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Förord


Detta är en hyllning till de flesta man känt och ja de vore konstigt om jag inte fortfarande känner 
många av dem, vissa får sig en känga de flesta utan att namnge men de går inte att vara till lags 
den röda tråden är ju ändå ett flertal goda eller semi goda gärningar så jag har inga problem att 
använda mitt eget namn. Det är ju trots allt så att ingen har ju en liknande historia att berätta, så 
berätta Era egna.

Detta är en kort version så den kommer att bli längre men ibland är det bättre att få något gjort än 
ingenting, för utan rörelse stannar det mesta av och som den mesen jag är så får ju sonen mest 
hyllningar. För är de nåt jag vet är att de går inte släcka någon som var klar för så länge sen, 
hoppas att det blir några skratt och de goda hittade jag en hel vetenskap kring som jag vet 
fungerar, för den som blir intresserad se på https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/learn

Den för jag vidare särskilt intervention tänkandet av Cristopher Peterson & Martin E.P. Seligman, 
för när man väl förstår de så vet man vad de ska användas till.
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2007-2014 med lite sköna tillbakablickar 

2007 berättade madde att hon väntade barn jag var så lycklig att jag hoppade jämfota bättre än 
någon födelsedag bättre än något både före och efter och utan att fundera mycket så fattade jag 
några avgörande beslut som allihopa fick en positiv vändning på livet. Precis som varenda kotte 
som är över trettio så finns det några man växt upp med som helt enkelt aldrig skärper till sig och 
när det är i tonåren så kan det av vissa till och med ses som charmigt men i trettiofyraårsåldern så 
har den charmen helt fallit bort då är det bara tragiskt att se så två slutade jag helt enkelt att höra 
av mig till och bägge av samma orsak för efter tjugo år av ohälsosamt Levene så hade bägge 
utvecklat missbruk en var stenrik en var luspank så de enda de hade gemensamt var missbruket 
och de gjorde dem till tråkiga att umgås med för missbrukare pratar aldrig om annat än sitt 
missbruk de ger något fjantigt skimmer av att det skulle vara kul, att gå på nån fest om året de 
tycker jag är kul så sådana ordnade vi på terassen vid svedbergsplan de och vårt årliga första 
adventfika, de var det enda vi hade som en återkommande tradition även om vi inte setts under 
hela året så var varenda en välkommen att fika vid första advent december är stressig så de var 
en rolig upptakt  och de var med men kom alltid i luven med någon av våra gemensamma vänner 
och då är det helt enkelt inte charmigt längre missbruket lyser igenom. Jag bestämde mig även 
för två saker till aldrig vara berusad inför den förstfödda och att byta jobb, de var förvisso 
välbetalt men de låg p gränsen till vad min egna moral tycker var okej, så jag började spara 
pengar till att kunna sluta vilket jag också gjorde ett år senare jag sa upp mig själv från en 
arbetsplats där de flesta fick sparken offentligt och med något riktigt syrligt som din illojalitet har 
bäddat för detta men inte jag jag var nog lite för omtyckt och smart men en mjukis jag var 
förbannad på storchefen så jag stegade in och slog näven i skrivbordet för att de var 
mörkläggning kring vår första kund men som vanligt klarar jag inte att vara tuff och började lipa 
istället, jag sa till och med upp mig en månad efter att jag blev befordrad, jag hade ju bestämt mig 
och då gör jag precis som jag sagt, 

Jag tog och fria till madde den nionde november samma år vi skulle förlova oss högst upp på 
västerbron med hela vackra Stockholm som kuliss de blåste och regna den dagen så vi hoppade 
över de och vad gör väl de, vi hade hållit ihop i över åtta år då behövs inga stora gester, de räcker 
med vill du ut i blåsten och regnet nej då tar vi en kopp te och byter ringar.  Då kan man varandra 
utantill De viktiga var ju alla andra dagar jag ser tillbaka på de fjorton åren med värme de var långt 
ifrån perfekt jämt men de var bra nästan jämt och då utvecklas man till en trygg individ som mest 
bekymrar sig att de är en dålig förebild att snusa. Grannen mitt emot var så gammal att jag ofta 
erbjöd mig hjälpa henne och vi var då och då över med bullar eller så bjöd hon på något hon hade 
inga bekanta och jag tyckte att de var skönt att hon kom in i gemenskapen bara för att någon blir 
gammal så är det inte samma sak som att bli osynlig vilket hon hade blivit när hon överlevt alla 
hennes bekanta plus att hon var rolig och snäll egenskaper jag inte tröttnar på. Plus att hon hade 
en del riktigt roliga gamla historier om hur hon skådespelat när hon var yngre hon började leva upp 
lite på gamla dar. Nn gång hjälpte jag till att handla, samt att hjälpa till när de var den stora 
rotrenoveringen med duckar i källaren och innan de sattes upp en bokningslista till terassen så 
kom hon upp för en upp kaffe, efter listan så blev de stelt. Grannen nedanför gick de dock väldigt 
lätt att tröttna på hon var ihop med en kvinnomisshandlare och var de inte jag som ringde så var 
de någon annan som ringde hon fick väl hämtas blåslagen minst en gång i månaden. Efter ett tag 
så slutade jag tillochmed att hälsa de fanns ingen vilja att bättra sig och som ett trollspö viss var 
de missbrukare de med. Nej men övriga i hela huset kände jag nog åtminstone till den gränsen att 
vi alltid stannade och pratade de var bra folk allihop och mariestadskollonin lilla Essingen låg bara 
tvåhundra meter bort där bodde Ehnar inneboende hos Calle i Carins gamla lägenhet efter att året 
innan bestämt sig för att han inte riktigt kunde med att bo kvar hos oss trots att han hade fått om 
han velat. De fungerade ju bra de två åren han gjorde de eget rum spela en del on-line poker men 
var ju lika skötsam som i gymnasiet, jag provade också några månader tyckte inte de var kul tog 
för mycket tid och märkte snabbt att de fanns något beroendeframkallande inbytt i spelet slutade 
på plus. Och har aldrig spelat de sen dess. De var nog bra för familjelyckan sett i perspektiv. Han 
var inte en sprudlande glädjespridare när han jobbade som nattportier i skärholmen om kvällarna. 
Fast när han blev inkallad en kväll på hotell diplomat så kom han hem med en skön historia den 
han jobbade med trodde att vakt var polis och hade hela kvällen gått runt bland hotellets 
matgäster och ställt samma fråga ”hur var de här då?” Med en underton att något inte stod rätt 
till. Ja nu bodde han på madrass i calles kök såg inge vidare ut Bosse och Bittan hade inte gillat 
detta och vi sågs varje söndag för fotboll på Rosa ett bra sätt att hålla kontakten, ägaren höll på 
Parma, jag och Calle på milan och Ehnar Lazio, och varenda söndag var det samling. Då och då 

	 	



sprang man på pappas lillebror, Klingberg, Jennie på jobbet eller Backman. En gammal 80-tals 
författare satt alltid vid vårt bord och drog skrönor för jag hoppas verkligen att det var skrönor, 
han kände även den här grannen vi på svedbergsplan tyckte var rena pesten. Jag och Madde var 
dock på de klara att hälsa på våra engelska vänner Alison, Will, Paul, Andy och Sini de skulle vi 
inte göra på ett par år. Vår hyresvärd ringde och sa att han sålt lägenheten men vi hade fått så bra 
kontakt och troligtvis varit de ideala andrahandshyrarna alltid i tid gillade av grannarna ställde upp 
på att göra de gemensamma fast vi inte ägde, genomlevde stambytet och jag tror att de flesta 
tyckte att de var rekorderligt att vi hjälpte granntanten då och då, så Leffe tog och köpte en 
lägenhet inpå Hägerstensåsen på Inteckningsvägen. Inte världens mest fartfyllda område på den 
tiden men vi var ju inte i den delen av livet de hade bank mataffär, mysiga fik och videouthyrning 
alldeles lagom och lugnt om kvällarna. Jag lärde snabbt känna även de flesta där de var inte 
riktigt samma sammanhållning men snudd på och fiket i västertorp var bra men Fredhälls 
Mandelbullar i källarfiket de kom de aldrig i närheten av. De var så goda att vi bytte fik när hon 
sålde och startade vid rådmansgatans uppgång mot hantverkargatan plus att hon som var 
föreståndare var hur trevlig som helst och bullreceptet de hade hon tagit med sig till de nya, 
mandelflarn på toppen och massan inuti de var ingen som bakade så bra från Fredhäll till 
Vasastan för där emellan hade jag nog testat de flesta.

Henrik Olsson ja han hette Andersson redan då kom upp och hälsade på vi åkte till Kungsholmen 
käka tapas och blev påminda om hur gamla vi var när han ville köpa ett 10 pack cigaretter för att 
feströka expediten fick stora frågande ögon och meddelade att de var över fem år sedan de slutat 
tillverka sådana de var ett skönt uppvaknande, de var en rolig kväll jag höll mig till mina två öl men 
har man gjort de sen 23 årsåldern så är de inte det som bestämmer om en kväll blir rolig det är 
sällskapet. Madde var såld på Rudolf Stiener och att allt skulle vara så naturligt att de skulle inte 
tas lusgas, bedövningar eller något sådant så vi var på profilax kurser på kvällarna och jag var helt 
nerarbetad. Så var de dags tidigt på morgonen den 31 januaris var de bara att ringa taxi till 
Huddinge och de tog väl tio minuter innan allt Rudolf Stiger naturligt hade försvunnit och glömts 
bort bort att det ens existerade de var varenda smärtstillande som fanns och sista timman fick jag 
skälla på henne för att locka fram de sista krafterna och de gick ju vägen våra bekanta från 
kurserna hade var och en upplevt vårdköer till BB men vi hade en lätt resa och när pyret var ute 
eller monkey boy så som han såg ut de kortet är numer på villovägar lite bajs i fostervattnet brun 
så var ingen lyckligare än oss absolut bästa dagen i mitt liv. Vi sov över och tog bussen via 
Masmo hem igen nu var de ju inte bråttom längre. Typiskt nog hade jag dragit på mig 
vinterkräksjukan från nån på sjukhuset och var livrädd att smitta så de första dygnen var jag själv 
på en poslinskryssning utan charm.


Sen började mitt liv som komplett och efter den kräksjukan har jag nog inte ändrat mig 
nämnvärt så resten av kapitlen handlar bara om de åren med tillbakablickar  

Så nu var det en annan verklighet med öppna förskolan och vi lärde känna Härenstams hur 
trevliga som helst jag hade lite slarver stämpel på musiker på grund av pappas lillebror men de 
var en myt. Han var otroligt nog mer veulorpappa än undertecknad. En månad var vi rätt många 
nyblivna föräldrar som höll samman men Härenstammarna behöll vi kontakten med. Höjdpunkt 
blev istället för att träffa mina gamla vänner och ta en öl och se nån bra fotbollsmatch blev De 
blev istället en höjdpunkt att stå och köa till delikatos fabriksförsäljning av morotskaka där ett 
hörn blivit tillplattat och vips så räckte de till allihopa. Till Dopet i S:t Eriks kyrka så hade Ehnar 
redan träffat Lotta jag hade knappt planerat så de fick bli två mega stora princesstårtor m.m.. 
Maddes gamla kollega Sara var perfekt som fadder(inte så konstigt att vi valde henne hon som 
stack ut hakan när de var entt av barnen på maddes första jobb på djurgården som kanske blivit 
sexuellt utnyttjat, så bättre föredöme går knappt att hitta) Calle var okej med han hade sina sidor 
och redan för många syskonbarn att ta hand om Ehnar hade varit de naturliga alternativet inga 
issues vad jag vet och jag har nog känt honom tillräckligt länge sen åttan, men jag hade inte känt 
honom sen jag var sex år, så då får de bli så de svaga psyket till trots och återupprepningars 
okrönte mästare och har varit så sen länge men inte alltid, men snäll de är han rakt igenom.

Ja de var inte en droppe med alkohol de var riktigt trevligt ändå hela närmaste släkten var också 
med de hade väl aldrig tält förut. De var första gången jag träffade Ehnars nya såg direkt att de 
där var bra för honom inget mer madrass sovande i kök han var tillbaka i sitt rätta element 

Ja nu var man klar på vem är inga konstiga identitetskriser lugn och trygg och vet ni vad då 
fungerar allt mycket bättre man är bättre på jobbet man glömmer inte av viktiga händelser i 
barnens liv man blir helt enkelt hyggligare. Tyvärr lär jag aldrig träffa den där grannen vi hjälpte att 
handla åt på svedbergsplan fem den generationen hon tillhörde hade hon redan överlevt när de 

	 	



begav sig men fina minnen hur lycklig hon var när vi tog oss tid för att komma över för en fika de 
bär jag med mig.  Så jag började spara för att kunna säga upp mig jag ville inte att Clifford skulle 
växa upp med att jobbade hos en arbetsgivare jag inte respekterade, de låg buffel och båg i luften 
men på ett manschettknapps vis och visst hade jag rätt i detta. Jag utvecklades jobbmässigt och 
var behjälplig åt sådana som blev börsbolag chefer men inifrån så kändes det att något inte 
stämde de var bedrägeriförsök mot det bolaget i stort sett varenda dag och mycket riktigt en dag 
knackade EKB på och letade efter min chef som låg på alla fyra gömd under ett skrivbord ute i 
kontorslandskapet. De var förvisso inte så farligt att vittna i en rättegång jag fick en fråga på 
telefon inget mer jag svarade sanningsenligt några månader senare sa jag upp mig själv precis sk 
jag bestämde mig för minst ett år i förväg de beslutet blev så mycket lättare när ledningen 
dessutom mörkade en kollegas ”mystiska” dödsfall under semestern. Då var de inte bara jag som 
sa upp mig bolagsjuristen Björn sa också tack och hej jag förstår honom verkligen de var han som 
höll i interninformationen. Nej jag ringde Calle och en kompis från KTH som hjälpte oss att flytta 
till Mariestad istället stor eloge till dem och jag hade sparat ihop så att de både räckte till ett halvt 
hus och en kombi. Passade mycket bättre för en kramgo familj med hjärtat på rätta stället. Ja ser 
snarare humoristiskt på att de finns de som ser upp till tuffingar de känns så IQ befriat om man får 
inneha en egen åsikt plus att sådana tappar livsglädjen mycket snabbare, de riktar hela 
livsenergin på fel saker. Vad är en lyxbil värd om du inte kan skämta med dina barn. Mina 
kompisar Ehnar och Calle tycket dock att det verkade häftigt, de hade läst om att chefen åkte ner 
till Afrika och gick proffsmatcher i boxning men jag svarade bara som de var nej det är inte häftigt 
alls de är ingen trevlig jargong de är inte familjärt de är inte så att man känner inte för att göra 
något extra gå den där extra milen, de som var kul de var att man lärde sig en väldig massa som 
jag haft nytta av senare för innan nu blir de lite framtidsresa så kunde jag hjälpa klienter att inte 
fatta fel beslut även när det inte var kul att framföra de som en stubbröjare som tänkte på fullaste 
allvar pantsätta hela familjens hus för att göra rekonstruktion då var jag rakryggad och sa istället 
lägg ner bolaget gå i konkurs om två veckor kan du ta en anställning just denna hade fattat något 
enormt märkliga beslut anställt en controller som inget kunde, helt krasst ingenting alls och köpt 
en ny espressomaskin istället för att ta tag i de som behövde göras, hade han istället när de 
började gå knackigt frågat vad ska jag göra då hade det gått att rädda eller lägga ner smärtfritt för 
att rädda var väldigt enkelt säg nej till vinterjobben för maskinerna gig ständigt sönder då det 
hade varit mitt råd de går att säga även om kunden var Sveriges största skogsägare, att lägga ner 
är ju bara att lägga ner.

Eller en maskinist som gått in i ”väggen” med maskiner och avtal för många miljoner och hamnat 
på sjukhus, utan att ha jobbat en enda dag med det så tog jag och pappa över hela driften med 
en mycket värdefull maskinpark, anställda och stod på oss när det försöktes göras ett ohederligt 
övertagande av hela rubbet från ett på pappret reko finansbolag de var bara att vänligt men 
bestämt säga de här är inte bra för vår kund så ledsen att behöva säga det men Er resa från 
Stockholm var i onödan. En sådan enkel gest har räddat hela hans familj för det har aldrig funnits 
ett skydd för företagare det handlar om att omge sig med de som vill en väl. Just den sistnämnda 
erfarenheten använde jag när pappas lillebror vår enda småslarver hade köpt en sommarstuga 
med en gammal kompis blivit osams om den och skulle sälja den för att inte bli osams för all 
framtid för enligt mäklaren så fanns bara en köpare hmmm märkligt den andra hälftenägaren så 
jag hjälpte honom att göra försäljningen publik och vips så kvar den marknads värderad.

De var sådana här egenskaper som gjorde att varken jag eller pappa aldrig tappat en klient någon 
har droppat av för att de inte var något vidare företagare de flesta lever gott på mina råd, på den 
tiden var de inte fråga om några 3:12 regler de blev rika på att jag hjälpte till att leta upp så att 
deras familjer kunde bo bra, visade sig nog vara rätt råd också. Nej småbolag har de inte något 
särskilt så är de bättre att ge de rådet. Jag har då inte stött på nån sån ja vi hade en 
möbelhandlare som gjorde bra ifrån sig, riktigt bra årets företagare med all rätt han höll den 
kvaliteten i fem år. Så De som kunder ville ha de var någon som utförde jobbet i rätt tid inte 
överprisade varenda tjänst jag hade lärt mig att ta rätt betal de lärde sig aldrig pappa. De var 
lättare för mig jag visade på resultat vad varje sak innebär i slutändan och gör man som ovan då 
och då går långt utanför vad som krävs av en so vad tror läsaren själv är det något som inte 
uppskattas, slå då upp en tidning och läs hur företagare stämmer varann går bakom ryggen, eller 
blir lurade, det sistnämnda har också hanterats i realitetennär några av MK´s äldsta kunder gjort 
företagartabben som är svår att värja sig mot tagit ett telefonsamtal ute på fältet och svarat ja och 
amen för att kunna fortsätta med arbetet och det som hänt var att ett mindre nogräknat bolag alla 
företagare känner till dessa bolag de har ofta nån hemsida ingen besöker och endast livnär sig på 
annonser helt utan verkningskraft, de som en gång tackat jag blir aldrig av med dem, de håller på 
till de fått så många efter sig att de gör konkurs, startar om med nya i styrelsen de enda som är 

	 	



sig likt är kundregistret vilka som varit dumma nog att tacka jag och så börjar de skicka fakturor 
igen. En sådan hade alltså hänt jag lyfte luren gav mig inte förrän jag fick prata med högste chefen 
som var vansinnig på mig som ifrågasatte, jag gav mig inte utan begärde ut det som företaget 
utan tjänst hade som enda tillgång en bandinspelning på en accept, sen skrev jag och bestred de 
svara med att ta det till domstol, jag gjorde iordning vad vår kund ville få sagt och var beredd att 
följa med som biträde. Naturligtvis så dök de inte upp på rättegångsdatum och slutade skicka 
fakturor och vips hade de nog också försvunnit ur det ändlösa registret, de jag regerade på är vad 
tusan har de där bluffmakarna kostat som tagit upp tid ifrån företagare orsakat deras sömnlösa 
nätter(den ene blev även sjukskriven) involverat oss och dessutom rättsapparaten allt för att 
felaktigt skicka fakturor för nonsenstjänster.


Nåväl Calle, Ehnar och Mizo var som vanligt hyggliga och hjälpte till med flytten precis och vi tog 
ett lass ner till Mariestad och en riktigt hygglig släkt stod och väntade i andra ändan jag bjöd 
allihop på pizza efter gott arbete vi var så många att de tog under en timme. De var verkligen en 
omställning folktomt efter 18, de var jag inte van vid längre men de är ju småstadens villkor och 
kultur. De har andra kvaliteter närhet till allt och ett annat omhändertagande av varann där jag bott 
i storstadsområdena har jag försökt få samma känsla de blir så att säga direkt mer livskvalitet då 

Vi kom snabbt iordning och jag började garanterat jobba redan på måndagen och de där 
händelserna tidigare beskrivna de skedde just i denna period men de var skönt att äta lunch 
hemma och jag slutade varje arbetsdag med att kasta upp Clifford på axlarna och dansa till 
”moonlight lady och ”me va” från en tiokronors vinyl Julio Iglesias hade peakat tjugo år tidigare 
tills han skrattade så att han kiknade kröp rund på golvet med en för stor blommig solhatt 
dagarna i ända med ena sidan uppfälld och vi lärde känna några nyinflyttade trevliga Niklas och 
Katarina som också hyra ett hus en fyrahundra meter från oss, väldigt olika oss med ett 
gemensamt intresse vi var ju mer olika och de är ju extremt skönt för då kompletterar man 
varandra. Det var väl de och nån gång träffade vi väl Densborn precis lika genuint trevlig som i 
tjugoårsåldern inga konstigheter som om de gått fem minuter fast det snarare var 15 år. Han hade 
garanterat gjort som jag blivit två glas nykterist tidigt han var hopplös som något annat Densborns 
tre stadier Glad, Arg och sen somna enda skillnaden var att vi jobbade med olika saker, de hade 
Linda aldrig tillåtit.  Där lärde han sig gå en bra lugn period men väl lugn ibland, därför blev de inte 
mer än åtta månader innan bägge ville tillbaka möjligen jag något mer. Tänk ingen plats i 
bostadskön inte ens en enda dag hur skulle det vara ens möjligt men så fanns det en liten 
möjlighet bostadssnabben vi började kolla varje torsdag och svara ja till varenda en först till kvarn 
så att säga de tog en vecka inget nästa torsdag inget ute sen fick vi napp vet du det fungerade 
och de var bara att åka upp och skriva kontrakt betala förmedlingsavgiften och flytta in. Den var i 
ett så kallat utsatt område och det var faktiskt därför vi köpte hus mitt i ingenstans ifall det var så 
illa som det skrevs i tidningarna nåväl då gjorde vi slag i saken med de också vi var iväg och 
tittade på två stycken en ett som var så prisvärt att de saknade motstycke men de låg inte rätt 
tyckte madde och de som vi väl köpte som var så skröpligt att jag tappade några extra hår på 
flinten av att bara titta på de men trädgården var inte dum alls samt att jag gick över och hälsa på 
några grannar som var jättetrevliga. Där bodde vi en månad innan vi flyttade tillbaka hygglige 
Calle var framme och mötte dan vi flyttade dit han extraknäckande på handelsbanken vid närmsta 
centrum fråga honom vad som hände vi kan nog båda skratta åt de än. Utanför stod två riktiga 
norsborgs inventarier som pratade tufft jag är extremt dålig på de men de låter ungefär så här ”öh 
du din kackerlacka…” de är så att man vill svara ”nej men aj då har ni kommit till bukt med 
problemet”men efter att ha dividerat ett tag så märktes det tydligt att vi inte var några tuffingar 
utan de motsatta så de som hände var istället att jag blev erbjuden en parkeringsplats i garaget 
garanterat tjänade han en nåt på de men månadskostnaden jämfört med att stå på gatan var 
enorm så så snabbt lärde jag känna nån att heja på. Däremot så hade jag inte någon lust att köpa 
en platt-tv av honom vilket han erbjöd när vi bott där ett tag, det kändes som om att hade jag 
frågat visst bara du kan visa inköpskvittot så köper jag den inte hade blivit en uppskattad fråga. 
Calle tyckte att det var obehagligt att åka ut och jobba i Hallunda när man väl bodde där så måste 
jag säga att de var inte så farligt de var dock stor skillnad på de som jobbade och de utan arbete. 
Jag började jobba hemifrån direkt tog några kunder struntade i kontor och startade min egen 
redovisningsbyrå och en vecka i månaden så jobbade jag i Mariestad. Sen var de dags att vara 
pappaledig och jag drog barnvagn oftast inte i Norsborg jag åkte inåt istället trevligare miljö om de 
inte var soligt då var det faktiskt underbart nere vid Norsborg herrgård. På andra sidan ett vackert 
vattendrag låg Ekerö som klingade så mycket finare men två foton ett från den här sidan och ett 
från andra skulle det nog inte gå att skilja på idyllen. Norsborg centrum däremot var ofantligt grått 
och tråkigt jag brukar gilla att ändå säga nåt som var bra och de var de hade alltid nybakat på 

	 	



morgonen till helt otroliga priser. Så lyxfrukost varje dag med nybakt fralla innan 
bajsblöjsbytardax. Jag var snabb med att ta kontakt med Ehnar så att vänskapen faller i glömska 
de är lätt hänt när för mycket tid passerar. Han hade vid det här laget tagit tag i livet med fast 
mark under fötterna vilket passade honom mycket bättre än en madrass på Calles golv. De var 
rätt skönt att Micke Nilsson högg in och hjälpte honom. Sakta men säkert så startade jag byrå 
den var inte direkt auktoriserad men nog följe jag reglerna för de, jag var upplärd från grunden jag 
tog dock få kunder så att de blev hanterbart med spädbarn och inte stressigt storbyrå tempo. Har 
du färre kunder den tiden du vill gosa och bygga band så att dina barn gillar dig när de är tjugo 
också så är det ett bra tips. Bättre för alla parter och väldigt mycket bättre för Clifford, Lucia 
firande på förskolan i förorten där var vi som nån udda tågen Clifford iklädd pepparkaksgubbe 
med napp i munnen de varde inte en enda annan som var utklädd till så de var lite omvänt Lucia. 
Pepparkaksgubbe ville ingen annan vara. På vårkanten började jag känna att de vore skönt att 
flytta ett tydligt tecken var att vi körde till sommarstugan i stort sett varje helg allt oftare så jag 
ungdomar röka ”inte” cigaretter ogenerat jag är ingen expert på de men de såg så ut och Clifford 
hade börjat lägga i ”mannen” väl mycket när han pratade. Droppen som gjorde att jag tog tag i de 
var när det skedde en skottlossning två stationer bort i Alby på någon fritidsgård då började jag 
söka oss därifrån de tog fyra veckor sen fick vi ett första hands kontrakt

I Liljeholmen med blott åtta månader i bostadskön. Omöjligt skulle nån säga men Jag tänkte lite 
taktiskt. Ritningen på de nybyggda var allmänt kass den var hade ett inklämt hörn på ena sidan 
med full insyn till grannen så jag gjorde förstahandsval på de sämsta läget ovanför infarten till 
garaget åt ena hållet bottenvåning med direkt insyn till grannen åt de andra. Ja troligtvis var de 
ingen annan som valt den som förstaalternativ för vi fick den. Jättedyr på månad allt kostade 
pengar vattnet, tv, du var tvungen att köpa egen tvättmaskin etc. Jag och Madde hjälptes åt att 
packa ihop allt på ett släp samtidigt som en tvååring skulle skötas men de gick och så sov vi en 
natt hos Härenstams i deras övernattningslägenhet. Dra på trissor om inte Calle hjälpte till den här 
gången med me flytten stort tack han hade jobbat rätt mycket som flyttgubbe när han pluggade 
så sorry att jag fick avsätta dig som flyttledare redan efter fem minuter för inget blev gjort Micke 
som inte gjort en dag i de yrket var bättre än nån annan och då hade jag haft några som kunder 
fick ta över två meter och lugn som en filbunke då gick de snabbt tre gånger så snabbt. Här var 
de långa väntetider på förskoleplatser så de var inte ens att tänka på vi fick ta en nödlösning de 
blev dagmamma och jag skaffade kontor till byrån billigt 1000 kr per mån inklusive allt. De flesta 
stadsbor kan relatera till irritation med för få parkeringsplatser och svårtydda parkeringsregler här 
var de omöjligt att parkera rätt. För de första så flyttades aldrig två tredjedelar av bilarna jag minns 
att jag undrade varför de ägarna ens hade bil. De rörde sig inte en millimeter på ett helt år men jag 
blev hyfsad på att fickparkera de fanns så att säga inget alternativ lär dig eller gör dig av med 
bilen. Så när de inte satt en p-bot på rutan så var man nöjd, men nog fick de vara i fred utom en 
morgon när nån hade gått in i bilen inte tagit något utom en Alicia Key´s cd och nummerplåtarna, 
de här var nog första gången jag varit ett brottsoffer och som för de flesta så tänkte jag direkt vad 
var anledningen och befarade att smittor från tankning skulle duka upp så jag polisanmälde direkt. 
Då blev jag stoppad när jag åkte ner på min mariestads arbetsvecka. Liljeholstorget hade just 
öppnat och var då ingen succé de hade för många push försäljare Salt såldes som kosmetika 
men resturangtorget gick inte av för hackor och helgutflykter till trädgårdarna mellan liljeholmen 
och vinterviken. Sen vi flyttade dit från första dag så tyckte jag att nu behövdes inte 
sommarstugan längre men de var inte förhandlingsbart så för husfridens skull så fick den bli kvar. 
Vid den här tiden hade Clifford både lärt sig läsa och räkna. Nu läste han långa böcker för att vara 
så liten och jag började fundera hur jag skulle gå tio väga för att han skulle få nytta av de och inte 
bli skoltrött i högstadiet som jag blev. De fanns en fantastisk liten joggar runda runt liljholmsjön 
som jag körde tre dar i veckan. De första fyra gångerna var benen tunga som en klumpig elefant 
gubbar och tanter på dubbla min ålder var snabbare men sen kom de där lätta steget tillbaka, en 
skön känsla. Jag hade inte joggat sen de spelades boll med Tidavads BK i tjugofemårsålder och 
de var minsann en lustig syn, jag kom knappt runt en sjö på en kilometer pensionärer joggade 
med lätthet förbi, så där var det de tills det låt oss säga åtta rundor senare kom de där lätta steget 
där hälen även inte ständigt är i kontakt med marken. 


Återblick De var jag Calle och Roger som gjorde en comeback ja inte Roger hans tidigare relation 
med fotboll var tusen timmar Chamionship Manager men jag hade spelat minst sex år senast i 
Hassle-Torsö´s A-lag med Jerry i femtonårsåldern vilket låter bättre än var de var de hade svårt att 
få ihop lag så varenda en över femton kom in i förstatruppen Bobby pappa var tränare,jag tror de 
blev ett mål svårt att göra mål från högerkanten och Calle levde ju för fotboll i uppväxten. Nu blir 
det lite återblick till den fotbollscombacken när vi var 25, jag och Calle visste väl vad det innebar 

	 	



och de här var ett bonne-lag så de var garanterat väldigt stolta över klubben då har man en 
återhållsam hållning men inte championship manager Roger med nyinköp Cantona tröja med 
uppfälld krage gick han in och dominerade åtminstone i fem minuter till han kippade efter handan 
spyfärdig av trötthet jag höll väl ut tio minuter till. Så tränade var vi. Sen ställde han sig i målet och 
kunde bara inte hålla sig till att försöka göra det så enkelt som möjlig nej då var de Scmechel 
utkast med adress minst halva planen naturligtvis utan att nå rätt adress en ända gång men han 
kom in rätt okej med de andra efter att ha tränat ett par gånger. När en säsong gått så kunde han 
runda Boa som numer gick under namnet Måsen samt skötte klubbens hemsida. Nån match hade 
han inte spelat men de hade jag. Calle var given I truppen. Jag kan väl spä på med att jag var 
hjälptränare till Pappas två lag när jag var 13 till 15 inte så mycket de första juniorlaget i IFK 
Mariestad men de andra med en hel bunt man blev kompisar med i gymnasiet senare. Då var de 
det värsta mobbing lag jag skådat så var de inte i MBK de som är kruxet när de blir så är att de 
som är bäst eller har bäst potential kommer inte fram de blir de med störst käft eller flest 
kompisar i laget med störst käft, varje gång fick lille Poppe som var givet schysstast mest skit han 
var inte största talangen de var en tyst grabb som hette Micke Nilsson om jag inte minns fel han 
tröttnade så klart på den gruppsammanhållningen och lade av. De sköna med lite distans är att 
Poppe är ju lika omtyckt 2013 som 1988. 


Åter till Liljeholmen nåväl jag hade cykelavstånd så jag cyklade varje dag till mitt lilla kontor och de 
som inte hanns med hans med hemma och Clifford hämtades upp på vägen hem. På bottenplan 
hade polisen skytteklubb och de fanns go-kartbana. Liljeholmen hade inte de bästa bullarna men 
tunnelbanebagaren i hornstull var bra. Så mina minnen ihopvävs mycket av bullar inte så konstigt 
de blir tar vid när man sluta med dåliga vanor så tidigt. 

Jag och Clifford hade som tradition att när jag cykla och hämtade honom så dela vi på en 
kanelbulle vid sjövikskajen hur jobbigt det än var på på min lilla redovisningsbyrå så var det här 
favoritstunden när han blev hämtad och vi dela på en kanelbulle på sjövikskajen de är kvalitet 
inget stoj stim bara lite kluckande vatten bara andas ut, de var mysigt de var inte helt färdigbyggt 
än och så där lite efter kontorstid alltid rättvist som han fortfarande är innan de var dags för 
middag och kanske lite dinosarie tåget med efterföljande lek. Ja de var nog redan då jag började 
planera att han måste få de riktig gott när han blir äldre dagarna i ända hjälpte jag kunder med än 
de ena en de andra och började så smått att spara åt honom. Ibland tog vi en promenad allihopa 
när Madde kom hem precis nedanför trapporna vid liljeholms sjön kunde de varit mysigare låt oss 
säga att där satt de som inte gick ner till två glas i 23 årsåldern men jag hade nog aldrig nåt ont av 
dem blev de för högljudda fick man väl ta en liten omväg de stod nästan alltid en blåljus bil just 
där dagarna i ända. Bara ett par meter bort fanns perfekta picknick ställen och en lekpark med 
mjuk asfalt. Efter ett tag fick Clifford plats på en vanlig förskola låååångt bort på udden av gröndal 
jag slutade inte cykla för de men de tog allt en extra halvtimme varje morgon och de som i 
motsats till mig är fascinerade av brott ska veta att en av de gånger jag cyklade till jobbet vid den 
här tiden så hade de omsusade helikopterrånet inträffat de var ett givet samtalsämne på 
fikarasten de gick nog inte att ha mer olika åsikt än de som tyckte att de där de var ju häftigt de 
var väl inget som var häftigt med det alls tänk de som jobbade där på G4S de har säkert 
mardrömmar om de fortfarande plus att de inte är bra med brott som inte klaras upp och de var 
första gången de skedde så planerat med attrapper utanför polishus etc. de var allt annat än 
häftigt men de där var lite jargong som de var där ,de följde ju inte med på cykeln nar jag cyklade 
för att hämta vid förskolan. Nog reflekterade jag över de när jag kom hem alltid. Ja till de lilla 
kontoret dit tog jag aldrig Clifford för de pratades för mycket nonsens, det fanns ett 
försöksboende för missbrukare i närheten(de satt altson oftast och yrade nån vid närmaste 
busskuren) och för att de låg en pistolklubb i källaren även om de var polisens. De var också 
bättre att cykla dit för vad de var ett paradis för p-vakter de var så aktiva att nån i nåt av de andra 
kontoren varje dag skruvade loss parkering förbjuden skylten. Vi blev bekant med de i vår 
trappuppgång även här åtminstone de flesta. Mitt emot bodde ett inte så standardmässigt par 
som var väldigt trevliga de var på ett av Cliffords födelsedagskalas, de blev föräldrar när vi bodde 
där och helt out of the blue så var han borta ur bilden och en stor biffig kvinnlig vakt flyttade in 
istället(jag frågade aldrig om de var planerat de är inte min ensak hon var ju också 
trevlig)naturligtvis frågade jag inte rakt ut för de är inte min ensak de är ju inte så att det var hon 
var någon annan än dagen innan och högst upp bodde en trevlig VD med stor familj. De var bara 
en granne som var lite småjobbigt som bodde själv med en övre tonårsson som hon inte hade 
riktigt koll på uppfostran utan några krav eller styrning men nio av tio dagar var de lugnt och 
skönt. Nu började de bli tillräckligt med jobb för att inte hinna ner och hjälpa pappa varje månad 

	 	



och jag försökte istället locka upp honom och mamma så att de kunde vara med när Clifford 
växte och blev större. Ja de var en lugn fridfull tillvaro cykla, jogga ta hand om Clifford

och börja spara till honom.  Våra bästa vänner från småbarnsgruppen Härenstams och vi sågs i 
stort sett varje helg de var gångavstånd en tiominuters rullade med barnvagn till deras lägenhet 
de var en så kort att de var goare att promenera än att ta buss. i midsommarkransen. Han hade 
haft något mer hälsoproblem som liten än Clifford och fått åka ambulans nån gång rent av själv 
hade vi på höjden suttit i väntsalen orolig med knytet i famn med en feber vi inte visste hur den 
skulle hanteras och att sitta natt i väntrummet på akuten i Huddinge särskilt om de var helg var 
inte alltid en trevlig upplevelse så när det klagas att akutpersonal klagar så skulle de nog en eller 
annan gång bege sig till akuten klockan två en lördaghelg speciellt en lönehelg så får de se en bit 
av verkligheten som inte syns om man aldrig besöker den. Då håller man ganska låg profil för sida 
vid sida vet jag att där satt jag Madde och Clifford med en influensa sjuk nollåring och ett par 
meter åt sidan resultatet av en dyblöt fyllefest som slutat i knivslagsmål. Ja de finns inget att välja 
på där är varje patient lika. De är bara att finna sig i och då är det också personalens skyldighet 
att prioritera så en nollåring med hög feber fick i genomsnitt vänta i fyra till fem timmar allt som 
oftast så förstår normal vårdpersonal detta och då brukar man få vänta i ett ledig tomt rum istället. 
Den som medvetet varit i knivslagsmål för att den har dåligt ölsinne kommer in direkt. De är inte 
ett klagomål de är ett konstaterande prioriteringen skall göras på de viset mest akut ska 
prioriteras först skulle jag förändra något som skulle de väl vara att att de som uppenbarligen är 
på akuten för att de själva försatt sig i livsfara gott kan vänta i ett annat rum har inget med 
människovärde att göra men en enkel säkerhetsåtgärd. Jag pratar av erfarenhet för Clifford var 
ofta sjuk fram tills han tog bort halsmandlarna, så allt minst en gång varannan månad. 
Härenstammarna hade de ännu värre med astma och ambulanstransporter mitt i natten de skulle 
garanterat hålla med i synen på hur en nattakut fungerar. De blir nästan sketch-artat när det ställs 
på spets hjärt sviktande familjeförsörjare som ramlat ihop, influensa sjuka småbarn med oroliga 
föräldrar, nån som kört av vägen där de var lite halt får samsas och då och då blir sämre 
behandlade än nån som varit medvetet hög på nåt direkt hamnat i Bråk och fått en flaska i 
huvudet skulle de vara en scen i en skruvad komedi skulle även jag skratta åt det men inte när det 
väl händer. Ja de är nog något de flesta kan relatera till och vissa får detta till livs mer än andra. 
Jag har sett de något fler gånger än de vars barn som inte hade halsfluss varenda månad i stort 
sett fram tills halsmandlarna opererades bort och hela den här perioden hade jag också eget 
kundansvar så att jobba hemifrån de är någonting man bara lär sig i början är det som i nidbilden 
man springer till kylskåpet stup i kvarten städar här och där tittar på tv men efter ett tag för att inte 
hamna på efterkälken så tar man bara tag i det. De är rätt gött för ens barn att vara uppväxt med 
det där att se hur självdisciplinerat de vuxna arbetslivet är de är ju inte så att att de då och då blir 
fika/lunch och vardagsrummet blir istället ett fantasifullt jurassic park. Så när de väl har satt sig så 
får man lugna harmoniska ungar de kommer garanterat att bli hemkära och inte vilja flytta 
hemifrån på sextonårsdagen så de får väl sluta med att man får ge en vänskaplig knuff själv 
åtminstone när tjugofemstrecket passerats. De kan ju inte skada att de sett en betala räkningarna 
i tid jobbat disciplinerat och ändå haft tid för lek och skoj mellan varven chansen att de blir som 
de man inte vill sitta bredvid på akuten är minimal om de inte sker en tonårsrevolt som saknar 
motstycke. Någonstans här tre fyra år innan skolstart började jag åtminstone sondera hur det såg 
ut på skolfronten i närområdet de var ju väldigt mycket nybyggt i liljeholmen och på andra sidan 
vägen en helt ny stadsdel förvisso mycket företag men de var som jag trodde de fanns lite glapp i 
planeringen de var som med p-platser hmmm tusen mer i befolkning de är bra men var ska de gå 
i skolan behöver vårdcentralen byggas ut kommer de gå att parkera för de som pendlar nej de 
hade slagits lite dövörat på och flyga eller teleportera sig de fanns bara i fantasins värld så jag och 
Madde började tidigt att kolla runt för att lite framförhållning skadar inte har inte de man förlitar sig 
på tagit hand om detta så får man göra det själv. Clifford tyckte att det var för stressigt där vi var 
de var en t-bane knutpunkt och stor bussterminal de var människor överallt hela tiden han klarar 
inte höga ljud så lilla gemensamma parken på innergården där lekte han de andra utrymmena där 
var det hålla hand med pappa, jag tyckte att det var trivsamt men då Madde prompt ville behålla 
sommarstugan så tyckte jag att de blev för dyrt de var trots allt så att Cliffords egna rum de var en 
stor klädkammare utan fönster som förvisso var ljuvligt inredd fem år fram så skulle han behöva 
ligga dubbelvikt, den låg ovanpå en helt ny-invigd galleria, skönt att man inte var en stor shoppare 
inte ens alkoholkonsumtionen ökade av att de fanns kvällsöppet bolag på fem minuters avsånd. 
Här fanns första dagligvara butiken med rättigheter och en bilmeck helt designad för kvinnor i 
rosa och med lyxkaffemasiner, jag använde den och de var inte dåligt smidigt för att vara storstad 
lämna bilen och tre dar hämta den på samma plats, de var ett skyltfönster bilmärken låg säkert 
där den alltid gjort. de var en storsatsning som skulle vara knytpunkten för ett stort område som 

	 	



såg ut att floppa väldigt länge folktomt i flera månader men de tog sig,  Tja en tvåa med attraktivt 
läge de ska väl inte vara så svårt att byta med något annat, jo ser du de var de de visade sig ta 
ganska lång tid betydligt mer än väntat hyreslappen var dyr gränslandet var nästan nått mellan att 
köpa och att hyra. Så vi hade nog ett femtal visningar innan allt klaffade och då klaffade de så där 
som inte är så lätt att få till ett lagligt treparts byte ett ungt singel par tog våran lägenhet ett mixat 
par tog en pytteliten förortslägenhet garanterat för att de ändå skulle bo i Sevilla han var spanjor 
och vi bytte ner oss till lugnet i Larsberg lite mer utländska namn i trappuppgången men en härlig 
omgivning och ett helt annat tempo resten av dygnet. Jag tyckte att det påminde extremt mycket 
om Mariestad ett uppgraderat Mariestad. Här hälsade man på varann och stannande för att 
småprata med i stort sett varenda en vid en promenad man hejade på joggarna som sprang 
samma runda längst med klipporna bort förbi nybyggda AGA och ända bort till naturklipporna vid 
skogsdungen mycket natur var fortfarande fredad och inte varenda liten plätt var omgjord till 
bostäder centrum var välskött och halleluja de gick att parkera gratis även om de var som vid 
Nybohovsbacken två tredjedelar av bilparken rörde aldrig på sig, varför har man ens bil om den 
aldrig används, samt att de stod vrak där istället för att vara bortfraktade till nån bilskrot. De var 
dessutom betydligt mycket bättre för Madde tänk att under så många år pendlat långt till att nu 
hoppa på cykeln och vara framme på fem minuter. Nej det var inget nedåt byte i livskvalitet 
snarare tvärtom. Jag lärde känna de flesta i trappuppgången här med det småstad som inte går 
att tvätta ur det som gör områden lugnare per automatik en sak var dock en uppenbarelse fy 
bubblan vad de blåser när ett bostadsområde byggs på ett berg de var nämligen en fin balkong 
med utsikt perfekt för kvälls fikan efter jobbet men de blåste så mycket att jag sällan fick sällskap 
och vilken hiss hur kan en hiss vara så driftosäker under åren i Larberg så undrar jag hur många 
gånger den stannade i början så tog jag trapporna när den inte funkade men sedan började jag 
tänka tänk om de står nån fast där på tian utan telefon så då gjorde jag de till en enkel rutin som 
dessutom gav lite extra motion att när den hade stannat så körde jag trappvägen med en 
snabbkoll på varje våningsplan och där det satt nån fast så kunde man ju åtminstone fråga är de 
hjälp på väg? Och var de det så ställer man ju bara följdfrågan vill du att jag stannar tills dom 
kommer?, och då jag säger att någon kommer då var de ett vaktbolag som kom hur de tänkte att 
en hiss skulle börja fungera av att ett vaktbolag kommer de övergår mitt förstånd även de vakter 
jag då också fick träffa jag diskuterade nämligen detta under ganska lång tid med en ur-trevlig 
sådan, hon höll med den utryckningen var ju 100% för dyr för den gjorde ingen skillnad för 
hissmaskinist ingår inte i vaktutbildningen. Jag vet faktiskt inte hur många gånger de var så ofta 
att man slutar räkna. Jag fick däremot långt till jobbet de gjorde mindre jag ändrade arbetstider 
åkte när rusningen avtagit och kom hem lite senare och hemmakontor vad är det det är en laptop 
i köket och en pärm jag missade aldrig en enda deadline åt någon, En av mina 
barndomskompisars tvillingbror möjligen men hans mått av ordning var att en arbetsskåpbil 
fungera också som en bra plats för räkenskaper och att sammanställa rapporter de kan väl inte ta 
mer än fem minuter, fine han är sån ibland gick jag honom till mötes oftast faktiskt de tog en 
timme med ett kalkyleringsprogram, och blev så rätt som det var möjligt och det var samma visa 
varje gång, precis så där lagom så att den kvällen bara blev hem och borsta tänderna med 
Clifford och läsa nåt med honom, men han kunde ju inte gärna klaga de få gånger det inte blev 
gjort när han ringer precis när man släkt ner och skall hem och hjälpa till att laga middag. 

Återblick

Jag var med när Jens startade sitt första företag jag var med och gjorde ett fönster renoverings 
jobb på en skola i Jönköping han är inte dålig på det han gör han är bara dålig på att sköta det 
andra och som en lustig anekdot så var de här under mina fem år i rad ”slå i huvudet stenhårt” år 
för det jobbet var nämligen en av dem. Första var när jag cyklade rakt in i bakrutan på en 
parkerad bil när de småregnade, andra var när jag hade bråttom till bussen och en inte hel nykter 
raggare helt utan förvarning sträcker ut armen och på fönsterrenoverings jobbet sprang jag rakt in 
i en väggfast klädhängare så pass att jag blev avtuppad om än väldigt kort, nästa var när jag gick 
emellan när en späd blev påhoppad av flera bråkstakar och jag gick emellan. Jens är en bra grabb 
han var med om det mest oförtjänta under sin gymnasietid han gick en verkstadsskola bredvid 
gymnasiet var raggare och hade EPA traktor som han lånade ut, den som lånade den körde den i 
diket Jens sa till hur skall du betala för detta varpå han fick en smäll och de var snällt uttryckt an 
kom med gipsad arm. En del lär sig aldrig. Jag var inte nöjd när jag såg att pappa haft den som 
kund.


Jobbar man i mitt skrå så får man ge sig själv en hel del riktlinjer ett sluta lyssna när olika konstiga 
upplägg kommer på tal, jag hade en egen när sådant kom på tal så brukade jag hålla för öronen 
och le lite avväpnande sen gjorde vi som jag bestämde då låg de på den lagliga sidan. De var nog 

	 	



lite ovana med detta min bas var två föredetta bästa vänner nu mer så tålde de inte varandra och 
ingen av dem hade tillåtelse att driva bolag för de hade gjort konkurs Jag vet inte om jag tyckte 
att nån var bättre än nån annan jo jag hade nån som de alltid var ordning på de andra de behövde 
en extramamma som tog hand om dem de var inte riktigt kapabla till detta själva, vad gör väl de 
jag fick ju betalt för att göra de och nu mer hade jag ju blivit så pass duktig att det ta mig tusan 
aldrig var tal om att en den ena en den andra behövde granskas. de var ordning. Fördelen när 
man har kommit till den insikten är att då går man inte runt och är orolig att ens kunder skall bli 
granskade och blir de granskade, ja en av mina bästa vänners bror skulle väl inte klara en men 
den blev ändå rätt inlämnad på året. så köer man de på en eftermiddag. En snabbkoll på listan ta 
fram underlag och svara. Inte ett enda av mina bolag hade hamnat under granskning på flera år 
och hade de gjort de så var de ju så enkel att jag hade gjort rätt så de var jag inte de minsta orolig 
för. Kunderna presenterade ofta olika förslag på upplägg och om jag gör så här kan jag göra så 
här saker som de hört på hörsägen följt nån tråd på Flashback,jag vet faktiskt inte varför jag aldrig 
dragits till sådana sidor jag har väl för höga krav på vad som skrivs små lögner eller helt taget ur 
luften, jag brukade svara men om du gör så här är de både lagligt du får pension på det och 
behöver du nån gång gå till banken så får du lättare. Låter ju barnsligt men de rådet är bättre än 
något annat särskilt om de händer något för då finns det inte tid för att vara efterklok. Utanför 
kontorstid var de riktigt behagligt vi kunde börja uppta kontakten med våra vänner i England 
Clifford var stor nog. Så vi bokade långt i förväg de skulle vara OS  där så ett sådant evenemang i 
ett så fantastiskt land de har jag tyckt ända sen barnsben roliga fötterna på jorden och det 
naturligt hjälpsamma i sig ända från uppväxten och nu var det länge sen vi var där. De var bara å 
spara ihop jag låg redan inne på femtusen i mån till Clifford varje månad gick de inte med 
omsorgsavgifter urvuxna kläder och så vidare men under tvåtusen i månaden de blev de aldrig.


Återblick

England har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag var där första gången nånstans run1996 de 
var inte någon klackarna i taket period för dem med lite arbetslöshet men de är något med den 
där känslan att folket är bra på att ta vara på varann och roliga är de med Jag åkte över med 
Madde bodde hos Alison och Will han var i tidiga tonåren gick på privatskola och spela gura. Vi 
tog en lång lång tur för att hälsa på de finsk/brittiska paret Andy och Sini och jag minns att jag 
tänkte tvåvåningshus är vackert och ger en glans av historia men de är också därför de tog uppåt 
tre timmar att ta sig dit, vi spela snooker på den lokala puben och på helgen möttes vi upp då var 
även Paul med lika trevlig då som nu och jag fick vara med när de tog en tur på memory-laine i 
deras fall var det att gå på the Venue ett trevåningars megaställe där tribut bank spelade varenda 
öppen kväll. Jag skämdes ögonen ur mig när envakt valde ut mig om inte den mest städade så i 
alla fall topp fem tryckte upp mig mot en vägg och muddrade mina fickor och av någon 
outgrundlig anledning så hade jag ett packet kondomer helt konstigt jag hade ju fast sällskap men 
var väl lite extra försiktig ungefär som jag är fortfarande. De var pinigt för varenda kotte såg ju 
detta och ingen annan så jag som blev muddrad, nu har ni väl ändå valt fel av alla i den här kön så 
har Ni nog valt ut den med minst risk, men bortgjord de kände jag mig rejält. Väl inne så vände jag 
nästan i dörren nån överförfriskad slog en ciderflaska i huvudet på nån. vi smet förbi och skönt 
nog så var inte resten av kvällen på de viset. Högst upp spelade ett Blondie band som var riktigt 
begåvade de var heart of glass och övriga hits Irak följd och publiken var med på noterna. Värden 
Alison var så grymt trevlig de har jag tyckt ända sedan dess de var också så avslappnat skönt att 
man kände sig alltid välkommen och då är de ju inte mer än rätt att man både hjälper till med 
matlagning, gå och handla pyssla i trädgården etc. De stora skivställena fanns fortfarande kvar 
inne i stan och jag minns inte vad jag köpte men 1996 så var de säkert nån svåråtkomlig stone 
roses platta. Vid denna tid fanns Tower of Records fortfarande kvar. 


Här ser vi Paul ett par år senare, de rättade till sig alldeles 
utmärkt, lika generösa som vanligt och numer ingen chilli när 
Clifford är med.(och lite fler har de blivit Shirley & lilla Emely)


	 	



Men berest det är jag inte jag har varit på skolresa till Jugoslavien, tågluffat i europa, bott i Norge 
varit på bröllop i Finland och ett flertal englandsbesök men för att leva vardagsliv


Återblick 

Tågluffa på mitten av nittiotalet med någon som inte spottar i glaset, ja du det var riktigt kul. 
Tågresan började för mig i Skövde och Hedbom anslöt vid Göteborg nu bar de av via Danmark 
och vi bestämde att de skulle göras ett practical joke på första bästa kulturella paris café jag hade 
en Emile Zola bok nerpackad den skulle sträcklasas sedan kastas i backen med ett efterföljande 
”c’est patetique” de var ett nationalhelgon(hände dock aldrig, men de hade sett kul ut). 
Destination Paris mitt under hemma VM vid Garde Sur de fyll i så fick jag en smärre chock på 
första café besöket de sanitära systemen var inte riktigt som på stockholmsvägen kaffet var gott 
men toan var ett hål i golvet då gäller det att vara pricksäker, tänk om man blivit filmad när man 
stod där med byxorna vid fotknölarna för nöden har ingen lag så att säga.  Carin bodde 
fantastiskt och dejtade en svart fotomodell som var lite under vad hon förtjänade nej mycket 
under han var lite mer model än trevlig det fanns säkert ”tungt” vägande skäl , men port-
väkterskan var nog inte trevlig en enda gång, de var det dock många andra parisare som var. Den 
veckan var allt VM, kycklingen var VM kyckling Mjölken VM Mjölk och avarter som VM poppers 
nåt idiot påfund som garanterat inte var bra för dig, jag frågade var de var och de var nån gas 
som du blev snurrig av. Hela landet var bakom landslaget de var i en gyllene era och skulle 
försvara europaguldet på hemmaplan under hela tågluffen höll turneringen på och vi såg en 
väldans massa matcher, le Bleu var bättre än jag någonsin dem varken före eller efter sorry Platini. 
Hennes lillsyrra var på plats de var nästan så att hon var på väg att flytta ner och Julia som redan 
gjort de och en hel del andra bland annat Ehnar som då var ihop med Peter Forsbergs 
nuvarandede var något bröllop som var stundande. Hedbom klarade dock inte riktigt att hålla sig 
spiknykter minst sagt 30 raka dagar utan att vara de närmare bestämt och vi skulle stråla samman 
på kvällen på något finare ställe de var nog ett rätt trafiksäkert sätt att gena sig till fots rakt genom 
triumfbågens fyrfiliga rondell, vi var på väg att möta upp Jimi som jobbade på en amerikansk bar 
där de lekte Cocktail. De var en skön vecka turistgrejer som den där kända kyrkogården med idel 
legender, konst museer, Place de Concorde, Louvren en massa goda vänner, utom när när jag i 
precis sista stund fick tag i hedboms välanvända mockajack han hade redan tappat fotfästet vid 
en av trapporna ner mot Seinne de hade blivit ett tråkigt slut i värsta fall, efter den veckan Tog vi 
tåget mot Biscaya anhalt Biarritz varför vet jag inte riktigt de var väl för att Jimi pratat om hur bra 
de var välförståeligt att han tyckte de blev väl öppet erbjuden narkotika efter fem minuter där, tack 
men nej tack. Vi var och hälsade på honom han delade lägenhet med en amerikan Olivier som 
hade ärvt en lägenhet i Monte Parnass de var som småbarn fast vi var i 25 års åldern de pratade 
om att de hade ett depeche mode rockband jag frågade om vi fick höra något för jag hade hört 
om detta band i snart ett års tid men nej de fanns inget inspelat inte en låt, vad märkligt de hade 
ju Jimi pratat om att de hade gjort de var dock bra på att röka hasch de var de stort sett 
världsbäst på jag gick och köpte ett par kronenburg för att vara sällskaplig för inte tänkte jag hålla 
på så där även om jag aldrig skulle bli påkommen, jag och Hedbom tog varsina Kronenburg 
istället. Ska man likna de vid nåt så var de som om de försökte efterlikna nåt slag Pulp Fiction liv. 
Vi tog ändå Jimi´s råd och tågresan på tio timmar var rolig vi lärde känna en massa härliga 
semestrare blev väckt mitt natten av att gränspolisen tog allas pass, en timma senare så fick vi 
dock tillbaka dem. Vi bodde ovanpå en kinarestaurang mitt under en surfar-festival för stojigt och 
smutsigt vi var ju inte målgrupp vi var väl möjligen i rätt ålder, så de blev bara ett par dagar 
kinakrogen var dock helt okej, så vi åkte över till den spanska sidan och stannade till vid San 
Sebastian välskött gudomligt vackert ett mini RIO, två stora sandstränder och Jesus staty på ett 
berg blickandes ner över bukten och nästan enbart inhemska turister ja eng gång hörde vi några 
svenska röster från två medelålders kvinnor som var påfallande lika Rolf Lassgård bägge två här 
blev vi kvar resten av den resan de var ett litet paradis med en fiskehamn och tillhörande 
restauranger. De trots att vi var båda Hemingway-fantaster, jag hade både ”farväl till vapen” och 
”klockan klämtar för dig” i ryggsäcken och då bör nämnas att vi var mindre än en timma från 
Pamplona. Första natten blev på ett svindyrt litet gulligt pensionat den första frågan på knagglig 
EngelskSpanska var om hon visste nån som visade VM finalen Frankrike hade gått hela vägen 
fram. Inte en enda visade för Spanien var ju ute så vi blev inbjudna till deras privata kök där det 
stod en liten TV och fick varsin dessert bestående av sorbet och cava. Jag träffade en väldigt 
vacker spanjorska både på dagtid och kvällstid men vi var två som åkte så de var bäst att tänka 
på sammanhållningen, han blev nämligen lite sotis direkt. På kvällarna roddes de roddbåt i sann 

	 	



skolanda. Bästa matminnet var en svärdfisk med skirat citronsmör. Nå Hedbom behövde inte vara 
avis länge för de var för dyrt att bo så flott om vi ville stanna ett par veckor vi bytte till ett HOSTAL 
för under 200 natten med sängar de inte gick att sova i om man inte drack mer än 3 glas vin(jag 
provade nämligen var vaken hela natten) de var nämligen konkava och de var svartmålat från golv 
till tak för då syntes inte smutsen de doftade urin så ingen normal tjej skulle komma på tanken att 
bo över och de gick inte att göra sig förstådd med ägaren en fras förstod han ”one more night”, 
så de gick jag ner och sa varje morgon i några veckor. De skötte bara ett syfte de var någonstans 
att sova för vi var aldrig där en minut mer än nödvändigt. Staden i sig var helt fantastisk de fanns 
liksom ingenting att klaga över, öppna glada lyckliga artiga människor så jag fick fundera en stund 
vad skull en riktigt trångsynt småstadsbo eller östermalmtant kunna klaga på och kom upp 
med”ser du brevlådorna de är ju inte gula de är ju helt sjukt”. Här är nog den enda gång i 
någorlunda vuxna år som mina pengar tagit helt slut jag var tvungen att ringa hem till föräldrarna 
och göra en utlandsöverföring som inte gick igenom, de var något tekniskt fel. De fanns dock ca 
150 svenska kronor på kortet och klaffade allt så skulle vi vara hemma på ett dygn, de hade inte 
klaffat en enda gång med tågen än så länge men de var bara att packa ihop hoppa på tåget och 
hoppas på det bästa. Det blev försenat till Paris så pass att det skulle stort sett vara omöjligt att ta 
sig från Garde Nord till Garde Sur på en timme Hedbom sa vi skiter i det, jag sa vi hinner om vi 
lägger på en rem, jag hade rätt med en marginal om två minuter. Trötta efter lite mer än 30 timmar 
vaken restid så skakade vi hand i Göteborg tacka varandra för en lång mestadels härlig resa  och 
jag sa att nu är det nog bäst att vi inte ses på ett halvår nu ska jag hem och förföra mig själv 30 
dagar med att dela säng med Hedbom gör en vilil 25 åring inget bra, vi sågs nog inte heller på ett 
halvår vilket vi inte heller gjorde därför är vi fortfarande kompisar än idag de är nämligen mer 
påfrestande än att resa med en sambo eller för den delen resa med hel familj vilket är helt enkelt 
ännu bättre.


Tillbaka till Larsbergsvägen 13 och dess trevliga närområde där hälsade man så klart på varenda 
granne de gick inte att småprata med varenda en för låt oss säga var tionde pratade inte svenska 
eller engelska men hälsa de går att göra med handen.

En kväll var de inte helt lugnt Madde väckte mig mitt i natten Magnus hör du ja vad är det lyssna 
hör du inte dom bråkar där uppe och visst gjorde dom de inte lite heller jag tog på mig 
morgonrocken gick ut i trappuppgången och lyssnade gick in bytte om och gick upp och 
knackade på de var fullt slagsmål där inne när ingen öppnade så tog jag inte tag i handtaget 
Clifford låg ju några våningar ner och sov i godan ro utan gick ner och ringde 11414 berättade att 
ett par ovanför mig var i slagsmål för slagsmål de var de allt de lät som om de skulle slå ihjäl 
varann. Jag minns att jag tyckte de var märkligt att de bara var jag och Madde  som reagerat för 
inte mötte jag nån annan i trappan sov de med öronproppar de är inte att skriva nån på näsan 
men att ringa på hos nån granne som inte slåss och säga ”du dem slåss där uppe vi måste göra 
nåt” är inte så farligt sen stod jag vid ytterdörren och väntade garanterat så var en piké på plats 
inom fem minuter jag vet att jag blev rätt chockad för de var tungt beväpnade så åtta stycken 
gjorde jobbet fort och effektivt de bara släpade ut den ena ja han slutade hälsa på mig men de 
fick man väl ta hon levde ju dan efter om än väl blåslagen de skulle jag annars säga var den enda 
incidenten jag såg hörde de var ett skönt område lite ungdomsfester säkert en varje helg men de 
flyttade allt efter vem föräldrar som var bortresta nåt enstaka tillfälle men aldrig stökigt en del 
hade väl inte ett ägg under gaspedalen de var samtalsämnet på. Larsbergsvägen det de boende 
störde sig på och hur många skyltar de än sattes upp så hände inget på den fronten. Så lär de väl 
alltid fungera de blir bara en förändring när något händer. Nej de var faktiskt idylliskt då och då 
undrade jag bara om han i elvan på nedersta balkongen inte hade rent mjöl i påsen så gammal 
gubbe och det var ständigt tonårsungar där i bästa fall så langade han väl bolags utköp men vet 
du går man runt och funderar allt för mycket så får man inget gjort alls. Jag började hålla kontakt 
med de jag inte hört av på väldigt länge och en skön inbjudan kom från Magnus Möller en av de 
bästa, skulle jag varit i behov av extrahjälp hade jag tagit honom direkt de spelar ingen roll att han 
inte jobbat med redovisning en enda dag, en sådan ger man ett halvår så behärskar han det, altid 
dedikerad även när han jobba kyrkogård jobbade med catering eller hjälpte sin pappa att rusta 
upp ett torp som han själv inte ens använde och gjorde så tills de var klart så jag var inte ett dugg 
förvånad att det gått hyfsat för honom han skulle klara att sköte något mycket större troligen hur 
stort som helst vi särade ju på oss de flesta vännerna en del utomlands en del till götet Magnus 
Henke inte världen bästa arbetare jag har haft honom som anställd återkommer till det senare 
resten Stockholm Martin och och nån mer blev kvar skönt för dem, tidigt träffade de bra tjejer fick 
familjer tidigt nästan fascinerande att han fortfarande är rörmokare säkert en bra sådan. Jag 
lämnade Clifford allt som oftast på farkosten försökte att inte köra vagn varje dag så att han 

	 	



istället fick öva så att han lärde sig springa de tog ungefär förtio minuter för en femminuters-
promenad(jobbit kan tyckas men de gick att diskutera framtida miljölösningar med samma 
femåring, han förstod nämligen konsekvens och verkan). Nåväl vi skulle ses efter en herrans 
massa år de var nog första gången jag facebookade sen jag skapade de där kontot innan tyckte 
jag bara att de var en bra ide när man har bekanta som Särnblad, Carin Pär, Anna hans syster, då 
är det istället väldigt bra för de blir lite mer än ett telefonsamtal Paul, Will Alison, etc övriga är väl 
bättre att ringa och träffas upplevde de mest som ett förkrånglande och är all kommunikation 
skriven istället för talad så blir inga missförstånd för då är de bara att säga ”nej du de var inte så 
jag menade och rätta till” när de bara är att ringa men då fick ju alla säga sitt. De blev en väldigt 
kul kväll folkrace jag skötte filmningen och oväntat vann Henke välförtjänt vi borde bjudit med de 
som bodde i Mariestad så här i efterhand, men kul var det och på kvällen diskuterade vi filmmusik 
till Olles och Helenas produktion med Vim Wenders om jag inte minns fel de brukar jag inte göra. 
Jag förelog svenskt ”Shoreline”. Erik hade jag inte träffat på flera år trots att vi bott i samma stad 
så länge han var sig lik och drog de gamla vanliga kosmos-katten skämten och kalle kling som jag 
aldrig umgåtts med hade gått och och gift sig med Lisas lilla-syrra och skaffat sig en märklig 
tatuering av en varmkorv. Där gjorde han sig nog ett kap jag minns henne som väldigt trevlig 
precis som Lisa. Jag utgick väldigt mycket med Lisa, Sofia, Frida och Lotta i uppväxten de var 
helt enkelt sköna människor att vara med. Mattias hade jag träffat tidigare så där genomtrevlig 
rakt igenom. Magnus gjorde även som jag tog tag i saker och ting på Komvux de var där de 
träffats och nu var han samordnare i skolan gött att han tagit tag i saker vilket inte var konstigt 
han är duktig på vad han än gör. De var så skönt att hålla även den kontakten om än bara en gång 
om året. Fyra av oss var ju ända sen Ola Hahne tiden och dit hörde Lisa, Lotta, Sofia Martin, 
delvis Ehnar också. Med sådana människor behövs en starttid på nanosekunder för att finna 
samma känsla som senast och gött är väl de.

Återblick Ja de var väl en händelse som förändrade oss allihopa den där grabben Ola han hade 
inte bara hjärtat på rätta stället hel hans familj var så där inbjudande. Storstadsboende trång 
bodda har nog lite svårt att förstå att vi samlades ofta fler än tio pers hemma hos dem vi hjälpta 
alla till vi satt inte som hösäckar men vi hade också väldigt rolig det var mitt påfund med hårfester 
vänd den långärmade t-shirten ut och in och sätt på huvudet voilá och framförallt så gjorde vi 
saker men när man är så många så gillar man olika saker jag vara till exempel inte förtjust i 
festivaler de var vissas höjdpunkt på året, jag tycke nog mest att de var skitigt dålig sömn och så 
plus att vi var inte bara killar som umgicks, de var i stort sett alltid så de som umgås blandat blir 
också lite mer jämställda som vuxna som att byta blöjor, städa och laga mat två av dem är ju bara 
tråkiga så de är väl skönt att dela på(matlagning är de som var kul av de så att ingen undrar om 
de var bajsblöjor). Ja de är skillnad mot föräldragenerationen Pappa kan göra brända kokoskakor 
och handdiska upp de var det inget mer hushållsarbete att tala om.

Återblick

Jag har varit på festival en gång en i skymundan festival men ändå relativt stor ”Dala-rocken” 
säkert tiotusen över en helg sommartid, dit hade jag väl aldrig åkt om det inte varit så att 
Hedboms föräldrar hade behållit en sommarstuga några mil därifrån. Inte ett enda favoritband 
spelade men jag såg Nationalteatern, the Hooters, Thomas di Leva, nåt med Cia  berg fyll i här 
senare

Vi åkte med Hedboms Storebror som jag aldrig hade fattat varför han hade de umgänge han hade 
han var ju lika begåvad som sin lillebror, Hövding, Karlberg och Roland var väl okej helt olikt en 
bright Mattias men Magnus Larsson, det han var känd för var väl att han nåt år tidigare gjort en 
helgalen grej. Då han hade dåligt med pengar så hade han kört ner sin Volvo till hamnen för att 
knuffa i den den fastnade halvvägs över kanten polisen kom och han fick ”ta en jobbmånad i 
Tyskland” för försäkringsbedrägeri. Ja dessa åkte vi med de var dock lite lugnare att tälta för oss 
lite yngre densborn var med jag körde, Martin hade ju sina tre steg så han syntes aldrig till efter 
han passerat glad. Naturligt vis så händer de pinsamheter på festivaler de var väl därför jag 
klarade mig utan, Jag och Hedbom den yngre blev lite osams om en tjej och en skandal när jag 
Duchade med Karlbergs donna märk väl de var inte ihop då. De äldre som var med levde desto 
mer busliv värst var Rolle jag kunde inte riktigt förstå att han tyckte att de var så kul att inte vara 
kontaktbar han svepte en flaska whiskey satt och yrade i en halv timme då och då försökte man 
få ett livs tecken ur honom de blev lite pingis han satt precis där alla besökare går sen såga jag 
hur han föll sakta, sakta baklänges och precis när jag skulle gå fram och hjälpa honom upp så ser 
jag hur han kissar ner sig, åhhh nej mitt i stora gatan där varenda en går förbi, sen började han 
rulla runt i dammet för de var öken torrt den sommaren, vad skulle vi göra jag ville int ta i honom 
nu när sanden fastnat i kisset så hade de bildat något som såg ut som undersidan på ett par 
mockasiner nej vi flyttade på oss han får väl hållas. De hade en konstig sorts hierarki emellan sig 

	 	



den primitiva starkast bestämmer det vill säga Hövding tills han kom fram till mig jag sa lugnt 
”hååååll kääääftqen” lite skämtsamt han blev så chockad de hade aldrig hänt förut och sen var vi 
halv kompisar. Jag gick på Nationalteaterns konsert och såg inte till de andra mer den kvällen.

Ja nätterna var lika med ingen sömn alls och dan efter så körde jag den gamla solblekta jettan till 
deras sommarstuga vi flabbade gott över Rolles total flopp dagen innan så nu skulle han få lite 
tråkningar, trodde vi ja när vi väl var framme hörs högt och tydligt Zarha Leaners paradnummer 
”vill ni se en stjärna” från duschen vi tittade på varann och jag skrattade så mycket att de nog 
kom tre droppar i kalsongerna och de blev bättre sen glider han majestätiskt ut lill hedbom frågar 
lite under lugg ”jaha hade du roligt igår Roland” han tittade tillbaka ”jodå ” helt omedveten om 
gårdagen den var borta utraderad ur minnet, när han såg sig i spegel så såg han en stjärna.

Ja vildare än så var inte min totala festivaluppväxt jag körde gjorde några klassiska felsägningar 
som ”jag har sveriges all vägar i ryggmärgen” och vid ett tillfälle så duckade jag för en fågel 
medans jag körde. 

numer verkar de vara tillbaka till pojk och flickskolor de är ett kommunikations glapp ett digitalt 
problem lär man sig inte att kommunicera så blir de så vare sig man vill eller inte. Nej där umgicks 
vi på ungefär lika villkor om jag ska räkna upp tjejerna som var lika välkomna så var de Lisa, Frida, 
Sofia, Lotta , Markovich, Belinder, Thessan, Belina, jag listan blir länge om man tänker efter. Plus 
att när man inte var där så var de alltid något som hände i hos nån i ekonomiklassen som till stor 
del bestod av 73:or som gått om ett år med Moberg, Ehnar , Carin, Jimmie, Jesper, Emma, 
Lindeberg, Lotta ja de var trevliga hela bunten. Men när jag inte lyckats övertala Ola att åka en 
andra vända och kom istället hem i lastutrymmet på en B-52:a på Sotenäs så var de Jag Martin, 
Markus P, Laila, Henrik, Anders, Olas föräldrar. Stadsministern hade skickat telegram som vi fick 
uppläst för oss med vackra ord och en del rappakalja för de var en slarvig säkerhetsmiss som låg 
bakom Ola skulle gå och hämta råvaror ur ett matförråd vid FN soldaternas övningsområde och 
någon från IFOR styrkorna sköt ett granatgevär rakt på matförrådet. Jag och de flesta i den 
bekantskapskretsen bestämde oss för att de är inte så mycket att göra åt detta jag köpte ”balkan 
betyder berg” läste in mig på konflikten fick en förståelse att det hade varit välbehövligt för hela 
Europa att få slut på det första inbördeskriget sen andra världskriget, men för en del hettade de till 
i huvudet på (Pettersson speciellt )som ville få ut namnen på de som orsakat olyckan skönt att de 
inte gjorde det. 

Efter att man tagit sig igen den persen för det var de de tog ett år då var man en mycket tryggare 
lugnare och mer komplett, främst så uppskattade man ens familj och bekanta på ett helt annat 
sätt och när sådant sjunker in så blir man även trevligare mer uppmärksam och hälften av de 30 
punkterna hade aldrig inträffat om inte de där hänt och man blivit tvungen att omvärdera vad som 
är viktigt. Så efter de så levde jag som jag lär, omedelbart blev jag mer känslig inkännande och 
kunde ha precis lika roligt utan fest, de fanns bara uppsidor utom att Ola inte kom tillbaka och 
även om jag var i Mariestad väldigt sällan så blev jag alltid lite sur på mig själv de gånger det inte 
hans med att lämna en blomma på Olas och Sofias uppe vid min dopkyrka i Leksberg.

Så efter de har jag har aldrig jagat stora pengar jag har sedan jag blev pappa sett till att Clifford 
inte ska behöva känna att det fattas och att jag själv känt att jag skäms om jag köper en kofta 
samtidigt som jag sparar femtusen i månaden till honom, så de tänker jag då inte skämmas för 
men för tusan sådan är jag de har gjort att jag aldrig köpt saker på kredit utom två hus varav ett till 
Clifford och en tv 1995 men än mer ofta tagit mig tid för att behålla relationer inte sabba dem. För 
att det inte ska bli bullerbyn-präktigt så kör vi 


T.V. foto från 2018 av exakt den plats där jag Madde, Clifford och Alison

Stoppade ett beväpnat rån två veckor innan sommar OS i London 2012


	 	



återblick

På min 21 års dag var vis om vanligt med Fredde i spetsen ute och partade de var mycket 
partande vid den tiden tokstollen Jonas Ydremark var väl med ibland vi hade några galna grannar 
från Onsala som bjöd in Just D en kväll vilket resulterade i katastrof för dem de slog hål i 
väggarna, blev vräkta, jag tror jag var där tittade tog en drink de var ingen vacker syn och nån 
kväll kom Ydremark (ja han som kom hemsläpandes på en säng hem till oss mitt inatten) på att 
jag vad kul vi drar till Köpenhamn nja jag tror inte det tack för frågan ha de roligt. Ehnar åkte med 
kom tillbaka tre dar senare och jag frågade hur det hade varit: Inge vidare ingen hade pengar vi 
sov i en portuppgång. Tjugo år senare går detta inte direkt att se hos Ehnar men de senaste jag 
hörde om Ydremark var att han var privat taxichaufför åt en glädjeflicka snällt sagt. På min 21:års 
dag så nådde jag rock bottom drack jag så mycket att jag hann gå ut och direkt så somnade jag 
på bogrens var man nog att acceptera att jag gjort fel och tillbringade 10 timmar i förvar, två år 
senare lade jag helg fyllor på hatthyllan jag var klar med de kallt konstaterande att de gör en inte 
roligare och livet blev hundra gånger bättre inte första för då var man mitt i allt med Ola och de 
men sen och jag har aldrig heller längtat tillbaka till de livet för rosa skimmer har jag helt enkelt av 
att vara berusad två glas räcker mer än väl jag minns bara att jag blev tystare inte mer framåt och 
mer än två så har åtminstone jag sabbat delar av morgondagen nej tack 


Då orkar man inte vara en närvarande förälder heller för den delen vilket alltid känts viktigare. De 
sköna var att när man åkte runt med de man fortfarande kände och umgicks med så kände de på 
exakt samma sätt. Så är medelåldern man lugnar ner sig och jag lugnade ner mig från ett redan 
lugnt tillstånd bästa fördelarna man blir snällare mest i de enkla hejar hjälper till de där som 
förgyller dagar att inte slänga igen dörren i nåns ansikte tappa humöret när tåget går precis 
framför en de dyker ju upp ett om fem min igen du kan ju småprata med nån på perongen under 
tiden. Småstadens attityd i storstaden eller åtminstone har Stockholm alltid tyckt att den är de en 
storstad, jag vet inte jag har bott på flera ställen här och jag är inte så säker jag tycker inte 
värderingarna om vad de som bor här skiftar sig något mot de ute i landet. Stora skillnaden är att 
man måste se om sitt eget lite mer än där varenda kotte känner en.

De är också jobbigare att upprätta lugnt familjeliv i en större stad av logistiska skäl de tar trippeltid 
att ta sig hit och dit. För bubblan vem vill återuppleva en förtappad tid när man släppt den för så 
fantastiskt lång tid sen, man har valt vilka man fortfarande vill hålla kontakten med det är verkligen 
medvetna val och de är ju stort sett varenda en. De vore så att säga dålig omdöme de är bättre att 
krama om tjejen laga middag och ta en dans i vardagsrummet anammar man en sådan livsstil så 
har man valt något jag blir så lycklig och lugn av att en tönt som jag som inga muskler har faktiskt 
har gjort inte prat om utan gjort en hel del osjälviska saker för det är en positiv biprodukt av 
positiva relationer. 50 av årets 52 helger då har man ju fortfarande kraft att leka tjuv och polis, 
dinosaurie, fäktnings OS eller vad som faller in och läsa en lång naturbok med sonen, då läggs 
grunden till vem man blir som vuxen och hellre att han blir helylle än tvärtom eller den som vill 
höra och för den delen varannan helg gick ju åt till nåt barnkalas i superhjälte tema som han inte 
ville gå på men tyckte var kul när han väl var på plats så var de på Carl-Ludwigs som var det 
första i en lång radda särskilt ifrån de att han börja förskoleklass varenda en var superhjälte 
(Ironman, Spiderman, Batman, Ben 10, Wonderwoman, Prinsessor etc) inte Clifford men han hade 
kul ändå. Cliffords bästis Axel skulle flytta till Farsta och då var bara Carl-Ludwig kvar så de var 
ett bra tillfälle att börja kolla efter bra skolor åt honom. Baka istället för att vara bakis är en 
skönare tillvaro och då hade ändå inte de löjligt storslagna barnkalasens tid börjat. Vad ska jag 
säga inte en kunds eller nån av mina egna räkningar hade förfallit sen 21 års åldern precis som för 
de flesta. 


Återblick till när jag och Ehnar delade studentlya om en en riktigt bra sådan vår helt då och då 
koko vän Fredde började på ren jävelskap att teckna prenumerationer i våra namn så jag vet inte 
hur många helt onödiga timmar jag ägnade åt att i efterhand korrigera det där helt psykotiska 
beteendet men jag tappade dock humöret när det kom ett aktietecknande på 99 000 i mitt namn 
då sprang jag över de visade sig att de var han och Paula som haft de som hobby detta var inte 
före internet men de som är i min ålder minns att det brukades göra väldig små reklamhäften där 
de gick att riva ut varje sida ofta med inriktning hemmets journal läsare och så får man skriva i 
adressen lägga på lådan inget porto behövs sådana hade han suttit och fyllt i så de måste ju 
dessutom tagit en väldig massa tid och sen så slutade det, så inte ens när pengar var en bristvara 
så var de mitt fel när saker hamnade vidare, vad vi var irriterade på de där, jag skall fråga Ehnar 
hur många prenumerationer de var men minst Min Häst, Kamratposten, Hemmets journal, etc. 

	 	



busstreck kan tyckas men väldigt tids slösande och helt onödigt medhann hade en tendens att 
göra dumma saker då och då. 


De var betydligt mycket skönare att vara en lugn trygg småbarnspappa och en förklaring till varför 
jag redan 2007 klippte banden med Jimi och Fredde de var dåliga omdömen men på helt olika 
sätt.  De var svårare med Fredde för han var rolig på ett annat sätt Jimmie hade blivit missbrukare 
vilket var så verklighetsfrämmande från mig att de var svårt att förhålla sig till.


Återblick på Jimi

Han var nog allt en slarver redan från början men rätt rolig då och då. Typisk rök-rute ungdom 
skoltrött så till den milda grad att han fick dispens att jobba vissa dagar i veckan på den lokala 
biljardhallen i en liten stad så finns en koll även om man inte umgås. De var därför en smärre 
chock när han ändå gick och blev elevrådsordförande för Tunaholms skolan, Michael Frisk i min 
klass var för vår skola präktigare gick väl knappast att bli bra betyg och pingstvän. De var mer ett 
uttryck på hur olika våra skolor var. På något sätt så krånglade han in sig på gymnasiet och vi 
hade en del gemensamma vänner och ska man prata om identitetskris så var hans rolig att 
beskåda ena veckan var han fascinerad av Wall-Street kom i kostym och attacheväska tre veckor 
senare hade han hyrt kickboxer med Van Damme rakat av sig håret och skaffat långa flätor för att 
se ut exakt som en asiat  i den filmen. I hans pojkrum hängde karate-pinnar och svärd. 


Återblick på Fredde: Första gången vi sågs var på ekonomlinjen, jag åkte och hälsa på efter 
skolan hans pappa var ny storpamp i vår lilla stad jag hörde pumpande musik på långt håll inte 
min kopp te ”when Will I be famous” med två lite för perfekta tvillingar i Bros ingen kom och 
öppnade utan jag letade mig fram tills dess att jag hittade honom framför spegeln med en 
hårborste mimandes och försökte göra en cool posé jaha ja ”ska vi gå och fika” frågade jag gick 
och hälsa på hans mamma som gav honom en femhundralapp märkligt de kostade tjugo kronor 
för en kaffe och dammsugare. De var inte champagne i damsugarna på Lundstedts. Vi hade 
väldigt roligt men de blev alltid något som gick fel, jag gillade dock familjen och ursäkta för att jag 
säger detta men du är en notorisk skarpare av sanningen. Vilket ledde till onödigt krångel på saker 
för att rätta till exempel ett när vi hade videokvällar i Fredsberg istället för att erkänna Ja vi har 
varit där kollat på video och ätit så hade det varit fine så valde du istället att kasta hela 
nyckelknippan i närmsta golvbrunn och säga nej jag har aldrig varit där. Exempel två när du fått så 
mycket frånvaro så att klassföreståndaren var tvungen att ringa hem så klättrade du upp på taket 
och klippte av telefonledningen så farlig var inte Gert Westerdahl. Jag vet inte var han fick allt ifrån 
de var småkul i den åldern inte likadant decennier senare och ibland var de bara rent elakt som 
när både han och jag bodde i Skövde var i Mariestad bjöd hem några jättetrevliga tjejer till Skövde 
jag aldrig sett förut och helt plötsligt frågar han om de kan gå och köpa mat de går ner till affären, 
då går han ner och låser ytterdörren jag skäller länge på honom ”du körde ju dom hit är du inte 
klok” de gick inte att rubba de var bara elakt inget kul. För de mesta var de bara schyssta skämt 
men inte alltid. Jag provade att ta upp den kontakten när Clifford var fem-sex år. Vi sågs och tog 
en öl med Andreas Hamerich som jag inte sett på flera år och när Andreas gick på toan så tog 
Fredde hans telefon gjorde ett mass-sms till hela hans telefonbok med texten ”hej älskling det var 
skönt igår jag saknar dig” så så väldigt mycket hade nog inte ändrats, Andreas var inte dåligt 
förbannad när han såg det det hade väl gått till flera hundra. Fast han skämdes nog mer än var 
förbannad, han skulle ju få förklara de behövde ju inte Fredde, ändå ska Ni veta att jag blev kläckt 
att han blivit alkoholist så jag försökte göra en intervention på honom 2014.


Skulle väl inte kunna bli mer annorlunda än den av Jimi

 de är bara jobbiga och tappar verklighetsförankringen. För jag tänkte inte göra samma misstag 
som jag vet Carin gjorde med jämna mellanrum under hans parisår jag hade redan försökt med 
och säkert försökt med när han flyttade tillbaka 2007  i två år försökte jag han ville inte ändra på 
sig så den välvilliga intentionen från Ehnars och mest min sida fungerade inte på någon som vars 
liv kretsar kring missbruk och jag tycker likadant som då, bästa missbruks preventionen är att 
växa upp med pålitliga föräldrar och ha koll på vilka de umgås med. Gigantiska pretentions 
kampanjer slår inte detta, de räcker med de som skolan erbjuder. För när någon väl fastnar så är 
inte någon ljus framtid att vänta. 


Lite nutid ett undantag för den skall sluta precis innan 3: dec 2014, har sett de på plats så de såg 
väl ut som väntat långt bidragsberoende och nu har jag ändå verktygen som skulle kunna fungera 
i min hypotes men den är bättre använd på de som inte halkat dit utan kanske bara gjort något 

	 	



litet snedsteg blivit påkomna de går att fortfarande fånga upp med gott resultat. De är bara att 
plocka ut För att skriva något smålustig men med eftertanke helt sorgligt så har jag en god bekant 
som jobbat en herrans massa år min jaga bra betyg i komvux kompis Mattias som brukade dra 
lite anekdoter från missbrukarhemmet som ingen ville vara granne med speciellt en kommer jag 
ihåg någon som fått chans på chans på chans och nu fått ytterligare en lägenhet av kommunen 
de kallade till möte och samlade även familj han hade en dotter 

- Jaha du vet varför vi är här, imorgon betalar vi ut pengar till dig se nu till att du betalar hyran

De går en stund sen svarar han

- Vi får se hur jag gör.

Dan efter hittar de honom stupfull i en telefonkiosk och har redan gjort av med alla pengar.


Inte helt kul även om jag brukar småskratta åt det, han fick nog inte lång pussar och kramar som 
liten,

 som sagt att vet du har du lite ordning och reda så räcker pengarna till mer an vad du tror. Hade 
han frågat mig hur gör du så hade jag kunnat svara ja du betalar du räkningar i tid så kostar de 
inget mer än vad som var överenskommet, har du lite gåtfullt Levene så går de få ihop ett 
superkvalitativt liv på mycket kort tid, vad är måttfullt då hos mig är lyxkonsumtion när det går bra 
vin för femtio kronor mer per flaska än om de finns dåligt med pengar samt hellre bjuda vänner på 
middag än två Thailandsresor per år. Detta fick också resultat 2008 när jag sade upp mig, trots 
endast 18 månaders jobb räckte det till ett hus och en bättre begagnad SAAB kombi 4 år 
gammal. 2011-2014 års ansträngningar räckte till ett hus med renoveringar åt min sexårige son 
med lite autism. 


Tillbaka till vart kan de täckas vara 2011 nu hade de gått väldigt länge med de att sonen var 
snabb att lära långsam att utföra men snabb att lär se bearbeta och sedan kunna de är väl bästa 
sättet att beskriva de på så nu fick vi väl göra något åt de så varför inte göra en utredning så att 
allt blir exakt så bra de kan bli de var bara att navigera sig fram och finna att sådan görs bara på 
mycket äldre barn men varför då tänkte vi gemensamt och tog reda på hur de låg till och 
presenterade de som att varför vänta tills han tröttnat på skolan och de var helt klart att de höll 
med. Så nu blev det ytterligare en sak att hålla reda på och de där var en något konstig värld som 
öppnande sig eller som jag beskrev med en akutmottagning på en lördag kväll så sker 
utvärderingar och tester för överbegåvade på sådana mottagningar där utåtagerande med kort 
stubin sitter i samma sal inte så konstigt där behövs väl en psykolog mer än och är vanligare än 
femåringar som kan svår matematik med svampinlärning och lugna föräldrar. Så nu åkte jag inte 
raka vägen hem inte varje dag utan gång gång i veckan åkte vi till BUP på att göra smarthets 
tester de flesta man satt och småpratade med i väntrummet var hängivna föräldrar men också en 
och annan de som jag skulle kalla som är uppväxt under en mer naiv tid för rökruta-familjer lite 
skämtsamt beskrivet där varenda unge börjat röka i högstadiet och i trettonårsåldern ropar ”Haru 
cigg morsan” som om det skulle vara de normalaste i världen. Jag hade föreställt mig de där 
testerna som IQ sidorna i illustrerad vetenskap och de var just vad de var om än betydligt fler och 
en hel del annat med. De var ganska slitsamt att hinna med de samtidigt som att jag skulle hålla 
100% för att få ihop de där 5 000 i mån till honom nen jag kände mig inte de minsta trött för de, 
Då han var så liten så fick nån av oss sitta bredvid och de var en rätt fascinerande upptäkt jag 
hade koll på att han kunde läsa en Harry Potter utan problem sen något år och att han kunde 
enkelt förstå nån lite enklare ekvation men nu testade vi sifferminnet, logik och de var som att sitta 
bredvid vid ett Guiness rekord försök. Så sådana tester gjorde vi i ett par veckor. Jag ryggade till 
en aning bra gjort tänkte jag lite för mig själv. Vi satte Clifford på kö till en skola som om den levde 
ut till vad den lova skulle matcha lill-gubben hyfsat, för jag ägnade ofta kvällen åt att vi satt och 
testa varann i lite svårare grejer sen såg man på nån komedi lite nyheter och sen var de 
godnattsaga de var nog inte bara ord för de hade dragit ihop lärare från Karlssons och då måste 
väl sonen till en Karlsson gå där med jag var ju inte förmögen så de var ju skönt att de gick att gå 
den vanliga vägen ett riktigt Alliansen projekt konkurrensutsätta den vanliga skolan Clifford blev 
den första som kom in. 

De jag tycke var de fina med de var att han skulle vänja sig vid den nivån för då blir de de normala 
då skulle han aldrig behöva tvingas välja och de är ett bra råd till föräldrar. 

Återblick

Jag fick göra ett sådant val i tolvårsåldern och dessutom välde jag fel för att hjärnan inte riktigt 
växt ihop än. Tack vare att jag inte behövt streta med några syskon gått i en klass med sex elever 
gått i mulle-skola och älskade att lära mig saker så fick jag också alltid alla rätt på prov för sådana 
i min ålder och min pappa fick frågan om jag kunde tänka mig att åka iväg på internat istället för 

	 	



den vanliga kommunala skolan de var samma år eller året efter som Palme blev skjuten, jag har 
för mig att den låg i Halmstads trakten men jag är inte säker, Pappa frågade mig om jag ville, jag 
funderade inte ens utan sa nej direkt så gör inte jag med Clifford jag ser till att han hamnar bland 
de bästa direkt annars hade jag aldrig åkt över till England sett till att vi den här gången hälsar på 
Will uppe i Cambridge och hör mig för hur man ska gå till väga, så där har Ni anledningen till att 
jag när jag blev vuxen tog och gjorde utredning innan skolan ens börjat, för efter att jag blivit 
skoltrött så hade jag bara bäst av alla på de prov som inte gick att förbereda sig på som nationella 
prov, körkortsprovet, signalistprovet etc. 


Åter till Cliffords förskoleklass, de var en lustig syn morgonlämningens bilpark var nästan ett hus 
per bil, hans och hennes Landrover men jag tyckte att i stort sett varenda förälder var trevlig och 
lätta att prata med. Jag och Clifford körde vanlig rutin vi gick mycket sakta  två steg framåt ett 
tillbaka och sen två steg fram igen, stanna och titta när spårvagnen åker så funkar han så de är 
inget att stressa upp sig över för antalet bilar blir ju bara färre på väg till kontoret om de drar ut lite 
på tiden för kl nio var en gräns när köerna upphörde och åkte jag åtta så kom jag ändå bara fram 
tio min tidigare de är inte en slapp hållning det är för att jag och hela familjen blir lyckligare av de 
och då presterar man bättre. De var lite Bullerbyn på den skolans rutiner långa raka led ta fröken i 
hand pojkar buga och flickor neg. Jag hade varit med om de förut i sex personers klassen med 
gamla elaka Britta Klippås de här verkade ju inte elaka direkt men alla andra skolor jag gått på var 
de det tidstypiska likformade vi försöker hålla ordningen så gott de går.  Precis som att lyckliga 
gör saker som är bra utan att någon behöver tala om att vet du detta är rätt att göra utan det sker 
instinktiv. Annars skulle exempelvis inte jag Magnus Karlsson inte kunna skriva en bok om trettio 
goda gärningar och många av dem har även sonen också varit med på för sen han föddes så 
gillar jag att göra de mesta med honom och då han nästan kunnat vara autistisk så behöver han 
sina föräldrar och då är de ju inget val han får vara med helt enkelt. Så det har han fått göra hela 
uppväxten, vara med, med att jobba, med att göra de vardagliga det är tålamodskrävande när 
han är långsam, rädd för höga ljud, lättjobbad men dunder snäll och klipsk.


Återblick

Britta Klippås eller varför jag inte tyckte att de var konstig med 40-tiotals bugning och nigning 
redan i förskoleklass för Clifford. Första dan vi bytte lärare från ettan till tvåan så hade jag det 
nämligen så inte nåt låt gå sjuttiotal utan morgon psalm och knäpptystnad ryck i örat när de var 
bus och inte lätt för min bästa kompis då David ”kan inte sitta still” Larsson klädd i 
sjömanskostym och blickarna på sig lite extra då de var sittande kommunalrådets son, vi blev 
bästa kompisar från första dagen och förblev vänner ända tills nian. Vår Lärarinna hon var en 
tyrann och inte särskilt pedagogisk men jag lärde mig mer på de två åren för att de var tyst och vi 
fick jobba i eget tempo. Så ingen skada tagen av de utom de där med att tvinga i en kalvsylta och 
korvkaka fast de knappt gick att svälja. Enkel teknik i med de i mun pressa maten fort med tungan 
upp i gommen och svälj. Jo något förutom psalmer lärde hon ut att med hjälp av ergonomi så 
kunde till och med späda jag lyfta en gympabänk själv på raka armar. Man ställer sig en meter 
från bänken lutar överkroppen åt sidan med raka bantar ett fast grepp och gör pendelrörelsen 
utan att tveka Stackars David hur många öronryck han fick enbart av att han inte kunde sitta still 
skönt att han var som en annan och inte tog åt sig. Då var fritiden roligare vi lekte med lille 
elektrikern lådan och var med i fältbiologerna gjorde naturinventeringar åt länsstyrelsen åkte på 
sommarläger de var en inkörsport till naturens kretslopp och svart på vitt såg man vad som 
händer med naturen, en del svartmålar allt som hände en del är miljöförstörelse helt sant men en 
del är också evolution samt spela teater med nykterhetsförbundet låter präktigt men var i själva 
verket super kul första uppsättningen var en stor med hel ensemble, orkester de var Jenny 
Nyströms julsaga och den drog slutsålda föreställningar gjorde garanterat att de var enkelt att när 
mjag bestämde mig för att lägga alkoholen på hyllan iredan i 23 års åldern så kändes de inte som 
en uppoffring, de var också någonting där olika åldra gjorde något roligt ihop för våra skådisar var 
mellan fyra och 80.

Utanför Brittas klassrum fastnade jag med tungan när jag slicka på ett metall ledstång inte de 
smartaste man kan göra men jag har ju inte gjort de igen så något lärde man sig på de. Jag lärde 
mig ju tillräckligt och mer där till när jag var i klassrummet och inte slickade på frysta ledstänger. 


Ja de gick fin fint och till sommaren så skulle de bli åtta dagars semester och hälsa på Alison, 
Will, Paul och njuta lite av livet. De hade garanterat inte varit något problem att ta full semester 
men jag tycker själv att det är oansvarigt. Grannen jag räddat livet på syntes aldrig till hon fick inte 
gå ut men han som polisen hämtat mötte man då och då han var den ende som inte hälsade glatt 

	 	



de gjorde mig inte särskilt mycket de var ju en fähund, hur frustrerad man än är så gör man inte 
så. Jag gick över till grannen och frågade om de kunde vara blomvakt ett riktigt cross kulturellt 
missförstånd blev de. Grannen kunde inte svenska så bra.  Hon sa att hon givetvis skulle göra det 
jag gav nån liten present en annan blomma för tacken när vi väl kom tillbaka så hade hon gett bort 
hela blomuppsättningen till sin svärmor och Madde blev jättesur men vad fanns att göra de var ett 
porslins handfat de var inget att bli uppretad av men nog fick jag en rejäl avhyvling.

Men de var efter att vi kommit hem. Nu skulle jag först sen till att jobba så pass att de gick att ta 
de där åtta dagarna. Övriga hade inte samma känsla att man behöver se till att det finns möjlighet 
att ta semester innan, de tog minst fyra veckor ändå. Då är de bättre med 8 dagar och veta att det 
inte är ett fallet korthus efter semestern inte ens bulvanen som var riktig ägare tänkte så. Nåväl de 
har ju inte varit något problem förut så varför skulle jag inte hinna. Madde ska få en 
inredningstidning till helgen hon känns så stressad för laga mat på fredag lär inte fungera om man 
ska bli klar. Helst hade jag ju åkt så att vi hade kunnat se nån OS tävling men vi gör ju samma sak 
jämt när vi åker över lever vardagsliv fast engelskt sådant kryddat med långa middagar och en å 
annan turistigt besök och kolla dinosaurier och gamla färdsätt de hade jag redan kollat upp 
Clifford kan ju inte bara läsa om de han måste ju få uppleva de så nära de går de har ju varit 
utdöda sedan miljontals år de borde bli en hit. De får bli en lugn helg jag tar med mig Clifford och 
åker över till Ehnar och Lotta och fikar, Då får Madde en återhämtnings lördag för när man varit 
ihop så länge så räcker de att fråga en gång. De var konstigt med hennes jobb först så tyckte hon 
att de var bra sen var de för långt sen bytte vi lägenhet så att de bara var fem min och ändå 
verkar hon ännu tröttare. Så de är en självklart att dra iväg och ge henne en återhämtningsdag. Så 
de var att övertala Clifford för de tar nån timma extra för honom på den tiden så körde jag en 
kombi perfekt med bakåtvänd bilbarnstol plocka upp en längd var rätt bra när man sparade 5 000 
till honom även den här månaden och så håller man kontakten på ett vettigt normalt sätt. Då får 
man ju lära känna Lotta med hon hade ju transformerat honom från madrass-sovare till sitt vanliga 
han passade aldrig som det där andra utan skärpt med den hemliga extra talang att han kan 
dansa breakdance väldigt oväntat men de var väldigt inne i S Arabien när de bodde där, jag har 
sett ett väl utförd windmill när vi anordnade den mindre lyckade galan 1993. Jag ville att han 
skulle göra den på scen jag ser ju hellre honom där, vem vet han kanske hade dragit mer publik. I 
högstadiet just hemkommen från Saudi läkarsonen och breakdance mästaren de kanske hade 
slagit de 180 sålda biljetterna, vi var ju nästan fler som jobbade med showen än antalet publik. De 
bodde i vasastan precis bredvid Calle på samma lilla gatstump de enda som skilde var prislappen 
Calle och hans Linda hade ju hyresrätt och de bodde pyttigt precis som vi men verkade rätt glada 
och nöjda med de och varför ska man inte vara glad och nöjd man uträttar ju så mycket bättre i 
allt. Arbetsstyrkan den sommaren gjorde väl hyfsat ifrån sig de ansvariga lata men nu var de skönt 
och vi satte oss och vänta på lidingöbanan jag hade hjälpt till att göra mackor till matsäck så inte 
nån skulle få oväntat blodsockerfall de var ändå så första flygresan för Clifford den räckte en bit 
så de blev väl en matbit i väntan på flighten också, 

Reser man med barn så blev de kaffe för oss och inte alkohol, juice till pojken han har inget svårt i 
att ta de lugnt de var bra de med ljudnivån så han inte gillar jag har ett litet obehag med start och 
ledning väl framme vid Liverpoolstreet station gjorde OS sig påmind de första jag såg och 
ryggade till av var att det var poliser överallt med en rigorös säkerhet en såg inte ut att vara 18 
med något stort på bröstet de hade jag aldrig sett tidigare och i terminalen var kommersen värre 
än vanligt jag fick snabbt ett sponsor tepåspaket med cyckelreklam på och Alison pålitlig hygglig 
som vanligt plockade upp oss tre för van mycket van Londonkörning jag var mycket impad av hur 
hon bytte vägval efter var de fanns vägarbeten. Ja för att precis blivit pensionär fanns de inte ett 
ende dugg minskad livsgnista de är en naturlig del av att vara efterfrågad snarare tvärtom 
sprudlande av energi inte konstigt och när vi väl var hemma så tog vi en promenad ner till parken 
runt elvasnåret de var ganska folktomt men luften var varm och de var en rätt härlig kväll, precis 
innan den stora grinden så ser jag ett överfall och Alison sa snabbt att vi skulle hjälpa den där lille 
killen han var säkert inte mer än 14 år och blev överfallen av fullvuxna allt för en sketen telefon. Vi 
ropade till oss honom direkt och han kom springande Nu var de dock riktigt obehagligt och hjärtat 
de pumpade men jag har lärt mig sedan tidigt att ta de lugnt jag log och himlade lite med ögonen 
som att säga ”vad håller ni på med ser ni inte att den ni rånar är ett barn och jag är ute mitt natten 
med en fyraåring och en pensionär” de fungerade och mindre än några minuter  senare så slutade 
de följa efter oss och som sagt jag blev inte särskilt stressad de hade kunnat varit slut där för gott, 
lill-grabbet ett flertal vuxna hade tänkt råna sprang lättat hem till mamma och pappa.

men vet Ni de var inte och när vi kom hem och jag hjälpte till med maten så kände jag inte ett 
enda spår av att jag blivit chockad inte ens en enda gång under hela veckan som förflöt eller.


	 	



(Ovan Alison Firth med familj Will, Megan och bekanta, Författarförbundets hjälte m.m.)


Vi hjälptes åt med middag och Jag fick lite inblick i ett rejält stort immateriel rättsmål där hon var 
inkallad som expert advokatfirman som företrädde hela europeiska författarförbundet hette 
Clifford de med de var inte illa mycket stod på spel Google hade gjort en boktjänst utan att gjort 
upp någonting med de författare vars verk skulle finnas tillgängligt i den tjänsten, de krävdes 
google storlek för arv göra så så Alison var nog ett bra val, där räckte de inte att begrava ena 
sidan i papper vilket sedan länge varit en perfekt strategi när motparten är betydligt mycket 
svagare men inte här hon var alldeles för kunnig. De var imponerande och listigt gjort.

Vi gjorde roliga saker istället för att gå och fundera på de de mår ingen bättre av, vi kollade på 
dinosaurier istället och bjöd hem Paul på middag en kväll och Alison hade grannar över vi gick till 
plogen nån kväll och avslutade på London transport museum inte min favorit men de var Clifford 
gillade de så då gillade jag de med.

Pinsam händelse under den resan Jag tänkte att Clifford som lärt sig varenda fakta från de 
latinska namnet till längd mått, sort, ja allt skulle bli helt fascinerad av en fullskalig 1:1 T-rex han 
blev istället livrädd trodde den var levande och rusade panikslagen genom mängder av besökare 
och skrek rakt ut och jag efter utifrån måste de sett hur fel ut som helst en livrädd panikslagen 5 
åring och då var han så snabb att de tog lång tid att komma ikapp men vad gör väl de hade nån 
undrat så är de ju bara att förklara, märkligare var att de hände vid robot Scorpinonen för maken 
till att vara overklig de var den. Paul kom över en kväll de var riktigt trevligt och han de var första 
gångan han sa att de var flera år sedan han hade hört av Andy och Sini de blev jag rätt berörd av 
för de var ju så tajta. De var rätt kula ur de förändrats till datamänniskor bägge två ifrån att varit 
punkare under uppväxten. Nog för att man flyttar på sig av en den ena en den andra anledningen 
men man slutar inte höra av sig de finns inte i min begreppsvärld lite nutidsundantag numer så har 
de faktiskt tagit upp den kontakten igen.  Återblick när Sini och Andy gifte sig jag ska räkna ihop 
hur många bröllop jag varit på sexton stycken de i Finland slog de mesta. Tre dagar fredag stor 
fest runt 100 gäster, dag 2 Bröllopsdan, dag tre Sauna och tror Ni inte att jag klantade till det även 
där Sinis stora hyvens pappa hade inte bara de hus där vi alla huserade som sedan övergick till 
dottern utan även några små egna öar vid närmaste sjö med några bodar på och hängbroar så vi 
rodde över dit och fick några direktioner att de där broarna de klarar inte så mycket ingen 
lyssnade utan strövade på som om inget och naturligtvis kollapsade de för den som var längs bak 
alltså jag när jag tappade fotfästet så famlade jag och när man tappar fotfästet så börjar man att 
famla de fanns inte mycket att få tag i så det blev Madde, varför dratta i sjön ensam, de fick jag 
höra varje år åtminstonde nån under följande åtta år.

Ja kan säga att Paul var betydligt mer uppåt på nästa resa på vi träffa honom då hade han 
nämligen träffat Shierly on-line och har är ju rätt stilig så han hade kommit undan med att dragit 
av +10 år på sin ålder. Vad gör väl de nu är de nog knappast nån av dem som har nåt att invända. 
Ja inte så mycket att säga de är en bunt härliga vänner om än åldersspannet dem emellan är 
stort. Sen var de tack och hej för den här semestern och tillbaka till den vanliga lunken inga 
klagomål från Clifford på de tänk han fattade inte att han hade varit hjältemodig och lika skönt var 
väl de, nej han tyckte att de var skönt att komma hem de bästa han tog med sig från den 
semestern var att han fått leka med Wills gamla lego som sparats och alla goda middagar samt 
att de fanns en hel avdelning med Thomas tåget. Han hade ju precis flugit flygplan för första 

	 	



gången så de räckte väl som spänning för en fyraåring. Alisons kyckling smakade nog extra gott 
den kvällen. 


Jag satt möjligen med en tanke att de här var lite som Göran Hägglund i ett smart litet utspel bara 
pratat om de hade en fyraåring en pensionär en smalis och en tjockis gjort i realiteten. De är heller 
inte så konstigt att de fungerar och de valet som följer medans jag sparade till ett hus till min 
fyraåring så valde jag också så för efter att jag skuggläste förslagen de enda som störde mig 
något var deras mossiga inställning till vuxna människor som tyckte om och ville leva livet med 
nån i från samma kön, de var så överstatligande, de har väl aldrig gått hem hos väljare att de 
skulle bestämma så in i detalj.  Utvecklingen hade ju gått åt att ju mer energi individen lägger ner 
desto mer får den också bestämma över sitt eget liv de måste varit en kvarleva från deras rötter.


De finns en sak som är uppenbart sämre att vänta med att skaffa barn till 35 den enda ifrån 
gammelgenerationen på min sida som han har träffat är min farmor men vad gör väl det 
förhoppningsvis så har man väl ärvt en del av de goda egenskaper de besatte 


Återblick

När han fick träffa henne så hade hon varit dement så länge att jag och pappa och Curt-Åke hade 
fått åka och hämta henne när hon var ute och irrade nånstans ute i Skövde vi delade på de 
ansvaret och pappa åkte allt nån gång ensam med. Hon blev väl helt enkelt trött på samma fyra 
väggar hela tiden och att ingen kom och hälsade på, så ett par gånger varje månad så ringdes det 
om att hon blivit funnen nånstans där hon inte visste vart hon var, då var de bara att åka. Vi var 
där någon högtid men när man jobbar heltid och hon bor så pass långt bort så blir de inte varje 
vecka vilket slöseri sett på den enda tiden man har mycket kontakt ofta är när de inte känner igen 
en längre, ja när Clifford var och hälsade på ett år gammal hade hon fått plats på ett hem och var 
knappt kontakt bar men glad åt att se oss. 

Jag hade gärna sett att fått träffa den där farmor som höll i gåsmiddagarna på juldagen och var 
omhändertagande och för mig ända sen jag var nollåring och fick sova i två ihopsatta 
öronlappsfotöljer när de bodde i Rönninge och Anders fortfarande bodde hemma och gick på 
trumlektioner hos Ronnie Gardner. Ja de hade varit rätt gött om han hade fått uppleva de med 
eller fått träffa farfar när han var som bäst inte när han serverade stekt gröt och mos på vatten 
utan när han stal näsan kastade bort den busade och avslutade med en trudelutt på dragspelen 
hans reportrar var begränsad men de han kund kunde han bra ”vindarna vaknar och vänder” 
gjorde han bra. 

Sen när han blev gammal så blev han hemskt lomhörd och jag körde runt honom och deras 
orkester på ålderdomshems turné de var inga fel i de de var en bunt levnadsglada pensionärer de 
i ”Taube vännerna” de var bara att lomhördheten var så slående att när de skulle sjungas så för att 
farfar skulle höra sig själv så sjöng han så starkt att de överhuvudtaget inte gick att höra någon 
annan än honom, snusnäsduk som slips och en stor sombrero på huvudet. Ja han gick ett 
tragiskt öde tillmötes så illa att de är bättre att komma ihåg honom innan, jag var en av de få som 
hälsade på honom när de var dags att ta farväl och jag glömmer aldrig vad han sa då för de hade 
gått många  år säkert fem år sen förra gången vi sågs, de första han sa var ”du kom tillbaka”. Sen 
satt vi och pratade flera timmar han var tunn som en sparv men rätt klar i hjärnan. Bara nån dag 
senare så var han död. Vi sågs mycket när jag var liten väldigt mycket. Mamma pappa och jag 
delade torp med dem i Horn mina övriga kusiner såg jag vid deras ställen istället vid sjön Öhlens 
stugområde roligt vare också Bosses veranda som fick vara tusenåriga falken för Åsa, Henrik och 
mig. Ja jag umgicks mycket med mina kusiner när jag var liten spenderade ett helt sommarlov 
hos Åsa och Henrik sedan de flyttat till Halmstad. Curt-Åkes barn var så pass mycket äldre men 
nog hälsade jag på dem mycket också Marika den yngsta var född med CP skada och epilepsi så 
hon förblev fyra genom hela livet jag tror att hon var i tonåren när hon ingång fick ett så kraftigt 
epilepsianfall att jag var tvungen fast jag var hur klen som helst att brotta ner henne de gick 
knappt  och trycka in ett träföremål i munnen på henne annars hade hon bitit av sig tungan.


Morfar fick han inte träffa heller han var hur snäll som helst mot mig när han precis blivit pensionär  
och på vintrarna åkte vi hemsnickrad släde med Åsa ibland var även Hanna och Martin med 
Morfar med pipan som vintertid stod vid svarven och gjorde vackra saker av strandstenar och 
masurbjörk. Mormor älskades av allihopa och bättre husmankock då får de bli fem stjärnigt för att 
matcha. På somrarna var vi ute hela tiden hjälpte till med landet gunga under den enorma 
kastanjeträdet och lekte äventyr på den enorma trädgården för de var den med massa roliga 
grejer som jordkällare syrenbersåer gamla oanvände förråd och i slutet av gräsmattan fanns en 

	 	



sten mur att gömma sig nedanför. På ett ställe vid den höll morfar på att stryka med en gång när 
han stampa rakt i ett jordgetingbo skönt att de gick bra. Pressgurka och lingon var de till varje 
lunch såvida de inte var omelett och den hemmasaltade skinkan de är därför jag inte gillar 
julskinka nu i vuxen ålder de är helt enkelt inte nån som har kunnat komma i närheten av mormors 
attans att Clifford inte fått uppleva de. Jag har gjort bort mig där också så att jag inte visste vart 
jag skulle ta vägen. De var ju långt från närmsta stad och när jag gjorde nummer två så torkade 
jag mig med för mycket papper för de brukade jag göra hemma de gick inte när rören var så 
smala jag kunde inget göra när jag såg vattnet bara stiga och stiga och yippie där ligger tre 
”korvar” högst upp och flyter jag ryckte i reglaget men inget hände och nu rann vattnet längs med 
golvet. Vad gör man de var ju bara att gå ut och säga exakt vad som hänt men då kände jag mig 
inte stor för mamma sa att morfar kunde bli arg jag hade då aldrig sett de jag tyckte han var hur 
go som helst och även denna gång var han kolugn och tog tag i att börja laga de tog en stund sen 
kom han och gjorde sitt retande som han alltid gjorde på mig han sa att jag hade kycklingbröst 
och aldrig skulle få hår på det, de fick jag men jag var nog trettio då och då hann han aldrig se 
det, han får se deras avbilder i mina kusiner och deras föräldrar med me är inte riktigt samma sak  
precis de är de man tappar när de väntas för länge på plus sidan så får man föräldrar som är klara 
med sig själva. För alla dumheter är de som skett hur ska de sägas låååååååångt tidigare.


Återblick av släkten:


Släkten var viktig i unga år speciellt när man är utan syskon kusinerna blir ens syskon och turligt 
nog var vi väldigt många kusiner i någorlunda jämn ålder, de på pappas sida såg jag nog en gång 
i månaden och de på pappas varje jul samt att vi semestrade ihop då och då. Var och en kan 
behöva sin presentation.


	 	 	 	 	         	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 


Ja det är något ens barn går miste om när man väntar länge men de är medvetna val man får ta 
konsekvenserna av de. På plussidan får man föräldrar som är klara med sig själva som inte 
kommer rusa ut genom dörren och inte komma tillbaka. Planet tillbaka hem gick problemfritt de 
första jag gjorde när vi var hemma så klart att ringa mamma och pappa så att de visste att all gått 
bra precis som vi gjorde för maddes sida men vet du de var så fantastiskt onödigt att berätta om 
att Clifford varit mitt i farligheter de var ju bar onödigt de finns ju en tendens att storas upp och de 
hade ju gått bra varenda en var ju välbehållen. Nu var de den vanliga lunken igen och jag tog inte 
någon extra dag för att komma ner i varv komma ner i varv från vad den har jag aldrig förstått. Så 
de tog jag ingen jag var på plats på jobbet nästföljande dag lika självskrivet då som nu fuskar jag 
lite med nu tid jag missar aldrig jobbet om inte Clifford är sjuk, så har jag alltid fungerat ingen 
måndags sjuka hos mig inte. Så de var bara att masa sig iväg Madde och Clifford ja de hade 
semester lill-grabben hade ju sommar lov från förskoleklass. Någonstans i de här krokarna gifte 
sig Ehnar och lotta härligt skönt nu skulle jag väl inte behöva ta honom under mina vingar igen 
men skulle de inträffa så skulle han vara välkommen tänk för att bara vara kompisar så har vi bott 
under samma tak väldans mycket bra många fler än de flesta andra två år i Skövde ett år på en ö 
mitt bland ingenstans och två år som inneboende hos oss. 


Återblick

Ja han är en sån där de faktiskt inte är så farligt att bo med sköter sig själv lagom slarvig jag var 
betydligt mycket slappare än honom när vi flyttade till de då nybyggda SLA huset som vi kallade 
de, jag var så slapp att Ehnar då och då klagade och jag kallade honom mamma men jag skärpte 
till mig och nästa vända som vi kamperade ihop gick de betydligt bättre och när jag och Madde 
tog in honom på två år ja då hade jag gått om honom de är sådant man lär sig av långa 
förhållanden fast då och då glimrade han till med nybakad kladdkaka. Inte illa alls tack så har i 
efterhand och vi tjäna väl mycket på att du rökte inne på ditt rum och fick mig nästan on-line 
poker spelande dagligdags till jag kom på att de tog för mycket tid och lade av medans jag låg på 
plus, tur att du också lade ner de även om de var ett par år senare och tack för att du flyttade för 
då kom ju Clifford lite tidigare garanterat men råkar du ut för samma dilemma igen så får du 
överslafen men helst inte i två år inte av präktighet de är bättre när man har barn. En vänskaplig 
sak numer sen 12 år gillar jag ordning och reda och att baka max två fester om året för då är det 
fortfarande kul och några barnkalas hur många som helst. Jag minns väl när vi firade århundradet 
tråkigare nyårsafton ett paket juice Barbwire och den där med Cindy Crawford, men du man växer 

	 	



av allt utom några år efter var den här boken slutar för de har varit 
ännu tråkigare. 


Ja för att inte vara gay så har jag bott väldigt många år med Ehnar, de 
ligger väl i linje med ett synsätt att hjälpa till när det behövs.


Jobbet tar upp all tid men vad gör de är man i stort sett nykterist så 
har man ändå energi för annat och nu var de att gå på två laserdome kalas två hoppa studsmatta 
kalas, ett bowling party med disco Clifford  ville direkt gå hem när ”du måste flytta på dig” började 
ljuda ur högtalarna hej jag förstår dig vilken hemsk text, skriven av nån som gillar mobbing eller 
vad tror du”. Laserdome var nog de mest uppskattade de hade jag garanterat velat gå på själv när 
kusinernas veranda var Millenium Falcon, få gå ner i en lokal och leka nu ska vi krossa imperiet 
fast imperiet nu istället var ens klasskompisar de sa ett gulligt litet pip när nån åkte ut, lite jag 
tillhörde en av de få som satt kvar hela kalaset och började med att fråga om jag skulle hjälpa till 
med något för jag tyckte att det såg lustigt ut utifrån sett så såg det ut som att de var stadsbesök 
de andra blev avsläppta lite som om det var kongress och varenda en hade privatchaufför väl 
påkostat för ett förskoleparty, men de var alltid nån som gjorde samma sak jag gjorde de mest för 
att rätt var de är så har nån sprungit in i väggen och behöver nån vettig att sitta bredvid medans 
det ska hets gråtas i fem minuter och om mamma & pappa inte är där så går de bra att sitta 
bredvid mig och Clifford, Hemma hos oss körde vi stenhårt med att inte introducera krigsleksaker 
utav en enda anledning de tar bort kreativitet så det här gick ju lite stick i stäv. Nej de hade istället 
varit ”tummen och hans mamma” via ”Pelles ficklampa” till ”Örnies bilar” sist nämnda inte bara 
bilen utvecklings en bra miljödebatt att de inte kommer fungerar likadant och nu de stora 
lexikonet med alla världens djur och vet ni jag tror faktiskt att man utvecklas till en hyggligare 
människa av de åtminstone så fungerar de på oss.   På mitt vanliga jobb hade en alkoholist som 
inte kunde ta hand om sina barn blivit förman varför då?, de är inte ett utmärkande drag för nån i 
ansvars position lite skämtsamt enda fördelen han kom dragande med var ett försäkringskasse 
bidrag eller snyggare omskrivet han kostade även skattepengar. Jag kunde komma överens med 
dem för jag kommer överens med de flesta, så länge de inte kom till de som senare skulle följa att 
de börja kräva mer betalt nu har du nog börjat i fel ända, börja med att du läser läxor varje kväll 
med dina barn är trevlig på jobbet så kan du börja prata lön sen och de är bara pinsamt att du har  
prickar för en hörnsoffa, hur har man tänkt när man sitter med en skuld på femtiotusen för en 
hörnsoffa, börja rätta ditt liv i rätt ända. Raljerar jag möjligen men jag vet bara att Clifford har aldrig 
sett mig full, eller att han blivit bortglömd. De var annars inga större problem troligtvis en väldigt 
dålig arbetsgivare då personal rotationen på snitt 12 pers aldrig under 60 i KU:n som de heter på 
redovisniska var enorm många hade nog dessutom varit utslagna sedan länge för minst var tredje 
klarade sig aldrig fram till den 25:e förskott, förskott, förskott en del fick inte ens köra bil utan 
alkolås vad säger du om detta Henke Ohlsson inte särskilt likt oss eller några av våra vänner och 
ingen verkade spara pengar de fanns liksom inte i begreppsvärlden men inte låg jag och tänkte på 
de på kvällarna skulle jag ha gjort det hade jag bara blivit ett dåligt omdöme. Jag vet hur jag hade 
ordnat de med fria händer gjort mig av med rubbet varenda en, anställt klippor från landsorten 
istället gjort ett litet vinstdelnings system och sett till att behandla varandra bra, då finns inte 
måndagssjuka. Jag gick på utvecklingssamtal med Clifford och jag trodde öronen skulle trilla av 
hon frågade rakt ut om Clifford kunde läsa en gammal Karlsson lärare, jag fick enkel beskriva att 
du Clifford läste Harry potter pärm till pärm för tre år sen han läste den för mig. Vi hade dock ett 
bra samtal de var helt klart att som inte var bra med talanger. Jag ska inte slå mig över bröstet 
men jag var bättre att locka fram de där bästa ur sonen så klart men ur de flesta. Jag avslutade 
mig att de blir roligare när han blir ett ankare i vi i femman hon fick nog en kram innan samtalet var 
slut de är mer Magnus än att tappa humöret så de fick Boel också. 


	 	



Återblick 

Så vad fick jag de där med vi i femman ifrån då jo efter att gått i sexpersoners-klass med 
skepparkostymDavid, Malin,Malin, Linda Jenny så blev vi 30 gillar inte gömma någon (Jag de 
tidigare nämnda Särnblad, Frisk, Karin, Jennifer, Petra K,Petra A, Peter, Rickard, Höglund, Bobby, 
Jimmy, Magnus, Jerry, Annie, Mariana,  några gick raka vägen till OBS var nog rätt vettigt då 
återgick ju sedan i högstadiet en till särskola Affe träfot, Jocke, Anders från och till), de var en rejäl 
omställning mamma följde med första dagen och en i sjätteklass kom fram och skallade mig innan 
jag han gå in trots att jag höll mamma i handen. Behöver jag lägga till att han senare i livet kunde 
hittas i brottsregister. För övrigt så var de väldigt lugnt de var skönt med ännu fler duktiga att mäta 
sig med och nu gick de att mäta sig med nån som var vassare än David de är inte så dumt vi 
körde ett rejält försök att tugga oss långt på vi i femman upplaga och de gick till rätt hyfsat i 
radiodelen vi snudda vid vid mållinjen Särnblad, undertecknad och Jenny Höglund representerade 
oss vi gick på pumpen mot en duktig klass från Alingsås. Martinell var nog rätt nöjd med oss, han 
var inte lika nöjd när han inte klarade att hålla ordningen han hade sätt att tackla detta. Först sa 
han till sen så lät han de bara gå då blir de inte mindre stojigt efter ett tag gick de att se på 
ansiktsfärgen då var de dags att ducka ju rödare den blev desto närmare utbrott var han och då 
kunde man ingen veta vad som skulle ske en gång en flygande träsko, en gång ett ett ihopslaget 
bänklock med fingrarna emellan, han hade behövt lite kunskap om hur man gör harmoni istället. 
Då var de ändå så att vi hade nog ingen riktig buse i klassen, jo Jocke var lite buse. Affe träfot var 
väl knappt att han skulle gå i vanlig skola för hans egen skull han hamnade också efter ett tag i 
särskola, vilket öde hans pappa hade kört över foten hans med gräsklippare uppväxt helt utan 
styrning och duscha aldrig. Idrottslärarna var bra så då var de regel även för honom och då gällde 
de att inte stå i närheten han körde nämligen in/ut ur duschen max fem sekunder sen skakade 
han håret ungefär som mångas älskade husdjur och de vattnet luktade inte smultron & blåbär, de 
gällde att hålla ett säkerhetsavstånd om fyra meter och då är inte landbonden inräknad han höll 
klubban i ena handen och spelade inte utan högg med den som om den vore en fullsvingsyxa och 
ville man vinna så fick man alltid Affes klubba i huvudet en till två gånger per rast.  Baksidan av 
trädgårdsskolan var ofta upplagd för sexiometerloap med fartrekord av Lakis han var oslagbar, de 
stod sig nog ett par år, även om Särna gjorde några tappra försöken annan gjorde hyfsade 1000 
meterslopp ledde alltid till sista kurvan hamna på tredjeplats så är de att inte inneha 
spurtkvaliteter. Lite återblick på att tappa humöret som jag inte tyckte var okej under 
stockholmsåren när jag åkte ner och gjorde en till två veckor i Mariestad så hade vi en kund med 
ett hejdlöst humör han hade svårt att få förskoleplats då tog han och gick upp till kommunhuset i 
Töreboda och sonika välte sittande tjänstemans skrivbord och en vecka senare så hade bägge 
barnen förskoleplatser, vad jag skämdes för att de hade fungerat, men lite så där var de för våra 
utländska kunder hjälpte vi lika mycket med privata göromål i ett blankett Sverige de inte förstod.

Nåt år senare försvann han och flyttade hem till sitt ursprungsland och kom tillbaka flera år senare 
för han hade dubbla medborgarskap och UD hade hyrt ett plan för svenska medborgare boende i 
Libanon. Han dök upp som om inget hänt pappa borde sagt nej men de gjorde han inte.


Ja där var vad jag fick belägg till att ge Cliffords lärare lite bakläxa huruvida han kunde läsa eller 
inte. 

På mitt egna jobb så klarade mycket riktigt inte en Alkis som inte ens tog hand om sina egna barn 
att vara arbetsledare och jag var förvånad att han ens klarade de få månader han ändå gjorde. De 
arbetsuppgifterna lades ut på andra de behövdes ingen förman vad har man ett kontor till annars, 
de räcker med att en är ansvarig för varje jobb den som får de i händerna. Jag själv lade i en 
hårdväxel i att spara till Clifford för med min tidigare kundstock så gick det inte att lita på att de 
ens fanns kvar vid en plötslig dipp, nu var de lite tryggare när jag höll i taktpinnen. På ett sätt vet 
jag att jag inte var som andra konsulter jag kramade om mina kunder men de gjorde jag och 
kände till hur de egentlige trivdes med livet, brydde mig om hur de även hade de i sitt privata i 
lagom dos, inte som jag vet att andra gjorde kollade upp allt varför skulle jag göra de de känns 
som ett osäkert beteende, jag kände till deras krämpor och jag såg till att de började tänka på 
livet efter att de slutat jobba. Nej varken jag eller pappa tappade kunder om utom av naturliga 
orsaker att affärerna inte håller. Nå för att Clifford skulle få de bra till nästa termin så tog vi in 
Cecilia igen så att vi kunde få till ett möte med skolan så att hon kunde belägga vad vi redan 
visste att den här pojken behöver lite svårare uppgifter och lite mer lugn och ro. De var ju också 
därför jag köpte ett hus till honom redan när han var sex år för märker man att de kommer nog bli 
lite klurigt att få till de där som inte har med att vara smart de där vanliga då får ju jag göra klart så 
att det finns där när han väl är redo De gick fin fint och de sattes på kort tid upp ett sådant möte 
jag var lite chockad för de kändes som om skolledningen trodde at vi skulle stämma dem så 

	 	



många som dök upp, kunde väl inte vara mer fel tolkat än så, vi ville att de skulle bli så bra som 
möjligt. Madde kände sig pressad att de skulle köra över oss jag tyckte inte att de var så farligt 
och när jag lade något förslag så frågade jag Cecilia om jag hade uppfattat de rätt då fanns de 
inte så mycket de kunde argumentera emot och var de delar där jag hade fel så backade jag helt 
enkelt. De kändes riktigt skönt efteråt och troligtvis så firade vi med saft och bullar och nån 
långläsning. Långa sagoläsningens helande kraft komiskt uttryckt när jag inte skulle ta mig den 
tiden den har inte ännu hänt. De var klart och jag är inte sådan som går och funderar så mycket 
efteråt nu var de löst. Då och då började jag att kolla av vad som fanns ute de hade varit 
bostadspris ökningar som var konstanta hur många år som helst, Jag var på några på Lidingö 
som var riktiga fynd de skulle dock behöva hyras ut ända tills han var en tjugofem nåt sånt detta 
var också första gången jag märkte att de skrevs nedsättande på nätet jag ville ju ändå kolla av 
hur trivsel var men på nätet stod att ”i det området bor de bara tjuvaktiga …” följt av nån 
nationalitet. Jag har inte bott under en sten men gjorde ett aktivt val att inte ta min information 
från Flashback, avpixlat  och liknande när de började dyka upp, de finns nämligen ingen rimlig 
tanke som säger att de ger en mer rättvisande bild än the Economist. Jag var och kollade på de 
ett ordentligt renoveringsbehov men jag såg då inte att de skulle finnas ett enda problem i de 
närområdet. Samma när jag nån vecka senare tittade på nåt annat en mäklare med stor raggarbil 
visade en riktigt bra tvåa som skulle passat Clifford bra till vettigt pris men samma sak där den 
hade behövt vara uthyrd tills han blir 25 jag backade ur när han berättade att förra styrelsen 
försökt sko sig själva men att det blivit upptäkt de lät som om att de inte fanns någon koll, jag fick 
hjälpa mäklaren att knuffa igång raggarbilen som inte gick igång han skämdes och sa att han inte 
ville ha nån hjälp. En vecka senare såg jag att den blivit såld och hyres istället ut på blocket för 12 
000 i månaden. 

Återblick:

Jag hade ju lite mot min vilja gått med på att några år tidigare köpa ett hus mitt bland ingenstans i 
en avfolkningsbygd med dåligt rykte, jag gick och knackade på hos de närmaste grannarna och 
de var hur mysiga som helst de var förvisso han med Asslo hunden som skällde jämt med han 
förde inget liv av sig i övrigt men mitt emot i en gammal fallfärdig föregetts frikyrka bodde en riktig 
kuf första gången vi såg honom satt vi och drack saft i trädgården och han kom farande med en 
medeltidsyxa, jag bjöd honom på kaffe och efter det hade vi inget ont av honom inget gemensamt 
heller för den delen, de var ett socialfall. Så efter det så brukar jag åtminstonde kolla upp vad de 
bor för grannar närmast för vet Ni vad som hände ett par år senare, jo vi hade flyttat till 
Liljeholmen och en dag så ringde de på dörren och där stod han och frågade om han fick bo hos 
oss, varför är du här frågade jag och fick till svar att han höll på med en poesisida bodde i 
husvagn i Mora  och skulle göra reklam stå på sergelstorg och dela ut lappar med dikter, javisst 
de går väl bra men bara så att du vet så ska Clifford till förskolan imorgon och jag och Madde 
jobbar. Han fick sova i en pytteliten klippansoffa i vardagsrummet och mitt i natten vaknade jag av 
att han stod och spydde på toaletten, jag sov inte mer den natten och sen följde han efter när jag 
lämnade Clifford hos dagmamman men då fick de vara bra, lycka till med vad du ska göra så 
kanske vi ses i Gårdsjö nån gång. 

Där hade jag gjort renoveringar som aldrig såg ut att ta slut och de hade de inte heller om inte 
morfar Alf funnits. Han gjorde fantastiskt mycket och jag hjälpte till efter förmåga men den 
förmågan gjorde ju att jag har ramlat ner från taket, fått spik i foten, sågat av förlängningssladden 
vid häckklippning fått tak stegen rakt i huvudet denna behöver en mer bildlig beskrivning ja står 
på en tre meters stege från mark till där taket börja tre meter uppför att rätta till tak stegen i tungt 
järn som släpper far ner träffar mig i ansiktet och jag faller till marken och när jag var i Töreboda 
för att hämta takplåt skar mig rejält, ägaren fick plåstra om mig. Så renoveringsissarna de hade 
jag redan gjort.


Så då började jag kolla på nåt sommarhus som vi allihopa kunde njuta av under hela uppväxten 
istället och såg till lite av en förvåning att Ingarö som ligger så pass nära inte var mycket dyrare än 
ett hus i Skövde och fann något helt perfekt till min sexåring men i schabbigt skick naturnära, 
badplats, båtplats tennisbana, boulebana gemensamt midsommarfirande hur mysigt som helst 
och tio år på att förbättra lite i taget. De hade varit en skön present att få när man blir vuxen. Jag 
hade tagit mig igenom en värre renovering tredubbla vattenskador, lärt mig hur jobbigt 
tidskrävande och tålamodskrävande de är, men nu köpte jag de till honom vid sex års ålder så på 
fjorton år skulle de väl hinna bli bostads dugligt. Första visningsrundan var för dyr så de var bara 
att acceptera. De är inte så bråttom vi skulle till England så de var ändå inte bara jobb sova 
förskolan läxläsning som hägrade. Paul hade ju träffat nån ny som de skulle bli kul att lära känna 
och de hade även den lilla parveln Will som man sett växa upp. Jag började märka att de var väl 

	 	



mycket många som började jobba och inte med de som behövdes utan kontors värmare, samt att 
om jag kom med en idé så fördes den vidare som om den var egenkomponerad vi fick in en 
massa bra långa kontrakt dock inte lika bra som när de ringde varje morgon när de sedan länge 
etablerade ringde in för att hyra personal de var betydligt mer lönsamt men ingen gillade att lukta 
sopgubbe när de kom hem jag tyckte väl snarare att de var ett under att en del av dem var 
anställda de borde tackat sin lyckliga stjärna för de. De var ett fantastiskt bra samarbete 
Ragnsells var en stabil kund jag fick tjänstebil för att köra gubbar dit jag inte behövde men 
tackade jag och kunde då hjälpa Maddes syrra som hade så gammal bil att den kostade mer i 
reparation än den var värld. Jag gjorde en snabbsökning för hur mycket den var värld de var 
någonstans 45-50 000 jag nöjde mig med 15 000 hon jobbade inte på den tiden och han gick på 
nån utbildning. Kjetil blev i alla fall väldigt glad och till skillnad från alla andra bilar som passerat 
den familjen så skötte han om den här de kändes helt rätt att göra så de var en stor familj och 
kunde allt behöva ett litet break, och de var en positiv förändring. Den var ju bättre än den jag 
hade som tjänstebil men de fungerar bra med en liten bil när nästan all ens körning är stadstrafik 
lättare att göra filbyte, fickparkera, de tyckte jag såg rolig ut när jag hämtade ut den jag hoppade 
jämfota av lycka tidigare anställda med den förmånen klagade allihop att nåt var de fel på. För hur 
man har mage att klaga på något man får till skänks de övergår mitt förstånd. Den fungerade till 
de den var till för hämta, lämna på förskoleklass åka och handla hälsa på vänner och dra iväg till 
sommarstugan bara de inte blåste för mycket för nog kändes de som den kunde flyga av vägen 
men de var ett bättre alternativ både billigare att äga låg förbrukning och snabb nog att köra 
snabb filbytning i innerstan, för den var mer allert än sportbilarna mellan rödljusen på Östermalm 
och när de blev rödljus så gick de att titta upp genom taket för att njuta av alla vackra hus man 
annars aldrig tar tid att se. Jag har aldrig varit sådan att jag behöver daglig kontakt med var och 
en av ens vänner men de var väl dags att börja titta på nästa av vår nästa årliga aktivitetshelg jag 
erbjöd mig direkt att vi kunde ses i vårt sommarhus på vischan som nu bara stod och samlade 
damm de var för långt bort jag jobbade alldeles för mycket för att hinna med att ta en hel helg till 
att besöka det så det hade gått ner till att bli någonstans att bo när de var julafton alltså en vecka 
om året och Clifford skulle inte vilja ta över det långt bak i huvudet fanns det en ide att ha de kvar 
ifall mamma och pappa eller Mats och Maggan skulle tröttna på vart de var i livet eller främsta 
anledning ifall de inte haft råd med bra boende så skulle de kunna få det av oss. Så nu kunde de 
användas till något annat än julfirande Magnus och Mattias var speedwayfrälsta så där att de 
följde serien och tog reda på att gamla Örnarna i Grevby gjorde dagskurser bra då blir de detta i 
år, jag var inte mer intresserad än att de var med på sportnyheterna ibland och att jag gick en del 
på tävlingarna under uppväxten samt att Camilla Kramer i gymnasieklassen hade en bror som var 
duktig. Ja vi tog tag i de jag svängde förbi och hämtade upp Erik efter jobbet han var sig lik hade 
nog inte ändrat sig alls den tatuerade teddybjörnen som jag känt sen simklubben han var en bra 
simmare betydligt bättre än mig, replokaler, electroluxgolvet och ekonomilinjen. Han körde 
fortfarande Cosmos-katten skämt och var allmänt trevlig. Uppställning på Grevby där utrullade 
speedway motorcyklar stod klara frågar Ni mig helt livsfarligt även om de fanns hjälmar skydd etc. 
men ganska kul, Första test rundan slog jag nästan omkull för att de var en acceleration som 
hette duga i de där maskinerna fullt pådrag så slog du runt skönt att vi alla var jämna utom 
Magnus Möller som var riktigt bra för att vara helt novis. De såg rätt töntigt ut med gamla gubbar 
som körde av banan inte vågade gasa på men vi fick några tips och i slutet så skvätte gruset i 
kurvorna, grillkvällen hemma hos oss var desto trevligare med Olle, Mattias, Kling, Magnus och 
Erik, de var bara Henke som saknades av de som valt västkusten. Ja de var en skön kväll inget 
förändrat hos någon lagom mycket öl för att de ska vara kul och vin för småbarnsföräldrar kul att 
prata film med Olle de är så vida annorlunda mot bokslut och deklarationer, Magnus visste jag ju 
hade lämnat den tiden bakom sig var för många tomma veckor på året och Erik verkade vara en 
nöjd resande fönstermontör Mathias arkitekt och Kling fotograf med vi hade kul pratade inte jobb 
med andra ord. Vi pratar aldrig jobb vi är vänner

Återblick

Jo som stod ovanför så var en storasyster min basta kompis i gymnasiet ja jag satt mest med en 
colombianskt adoptivbarn men vi hade inte så mycket gemensamt han var dock med på HIV 
lägret nej jag var bästa kompis med en tjej och hennes kompisar vi umgicks blandat, nån gick på 
och de var aldrig någon oförskämd stämning mellan killar och tjejer hur som helst så vi hade 
mång gemensamma fester och på en av dem så hände något så barnsligt min kompis var kär i en 
kille och vad gör vuxna som är kära i varann bakom låst dörr sen så kom någon på att de vore kul 
att låsa upp så det gjorde nån och tog dessutom kort, de ska jag säga på en dag så hade allt 
ändrats utom på en punkt jag kunde inte se att någonting alls hade ändrat hon var total knäckt. 
Jag vet att jag tyckte inte de var något alls, men de var det enda samtalsämnet länge. De var som 

	 	



om någon svingat med ett trollspö inget var sig likt, folk viskade killar höll sig borta hon hade fått 
dåligt rykte. Jag fattade aldrig vad det där var att trakassera, för två friska vuxna som gillar 
varandra när blir de fel, de satte sig på hennes psyke hon var ju exakt likadan som dagen innan 
den där festen, de var så enormt många som betett sig så mycket värre då menar jag inte lite 
värre utan att bli utsatta för nåt liknande så jag gjorde medvetet så att umgicks ingen annan med 
henne så gjorde jag det, bör sägas att det var över ett år tills studenten som tur var hade hon bra 
tjejkompisar också och senast vi träffades var allt toppen. Så de att jag är lika van att umgås med 
tjejer som med grabbar präglar en för jag blev de så tidigt med IOGT-NTO teatern jag älskade de 
där. Jag röt alltid ifrån när de blev för macho, jag umgås nämligen lika gärna med tjejer för kan 
man hantera de då behöver man nog lite hjälp värsta gången var när de i åttan gick 
tillhandgripligheter här vägrar jag skriva namn för hennes skull men den mest troliga från vår klass 
tyckte att det var charmigt att pröva sig på ett utomhusövergrepp på nån vi ser varenda dag och 
att allihopa skulle vara med jag visste att en som var där dessutom var kär i den här tjejen, jag sa 
till direkt men som jag säger de var den mest troliga i klassen så de ryckte han på axlarna åt, han 
som var kär sprang rakt ut i skogen övriga var mest passiva jag stegade fram drog och slet tills att 
han började tycka att de började bli pinsamt flabbet försvann, de var inte coolt längre, snarare var 
han bortgjord så sen var de klart det hände aldrig igen jag vet precis hur han tänkte de här är en 
tjej som har haft äldre killar är det ett skäl som ger grön ljus j efter detta fick de vara nog och då 
hade vi varit kompisar väldigt länge. Jag provade att ta upp den kontakten i vuxen ålder se om 
han växt till sig svar: adam Bertil C icke - nu bodde han med någon som han slog. De obehagliga 
var att jag såg den där våldtäktsblicken 2013 igen de är nåt i den som avhumaniserar den man 
tittar på och de är läbbigt den som är på de viset är redan avtrubbad, jag påtalade detta då och 
då för de var en anställd och en inte särskilt bra anställd heller, snarare så var han sämst jag hade 
nog faktiskt inte träffat på någon sämre sen Den där förmannen som inte kunde ta hand om sina 
barn, fast han var ändå lite bättre för h kunde vara trevlig, den här Corado de Pinto han hade 
ingenting som var bra han skötte inte tider var oförskämd, våldsam, gjorde dåliga jobb, en dag var 
han uppe och skulle slå mig med en krycka stod mitt framför ansiktet på mig, jag rörde inte en 
min tittade på honom som jag gjorde på de där i Greenwich Park ett år tidigare. Han var så arg att 
han gick bärsärk han kunde inte hantera mig utan att säga ett ord de är nämligen så här att de 
flesta även de som ofta gör fel vet när de bara har allt att förlora på att bete sig, jag skrev upp när 
han gjorde överfallet så att jag skulle kunna avskeda honom. Tog genast upp detta med bulvanen 
och pedofilen Daniele , han tycke att han skulle vara kvar ”jag gillar honom” det sa väl mer om 
honom än om mig. Sen åkte jag hem och läste läxor för Clifford och funderade inte så mycket mer 
om den händelsen.


Att lill-clifford har tillkortakommande gör att varje sak man skall göra tar två till tre gånger så lång 
tid så fredagar är de rätt skönt att inte försöka göra något åtminstone inget oplanerat. Istället på 
fredagen säga imorgon gör vi det här då fungerar de precis som de ska. Jag hade börjat jogga 
minst tre gånger i veckan för att hålla uppe ett hårdare arbetstempo bitvis gjorde jag allas 
kontorsgöromål plus telefonen och framför allt kunna behålla orken utanför jobbet med 
läxläsningen och att inte bli som jag såg så tydligt hos ens bekanta att man börjar bara jobba 
sova läsa läxor utan faktiskt ta sig tiden att ses på ett par gånger om året, med Calle var de lätt vi 
körde fotboll varannan onsdag de var skönt otvunget och ingen av oss missade detta en enda 
gång. Då och då fick vi Ehnar med oss och han tyckte nog att det var rätt skönt att komma loss 
någon gång och spela foul i snookerhallen för man ska inte kalla de för proffsigt att varje gång 
göra mer poäng på motståndarens misstag än på egna poäng. Ehnar gick och gifte sig i denna 
vända ett litet bröllop med bara familjen men Lotta var vettig nog att göra en mycket uppskattad 
middag efteråt. De var nog bland de första gångerna på väldigt länge som alla de där som läste 
ihop i Örebro var samlade med Brome, Backman(illa han hade flyttat från Fredhäll de var tider de), 
Calle var också med, Wahlström numer välavlönad key account bla bla bla verkade ändå inte 
särskilt lycklig trist för han är en trevlig prick förhoppningsvis var det övergående, Backman 
klagade på jobbet jag tyckte att de var lite roligt han tyckte att jag hade ett spännande jobb ja om 
han gillade att slita hund så varför inte byta hans jobb var att skicka mail till rätt person på ICA 
kom ihåg övriga som var med och fyll i. De var inte mycket som ändrats utom möjligen att de inte 
kände sig riktigt nöjda de var också första gången jag hörde svaga klagomål på att de tyckte att 
de var för mycket invandring de hade jag inte hört sedan 1990-1992, men inte var de några stora 
klagomål. Jag jobbade dagligen med halvt misslyckade figurer och även med många med 
invandrarbakgrund så jag tyckte inte att de skilde sig särskilt mycket antingen är man bra eller så 
är man inte bra jag hade sett långa som inte var bra av de flesta nationaliteter de var med på en 

	 	



månadsavlöning men även lika bra åt andra hållet som går att ge ansvar åt, mycket mer tyckte jag 
inte att det fanns att säga om den saken. Vi hade en rolig kväll med mycket gamla historier första 
gången jag åt majskyckling ”pardon my French” men de smakade väldigt likt vanlig kyckling eller 
rent sagt de smakade exakt som vanlig kyckling jo den var lite gulare och mycket dyrare och en 
bowlingkväll kvällens skrattsalva kom när backman skämdes för att han tyckte att Amy Diamond 
var snygg och alla fattade, då förstår de flesta vad som gick på tv apparaterna mer bollibomba än 
action fast backman hon kan inte varit mer än sexton då bakläxa:) när de efteråt skulle de gås till 
casino så fick de vara nog för mig jag hade inte spelat sånt sen långt innan Clifford föddes så 
varför börja med de nu nej de fanns ingen anledning plus att de skrivits en del om de där casinot 
att mindre samvetsgranna brukar stå och häcka för att se vilka som vinner och följa efter dem så 
varför göra de när jag ändå inte fick ut något nöje av de men de var väldigt roligt att ses och de 
hade ju växt till sig riktigt ordentligt sen första gången jag träffade hela den där bunten när de var 
så sällan senast innan detta så var de på nån av Ehnars födelsedagar flera år tidigare och de ville 
återuppleva en Cliff Barnes kväll de var väl utestället på ungkarlstiden med deras tradition med 
midnatts nedräkningen den var rolig den med men de var första gången jag såg att de som kallas 
sociala medier tagit en större del i människors liv än vad den gjort i mitt för varenda en satt 
klistrade vid skärmen utom jag Calle Brome, City banks chefen och Ehnar då och då. Då menar 
jag också klistrade medans de åt efter de ätit, de hade en utekväll med sina telefoner. Ja de är en 
härlig bunt som ändå hållit kontakten bra över åren. De där md att de klagas även när man har de 
hur bra som helst de är bara mänskligt när du nått envist nivå för mig är den när jag kan spara 5 
000 till Clifford köpa en flaska vin varannan vecka bjuda goda vänner på fika och middagar då och 
då då har jag nått den levnads nivå där livsglädjen inte övar nämnvärt för ytterligare en tusenlapp.

Återblick

När jag åkte ner och tog över driften på pappas slarvige lillebrors skivauktioner när han fick sitt 
första jobb som artistbokare så kom Ehnar in på ekonomprogrammet jag var uppe och hälsade på 
ibland gick på kexfabriken och lärde känna dem allihop bodde i små studentlägenheter utom 
Bromé som hade en lägenhet centralt. Ehnar snäll som vanligt kändes som om han festade mer 
än läste måste dra ett practical-joke de gjorde mot Ehnar han hade en dejt med någon han gillade 
och jag tror att de var Mats som smugit in och letat upp det äckligaste han kunnat hitta på nätet 
de var något med bajs mer tänker jag inte skriva och lagt det som skärmsläckare, Ehnar hade 
ingen aning om hur man tog bort den så hela kvällen var att springa fram till datorn var femte 
minut för att den inte skulle starta, jag hjälpte honom att ta bort den dagen efter. 

Detta var innan stora online-auktioner som bara tickar här fanns det ett väl inarbetat kundkartotek 
de gjordes katalog de postades kataloger runt om i världen och de cirka två tusen kunderna lärde 
man sig vad de gillade gamle pingisproffset stellan bengtsson gillade Cilla Black, japanerna hade 
ABBA i topp och bäst betalt var inga överraskningar Beatles och Elvis. De var ett handarbete örat 
fick vara domare var de VG, VG++ eller i bästa fall Mint, Brome och Ehnar kom ner och hälsa på vi 
gjorde Växjö på något av tennisproffsens ställen som var populära då de var riktigt skönt för de 
går inte att säga att jag hade ett stort kontakt där möjligen en å annan fika med Martin Nyman 
som gjorde sina studie år där. När de var dags för katalogsläpp då dök även Anders upp och 
hyrde in en soultrio som spelade i vardagsrummet och några från musikskolan där han jobbat 
kom hälsade på. Jag vet inte hur många timmar de tog att få till en sådan katalog men de var 
många sen var de till att sitta och ta bud, de var inte illa att telefonledningarna klarade dunder 
sista timman innan slutsignalen. Sen var de till att kolla betalningar paketera och posta. När allt 
var klart och man var rätt nöjd med vad som åstadkommits så kom slarvern Anders dragande 
med en guldskiva av Ziggy Stardust för sextiotusen istället för att betalat ut min senaste lön då 
fick de räcka då är de bättre att han lägger ner för jag tänkte inte lägga ner mer energi på att göra 
de åt honom, de var dock en lärorik erfarenhet. Jag fick se de för vad de var jag hade hjälpt en 
släkting i ett glapp jag var sur på honom men inte överdrivet för han hade varit sån sen födseln så 
jag var inte de minsta förvånad när han gifte sig med en mer än hälften så gamma kubanska och 
hyrde en symfoniorkester till deras bröllop och Clifford fick en släkting barn som blir svårt att 
räkna ut brylling/tremänning som var yngre än honom, jag hjälpte honom ibland ändå jag var över 
och flyttade hans skivsamling de är nämligen inget ont i han vi var tre som hjälpte till de andra gav 
han pengar men inte till familjemedlemmar så klart. De tog en helgeftermiddag inget att orda om 
jag hade däremot inte velat jobba för honom igen men jag tyckte de var kul att han blivit förälder 
möjligen skulle de påverka honom positivt. De gjorde också men inte så livsförändrande som för 
mig för jag gjorde de jag ändrade på mig och har sedan hålla fast vid det,

Pappa hade kunnat använda tiden till att få klart det ekonomiska stålbad som krävdes för att inte 
gå i konkurs jag var mäkta imponerad varje dag i ett helt år så stod han själv för att beta ner en 
miljon i skulder ner till noll efter försäljningen inte illa ett år senare hade han både gått 

	 	



europaskolan och vi hjälptes åt med starta eget kurser för nyföretagarcentrum hälften var 
motiverade andra hälften hade det istället för att vara arbetslösa den motiverade halvan blev 
starten för MK´s Affärsbyrå, riktigt kul var de att hålla i jag hade ju blivit upplärd och tycker inte att 
de är jobbigt eller svårt att lära ut för flera samtidig alltså inte scenskräck eller nåt sånt vi hyrde in 
oss på lokaler där forne Asta-Kask sångaren Bonnie nu hade ett mer helylle pappaliv 9-5 jobb, när 
hans sista resturang  blev såld så brann den ner till grunden två månader senare luktade 
försäkringsbedrägeri lång väg. Nu kom den tid som gjort att jag personligen inte har så mycket 
övers för arbetsförmedlingen de var första hälften av nittiotalet och lågkonjuktur som slog hårdare 
mot småstäder än de större jag flyttade tillbaka gjorde ett meningslöst arbetsmarknadsprojekt på 
nästan ett år de med potential(de var en av de en riktigt liten tanig tidigare långtidssjukskriven jag 
var tvungen att rädda från att bli misshandlad av vad som vare de brukliga med de som slogs det 
vill säga ingen anledning alls eller nåt svepskäl som att jag minns allt när du tittade på Linda en 
gång för åtta år sen själv fick jag en högerkrok men då lugnade de också ner sig efteråt, jag gick 
emellan av en enkel anledning de är fegt att leta upp den svagaste) fick gå för de var påkostat 
så de hette duga de jag gjorde något hyfsat av de jag gjorde ett fastighets söksystem åt LRF 
Konsult och en datagrafiker hjälpte till med utseendet det ledde till ingenting hoppas att de kom 
till användning för de var funktionsdugligt efter att jag presenterat alla funktionerna så var de bara 
att använda så lättanvänt att de inte gick att göra fel, jag funderade flera år senare vad de där 
egentligen kostade för vi hade grymt bra föreläsare de var framtidsforskare en dyr sådan (Jan 
Johnson) vill inte veta prislappen på det de kändes som att kasta pengar i sjön jag gjorde de mest 
avancerade projektet övriga gjorde en basket-turnering och hela baletten en sak är säker de som 
de gick bra för efter var de som redan hade ett driv i sig hade nog varit bättre att gått ut och frågat 
de företag som behövde rekrytera och skräddarsytt åt dem sen gjorde jag mitt komvux år och höll 
löftet jag gett mig själv att slippa behöva arbetsförmedlingen för att de sänker ens driv de fungerar 
säkert för vissa men inte mig och de slapp jag också ända fram till dec 2014 precis när jag köpt 
ett hus till sonen för att han har en mild form av autism och kanske skulle få problem att göra det 
på egen hand, de var en skön känsla han behöver aldrig oroa sig för om det finns pengar.  


Återblick

Men de var ett jobb som konkurrensutsatts rejält de var de bäst betalda förr inte så konstig ingen 
sortering kunde vara hur farligt som helst så allt var inte bättre förr risken att de ligger batterisyra 
när man tillochmed sortera den lilla plastkapsylen på mjölkpaketet har väl gjort någon verkan.

Så de är arbetsmiljön som blev bättre jag undrar vad de där kapsylerna betyder i 
åtevinningssammtnhang att fler och fler drar ner på kött gör nog mer då ko-prutten är svår att 
förhindra lite skämtsamt men jag har allt legat och istället för att valt saga läst om vilken betydelse 
metangasen har på ozonförtunning, så en Tage D tanke är ju att byta ut kött mot bönor möjligen 
är kontraproduktivt (med tanke på hur gasbildande de är), i nutid gick det att följa hur effektiva 
varje rutt var och hur långa pauser chafförer tog.

 

Livet var skönt nu hände inte allt för mycket skolan höll vad de lovade Clifford körde lite i tysta 
rummet, de passar honom bättre för att jobba i egen takt det vill säga snabbare än de andra men 
klätterställningen den vågade han inte bestiga än. Jag försökte hjälpa honom upp de gånger jag 
hämtade honom men en sak var säker de gick inte att tvinga honom för de har aldrig funkat och 
varför han tyckte ju de var lika kul att inte göra de, väl hemma vid matbordet så kunde han ju 
fortfarande dubbelt hans ålder nu är de bara att få honom att känna sig bekväm att uttrycka detta.

Kvällen gick troligen i naturvetenskapens tecken innan de blev dags för någon godnattsaga, de 
var helt enkelt den vanliga rutinen och de gillar han. Kan tänkas att det låter lite händelsefattigt 
men de skapar harmoni i tillvaron och man blir hyggligare av de. Jag vaknade varje morgon nöjd 
med livet om än med lite dåligt morgonhumör de har jag altid haft men visar det aldrig sen Clifford 
föddes. Han fick följa med till jobbet allt oftare han hade som jag när jag var liten halsfluss eller 
nåt liknande ett par dagar varje månad inga problem de var bara att se till att de fanns något att 
göra under tiden lite böcker nån bra Bamse film att titta på. De låg i linje med min uppfostran av 
honom att världens snällaste björn skulle bli en förebild och fick små reflektioner till när snälle Erik 
och hans hårdrocksband blivit pressade att byta band namn av stora stygga vargen, som om de 
inte blivit drabbade tillräckligt med P:son. De blev inte fulldagar men de hopade sig inte. Clifford 
började tillochmed tycka att de såg roligt ut att komma med ut och springa efter jobbet så de fick 
han följa med på ruskigt ineffektivt men vad gör man inte då blev de till att jogga 50 meter och 

	 	



sedan stå och vänta detta är ruggigt tålamodskrävande men då lär han sig något han inte kunde 
och ville detta utan att bli tvingad. De var en bra början de var ju dags att lära sig cykla och simma 
med och jag visste ju att det skulle ta tredubbla tiden orkar man inte med de så är man inte 
lämplig. De var dags att göra något åt de där halsflussarna och jag tog med mig Clifford till gamla 
goda Schyllberg enda husdoktor jag Madde och Clifford haft , doktor, tandläkare sådant gillar jag 
inte att byta de lär ju känna en efter ett par år, jag tyckte exempelvis inte att jag haft en ordentlig 
tandläkare sen Joakim Hartvig slutat på folktandvården Fridhemsplan och startat eget långt borta 
för lång för att åka annars hade jag bytt direkt han var suverän och de sa jag till honom. Den som 
var efter var inte de så då fanns ingen anledning att vara kvar där när vi bodde i Larsberg, jag 
uppskattar de som gör ett bra arbete och så lär man känna dem med, så då åkte vi dit alla tre jag 
försökte göra min röst hörd att detta eviga penicillin möjligen inte var bra och jag berättade om att 
mina besvär helt försvann när jag slutade ta de och genomlevde en rejäl halsfluss utan något den 
varade en vecka sen var jag fri från problemen de tyckte inte Schyllberg och jag litar på honom så 
då fick de bli operation av halsmandlarna istället. Vi fick tid i den där ”skyskrapan” i Stockholms 
mått vid Odenplan. Jag har aldrig varit så rädd som när han blev sövd, jag fick hålla i honom när 
han fick panik av gasmasken trots att vi gått igen de redan veckan innan jag berättade om när jag 
tog bort min fettkula i pannan då blev jag också sövd och var i hans ålder. Då var jag lite nipprig 
Madde fick säga åt mig att skärpa mig de hjälpte föga. Den hjälpte så då var de värt de och 
Clifford fick hur mycket glass han ville efteråt och jag tackade både läkare och sköterska. Nu 
jobbade jag oftast sex dagar i veckan inte så mycket mer än 40 timmar och på söndagar började 
jag köpa renoverings grejor för huset som jag skulle ge honom, de tog halva söndagarna och så 
var det ett tag framöver efter nåt halvår/år så hade jag lyckats köpa in för en spottstyver de som 
annars skulle kostat ja jag vet inte men skulle gissa på en hundrafemtio tusen hade nu istället 
kostat 20-25 000. Dyrt kakel överblivet från renovering 500 med kvitto, ny toastol fel modell 900, 
snyggt kakel 1000 riktigt fynd(här fick jag inget kvitto), handfat nytt med kvitto 500 och så vidare 
allt var täkt. Jag hade gjort så med Gårdsjö också billigt och bra nytt är nytt även om någon köpt 
fel bättre än att slänga en toa ser ju inte ut på så många olika sätt. Så klappat och klart fick jag väl 
ihop perfekt standard till grabbens framtida hus badrum för en knappa fem tusen. De enda som 
tillkom var tvättmaskin åkte jag och köpte kontant på kortet samt beställde ett prisvärt ett nytt 
kylskåp också betalt direkt och de manuella renoveringsarbetet till fullpris så där nu behöver 
Clifford inte oroa sig för huruvida de finns pengar i framtiden han har en tillgång värd 3,5 miljoner 
som på sikt alltid kommer öka i värde sådant jag försökte förklara för de som anser att en ny M5:a 
är viktigare och de behöver inte vara i topp skick än på ett par år, Pappas storebror har ju kollat 
att de dyra sakerna inte behöver åtgärdas taket bra skick inga fuktskador, badrummet behövde 
nytt golv. De hade jag råd med, de blev min present till dig jag ville inte att du skulle få det jobbigt 
när du är i den åldern, det enda materiella jag är nöjd att åstadkommit och de var inte till mig de 
var till en sexåring med svag autism som jag älskar så klart 

   


Återblick:


Jag hade en bekant som jag känt ända sedan högstadiet genom Pär han gick i Affie , Evas, 
Helena och Lottas klass en kufisk liten kille med svår acne rejält snäll hade schackklubb en riktigt 
liten sådan de var han, Pär och Jörgen. I realiteten var de bara Roger och Jörgen för Pär tror jag 
aldrig spelade. Ör att vara ärlig så var de en pinsam tid de tjatades att jag och Helenas kompis 
Lotta skulle dejta som de heter nu för tiden de var så mycket tjat om det att jag var tvungen att 
skaffa en annan tjej även fast jag gillade henne och tvärtom så jag blev ihop med någon bondtjej 
som hette Cecilia vi gick på romantiska komedier vi blev ihop premiärhelgen för Whos that girl 
och hon var med på de två spelningar Overdrive gjorde, hopplöst dåliga mitt struphuvud höll på 
och växte så jag hade en gås i halsen åtminstone lät de som de, vårt U2 band i gymnasiet var 
däremot bra men kortlivat. De var betydligt mycket roligare, svårare lät bättre än någon tafatt 
pudelrock de hade varit tidigare, vi gjorde några spelningar men minns bara en på blåbäret Jerry 
hade redan träffat Jessica och tyckte således inte att det var viktigt att dyka upp, så vi körde with 
or without you på keyboard och bas inte så dumt faktiskt. Jerry ville sluta var nog redan här klar 
med att han ville flytta ihop  och allt de där som hör till, jag ville inte ha in nån annan plus att sen 
gjorde Jon något helt obegripligt tog med sig tårgas in på en skoldans så fantastiskt oväntat han 
var en lugn naturstudent. På något sätt måste han varit osams med Christian Ohlsson(som jag 

	 	



köpte min första skateboard av) som var två meter hur som helst så blev de helt fel han vände 
öppningen åt sitt eget håll och sprayade sig själv rakt i ansiktet, ambulansen kom och hämtade 
honom efter den kvällen så spelade vi aldrig igen. Jag försökte få honom att umgås lite efteråt 
men han fick nån stressreaktion av de där och tappa lite hår här och var jag tror att han trodde att 
hela Vadsbo var förbannade på honom för att skoldansen fick utrymmas. Jag och Jerry hade hållit 
på i två konstellationer de börja med att då ingen idrottade och fiskeklubben bara var en dag i 
veckan så gick vi med i studiecirkel rockskolan. Rockskole-Janne var en djuping som lärde ut lite 
grunder vi blev inte särskilt bra men de var ett rockigt alternativ till vanliga musikskolan jag nyligen 
lagt på hyllan läraren klagade nämligen varje gång på att mina inandningar lät för mycket, han var 
inte bra på att säga positiva saker för jag tyckte att de var kul och blev rätt bra med övertoner och 
allt. Cia rockskolan de så fick vi replokal blev lite bättre men framförallt ett samlingsställe som var 
på mitten oerhört generöst av kommunen. Olika musikstilar blandade men de var åttiotal så för att 
hårdra de hårdrock eller synth och en och annan som kunde spela. 

Roligaste var ett band helt utan självdistans som hette Galaxy de fanns ingenting som skulle 
stoppa dem utom en sak de var helt kassa, men nog hårdsatsar de egen betalda skivpressningar 
och lade ut ur egen ficka tryckte tröjor, betalade för att få spela ute när ingen kom men i deras 
replokal så diskuterades de hur lång tid som skulle avsättas till autografskrivning per spelning. 
Efter ett tag när varenda en visste att de kom ju aldrig nån på deras spelningar så blev de lite kult 
de var stjärnor i deras fantasi, jag fattade inte bara att de hade råd att punga ut, naturligtvis var de 
scenkläder med, spandex och egendesignat gitarristen(Erik med näsan) hade en precis svindyr 
Bolum(Ulf Bolumlid) de var bland de dyraste då, de ända de inte hade var någon som gillade 
deras musik. Erik Fjällman och hans odåga till kusin Kippan hade ett synthband precis bredvid 
oss och bäst var nog Blue Nun(döpt efter ett odrickbart vin) som var en trappa upp de kunde 
spela gjorde musik som lät Blue Nun och inget annat. Vi spelade hårdrock och gjorde väl en max 
fem låtar dåliga sen var de covers som gällde dåligt utförda. Vi övade för lite och på fel saker samt 
hade massor vid sidan om de var fiskeklubben och jag hade varit med och startat en skateboard 
förening gör man för mycket olika blir man bra på att lära känna olika sorters människor men inte 
så där riktigt bra på något skateboardklubben får ett eget kapitel. Vi var förband till Malte 
Rödskägg som var populära så på vår spelning så kom de faktiskt folk, min tjej Cecilia var ju där 
och Fjällmans lilla-syrra runt ett tjugotal andra och hur de kunde applådera en målbrotts ”paint it 
black” eller ZZ-top de var bortom mitt förstånd, ja Cecilia då förstås men de var ju av andra 
anledningar och nu ska jag vara sådär riktigt pinsam hon gjorde slut med mig får att jag inte 
släppte till. Helt sant inte av några moraliska principer tyckte bara att vi kunde vänta, ja hon tyckte 
att de blev får många månader väntan. Repa har samma funktion som vilken idrott som helst de 
håller en sysselsatt med något för njutnings skull som att bjuda hem vänner på middag de gör du 
ju inte för att du måste utan för njutningen att människor du gillar är där, de är en njutning inte ett 
tvång. Kan vara svårt att föreställa sig när man ser den fula miljön med äggkartonger på väggarna. 
Våningen upp spelade några klasskompisar med Bobby, Annie på sång, Annies kille och min 
granne Karlgren på bas jag har säkert missat nån. Arryn har jag för mig att de hette jag hade 
kommit på en gimmick på en skidresa ”bäst på snö IFÖ” vilket han anammade och hade gjort en 
keps med fast klistrade toa spolhandtag IFÖ fastklistrade på, vi hette Overdrive inte efter den 
omåttlig kusliga Maximum Overdrive av King utan av Volvos femte växel våra två band var yngst 
och töntigast, vi var bara kompisar som råkade spela musik istället för att göra nåt annat dumt. 
Värst var väl ingen utom nån individ ”Kippan” var väl redan på väg åt fel håll då men de var aldrig 
nåt riktigt busliv där vi drack mellan öl där ibland mest kaffe. Detta måste kollas men visst var 
Kottens Harlekin även här ett tag de fanns nämligen replokaler på en del andraplatser också 
Lesbisk Plattfisk som jag senare blev granne med 2008 var ju exempelvis inte här inte Egon Tripp 
inte Slakthause Fünfe eller Erik, Jocke, P:son och Franks Obscure Infinity, de enda jag vet som 
spelar än idag, betydligt beskedligare än bandnamnet antyder. Vi löste upp oss när vi inte blev 
bättre och lade ner ett tag, tills vi gjorde ett nytt U2 band. Jag gjorde istället en kort 
fotbollscomeback med Hassle-Torsö´s A trupp, Bobby Pappa var tränare gjorde hyfsat ifrån mig 
gjorde de enda jag var bra på i fotboll snabb på högerkanten se till att inte bli tacklad för väger 
man som jag gjorde då 50 kg då blir de flygtur och servera bra inlägg ett mål blev de den hösten, 
Vi återupptog musiken nån gång i skarven till Gymnasiet  utan replokal vi sågs en gång i vecka i 
vårt U2 coverband men vi klarade oss på tre och vi blev bra för detta krävde mer talang när 
låtarna är välskrivna speciellt Jerry blev mycket bättre trummis för förutom trummorna i Stone 
Roses Waterfall så är U2 trumtakt lite krävande. Jon kunde både synt och gitarr vi var väl jämna 
gitarrister men just U2 är kul basgångar, de för låtarna framåt i så jag tog hellre de de är väl level 
42 och U2 som är basband. 


	 	



Lite tidigare än de här gjorde jag och Jerry en rätt god gärning för en mycket besynnerlig filur, 
sekulariserade svenskar är ungefär lika religösa som att de tycker att det är mysigt med julmusik, 
skulle kunna ta med sig en hamburgertallrik in på julottan  men ändå var det så att konfirmeras 
det var tradition det gör varje kotte några rök-rute barn möjligtvis som inte gjorde, men de fick ju 
oftast inta vara med på nåt de har inte engagerade föräldrar. Läsa bibel gå i nattlinne åka på 
kyrkvägar de var faktiskt ganska obegripligt inte så att någon tog skada men varför jag gjorde det 
för jag såg en slant till moped hägra de var standard med bra present efteråt, tji fick jag och fick 
halsband i stället. Vår Präst hade plast öra vilket gjorde honom lite otäck tills dess att han 
öppnade munnen så där örat skulle sitta där stack en mutter ut. Och en bit vid sidan om bibeln ja 
där låg örat. Konfirmation var också ett sådant där tillfälle när ungdomar från andra delar av 
staden fick gå på samma därför var jag något besviken att man kände i stort sett varenda en men 
de var en rödhårig som var knäpptyst och satt för sig själv så nån rast så gick jag fram och fråga 
vad han hette han tittade tillbaka och log och sa ingenting knäpptyst och precis när det började 
bli obekvämt så såg jag hörapparaterna, jag, Jerry och Pär tog honom under våra vingar han var 
tämligen bortkommen de finns lite olika varianter av hörselskadad och Andreas var en halvmeter 
ansikte mot ansikte och skrika då hörde han. Konfirmation är en märklig företeelse när ingen är 
religös utom prästen. De sk spelas åsna, Josef, Maria och Jesus. Någon med Moppe-fjun(inte att 
förväxla med smal mustasch moppe-fjun är som när mormor glömt att raka) får vara Moses i 
vassen. Jag hade ju spelat teater med nykterhetsrörelsen så de gjorde mig inget men Andreas var 
hel-nervös inte så konstigt detta var hans första hörande klass genom hela livet och den hade gått 
betydligt bättre om han sagt som de var ”Vet ni jag hör ingenting - skriv en lapp” nu mörka han 
istället och de blev en de ena en de andra missförståndet. Vi tog in honom i gemenskapen i stort 
sett efter första lektionen. Så nu var han med och fiska efter skolan, vi åkte till honom Niklas, PG 
och Maggan och lyssnade på the Who och åt soppa de var deras vintertradition. Andreas var 
precis som vilken annan femtonårig som helst men han var inte socialt tränad visade sig på 
konfirmationslägret han var femton och tyckte ju att de här tjejerna de ser ju jättetrevliga ut men 
har man ingen tidigare vara och inget språk så då tog han och lade sig ner på golvet och gjorde 
armhävningar framför dem istället i runt en halvtimme ungefär som fåglar gör en uppvisning. De 
funkade inte riktigt fullt ut, jag skratta så att jag låg dubbelvikt. De gjorde man rätt ofta när han var 
med inte för att han var så skojfrisk utan för att de blir lite fel ofta när man är uppväxt lite isolerad. 
Ja vi var inte överdrivet busiga men några saker gjorde vi vi brukade cykla och hämta 
hemmagjord sprit hos Jerrys farfar som var lokale Rotary ordförande och då och då något 
harmlöst bus som när Jerry ryske att någons pelargon och skulle kasta på mig och Andreas men 
den hamnade på taket på en personbil. De var mitt i natten så de var väl bara att springa och 
gömma sig men nej då Jerry börjar ropa till Andreas att springa, Andreas undrar varför ”de sitter 
nån i bilen” Andreas svarar ”Jaaaa deee göööör de” slår näven i biltaket varpå bilen startar med 
ett brum de ser ut som om Andreas ska skita på sig och far som skjuten ur en raket rakt in i 
närmsta skogspassage och tappar till på köpet hörapparaterna. Nåväl efter de så fick han alltid 
vara med och senast jag såg honom så hade han gått klart universitetet skaffat tjej och jobba på 
Swedbank.


Åter till Roger vi blev kompisar långt senare på gymnasiet genom Calle och Mathias. Jo nåt tillfälle 
så sågs vi väl även på den tiden hemma hos Pär och Anna och de bodde precis bredvid skolan, 
de är samma Roger som åkte med matlådor och smutstvätt emellan Mariestad och Göteborg när 
han läste ekonomisk historia, många år senare hade han tagit examen i Skövde och efter många 
försök fått en plats på handelsbanken vilket han inte klarade av jag och pappa gav honom nån 
månad att prova hos oss men han var alldeles för nervös de var alltid något ont imagen och jag 
som träffade honom privat med Madde visste att de var inte bara där det inte var bra så jag åkte 
hem till honom och gjorde en intervention på honom redan 2003 vart var de det inte klaffade jo jag 
som mådde bra förstod att den här lille herrn som aldrig slagit sig till rot med någon de försök till 
sådant under hans uppväxt hade väl inte fallit så väl ut lustiga var de dock att se som när han åkte 
hem till Carin med en hockeytrunk fylld med mammas och pappas barskåp istället för att bjuda ut 
henne få ett ja eller ett troligt nej  och gå vidare, skulle nog må ganska bra av de så de var det 
första jag gjorde jag tvingade honom inte men uppmuntrade honom till de och vipps vet ni en 
vecka senare hade han träffat den han bor med har ett par barn med och ett halvår senare hade de 
flyttat ihop, Börje och Inger fick nog lite chock när de gick så fort jag fick ge lite råd för de fick 
pantsätta huset för att de skulle få råd med ett radhus i göteborgstrakten, mitt råd var förvisso att 
ta nåt mindre och spara till insatsen ett år han hade ett vettigt jobb och nästa gång jag såg honom 
var på Mathias bröllop några år senare mådde bättre än nån gång tidigare och då hade jag ändå 

	 	



träffat honom från och till sen vad kan de vara åttan möjligen, han blev så där som jag aldrig blir 
så slukad att man glömmer ens vänner men de var bättre att de blev så än hur de var innan, då 
klarade han inte att hålla koncentrationen på något längre än några sekunder och var miserabel, 
de behövdes en förändring och den kom med råge, de var faktiskt en riktigt god gärning. För de 
är bara så man gör han hade inget annat problem än att han var för mycket själv, fan vet hur de 
gått för honom annars min gissning är att han hade bott hos hans mamma och pappa


Återblick 

Skateboardklubben, på åttiotalet när jag köpte min första skateboard av Christian Olsson en 
sådan där 70-tals sak liten smal med Tony Alwa hjul som jag inte kunde åka med i ramp utan bara 
åkte runt och hattade med. Skateboard var helt ute ingen höll på med de jo jag de var ett roligt 
sätt att ta sig mellan Krontorp och Grangärdet tre kilometer bort, de tog en liten stund men de 
gjorde jag nog varje dag under lång, lång tid. Den gjorde att jag och Jerry började umgås med 
Choffe och var där i stort sett varje dag för precis som med Ola så var deras hus alltid öppet för 
hur många som helst. De var ingen Hahne ordning utan gick man in med rena vita tubsockor så 
var de helt svarta när man åkte hem, där var smutsigare mindre regler möjligen var de de som 
gjorde att utav dessa så gick de inte perfekt för varenda en i stort sett för varenda. De var kul 
dock i källaren stod ett KIZZ flipper och vi var företagsamma vi väntade inte på att saker skulle 
ske vi gjorde allt från rollspelskvällar och då menar jag rejäla med guidade vandringar 
kiselfyverkeri i skogen för rätt inlevelse till att starta skejt klubbar bygga egna ramper ordna 
tävlingar lokaler slå oss samman med de på andra sidan stan ja de var knappt att man hann repa 
med omåttligt obegåvade Overdrive etc och precis som hos Hahne vi umgicks lika mycket med 
tjejer här var de Johanna, Inka, Linda, Martina, Anja samt oss killar Jag Choffe, Bobby,Pär, Adam, 
Wahlroth, Laila, Sami Tommy något fler killar men inte mycket. Väldigt förlåtande miljö vi var 
accepterande sett utifrån såg de nog ut som om vi var en ungdomsgård för varenda en oavsett 
utseende bakgrund status fick vara med, de krav vi hade var nog ingen som inte kunde bete sig 
som inte fick vara med, så de stod tjockisar med finsk bakgrund där man trodde att han kommer 
att ha itu brädan som kom varje dag, även de fick sitt sammanhang här och blev inom sinom tid 
rätt bra rampåkare. Vi åkte runt bland de andra städerna och vi började med Töreboda de var för 
att de var kul att träffa nya människor, Choffes mamma hade träffat nån ny så nu fick vi ett 
Törebodaumgänge som bestod at Liv, Jessica stark, Maria Gunnarsson, Jesper lärde jag känna 
nu så jag kände honom innan gymnasiet och Veronika Olsson. De var också lite driftigare och det 
anordnades saker vid kanalskolan väldigt ofta. De blev en riktig klubb av det klubb kult uppkallad 
av undertecknad, men framför allt vi fick resurser av kommunen att ta saker i egna händer vi fick 
en ritning en gammal ödetomt att bygga på och de virke som behövdes och på nån dag i ren 
rikets sal anda så var vår tre meters ramp färdigbyggd och dra mig på trissor nu började 
skateboard dessutom bli lite populärt igen vi hade genomlevt en popularitetscycle inte konstigt 
åttiotalet hade några sådana riktiga giganter i brottning Karelin, i stav Sergei Boka, i basket 
Michael Jordan, i hockey Wayne Gretzky och i skateboard Tony Hawke, de fanns de som kunde 
göra högre air, fler grader i i rampen men de var alltid Tony som gjorde de först ledde vägen. Vi 
slog ihop oss med de från andra sidan stan för de var ju redan allt som oftast hos oss ändå 
Melkersson, Simon, Anders och Laila var ju ändå redan uteslutande hos oss så fyll på fler, de var 
inte lika könsblandade som vi de hade en tjej med sig, ordande en stor industrilokal i Katthaven. 

När vi var som flest då var de rätt stort för att vara mitt på landet och de var internationella 
tävlingar i Skara, de största namnen från staterna var där. De som kommer ihåg de första åren av 
de där kommer nog bara ihåg roliga saker hur Bobby var irriterad på Pär för att han idoliserade 
Choffe och fick då smeknamnet ”Snap jag älskar Choffe”(förklaring enligt Bobby var att Pär 
ändrat personlighet från hårdrockare till Hip-Hop på fem sekunder och just då var Snaps I got the 
power populär), när Wahlrot bröt armen sto rakt ut 90 grader då blev de ambulans, i stort sett 
varenda en var där betydligt mer än vi var hemma. Jag splittrades upp med dem när jag började 
umgås med Ehnar, Fredde, Jesper, Petter, Moberg, Möller, Erik, PG(så länge han levde) Hedbom 
då och då tjena Carin, Sköld, Emma, Bengtzing, Fantomen, Lisa, Sofia, Lotta, Frida ja en massa 
nytt folk och de andra ekonomerna och startade U2 coverbandet de var rätt tid att göra detta 
efter att ha flyttat från stan några år så kam man då och då hem och då så hade de blandats upp 
men Carl Larsson och Lilienstjerna(som jag knappt sett sen fältbiologerna i 2:an, han var långt 
från fältbiolog nu jyoskämtsamt skulle man kunna säga att han gillade vissa ”grönväxter” allt för 
mycket) och då var de soft drogs i omlopp inte samma spontana lycka för sådant drar med sig en 
massa annat, många gick arbetslösa levde för fredagen enkelt förklarat fast fredagen kund lika 
gärna var tisdag söndag förmiddag. De var trist att de blivit så men de flesta kom igenom det men 
utan de så hade en av de smartaste Adam som jag känt kanske nått sin potential(förutom mig 

	 	



själv otroligt drygt sagt, Carin, särnblad, Lindeberg och nån på natur så fann det ingen med mer 
talang därifrån), istället blev han beroende, det är de som introducerade droger i gruppens fel 
alltså LCarl Larsson och Daniel Lilienstiera, låter taskigt att säga för jag har bra saker att ska om 
bägge dessa herrar för de var inte sådana som barn. Carl använde hans familjetragedi av min och 
Davids kompis Henriks helt oförutsedda självmord som jaätteung bara nån dag tidigare lekte vi 
lille elektrikern och sköt pilbåge på Davids innergård. Daniels gick tidigt fel väg och Mikael 
Larsson föddes ju dum han hade ingen ursäkt alls Så istället för att föra forskning vidare blev 
Adam en som snodde av sina egna föräldrar för att få ihop till droger fy skäms Lilienstierna för de 
där killarna såg upp till dig de gjorde inte jag för vi skilde oss åt på en punkt jag var inkluderande 
alla fick vara med om man bidrog och hjälpte till, narkomanerna var inkluderande om du inte 
bidrog, sådant är inte ens charmigt i sextonårsåldern.

Plus att vi eller rättare sagt Nicke lill-troll träffade Lisa och tog bort henne från de där elementen, 
dunder gamla näsbjörns apan Mikael Larsson & IQ gänget(Conny m.m. stackaren Jerry hade även 
tråkiga släktband) ville inte riktigt släppa taget de tog ganska lång tid han fick väl skaffa sig en 
hund istället, nu hade hon brutit med de skräpet. Så när vi sågs hos Nicke var det inte en gång 
han fick rusa ner för att jaga bort den där skrothögs Volvon med lila stripes. Däremot kunde jag 
berätta för honom hur jag jobbat med en släkting till Lilienstierna på jungfrugatan som ville gå upp 
sjunka genom marken när jag frågade om de var släkt adel trädets ruttna gren, de som gick ner 
sig. Nej då var de bättre när vi som ett långt pärlband hade tävlingar i lilla London där varenda en 
fick vara med och då blir de heller inget tjafs nån gång när det behövs hugga i, eller borta vid 
landstingets lokaler mycket bra för skaiting,eller om alla tjejer skulle med så cyklade vi upp till 
repet över Tidan i Ullervad och äventyrsbada Laila gjorde nån snygg air på två meter eller Adams 
patenterade back kick-flippar, då låg hans väg fortfarande öppen, han hade kunnat dra sig tillbaka 
med Martina eller Vanja de hade varit bättre och Ni ska veta att de var nära att de blev så Vanja 
och Adam bröt upp med de andra och flyttade till Lund. För innan sådant kom in så var vi 
kreativa, kreativa på de sättet att stör du dig på något finn då en lösning knyt inte näven i fickan 
och säg fan fan fan fan, vi hade kul och visst vi hade fester ibland annat hade det inte varit så 
många tjejer med men nummer ett vi gjorde saker. ”That was a damn shame” vi hade förlorat vår 
bästa spelledare i mutant, jag hde förlorat en av de smartaste uppväxtkompisarna de var särnblad 
klass, nu behövde han blöjor, de låter lite skämtsamt men han var en akademisk supertalang så 
de fanns inget kul i det. Jag provade att blanda oss lite med de nya man lärde känna i gymnasiet 
de gick så där de gick hos Ola men den tiden var borta, vi blev lite mognare tjejerna stannade hos 
oss och blev fler med Johannas lillasyster(en av få som jag var ihop med) som växt ikapp och 
hennes vänner så nu var vi ännu fler jag tyckte även att pärs syrra var välkommen. Tänk även min 
stalker började umgås med oss jag såg till att vi blev kompisar istället mer hälsosamt så att hon 
kunde gå vidare för även om jag är helt okänd hade jag haft en sådan ett par år ungefär åttan, de 
var lite som om jag var ”the Pinks” hon skrev plakat skicka brev med långa kärleksförklaringar och 
vänta där jag brukade vara men fascinationen blev vänskap till slut och hon var inte dåligt snäll, 
hon smög sig med via Laila och Anders nu är hon veterinär. Vi var hör och häpna nog väldans 
lyckliga till och med under den depression Sverige hamnade i precis efter gymnasiet, de fanns 
inga jobb i småstaden jag och Ola jobbade på resturang, Henke på glassfabrik, Laila på posten 
Martin Rörmokare, Pettersson sotare, Magnus på kyrkogården, Nicke var så klart målare, Erik var 
de lux tror jag tjejerna jobbade i affärer, äldreomsorgen ingen hade något nämnvärt CV de flesta 
inte fulltid ens vi hjälpte varandra och lade mer krut på livet utanför jobbet, men kul så in i. De 
kunde dock inte fortgå så de som var kvar fick lov att bestämma sig för att göra de för gott, resten 
för att göra nån livsplan. De flesta jag hade mycket gemensamt med hade flyttat direkt sommaren 
efter gymnasiet. De har gått bra för allihopa vad jag vet men så såg det ut i småstaden efter en 
lång recession och så fortgick de tills Ola och Sofia båda avled vid 23 respektive 20 under ett och 
samma år då skingrades allihopa och tog tag resten av livet, ja Jimi spelar ju i en egen division 
men de visste vi från start, kan inte varit lätt att uppfostrats av Janne livsfarlig och vara döpt efter 
Hendrixs. Faktum var att de gick rätt bra för honom med han jobbade på Electrolux huvudkontor 
på Essingen umgicks med Joel som var tyngdlyftare och tränade gym så där som jag aldrig klarat 
av med rätt kläder(sådana där linnen med axelband som bara var en sträng, skulle jag satt ett 
sådant på mig så skulle det halkat ner och jag hade sett ut som Ankie Bagger), rätt kost, rätt allt 
sådant jag alltid tyckt varit lite sjukligt, jag provade ju lite då och då med Ola han tyckte de var kul 
(han kunde inte åka skateboard) plus att han tränade för något han skulle göra FN tjänst som 
kock, de runt var ideal att stå bredvid någon som tittade sig själv intensivt i spegeln medans det 
gjorde curles gärna med en liten puss på biceps också, jag hade ett eget namn för detta ”Själv-
bög” har inget med homosexualitet att göra detta var vuxna pojkar som var omåttligt kära i sig 
själva så de var självsexuella om de är en läggning, de kunde inte dela sin kärlek till spegelbilden 

	 	



med någon. Så därför började jag aldrig träna på gym när de blev populärt jag kände inte för att 
bli en som blir förälskad i sin spegelbild de är till och med grunden till den bästa affärsidé jag 
någonsin haft. Jag var uppe en helg och hälsade på, men vilket ställe han bodde på uppe vid 
stadshagen ett ungkarlshotell i KFUM stil, men de här var inte alls som det KFUM som ”döv” 
Andreas bodde på i Örebro när han gick döv universitet, här hade de släppt på kontrollen, så två 
rum delade på ett kök/dusch Jimi i det ena och ide andra 5-6 emigranter. Den dusch golvbrunnen 
gick inte av för hackor de gick att väva en hårmatta i badrums-mattestorlek varje kväll. På 
nätterna var det stojigt och en kväll väcktes vi av att det dunkade på dörren Jimi stegade upp 
öppnade och möttes av poliser med dragna vapen, de var på jakt efter nån av de fem i andra 
rummet. Någonstans här så började de visa sig att de skulle nog inte gå så bra för Jimi. Mönstret 
återspeglar sig för sådana omåttligt populära fram till 16-17 sen har hjärnhalvorna börjat växa 
ihop särskilt på tjejerna och då vill man att de ska vara någon med nån form av ansvarskänsla 
som diskar jobbar betalar räkningar och slutar tro att de är 15 och lite senare inte glömmer att 
byta blöjor och att hämta, lämna på dagis och senare hjälper till med läxor(de är samma åt andra 
hållet med), fast Jimi var väldigt poppis som elevrådsordföranden som inte ens gick i skolan eller 
fyraårig teknisk med snitt på 1,2 av 5 men han och Ehnar klädde sig som Gordon Gecko men de 
passade Ehnar bättre han kunde ju rabbla Kennedys hela och då menar jag hela släktträd ändå 
försökte han vara ”fucking Joe Hallenback”från siste scouten och plocka fimpar från marken du 
var helt enkelt för mycket läkarson över honom men kul såg de ut och de var väl inte helt givet att 
allt skulle bli perfekt han kom ut i arbete i en lågkonjuktur så de är lite chansartat. De var nog inte 
en tillfällighet att vi var runt tjugo 73:or som fick gå om första ring. Vi hade för kul. De var 
diskmedel och golfbollar i stadsfontänen och hårfester inget vildare än så, de blev bakläxa. 
Jämför man när droger hade hittat till småstaden så kan jag säga med ena handen på brösten inte 
en enda gång från ettan tills gymnasiets slut såg jag droger det var en främmande tanke de var 
troligare med choklad-cigaretter.

Jag vet inte om de blev jättemycket bättre av att fler av oss gick om jo en sak vi lärde känna en 
bunt trevliga 74:or, jag hade valt fel jag trodde HK var ekonomisk light men vi fick hålla på och 
leka affär och göra inventering(de fanns ett rum med kassa hyllor och matvaror de var under 
värdigheten, tre ämnen var okej svenska, företagsekonomi och psykologi. Matten var för lätt här 
de var därför jag hade bytt men nu blev de för lätt, jag tänkte för mig själv varför varför varför har 
jag på eget bevåg valt att gå om och gå om i Handel & Kontor men vet ni de kom inte tillbaka ett 
enda logiskt bra svar om du ändå ska gå om välj nåt vettigt natur, samhäll ja vad som helst men 
inte handel och kontor, de var någon mindre begåvad SYO som sagt åt mig att det var ett bra 
alternativ till Ekonomisk linje ”vart då?, de enda som påminde om de var Bertils lektioner, Tyskan 
och Psykologin sen var allt bara för lätt, två dagar i veckan jobbade jag obetald på herrekipering 
inom ramen för HK.. Den ekonomiklassen som var hälften 73:or var den roligaste på hela skolan 
de hade varit ett logiskt val eller natur de var ständigt något som hände inte så konstigt både 
Jesper och Carin gick där bägge kända för att få tummen ur så att säga, egenskaper som alltid 
behövs. Jesper var så bra på att få saker att hända att han aldrig var still. Han klarade inte sitta 
ner för en fika på den tiden, nej det var möten på ICA där han jobbade eller någon 
matlagningskurs, på G(ja den första som han gick med Möller levde väl inte upp till 
förväntningarna nu skulle de bli master chefs efter ett par veckor vågade jag de var att lära sig 
koka potatis för ungkarlar), sådan är han än idag han behöver inte hålla handen med något han får 
saker att hända för att han ser till att de händer, så har jag alltid tänkt alla de år som jag varit 
rådgivare utan att kunna fråga någon de är inte samma sak som att allt blir helt rätt 100% men de 
sker en utveckling och går framåt. Carin organiserade varenda lite större fest, lika proffsigt som 
när hon blev vuxen och de flesta blev och nådde så långt som man kunde vänta sig så att Carin 
fick en utländsk mega karriär är ingen slump utan att hon är målmedveten och införlivar högt 
uppställda förväntningar då går det bra de enda som skulle stoppat de var om hon blivit ihop med 
Ehnar som de höll på att bli under de där åren de hade passat ihop men Ehnar gillade Bengtzing 
svagt val nej skämt och sido hon och Emma var trevliga, särskilt runt deras Prag resa de var nog 
Carin rätt sugen på, Ehnar var hopplös, extremt poppis och skulle nån fråga mig hur får du till de 
med Ehnar så skulle jag svarat ”ja då han inte verkar uppfatta inviter från damer så skulle jag nog 
försöka knocka honom så att han inte har nån valmöjlighet”, för de gånger de skett på de viset så 
har de gått vägen, eller så ska du bli en sweetheart som Lotta Lindqvist eller Bengtzing de var vad 
han pratade om privat, er resten var han inte intresserade av. Ja till och med Jimi hade hittat dit 
de gick väl marginellt bättre än 1,2 i alla fall ett tag är det något han saknar så är det nå ända fram 
egenskaper bäst på storslagna planer som ”jag ska starta ett nytt microsoft” för att jag läste nyss 
Tom Clancy eller ”jag ska bli ”Shaulin-munk”inte för att han var troende utan för att de var bra på 
karate i actionfilmer, kunde du inte nöja dig med att äta en munk, de finns ju både med äppelmos 

	 	



eller vaniljkräm de hade varit lite mer rimligt än att bli kung fu. Han gjorde två supermobbargrejer 
mot mig men de har jag förlåtit sedan länge han var lite rolig emellanåt. Ett han lyckades komma 
åt det interna communikationssystemet som fanns i varje klassrum och ropade ut ”att Magnus 
ska till syster Gun för klamydia undersökning” vilket gick ut i varenda klassrum. Samt att han 
gjorde en plansch med tipsfrågan hyr många av dessa har hyddan legat med 1=alla, X=alla, 2=alla 
och ett antal bilder på diverse damer varav en som inte fattade att det var ett dåligt skämt och jag 
fick en rejäl örfil mitt framför Mamma på lunchrasten hon jobbade vid skolans närmaste 
matvaruaffär. Nej roligare än att få en örfil mitt framför mamma offentligt då kände jag mig inte 
stursk. Jimi gjorde komvuxgrejen långt före före mig han fullfölje inte men jag glömmer inte när 
han fått första utbetalningen från CSN han var skyldig varenda en inklusive mig så han hade tagit 
ut allt i hundralappar som han kastade till var och en på Lundstedts

.HK var just en djäkla skolning de var bara en som hade något ut av den och de var Sofiorna den 
ena skulle ta över pappas ICA, den andra skulle jobba med kläder vad vi andra gjorde där undrar 
jag helt pointless för den var två år räckte inte för att söka sig vidare ifrån, så när man var klar där 
då var det jaha då var jag klar nu vill vi börja jobba någonstans där vi kan använda våra excellenta 
kunskaper i att inventera så hur de kunde vara en linje var en obesvarad fråga, det fanns ingen 
och då menar jag ingen efterfrågan på de vi hade lärt oss, så är de fortfarande de linjer med icke 
efterfrågad kunskap de finns än idag, säg exempelvis hur många som gått någon media 
utbildning i tron att de blir lätt att livnära sig på. Jag fick bäst i skolan(av 1200 elever) på tre-fyra 
av sex nationella prov samt körkortsprovet inga fel i övriga de man skulle plugga till var de 
blygsamma resultat precis som på betygen jag var rätt irriterad av de där för de nationella proven 
var ju de enda som var ett test på vad eleverna kunde de var kunskapsprovet de gick inte att 
fuska på, internet var inte utbrett än. Körkortsprovet var en lustig historia efter åratal av samma 
krav så skärptes kraven inte ett pinnhål utan flera helt plötsligt blev det ett samtalsämne och rätt 
många valde bort till efter gymnasiet, på uppskrivningsdagen tittade jag runt i salen och får syn på 
nån jag inte sett sen jag var dagbarn hos hans mamma i fyra veckor jag hajade till för de var ändå 
en pyttestad 24 000 jag var övertygad att han inte bodde kvar jag gick fram och hälsade de kom 
fram att han kuggat fem gånger innan, jag önskade honom lycka till satte mig och skrev blev klar 
först inte ett fel nån minut innan jag lämnade in hördes ett högt ”iINTE EN GÅNG TILL JAG 
FATTAR INGENTING” från gissa vem, ja inte så dåligt som min gamla kompis Pär som Fredde så 
snällt påpekade när runt femtio stod runt tavlan där de stod hur det gått på högskoleprovet. ”Pär 
du var sämst på skolan 0,0 poäng”, så taskigt tänk ändå följde han med oss till Skövde HS på IT 
kurs där exakt samma sak hände efter första tentan inför alla ropade Fredde ”Pär, du fick sämst 
av allihopa inget rätt”de var så nedrans taskigt de är sant han är inte smart men tillräckligt och 
han har klarat sig bra på de han har.  De enda som var bra var min avslutningslåt ”Vi är HK2 oss 
kan ingen slå, de måste Ni förstå” så långt från sanningen de gick att komma nej de var väl några 
pinnhål upp från estetisk och verkstad,  men inte mycket(får väl kalla det för en estetisk verkstad). 
Jag läste vidare ändå först ett komp år ekonomiskt på västerhöjd sen nationalekonomi och nån IT 
kurs så förutom två grejor jag kände till så var de tre åren väldigt roliga de var ju de där med 
festen där de bröts upp och fotades så synd på en så rolig fest, Toga, några år senare var de toga 
i MaRIOstad med inget att komma ihåg. Och i 73 klassen så var de en riktig mobbing soppa av 
Hans G som aldrig blev löst, hade de frågat mig så var de så enkelt Jimi och Moberg tråkade 
honom han var inte som jag alltså tog han åt sig, de var först när jag blev fullvuxen som jag gjorde 
medvetna val att inte umgås med mobbare eller dåliga förebilder, Moberg hade växt till sig men de 
hade inte vissa andra Inga stora skandaler. Får nästan ta lite tidigare återblick på Moberg då vi 
inte hållit på några gemensamma sporter nån gång för han var varken med i IOGT-NTO eller 
fältbiologerna så var de första dan med E3A, ja han var skojfrisk så jag och PG hakade på hem 
efter skoldan han hade även Högelids hemkunskaps inköpsnummer och utan att blinka så 
hämtade vi ut två gigantiska dine tårtor som vi delade på tre, detta är preskriberat men de var lite 
lustigt hur lite koll de var och jag fick smeknamnet kroppshyddan senare försvann kropps, ett 
riktigt öknamn jag var tunnaste killen på hela Vadsbo men då jag inte tog åt mig så blev det ett 
smeknamn istället en strategi att ta över. 

Återblick 

När Jimi återvände efter tio år i Paris så var de riktigt kul han hade med sig en trevlig fransyska 
från Hermes och körde hundkoja, han hade varit tjänstledig i tio år från Electrolux, men lyckan 
blev kortvarig, de fanns så klart ingen tjänst där åt honom han hade ju dessutom hoppat av första 
året och jobbat på bar i nio år menJimi är Jimi jag vet vad jag hade gjort gått vidare och tagit tag i 
att finna ett nytt jobb, nej han skulle börja driva storprocess mot storbolag, jag disskuterade de 
med Ehnar varför gör han så det är ju solklart han gjorde ju inget av de han skulle gjort för att få 
vara tjänstledig och då kommer man väl hem efter fyra år. Ja han är ihärdig och gav sig inte dåligt 

	 	



val tjejen tröttna på honom flytta hem och nu var de som med depeche rockbandet som aldrig 
spelade eller repade men nu var han helt själv, Electrolux var ändå lite schyssta så han fick nån 
slant. Ja han var helt enkelt inte rolig längre och han och Ehnar fungerade inte alls de blev osams 
bara av att vara i samma rum. Märkligt de är väl nu man behöver vänner när de går lite bakåt. Nu 
skulle han bli Bill Gates igen i Open Source Världen, de och att röka på, efter ett tag så börja han 
hoppa över open source världen då var de inte mycket kvar, jag försökte hjälpa honom de 
lyssnade han inte på Ehnar orkade inte med honom efter en nyårsfest på vår balkong. Joel tog 
och hjälpte honom till ett hyfsat jobb ungefär sånt jag hade gjort sedan urminnes tider. Jag 
försökte ge honom några tips de här hade jag gjort varenda dag i vad kan de varit då 8 år 
någonting men Jimi hade jobbat i bar i nio så han ville ingen hjälp ha. Då går de som de går han 
hamnade efter Direkt och då började det vara arbetsgivaren fel. I trakterna här så sade Madde att 
Clifford var på gång och då fick de räcka så kul var de inte att tala för döva öron på Dovas ett 
riktigt sunkställe där Jimi blivit bästis med en författare som inte skrivit på tio år men varit väldigt 
bra på öldrickning så bra att han ramlade i rulltrappan jag vet inte ens om han klarade sig när jag 
slutade att höra av mig så blev de tyst han ringde två månader senare och sa att han skulle flytta 
till Paris, ja gör de, vi ses om vi ses. Nu tänkte jag inte lägga ner en sekund till på någon som inte 
vill ha hjälp och inte ändrar sig, jag räknade inte med att se honom nån mer gång alls. 


Lite nutid och hur jag blev när jag blev vuxen: De går inte att vara expert på barnuppfostran 
men jag tyckte att de var ett bra sätt att uppmuntra att bli riktigt bra på någonting vettigt, så jag 
läste kretslopp med Clifford från tvåårsåldern och de har satt sig när jag frågar nu så sitter de 
fortfarande, och kretslopp de finns de inom så många områden (vattnet har ett, från jord till jord, 
ekonomin har ett) det är att lära sig ursprung och verkan kretslopp möjliggör också lösningar som 
återvinning ser man att ett kretslopp inte går ihop som det eviga om att det inte finns två jordklot 
och nu börjar befolkningen bli så många nu är rätt tid att titta på de där kretsloppen de gör en 
kreativ att finna lösningar, Finns det X med de här materialet och dess livscycle börjar närma sig 
slutet hur ska vi då göra det är ett bra utgångssätt för vidare diskussion. De tyckte jag var 
vettigare än att gå runt och vara tuff de är förvisso aldrig någe vidare att gå runt och vara tuff. 
Sådant är mer min vardag än nån av de här 30-35 goda gärningarna men de är frukten av att hålla 
en konsekvent helylle approach eller vad de heter sen 23-24 årsåldern och helt sedan 2007. Ja de 
är nog oföränderligt, de går att förbättra sig men snart så når man toppen och efter det så tar 
saker längre tid men man vill inte sluta läsa roliga sagor vid nattningen för det eller välja bort ens 
vänner och föräldrar. 

Just i de där huset där i höger hörn skulle han bo som stor och då de var ett bra köp så skulle allt 
annat också vara löst som hans collageutbildning jag var över och kollade upp  jag är ju den 
sorten som tycker de är bättre att göra rätt och blir de fel så se till att rätta för nu är de fyra år som 
inte kommer tillbaka, för jag blev som mest normal och tryggt lugn när han föddes. 


Min lilla guldklimp snart elva med ett härligt skratt nästan kiknande som 2014, 


	 	


