
1



32

2019Var det en virvelvind det här året? Det 
for fram på ett viftande, oberäkneligt 

och ojämnt sätt, och jag fick nog aldrig riktigt 
grepp om det. Det hade höga toppar och djupa 
dalar, var fantastiskt och jobbigt. Det var ett stort 
år, och det var ett år av svagheter och lärdomar. 
Ett år av förändringar och nyheter. Ett år att 
minnas.

Det är väl också lite av den anledningen jag skriver 
den här årskrönikan; för att minnas, och för att 
utvärdera vad som gick bra, och vad som gick helt 
åt pipsvängen.

Eller kanske… bara för att känna att det inte alls 
försvann i en endaste liten blinkning.
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Vi tog tåget den här gången. I varje fall började vi 
resan så. Nej, det stämmer inte riktigt. Vi började i 
smått panik när det visade sig, dagen innan vi skulle 
ge oss av, att vårt tåg blivit inställt på grund av en 
brand. Några uppjagade timmar senare hade vi dock 
lyckats leta upp en annan tågresa och fått tag på 
kundtjänst som kunde byta våra biljetter. Lite omväg, 
lite längre tid, men det löste sig till slut helt okej.

De senaste tre åren har vi åkt på charterresa när 
höstmörkret nalkats; ett litet avbrott i den del av 
året som annars kan vara ganska fattig på ledighet. 
I år var det dock dags att testa något annat. Efter 
mycket och noggrann planering gick vår stora ”tre 
huvudstäder på en vecka”-resa av stapeln i augusti 
med stopp i Köpenhamn, Berlin och Stockholm. 
Vi hann med otroligt mycket, såg massor av 
sevärdheter, besökte museer med så mycket intryck 
att man blev trött, gick tills vi fick blåsor på fötterna, 
sen gick vi ännu mer, åt fantastisk mat, besökte zoo 
och akvarium, firade födelsedag med tårta på anrikt 
kafé, shoppade i gigantiska gallerior, och hann med 
transport med både tåg, flyg, buss och taxi.

Köpenhamn var en väldigt aktiv stad, där cyklisterna 

ven förbi längs gatorna i väldiga klungor tillsammans 
med biltrafiken. Berlin upplevde jag som lugnare på 
något sätt, och samtidigt fullproppat av kultur och 
historia. Berlin är en sån stad jag kan tänka mig att 
återbesöka många gånger. Vi hann ju till exempel 
bara med ett av de stora museerna på museeön 
(museuminsel), där vi bland annat såg den berömda 
Nefertiti-bysten.

Det sista stoppet på resan var Stockholm, men det 
var mest en mellanlandning innan vi reste hem. Ett 

Den 
stora 
resan

besök på Science Fiction 
Bokhandeln i gamla stan är ju 
dock aldrig fel, och jag köpte 
mig en tyginbunden upplaga 
av Frankenstein.

Det var verkligen en 
fullspäckad resa, och den blev 
också väldigt lyckad!

Tre huvudstäder på en vecka

Det vackra torget Gendarmenmarkt i Berlin

Akvariet Den Blå Planet i Köpenhamn

Berlins Guldhatt är tillverkad på bronsåldern och 
finns att beskåda på Neues mueseum
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Mindre bra
Det huvudsakligt negativa för mig under 2019 
har nog varit hälsorelaterat. Året inleddes 
med en kolossal dos stress som blev lite väl 
mycket. I samband med det fick jag även 
handledsinflammation, och resten av året har haft 
inslag av vad jag nog kan i varje fall delvis koppla 
till stressen (förkylningar, huvudvärk, migrän, 
magkatarr). Att jag sedan fick kristallsjukan var ju 
inte heller någon glad överraskning. Att vakna i ett 
annat land med att hela rummet snurrar som en 
karusell är för övrigt en något ångestframkallande 
upplevelse som jag helst slipper återupprepa.

Kost och motion har heller inte varit direkt tipptopp 
och det har ju förstås sin del i det hela. Så där finns 
definitivt att förbättra inför det nya året. Ill
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• Jag köpte en cykel i år. Efter att inte ha cyklat 
på tio år kan jag säga att det är rätt så vingligt 
att hoppa upp i sadeln igen. Men det gick bra!

• Några dagar i maj fyllde aspträdens vita ludd 
luften som snöflingor.

• Provade mig på att pressa blommor för första 
gången. Min egenbyggda blompress sprack 
dock vid första användningen!

• Jag är uppenbarligen bra på att välja rätt 
lotter. Vinst på lotteri på skördemarknaden i 
Karlslund.

• Helsefyr vilka bra tårtor jag bakar!

Kul

Upplevelser
 » Vi åkte på en helgresa till Göteborg (Göt-
la-borrrg!) på våren och besökte där bland 
annat Göteborg Konstmuseum. Väl värt tiden! 
Enormt imponerande tavlor, som Carl Larssons 
fantastiska målningar och Richard Berghs 
”Nordisk Sommarkväll”.

 » Att höra en stor kör framför Örebro slott 
sjunga ”Bridge over troubled water” på 
valborgsmässoafton blir man lätt lite fuktig i ögat 
av. Fint!

 » Besteg Gallberget och Gettjärnsklätten (puls 
på 166 uppför den) på sommaren, badade i 
en grund liten sjö, och såg hjortron längs en 
vandringsled vid Brattfallet i Ekshärad.

 » Värmlands museum är större på insidan 
än jag mindes det. Positivt överraskad av 

utställningarna!

 » Kulglass vid Klarälven.

 » Andra plats i årets familjemästerskap i golf. So 
close!

 » Klä majstång i sol, spela kubb i närapå 
storm, sen flytta in inomhus vid middagstid. 
Midsommar!

 » Arvikamârten! Soligt, kyligt – bra!

 » Flera bio-besök: ”Alita: Battle Angel”, ”A 
Star is Born”, ”Captain Marvel”, ”Spiderman: 
Far from Home” ”Hellboy”, ”Avengers: End 
Game”, ”Maleficent 2”, ”Lejonkungen” och ”El 
Laberinto del Fauno”. En ganska så bra mängd.
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 » Under en kort period på våren lyckades jag få 
till en planering för skrivandet som fungerade. 
Jag skrev längre och längre texter, och det gick 
rätt så bra. Tills det inte gjorde det. Jag tror det 
var ett lite större skrivprojekt jag tog mig an som 
gick väldigt dåligt och då föll allt ihop litegrann. 
Men innan dess producerade jag faktiskt en del 
texter. Jag gjorde framsteg och jag höll mig till ett 
skrivarschema.

 » För första gången någonsin vann jag en 
prosatävling. Måhända för en extremt kort text – 
25 ord – men det kändes ändå hyfsat stort.

 » Jag hade även ett litet fotouppdrag för ett 
företag, och för att inte ha någon erfarenhet av 
liknande uppdrag får jag nog säga att det gick 
riktigt bra.

 » Ett tankesätt jag kom fram till 
det här året angående mina 
kreativa projekt är att bara 
(eller mestadels) ta mig an 
projekt som jag kan lägga i min 
”ryggsäck”. Alltså sådant som 
jag kan säga att ”det här har jag 
gjort, och här är den färdiga 
produkten”.

 » Det blev inget Inktober i år. 
Men det är okej.

Kreativt
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Tidsslösare

Alla behöver vi tid för återhämtning, men sen finns 
även så kallade ”tidsslösare” som jag valt att kalla 
det. Med det menar jag sådant som inte ger något 
tillbaka, som man kanske bara faller in i av olika 
anledningar. Saker som varit tidsslösare för mig det 
här året är definitivt tevetittande och social media. 
Så många timmar som drällts bort på dålig teve, eller 
trött skrollande på olika sociala medier utan att jag 
fått ut någonting av det. Som återhämtning fyllde de 
verkligen inte sin funktion i varje fall. Så för nästa år 
hoppas jag minska hur mycket tidsslösarna äter upp 
min vardag.

Lärdomar
 » Att inte jämföra sig är väldigt svårt. Vi jämför 
oss hela tiden med de vi känner, de vi inte 
känner, kända och okända på nätet, folk på teve, 
artikelförfattare, människor på stan med flera. 
Kanske är det en livslång övning att lära sig att 
lyssna på sig själv främst. Det här är i varje fall 
något jag funderat särskilt över i år, och något 
som jag även blivit bättre på under 2019. Lyssna, 
ta in, men ta sen ditt eget beslut. Att någon 
annan anser att något måste va på ett visst sätt 
betyder egentligen inte ett skit. Man väljer själv. 
Och man är sin egen måttstock.

 » ”Brain dumps” är ett ypperligt verktyg för en 
som ibland har allt för mycket tankar surrandes i 
huvudet. Det kan va väldigt avstressande att sätta 
sig ner och skriva ner alla tankar, och dessutom 
ett väldigt bra sätt att bearbeta saker och ting 

och komma fram till planer och beslut. Jag borde 
använda det mer än jag gör.

 » Jag är inte Stephen King. När man läser om hur 
han jobbar med skrivandet så är det väldigt lätt 
att tro att det är det enda sättet att göra det på, 
eller att det är det ”rätta” sättet, eller att om man 
inte dunkat ut långa texter sedan barnsben i ett 
snudd på övermänskligt tempo så är det ingen 
idé att ens försöka. Så är det förstås inte. I själva 
verket finns det inget rätt sätt. Och jag är kanske 
inte lika mycket av en som skriver på intuition, 
utan efter planering. Jag är ju när allt kommer 
kring en planerare av rang.

 » Falukorv och majonnäs är en ypperlig 
kombination.

• “You will never arrive, and that’s okay” /Lisa 
Congdon

• “I’m trying to live my life creatively” /Aaron 
Draplin

• “Jag vet att jag bara kan skriva en bok. Den 
jag vill skriva.” /Erlend Loe citerad av Fredrik 
Backman

Citat
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jobbet
Hela året gick jag i tankar om att byta jobb, vilket 
också varit lite energikrävande. Och det tog också 
nästan hela året att både hitta rätt och ta beslutet, 
men nu tror jag att jag gjort ett väldigt bra val. 
Efter drygt sex år kändes det som att det var dags 
för mig att vandra vidare till lite nya uppgifter, så 
det nya året kommer inledas med ett helt nytt jobb. 
Det känns kul att på ett sätt få vara nybörjare igen 
med mycket nytt. Det är faktiskt väldigt mycket 
som är positivt med mitt nya arbete, så jag ser 
verkligen fram emot det.

Decenniet slut 
2010-talet är över. Jag tänker inte ge mig på att 
försöka sammanfatta det, men hjälp vad mycket 
som har hänt egentligen. Både hemskt och 
fantastiskt. Jag hoppas på ett glatt 20-tal med flera 
framsteg!

stort
Han kom till världen en decemberkväll, blå i 
hyn, med långt hår i nacken och med ena armen 
framåtsträckt som stålmannen.

Jag hade blivit pappa.

Det är förstås utan tvekan årets största händelse, 
och samtidigt är det allt för tidigt att riktigt få grepp 
om det. Allt är nytt. Ett annat stadie i livet. Det har 
hänt så enormt mycket på lite tid. Hur urstark min 
kära sambo var, den berömda ostmackan efteråt, 
hur overkligt stjärnklart det var natten efteråt… Vi 
lär känna vår lille krabat mer och mer med var dag 
som går. Han gillar att åka barnvagn. Han är stark 
och nyfiken. Han tycker att Donald Trump är en 
tönt (okej, här kanske jag projicerar lite av mina egna 
tankar, men kom igen).

Som sagt, allt är nytt och man lär sig efter hand.

Jag ska göra mitt bästa, lille plupp. Det lovar jag.
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2020 kommer bli ett spännande år. Mycket är nytt, 
mycket kommer hända. Mycket kommer gå bra. Jag 
börjar nytt jobb i januari (hurra!) med allt vad det 
innebär. Det blir den lilles första levnadsår, så där 
lär det hända saker hela tiden.

Nyårslöften är inget jag brukar syssla med, men 
däremot kan jag tycka det är rätt så bra att sätta upp 
några olika mål för året över saker jag vill uppnå.

• När det kommer till skrivandet siktar jag på 
att åter igen ta mig an den sortens planering 
som jag hade en period under det här året, 
att succesivt skriva längre och längre texter 
och anstränga mig för att få till kontinuitet i 
skrivandet. Jag får väl se hur jag schemalägger 
det hela, men bara jag lyckas få in skrivtiden de 
flesta dagar så ska det nog gå bra.

• Komma in i det nya jobbet på ett bra sätt.

• Fortsätta mitt fotande så att jag för varje månad 
alltid producerar i varje fall några vettiga foton.

• Kasta bort mindre tid på social media och 
skräp-teve.

• Läsa 20 böcker.

• Ge blod.

• Kost och motion behöver ligga på en bättre 
nivå än det var 2019, vilket i och för sig 
inte känns som ett särskilt högt ställt mål. 
Och med en liten en i hemmet är det nästan 
svårt att inte få in lite kroppsaktivitet i 
vardagen.

• Dags att börja lära mig köra bil. Jag har 
faktiskt redan köpt böckerna sen en tid 
tillbaka, så som ett första steg kan jag ju läsa 
igenom dem.

• Ny bostad. Det var lite trångt redan innan 
lillens ankomst men nu är det verkligen ett 
måste att hitta något annat. Radhus?

Så det finns en del att jobba mot under 2020. 
En sak är säker – det kommer bli ett speciellt 
år.

Med det vill jag önska dig, kära läsare, ett riktigt 
gott nytt år!

Framåt


