk/EVHljc!KaPgNxNIUKdo/ 

Petter Lindholm, publicerad 2012-10-03 

Måste erkänna att jag länge svävade i okunnighet vem som stod bakom Stiftelsen 
och den omåttliga sensommarhitten ”Vart jag än går”.  Nu när jag vet att det är 
Takidas sångare Robert Pettersson är det enklare att såga hobbyprojektet. 

Alla musikkritiker avskyr ju hans stolpiga postgrunge. Men jag förvånas ändå av att 
han fått till en igenkännbar dansbandsrefräng, de ogenerade texterna och de 
hopplösa försöken att para ihop Per Gessle med Nickelback. 

Bästa spår: ”Rotlös” 

http://www.metro.se/noje/recension-roxette-travelling/EVHlct!AdMnkfhWJDkVo/
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http://www.metro.se/noje/recension-lycka-till-och-ta-hand-om-
varandra/EVHljr!dDIGktjVnWfms/ 

Elin Larsson, publicerad 2012-10-18 

Jens Sjögrens långfilmsdebut, om en oväntad vänskap mellan en pensionär och en 
ung tjej i ett svenskt samhälle, pendlar mellan magisk realism och sorgset drama. 
Fin, småkul, men jämntjock och inte så originell. 

http://www.metro.se/noje/recension-alina-devecerski-
maraton/EVHlkt!jyUz0CyjVnDk2/ 

Petter Lindholm, publicerad 2012-11-20 

Alina Devecerski måste ha flyttat på ganska många med sin briljant uppkäftiga 
sommarhit, ”Flytta på dej”. Med debutalbumet ”Maraton”, som spänner från punk 
till house, flyttar hon fram sin egen position. 

Här finns fler små popexplosioner, men Sundbybergstjejen imponerar kanske mer 
med stämningsfulla motsatser. Jocke Berg har bidragit till två låtar, men 
inflytandet från Kent märks i fler spår än så. Det är pop som det inte går att värja 
sig emot. 

Bästa spår: ”Det e dark nu” 

http://www.metro.se/noje/recension-hot-chelle-rae-
whatever/EVHkkC!EDugv5ERtXEUg/ 

Anneli Sandberg, publicerad 2011-11-29 

Amerikanska pojkbandet Hot Chelle Raes andra album spås nå högre 
försäljningssiffror än deras första som i kritikers ögon var en flopp. Men jag tycker 
inte att detta är mycket bättre. 

Faktum är att det låter ungefär likadant. Poplåtar stöpta i samma form, inget 
sticker ut, allt är riktat åt samma håll. Jag varken faller pladask eller blir irriterad. 
Jag lämnas helt oberörd 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-hello-my-name-is-
doris/Hdzpey!BknGtPoclvXtbQe86lECPQ/ 

Caroline Hainer/TT, publicerad 2016-05-26 

En stor livsförändring börjar ofta med en kris. I fallet Doris Miller (Sally Field) är 
det moderns död som blir den utlösande faktorn. Mellan raderna förstår man att 
den äldre Doris förminskat sitt eget liv till förmån för mammans omsorg. 

En snygg och betydligt yngre, ny manlig kollega (Max Greenfield) blir sedan 
katalysatorn som får henne undersöka känslor hon tidigare förträngt. Hon börjar 
klä sig fräckare, fantisera om sex och lyssna på elektronisk musik. När kollegan 
visar ett lätt roat intresse för Doris utveckling tolkar Doris detta som spirande 
romantik. 

http://www.metro.se/noje/recension-lycka-till-och-ta-hand-om-varandra/EVHljr!dDIGktjVnWfms/
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http://www.metro.se/noje/recension-hot-chelle-rae-whatever/EVHkkC!EDugv5ERtXEUg/
http://www.metro.se/noje/recension-hot-chelle-rae-whatever/EVHkkC!EDugv5ERtXEUg/
http://www.metro.se/noje/filmrecension-hello-my-name-is-doris/Hdzpey!BknGtPoclvXtbQe86lECPQ/
http://www.metro.se/noje/filmrecension-hello-my-name-is-doris/Hdzpey!BknGtPoclvXtbQe86lECPQ/


 

143 

 

Den 69-åriga Sally Field är utmärkt i rollen som den nedmonterade Doris som 
försöker att skaka liv i sig själv igen efter en livslång känslomässig dvala. Field har 
alltid utstrålat en unik blandning av skör och stark, vilket gett henne roller som 
älskande men kämpande mamma i filmer som "Blommor av stål" (1989), "Inte 
utan min dotter" (1991) och "Forrest Gump" (1994). I "Hello, my name is Doris" får 
hon fritt spelrum och kan nyttja både sin komiska tajming och sin förmåga att visa 
sårbarhet. 

Här finns en rolig scen där en yogaboll och en cykelpump får en enorm sexuell 
laddning, och en rörande scen där Doris för kanske första gången i sitt liv skriker 
ut sin sorg över livet som sprungit förbi henne. Man hade bara önskat att filmen 
var mindre konventionell i sitt berättande Det är ju inte ofta Hollywood ger 
huvudrollen i en dramakomedi till en äldre kvinna, utan större försköningar 
dessutom. 

Och känslan av att inte längre bli sedd i samma takt som rynkorna blir fler är en 
upplevelse väl värd att berättas om. Synd då att det ska ske under så tröttsamt 
bekanta former: livskrisen i form av död, katalysatorn i form av sexuellt objekt och 
så det evigt trötta tecknet på frigörelse i form av vild ensamdans hemma i 
vardagsrummet. 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-slutet-gott-allting-
gott/Hdzpey!YdzJ8UhNmxDmmyCHXYiEtw/ 

Elin Dahlman/TT, publicerad 2016-05-25 

Några andra gemensamma beröringspunkter finns dock inte mellan Hanekes 
becksvarta drama och Pouzadouxs mer lättsamma film. Fokus här ligger på hur 
barn och barnbarn till den 92-åriga Mady (Marthe Villalonga) hanterar hennes val 
att begå ett planerat självmord. Nyheten tas inte emot väl, kan jag avslöja. Detta 
trots att Mady har förberett dem i 30 års tid på att hon, den dagen hennes kropp 
inte längre orkar, vill avsluta sitt liv – medan hon fortfarande har förmågan. 

"Slutet gott, allting gott" är som bäst när den hanterar Madys konfrontationer med 
åldern och livet. De saker hon fortfarande klarar att göra har hon nogsamt samlat 
på en lista. Men väsentligheter såsom "köra bil", "gå på toaletten", och så vidare, 
stryks en efter en. Det är rörande – och stundvis ganska roligt, tack vare 
Villalongas närvaro och nyanserade skådespeleri. 

Sämre hanteras själva berättelsen. Särskilt svajar regin i de mer emotionella 
scenerna. Det är som om Pouzadoux verkligen vill försäkra sig om att åskådaren 
ska sänkas ned i en ocean av känslosvall, och skruvar på kranarna till max där hon 
istället skulle ha tjänat på att vara återhållsam. Det är synd, för 
huvudrollsinnehavarna Villalonga och Sandrine Bonnaire (som spelar Madys 
dotter Diane) gör ett ypperligt jobb sinsemellan, och berättelsen är tillräckligt 
kraftfull ändå. 

Det finns något märkligt tabubelagt över detta med hur ålder förändrar oss, både 
fysiskt och psykiskt. Behöver det verkligen vara så, 2016? "Slutet gott, allting gott" 
ger oss en möjlighet att fundera lite extra på det. 

http://www.metro.se/noje/filmrecension-slutet-gott-allting-gott/Hdzpey!YdzJ8UhNmxDmmyCHXYiEtw/
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http://www.metro.se/noje/recension-kent-jag-ar-inte-radd-for-
morkret/EVHldx!vm3qqF6duCjac/ 

Petter Lindholm, publicerad 2012-04-24 

”Jag är grym som en grekisk gud, bara grymt mycket fulare”, sjunger Jocke Berg. 
Inte undra på att Kent valt att låta Isis och Bast från egyptisk mytologi, pryda 
omslaget på ”Jag är inte rädd för mörkret”. 

Möjligen symboliserar modersgudinnorna att Kent gjort en ”Stargate”-tur till det 
förflutna och börjat fundera på sådant som berör livet, kärleken och ideal. ”Jag 
förrådde min klass i en vallokal”, bekänner klassresenären Berg. 

Just insikten om sakernas tillstånd gör att ett desillusionerat Kent känns mer 
angeläget än på många år. Men som mycket annan svensk, medelålders 
vemodsrock handlar det om stämningar som främst berör en etablerad 
samhörighet. Andra letar förgäves efter refränger. 

Bästa spår: "999" 

http://www.metro.se/noje/recension-shibumi-med-kansla-av-fine-
dining/EVHnet!tz9vjrDeLdQfo/ 

Jonas Cramby, publicerad 2014-07-12 

I källaren till Esperanto och Råkultur har Sayan Isaksson öppnat sin variant av en 
izakaya – ett slags japansk småstökig matbar dit folk kan gå efter jobbet för ett par 
läckra smårätter, några skålar sake och en stunds okontrollerat fnissande. 

Variant, skriver jag, för naturligtvis har Sayan Isaksson inte lyckats hålla sina 
klåfingriga fine dining-fingrar från konceptet utan skapar med Shibumi något lite 
mindre traditionellt och mycket mera egensinnigt. 

För det första dricks det till exempel inte bara ljust öl och risbrännvin till maten – 
på dryckesmenyn trängs även läskande små rieslings och asieninspirerade 
cocktails av bartendern Hampus Thunholm. Dry martinin serveras i ett ostronskal 
och bloody maryn smakar som att bli mulad med kimchi (på ett bra sätt). Min 
favorit är dock Rio Grande – en vacker liten sour med både bourbon och tequila för 
alla oss som inte kan bestämma om vi är sugna på en Margarita eller en Whiskey 
Sour. Perfektion. 

Maten består, uppenbarligen, av smårätter och behöver ni vägledning där så gäller 
helt enkelt strategin att smaka på så många som möjligt. Så dela med varandra, 
smaka av bordsgrannen och ta in så många ni bara orkar och har råd med. 

Sashimin är naturligtvis felfri och smakar ljuvligt med en syrlig cocktail. Tartaren 
görs på hängmörad biff, lax eller pilgrimsmussla och skopas upp med ett nyfriterat 
räkchips. Genialt i all sin enkelhet. Världens bästa chips och dip. Fredagsmys för 
lyxorektiker. 

Vi äter även ljuvliga knivmusslor, halmgrillad vaktel, kalvbräss i curry, 
kycklinghjärtan, gyoza och perfekta små sliders med short ribs, kimchi och 

http://www.metro.se/noje/recension-kent-jag-ar-inte-radd-for-morkret/EVHldx!vm3qqF6duCjac/
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majonnäs. Men här kan även vegetarianen festa loss: Såväl majstempuran som 
äggplantan i dashi och den glödbakade sparrisen med senapsmison är mycket 
goda. Och som avslut –små supergulliga glasstrutar med handgjorda, 
asieninspirerade glassorter som miso, matcha-te och adzukiböna. 

Men det är inte bara fantastiskt gott på Shibumi, det är trevligt också. Man känner 
närvaron av en stark matpersonlighet och inte minst är det kul. Att skicka små 
tallrikar fram och tillbaka mellan varandra. Provsmaka, peta, prata. Fnittra 
okontrollerat. Ja, det är ett väldigt socialt sätt att äta. Ett perfekt sätt att umgås. Det 
här är exakt vad Stockholm har saknat. 

http://www.metro.se/noje/en-krog-man-alltid-letat-
efter/EVHmku!qpu3ueAjTLfPI/ 

Jonas Cramby, publicerad 2013-11-22 

När Årets kock-vinnarna Daniel Räms och Tom Sjöstedt till slut startar restaurang 
tillsammans väljer de att göra det på sitt eget lilla sätt. öppnar en enkel liten 
kvarterskrog i Vasastans mest vardagliga dagislämnarstråk där de gjort allting 
själv – här har varken några finansiärer, krogkungar, konceptutvecklare eller 
inredningsarkitekter varit inblandade. Nej, knappt ens några snickare, vad jag 
förstår. Resultatet är en personlig, punkig och hundra procent härlig liten krog. 

På toaletterna ligger travar med Min Häst och Okejtidningar staplade, kvällens 
menyer är nedklottrade med spritpennor, rättade med överstrykningar och 
uppsatta med frystejp på de nakna tegelväggarna och vill man ha en drink innan 
maten får man en rejäl så kallad “köksgrogg” (eau de vie och sockerdricka). 

Om kockarna verkligen dricker dem ute i köket vet jag inte men de ser i alla fall ut 
att ha det minst lika trevligt som gästerna när de småvitsande bär ut maten. 
 
Låt dock inte den lättsamma stämningen på Lilla Ego lura er. För under den lätt 
Köpenhamnsflummiga fasaden gömmer sig alldeles uppenbart ett gäng slipade 
krogproffs. Servicen är snabb och uppmärksam som på ett långt dyrare ställe – när 
vi tappar en gaffel är de där med en ny på Michelinkrogstid – och frågar man 
vinkyparen något är han typen som drar ut en stol och entusiastiskt börjar berätta 
om kaliforniska vinodlarhippies och franska naturvinsexcentriker. På menyn står 
råvaran, som det heter, i centrum och i stället för att låta proteinet få huvudrollen 
skrivs rätterna ut med grönsakerna först. 

Maten, som ständigt verkar vara under utveckling, har en enkel slags 
finkrogsfiness men serveras i kvarterskrogsportioner. Allt vi provar ligger 
någonstans mellan att vara väldigt gott till att vara fantastiskt – särskilt 
svamprätten med kycklingskinn till förrätt får mig att genast vilja boka ett 
återbesök. 
 
På många sätt påminner Lilla Ego om den våg av så kallade “anti-michelin”-krogar 
som började dyka upp i Paris för några år sedan. Ställen som vågade vägra den 
gamla matguidens rigida regler för att i stället koncentrera sig på att servera enkel, 
prisvärd och god mat i trevlig miljö – och är det inte exakt en sådan krog man alltid 
letar efter när man går ut och äter? 

http://www.metro.se/noje/en-krog-man-alltid-letat-efter/EVHmku!qpu3ueAjTLfPI/
http://www.metro.se/noje/en-krog-man-alltid-letat-efter/EVHmku!qpu3ueAjTLfPI/
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 http://www.metro.se/stockholm/oaxen-krog-slip-mat-som-ger-dig-tarar-av-
gladje/EVHmho!ZSWDe4PyqUpGo/ 

Jonas Cramby, publicerad 2013-08-16 

Första gången jag käkade på Oaxen låg de fortfarande på den lilla kalkstensön 
utanför Mörkö som givit restaurangen dess namn. Det jag minns mest från det 
besöket var Anton Ego-ögonblicket jag upplevde när jag första gången stoppade 
gaffeln i munnen. 

Precis som den tecknade krogrecensenten i barnfilmen “Ratatouille” kastades jag 
nämligen omedelbart tillbaka till barndomen och fick avsluta resten av måltiden 
med att försöka blinka bort tårarna ur ögonen. 

Det visade sig att kocken Magnus Ek hade strosat omkring på ön och samlat ihop 
det mesta på tallrikarna själv (något som en en hel kulinarisk värld numera tagit 
efter) och som en konsekvens fick jag uppleva smaker som jag inte känt sedan jag 
var åtta år och brakade omkring i skogen i träskor och Adidasshorts. Det smakade 
groblad och gökärt, harsyra och granskott - ja, allt som man hade hört av en skum, 
äldre kille att det faktiskt gick att äta (och som kanske blev lite hög av). 

Den där middagen fick mig helt enkelt att inse att mat inte alltid bara är något som 
mättar och smakar gott, det kan vara en känslomässig upplevelse också. Som att 
läsa en bok eller lyssna på ett musikstycke och känna att det där… det handlar ju 
faktiskt om mig. 

Så när jag ett antal år senare beger mig mot Oaxens nybyggda lokaler på 
Djurgården är jag naturligtvis lite orolig över att de inte ska motsvara mina högt 
ställda förväntningar. Men det behöver jag inte vara. Nya Oaxen är nämligen inte 
lika bra som gamla Oaxen. 

Det är bättre. 

I stället för ljuv skärgårdsromantik bjuder de denna gång på ren och skär 
Stockholmsporr. Läget vid Beckholmsvarvet, den industriellt chica varvslokalen 
och en serveringspersonal som klär sig som statister i “Sjunde inseglet” för 
tankarna till Wasamuseét, Skansen, tv-serien “Snoken” och alla gånger man köpt 
med sig ett sexpack folköl och satt sig på någon stadskaj och känt solen i ansiktet 
och livet i bröstet. 

Krögarparet Magnus Ek och Agneta Green har heller inte bara lyckats skapa en 
helgjuten krogupplevelse. Utan två. 

I avdelningen som kallas Slipen äter man enkel, god och prisvärd husmanskost, för 
en gångs skull nöjd över att man bor på den här fantastiska platsen i världen. 
Medan i krogdelen fortsätter det kulinariska arbete som har hjälpt till att skapa 
den nordiska matundret, fick gamla Oaxen att bli en av världens 50 bästa 
restauranger och mig att återigen spendera en hel måltid med att försöka blinka 
bort tårar ur ögonen. 

http://www.metro.se/stockholm/oaxen-krog-slip-mat-som-ger-dig-tarar-av-gladje/EVHmho!ZSWDe4PyqUpGo/
http://www.metro.se/stockholm/oaxen-krog-slip-mat-som-ger-dig-tarar-av-gladje/EVHmho!ZSWDe4PyqUpGo/
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http://www.metro.se/noje/bistro-med-gemyt-och-en-kansla-av-new-
york/EVHoap!zsQlQtQZ5AbLM/ 

Jonas Cramby, publicerad 2015-01-16 

Trots att Kommendören bara varit öppet sedan oktober och ligger mitt i djupaste 
Östermalm har de redan hunnit bli den stammiskrog de verkar ha ambitionen att 
vara. Stället är både populärt, fullsmockat och ganska så kosmopolitiskt faktiskt. 
Här minglar strama damer i päls med cocktailgeeks, kulturarbetare, vanliga 
svennar och fejkbohemiska brats som inte vågat sig till Söder. Stadens foodies 
kanske lyser med sin frånvaro men, ärligt talat, Vassa eggen-gänget har väl aldrig 
drivit krogar som lockat dem? 
I stället är det här en sådan sorts krog där atmosfären, partypotentialen och att bli 
mätt är viktigare än exakt vad man stoppar i sig. Och som sådant ställe fungerar 
Kommendören alldeles utmärkt. Bättre kanske till och med än både Vassa eggen 
och Boquerian – även om Tennstopet naturligtvis står i en atmosfärklass för sig. 
Baren är i alla fall stor, livlig, välsorterad och har en sådan sorts bardisk som man 
nästan önskar att man var olyckligt kär i. Här vill man sitta med huvudet i 
händerna en söndagseftermiddag och beställa in ”två av allt”. 
Baransvariga är amerikanerna Zach Roberts och Aaron Blakely som även driver 
Extra fancy i New York – vilket känns logiskt eftersom Kommendören med sitt vita 
kakel, sina kopparrör och sin avslappnade stämning känns väldigt mycket 
New York-bistro. Möjligtvis via Montrealställen som Joe Beef eller Au Pied de 
Cochon – ja, den fyllda grisfotsrätt som givit den sistnämnda krogen dess namn 
kan man till och med hitta på Kommendörens meny just nu.   

Maten sägs ändras efter säsong och lust men känns även den ganska 
nordamerikansk. Förutom den där grisfoten känns kanske små- och förrätterna 
lite mer spännande för oss foodies än huvudrätternas feta 
biffar och helgrillade fisk med gremoulata. Hummertacon är till exempel riktigt 
välbalanserad och god, även om den som vanligt i Stockholm lider av stora 
tortillaproblem. Short rib slidern stoppar vi gärna i oss ett par till av och temakin 
är redan en Vassa eggen-klassiker. 
Mer eller mindre perfekt är dock deras ”popcorn chicken” – det är så här friterad 
kyckling ska smaka. När min chili dog bärs in börjar jag dock krokna en smula för 
att snart knäckas helt av desserten ”bombad alaska”. Den marängöverdragna 
glassen är visserligen god men så mäktig att det skulle krävas en soffa och två 
avsnitt av ”Homeland” för att få i sig hela. 

Missa inte 
Att ta en cocktail i baren först. 

Undvik 
Fläsksidan med ägg och tryffel. God, men det finns säkert tio mer raffinerade 
varianter i Stockholm just nu. 

Priser 
Smårätter: 35–125 kronor styck. 
Förrätter: 135–155 kronor. 
Huvudrätter: 165–330 kronor. 
Dessert: 35–105 kronor. 

http://www.metro.se/noje/bistro-med-gemyt-och-en-kansla-av-new-york/EVHoap!zsQlQtQZ5AbLM/
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ÖPPET 
Måndag till tisdag: 16.00–24.00. 
Onsdag och torsdag: 16.00–1.00. 
Fredag och lördag: 12.00–1.00. 
Söndag: 12.00–24.00. 

http://www.metro.se/noje/greasy-spoon-smarrigt-god-frukost-hela-dagen-
lang/EVHnkm!dTnoB7JAF2xrE/ 

Jonas Cramby, publicerad 2014-11-13 

Det lilla frukoststället Greasy spoon startades för något halvår sedan av två 
inflyttade britter som tröttnat på att brunch i Stockholm vanligtvis brukar 
innebära vattnig äggröra, vita bönor på burk och sega, hoptrasslade klumpar av 
bacon i ett ledset varmhållningsbleck. I stället ville de servera vällagade, lite mer 
eleganta, frukosträtter så som man ofta hittar dem där ute i den engelskspråkiga 
världen. 

Att de sedan dess har blivit ett av de där ställena som alltid är fullsmockade 
klockan halv tolv en söndagsförmiddag när ett samlat, bakfullt Stockholm 
kollektivt blir sugna på något goffigt är därför inte särskilt konstigt. Vad de 
förtjänar en extra eloge för är dock att de haft den goda smaken att inte 
kompromissa med konceptet, utan serverar sina brunchrätter hela dan, alla dagar i 
veckan. 

”För varför”, som Leslie Knope säger i tv-serien ”Parks and recreation”, ”skulle 
någon någonsin vilja äta något annat än frukostmat?” 

Ja, det kan man fråga sig när man läser Greasy spoons meny. Paradrätten är 
naturligtvis någon av deras tre varianter av eggs benedict: ett eller två varsamt 
pocherade ägg på en nybakt muffin med antingen skinka, spenat eller lax på. 
Hollandaisesåsen är hemslagen och lägger sig som ett perfekt syrligt duntäcke över 
alltihopa. Gott!  

För en sådan som jag, som framhåller Egg McMuffin som den ultimata 
snabbmatsrätten, kan dock Greasy spoons Bacon & eggmuffin vara ännu ett strå 
vassare. Enkla, beroendeframkallande och föredömligt mobila. Perfekt att ta med 
på väg till jobbet. Språkreseromantikern kan naturligtvis få en kanna PG-tips, 
scones (...)

http://www.metro.se/noje/greasy-spoon-smarrigt-god-frukost-hela-dagen-lang/EVHnkm!dTnoB7JAF2xrE/
http://www.metro.se/noje/greasy-spoon-smarrigt-god-frukost-hela-dagen-lang/EVHnkm!dTnoB7JAF2xrE/


 


