
Arkiv för: Mars 2005 

2005-03-31 
 21:28:36, Kategorier: Blogginlägg  

Nytt löneavtal SKTF 

Imponerande. I morgon träder ett nytt löneavtal in för alla SKTF:are. Och det nya avtalet blev klart i dag! Jag kan 
inte minnas att jag varit med om det tidigare.  

Men vad gav det nu mig personligen... Svårt att säga eftersom de lokala förhandlingarna inte är klara, bara det 
centrala avtalet.  

Lägst 2,0 procent för dem som tjänar över 18 500 kronor per månad och 2,5 procent för dem som 
tjänar mindre. 

Det betyder lägst 2,5 % för min del. Det blir cirka 446 kronor. Men jag jobbar bara 75 % och då blir det 334 
kronor. Sedan dras skatten, låt oss säga 30 %. Åh, jag ska få ut 234 kronor mer i månaden! Jippi? Jag tror att 
hyran går upp med mer än så. Mitt hopp står till att jag får mer än 2,5 %. Okej, jag får väl vara nöjd ändå. Jag fick 
över 4 % förra året p.g.a. att jag har ett elevansvar. 

 •  Ändra..  
 16:32:10, Kategorier: Blogginlägg  

Frågande 

När Coca-cola light kom på 80-talet, var 33 cl burkarna märkta "1 kalori". Vad hände med den kalorin? Finns den 
kvar men omnämns bara inte? 

I tv-reklamen där man uppmanar svenska folket att bli sin egen flourtant, saknas tidtagaruret alternativt 
äggklockan. Hur kunde man glömma klockan?  

Terri får inte sondmatas då hon ska dö. Påven sondmatas då han inte får dö. Varför värderas vissas liv mer än 
andras? Kan man samtidigt inte säga att båda sätten är en form av passiv dödshjälp? En svälter ihjäl långsamt, en 
annan tynar bort långsammare. 

 •  Ändra..  

2005-03-30 
 19:05:15, Kategorier: Blogginlägg  

En glad överraskning 

Lustigt nog har jag ännu inget hört om den tjänst jag sökt. Jag hoppas så innerligt att jag får komma på 
anställningsintervju. Särskilt efter i dag då jag fick klart med ytterligare två referenter. Två mycket speciella 
referenter som jag vet skulle imponera. Både som personer och på vilket sätt de skulle framhålla min 
förträfflighet.  Jag blev så uppspelt efteråt att jag kom på mig själv med att gå runt med kryckan som om det 
vore ett maskingevär redo att avfyras. Deras engagemang (vid vårt samtal) gladde mig enormt. Bekräftelse kan 
göra mycket för egot.  
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 •  Ändra..  

2005-03-29 
 16:05:50, Kategorier: Blogginlägg  

Förstörd mage 

I drygt sex månader har jag haft ont i magen. För att vara mer exakt: magkatarr, halsbränna och från i går 
gallbesvär. Alla möjliga receptfria läkemedel har jag testat utan bot. Nu när också gallan gör sig gällande kände 
jag mig manad att ringa vårdcentralen. Vilken total överraskning! Jag kom fram per telefon efter bara 25 minuters 
väntan och får dessutom träffa en läkare! Inom två veckor!  

Nej, jag är inte sarkastisk. Jag är imponerad efter alla de svårigheter Göteborg har med att få en fungerande 
primärvård bemannad med läkare. Dock poängterade man: "Tänk nu på att förbereda dig väl, för du får bara ett 
par minuter med doktorn". Det känns stressande. Jag ifrågasätter lite hur någon, hur bra kompetens man än har, 
kan sätta en diagnos och sätta in en medicinering på så bristfälliga grunder. Vi får väl se. 

Jag är lite bekymrad för de nytillkomna gallbesvären. Trots allt opererades jag för cirka tio år sedan p.g.a. av just 
galla där gallblåsa, gallgång och några gallstenar togs bort. Det känns så mycket värre nu, mest mentalt. 
Förmodligen har jag gallstenar som sitter inne i levern och trycker. Det är ingen bra plats. Men gallstenarna har 
ingenstans att ta vägen nu när gallblåsan är borttagen. Detta blev jag varnad för vid operationen för tio år sedan. 
Det är komplicerat med gallstenar i levern. Blir jag gul får jag söka akut och då också opereras på nytt akut. 
Annars ska jag försöka uthärda ett par veckor och kanske få kramplösande mediciner. Förhoppningsvis går 
gallkrampen över snart.  

Det är lustigt. Magkatarr och halsbränna har jag fått av att sluta snusa och av att ta antisnusmedicinen Zyban. I 
dag fick jag höra att det kanske inte är tabletten som skadat magen. Det beror på att jag slutade snusa. Där andra 
får magkatarr av den nikotinberikade snussaliven i magen, har jag kanske haft snus med dämpande effekt på 
magen.  

Det som också är lustigt. Gallbesvären har jag fått nu när jag lagt om mina kostvanor till det bättre. Jag känner 
mig som "farbror Tvärtom". 

 •  Ändra..  

2005-03-28 
 18:51:40, Kategorier: Blogginlägg  

Förmodade krämpor 

Nu när jag kommit upp i medelåldern (35 anses vara yngre medelåldern) har jag känt mig lite orolig. Det är nu det 
allmänna hälsotillståndet gör en skydiving utan fallskärm med det oundvikliga målet att störta rakt mot en säker 
död. Därför tog jag ett kolesterolvärde i förra veckan. Man vill ju liksom veta sina framtidsutsikter. 

Förvånad. Normalt kolesterolvärde. Trots kraftig övervikt. Sedan tidigare vet jag att blodtrycket också är normalt. 
Liksom EKG. Och puls. Mitt blodsockervärde är också normalt. Jag har hög ärftlighet för hjärt- kärlsjukdomar, 
mina föräldrar har det och generationen ovanför dem har knall och fall drabbats av plötslig hjärtdöd. Just därför är 
det så förvånande att allting är normalt hos mig (jaja, nästan då). Än så länge, får jag väl tillägga.  

Kanske jag borde ta andra prover? Trots allt är jag ju i medelåldern nu och jag förväntas ha krämpor. Nya 
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krämpor alltså. Helst varje dag. Och vädret är soligt men kallt.  

 •  Ändra..  

2005-03-27 
 16:05:38, Kategorier: Blogginlägg  

Pratkvarnen 

Jag förstår min misse perfekt. Ja, om man då bortser från att hon härom natten hoppade upp i sängen och kastade 
en av sina leksaker hårt i mitt huvud. Kom ihåg att jag inte har så mycket hår som tar emot stötar. Jag förstår inte 
beteendet. 

Nå, men för de som inte förstår vad en katt säger, så finns det en översättningssida. Tyvärr på engelska, men 
katter har ett universalspråk och de flesta av oss förstår engelska. Cat Translation Dictionary. 

 •  Ändra..  

2005-03-26 
 09:56:53, Kategorier: Blogginlägg  

Mitt och andras missbruk 

Jag är en missbrukare. Det erkänner jag utan någon större skam. Jag till och med gillar mitt missbruk. Mitt 
missbruk av skilje- och skrivtecken.  

I dagens GP berättades det om en bok som nu kommer på svenska; Komma rätt, komma fel och komma till punkt 
av Lynne Truss. I anslutning till pappersupplagans artikel fick kända författare/skribenter frågan ”Vilket är ditt 
favoritskiljetecken?”. Oh, jag har så många och jag utnyttjar dem skamlöst och felaktigt!  

Favorittecknet måste vara tanke-, binde-, talstreck. Särskilt när det ersätter en parentes eller ersätter kommatering 
vid förtydligande tillägg. Ex.: Göteborg – även känt som Sveriges framstjärt - är en hamnstad. Enligt vår svenska 
grammatik skulle strecken först och främst ha ersatts av tråkiga kommatecken. Det har gått inflation i 
kommatecken, kanske för att vi inte vet hur ett komma ska användas p.g.a. den engelska inblandningen i vårt 
språk.  

Punkt är också ett väldigt bra tecken. Särskilt bra i sammanhanget är också om meningar börjar med versal. Jag 
har sett många dagböcker på nätet som saknat dessa båda nödvändigheter. Visst, en personlig skrivstil och ett 
egenmäktigt förfarande av skiljetecken säger jag inte nej till, men det blir så jobbigt utan punkt och stor bokstav.  

Själv tycker jag om att sätta tre punkter i slutet av en mening när jag vill antyda något utan att behöva skriva ut 
det. Det är okej att göra så. Däremot är det inte lika okej att bara sätta två punkter, fyra punkter eller fler.  

Det används för lite utropstecken. Självklart ska de användas vid utrop men många verkar glömma dem vid 
önskningar och uppmaningar. Vid tilltal i brev kan utropstecken användas även om jag under senare år fått veta 
att där inte ska vara något skrivtecken alls vid tilltal. Om man nu använder tilltalsuttryck i brev, så finns där en 
liten sak som ger mig rysningar. Sedan kvittar det hur ansvarslöst jag själv använder språket. I ett brev kanske 
man skriver ”Hej Stina!”. Sätt. Aldrig. Kommatecken. Efter. Hälsningsordet! Hu! 

Frågetecken i samband med utropstecken har jag också en förkärlek för. ”Han är ju för fan inte klok?!” kan jag ta 
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som exempel. Frågetecknet ska stå före utropstecknet.  

Semikolon använder jag också ofta och ibland som en ersättning av kolon då jag finner det tecknet tråkigt, 
ungefär som med parentes.  

För att återvända till punkt… Vid förkortningar som inte är sammandragning av ord, ska ha punkt. På grund av 
ska inte förkortas pga. Det ska förkortas p.g.a. Till och med ska inte förkortas tom, utan ska skrivas t.o.m. Här ser 
man bland annat att förkortningar utan punkt kan bli ett helt annat ord. From? Usch!  

Det absolut tråkigaste sättet att skriva en text på, men fullt korrekt, är att skriva korta meningar för att slippa 
komman. Det blir för mycket ”telegram” över det hela då.  

Visst är det märkligt? Jag kan leka med språket på ett vårdslöst sätt, men har bestämda uppfattningar om när man 
inte kan frångå vissa grammatiska skrivregler. Språk är kul. 

 •  Ändra..  

2005-03-25 
 12:40:57, Kategorier: Blogginlägg  

Som klippt 

I dag lättade dimman.  

 
Källa: Vägverket 

Jag har inte så mycket för mig i helgen. Det blev en flexledig dag i dag men jag ska jobba annandagen. Jag 
började bli långhårig igen varför jag rakat ner den partiella flinten till 1 mm. Jag har ständigt trängt närmre svålen. 
Från 3 mm till 2 mm och nu alltså 1 mm. Ganska ointressant, kan jag tänka mig. Men jag har en reflektion. Det 
skiljer väldigt mycket mellan 1 och 2 mm upptäckte jag i dag. Vattnet från duschen träffade huvudet med full 
kraft och det kändes annorlunda och... obehagligt. Sedan blev där visst en kardborreeffekt också. Jag kunde inte 
trä huvudet genom en t-shirt utan att den fastnade. T-shirten alltså. Och observera att jag inte skrev trähuvudet. 
Tänk, jag förundras fortfarande av de små erfarenheter livet har att erbjuda, i det här fallet i form av ett rakat 
huvud. Wow, liksom?  
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Såja. Nu är det lagom att gå och se Våra bästa år följt av Oprah ("Min make är bög"). Långfredagen är varken 
lång eller tråkig. 

Förresten. Statistiken måste ha fått ett spel i går. 1 247 besökare. Jag gissar: 1 000 sökrobotar? 

 •  Ändra..  

2005-03-24 
 17:07:19, Kategorier: Blogginlägg  

Dimmigt 

Natt som dag, i tre dygn nu, har dimman legat tjock. Bilden här under föreställer Älvsborgsbron - det som skiljer 
mig från fastlandet. 

 
(Källa: Vägverket) 

Det är tagit från bropelaren och rakt under ligger sex körfält. Det gröna som kan anas i kanterna är vejrarna till 
hängbron. Utanför bild, d.v.s. det skulle inte ens synas om det inte vore för dimman, ligger Eriksbergskranen och 
fartyget Ostindiefararen Götheborg till höger. Till vänster ligger oljehamnen. 

Dimma är något jag tycker om. Det bäddar in och lugnar kropp och själ. Men detta är första skärtorsdagen på 
mycket länge som det inte varit väldigt varmt och soligt. Min kristianstadstid brukade vi den här dagen sitta på 
balkongen och äta glass och för många var det årspremiär för kortbyxor. Skillnaden är väl att påsken i år infaller 
mycket tidigt. Och på söndag är det sommartid, också något som är tidigt.  

För att få fram det jag ville säga: Glad Påsk! 

 •  Ändra..  

2005-03-23 
 13:56:05, Kategorier: Blogginlägg  
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KDU:s två steg bakåt 

Uppdaterat kl. 16.30 

Ett steg framåt och två steg bakåt. Ett bra sätt att beskriva KDU på. Man får anse att de gjorde något storartat när 
man valde fram en homosexuell ordförande som inte är abortmotståndare och som fördömde Åke Greens 
predikan. Tydligen var Slottner för liberal och tydligen blev splittringen för stor inom ungdomsförbundet, för nu 
verkar han vara på väg ut med buller och bång.  

Det som oroar mig lite är nu de två steg bakåt man tänker ta. Kandidaten Olofsson, konkurrenten till Slottner på 
ordförandeposten, blir inte aktuell p.g.a. fiffel med medlemslistor som utökats med personer som röstar på 
Olofsson. Därför gör valberedningen det ”näst bästa” och lyfter fram en lika konservativ bakåtsträvare som 
Olofsson, nämligen Weimers, som är invandrarfientlig och som dragit igång nätverket Engelbrekt för likasinnade. 

Nu tyckte jag inte att Slottner var så värst liberal men i jämförelse…  

Moderförbunden inom politiken har en tendens att om 15 år bli det dagens ungdomsförbund är. Då har personerna 
från ungdomstiden hunnit få maktposition inom huvudförbunden. Så det är konservatismen i dag som skrämmer 
mig inför framtiden. Synd att KDU inte vågade fullfölja inslagen väg och följa nutid och samhällsutveckling.  

Högerkant eller vänsterkant – båda balanserar till avgrunden där demokrati inte gäller.  

SvD har hela historian. 

Uppdaterat kl. 16.30 

Fler oegentligheter: 

Värmlandsdistriktet ökade t.ex. medlemsantalet från 160 till 220 under Charlie Weimers ledning 
under 2003. Alla fick medlemsavgiften betald.  

Källa: SVT 

Även Weimers är kontroversiell, som en av grundarna av det nationalkonservativa nätverket 
Engelbrekt för några år sedan. I dag tar han avstånd från det. 

Källa: SVT 

Klart han måste ta avstånd nu. Det är inte förenligt med ordförandeposten. 

Enligt dagens Svenska Dagbladet har det förkommit tveksamheter kring inskrivningen av nya 
medlemmar i ett av de distrikt som tidigare stött Slottner. 

Källa: QX 

I strid med reglerna har Andreas Olofsson lagt till medlemmar som har påverkat distriktens 
inställning till honom som ordförande. 
--- 
Medlemmar som ingen tidigare sett skymten av dök upp och röstade fram Andreas Olofsson till 
ordförandekandidat. 
Två dagar före stämman, den 25 februari, ändrade Andreas Olofsson i Östergötlands 
medlemsregister. 
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--- 
Registerutdragen visar dessutom att Andreas Olofssons agerande i Östergötland inte var en 
engångsföreteelse. Strax före stämmorna i Uppsala och Skåne har han också lagt till medlemmar. 

Källa: SvD som tidigare 

Maktkamp, fiffel och båg. Det här är ju riktigt spännande. 

 •  Ändra..  

2005-03-22 
 10:47:44, Kategorier: Blogginlägg  

Min bilhistorik 

Jag har inte kört bil sedan 1993 och då endast vid två tillfällen. Före det tror jag inte att jag körde bil på 3 - 4 år 
och då bara s.k. söndagsutflykter på Österlen med lille far. Körkort har jag haft sedan 1988. Man kan väl säga att 
jag inte utnyttjat körkortet särskilt flitigt. 

Varför blev det så här? Varför körde jag inte bil mer? Jo, jag ägde bilar men hade alternativ. Jag gick eller åkte 
stadsbuss. Därför lånade jag ut bil nr 1 till lille far vars egen bil fick skrotas efter 40 år. Efter ett tag fick han 
överta bilen.  

Något år senare blev jag åter sugen på att köpa bil. I väntan på att få en boendeparkering fick ömma moderns 
sambo låna bilen. Ett misstag. En brinnande ladugård föll över min nyinköpta bil. Rena rama ryska maffian goes 
Hollywood. Mer om den händelsen skiver jag inte här. Men jag tappade lusten på allt vad bilar hette. 

Visst, ibland vill jag bli med bil eftersom det ändå innebär frihet (att röra sig). Men så hände det en dag i januari 
1999 att jag vaknade med något som senare visade sig vara en synnervsinflammation. Då fick jag absolut inte 
köra. När jag efter sex månader fick klartecken så fick jag istället diagnosen ms och var förlamad/spastisk/ataxisk 
i benen och kunde omöjligt sätta mig bakom ratten. Numera är det (periodvis) mestadels okej och jag både får och 
kan köra bil. Men jag vågar inte p.g.a. ovana och då jag inte har råd med bil (allt läggs på boende). Tur då att jag 
har färdtjänst. Eller...? 

Om jag tidigare gick mycket eller åkte kollektivt, så är det inte längre ett alternativ. Där träder färdtjänstlagen in 
eftersom jag har ett handikapp. Tyvärr är det upp till varje kommun att tolka den här lagen och det är absolut inte 
till den handikappades fördel. Bland annat får jag inte med färdtjänst åka hem till mina föräldrar då de bor utanför 
kommunen och 30 mil bort. Jag anses för sjuk för att åka spårvagn men tillräckligt frisk att åka tåg - jag ser ingen 
skillnad. Gissa varför jag inte varit "hemma" på tre år.  

Det finns även andra begränsningar i färdtjänst. Bland annat får jag ansöka om arbetsresor. Max 20 tur och retur 
per månad kan man få. Jag behöver själv åka som en skottspole mellan stadens olika sjukhus i arbetet, men det får 
jag inte för färdtjänsten. Privatresor har också begränsats. Max en tur och retur per vecka. För detta betalar jag 
drygt 6 000 kr per år. Samma pris som för att åka kollektivt. Skillnaden är att man med månadskort hos 
kollektivtrafiken inte begränsas till max antal resor per vecka, månad eller år.  

Ibland händer det att jag behöver åka färdtjänst i egenskap av patient. Men då får man inte åka färdtjänst, för det 
heter då sjukresa. Olika beställare, olika telefonnummer men likförbaskat samma bilar med chaufförer. Sjukresan 
blir billigare om man har blivit beviljad färdtjänst. Ändå är det inte en självklarhet att man får åka en sjukresa då 
det krävs vårdgivarintyg vid varje resa som intygar att man är för sjuk för att åka kollektivt.  

För en tid sedan deltog jag i en undersökning från Socialstyrelsen och som gick genom kommunen. Man funderar 
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på att ge bilstöd åt de med färdtjänst så att de själva kan köpa en handikappsanpassad bil så att de inte behöver 
utnyttja färdtjänsten. Dåligt förslag enligt mig. Bilstöd kan man i dag få genom Försäkringskassan. Varför denna 
tårta på tårta? Lägg pengarna istället på att verkligen anpassa färdtjänst till kollektivtrafik, d.v.s. inga 
begränsningar i antal resor när man har månadskort. I dag presenterade Socialstyrelsen sin undersökning i DN. 
"Ge bilstöd som ett alternativ till färdtjänst". Jag håller inte med i något. Särskilt inte i detta att ansvaret ska ligga 
på kommunerna att hjälpa handikappade. Ska det vara enhetligt behöver det ligga på statlig nivå med tanke på 
dagens orättvisor kommuner emellan. 

Men trots detta. Jag saknar bilkörning. 

Min sida om flärdtjänst. 

 •  Ändra..  

2005-03-21 
 16:09:21, Kategorier: Blogginlägg  

Min drift 

I dag lade jag märke till mitt webbhotells underrubrik. 

 

Märkligt. Själv har jag haft väldiga problem att komma in på sidor som ligger på webbhotellet. Deras driftstatus: 

 

Falsk marknadsföring? Nej. Titta på sista raden i driftstatus - inga problem och har så aldrig varit vad jag känner 
till.  
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*suck* 

 •  Ändra..  
 05:39:33, Kategorier: Blogginlägg  

Förföraren 

Min förförarstil är väl rätt positiv ändå innan jag blir den där kalla döda fisken... 

Your Seduction Style: The Dandy 

 

You're a non-traditionalist, not limited by gender roles or expectations. 
Your sexuality is more fluid than that - and you defy labels or categories. 
It's hard to pin you down, and that's what's fascinating about you. 
You have the psychology of both a male and a female, and you can relate to anyone. 

What Is Your Seduction Style? 

 •  Ändra..  

2005-03-20 
 14:33:37, Kategorier: Blogginlägg  

Djurisk sextest 

Jag blev lite förolämpad. 

COLD DEAD FISH 
In the unlikely event that I do have sex, I pretty much make sure that neither of us will enjoy it very much. And I 
have no idea what to do or how to do it.  

 •  Ändra..  

2005-03-19 
 22:18:19, Kategorier: Blogginlägg  

Gazzy update 

Gazzy verkar må bra. Ärret efter operationen för 2½ vecka sedan syns knappt längre. Denna gosiga kissemisse 
har blivit ännu mer kelsjuk efter sin sterilisering. Hon är inte längre hos mig, hon är på mig. Det är svårt för mig 
att sitta vid datorn då hon springer runt, runt tangentbordet hela tiden. För ett par minuter sedan hoppade hon upp 
med sin leksak måttbandet som hon lade tvärsöver tangentbordet. Försöker hon säga mig nåt? Min lilla 
kisseslampa... 

 •  Ändra..  
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2005-03-18 
 23:00:51, Kategorier: Blogginlägg  

I'm blogging this 

Jag håller på och raderar 4 000 mejl. Så här är lite trevliga länkar jag fått/skickat senaste tiden. Inte helt rumsrent 
alla gånger - men vansinnigt kul/nyttigt... 

Yourallgay.com Skruva upp ljudet. 

Manlig sexualitet, hälso- och informationssajt på engelska. Bland annat säger de att män som onanerar blir 
deprimerade, flintskalliga, trötta och förlorar koncentrationen. Vidare så missbildas penis beroende på hur man 
håller handen när man mastuberar. Seriöst? Frågar jag som är deprimerad, flintskallig, trött och inte kan 
koncentrera mig. 

Praktisk medicin. Bilden för "urinvägarnas sjukdomar" - vad håller de på med?! 

Rosie O'Donnell, komiker och skådis, skriver blogg. Konstaterar jag och somnar. 

Talande reklamskyltar - läs först till vänster, sedan till höger.  

 

Vem länkar till din hemsida? Den senaste tidens länkar ser man här. Gå in på Technorati och skriv in din 
hemsideadress i det gröna fältet. Vill man se alla som länkar till en sida kan man gå in på Google och skriv i 
sökfältet link:dagens.jontas.com (men annan hemsideadress). 

Jag vill ha en sådan t-shirt som Chas har.  

Gestikulering till musik. Det bästa jag sett på länge. Skruva upp och lär dig teckenspråk. (Mannen heter David 
Armand och ingår i gruppen the Hollow Men). 

Vissa borde inte få skaffa datorer och videokameror. Numanumaye. Skruva upp ljudet och ta efter. 

 •  Ändra..  
 15:16:57, Kategorier: Blogginlägg  

Tillbakablickar 

Jag fann stolen! Den stolen där 30 % (8 - 10 st) av mina närmsta arbetskamrater suttit på sista året med 
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konsekvensen att de blivit gravida! Or something... 

Något var annorlunda i badrummet. Det var tyst. Vattenkranen väsnades inte som den brukar. Till min förvåning 
upptäckte jag att kranen var utbytt. Fastighetsskötaren var ju här i går p.g.a. totalstoppet i toastolen. Men jag har 
toalett och badrum åtskilda - varför var man i mitt badrum? Och varför berättade man inte vad man gjort? Vad har 
de mer gjort? For me to find out? 

Recensioner: 

Bodies without organs /Prototype 
Bättre än väntat. Lite Modern Talking, lite Boney M och MYCKET Dead or alive. Detta är ingen platta som gör 
sig om man sitter och lyssnar på den spår efter spår. Det här är en partyplatta både som bakgrundsmusik men 
också för tillfällen då man vill sticka ett finger i luften och lägga andra handen på höften (typ discodans). Betyg: 
3½ av 5. 

Moby /Hotel 
Detta är en fortsättning på både "Play" och "18". Den klara tendensen är att Moby börjar sjunga mer och mer samt 
dra ner på samplingarna. Han har inte mycket till röst men den passar den musik han gör - annat vore väl konstigt. 
Hög mysfaktor, ungefär som att lyssna på sjungande valar och delfiner. Meditationsskiva, typ. Betyg: 4½ av 5. 

Lördag i morgon. Vad ska jag ta mig till?! Schlagermassakern tvingas till inaktivitet p.g.a. att melodifestivalen är 
över.  

 •  Ändra..  

2005-03-17 
 13:17:42, Kategorier: Blogginlägg  

Som det kan bli... 

Hur trevligt har jag haft det de senaste 24 timmarna? 

I går förmiddag var kommunen på hembesök då jag skulle ha förlängning av hemtjänsten. En utvärdering gjordes. 
Man är mäkta imponerad av den inkompetens och byråkrati jag utstått sista året. Tyvärr kunde de inte lova någon 
bättring men man förstod mig och gav mig ett telefonnummer att ringa när inget fungerar. Till en chefsperson. 

Som vanligt kräktes missen i går kväll. Då jag pratade i telefon torkade jag upp olyckan och kastade pappret i 
toastolen. Utan att spola eftersom jag pratade i telefon. En timme senare spolade jag - totalstopp och hot om 
översvämning. Pappret (1 - 2 ark) hade tydligen svällt lite väl mycket.  

Ännu en jobbig natt. Jag kan inte sova p.g.a. smärtan i höger arm. Domningen/förlamningen gör ont när jag ligger 
ner och jag finner ingen bekväm sovställning. Brist på sömn har gett mig kronisk och daglig huvudvärk. Nå, men 
i natt blev det ändå en relativt lång sömnperiod om 3 -4 timmar. Det är mycket mot mina normala 1 - 2 timmar 
per dygn. 

Mina ansökningspapper är klara. Precis när jag ska skicka brevet upptäcker en bekant, som jag visade brevet för, 
att jag skrivit fel adress. Det ser inte fint ut att stryka över på ansökningshandlingar (jag räknar brev som det) så 
jag fick skriva om. Och sätta på nya frimärken. I dag har jag gjort av med 10 frimärken. 

Hur illa är detta? Inte så farligt. 
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- Min hemtjänst rullar på (och man ifrågasätter starkt den enhet inom kommunen som inte ger mig en anpassad 
bostad). 
- Fastighetsskötaren har fixat stoppet i avloppet.  
- Jag får lite vila av att sitta i soffan med en kisse i knät. 
- Ansökan om annan tjänst är skickad och godkänd av tre korrekturläsare. 

Jag såg en bebis på jobbet i dag. En som är född i år. Innan sommaren det här året ska sammanlagt åtta 
arbetskamrater samma väg vandra... Kanske min barnfobi går över? Men jag undrar vilken stol på jobbet det är 
som jag inte ska sätta mig på för att undvika oönskad graviditet. 

 •  Ändra..  

2005-03-16 
 23:48:18, Kategorier: Blogginlägg  

Musikalisk framryckning 

Väldigt sällan köper jag musik. Nej, jag laddar inte ner musik. Jag är bara väldigt trött på musik och har så varit i 
ett par år. Kanske jag överdoserat musik vid alla schlagermassakrar? Hur som helst fick jag i kväll ett ryck och 
beställde två skivor. Först och främst hudgudens senaste album (nej, inte George Michael - den andre husguden), 
d.v.s. Moby och hans "Hotel". Inget slår Mobys "Play" och förväntningarna lär infrias med den nya. 

Den andra skivan? Aj. Bodies without organs, Prototype. Synthpopsnostalgi. I min schlagermassaker skrev jag 
om Mathias Holmgrens bidrag som påminde mycket om svenska gruppen Secret Service. BWO påminner också 
mycket om Secret Service, vilket kanske inte är så konstigt. Jag säger bara: Alexander Bard. Han är skuld till 
mycket som låtskrivare och har samarbetat mycket med Ola Håkansson. Den svenska musiksfären är en liten 
plaskdamm med många gummiankor i. 

GP gav Moby betyg 3/5 och BWO 4/5. Aftonbladet gav Moby 2/5 och BWO 1/5. Undrar vad jag kommer att 
tycka? Aftonbladet verkar vara väldigt anti mot det mesta, så därför bryr jag mig inte om dem. Förresten är där 
inget fel på min musiksmak.  *trallar* ABC - du är i mina tankar... Ska vi plocka körsbär i min trädgård, du och 
jag, trallala... 

Jag har svarat på kommentarerna jag fått under mars månad. Storartat! *klappar sig själv på axeln* 

 •  Ändra..  

2005-03-15 
 10:38:17, Kategorier: Blogginlägg  

Statistik 5 

För ett tag sedan fanns en diskussion om bloggar och antalet kommentarer. Det skulle tyda på popularitet om där 
fanns många kommentarer. Jag får få kommentarer och det gör mig inget. En av anledningarna kan vara att jag är 
dålig på att besvara kommentarer och därmed inte för en dialog. En annan möjlig förklaring kan vara att jag inte 
är särskilt kontroversiell. Ändå förvånas jag över besöksstatistiken. Den går uppåt. Jag har inte gjort något för att 
synas med länkar. Jag skriver inte annorlunda.  

Statistiken för första halvan av mars kan berätta att jag har i genomsnitt 290 besökare per dag. Toppen var i går 
med 435 besökare. Schlagerrelaterat? Fred Durst-relaterat? I september började min nuvarande räknare ticka för 
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sidan. Sedan dess har besöksantalet fördubblats, och då har bara halva mars passerat. Märkligt. 

De tjugo vanligaste söksträngarna den 1 - 14 mars (oförändrat i toppen sista veckan): 

7.63% fred durst sexvideo 
2.72% durst sexvideo 
2.18% dursts sexvideo 
1.63% las vegas låttext 
1.36% caroline wennergren 
1.36% dursts 
0.82% betyg på finallåtarna 
0.82% fred dursts 
0.82% vi kan gung gung gunga 
0.54% a different kind of love 
0.54% alcastar låttext 
0.54% alla flickor linda bengtzing 
0.54% charlotte nilsson melodifestival 
0.54% du och jag mot världen 
0.54% finally lyssna fredrik kempe 
0.54% glocalnet lågt 
0.54% jill johnson naken 
0.54% kompositör saltkråkan 
0.54% kort nadia björlin 
0.54% las vegas in the neon 

Jag är nog mest bara förvånad. 

 •  Ändra..  
 00:33:10, Kategorier: Blogginlägg  

Laglöshet på alla kanter 

Det här är väl ingen nyhet då diskussionen funnits ett bra tag. Men nu har till och med Antipiratbyrån erkänt. 

Är det verkligen er uppgift att spåra brottslingar? 
– Vi kan inte bara stå med armarna i kors medan branschen blir bestulen. Vi skulle önska att polisen 
gjorde detta istället för oss, men när de inte agerar så gör vi det, säger Pontén. 

Källa: SvD. 

Med andra ord är det ett medborgargarde och jag trodde att det var olagligt. Är det inte lite dubbelmoral? Jaga 
olaglig verksamhet genom att själva bryta mot lagen? Medborgargarde tar just lagen i egna händer och utför en 
polisiär insats även om de i slutändan överlämnar förövare/material till polisen. Ingen får agera polis mer än 
polisen.  

Om jag skulle träda in som djävulens advokat... Kanske det hela är en form av poetic justice med tanke på alla de 
år vi blev bestulna genom skyhöga priser för t.ex. musik? Kanske och kanske. Jag vet att olaglig 
musiknedladdning på nätet inte handlar om att det är gratis, utan om att musik varit överdrivet dyrt. Hur motiverar 
musikbranschen då CD-skivan kom att den gick på 150 kr när LP:n samtidigt vid den här tidpunkten gick på 
ungefär 90 kr? Har man inte helt enkelt försökt sko sig rejält och sedan fått ta konsekvensen av bakslaget när allt 
blev tillgängligt på nätet? 

 •  Ändra..  
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2005-03-14 
 22:15:36, Kategorier: Blogginlägg  

Superhjälten dr Jontas 

Hade jag varit en superhjälte, och inte en liten legobit, på jobbet... 

 

UnderGroundOnline 

Ännu en gång är idén stulen från e.tage. 

 •  Ändra..  

2005-03-13 
 21:52:37, Kategorier: Blogginlägg  

Leka med lego 
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Om jag vore gjord i lego... 

 

Jo, det stämmer rätt bra. Chokladkoppen (slutat med kaffe), blå sjukhuskläder och med vit läkarrock (om jag 
fryser tar jag alltid på mig en läkarrock på jobbet). Dessutom har jag trimmat snutteskägget till slokmustasch 
(coolt), har ett ständigt förvånat uttryck och glasögon. Men hålet i huvudet... Tja... Jo, det finns där också men 
inte så tydligt i verkligheten.  

The Mini-Mizer - picture yourself in plastic 

e.tage och SivA är också lite plastiga. 

 •  Ändra..  
 21:14:29, Kategorier: Blogginlägg  

Bloggare måste avslöja källa 

Upprörande. Enligt ett domstolsbeslut i USA måste en bloggare ange sin källa med hänvisning till att om källan 
bryter mot lagen så ska denne inte skyddas. Hur vet man om det är källan som bryter mot lagen eller om källan i 
sin tur fått information från någon som brutit mot lagen? Tydligen är detta inte bara en konsekvens för bloggare 
utan även för annan journalistisk verksamhet. Plötsligt så går det inte att skydda sin källa. Nej, då blir det inte lätt 
att dra fram oegentligheter eller annat av nyhetsvärde. Vad skulle en källa vinna på det?  

Det är lite märkligt. Pågår det en häxjakt mot allt som har med nätet att göra? Ett problem verkar vara att lagar 
inte riktigt är anpassade till internet. Det har vi sett i veckan där Antipiratbyrån attackeras och hotas p.g.a. sin 
verksamhet som många anser bryta mot lagen. Antipiratbyrån försöker i sin tur använda nuvarande lagar till att 
jaga fildelare trots att det är lagligt fram till sommaren att ladda ner upphovsskyddat material. Lagarna är 
bristfälliga och har inte hängt med. Att skapa nya lagar verkar komma något för sent.  

Samtidigt är det okej med urkundsförfalskning på nätet. Säger någon sig vara jag och tar ett banklån, får personen 
i fråga upp till två års fängelse. Om någon gör olagligheter på nätet i mitt namn, så är det okej. Jag kan frikännas 
från anklagelser genom att IP då fungerar som fingeravtryck, men skadan är skedd - mitt namn har använts. Och 
ingen straffas. Märkligt. 
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Det enda jag vet är att domstolsbeslut och lagar inte kommer att ändra på någonting. Nätet som kollektiv är för 
starkt. Bloggar kommer att fortsätta som vanligt och jag tror att man skyddar sin källa oavsett.  

PS. Nej. Jag laddar inte ner upphovsskyddat material. Ja. Jag har utsatts för urkundsförfalskning på nätet. Någon 
som kallar sig Jontas och använder min mejladress, men som egentligen heter Jonas Pettersson, utsätter många på 
nätet för abuse och personpåhopp.  

 •  Ändra..  
 10:58:31, Kategorier: Blogginlägg  

Frågor söker svar 

Frågor jag fann hos SivÖ. Ursprung (?) Hypodea. 

1: Öppna en bok du har i närheten, slå upp sidan tolv och citera den fjärde meningen: 
”Ulath kastade en blick mot taket”. David Eddings Sagan om Tamuli 3, Den dolda staden. Nej, jag har inte läst 
boken än. I somras köpte jag x antal böcker med Eddings och sedan har jag aldrig blivit färdig till att plöja 
igenom alla böckerna.  

2: Sträck ut din vänstra arm så långt du kan. Vad rör du först vid? 
Väggen i hallen. Jag sitter i vardagsrummet. Det kan tolkas som om jag har en väldigt lång arm. 

3: Vad har du på dig just nu? 
Inte mycket. Beröring och värme ger mig hudsmärta så jag försöker hålla kläderna till ett minimum.  

4: Vad finns på väggarna i rummet du sitter i? 
Gula tapeter. Elva tavlor varav två är fotografier på mig som liten, sex tavlor köpta i tavelaffär, en litografi och 
två originaltavlor (fadern har målat en i olja och faderns granne har gjort en i akvarell). 

5: Hur ser det ut utanför fönstret? 
Stenhäll med några björkar på. Inget lövverk döljer de fyra 10-våningshus som finns bortom stenhällen. Det är i 
dag grått och trist även om det i går kväll snöade ihärdigt och snön ligger kvar. Vindstilla.  

6: Vem sov du senast tillsammans med? 
Missen låg bredvid mig i sängen i natt. Som vanligt.  

7: Om du ska ge bort blommor, vad väljer du? 
Ingen betydelse. Gärna en färdig bukett till ett skapligt pris.  

8: Har du någon gång haft på dig pyjamas ute bland folk? 
Jag har inte haft pyjamas sedan jag var barn. Mitt svar får bli nej. Jag är inte Michael Jackson. 

9: Vilka är dina tre favoritsaker i sovrummet? 
Sängen. Kudden. Täcket. Jag är inte Michael Jackson. 

10: Vilken färg har du på duschdraperiet? 
Jag har inget duschdraperi.  

11: Vad finns bakom dig? 
Hela vardagsrummet. Närmast är bokhyllan, men också soffan finns där.  

12: Har du någon gång använt Tradera? 
Nej, varför skulle jag?  
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13: Favoritfika på café? 
Cappucino. Inget tilltugg. Måste jag så tar jag en amerikansk muffins med choklad och chokladbitar. 

 •  Ändra..  

2005-03-12 
 22:56:08, Kategorier: Schlagermassaker  

Postschlagermassaker 2005 - svenska finalen 

Vad finns att säga som inte redan har sagts? Mycket… 
 
Vinnare av melodifestivalen 2005 var den som i låten hade textraden ”the winner takes it all”.  
 
Men för att spola tillbaka – de tio finallåtarna: 

1 - MARTIN STENMARCK – Las Vegas 
Nyckelord: Fnittrigt.  
Martin verkade väldigt okoncentrerad och fnittrade mest med dansarna. Låten är tidlös men den saknar substans 
då texten är väldigt plastig och beskriver Las Vegas på ett fördomsfullt sätt. Detta är inte en låt att minnas för 
framtiden.  

2 - LINDA BENGTZING - Alla flickor 
Nyckelord: Missar. 
Linda missade lite i sin sångtext och det upplevde jag som att hon inte arbetat in låten riktigt. Ibland försökte hon 
falla ur för att improvisera men det blev missriktat bräkande där kören fick täcka upp för de värsta misstagen. 

3 - NORDMAN - Ödet var min väg 
Nyckelord: Falskt. 
Bröderna Nordman (enligt Rolf Nygård) gjorde en gång bra låtar. På skiva. I dag har det blivit betydligt sämre 
och då särskilt live. Fortfarande liknar jag refrängen vid en sur bilmotor som inte vill starta trots idoga försök. 
Och vilken falsksång! I dagsläget kan jag bara komma på en som sjunger ännu falskare – Christian Waltz. Nej, 
begrav Nordman igen.  

4 - SHIRLEY CLAMP - Att älska dig 
Nyckelord: Självsäker. 
Tredje gången gillt. Så nära förra året. Revansch och självsäkerhet. Flirta med kameran. Det är som att gräva sin 
egen grop. Det jag tycker är så roligt med Shirley är hennes vibrato. Det ser ut som och låter som om hon svalt 
Arja Saijonmaa.  

5 - SANNE SALOMONSEN – Higher ground 
Nyckelord: Otydlighet. 
Som jag tidigare sagt, och som är allmänt känt, så låter danska grötigt i svenska öron (utom för mig då som läst 
och studerat danska språket), men att en låt på engelska behåller sångerskans danska grötighet förstår jag helt 
enkelt inte. Låten är bara också så intetsägande och mainstream.  

6 - CAROLINE WENNERGREN – A different kind of love 
Nyckelord: Bossanova. 
Jag blev ännu mer imponerad den här gången jämfört med delfinalen förra veckan då hon vann. Att rösten kanske 
inte är så stark, spricker och är lite falsk kan jag överleva när Caroline har en attityd som artist som jag kapitulerar 
för. Därför blev det nästan en chock att uppleva hur rösten tagit sig och var betydligt starkare än förra veckan. 
Visst, den sprack fortfarande men den var som sagt starkare. Kan hon nu bara få till säkerheten röstmässigt så 
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hoppas jag få höra mycket mer av henne. 

7 - ALCAZAR – Alcastar 
Nyckelord: Show. 
Artister med ett givet koncept som de följer till punkt och pricka. Låten är väl inte världsbäst men betydligt bättre 
än deras tidigare europahits. Bäst var att Kapten Zoom-utklädnaden ersatts med mer neutrala vita kläder. Dock 
kunde man fortfarande se den lilla hängbuken titta fram som jag beskrev för en månad sedan. Våga Botox men 
vägra fettsugning?  

8 - JIMMY JANSSON – Vi kan gunga 
Nyckelord: Sockerspeed. 
Usch, nej. Det är lika rysligt hemskt som tidigare. Se en övervuxen tonåring som skuttar runt och grimaserar till 
en förskolelåt är mer än jag uthärdar.  

9 - FREDRIK KEMPE OCH SANNA NIELSEN – Du och jag mot världen 
Nyckelord: Känslolöst. 
Utan nerv, utan engagemang, känslolöst och kallt framförde två starka röster en duett utan mening eller mål. Det 
hjälpte inte att Fredrik slutat raka huvudet. Ett fjunhuvud kan heller inte vinna melodifestivalen. 

10 - NANNE GRÖNVALL – Håll om mig 
Nyckelord: Platt. 
Vad har hänt på en vecka egentligen? Från ”jävla anamma, här ska skåpet stå” till apati och energilöshet. Vilken 
besvikelse.  

All pausunderhållning. Snacka om att slå ihjäl tid under telefonröstning. After Dark gjorde ett halvhjärtat försök 
till att vara roliga. De misslyckades. Carola dök upp med ny låt och scenfrånvaro. Kanske rutinen tagit över 
intresset för sin publik? Jill blev ljudlös när hon skulle sjunga och jag tackade livet. Tills de tog om allt och med 
en fungerande mikrofon. Men vad var det för jä*la text hon sjöng? Att hon var en stolt bonnkärring som inte 
behövde märkesunderkläder då hon kunde ta hand om sin man ändå? Och indian-Schyffert gjorde comeback och 
jag hoppas de bränner stolen han satt på. Det enda som föll mig i smaken var att fjolårsvinnaren Lena Ph 
abdikerade genom att sjunga Det gör ont en sista gång i dessa sammanhang (hoppas jag). Förresten. Färgglada 
kalasbyxor, sådana som min kusin hade när vi var små på 70-talet, verkar vara populära igen.  
 
Jag tycker inte om juryröstning. Dels brukar de ha märklig musiksmak och dels är det så segt att behöva 
genomlida alla siffror. Lite statistik från juryröstningen: 

12 poäng fick Martin Stenmarck från Luleå, Umeå, Karlstad, Örebro och Norrköping. 
12 poäng fick Nanne Grönvall från Falun, Sundsvall, Göteborg och Malmö. 
12 poäng fick Shirley Clamp från Stockholm. 
12 poäng fick Alcazar från Växjö. 

Den enda jury som inte gav Shirley Clamp någon poäng var Luleå. 
Den enda jury som inte gav Nanne Grönvall någon poäng var Karlstad. 
Nordman fick som allt 1 poäng av Falun, 1 poäng av Karlstad, 1 poäng av Örebro och 1 poäng av Malmö. 

Efter jurysammanställningen hade jag svår hjärtklappning och förfasade mig över hur Martin Stenmarck kunde 
ligga etta. Mitt hopp stod till telefonröstningen vars poäng skulle väga lika tungt som juryns.  

0 poäng till Kempe/Nielsen. Tack och lov. 
0 poäng till Salomonsen. Tack och lov.  
0 poäng till Bengtzing. Tack och lov. 
11 poäng till Nordman. För många poäng. 
22 poäng till Jansson. För många poäng. 
44 poäng till Clamp. Va?  
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66 poäng till Alcazar. Inte mer? 
88 poäng till Wennergren. Det förtjänade hon! 
110 poäng till Stenmarck. Va’ fan…? 
132 poäng till Grönvall. Yes! 

Men så räknades poängen ihop och… 

Tredje plats: Alcazar 
Andra plats: Grönvall 
Första plats: Stenmarck  

Hade telefonrösterna avgjort skulle Nanne vunnit. Med juryns inblandning och vissa människors telefonterror så 
blev det Martin Stenmarck vi skickar till Kiev den 21 maj. Skit också! Jag brukar få rätt när jag förutsäger hur 
placeringen blir i Eurovision Song Contest. Nästa år lär vi få kvala till ESC då vi i år kommer att åka ut med 
buller och bång. Vi vinner inte. Vi kommer inte i toppen. Vi hamnar inte i mitten. De flesta länderna i Europa 
telefonröstar och då lär vi inte ha någon chans. Sorry, men så är det. Och jag undrar fortfarande. Vad var så bra 
med vinnarlåten? Skulle vi klarat oss bra i ESC hade vi behövt skicka Nanne eller Alcazar. 

 •  Ändra..  
 11:46:10, Kategorier: Blogginlägg  

Jävla Arla-kultur 

Under ett års tid har hemtjänsten ”hjälpt” *host* mig med inköp från mataffären. Den mest förekommande 
kommentaren under året har varit: 

”Mellanmjölk – vilken färg?” 

Varje gång har jag blivit lika konfunderad. Mjölk ska väl vara och har alltid varit vit?! Under tiden jag tänkt detta 
har mina ögon blivit pittögda (ögonen tittar i kors – ungefär som om man står på knä med en, öh ni vet vad, 
framför sig) och det ser ut som om jag har en IQ på minus 294. Av den anledningen har jag alltid hunnit få 
förklaringen. 

”Ja, vilken färg har mjölkpakten med mellanmjölk?” 

Aha. Som vanligt, väldigt ofta med andra ord, har kommunen skickat ännu en analfabet till mig som inte kan läsa 
på mjölkpakten. Mina ögon normaliseras då (utom ett öga som jag kroniskt skelar med) och min IQ stiger till det 
normala, d.v.s. plus 17½. Med is i rösten brukar jag högdraget då svara: 

”Grön… så… klart!” *fnys och knyck med nacken* 

Men det är inte ”så klart”. Arla och Falköpings mejeri har den här färgkoden på sina paket åt alla analfabeter som 
jobbar inom kommunen. Skånemejeriet har däremot blått för mellanmjölk vilket betyder lättmjölk hos Arla.  

Ändå undrar jag väldigt. Tror man dessutom att vissa kossor ger mellanmjölk och andra lättmjölk? Tror man 
vidare att alla kossor pastöriseras/värms till 45 grader före mjölkning? Nej, kanske inte. Eller…? 

 •  Ändra..  

2005-03-11 
 18:11:08, Kategorier: Blogginlägg  
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Förvirring 

Ibland undrar jag vad det är som händer. Under så lång tid har det varit stiltje. Så nu plötsligt händer allt möjligt. 
Missen får en cysta och opereras. Jag får ett frustrerande skov. Ett nytt jobb finns i kulisserna att söka. En kallelse 
till tandläkaren har kommit. Min hemtjänst ska omprövas nu när det gått ett år. Känns som ketchupeffekten. Det 
enda jag inte kan få in i mitt schema just nu är sjukgymnastik. Fullkomligheten hade nu varit att få en ny bostad. I 
all denna röra med både positivt och negativt kanske önskningar går i uppfyllelse? I såfall. Bostad. Jobb. Och 
inget mer. För det skulle vara lösningen på så mycket och jag kanske då skulle få tid/ork över till ett socialt 
liv/privatliv? Som sagt. Jag vet inte vad det är som händer, men det händer. Livet händer. 

 •  Ändra..  

2005-03-10 
 21:14:47, Kategorier: Blogginlägg  

Arbetslivet och studierna 

Hur skriver man en CV? Jag trodde att amv.se skulle ha tips, men det har man inte.  

Trots det kan jag berätta lite här. Exakta arbetsuppgifter är inte här intressant - det är trots allt en dagbokstext och 
inte en CV jag presenterar. Det märks på mina kommentarer, va?  

1986 - 1988 
Handel- och kontorslinje 
Jag fick någon typ av aha-upplevelse och började plötsligt intressera mig för att plugga. Anledningen till att det 
blev just den här linjen på gymnasiet berodde på att jag hade dåliga betyg i grundskolan och trodde att jag skulle 
arbeta i affär. Det trodde jag fram till sista terminen då jag halkade över till kontorssidan. Redan som 4-åring hade 
jag följt med dagligen till ömma moderns jobb där jag raskt utnyttjades som barnarbetare. Jag fick dela ut posten 
på kontoret. På detta kontor fick jag en praktikplats våren 1988. 

1988 - 1989 
Privat byggfirma - ekonomikontoret 
Efter examen fick jag provanställning på min praktikplats. En kollega skulle pensioneras och jag skulle ta över 
tjänsten. Men två veckor innan fast anställning kom chefen på att svärdottern behövde ett jobb och jag fick gå. 
Detta var alltså för 16 år sedan. Svärdottern har hela denna tid varit tjänstledig och jag vet inte vem som har "mitt" 
jobb. År 1989 var också då alla kontorsarbeten försvann - jag blev arbetslös och såg en möjlighet. 

1989 - 1991 
Komvux 
Jag hade två drömmar: 3-årig gymnasium och Humanistisk linje. Alltså kompletterade jag på Komvux genom att 
läsa Humanistisk-Samhällsvetenskaplig sektor. Voilà! Och min dröm hade gått i uppfyllelse. Detta var en 
underbar tid. På dagarna pluggade jag, på kvällarna tittade jag på Twin peaks och om nätterna läste jag alla 
delarna av Margit Sandemos Sagan om Isfolket. Och så hade jag fått min första lägenhet. Och andra... och tredje... 
Jag flyttade mycket och ofta. Efter examen hade jag stora planer på att börja läsa på universitetet i Lund. Jag kom 
in på utbildningar som gymnasielärare, förskolelärare, arbetsterapeut, hörselpedagog och jag vet inte allt. Jag 
kunde inte bestämma mig så... 

1991 - 1992 
Vårddokumentation (utbildar läkarsekreterare) 
Lathet. En 1-årig utbildning skulle ge mig tid till att bestämma mig för vad jag skulle läsa i Lund. Att jag valde en 
utbildning där det endast fanns kvinnor kanske många undrade över då. Men utbildningen hade något som 
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tilltalade mig - kontorsgöromål och språk (medicinsk terminologi och latin samt medicinsk engelska). En 
fortsättning på min kontorsutbildning. När läsåret var över visste jag fortfarande inte vad jag vill studera till vid 
universitetet. 

1992/2000 och fortfarade 
Läkarsekreterare i Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
En liten sjukdom som heter ms kom i vägen. Annars skulle jag 1999 börjat på högskolan och läst 
Personaladministration. I övrigt vill jag inte berätta så mycket om vad jag gör (läs dagbok från 2001) förutom att 
jag numera ägnar mycket tid åt handledning. År 2002 gick jag dessutom högskoleutbildningen "Vårdpedagogik: 
Handledning för läkarsekreterare". Och nu kanske jag är på väg vidare. Kanske.  

I övrigt har jag gått många ubildningar och kurser. Särskilt intressant kanske är mina språkutbildningar? Inte 
många kan väl säga att de studerat danska? Språk är viktigt i min värld av läkare av alla nationaliteter. 
Sommarjobben jag haft är som lokalvårdare, vaktmästare på museum och bibliotikarie. Jag har nog gjort en del 
och kanske det är dags för mig att gå vidare efter 13 år i samma yrke?  

 •  Ändra..  

2005-03-09 
 22:42:08, Kategorier: Blogginlägg  

Statistik 4 

Det fortsätter att trilla in besökare här som är ute efter att få se Fred Dursts snopp in action. Totalt i mars har 
hittills 48 (29,63 %) skickats hit av sökmotorerna på nätet. Fred (Durst alltså) verkar vara populär. 

Hur ser statistiken ut i övrigt när en tredjedel av mars passerat?  

betyg på finallåtarna - 1,85 % 
Bara att inse - jag är bäst i hela väääärlden på att schlagermassakera! Nej, men många som söker efter låtar från 
melodifestivalen hamnar förr eller senare här.  

caroline wennergren - 1,85 % 
En favorit i melodifestivalen även om jag fortfarande inte anser att låten hör hemma i sammanhanget.  

du och jag mot världen - 1,23 % 
Ja, livet är en kamp mot byråkrati och för rättigheter.  

kompositör saltkråkan - 1,23 % 
Det börjar bli tjatigt. Chloe i Våra bästa år spelas av Nadja Björlin vars pappa skrev musiken till Saltkråkan. Hur 
ofta ska jag behöva skriva det? 

visdomstand trötthet - 1,23 % 
Jag förstår inte sambandet. Kanske för att det inte finns något samband?  

a different kind of love - 0,62 % 
Se ovan under "caroline wennergren". 

abba musik waterloo esc bild - 0,62 % 
För min del räcker det att minnas eländet från 1974. Jag minns det som om det vore för 31 år sedan. Mycket 
tydligt, med andra ord.  
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abba waterloo text - 0,62 % 
Abba var bara skit. A-teens var tusen gånger bättre.... Eller menade jag tvärtom? 

adam bertil cesar - 0,62 % 
Adam var mannen Gud skapade. Bertil är ömma moderns sambo. Cesarsallad tycker jag inte är gott.  

anki bagger texter - 0,62 % 
Körsångerskan till Lili & Sussi som blev soloartist och sjöng många covers. Sök på låtarna - inte artisten.  

anna book abc lyric - 0,62 % 
Min partylåt nr 1! Finns det någon bättre? Nej, precis! Och har man problem med texten så kan jag berätta att d e 
f kommer efter a b c.  

att älska dig den du är - 0,62 % 
Omöjligt. Möjligtvis kan man kalla det för moderskärlek, men också den har väl begränsningar. 

bakgrundsmusik till melodifestivallåtar - 0,62 % 
Öh, ursäkta men... Det kan väl inte finnas en bakgrundsmusik till en låt? Är det inte låten i sig som spelas, den 
melodi som artisten sjunger till? Märklig söksträng. 

behåll sverige svenskt - 0,62 % 
Haha! Har Sverige någonsin varit "svenskt"? Sverige är bara en avgränsning i en kartbok. Nej, jag har aldrig 
skrivit om att behålla Sverige svenskt. Hur skulle jag kunna gör något så dumt? Jag tillhör andra generationens 
invandrare. Inte skulle jag vilja exkludera mig själv. 

cameron cartio bra - 0,62 % 
Visst, jag håller med. Men nog har vi väl tillräckligt med språk att sjunga på utan att man behöver uppfinna ett 
nytt? Hm. Kanske jag skulle skriva dagbok här på ett eget uppfunnet språk? Hm... Jag börjar genast. 

Sarewlyth piotmåq ciclamn. Bujamste? Gelewtamug! 

Nu väntar jag bara på att sökmotorerna lotsar hit folk som sökt på mina påhittade ord.  

r2 presenterar motsvarande statistik i dag. 

 •  Ändra..  
 11:12:17, Kategorier: Blogginlägg  

Kattblogg - domen 

Dagen då Gazzy fick sin dom. Den bortopererade cystan har nu undersökts. Godartad. Hon behöver inte utstå fler 
operationer. Ärret ser fint ut och eftersom hon inte rör det har jag efter halva tiden redan kastat kragen. Kragen 
som stressat henne till att riva bort päls så att hon är sårig under höger öga. Kan hon inte låta bli detta, nu när 
kragen inte stressar henne, får jag köpa Viatop som gör att det inte kliar så mycket. Kanske allting löser sig? 
Kanske min misse får må lite gott nu? Vet ni... jag älskar min kissemisse. 

 •  Ändra..  

2005-03-08 
 22:06:45, Kategorier: Blogginlägg  
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Verkligen lågt av Glocalnet - och tingsrätten 

Ingenting är så lågt som Glocalnet. Det säger åtminstone tv-reklamen. Och det säger jag också. Men vi menar nog 
olika då jag inte refererar till deras låga priser. Nej, det är istället att de fått rätt i tingsrätten. Modemkapning kan 
innebära kostnader på tusentals kronor för privatpersoner. Telia brukar efterskänka denna oväntade kostnad i 
samband med modemkapning, men inte Glocalnet. Tingsrätten, liksom Allmänna reklamationsnämnden, har 
kommit fram till att man har sig själv att skylla om man utsätts för modemkapning. Så Glocalnet - hur lågt är inte 
detta? Telia månar om sina kunder i det här fallet och stöttar också genom att visa hur man gör att för att inte 
kapas ännu en gång. Och Konsumentverket tipsar också om hur man hindrar modemkapning. 

Det egentliga problemet är dock att modemkapning tillåts. Företagen som Glocalnet och Telia borde kräva in 
kostanderna (då de också förlorar inkomst på att datorerna ringer upp fel telefonnummer) från modemkaparna. 
Varför kan ingen sätta åt dem?  

 •  Ändra..  
 18:23:36, Kategorier: Blogginlägg  

Dagens gnäll 

Vad ska jag våga skriva i dag då? Jo, så känns det i dag. Jag får väl hänvisa till min brasklapp. Och dagens gnäll: 

Tillbaka i arbete om än endast 25 % av en 75 % tjänst. Inte mycket med andra ord. Ändå förväntas jag att utföra 
ordinarie arbete som jag är fysiskt oförmögen att utföra p.g.a. pågående skov. Eller förväntas och förväntas... 
Vilket starkare ord/beskrivning finns än "ovillkorligt krav"? Det är som att be någon med båda händerna 
avhuggna att på piano spela Vivaldis våren.  

Av ovan anledning blev jag från andra parter uppmanad att söka en särskild tjänst. Om jag mot all förmodan 
skulle få tjänsten innebär det slutet för den här hemsidan (p.g.a. tjänstens natur och offentlighet). Och jag 
misstänker att det finns stora chanser/risker för mig att få tjänsten.  

Nästa vecka ska min hemtjänst omvärderas. Är jag fortsatt berättigad vet jag inte ens om jag vill ha förlängning 
på eländet. Man har förstört mitt parkettgolv och handlar inte det jag beställt. En utav dem som "hjälpt" mig har 
jag i ett år funderat över om jag trots allt inte sett h*n bland A-lagarna på torget. I onsdags behövde jag inte 
fundera mer kring det. Jag hade rätt. Vilket jag i och för sig förstått alla gånger personen i fråga varit hemma hos 
mig och luktat sur bakfylla.  

Jag känner mig kränkt. Av så många anledningar. Ovan är bara en del i det hela.  

 •  Ändra..  

2005-03-07 
 20:56:40, Kategorier: Blogginlägg  

Förlorad stad? 

Den stora branden i Kristianstad fortsätter. Sorgligt. En del av min uppväxtmiljö ligger i ruiner. Det är fem år 
sedan jag flyttade ifrån Kristianstad men staden förändras. När jag reser tillbaka lär jag inte känna igen mycket. 
Staden växer som affärscentrum (breder ut sig) samtidigt som nu en känd stadsmiljö bara gått upp i rök. 
Sorgligast är nog att biografen Röda kvarn försvunnit även om salongen var ombyggd till apotek sedan en del år. 
Ett apotek som servade hela (nordöstra?) Skåne. Bara det är en katastrof i sig. Men värst är det nog för killen som 
ägde lägenheten det började brinna i. Han hade hyrt ut i andra hand som i sin tur lånat ut lägenheten till sin bror. 
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Stearinljus är farliga. Åtminstone om de är tända. 

 •  Ändra..  
 11:13:50, Kategorier: Blogginlägg  

De klena 

Vi ynkliga hankar oss fram...  

Gazzy - ja, jag vet inte vad jag ska säga. Hon verkar må bra och operationssåret läker fint. På natten får hon ha 
krage men kräker fortfarande i protest mot kragen upp den mat hon lyckats få i sig efter operationen i onsdags. 
Först kommande lördag får jag lämna henne ensam utan krage och först då lär hon behålla den mat hon ätit. Ärret 
verkar inte vara intressant; bara pälsen runt omkring som hon ständigt tvättar. Det enda som oroar mig lite är att 
hon i lördags rev av en stor hud-/pälsflik under ett öga, som sedan inte ser fint ut då hon inte kan låta bli att klia 
där. Sårigt och blodigt. Detta kommer sig säkert av att hon inte kommer åt ansiktet med kragen på och sedan på 
dagen (utan krage) får riktig fnatt och ska klia sig i ansiktet.  

Jag då? Sista dagen på min sjukskrivning utan läkarintyg. Vänsterhanden är inte bättre. Jag missar tangenterna när 
jag skriver eller träffar för många tangenter. Skriva är ett helsike och självklart kan jag då inte på jobbet skriva 
lika med båda händerna och i den hastighet som läkarna pratar. Plus att överansträngningen gör att inte bara 
handen utan hela armen då smärtar.  

Efter ett samtal i dag så verkar det som om jag får en 75 % sjukskrivning och läkarintyg från och med i morgon 
och ett par veckor framåt. Kanske. Först i morgon får jag ett slutgiltigt besked. Och även om jag ska jobba 25 % 
så tvingas jag utföra det arbete jag inte klarar av? Vet ej. Jag vägrar gå hemma på heltid varför jag själv sagt att 
jag vill jobba 25 %. Har jag tur så kanske jag har kamrater på jobbet. Själv vet jag annars vad jag har att göra på 
25 % och som jag klarar av.  

Frustrerad? Jo, av många anledningar. 

 •  Ändra..  

2005-03-06 
 20:35:01, Kategorier: Schlagermassaker  

Schlagermassakern - sjunde året, del 5 - Andra chansen 

Andra chansen är över och vidare gick Alcazar och Linda Bengtzing. Båda tävlade i första deltävlingen i 
Göteborg. Det betyder att fyra av tio låtar i finalen kommer från första deltävlingen. Redan från början har vi fått 
höra att de bästa låtarna var i Göteborg vilket detta måste vara ett bevis för.  

Finalisterna i Globen på lördag är: 

NORDMAN - Ödet var min väg 

Betyg: 0 av 5 = Betyg: Kranvatten på PET-flaska. Jag förstår nämligen inte nyttan.  

SHIRLEY CLAMP - Att älska dig 

Betyg: 3 av 5 = Betyg: En gul paprika. Jag älskar gul paprika. Jag kan aldrig få nog av gul paprika. 
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FREDRIK KEMPE OCH SANNA NIELSEN – Du och jag mot världen 

Betyg: 0 av 5 = Diagnos: Migrän (ta bort mig). 

SANNE SALOMONSEN – Higher ground 

Betyg: 1 av 5 = Diagnos: KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) med emfysem (tänk, danska kan låta grötigt – 
men på engelska?!). 

JIMMY JANSSON – Vi kan gunga 

Betyg: 2 av 5 = Lyssna istället på: Cliff Richard – Power to all our friends och Congratulations. 

MARTIN STENMARCK – Las Vegas 

Betyg: 1 av 5 = Lyssna istället på: ZZ Top – Viva Las Vegas. 

NANNE GRÖNVALL – Håll om mig 

Betyg: 4 av 5 = Mitt betyg: Flippflipp. 

CAROLINE WENNERGREN – A different kind of love 

Betyg: 4 av 5 = Mitt betyg: Bara. Så. Jävla. Bra. Flipp. Flipp. 

ALCAZAR – Alcastar 

Betyg: 3 av 5 = Betyg: En trerättersmiddag med välkomstdrink. Bra början på melodifestivalen. Och låten hade 
allt. 

LINDA BENGTZING - Alla flickor 

Betyg: 1 av 5 = Betyg: Sockrade frukostflingor. För mycket och onödigt. 

Så vad säger man om startfältet? Inte många av mina favoriter finns med här. Vem som vinner? Tja. Shirley eller 
Nanne. De sjunger på svenska och har stor publik. Det är sånt som brukar ge framgång. Vi får helt enkelt se på 
lördag vad som händer.  

Min drömfinal hade varit: 
Alcazar 
Shirley Clamp 
Arja Saijonmaa 
Cameron Cartio 
Bodies without organs 
Josef 
Jessica Folcker  
Mathias Holmgren 
Nanne Grönvall 
Caroline Wennergren 
Katrina & the Nameless 

Okej, så det blev en låt för mycket; elva istället för tio. Men med min drömfinal hade det blivit betydligt bättre. 
Crème de la crème så att säga… Eller? 
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 •  Ändra..  

2005-03-05 
 22:15:00, Kategorier: Schlagermassaker  

Schlagermassakern - sjunde året, del 4 

Växjö den 5 mars 

Minuterna innan melodifestivalens början pratade jag med ömma modern. Jag sa: ”Hoppas, hoppas att Anne-Lie 
Rydé kommer femma. Hon har inte i Globen eller i Andra chansen att göra.” Hur det gick? Tja… 

ANNE-LIE RYDÉ – Så nära 
Så nära jag kan, så nära det går. Säg att du vill och säg att jag får. Kom var så nära att jag kan nå, det jag väntar 
på. Så nära jag kan, så nära det går. Säg att du vill och säg att jag får. Långsamma lekar i natten med dig. Stanna 
här så nära, nära mig. 

Och här sjöng Kicki, Bettan & Lotta ”Vem är det du vill ha”. Inget nytt under solen med andra ord. Abba-
komplex. Eller så kan man säga Tusen och en natt/Take me to your heaven del 2. Skåpmat. Anne-Lie får gärna 
komma tillbaka i de här sammanhangen…. med en bra låt! Och jag begrep inte vad den enormt långa fjäderboan 
hade med något att göra. Eller varför Anne-Lie hade en tråkig brun dress. Eller varför rösten var så skakig. 

Mitt betyg: Flopp. 

B-BOYS INTERNATIONAL FEAT. PAUL M – One step closer 
One step closer to you and I don’t wanna stop, I can’t get enough. One step closer to you, every minute we share, 
is taking me there. 

Otroligt. Två hiphop-/rap-låtar deltar i melodifestivalen i år. Och bara en dansbandslåt. Inte för att jag klagar… 
Jo, på den här låten. Refrängen sägs påminna om Modern Talking. Öh, nej. Modern Talking håller än i dag men 
den här låten skulle inte fungera ens på 80-talet. Förresten är det inte mycket till refräng. Och falskt var det så att 
jag ännu en gång fick sädesavgång som en konsekvens av att höra på skiten.  

Mitt betyg: Flopp. 

MATHIAS HOLMGREN – Långt bortom tid och rum 
Långt bortom tid och rum, långt bortom allt vi vet, här stannar vi kvar i all evighet. Långt bortom tid och rum, 
långt bortom allt vi kan, så långt ifrån allt, så nära varann. Och vi bara ser varandra, bara rör varandra, bara har 
varandra - vi är långt bortom tid och rum. För oss och ingen annan.  

Det här gillade jag trots allt. Och med ”trots allt” menar jag soppan av hopplock till den här låten.  

1 del Secret Service (minns ni gruppen med Ola Håkansson från Ola and the Janglers?) 
3 delar Backstreet Boys 
4½ del Dansa i neon med Lena Ph 

Koreografin var lite märklig. Ryckiga armrörelser i marschtakt à la Sovjet. Värst, det absolut värsta, det 
anmärkningsvärda, var att Mathias gjorde en jättemiss jag inte trodde var möjlig efter drillningen i Fame Factory. 
Mikrofonklappen. Han gjorde mikrofonklappen! Usch.  

Mitt betyg: Flipp.  
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RICKARD ENGFORS FEAT. KATARINA FALLHOLM – Ready for me 
Come to me baby, give me your love, I’m gonna show you heaven above. This is the moment, right where we are, 
I’m gonna take you, come with me. So far away now, come follow me, over the rainbow, won’t you be, be ready 
for me. Ready for me. 

Åh, den här låten skrev jag om förra året.  

Malta 
Julie & Ludwig – On again… off again 
Jag tycker inte om när man blandar olika musikstilar såvida det inte görs med finess. Här fanns 
ingen finess. Absolut inte hos Ludwig som grodlikt hoppade jämfota samtidigt som han skrevade 
brett. Det blandades friskt mellan opera, pop, tal och skratt. Värst är att jag inte kan glömma låten. 
Det betyder väl att den var bra om man tagit bort duon.  

Jag menar – blandar stilar. Annars blev jag mest rädd för Rickards domedagsröst som fick mig att minnas videon 
till Thriller (Michael Jackson). Samma domedagsröst fanns där när alla zombies kröp ur gravarna. Annars får jag 
väl säga att detta mest påminde om Army of Lovers – the Next Generation. Jean-Paul kunde (kan) inte heller 
sjunga och refrängen sjöngs av inhyrda skolade röster. Annars var detta koreografiskt bedrövligt och meningslöst. 
Vadå show? Kändes mest som en psykedelisk biverkning av någon illegal substans.  

Mitt betyg: Flopp.  
 
DATE – Hörde änglarna viska ditt namn 
Natten då vi älskade med varann. Alla mina hämningar försvann. Jag föddes på nytt, där i din famn. Jag hörde 
änglarna viska ditt namn. 

Dansband. En dansbandslåt finns med i melodifestivalen. Åh, vad jag önskar att detta var sista gången vi såg ett 
dansband i schlagersammanhang. Jag vet ingenting värre än dansbandsmusik. Dansbandsmusik har inget 
existensberättigande! Och det här?  

38 del Som en vind (Edin Ådahl) 
2 delar När vindarna viskar mitt namn (Roger Pontare) 

Är det inte ”vindar” så är det ”viskar”. Varför har dessa ord blivit så populära i schlagersammanhang? Det går 
inte att genom ”igenkänningsmoment” få liv i en dålig ballad. 

Mitt betyg: Trippelflopp.  

NANNE GRÖNVALL – Håll om mig 
Så håll om mig, släpp inte taget om mig, är som förhäxad av dig. Åh, jag vill ha dig. Kom och håll om mig nu. 

Kiev. Den här låten borde skickas till Kiev av alla 32 låtar jag behövt uthärda under fyra veckor. Äntligen kom 
Nannes ”Avundsjuk del 2”. Dock saknar jag en sak. I slutet av låten hade tempot gärna fått öka till en klimax. 
Vinnarkonceptet: tre ackord. Det jag inte förstod var varför Nanne tagit Lena Ph:s rosa fjolårsklänning och 
strimlat den innan hon tagit den på sig. Samt varför hon sprattlade som Tina Turner. Det skrämde mig. Särskilt 
med tanke på de stilettklackarna. Tänk, de höll. Precis som låten. 

Mitt betyg: Flippflipp. 

CAROLINE WENNERGREN – A different kind of love 
A different kind of love, not the ordinary one. I’m trying to find a different kind of love, one that gives me what I 
want. I’m dying to find a different kind of love. 
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Hissmusik. Jag har hisskräck men skulle utan tvekan gå in i en störtande hiss om detta var hissmusiken. Jo, jag är 
svag för lite bossanova-/jazzinfluenser. Särskilt när det är en Macy Gray-röst i farten. Förresten – uttala orden lite 
tydligare! Jag hade ett helsike (värst på fyra veckor) att höra refrängen ovan. 

Mitt betyg: Bara. Så. Jävla. Bra. Flipp. Flipp. 

KATRINA AND THE NAMELESS – As if tomorrow will never come 
As if tomorrow will never come, as if tomorrow will be gone, I wish I could make this moment last forever. Why 
bother wheither it’s right or wrong, pretend this night is the only one – as if tomorrow will never come. 

Under hela melodifestivalen har jag ofta tänkt ”refräng och vers verkar inte höra ihop”. Vad ska man då säga här? 
Större kontrast har jag inte hört och ändå är det så… helrätt? Hade Meatloaf varit död skulle han vänt sig i graven, 
för det här är rena slakten av Rocky Horror Show och Meatloaf. Och ändå hyfsat. Okej, så jag är kluven. Det är en 
bra rocklåt men originallåtarna från 70-talet, rockoperans tidevarv, var betydligt bättre.  

Mitt betyg: Flipp. 

Ha! Anne-Lie blev femma och utslagen! Mina fyra favoriter gick vidare. Strongt att Caroline gick till final, men 
jag förstår. Med detta startfält av dåliga låtar så var här något som stack ut, var bra och annorlunda.  
 
Till final: 
Caroline Wennergren 
Nanne Grönvall 
 
Till Andra chansen: 
Katrina and the Nameless 
Mathias Holmgren 
 
5. Anne-Lie Rydé 
6. B-Boys International feat. Paul M 
7. Date 
8. Rickard Engfors feat. Katarina Fallholm 
 
Andra chansen i morgon: 
Alcazar 
Linda Bengtzing 
Cameron Cartio 
Josefin Nilsson 
NaNa 
LaGaylia 
Katrina and the Nameless 
Mathias Holmgren 
 
Jag hoppas på... Öh, nu uppstod en inre konflikt. Jag vill att Alcazaar, Cartio och Holmgren ska gå vidare till 
Globen. Kan inte Nordman eller Kempe/Nielsen bli diskvalificerade eller nåt? Hur det går i morgon vet jag inte. 
Vi får se. 
 
Jag återkommer. Då summerar jag finallåtarna. 

PS. Eventuella likheter med andras schlageromdömen är ett rent sammanträffande. Jag skriver min massaker 
innan jag läser andras. 

 •  Ändra..  

Sida 28 av 31Flärdskrivaren - Arkiv för: Mars 2005

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/03/



2005-03-04 
 17:09:44, Kategorier: Blogginlägg  

Gazzy, del 4 

Jag är orolig för Gazzy. Det kommer jag att vara så länge såret inte är läkt. Utan krage är hon där direkt och 
slickar. Jag vet inte riktigt vilken typ av stygn det är. Jag ser operationstråden, men inte särskilt tydligt. Jag är inte 
ens säker på var ärret går eller hur långt det är. Hon är inte fin på magen. Röd och svullen, juverna är blodiga 
ruvor efter rakmaskinen.  

Problemet är väl mest att jag inte kan få i henne mat. Jo, hon äter. Men någon timme senare sätter jag på henne 
kragen och då kräks hon upp allt (inte pälsbollar). Förmodligen i protest över kragen. För hon är väldigt, väldigt 
sur på mig för denna krage. Om det nu inte beror på operationen. Narkos gör att mag-tarmkanalen stannar av och 
det är viktigt att få igång den igen. Men hon behåller ingen mat. Som tur är dricker hon. Men jag vet inte om hon 
får behålla det heller. Hur hon mår vet jag inte förrän jag kastat kragen om en vecka. Veterinären kan jag ringa 
först på måndag. 

Det är fruktansvärt jobbigt att ta hand om en sjuk katt samtidigt som man är ensam om det och själv inte mår så 
bra. Påfrestningen har gjort att jag börjat få fler symtom då jag inte får vila. Går allt som det ska så ska missen bli 
piggare och bättre för var dag. Om en vecka behöver jag inte bevaka henne. 

 •  Ändra..  
 14:31:45, Kategorier: Blogginlägg  

Freds sexvideo 

I söndags skrev jag om Fred Dursts sexvideo på nätet. Oj, säger jag bara. Jag har blivit väldigt populär hos 
sökmotorerna på nätet.  

fred durst sexvideo = 20 träffar (söker man hos Google kommer jag här på en femteplats) 
durst sexvideo = 8 träffar 
dursts sexvideo = 6 träffar 
dursts = 4 träffar 
fred dursts = 2 träffar 
durst sex = 1 träff 
dursts.sexvideo = 1 träff 
fred durst sex = 1 träff 

Till och med One night in Paris och Lena Ph:s nakenbilder ligger i lä. 

PS. Jag länkar inte till material som ovan.  

 •  Ändra..  

2005-03-03 
 10:09:33, Kategorier: Blogginlägg  

Gazzy, del 3 

Jag var elak som satte krage på kissen i går kväll. Åtminstone var det vad hon sa och visade. I stället för att ligga i 
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sängen i natt (hon gjorde ett försök men föll ner) låg hon halva natten under soffbordet och andra halvan under 
sängen. Under förmiddagen har hon bara suttit stilla med sin krage mitt på golvet i solen. Och ömsom ignorerat 
mig och ömsom kastat giftiga blickar på mig. 

När apoteket öppnade fanns jag på plats för att lösa ut missens smärtstillande. Åter hemkommen tog jag av henne 
kragen. Det var en mycket lycklig kisse som då började prata, buffa, spinna och vifta på svansen. Usch. Och jag 
som måste sätta på kragen igen.  

Annars går det rätt bra utan krage. Hon tvättar sig men bryr sig (ännu så länge) inte om operationssåret. Min dag 
är upplagd efter skötsel av kissemissen. Om ett par timmar ska hon ha smärtstillande. Senare ska hon ha på sig 
kragen. Jag måste se till att hon äter och dricker samt sköter sin hygien. Jag - en vårdgivare. 

 •  Ändra..  

2005-03-02 
 17:54:41, Kategorier: Blogginlägg  

Gazzy, del 2 

Gazzy är opererad. Cystan är borttagen och sänd för undersökning. Veterinären trodde inte den var elakartad, men 
det får jag veta först om ett par veckor. Sedan har missen blivit steriliserad också i dag. När jag hämtade henne 
morrade hon av missnöje över dagens behandling. När hon hörde min röst började hon prata med mig. 
Hemkomna släppte jag ut henne ur transportburen och i ett par timmar har hon raglat omkring mellan matskål och 
vattenskål. Ibland har hon somnat där hon suttit. Några gånger har jag fått lyfta upp hennes huvud ur vattenskålen 
så hon inte drunknat. Senare ska jag sätta på henne kragen, hur det nu ska gå. I morgon ska jag hämta 
smärtstillande åt henne på apoteket. Undrar hur länge hon måste ha krage på sig? När är det okej att de börjar 
slicka på såret? Det blev, ovanligt nog, ytliga stygn varför jag verkligen måste hålla henne under uppsikt när inte 
kragen sitter på. 

Glömde jag berätta något nu? Åh, jo. Kostnaden blev dryg 2 000 kronor. Det var självrisken på 1 2000 kr + 20 % 
av den verkliga kostnaden (20 % var 600 kr). Steriliseringen ingick i operationen av cystan, vilket 
försäkringsbolagen annars inte brukar godkänna.  

Om det är elakartad cysta - då blir det som jag skrev i går. Två operationer där de båda juverraderna tas bort. Men 
eftersom det i såfall blir en fortsättning på nuuvarande behandling tillkommer inte mer självrisk, utan kostnaden 
blir då 20 % för mig. Cirka 800 kr. 

Just nu mår missen bra. Lite vimmelkantig och steril bara... 

 •  Ändra..  
 09:46:10, Kategorier: Blogginlägg  

Gazzy, del 1 

Det verkar som om jag kanske ändå hade rätt innan veterinären per telefon skrämde upp mig om juvertumörer. 
För vid undersökningen i dag kom de fram till det jag också kom fram till för en vecka sedan. Tumören/cystan är 
välavgränsad, rund och går inte ner på djupet. Troligtvis är det inte juvertumör, men man är inte säker förrän 1) 
man tagit bort cystan och 2) fått den analyserad. Trots att kissen inte var fastande i dag så utför de just nu en 
akutoperation inkl. sterilisering. I eftermiddag vet jag mer. 

Värst var resan till veterinären. Chauffören spelade Lugna favoriter och Carolas När löven faller. Då brast det för 
mig. Just nu känns det rätt okej och väldigt positivt.  
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 •  Ändra..  

2005-03-01 
 21:10:02, Kategorier: Blogginlägg  

Förklaring med förtydligande 

Jo, jag fick i går nog och sjukskrev mig en vecka på arbetsgivarens inrådan. Det jag fick nog av var frustrationen. 
Att försöka skriva med två händer på ett tangentbord fungerar inte när vänster hand bara "daskar" ner i alla 
tangenterna. När flödet i skrivandet påverkas blir jag frustrerad, arg, tillintetgjord och förtvivlad. Och då har jag 
inte ens nämnt smärtan som tilltar vid ansträngning. Eftersom jag inte ville känna frustrationen ville jag heller inte 
utsätta mig för situationen.  

Jag är skräckslagen inför morgondagen. Gazzys eventuella juvertumör ska undersökas. Jag har tagit reda på lite 
mer om juvertumörer. Tre kirurgiska ingrepp krävs. Först tar man bort en juverrad där ärret får läka några veckor. 
Sedan tar man bort andra juverraden och låter ytterligare någon vecka gå för läkning. Därefter steriliserar man 
katten. Kostnaden är cirka 4 000 kr plus steriliseringen. Tyvärr brukar tumörerna vara elakartade, sprida sig till 
lungor, livmoder och lymfkörtlar varför men ett år efter operation brukar få avliva katten. Det enda jag ser 
framför mig, oavsett utgång, är väldigt mycket lidande för missen. Tas hemifrån, opererationer, återhämtning, 
återfall. Att jag i sammanhanget har en kattförsäkring underlättar. Om det nu är en juvertumör. Det känns som om 
jag kommer att må illa i natt av ångest. Morgondagen kommer att bli en pärs för både mig och missan. Jag har 
funderat på att ta någon mer med mig i morgon, men nej. Detta är något jag måste göra och ta ansvar för.  

Men ovissheten är hemsk. 

 •  Ändra..  
 10:04:28, Kategorier: Blogginlägg  

Fruitcake 

Rättegången mot Michael Jackson har inletts. Alla har vi väl hört eller läst om anklagelserna. Är han pedofil? 
Själv har jag ingen aning. Det jag däremot frågar mig är om det finns anledning till att bojkotta hans musik? I och 
för sig är han väl redan dömd i mångas ögon och kanske han också blir dömd för de brott han anklagas för, men 
blir hans musik sämre för det? Alla som tyckte om hans musik på främst 80-talet - blir musiken sämre av 
skandalerna? Jag vet inte. Det ska väl vara skillnad mellan den offentliga musikutövaren och den alltför privata 
pedofilen? Ändå färgas allt av eventuella förkastliga handlingar. Men är det rätt? Nej, jag kan fortfarande inte 
svara på detta.  

Motsatsen var väl när Kurt Cobain tog livet av sig. Vilket uppsving det blev för Nirvana. Där är jag tvärsäker. 
Musiken var lika skitdålig även efter Kurts död men prisades plötsligt och blev populärare än tidigare. 

Hur är vi egentligen funtade? Ska musik påverkas i någon riktning av artistens icke-musikaliska handlingar? 

Förresten. Kurt Cobain skulle blivit 38 år den 20 februari 2005. Gammalt!(Säger jag). Eller som Chris Rock sa 
hos Jay Leno: "Enda gången man anses vara ung vid 40 är om man dör då. Eller ligger med Cher". Okej. Så då 
var Kurt väldigt ung då det är en del år sedan han dog. Men jag tror inte att han låg med Cher. Hade jag själv 
blivit påtvingad Cher hade jag gärna dött minuterna innan. 

För att sväva ut ännu mer. På tal om Jay Leno. Och på tal om födelsedagar. Den 13 mars blir The Fruitcake Lady 
94 år. Om ni missat henne får ni gå till hemsidan. Hon ger svar på tal. 

 •  Ändra..  
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