Flärdskrivaren - Arkiv för: Augusti 2005

Sida 1 av 21

Arkiv för: Augusti 2005
2005-08-31
18:37:42, Kategorier: Blogginlägg

Telegram
Lång arbetsdag. STOPP. Avsagt mig hemtjänstens inköp tillsvidare. STOPP. Bekymrad över att mina nya
kalsonger verkar vara tanga fram. STOPP. Åtminstone har där varit många rymningsförsök i dag. STOPP. Eller
om man ska säga "halka" redan i augusti". SNOPP.
Inga bildbevis i dag.
6 kommentarer •

Ändra..

2005-08-30
18:53:29, Kategorier: Blogginlägg

Bildbevis 2
I söndags vann jag på Triss. Ursäkta den dåliga bilden - skyll på fotografen.

I dag blommar en av de krukväxter jag planterade i söndags. Eftersom det är kväll har den pyttelilla blomman
dragit ihop sig.

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

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Augusti 2005

Sida 2 av 21

Gazzy inspekterar den nya blomman.

Jag fascineras alltid över hur vig min kisse är.
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Det har inte hänt så mycket i dag. För att inte svika min publik tog jag ovan fotografier.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-08-29
13:50:12, Kategorier: Blogginlägg

Vittnesmål
Flärdtjänsten backade på en tant mitt framför ögonen på mig i dag.
Socialt har det varit väldigt trevligt på jobbet i dag. Problemet i dag var att datorerna fungerade ännu sämre än i
helgen, vilket säger en del. Det fungerade ju inte i helgen heller.
För att återgå till det jag började med; det gick bra. Tanten hade käpp och föll inte ens. Bilen slutade backa då han
såg vad han gjorde. Och körde där ifrån. Tanten gick på övergångsstället, hoppade i sidled när bilden backade
men fick sig ändå en törn. De inblandade borde anmäla detta, för jag tänker då inte göra det. Då skulle jag inte
göra annat om dagarna.
Mitt inre skrek i ångestfylld protest - det var Schlagertysken som hämtade mig på jobbet. I dag var han dock
Schlagerdansken då han bytt CD-skivor med annan nationalitet. Som avslutning innan jag klev ur bilen fick jag
höra Lasse Stefanz - dansbandet från grannbyn hemmavid. Vilket inte är något positivt enligt mig. Isch.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-08-28
20:29:02, Kategorier: Blogginlägg
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Arbetshelg + ledbrutenhet = energiknippe
Ju tröttare jag är, desto mer aktiv blir jag. Först klagar jag över hur trött och ont jag har, sedan får jag
hemkommen efter jobbet för mig att plantera krukväxter (öh, nu är de visst 30 - två tar jag med till jobbet så att
jag återminstone tre där), tvättar, hänger tvätt, o.s.v. Dessutom har jag hunnit med att äta, diska, läsa
morgontidningen, pratat i telefon, sett på två inspelade tv-timmar, lekt och gosat med missan, datat/skrivit
dagbok, mejlat och jag vet inte allt. Ungefär vad jag gjorde under hela min semester, nu komprimerat till fyra
kvällstimmar. Och i morgon ska jag hämtas av flärdtjänsten strax efter kl. 06. Hinner jag med någon sömn i natt?
Jag skulle ju tömma och sortera min klädkammare...
Kommentera •
Ändra..
17:22:25, Kategorier: Blogginlägg

Min huvudvärk
"Hur var din första arbetsdag efter semestern?", frågade ömma modern i går. "Jo, jag har ont överallt utom i
huvudet", svarade jag. Det säger väldigt mycket. Jag har huvudvärk och/eller migrän cirka 2 - 3 gånger per vecka.
Till viss del beror det på ms (märkligt nog kan jag skylla mycket på det) men sedan har jag också mina två olika
synskador - en för varje öga. Migrän får jag av starkt ljus och höga ljud. Det där med ost, vin och choklad gör
varken till eller från.
Nåja, nu var det ju inte huvudvärken jag skulle skriva om. Det jag ville ha sagt var att jag är ledbruten. Tydligen
utför jag fysiska uppgifter på jobbet som inte förekommer under en semester. Som att gå med en krycka, köra en
tung vagn med andra handen och samtidigt öppna låsta dörrar och få med mig allt in. Jag tror att jag kan lägga till
akrobatik till mina arbetsuppgifter. Det svåra att avgöra, är om jag har mer värk än vad jag är trött. Förmodligen
går det på ett ut.
Lät det verkligen så hemskt det jag skrev om gårdagen? Jag är väl hemmablind, för så här är det alltid och det är
inget jag lider nämnvärt av (tanken slår mig, men en längre reflektion skulle ta för mycket energi). Jag har ju min
morot; jag söker hela tiden andra tjänster. Anledning: Jag anser att jag tvingas göra så mycket (som jag tycker är
okej) men där jag saknar formell delegering, ansvar och andra befogenheter. Jag vill ha erkännande och inte
behöva stå och tigga med mössan i handen varje gång jag vill genomföra något. Svårt att förklara. Mycket
skyldigheter, inga rättigheter, ingen balans dem emellan. Ett exempel då: Jag har kunskaper att bedöma om en
dator bör kasseras och vad som behövs för att höja arbetsmiljön till en miniminivå. Men jag har ingenting att säga
till om. Därför har jag gett upp och letar efter… erkännande. På annat håll.
I morgon borde jag skriva det positiva kring min yrkesroll. Hoppas inte min kusin läser i dag och blir skrämd. För
snart är vi två läkarsekreterare i släkten.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-08-27
17:01:33, Kategorier: Blogginlägg

Som vanligt
Då har jag återgått till förvärvslivet. Det var som vanligt:
Ingen hälsade på mig.
Ingen noterade att jag varit borta – man såg mig väl inte.
Ingen sa till när det var dags för gemensam frukost.
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Mitt handlovsstöd var stulet.
Min bordslampa var sönderbruten.
Min dator gick inte att starta. Det saknades filer till operativsystemet.
Dörren till mitt arbetsrum (där jag inte sitter på helger men som jag måste in i ändå) hade gått i baklås.
Jag hade fått brev som jag fann utspridda på tre olika enheter.
Samtliga hissar var avstängda dit jag skulle.
Pressbyrån hade slut på lunchsallad.
Det såg för jävligt ut efter fem veckors semester utan ersättare.
Ändringar i arbetsrutin hade skett utan jag fått veta det.
Flärdtjänsten snurrade till det och vi blev därmed nästan påkörda då vi färdades i fel riktning.
Min lilla blomma hade överlevt och till och med vuxit.
Jag felanmälde datorerna på sju punkter till supporten.
Tack gode Gud för att det finns sociala läkare som åtminstone pratar med mig.
Morgondagen kommer att bli lika rolig.
3 kommentarer •

Ändra..

2005-08-26
13:13:11, Kategorier: Blogginlägg

Spermaskvättar
Spermahunden har inget med Spermaharen att göra. Redan i går såg jag på Västnytt om spermahunden som sökte
sperma på platser där våldtäkt skett. Hela tiden funderade jag på "vems sperma har hunden fått träna på". Svaret
kom i slutet. Det kommer från sjukhusets avdelning där man utreder barnlöshet och gör konstgjord befruktning
(IVF). Märkligt. I Västra Götaland har man tagit beslut om att man inte kan använda nuvarande sperma till
insemination av lesbiska kvinnor då tidigare donerande män inte informerats om detta i avtalet. Står där i avtalet
något om att skvätta ut sperma i terräng för att en hund ska få lära sig nosa? Logik? Någon?
I dag har jag åter klippt mig så där kort som det bara är möjligt - typ 1 mm. Och ännu en gång uppstod det numera
välbekanta problemet. Taggigt hår. Dusch. Torka huvud. Frottéhandduk som består av små öglor.
Kardborreeffekt. Handduken fastnade runt huvudet och jag famlade omkring som i Mumiens hämnd och skrämde
slag på kattarslet som sprang och gömde sig i sängen. Och detta var dagens i-landsproblem.
4 kommentarer •

Ändra..

2005-08-25
13:19:28, Kategorier: Blogginlägg

Allvaret
Så förskräckligt! Det var sista semesterdagen i går och nu har jag bara ett par fridagar inför arbetsstart. Det är
skönare att ligga länge om dagarna. Det är skönare att inte passa några tider. Det är skönare att vara ledig. Undrar
när jag fått ihop flex och kan ta ledigt. 35 dagars sommarsemester var absolut för lite!
6 kommentarer •

Ändra..

2005-08-24
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22:34:37, Kategorier: Blogginlägg

Jag - en fönstertittare
Jag önskar det vore lite tystare utanför mitt fönster så att jag fick sova om dagarna. Nätterna? Äh, då är jag uppe.
Folkhögskolan har startat och har tydligen lektioner även kvällstid. Det springer folk i flock hela tiden
mellan skola och spårvagn.
Dagiset har öppnat efter sin sommarstängning och föräldrar kör och lämnar och hämtar barnen dagarna i
ända. Grinden de måste in genom behöver oljas i gångjärnen. Ungarna har åttatimmarsrast med vrål, skrik,
skratt och gråt.
De gamla spårvagnarna låter mer och mer. Av ljudet kan jag avgöra om det är en gammal modell och åt
vilket håll den kör.
Turkiska föreningen verkar ha väldigt många arbetslösa män som står ute på parkeringen hela dagen i det
största mingelparty jag någonsin sett. På kvällarna tittar de på satellitsänd fotboll och vrålar vid varje mål.
Grannpojken i andra huset verkar ha blivit könsmogen då han ständigt har fönstret på vid gavel och massor
av tjejer som sitter och dinglar med benen utanför nämnda fönster och tjattrar oavbrutet. Eller mogen och
mogen – han spelar tv-spel med ryggen mot tjejerna som verkar uttråkade och slåss med varandra. Undrar
när någon av dem ska trilla ut. Förresten – han har klätt väggarna med flaggor. Hakkors. Har jag insyn eller
utsyn?
I tre timmar varje måndagskväll brölar Hemglassbilen. Ni vet; de där som tar ut överpris på glass och som
dessutom alltid har slut på det folk vill ha.
I flera dagar har kommunen klippt den lilla gräsplätten utanför mitt fönster.
Dessutom har man bytt ut jorden i sandlådan. Tydligen behövdes en grävmaskin, tre män och en dag för att
få det gjort.
Sopbilen kommer nästan dagligen. Jag undrar vad det är de tömmer. Eller var. Marken utanför fönstret
består mestadels av det som först mellanlandat i soprummet.
Av någon anledning så är min parkering samlingsplats för bussresor till och från Ullared.
Tomgångskörning 1 minut inom tätort verkar inte gälla och huset skakar av markvibrationerna.
Äh, jag är bara lite känslig. Man blir det när man ständigt väcks och rusar till fönstret för att se vad det är som står
på. Vardagen, tydligen.
Kommentera •
Ändra..
01:25:05, Kategorier: Blogginlägg

Sjuk gymnastik
Nattlig insomnia, det vill säga; jag kan inte sova. Inte blev det nu bättre av att jag låg och funderade på ett
problem:
För snart ett år sedan avslutade jag min sjukgymnastik och skulle ha tagit upp den igen i februari. Det blev aldrig
så. Trots att jag haft stor nytta av sjukgymnastik och fortsättningsvis behöver detta, så gick det bara inte. Mina
arbetstider i kombination med flärdtjänst (sjukresor) och sjukgymnastikens öppettider var plötsligt oförenliga.
Dessutom krockade det med viktiga möten och hämndtjänst.
Nu hade jag ändå tänkt ta itu med dessa problem. Jag funderade på att gå till vanligt gym för styrketräning. Några
alternativ kunde jag räkna bort direkt när jag såg att årskostnaden skulle bli drygt 10 000 kronor plus kostnader
för instruktör. Alternativet, det jag satte mitt stora hopp till, var Friskis & Svettis. De var billigast med 250 kr per
månad, ända tills jag noterade tre saker:
1. Man är i lokalerna utan tillgång till instruktörer. Man får slåss om tillgängligheten med andra styrketränare
då det inte går att boka i förväg.
2. Vid sjukskrivning måste den vara minst i X antal dagar men högst X antal dagar. Detta skulle också kräva

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

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Augusti 2005

Sida 7 av 21

särskilt intyg från läkare för att man inte skulle behöva fortsätta betala under sjukskrivning. Sjukskriven
fick man bara vara X antal gånger per år. Dessutom var där tvånget att man uppsökte Friskis & Svettis, vid
sjukdomens inträffande, personligen för att uppvisa intyget. Hur det nu går ihop med obemannade
träningslokaler?
3. Medlemskapet upphör och man blir utesluten om det visar sig att man vistas i lokalerna dopad. Jag är
dopad. Dopning handlar i första hand inte om att prestera bättre. Dopning är en konsekvens av en
medicinsk behandling av vissa sjukdomar, till exempel ms. Det verkar man inte ta hänsyn till. Dopad som
dopad.
Detta har grämt mig enormt. Jag vill träna och vara aktiv. Detta måste ske under ordnade former och under
överinseende då jag lätt får pseudoskov och blir försämrad om jag inte tränar på rätt sätt.
Det var här, i natt, som det slog mig – jag är en jä*la idiot! Sjukgymnastiken jag gick på var i privat regi i andra
ändan av staden. Jag blev rekommenderad detta, eller rättare sagt, föreslagen detta. Besinnar jag mig nu och
tänker efter så går alla andra i min situation hos sjukvårdens offentliga sjukgymnaster. Gissa var de finns! Hundra
meter (fågelvägen) ifrån mitt arbetsrum!
Varför har jag inte tänkt på detta tidigare? När upphetsningen lagt sig och jag har publicerat detta, ska jag försöka
lägga mig igen för att sova.
Tänk, jag kan gå på sjukgymnastik i anslutning till mitt arbete - före eller efter arbetstid och kan strunta i
sjukresorna och spara två timmar och 290 kronor per gång.
*pratar för sig själv* Idiot, idiot, idiot, idiot, idiot...
3 kommentarer •

Ändra..

2005-08-23
15:17:07, Kategorier: Blogginlägg

Shoppinghösten
Jag är en materiell prylbög. Min önskelista över saker kommer att uppfyllas innan årets slut, trots att jag inte
egentligen behöver något.
- 19” platt bildskärm till ”gamla” datorn. Min bärbara dator ska lämnas tillbaka till arbetsgivaren till vintern.
- Antivirusprogram. Se ovan.
- Högtalarsystem till datorn. Se ovan.
- Köksbord med köksstolar. Mina köksbord har alltid varit arvegods och nu är jag trött på mitt runda, bruna 70talsbord som dessutom är för högt.
- Bokhylla till gästrummet. Nuvarande lagerhylla för 100 kr ska bort.
- Skrivbord/datorbord. I dag har jag två fula träbockar med en träskiva över.
- Soffa. Min soffa har gått sönder och går inte att laga.
- Kontorsstol. Jag får ont i baken av 150-kronorsstolen från Ikea. Trots allt sitter jag en del framför datorn.
På önskelistan över sådant som jag kanske köper redan i år, finns:
- CD-spelare. Den gamla har börjat tugga alla CD-skivorna (söndernaggade).
- Tavla, 200 x 150 cm att ha över soffan.
- Mer punktbelysningar – jag gillar smålampor.
- En ny, tjockare, sängmadrass. Eventuellt… *ähum* dubbelsäng. Jag och en katt får dåligt plats på 105 cm.
- Flatbäddsskanner. Den gamla är i dåligt skick plus att jag inte hittar installationsskivan (finns ej på nätet – för
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gammal och ovanlig modell).
- Laserskrivare. Jag har ingen skrivare alls och har inte haft det på typ fyra år.
Det jag är på jakt efter är möbler till hemmet samt teknisk utrustning. Särskilt kul är allt ovan med tanke på att jag
ska få omtapetserat i hall och sovrum senare i år.
4 kommentarer •
Ändra..
11:16:00, Kategorier: Blogginlägg

Bortfall
Dödsfall kommer alltid om tre. Det är en obekräftad sanning som alla känner till. Så har det varit under alla mina
år på diverse vårdavdelningar. Så är det också privat. Två dödsfall har inträffat inom loppet av några veckor. Nu
väntar jag oroligt på det tredje. Självklart kommer där att vara ett tredje dödsfall. Den gemensamma nämnaren är
inom vän- och familjekretsen på min fars sida.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-08-22
22:03:17, Kategorier: Blogginlägg

Failure
Google är väldigt träffsäkert. På första plats, med sökordet failure:

1 kommentar •
Ändra..
20:43:07, Kategorier: Blogginlägg

Danskjävlar!
Riket, Riget, The Kingdom, är riktigt bra. Jag ser ungefär ett avsnitt om dagen för att försöka skingra tankarna
från det efterlängtade jobbet som börjar på lördag. Det är bara två saker som stör mig när det gäller Riket. Nu när
jag sett säsong 1 (fyra avsnitt) av denna spökhistoria i sjukhusmiljö, förvånades jag över att slutet övergick från
spök- till skräckhistoria. Men det som stör mig mest är Ernst Hugo Järegårds rollfigur Stig Helmer. Ernst Hugo
var född i Ystad och skånskan var ständigt med honom. Därför känns det inte trovärdigt när en skåning i slutet av
varje avsnitt skriker ”danskjävlar”. Trots allt är ju Danmark modern för en skåning, och är Sverige är…
styvpappan, eller nåt.
I ungefär två timmar efter varje avsnitt går jag runt och pratar och tänker på danska. Det är kanske dags att ta upp
danskstudierna på nytt nu när höstens studieförbundsprogram kommit? Danska är ett trevligt språk. Eller hur?
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Ändra..

2005-08-21
15:21:52, Kategorier: Blogginlägg

Snorunge!
Aftonbladet skriver om Madonna:
Den 16 augusti uppnådde hon den aktningsvärda åldern av 47 år...
Det säger nog väldigt mycket om skvallerpressens snittålder på sina reportrar. Ska man inte också skriva om hur
hon lyckats bli så gammal, eftersom hon verkar vara världens äldsta nu levande människa?
3 kommentarer •
Ändra..
09:43:09, Kategorier: Blogginlägg

Fågelinfluensan dödar oss alla!
Länder i Asien och antal invånare grovt avrundat
Afghanistan – 17 miljoner
Bangladesh – 119 miljoner
Bahrain – 650 000
Bhutan – 60 000
Burma – 45 miljoner
Brunei – 50 000
Filippinerna – 76 miljoner
Förenade arabemiraten – 3 miljoner
Indien – 1 027 miljoner
Indonesien – 204 miljoner
Irak – 24 miljoner
Iran – 72 miljoner
Israel – 7 miljoner
Japan – 127 miljoner
Jemen – 20 miljoner
Jordanien – 5 miljoner
Kambodja – 13 miljoner
Kazakstan – 15 miljoner
Kina och Tibet – 1 285 miljoner
Kirgizistan – 5 miljoner
Kuwait – 2 miljoner
Laos – 5 miljoner
Libanon – 4 miljoner
Malaysia – 23 miljoner
Maldiverna – 3 miljoner
Mongoliet – 2,5 miljoner
Nepal – 23 miljoner
Nordkorea – 22 miljoner
Oman – 2,5 miljoner
Pakistan – 145 miljoner
Qatar – 579 000
Saudiarabien – 22 miljoner
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Seychellerna – 83 600
Sibirien – 25,5 miljoner
Singapore – 4 miljoner
Sri Lanka – 19 miljoner
Sydkorea – 48 miljoner
Syrien – 17 miljoner
Tadzjikistan – 6 miljoner
Taiwan – 22 miljoner
Thailand – 65 miljoner
Turkiet – 67 miljoner
Turkmenistan – 5 miljoner
Uzbekistan – 25 miljoner
Vietnam – 80 miljoner
Summa: 3 702 922 600
(tre miljarder sjuhundratvå miljoner niohundratjugotvå tusen sex hundra)
Av dessa nästa 4 miljarder dog 6 personer i fågelinfluensan (i Hongkong, som inte är hela Asien och som har
drygt 7 miljoner invånare). För man pratar alltid om ”Asien”, att det är där den fruktade och mycket dödliga
sjukdomen härjar. Nu är fågelinfluensan på väg till Sverige och enligt skrämselpropagandan kan 6 300 000 av 9
000 000 svenskar dö (70 %). Nåja. Jag kan svära på att hela befolkningen kommer att dö, men flertalet i
fågelinfluensan? Knappast. Visst, blir det en ordentlig pandemi kan många stryka med. Men kan man prata om
epidemi när sex människor dött?
Källor:
Aftonbladet
Susning.nu
Utrikespolitiska institutet
Kommentera •

Ändra..

2005-08-20
19:08:37, Kategorier: Blogginlägg

Slask
Min slaskmejl, d.v.s. den e-postadress jag uppger ute på nätet, har släckts ner. Företaget som tillhandahöll
adressen till mig vill nu att jag vid nyregistrering ska ange alla möjliga sorters privata uppgifter samt kräver att få
skicka konsumentupplysningar till mig via e-post. Därför. Glöm min 32cm(a)home.se-adress. Hm. Vilken av
mina andra 35 adresser ska jag nu använda mig av som slask?
Update
Jag gjorde det enda riktiga - jag registrerade gmail nr 2 och 3.
Kommentera •

Ändra..

2005-08-19
23:45:37, Kategorier: Blogginlägg

Vardag
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Om en vecka är det dags att lägga semestern bakom sig för att kavla upp ärmarna och börja jobba. Vågar man
skriva det? Jag har ett arbete, en anställning, en uppgift. Så som det verkar efter gårdagens skriverier om att
bloggare riskerar sina anställningar, så vågar man nästan inte ens andas arbete. Nåja. Min arbetsgivare kan inte
säga så mycket; När jag för några år sedan intervjuades av facktidningen så stod min hemsideadress med i artikeln
och artikeln spreds uppåt bland chefer och personalditon. Det är lite väl sent att nu protestera. Dessutom skriver
jag inte särskilt mycket om vad jag gör om dagarna på jobbet. Det enda jag egentligen sagt är vilket yrke jag har,
men inte vad det är jag jobbar med (nu för tiden). Förresten är det roligare att skriva om flärdtjänsten än om
jobbet.
Jag har inte använt mig av flärdtjänsten under hela min semester. Skönt, skönt, skönt. Däremot har jag åkt
spårvagn. Hemskt, hemskt, hemskt. Och gått. Härligt, skönt och hemskt. Under en hel månad har jag heller inte
varit på fastlandet.
Det var ett tag sedan jag skrev om min ms-status. Vänsterhanden har aldrig blivit bra efter skovet i februari. Nu
börjar jag också förlora styrka och styrsel i högerarmen. Benen är ovanligt bra men kryckan vågar jag ändå inte
släppa trots att jag oftast bara går och bär den under armen. Totalt sett då: Det är okej.
I dag hämtade jag mitt lilla paket i spelbutiken. Två dubbel-DVD som inte var helt lätta att få tag i. Riget, eller
Riket på svenska. Lars von Triers sjukhusserie med Ernst Hugo Järegård. Jag såg nämligen aldrig serien på tv. Jag
minns hur alla pratade om serien, men eftersom jag aldrig såg första avsnittet ville jag inte hoppa in mitt i serien.
Därför har jag också fått vänta i elva år, men väntan verkar vara värd allt trots att jag ännu bara sett första
avsnittet. Ytterligare sju avsnitt ska jag nog hinna se innan det är dags att återgå i tjänst. Vad jag sett hittills så
verkar Riget vara en dokumentär. Kärlek på lasarett, spökerier, min vardag...
2 kommentarer •
Ändra..
09:30:47, Kategorier: Blogginlägg

Musik 1970
Först går man till musicoutfitters.com. Sedan fyller man i det år man är född i deras sökfält. Upp kommer en sidan
som länkar till topp 100 för de låtar som kom det året. Därefter tar man med fetstil och visar vilka låtar man
tycker om från det året man var född. Tyvärr är det endast anglosaxiska låter.
1. Bridge Over Troubled Water, Simon and Garfunkel
2. (They Long To Be) Close To You, Carpenters
3. American Woman / No Sugar Tonight, The Guess Who
4. Raindrops Keep Fallin' On My Head, B.J. Thomas
5. War, Edwin Starr
6. Ain't No Mountain High Enough, Diana Ross
7. I'll Be There, Jackson 5
8. Get Ready, Rare Earth
9. Let It Be, The Beatles
10. Band Of Gold, Freda Payne
11. Mama Told Me (Not To Come), Three Dog Night
12. Everything Is Beautiful, Ray Stevens
13. Make It With You, Bread
14. Hitchin' A Ride, Vanity Fair
15. ABC, Jackson 5
16. The Love You Save / I Found That Girl, Jackson 5
17. Cracklin' Rose, Neil Diamond
18. Candida, Dawn
19. Thank You (Fallettin Me Be Mice Elf Again) / Everybody Is A Star, Sly and The Family Stone
20. Spill The Wine, Eric Burdon and War
21. O-o-h Child / Dear Prudence, Five Stairsteps and Cubie
22. Spirit In The Sky, Norman Greenbaum
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23. Lay Down (Candles In The Rain), Melanie and The Edwin Hawkins Singers
24. Ball Of Confusion (That's What The World Is Today), Temptations
25. Love On A Two Way Street, Moments
27. Which Way You Goin' Billy?, Poppy Family
28. All Right Now, Free
29. Julie, Do Ya Love Me, Bobby Sherman
30. Green-eyed Lady, Sugarloaf
31. Signed Sealed, Delivered (I'm Yours), Stevie Wonder
32. Ride Captain Ride, Blues Image
33. Venus, Shocking Blue
34. Instant Karma (We All Shine On), John Ono Lennon
35. Patches, Clarence Carter
36. Lookin' Out My Back Door / Long As I Can See The Light, Creedence Clearwater Revival
37. Rainy Night In Georgia, Brook Benton
38. Something's Burning, Kenny Rogers and The First Edition
39. Give Me Just A Little More Time, Chairmen Of The Board
40. Love Grows (Where My Rosemary Goes), Edison Lighthouse
41. The Long And Winding Road / For You Blue, The Beatles
42. Snowbird, Anne Murray
43. Reflections Of My Life, Marmalade
44. Hey There Lonely Girl, Eddie Holman
45. The Rapper, Jaggerz
46. He Ain't Heavy, He's My Brother, Hollies
47. Tighter, Tighter, Alive and Kicking
48. Come And Get It, Badfinger
49. Cecelia, Simon and Garfunkel
50. Love Land, Charles Wright and The Watts 103rd Street Rhythm Band
51. Turn Back The Hands Of Time, Tyrone Davis
52. Lola, Kinks
53. In The Summertime, Mungo Jerry
54. Indiana Wants Me, R. Dean Taylor
55. (I Know) I'm Losing You, Rare Earth
56. Easy Come, Easy Go, Bobby Sherman
57. Express Yourself, Charles Wright and The Watts 103rd Street Rhythm Band
58. Still Water (Love), Four Tops
59. Make Me Smile, Chicago
60. House Of The Rising Sun , Frijid Pink
61. 25 Or 6 To 4, Chicago
62. My Baby Loves Lovin', White Plains
63. Love Or Let Me Be Lonely, Friends Of Distinction
64. United We Stand, Brotherhood Of Man
65. We've Only Just Begun, Carpenters
66. Arizona, Mark Lindsay
67. Fire And Rain, James Taylor
68. Groovy Situation, Gene Chandler
69. Evil Ways, Santana
70. No Time, The Guess Who
71. Didn't I (Blow Your Mind This Time), Delfonics
72. The Wonder Of You / Mama Liked The Roses, Elvis Presley
73. Up Around The Bend / Run Through The Jungle, Creedence Clearwater Revival
74. (If You Let Me Make Love To You Then) Why Can't I Touch You, Ronnie Dyson
75. I Just Can't Help Believing, B.J. Thomas
76. It's A Shame, Spinners
77. For The Love Of Him, Bobbi Martin
78. Mississippi Queen, Mountain
79. I Want To Take You Higher, Ike and Tina Turner

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

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Augusti 2005

Sida 13 av 21

80. The Letter, Joe Cocker
81. Ma Belle Amie, Tee Set
82. The Bells, Originals
83. Yellow River, Christie
84. Somebody's Been Sleeping, 100 Proof and Aged In Soul
85. Vehicle, Ides Of March
86. Gimme Dat Ding, Pipkins
87. Lay A Little Lovin' On Me, Robin Mcnamara
88. Up The Ladder To The Roof, Supremes
89. Travelin' Band / Who'll Stop The Rain, Creedence Clearwater Revival
90. Come Saturday Morning, Sandpipers
91. Psychedelic Shack, Temptations
92. Without Love (There Is Nothing), Tom Jones
93. Are You Ready?, Pacific Gas and Electric
94. Woodstock, Crosby, Stills, Nash and Young
95. I'll Never Fall In Love Again, Dionne Warwick
96. Look What They've Done To My Song Ma, New Seekers
97. Walk A Mile In My Shoes, Joe South
98. The Thrill Is Gone, B.B. King
99. It's Only Make Believe, Glen Campbell
100. Call Me, Aretha Franklin
Egentligen tycker jag om fler av låtarna ovan, men då antingen i original- eller coverversion.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-08-18
07:26:05, Kategorier: Blogginlägg

Kristianstadsminne
Huvudnyheten i dagens Kristianstadsbladet (se i högermenyn) är att Bong Ljungdahl, den kända
kuverttillverkaren, ska säga upp sex personer. Det påminner mig om hur det var för tio år sedan...
Bredvid Bong låg det som i dag heter ICA Maxi. Då, för tio år sedan, hette Maxi Bing.
Bing och Bong.
Kommentera •

Ändra..

2005-08-17
19:29:28, Kategorier: Blogginlägg

Farfisa
Det absolut svåraste med att skriva dagliga anteckningar (dagbok eller blogg – whatever) är att inte börja varje
anteckning med ”jag”. Trots att hela sidan är egocentrisk vore det bara för mycket att börja alla anteckningar med
”jag”.
Jag har alltid känt ett visst obehag vad gäller torsdagar. Det hänger samman med att jag under många år i min
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ungdom (låg- och mellanstadiet/70- och 80-tal) spelade elorgel. I dag vet väl knappt någon vad en elorgel är.
Synthesizer (synth) eller keyboard heter utvecklingen. Den elorgel jag hade var en Farfisa (känt fabrikat),
tvåradigt och med fotklaviatur. Dessutom fanns inbyggd trummaskin.

Jag vet inte varför det blev elorgel. När jag gick i ettan skulle alla börja spela blockflöjt för att ett år senare välja
nytt instrument. Jag fick inte. Istället skulle jag spela elorgel och jag skulle gå kvällskurs för att lära mig det.
Torsdagar.
Visst var det kul att spela - ibland. Oftast satt jag hemma och spelade på gehör. Däremot tog det emot väldigt att
behöva lära sig noter och spela dessa tråkiga melodier som jag fick vecka efter vecka. Timmen innan kurs fick
mina föräldrar tvinga mig till att sätta mig ner och försöka träna in melodierna. Oftast gick det bra, men ibland
fick jag bakläxa och samma låt i läxa till nästkommande vecka.
Det var en blandad musikkurs. Vi var två som spelade elorgel. De andra spelade allt från dragspel till gitarr och
åldersmässigt fanns ingen övre eller undre gräns. Som avslutning spelade vi alltid något ihop, som en enda stor
orkester. Hur som helst lärde jag mig noter och att spela klaviatur.
Ömma modern tyckte att elorgeln hemma var en fin möbel, lille far tyckte det var underbart när jag spelade någon
vals (Daggpärlor var en favorit) eller en tango. Själv föredrog jag musikallåtar som jag hittat noterna till på
biblioteket. Kanske är det därför jag någon gång i tonåren, när jag gick på högstadiet, slutade med allt vad att
spela heter. Jag hade ingen motivation och hade aldrig egentligen haft det. Det enda jag ville från början, var att få
gå och spela blockflöjt med mina klasskamrater, men jag fick inte. Anledningen var att mina föräldrar tyckte att
det pep förskräckligt och mindes min lillmosters flöjtlektioner som plågade alla hemmavid.
I smyg spelade jag dock andra instrument också. På gehör lärde jag mig spela också femradigt knappdragspel,
blockflöjt och lite gitarr. Men intresset dog ut. Det enda som egentligen lever kvar i mitt minne är det min
morbror sa till mig och som var musik (kontrabas och dragspel) i ett band; jag hade framtiden för mig att bli en
stor musiker. Nåja. Nu blev jag det inte och sörjer det inte heller. Det enda jag sörjer är att jag inte längre kan
spela ens vid husbehov om andan skulle falla på. Mina fingrars finmotorik är så dålig att jag inte kan spela längre.
Inte ens det värsta jag vet – elorgel. Och jag tycker fortfarande inte om torsdagar.
Kommentera •

Ändra..
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2005-08-16
18:15:10, Kategorier: Blogginlägg

Femman v.33
Av någon anledning kan jag inte längre hålla reda på vilken veckodag det är. Äh, vi tar en "Femman"...
1. Jag är glad på...
...arbetshelgerna. Fråga inte varför - jag vet inte.
2. Jag är glad i...
...fisk. Jag äter fisk minst fem dagar i veckan (whoops - slarvat den här veckan; det får bli fisk varje dag resten av
veckan).
3. Jag är glad för...
...jämnan, utom då jag är trött. Då blir jag så grinig.
4. Jag är glad när...
...temperaturen utomhus aldrig går över + 15o.
5. Jag är glad att...
...kvällsmaten nu är klar (hemlagad potatismos med köttbullar).
5 kommentarer •

Ändra..

2005-08-15
09:19:38, Kategorier: Blogginlägg

Covers
Jag förmodar att det är förståligt att jag först nu, under min semester, börjat lyssna på radio och läsa böcker. Det
är sådant jag inte orkar med i vanliga fall eftersom det är de två största arbetsuppgifterna som läkarsekreterare.
Nej, inte att lyssna på radio eller läsa böcker, men väl sitta med hörlurar i öronen med läkares malande timme in
och timme ut, samt läsa all den text som är resultatet av det läkarna malt och som jag skrivit. Men det tog tre
veckor av vila innan jag orkade med ljud omkring mig. Det märks väl till och med här att jag inte känt för att
skriva.
I slutet av 80-talet kom första Absolute music. Nummer 1, en dubbel-LP, köpte jag och var imponerad. Ungefär
samtidigt började Mr Music, som också samlade olika artister med sina hits. Också det imponerande. Varför? Jo,
men minns ni inte hur det var i mitten av 80-talet och före dess? Bland annat fanns det något som hette Topplistan
Super Cover, en musikkassett man kunde prenumerera på, likt Mr Music. Skillnaden var att Topplistan inte hade
originalartister. Studiesångare sjöng kända hits och inte ens musiken lät som originalet – än mindre
studiesångarna. Jag kan inte nog understyrka hur dåligt detta var. Man satt hellre och lyssnade på Upp till 13 och
spelade in låtarna där trots att Ulf Elfvings röst fanns med delvis på vissa låtar.
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Därför är det inte konstigt att jag redan tröttnat på att lyssna på radio. Rix FM, Mix Megapol och alla andra
reklamradiostationer är kopior av Topplistan Super Cover. De enda originallåtarna jag hittills hört är låtarna från
årets melodifestival (med bäst före-datum den 15 maj). Det värsta är att artisterna inte ens är studiesångare, som
ändock kan sjunga, utan det är pitchade wannabe:s som inte kommer i närheten av originalartisterna. Då föredrar
jag alla gånger en malande läkares stämma som i mitt huvud berättar om tarmfunktioner och
avföringskonsistenser.
Kommentera •

Ändra..

2005-08-12
10:18:02, Kategorier: Blogginlägg

Semesterrapport
Två veckor kvar i frihet. Inte för att jag märker någon egentlig skillnad. Det har inte gått ett dygn utan att jag
drömt om att jag varit på jobbet, pratat med ”jobbet” eller kollat min e-post från jobbet. Ja, de där två sista
sakerna har jag inte drömt – de har varit faktiska.
Som om inte det vore nog om att drömma om nuvarande jobbet, så drömmer jag även om mitt första jobb som
privatkontorist. I och för sig har jag betald semester, men jag borde få två löner extra, så mycket som jag vistas på
jobben – om än enbart i drömmarnas värld.
Jag funderade på att bryta min semester efter nästa vecka, men jag tror att jag avstår. Har jag sagt att jag ska ha
fem veckors semester, så ska jag. För principens skull. Det enda tråkiga är att jag fått meddelande om att det är
katastrofläge för mig när jag kommer tillbaka. Och detta sagt efter halva min semester. Klart att jag inte kan
släppa tankarna på jobbet.
Undrar om min blomma överlevt på jobbet?
Och det leder in på nästa ämne jag vill avhandla.
Krukväxter. Jag har för många och de blir fler. I dag har jag 29 krukväxter, fyra fler än för en vecka sedan. Nej,
jag köper aldrig krukväxter. Jag får aldrig krukväxter. Problemet (?) är att jag får så mycket sticklingar av
existerande blommor hemma. Av någon anledning kan jag bara inte kasta eller skänka bort dessa, utan de trängs
nyplanterade i fönster och på golv tillsammans med sina anfadrar.
Det värsta jag vet, är att vattna och sköta om mina små krukväxter. Det gör jag inte heller (precis). Kanske det är
därför jag ständigt får frågan om hur jag lyckas med dem eftersom de växer något alldeles förskräckligt och är
väldigt gröna? Tja, jag vet inte. Enda tipset jag har är att låta blommorna sköta sig själva samt att inte vattna ofta
med småduttar – ta i rejält och sällan. Glöm sedan allt det där med soligt/skuggigt läge, svalt/varmt, vattna i
ytterkrukor o.s.v. Själv är jag av åsikten att krukväxter mår bra av att under svåra förhållanden kämpa för sin
överlevnad – och att de på det sättet gör sitt bästa och lyckas. Tough love…
•

Ändra..

2005-08-09
23:46:23, Kategorier: Blogginlägg

Yrar
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I dag har jag haft en tiotimmarsförkylning. Under travar av täcken och katter (okej, ett täcke och en katt) har jag
frossat, känt frossa alltså, snörvlat och haft halsont. Trots denna dödliga manssjukdom tog jag ut mig, f'låt, tog jag
mig ut för att vara social med veckans inneboende; ömma modern med sambo. Vad vi gjorde? Shoppade. Det är
väl därför min förkylning redan klingat av. Jag köpte lite pocketböcker och ska nu krypa ner i sängen igen med
travar av täcken och katter. Eller om det var travar av böcker. Undrar om febern släppt?
5 kommentarer •

Ändra..

2005-08-07
18:32:49, Kategorier: Blogginlägg

So 80's
Jag har inga mörka hemligheter. Det enda jag har är tidigare ej berättade saker om mig själv. För att avverka en
utav dem:
Det händer ibland att jag plockar fram några av mina favoritkassetter. Ja, ni vet de där banden man hade parallellt
med LP-skivor. Jo, vi som är över 20 år minns fortfarande hur det var innan CD-skivorna och mp3:orna kom.
Mina favoritkassetter har något gemensamt. De är alla inspelade i slutet av 80-talet från radions P3. Och alla är
Clabbes Rakt över disk. Mixen och låtarna håller än. Åtminstone i min lilla värld.
Vem mer än jag går hemma och lyssnar på inspelade radiosändingar som är nästan 20 år gamla? Borde jag låtit
detta varit en mörk hemlighet?
Jag borde bege mig ut mer i stora vida världen och bredda mina perspektiv.
8 kommentarer •

Ändra..

2005-08-06
23:27:59, Kategorier: Blogginlägg

Barndomsminne del 94 201
Mitt dansbandshat är inte hundraprocentigt. Jag kom på det i denna sekund, precis innan det är dags att lägga sig.
Dansbandsmusik innebär trygghet också. Jag hade få trygghetsfaktorer som liten parvel. Förutom nallen fanns där
alltså dansbandsmusik, eller det som var föregångaren till hela genren. Jag minns hur jag låg i bilens baksäte och
sov vid folkparkerna. Ibland blev jag väckt av omkringirrande alkisar som skränade och stötte emot bilen, men då
fanns alltid det dämpade ljudet från orkestern som en trygg filt som lindade in mig och som fick mig att somna
om.
Nu kan jag lägga mig.
Kommentera •
Ändra..
19:16:45, Kategorier: Blogginlägg

Länk till Topp 100
Jag har gjort en Topp 100 i bilder. Det är små bilder - 65 x 65 pixlar.
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Ändra..

2005-08-05
00:19:39, Kategorier: Blogginlägg

Betald nedladdning
För första gången har jag testat att ladda ner en låt från cdxx.com. Jag är inte imponerad. Mot betalning har jag
fått en låt med knaster, som det i filens egenskaper står att det är spår 2 och i början av låten finns en bit av spår 1.
Är det seriöst? Ska man betala för sådan skit? Första och sista gången.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-08-03
20:23:12, Kategorier: Blogginlägg

Statistik 8
Varje ny månad är intressant vad gäller besöksstatistiken här. Särskilt sökorden är intressanta som man använt när
man googlat sig hit. Som den hjälpsamma varelse jag nu är, så förklarar jag naturligtvis lite mer ingående vad
varje sökfras betyder.
Biverkningar ryggmärgsprov
Jag tycker inte om ordet biverkning. Många tror att biverkningar är något som garanterat följer med t.ex.
läkemedel. Läs aldrig Fass i förväg. När det gäller ”biverkningar” vid ryggmärgsprov; nja. Man ska efteråt ligga
still för att inte riskera få huvudvärk. Huvudvärken kan i värsta fall hålla i sig någon vecka. Förresten är
”huvudvärk” ett för lindrigt uttryck i sammanhanget.
Negativ Babinski
En neurologisk undersökning där man drar med vasst föremål under fotsulan. Reflexen får stortån att kröka sig
nedåt – negativ Babinski. Drar stortån sig uppåt tyder det på nervskada – positiv Babinski. Det jag själv fann
väldigt märkligt, var att jag hade positiv Babinski fram tills i våras. Tydligen var inte mina nervskador bestående?
Nyheter på engelska
Jag har en länk till svenska nyheter presenterade på engelska: The Local.
Tette
Hon har sin hemsida här.
Alcazar Paris restaurang
F’låt, men vilken Paris? Hilton eller Frankrike?
På tal om Alcazar – när gruppen bildades hade de Tsunami som namnförslag. Alla är vi tacksamma över att de
inte valde det namnet.
Björn Afzelius 1999
Året han dog. Jag var och är inget fan av hans musik.
Björns blogg Bitis
Där är tre:
Björn
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Arne
Bitis
Blankett ansökan riksfärdtjänst från Göteborg
Finns på deras hemsida. Glöm att få det beviljat!
Christer Björkman och Shirley Clamp
Sjöng den officiella Pride-sången 2002: La vie. (Dock osäker på året).
Cia Berg
Varför får jag sökningar på henne varje månad?
Den makalösa manicken text
Så bra är den inte så att man vill lära sig texten.
Domningar
Otroligt intetsägande symtom som kan vara precis allt.
Elisabeth Nemert
Författarinna som jag recenserade förra sommaren. Till hennes nackdel.
Erotisk berättelse
Köp en Harlequin!
Eurovision contest 2005 vinnare
Eurovision SONG contest, om jag får be! Och svaret är: Grekland.
Flinkmans cafe
Det ligger i Skåne – tyvärr inte på rätt sida, d.v.s. östsidan. Dock kan jag vara något partisk i fråga om geografin.
Frisk ms
Man kan möjligen vara frisk i sin sjukdom, men man blir aldrig botad.
Främling sångtext
Fy! Det tillhör allmänbildningen att kunna Främling!
Grattis tårta nalle
Eh, va?
Insomningstablett
Cyanidtablett? Eller sömntablett? Skit samma.
3 kommentarer •

Ändra..

2005-08-02
15:04:56, Kategorier: Blogginlägg

En form av A - Ö
Jontas är inte…
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A – Alkoholiserad (jag har 5 km till Systemet - och bor ändå i Gbg)
B – Balettdansör (men tycker om Ballerina)
C – Cynisk (whoops, där ljög jag rejält)
D – Dryg (eftertänksam låter bättre)
E – Entledigad (jag har bara semester)
F – Fossil (än)
G – Gul (bara dygnet före den akuta gallstensoperationen)
H – Hög (inte lång heller: 183 cm)
I – Irriterad (har inte åkt flärdtjänst på två veckor)
J – Jägare (okej, så jag mördar ändå snart fiskmåsen jag har utanför fönstret)
K – Kramgo (slarvar med den dagliga träningen)
L – Lyxhustru (än)
M – Miljötänkande (annat än: jag vägrar sopsortera)
N – Naken (viss hårbeklädnad)
O – Oumbärlig (andra kan sopsortera)
P – Pedant (det får man inte vara om hämndtjänst bara kommer var tredje vecka för att städa)
Q – Varför är det så ont om Q?
R – Religiös (oansvarligt dravel som exkluderar icke likasinnade, ofta genom våld)
S – Sedesam (jag älskar det mänskliga fördärvet)
T – Trög (om man förklarar ingående och med diagram)
U – Underbar (jag är defekt)
V – Vimsig (möjligen något disträ)
W – Westergren (mormors mor gifte sig och namnet försvann från den här släktgrenen)
X – X-rated (jag har inte varit med i någon porrfilm)
Y – Ytlig (ge mig tid och jag kan bli väldigt filosofisk)
Z – Zooskötare (jag har bara ett kattdjur)
Å – Åskrädd (saknar all respekt)
Ä – Ärtig (har någon varit det sedan 50-talet?)
Ö – Överallt (jag bara uppfattas så)
•

Ändra..

2005-08-01
19:22:37, Kategorier: Blogginlägg

Femman v.31
1. Vilken kroppsdel är du mest stolt över?
Näsan? Smal och smäcker - enda gången det kan sägas om något på mig.
2. Välj ett ärr, säg var det sitter och berätta hur det kom till.
Jag har ett ärr på 2-3 cm vid ena tinningen. Det måste ha kommit då jag var liten, men varken jag eller mina
föräldrar minns det. Ärret är inte iögonfallande då det gått så många år sedan jag fick det.
3. Vilken är din mest intressanta kroppsliga detalj?
Intressanta? Jag har ett gummiansikte. Är det tillräckligt intressant?
4. Vilken kroppsdel är du minst kompis med?
Fötterna, om jag nu inte kan välja hela kroppen. Visst, det finns storlek 47 i skor att köpa, men de är skitfula.
Hade jag bara haft storlek 46... *drömmer*
5. Har du opererat bort något och saknar du det i så fall?
Nu ska vi se...
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1) En bit av vänster testikel (var det för mycket information?) - saknar inte.
2) Halverad stortåsnagel efter nageltrång - saknar inte.
3) Gallblåsan - saknar inte.
4) Två födelsemärken - saknar inte.
5) Övre högra visdomstanden - saknar inte.
Min reflektion...
Gud, så ytligt!
Kommentera •
Ändra..
11:26:24, Kategorier: Blogginlägg

Som en kattblogg
I går kväll fick kisseälsklingen Gazzy tre nya lekkamrater. Nattfjärilen. Malen. Spyflugan. De roade sig och hade
kul runt datorn där jag satt. Gazzy skuttade glatt, ungefär som en kalv på grönbete. Själv tröttnade jag på deras
kurragömmalek och satte mig i soffan istället en stund.
Tyvärr har min fina kisse lite översittarfasoner. Eller om hon är hårdhänt. Jag vet inte så noga. Hon började dunka
med tassen på sina nyfunna vänner så de blev alldeles vimmelkantiga och föll under bordet. Det hindrade inte min
älskling från att följa efter och fortsätta dunka på dem. Jag tror inte de uppskattade det riktigt, för de försvann en
efter en in i gästrummet för att gömma sig bak gardinerna.
Min stackars kisse kände sig väldigt övergiven sedan i går kväll. Ofta återkom hon till datorbordet där hon
längtansfull tittade sig omkring efter vännerna utan att de återkom. Det hjälpte inte ens att hon kallade på dem.
Förtvivlan och sorgen var hjärteskärande att höra. Hennes bästa vänner. Ville inte leka mer med henne.
Tolv timmar senare sitter hon fortfarande och väntar. Emellanåt kommer ångestropen, men hennes lekkamrater
sitter fortfarande tyst bak gardinerna. Ska de våga sig fram igen?
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