
Arkiv för: Februari 2006 

2006-02-28 
 16:35:17, Kategorier: Blogginlägg  

Dagens reflektioner 

I dag fick jag minnesförteckningen hemskickad från min fars begravning. Makabert. En inbunden bok med 
anteckning kring vem som har skickat en sista hälsning genom blommor eller bidrag till Cancerfonden. Vad ska 
jag göra med denna minnesförteckning? Ska det väcka trivsamma minnen när jag läser eller nåt? Äh.  

Jag har i 23 år haft radion påslagen nätterna igenom, mest som en vana. För tjugo år sedan vaknade jag av 
sorgemusik och förstod inte varför. Det framgick på morgonen när jag i köket såg mina föräldrar försjunkna i 
morgontidningen. Så det var de som kom med upplysningen om mordet som skett. Jag ska väl inte återge min 
omogna kommentar. Mina ursäkter är att jag var 16 år och övertygad ungmoderat. Och efter denna händelse 
började man med nyhetssändningar i radio varje timme även nattetid.  

På jobbet serveras varje torsdag soppa. Jag tror det är ett rullande schema där samma soppa återkommer efter 
cirka fem veckor. Men något har hänt sista halvåret. Menyn har bytts ut radikalt. Vecka 1: Thailändsk 
kycklingsoppa. Vecka 2: Ärtsoppa. Vecka 3: Italiensk kycklingsoppa. Och så börjar det om igen med vecka 1. 
Man skulle kunna tro att sjukhusköket köpt in stora kvantiteter kyckling billigt. Den smakar lite märkligt. Rökt? 
Rökt kyckling? Jag har hela tiden hävdat att det är turkiskimporterad kyckling där de blivit rökta av att ligga 
bredvid brinnande kycklingar. Så jag är inte så säker. Fågelinfluensan har nog funnits länge i Sverige. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-27 
 18:42:44, Kategorier: Blogginlägg  

Hur mycket man är jag? 

För några veckor sedan skrev r2 om vad som hände när han vaknade och var kissnödig på tåget. Något om hur en 
viss kroppsdel reagerade. Okej. Jag var med om något liknande förra veckan. 

Det var säkert en solig dag med vårvärme och fågelsång ute. Intet ont anande satt jag inne på jobbet och var 
väldigt koncentrerad. Timmarna gick och jag rörde inte en fena, ungefär så uppslukad av mitt arbete var jag. Så 
med ett ryck upptäckte jag att klockan var mycket och jag skulle springa iväg på ett ärende. Halvvägs i de långa 
korridorerna kände jag hur mitt underliv tydligt strypts på blodtillförsel under timmarna vid skrivbordet. Allt blod 
forsade nämligen nu, då jag var upprätt och i rörelse, till en viss punkt - och i överflöd! Jag kände hur mina 
pyjamasbyxor till arbetskläder plötsligt var Cirkus Maximum. Och vad kunde jag göra? Ingenstans att fly och mitt 
ute i korridorerna. Tja, jag låtsades som ingenting. Ibland måste man inse att man inte har kontroll över vissa 
situationer. Och att vissa saker är naturliga. Som att jag gjort bort mig. Offentligt. 

 8 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-26 
 22:35:27, Kategorier: Blogginlägg  
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Tiga är guld 

Är det inte vinter-OS i år? Äh, jag lär väl märka när det börjar. Alltid är där nån fåne som pratar om det nånstans. 
Eller det är kanske inte förrän i december? 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-25 
 22:38:00, Kategorier: Schlagermassaker  

Schlagermassakern – åttonde året, del 2 (Karlstad) 

Först och främst - skippa programledare och alla mellanakter! 

MAGNUS CARLSSON - Lev livet 
Lev livet, varje minut. Lev livet tills det tar slut. Jag ska samla stunder, nya under. Älska och andas alla sekunder. 
Lev livet, nätter och dar. Lev livet, livet jag har. Låt det hända, låt det komma, Åh, jag vill, jag vill, jag vill. 

Abnorma twistband som körtjejerna ska sno in i sig i - snacka om avancerad show! Nej, men här kom äntligen, 
med tanke på förra veckan, en riktigt bra låt som andas svensk 70-talsschlager signerat Glenmark. Och tänka sig! 
Glenmark hade skrivit den (tillsammans med Niklas "ratad av en flata" Strömstedt)! Problemet är Magnus röst 
som är speciell och inte verkar höra hemma i varken dansband, popgrupp eller schlagervärld. 

Två anmärkningar: Precis som i förra veckan hade ordet "sms" smugit sig in i texten! Ajabaja! För det andra; 
textraden "Jag vill leka med andra" låter som "Jag vill leka med andar" hur jag än lyssnar. Och jag vet inte om det 
är Anden i glaset som genom någon högre makt gett Magnus ännu mer hår på huvudet. Kusligt, hur som helst. 

Betyg: Fyra hårtransplantationer. 
Låtassociation: Hej, clown - Jan Malmsjö. 

THE ELEPHANTZ - Oh Yeah 
Oh my baby, speeding fast. She got the (ooo-aaa) oh yeah. So I feel like we could last. I feel her (ooo-aaa) oh 
yeah. Oh my baby, speeding fast. She got the (ooo-aaa) oh yeah. So I feel like we could last. I feel her (ooo-aaa) 
oh yeah. 

Pellefant med vänners hallickar. Oh yeah?! Oh no!!! Fel, fel, fel, bort, bort, bort! På skivinspelningen började 
låten med en massa tjut "whaaa's up" som direkt hämtat från Scary movie. Hela låten var "scary". Ibland lät texten 
som om det bara var joller, men ibland kom där in något jag kände igen. Ding-ding-a-ding-dong. Ah, Crazy frog? 
Då rekommenderar jag hellre originallåten: Dengdeeengdeeng. 

Betyg: En snabel upp i... 
Låtassociation: Axel F - Crazy frog 

SONYA - Etymon 
Etymon is the word I say to you. Means I always will be true. I will love you endlessly. For ever and ever. 
Etymon. I hear the angels say your name and my life is not the same. Now I know where love comes from. For 
ever and ever. Etymon. 

Vad hette låten? Pokémon, eller nåt? Deprimerande sydeuropeisk discodunk, som i och för sig var vackert, men 
inte bra. Den manliga kahkikören fascinerade. De skulle både röra sig i takt och sjunga samtidigt, utan större 
framgång. Koordination och simultanförmåga fanns inte. Och hon, tjejen som sjöng, var väldigt andfådd. Mer av 
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hennes insats minns jag inte. Karlarna var behållningen, tack vare sin oförmåga. 

Betyg: En safariresa. 
Låtassociation: Diva - Dana International 

ÖSTEN MED RESTEN - Ge mig en kaka till kaffet 
Ge mig en kaka till kaffet sen så är det bra. Och femtio spänn på en skraplott är allt vad jag vill ha. Ge mig en 
koltrast som sjunger när våren snart är här. Allt jag begär. Allt jag begär. Ge mig en kaka till kaffet sen är jag 
tillfreds. Om Zlatan sen sätter straffen behövs det inget mer. Låt mig få se hur det skymmer när sommaren är här. 
Allt jag begär. Allt jag begär. 

Café Karlstads husband sponsras i år av Svenska Spel genom att göra reklam för skraplotten. Som tack får de 
(sjunga om) en Ferrari, vilket är mer än de Volvobilar förra veckans Pandang fick för att de sponsrade säng- och 
kuddtillverkare. Usch, jag kan inte nog betona hur illa jag tycker om den här typen av gubbrock där texten är så 
patetisk. Hörde jag fel, eller sjöng de "Jag fäster dig inte vid väggen"? Jaja, den generationen brukade väl göra så. 
Och de sjöng i fel tonart låten igenom. Anna Book! Kom tillbaka! Allt är förlåtet! 

Betyg: Ett PRO-medlemskap. 
Låtassociationstöld: Vem e de du vill ha - Bettan, Kikki, Lotta 

PABLO CEPEDA - La chica de la copa 
She’s magical, an angel from the sky. Burning like a Spanish firefly. Impossible just not to fall in love. But she’s 
mine - la chica de la copa. Knocked me out, took me by surprise. Dancing like a devil in disguise. Impossible not 
to fall in love. And she’s mine. She’s mine - la chica de la copa. 

Ah, äntligen lite paljetter! När den svarta kostymen försvann stod han kvar i en vit brynja med paljetter! Äntligen 
lite... öh... klass? I övrigt. Hemsk engelska, ibland hyfsad men oftare förskräcklig. Artikulera! Sången, öh, jag 
minns inte. Latinovågen har nog dragit förbi. 

Betyg: Två höftvickningar. 
Låtassociation: Jag kan inte associera då jag inte hört någon så här dålig latinolåt tidigare. 

KIKKI DANIELSSON - Idag & imorgon 
Idag och imorgon och från och med nu. Det finns ingen annan, det finns bara du. Det enda jag vill är att va’ där du 
är. I en mycket bättre värld. Idag och imorgon och hela mitt liv. Det finns inget annat, det finns bara vi. Och vad 
som än händer och vart du än går, så finns jag där idag och imorgon ändå. 

Var det en blus? Min association gick till 1985, men inte Bra vibrationer utan Piccadilly Circus (Pernilla 
Wahlgren). För blusen var... Psychedelic Circus...tält. När det gäller Kikki är jag inte nådig. Alla löpsedlar som 
någonsin skrivits är för snälla. Hon skulle aldrig lämnat Wisex eller Chips. Inget har ändå blivit bra därefter. 

Röstmässigt blev jag förvånad. Var det verkligen Kikki? Eller mimade hon till Towa Carson? Låten verkade vara 
40 år gammal och tillhörande Ann-Louise Hanssons repertoar. Och låten lyfte aldrig. 

Betyg: En halv falukorvsskiva. 
Låtassociation: Som sagt... 

NICLAS WAHLGREN - En droppe regn 
Du gav mig en droppe regn som har ändrat allt. Och tusenfalt av bara en droppe regn, står min mark i blom - en 
rikedom. 

Nej, en ballad! Usch. Den kanske hade funkat som discoremix? Problemet med en ballad på tre minuter är att man 
bara hinner dra ut på fyra meningar i en hel låt innan den är över. Det händer liksom inget i låten - varken i fart 
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eller i innehåll. Tråkigt! När Niclas greppade mikrofonstativet à la vi-rockar-hårt, och snurrade runt, kunde det 
liknas vid att krysta ut den sista skiten som satt sig på tvären. Väldigt förlösande när det var över. Hela låten 
skulle behövt laxermedel. 

SVT sparar på klädkontot. Den bruna skinnjacka Niclas hade på sig hörde till de bruna skinnbyxor Magnus 
Bäcklund hade på sig förra veckan. 

Betyg: Ett G - som i gödsel 
Låtassociation: Usch, nej. 

VELVET - Mi amore 
Mi amor-amor-amore. Take my heart, take my hand. Amor-amor-amore our love will never end. Fly away with 
me, my angel from heaven sent. Amor-amor-amore. Take my heart. Mi amore. Oh, mi amore, mi amore. 

Rösten stämde inte till utseendet. En trånande medelhavslåt för en varmblodig och åmande donna. Vad fick vi? 
En falsksjungande och loppbiten fäbojänta som saknade bakstycke på klänningen och omotiverat visade arslet 
hela tiden (den kameraåkningen kunde slutat illa). Carolas fångad-i-en-stormvind-fläkt hjälpte inte.  

Betyg: En... nånting. 
Låtassociation: Wild dances - Ruslana 

Jag blev förvånad. Hur kunde både Velvet och Sonya få så höga placeringar men inte Pablo? Och Kikkis 
framgång kan jag bara tillskriva att svenska folket har 1) dålig smak och 2) tycker omotiverat synd om henne 
p.g.a. löpsedlarna. En ballad i andra chansen är också utan chans - den går aldrig till Globen vid kvalning. Nå, 
den här veckan var något bättre än förra, men inte mycket. Behållningen var Anders Glenmark även om han själv 
(tyvärr) inte uppträdde. Jag har gillat Anders ända sedan jag såg honom med Glenmarks i Christinehof typ 1975. 
Östen med resterna hamnade där de förtjänade. 

Placeringar: 

Åttonde plats: Elephantz 
Sjunde plats: Pablo Cepeda 
Sjätte plats: Östen med resten 
Femte plats: Sonya 

Andra chansen: Velvet 
Andra chansen: Niclas Wahlgren 

Globenfinal: Kikki Danielsson 
Globenfinal: Magnus Carlsson 

 7 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-24 
 16:24:14, Kategorier: Blogginlägg  

Lathet 

Fredag, kl. 16.16. Gazzy känner det motigt att behöva kliva ur sängen. Håller sig fast i madrassen. 
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 6 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-23 
 18:33:13, Kategorier: Blogginlägg  

Never ending story 

På distans har jag tömt mitt föräldrahem. Under de två dagar jag var i lägenheten hann jag bara grovsortera papper 
och fotografier. I övrigt gick jag runt och pekade ”det vill jag ha, men inte det”. Sedan har jag per telefon fått 
förklara mer ingående när frågor dykt upp, om vad jag vill med allt. Det har inte varit lätt. 

När min far precis hade dött, pratade jag med en tant. Hon ansåg att jag skulle säga upp mig från jobbet och flytta 
hem till min fars bostad och bara ta över, d.v.s. flytta in i befintligt bo. Det värsta var att hon menade allvar med 
sin synpunkt som jag genast förkastade av många anledningar. Men där finns en poäng. Vad ska jag göra med 
allt? Mycket kan jag kasta eller skänka bort, men där finns också mycket som är av nostalgiskt värde, eller hur jag 
ska uttrycka det. 

Jag undrar hur många tusen fotografier jag räddat undan. Tyvärr har de bleknat, åtminstone de som jag varit mest 
intresserad av. De från då jag nästan var nyfödd. Prydnadssaker är något jag inte tycker om, men plötsligt har jag 
massor eftersom jag förknippar så många minnen med dem. Så det får jag också spara. Alla tavlor som min far 
målade håller jag också hårt i. I övrigt är det i stort sett bara köksmöblemanget jag tar hem till mig. Ska sanningen 
fram så har jag haft mardrömmar om att ha dubbelt bohag där jag får kliva över sakerna hemma. 

Till sommaren får jag upp möbler och minnessaker. Då tar en kusin med familj allt på släp upp till mig eftersom 
de då ändå ska passa på att semestra i Göteborg. Men lite orolig är jag. Jag har börjat få erbjudanden om 
handikappsanpassad lägenhet och ska förmodligen snart flytta. Hoppas jag hinner flytta innan alla saker kommer 
från Skåne, för jag vill inte flytta samma saker två gånger. Nästa problem är att jag kanske får en mindre bostad 
jämfört med den jag har nu. Då blir det ännu värre med att få plats med allt.  

I övrigt håller jag fortfarande på att reda ut alla papper. I dag har jag sagt upp dubbla hemförsäkringar för 
dödsboet. Han har haft dubbla försäkringar i olika försäkringsbolag, vilket verkligen varit onödiga kostnader med 
tanke på att man inte kan få ut dubbelt vid skadeanmälan.  

Sedan är jag lite upprörd på begravningsbyrån. Det blev rejält mycket dyrare än väntat, trots en enkel begravning. 
Men så har man också tagit upp poster som ”svepning” trots att det utfördes av släkt utan närvaro av 
begravningsbyrån. Tror jag. Jag var inte med och har nu svårt att säga vad som gjorts eller inte när jag sitter med 
räkningen. Det känns lite som att begravningsbranschen i stort försöker mygla eftersom ingen ifrågasätter p.g.a. 
finkänslighet. Där är nog inte många som vill ifrågasätta då det blir en form av en konflikt kring ett dödsfall. Men 
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jag har aldrig varit finkänslig.  

Jag är fortfarande mycket förbannad på Svenska Kyrkan eller personerna jag mött därifrån. Och fortfarande har 
jag inget hört om mitt utträde ur denna sekt, men sekter är inte kända för att släppa ifrån sig de fått sina klor i.  

Det är nog det enda jag har. Min ilska över olika saker och ting. Något annat vågar jag inte känna. Avslut får jag 
först när bouppteckningen är klar om en månad. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-22 
 22:32:05, Kategorier: Blogginlägg  

Han, ni vet... 

Är där egentligen någon mer än jag som fortfarande följer Alias på TV4? Serien har tappat fart och TV4 gör sitt 
bästa att som vanligt gömma serien i tablån sen tisdagskväll. Men nu är det intressant. Kanske. Jag tycker det. En 
Another Mr. Sloane har dykt upp och som spelas av Joel Grey (snart 74 år). Japp, den Joel Grey. Som var med i 
filmen Cabaret, 1972, tillsammans med Liza Minnelli (snart 60 år). Den Joel som spelade Master of Ceremonies 
(Konferencieren på svenska). Och då vet alla vem jag menar! Eller hur?  

Jaa... Jag ville väl egentligen inget speciellt. Bara att det är kul att se Joel Grey igen. 
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Bilden ovan lånad från Two Evil Monks Guides 

För 34 år sedan... 

Sida 7 av 21Flärdskrivaren - Arkiv för: Februari 2006

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2006/02/



 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 18:10:31, Kategorier: Blogginlägg  

Drygar ut den minimala lönen 

En skam för min yrkeskår. Ja, hon åkte ju fast. Nej, det sista menade jag inte. 

 Kommentera •  Ändra..  
 17:57:49, Kategorier: Blogginlägg  

Den som väntar på nåt... 

Här går man och längtar efter att någon dag få post i brevinkastet som inte är reklam. Så dumt av mig! Min 
önskan blev uppfylld. Med råge. 

1. Det är tydligen dags att gå till tandläkaren igen. Jippi! 

2. Det är tydligen dags att gå till doktorn för årskontroll. Jippi! 

3. Det är tydligen dags att betala begravningen. Men oj, så dyrt! Jag känner mig något lurad eftersom där finns 
poster jag inte var medveten om samt att de uppgifter jag fått muntligt var exklusive moms. I min enfald trodde 
jag att man var tvungen att ange priser inklusive moms när det gällde privatpersoner? Inte trodde jag att dödsbon 
automatisk blev registrerade företag? Nej, knappast. *muttrar* Och rätt som det är vill väl begravningsbyrån 
dessutom få betalt för boupptäckningen. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-02-21 
 19:57:25, Kategorier: Schlagermassaker  

Schlagerförklaring 

Och rakt in på en fjärdeplats i min besöksstatistik har jag fått sex träffar för "jag ljuger så bra". Ja, jag skulle väl 
inte få några nya besökare om jag inte varje år skrev om melodifestivalen.  

Sedan vill jag passa på att besvara ett inlägg jag fått. 

Det jag inte förstår är du sitter en lördagkväll och tittar på hela programmet och sedan sätter du dig 
ner och sågar varje låt. Det tråkiga är inte hur dålig programledare Lena Ph var eller hur hemska 
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byxor Magnus hade på sig. Det är att du har så lite att göra att du sitter en lördagkväll och tittar på 
något som du verkligen inte tycker om. Ryck upp dig och kommentera något positivt istället!  

Det är du som framstår som negativ. Ogillar du min schlagermassaker så mycket hade du inte behövt läsa den 
eller ens kommentera den. Som jag ser det är jag väldigt positiv till Melodifestivalen och European Song Contest. 
Annars skulle jag inte i åtta år sitta och skriva recensioner. Hur du sedan kunnat missa att jag är schlagernörd, 
älskar melodifestivalen, skriver med humor och har en publik som kan visa uppskattning, är mig obegripligt. Och 
du måste ha missat länken till höger; Om sidan. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 12:56:18, Kategorier: Blogginlägg  

Utmattad 

Först är jag ledig sju dagar från jobbet. Därefter jobbar jag en och en halv dag varefter luften går fullständigt ur 
mig, jag avslutar arbetsdagen och åker hem. Nu tar jag flexledigt till nästa måndag. Timmar att ta av har jag. 
Drygt 45 närmare bestämt. Men jag ligger en månad back på jobbet, men jag skjuter eländet på framtiden. En 
ordentlig vila gör nog att jag blir effektivare när jag väl återvänder till jobbet.  

Om inte annat så måste jag ladda upp inför nästa schlagermassaker på lördag.  

Dagens omtanke: En läkare letade upp mig för att beklaga sorgen. Omtänksamt.  

 Kommentera •  Ändra..  

2006-02-20 
 19:59:27, Kategorier: Blogginlägg  

Jag är så förutsägbar. Det är sällan jag avviker från min dagliga rutin. En arbetsdag är alltid den andre lik. Kanske 
inte på jobbet, men den övriga tiden på dygnet en arbetsdag. För att börja med morgonen. Orubblig. 

04.45 - Jag stänger av klockan innan den hinner ringa. Aldrig att jag försover mig eller ligger lite längre. Käckt tar 
jag ett jätteskutt ur sängen (okej, jag stönar och försöker räta ut alla lemmar som inte redan av naturliga skäl på 
morgonen står ut från min kropp), tänder aldrig en lampa utan famlar mig fram till datorn i vardagsrummet som 
jag genast startar. Oj, nu glömde jag säga att jag faktiskt säger god morgon till missan då vi samtidigt hoppar ur 
sängen. Under tiden som datorn startar går jag ut i köket, tar min lilla magmedicin, tänder fläktlampan, hämtar in 
morgontidningen som ligger på hallgolvet.  

Måste jag berätta att jag nu sköter tarmen? Nä, tänkte väl det. Märkligt nog så brukar tidningen vara utläst vid 
spolning. *ähum* 

Nu är det dags att hämta frukostskålen (flingor med mjölk) och placera sig framför datorn för att läsa nattens 
mejlskörd (oftast noll mejl men ett par spam... från r2). När klockan är 05.45 är det dags att stänga av datorn, 
plocka ihop lite kläder för att sedan gå och borsta tänder och duscha. Under tiden som jag duschar sitter missan 
och stirrar fascinerat på mig. Efter påklädning packar jag väskan med spruta, startar mobilen, tvättar glasögonen, 
tar på mig skor och ytterkläder, säger hej då till missan, greppar kryckan och kastar mig ut i hissen. Senast 06.15 
måste jag stå ute för att invänta flärdtjänsten som ska hämta mig 10 minuter senare.  

Japp. Så här ser morgonrutinen ut arbetsdagar. Intressant? Nej, men jag fick åtminstone ihop en text här i dag 
också. 
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 •  Ändra..  

2006-02-19 
 18:42:05, Kategorier: Blogginlägg  

Blandat 

Det är väldigt tyst från församlingens sida. Min vägran att fylla i deras utträdesblankett verkar ha gjort dem 
besatta av att få behålla mig som medlem. Svenska kyrkan måste vara den enda kända organisation där man gör 
allt för att behålla de medlemmar som inte delar deras uppfattning. Jaja. Där är ju i och för sig SSU också.  

Ständigt får jag reaktioner från andra om mitt arbete. Tydligen förvånas man över att jag, som saknar egentlig 
sjukvårdsutbildning, har så stort ansvar för något som är så viktigt och som påverkar sjukvården i hela landet. På 
ett sätt kan jag förstå det, men så märkvärdigt är det inte. Det jag gör är att ifrågasätta sköterskor och läkare i 
deras arbete, men inget ändras av mig förrän jag fått klartecken. Det är fel jag ändrar, saker som skulle varit rätt 
från början. Nej, det har inte direkt något med enskilda patienter att göra. Få inte uppfattningen av att mörkar typ 
felbehandlingar eller nåt. Det är det rent administrativa jag ifrågasätter, ändrar, kompletterar, diskuterar, lägger 
mig i.  

Jo, jag förvånade någon i veckan när jag berättade om ovan. Jag träffade nämligen någon som har motsvarande 
uppgift som jag.  

Och det gjorde jag bara för att moderns sambo hamnat akut på sjukhus i samband med att jag åkte hem för 
begravningen. Jo, det är fortfarande kaos kring allt som händer och som drar min uppmärksamhet från den vanliga 
och normala vardagen. Jag saknar lugnet och rutinen. 

Begravningen var enkel och värdig. Och med det försöker jag nu återgå i vardagen. 

 •  Ändra..  

2006-02-18 
 23:35:00, Kategorier: Schlagermassaker  

Schlagermassakern – åttonde året, del 1 (Leksand) 

Detta är nu min 30:e schlagermassaker. Hur orkar jag? Ja, jag orkade då rakt inte massakrera ESC förra året, 
men det är ju den svenska uttagningen som är den intressanta. Är ni redo? Då kör vi! 

SIMONE MORENO – Aiayeh (The Music Of The Samba) 
Aiayeh - it's the music of the samba. Aiayeh - it’s the music of your soul. Aiayeh – balancando nessa danca. 
Aiayeh – I lose control. It’s the music of the samba. Aiayeh. 

Och in kommer en sjungande gul påskkyckling med två dansande påskris och kör en Lambada utan större 
övertygelse. Åtminstone blev inte jag övertygad. Förträngt och bortglömt. 

Betyg: Två äggulor. 
Låtstöld: The Mahna Mahna Song, Mupparna 

ELECTRIC BANANA BAND – Kameleont 
Jag är en sorts kameleont. En blandning av kamel och dront. Jag är en sorts kameleont. En drontkamel eller nåt 
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sånt. Jag är en sorts kameleont. En blandning av kamel och dront. Jag är en sorts kameleont. En drontkamel eller 
nåt sånt. 

Det här tyckte jag inte ens var bra eller kul på 70-talet trots att jag då var rätt målgrupp åldersmässigt. 
Nostalgifaktor noll. Jag funderade mest kring koreografin. Det såg ut som om de knäböjde för en 
rektalundersökning där något sedan gått fel och där de fick torka väggarna.  

Betyg: Ett finger upp i... 
Låtstöld: Last christmas, Wham 

ANNA SAHLENE – This Woman 
This woman’s gonna rise. She’s only getting stronger before his eyes. She holds a strength that he didn’t know. 
But she knows, now she knows that she’s worth so much more. He only seemed to let her down. 

När började Sahlene bli tantig i sitt låtval? Mingelkören (jäkla springande) av tjejer hade så alldaglig klädsel med 
jeans och konstiga blusar. Så slog det mig att det är ett mode hämtat från Desperate Housewives. En serie jag inte 
tycker om. Och samma åsikt har jag om låten. Men som sagt – var tog Sahlenes popkarriär vägen? Här såg man 
den då inte. 

Betyg: En graviditetstest. 
Låtstöld: Alla dessa discolåtar som beskriver hur kvinnor reser sig efter destruktiva förhållanden och minsann 
ska visa världen hur starka och självständiga de är. Kanske ändå mest It's raining men, The Weather Girls 

MAGNUS BÄCKLUND – The Name Of Love 
Hear me shout in the name of love. Raising my hands to the sky above. ‘Cross the seas over time and space. I’ll 
be by your side ‘til the end of days. 

Vad hade facklorna med låten att göra – de som kören travade runt med? De bruna läderbyxorna Magnus hade på 
sig fascinerade mig. Allt var ett enda stort gällivarehäng. Inte för att man såg någon bar hud, men de byxorna var 
verkligen märkliga. Sjöng Magnus nåt? Jag minns inte. Jag förfasade mig över allt häng och veck i byxorna. Min 
dröm: facklor -> läderbyxor. 

Betyg: En korsbefruktning (av Roger Pontare och Sandra Dahlberg). 
Låtstöld: Best of Pontare/Dahlberg. 

LINDA BENGTZING – Jag ljuger så bra 
Jag kan klara mej själv, kan gå ut varje kväll, komma hem när jag vill. Se en skräckfilm och sen kan jag somna 
igen utan dej tätt intill. Har min tidning ifred och en säng som är bred. Så bättre kan ingenting va’. “Jag har allt 
jag vill ha” som jag sa när du ringde idag. Jag ljuger så bra. 

Gud, så polyperna växt sedan förra året! Hur nasalt och krystat var inte detta röstmässigt? Skolkat från 
sånglektionerna? Eller kanske snarare helt uteblivit. Plus för klänningen med Kiss på (gruppen Kiss, inte 
klänningen med kiss på). Minus för låttexten som innehöll ”sms” vilket gör att den snart är lika hopplöst ute som 
World Wide Web som Nick Borgen sjöng för några år sedan. Datera inte låtar till teknisk utveckling! 

Betyg: Två piprensare genom näsborrarna. 
Låtstöld: Avundsjuk och Håll om mig, Nanne 

PANDANG – Kuddkrig 
Jag vet - om vi kommer igång. Kastar kuddar, natten e lång. Dansa salsa alla tillsammans. Ta min hand (och 
nananananana). Jag vet – om vi kommer igång. Kastar kuddar, natten e lång. Dansa salsa, dansa salsa. Ta min 
hand (och nananananana). 
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Lika illa att sjunga om sms är att sjunga om Volvobilar. Får man verkligen sjunga sånt i en public service-kanal 
och i ett sammanhang där man inte får sjunga Fyra bugg och en Coca Cola utan att byta ut det till Fyra tugg på en 
gammal kola, eller nåt? Nå, detta var, precis som med Electric Banana Band, ännu en låt för Mora Träsk att lägga 
till i sin repertoar. Killarna verkade vara stora Baccara-fans. Svart skjorta, vit slips. Vit skjorta, svart slips.  

Betyg: En snuttefilt. 
Låtstöld: Eftersom singlarna och dess B-sidor är borttagna, får jag väl säga att detta är från en B-sida av någon B-
rapare som lever kvar i dagisåldern. 

HANNAH GRAAF – Naughty Boy 
A naughty, naughty, naughty boy. Watch him dancing on the floor. Up and down he’s all around, hit you baby 
right on time. A naughty, naughty, naughty boy. Love you, tease you, and adore. I guarantee that you’ll enjoy, 
‘coz he’s just a naughty boy. 

Elegant koreografi. Bra låt. Bra text. Och Hannah Graaf! Där sprack det! Det hördes direkt att detta var en 
fortsättning på A different kind of love som Caroline sjöng förra året. En bättre fortsättning dessutom. Men vad 
tänkte man när man valde ”sångerska”? Att helårsprenumeranterna för Slitz skulle slita sig från någon OS-pub 
och ringa och rösta?  

Betyg: (för låten) Fyra applåder och (för sången) en undanviftning. 
Låtstöld: Snarare ett lån. Eller en repris. En varning till upphovsmännen: Förnya er! Ett vinnande koncept finns 
inte. 

ANDREAS JOHNSON – Sing For Me 
Sing for life, sing for joy. Sing for every man and woman, girl and boy. Sing a song, a simple melody. Sing out 
load or just hum. Sing for moments in the past and times to come. Sing for history and destiny. Won’t you sing 
for me. 

Vem var nu detta? Konferencierens (i Cabaret) bror med kortisonsvullnad och dålig sminkning? Trallvänligt men 
ingen höjdare. En P3-låt för fega medelålders personer som börjar bli rädda för ny musik och musikstilar de inte 
känner igen. Trygghet. Tråkigt.  

Betyg: Två av nåt, jag bryr mig inte.  
Låtstöld: Ja, jag vet inte. Allt som är 60-talsinfluerat och trallvändligt.  

Över lag var låtarna väldigt, väldigt dåliga. Lena Ph som programledare var väl knappt godkänt. Artisterna var 
inte heller de mest kända eller populäraste. Några kända namn fanns bland kompositörerna, men de hade gjort 
ett dåligt arbete. Dokumentärfilmen om mikrofonstativet var blaha. Just i dag var jag verkligen svårflirtad. 
Kanske man inte ska ha, som jag har, krav på schlagerfestivaler.  

Placeringar: 
8: Aiayeh 
7: Naughty boy 
6: Kuddkrig 
5: This woman 

Andra chansen: Kameleont 
Andra chansen: The name of love 

Globenfinal: Sing for me 
Globenfinal: Jag ljuger så bra 

 6 kommentarer •  Ändra..  
 19:03:42, Kategorier: Blogginlägg  
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I fållan 

Glöm allt jag sagt om dalande besöksstatistik. På min födelsedag var här 1036 besökare. Tack för alla 
hälsningarna. Både för födelsedagen och alla stärkande ord kring min fars begravning. Allt har gått bra. I'm back. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-17 
 00:05:00, Kategorier: Blogginlägg  

På distans 4... 

Oh... Schlager! Schlager! Schlager! 

I morgon...  

Nej, jag är inte schlagernörd.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-16 
 01:00:00, Kategorier: Blogginlägg  

På distans 3... 

Tja, vem är det som blir 36 i dag...? För första gången på åratal ska jag bli firad. Kanske för att jag är i närheten 
av släkten och kan bli firad. 

 14 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-15 
 14:00:00, Kategorier: Blogginlägg  

På distans 2... 

Begravning.  

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-14 
 06:00:00, Kategorier: Blogginlägg  

På distans 1... 

I dag har jag funnits sju år på nätet med min hemsida. Märkligt. Det var ju bara något jag gjorde för att fördriva 
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tiden under min första sjukskrivningsperiod när jag fick ms 1999. Tänk så lätt något blir en vana och som plötsligt 
övergår i en ovana. I morgon blir dagboken/bloggen sju år. Den kom till ett dygn senare när jag insåg att jag inte 
hade mycket att fylla en hemsida med.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-13 
 18:46:55, Kategorier: Blogginlägg  

Felstavat 

De flesta morgontidningar brukar publicera vilka dödsfall som nyligen varit. Namn, ålder och ort eller församling 
radas upp. Jag och många med mig upptäckte att min fars namn var felstavat. Igen. Jag tyckte det var märkligt 
eftersom jag trodde att uppgifterna hämtades från Skattemyndigheten (folkbokföringen) och att de om några 
borde ha rätt uppgifter. Lite stött kände jag mig också då tidningen förra veckan publicerade dödsannonsen 
(rättstavad) för en kostnad av 2 299 kronor.  

Jo, jag säger igen när det gäller felstavat namn. I alla sammanhang har namnet stavats fel. Som i hyreskontraktet. I 
30 år har namnet varit felstavat i hyreskontraktet. Jag har själv också samma problem eftersom jag har samma 
efternamn. Min arbetsgivare har det också felstavat så det är ett under att jag får lönespecifikationen varje månad. 
Ibland påtalar jag när namnet är felstavat, ibland inte. Men jag tycker att det vid ett dödsfall åtminstone ska 
återges rättstavat. Alla som kände min far läser tidningen, ser att han är död och nästa reaktion är "titta, namnet är 
felstavat". Den sista reaktionen skulle inte ha behövts. Det stjäl fokus. 

Jag har fått en förklaring som jag delvis kan acceptera. Jag har fått en ursäkt. Och rättelse kommer att publiceras. 
Med det är jag nöjd. Min enda reflektion är varifrån man fått uppgifterna. Jo, det är Skattemyndigheten som 
lämnat ut kopia av läkarens ifyllda Dödsbevis. Jag trodde att det var en sekretessbelagd handling då det framgår 
specifik sjukvårdsinrättning på det. Undrar vad Socialstyrelsen säger om detta? I och för sig är det kanske 
Dödsorsaksintyget som är mer sekretessbelagd då det där framgår vad det var för sjukdomar som föranledde 
dödsfallet. Men ändå. Det hela känns olustigt i alla sina aspekter. 

Update 
Jag kanske skulle förklara felstavningen på dödsbeviset? Tydligen är persondata skrivit för hand av en läkare. 
Patientbricka som i normala fall ska användas har inte använts. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-02-12 
 20:53:04, Kategorier: Schlagermassaker  

Nedräkning 

Förväntansfull, som ett litet barn på julafton. Snart, på lördag, är det dags för min 30:e schlagermassaker. Just nu 
vässar jag hornen i pannan och polerar svansen. Det räcker med att se vilka som deltar i deltävling 1, så kan jag 
utifrån det massakrera dem. Fast jag får väl vänta tills jag hört låtarna också. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-11 
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 22:08:00, Kategorier: Blogginlägg  

Tv-höjdare? 

Där är död överallt just nu och jag vill bara fly men kan inte. Det räcker med att läsa lördagens tv-tablå. 
Associationer... Nästan komiskt, eller kanske inte. 

Romeo must die (SVT1) 
Himmelriket nästa (SVT2) 
Mitt liv som död (SVT2) 
Helgmålsringning (SVT2) - jä*la kyrka! 
Six feet under (SVT2) 
Safra vs Gud (SVT2) 
Hell's kitchen (TV3) 
Killer instinct (TV3) 
Soldier (TV3) 
Dödslistan (TV3) 
Bringing out the dead (TV4) 
Buffy och vampyrerna (Kanal 5) 
Det okända (TV4+) 
Hemsökta hus (TV4+) 
Min mamma mördades (TV4+) 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 21:24:58, Kategorier: Blogginlägg  

Hån! 

Aftonbladets februarihoroskop för vattumannen. Horoskopet i fetstil. Mina kommentarer i normal tjocklek. 

Under månadens första vecka roar du dig gärna och även en resa kan ge dig en rad fina upplevelser.  

Ja, skitkul! Jag roade mig med att åka två gånger till Skåne för att bland annat besöka begravningsbyrån för att 
kunna begrava min far i nästa vecka. 

Kanske även en spännande flirt.  

Nej, men många "hemma" har kommenterat att jag är singel och om jag inte borde göra något åt det. 

Men februari är annars en stillsam månad. 

Sex tågresor. Två dödsfall. Begravning. Tömma två lägenheter. Sälja en bil. Deadline på jobbet medio februari. 
Jobbat extra 45 timmar förutom normal arbetstid. Schlagermassaker. Konflikt med Svenska kyrkan. Nytt ms-
skov. I jämförelse - hur ska årets resterande månader bli? 

Du behöver lugn och ro, både mentalt och fysiskt, och våren kommer att ge dig mer om du kan unna dig 
själv rejält med vila och avkoppling nu.  

Jag kan inte unna mig någonting. Jag har ingen kontroll över allt som händer omkring mig. 

Det sista du behöver är att bli indragen i andras bekymmer, och eftersom du är hjälpsam av naturen finns 
det en risk att just detta händer. 
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Andras bekymmer? Jag tycker allting är egna bekymmer. Andras bekymmer (och mina) blir det om jag inte gör 
allt ovan. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 19:29:31, Kategorier: Blogginlägg  

Spontant 

Ibland är jag glad över att det inte finns vittnen när jag pratar med missan.  

- Ska du verkligen sitta där ensam med din bajskorv? 

Jo, det vill hon tydligen. Hon skäms, vill inte krypa fram, eftersom hon hade en ofullständig tarmtömning i lådan 
för en stund sedan. Den lär lossna på min huvudkudde i natt. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-10 
 19:13:59, Kategorier: Blogginlägg  

Heartless 

Jag måste erkänna att de flesta som hittar hit via sökmotorer gör det då man söker efter sexvideo. Till er riktar jag 
mig nu med följande: Snusktanter! Köp en Jackie Collins istället! 

Sedan verkar PRO också ha hittat hit då några letat efter nakenbilder på Arja Saijonmaa. Framtida omslagsflicka 
eller mittuppslagsutvik i medlemstidningen? 

Tydligen har också någon hamnat i tv:s lekträsk och söker efter information om Anton Körberg. Mitt bästa tips är 
att sluta titta på tv innan du blir omyndigförklarad utifrån ditt val av tv-program. 

EKG-tolkning verkar fortfarande vara något man söker när man hittat hit. Jo, det är svårt att få information om 
EKG på nätet. Själv har jag inte så mycket att säga om det. Bara att när kurvan är rak så beror det på 1) 
strömavbrott eller 2) du är hjärtlös. 

Trekärlssjuka är ett nytt sätt att hitta min sida på. Det betyder att tre av hjärtats kranskärl har förträngningar. 
Resten är en hel vetenskap som jag inte går in på, för jag vill inte belasta nätet. Eller för att det är fredag och jag 
inte känner för att skriva mer. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 17:31:15, Kategorier: Blogginlägg  

Typiskt 2 

En dag med vila gör att allt känns mycket bättre. Ja, bortsett då från att jag har migrän. Kanske för att jag varit 
ledig en dag. Och så typiskt.  

Det händer saker på bostadsfronten. Min ilska resulterade i att jag skickade ett brev och i dag fick jag svar. En 
eventuell flytt verkar ligga inom en nära framtid. Förhoppningsvis. Det hela är en ekonimsk fråga. Jag anser mig 
inte ha råd att betala dubbel hyra i tre månader (uppsägningstiden) om dryg 36 000 kr. Och sedan tillkommer 
flyttfirma med ungefär lika mycket. Och hämndtjänsten som tar betalat för att göra resten kring en flytt. Vem 
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tusan har råd att flytta när det närmar sig 70 000 kr?  

 6 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-09 
 20:24:53, Kategorier: Blogginlägg  

Med och utan begränsningar 

Små, korta, hasande steg. Domningar och stickningar i händer och fötter. Extrem trötthet. Neurogen smärta i 
benet som gör att benet viker sig. Omöjligt gå utan minst en krycka. Omöjligt att gå uppför en trappa. Falltendens. 
I går fick jag uppmaningen att börja använda rullstol, vilket jag då tyckte var överdrivet. I dag känns det väldigt 
lockande. Synd att eländet inte kunde vänta ytterligare en vecka så att jag hann klara av begravning och 
lägenhetstömning (andra våningen utan hiss). Hur det nu ska gå vet jag inte. 

Enda fördelen med att vara trött, vilket jag varit i ett par veckor, är att jag förlorar alla spärrar, som i det här fallet 
lett till att jag blivit arg. När jag blir arg händer saker. Det ska bli spännande att se om jag får avslag nr 2 på min 
begäran om utträde ur kyrkan. Jag skickade tillbaka mitt brev till dem utan att fylla i deras löjliga blankett. Istället 
skrev jag ett följebrev med inledningen "Jag vägrar...".  

Den senaste tiden har jag träffat ömma modern ofta (jag ska för tredje gången på en månad till Skåne samt hon 
har varit hos mig en gång) och hör henne därmed när hon pratar med andra i telefon om mig och min situation 
(byråkrati, kyrkan, begravning, flärdtjänst, hämndtjänst, med mera). Till alla säger hon samma sak med största 
förvåning: "Han är så arg", om mig. Jo, det är nog första gången hon sett och hört mig arg. Det var kanske hög tid 
att mitt finska temperament kom fram. Den skånska sävligheten är som bortblåst. Ibland får man bara nog av allt. 
Jag har just nu ingen energi till att upprätthålla någon form av vänlighet (värdighet?) om man inte gjort sig 
förtjänt av den. 

 4 kommentarer •  Ändra..  
 10:23:18, Kategorier: Blogginlägg  

Scandal? 

När jag köpte Scans salami i dag stod det på förpackningen: Ny förpackning godare smak. Min fråga är då; hur 
smakade den gamla förpackningen? 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-08 
 19:21:50, Kategorier: Blogginlägg  

Politisk rundgång 

Väldigt avslöjande. PartiKollen 
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Egentligen har jag nog alltid varit sugen på att bli aktiv inom politiken. Det som hindrat mig är min ambivalens 
vad gäller partitillhörighet. Trots alla partier, även de nya 4-procentssträvarna inkluderade, så finns där inget jag 
stöttar till 100 %. Ibland verkar det som om ideologi går före sunt förnuft i vissa sakfrågor. Det är dumheterna, 
även om de skulle vara få och bagatellartade, som gör att jag fortfarande är obunden medborgare med rätt att rösta 
som jag behagar; efter den övertygelse jag har för dagen.  

Tyvärr fördömer jag de som också röstar enligt sin övertygelse - om det innebär att man inte ifrågasätter sin 
uppfattning utan röstar enligt tradion på samma parti gång efter annan. 

Eftersom jag nu är så fördömande... borde jag bli pingstpastor istället? Det innebär ju en politisk icke-partibunden 
maktfaktor i samhället där lagar kan underställas övertygelse.  

Äsch. Stäm in i min allsång istället... We shall overcome... 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 18:54:50, Kategorier: Blogginlägg  

Början på varje år 

Och så gick startskottet för nytt ms-skov. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-07 
 22:53:09, Kategorier: Blogginlägg  

Usch och fy! 

Följande rubrik ger mig mardrömmar i vaket tillstånd: Göteborg får tunnelbana. Då kan man ju lika gärna flytta 
till Stockholm...  

 2 kommentarer •  Ändra..  
 18:48:02, Kategorier: Blogginlägg  

I hjulspåren 

Mer än en och en halv timmes övertid på jobbet i dag innebar att jag hann göra nio dagars morgonarbete. 
Förmiddagsarbetet hann jag aldrig till. Och med tanke på hur mycket jag måste vara ledig, och med tanke på hur 
mycket jag kommer back på jobbet, så måste jag i mars jobba minst 15 timmar varje dag. Svårlöst ekvation. Och 
något stressande. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-02-06 
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 17:59:14, Kategorier: Blogginlägg  

Vardagen, 2 

Jag vet att jag inte är särskild rolig just nu. Om inte annat så ser jag det på min besöksstatistik. När jag berättade 
om min fars bortgång halverades besöksantalet (från 500 till cirka 200 per dag). Kanske det påminner om andras 
smärtsamma erfarenheter?  

Under mina drygt fem år i Göteborg besökte aldrig min far mig. Varför vet jag inte riktigt, men jag tror han var 
rädd för min ms. Han ville inte se, inte veta, hur jag hade det. Ändå har jag bara tre synliga bevis: en krycka, en 
oanvänd rollator och en sittbräda i duschen.  

På tal om ms så kom jag tänka på min senaste byråkratikamp med hämndtjänsten. Efter snart två år har det 
uppdagats att man tagit ut dubbel avgift av mig men bara utfört hälften i form av service. Ingen ursäkt. Ännu 
mindre någon form av ekonomisk kompensation. Som jag ser det står Göteborgs kommun i skuld till mig med 
drygt 2 000 kronor. "Arslen" är det enda ord jag kommer på. För allt i världen - bli aldrig vårdkrävande och flytta 
aldrig till Göteborg! 

Flärdtjänsten skulle ringt mig för två veckor sedan. Självklart har de inte gjort det. De är också kommunala.  

Ofta undrar jag vad jag gör för fel som ständigt utsätts för byråkrati. Svaret kanske är så enkelt som att jag bara 
har ovanligt mycket kontakter med olika myndigheter och företag samt ifrågasätter och accepterar inte sånt som 
jag ser som dumheter? 

 6 kommentarer •  Ändra..  
 10:50:41, Kategorier: Blogginlägg  

Vardagen 

Första vardagen hemma och jag har tagit fritt från jobbet. I dag har jag för dödsboets räkning fått säga upp en 
massa saker, som morgontidning och tv-licens. Vidare har jag fått fixa med eftersändning av post. I förra veckan 
fick jag säga upp det telefonnummer som varit mitt hemnummer under många år. Det kändes märkligt. Bilen har 
blivit såld. Dödsannonsen var inne i förra veckan. Begravning i nästa vecka. Lägenheten ska tömmas (fyra med 
tre källarförråd och ett matkällarförråd). Det som förvånar mig är all tid som går och som går åt. Jag tågpendlar 
som en galning och försöker samtidigt sköta mitt jobb. Det sistnämnda är jag tvungen till. Jag har ingen ersättare 
och där är ständig deadline som måste skötas. Fridagar med vila existerar inte och på ett sätt är jag tacksam för 
det, då jag inte kan vara själv med mina tankar. I allt detta är där bara en sak som jag drar mig för och som jag 
inte vill göra - titta i min fars plånbok. Det är helt enkelt för privat. Men jag måste nog ganska snart skjuta den 
oviljan åt sidan.  

 •  Ändra..  

2006-02-05 
 20:12:59, Kategorier: Blogginlägg  

Hepatit 

The Simpsomaker - skaffa dig karaktär. 
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 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-04 
 23:28:26, Kategorier: Blogginlägg  

Svenska kyrkan 

En av alla de saker som gör mig så förbannad är att jag fått avslag på min begäran om utträde ur Svenska kyrkan. 
Jävla Gestapo-fasoner! 

Update 
Jo, det är sant. Eller hur man ska tolka det hela. Jag gjorde som både Aftonbladet och Humanisterna beskrivit. Jag 
skrev ett brev till min församling där jag förklarade att det gällde ett utträde för egen del och där jag skrev dit alla 
uppgifter med namn, personnummer, adress, datum och namnteckning. Det är allt som behövs.  

Med vändande post fick jag tillbaka mitt brev då församlingen KRÄVER att jag ska använda särskild blankett 
(vilket enligt reglerna inte behövs). Det värsta är att man också kräver att två personer bevittnar mitt utträde 
genom att skriva sina namnteckningar på blanketten. Det bara totalvägrar jag. För det första är det min privata 
angelägenhet (även om jag skriver om det offentligt på nätet) som ingen annan ska dras in i. För det andra är jag 
faktiskt vuxen och myndig varför inte Svenska kyrkan ska få omyndigförklara mig genom att inte tillåta att jag 
ensam skriver under mitt utträde. De krävde då fan i det inte min namnteckning eller godkännande när jag föddes 
in i kyrkan. 

Jag kommer inte att ge mig. Mitt första brev ska gälla och ingenting annat.  

 6 kommentarer •  Ändra..  
 22:51:32, Kategorier: Blogginlägg  

Inte mycket 
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Begravningsklädsel inhandlat. Dock blir det inte svart kostym med vit slips. En vecka har gått. Jag väntar 
fortfarande på att få lägga mig och sova ut.  

 Kommentera •  Ändra..  
 02:37:43, Kategorier: Blogginlägg  

Normalt beteende 

I kampen om att hinna läsa ifatt 216 blogginlägg hos omkring 60 bloggare/nätdagbokare, snubblade jag över mitt 
eget namn. Easy Pieces har "taggat" mig och vill att jag redogör för fem konstiga ovanor och egenheter som jag 
har. 

1. Kuddars örngott ska ha sina öppningar nedåt och åt ett bestämt och likartat håll.  

2. Handtaget/spaken (vet inte det rätta namnet - kan inte tänka klart då det är mitt i natten när jag skriver detta) på 
toalettstolen har en "knopp" som brukar gå att snurra runt. På den brukar stå Ifö (mina hemtrakter) eller 
Gustavsberg. Efter spolning måste knoppen justeras så att texten är exakt horisontell.  

3. Jag kan inte gå ut i trapphuset för att slänga soporna utan att ha duschat och klätt mig ordentligt (inte 
mysklädd). 

4. Alla dörrar och lådor i köksskåpen måste vara ordentligt stängda. Jag till och med känner efter för säkerhets 
skull, för ibland ser det ut som om köksluckorna är stängda men det är de inte om dörrarna stängts hårt och 
studsat lite och släppt från magneten.  

5. När jag släcker tv:n får det inte ske från text-tv-läge eller om ljudet är tystat. 

Märkligt nog känner jag mig väldigt normal. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-02-03 
 22:45:21, Kategorier: Blogginlägg  

Drivkraften? 

Hur sammanfattar jag? Jag är fortfarande väldigt förbannad. Jag har mycket stöttning men där finns också de som 
verkligen gör allt för att stjälpa då de har egoistiska och respektlösa baktankar som går stick i stäv med... *censur* 
Kanske jag återkommer till detta en annan dag.  

Jag är väldigt trött. Sömnig och utmattad. Fortfarande är där ett pussel som ska lösas där ekvationen inte går ihop. 
Där är så mycket jag ska tänka på. Lösa. Fundera på. Besluta.  

Dödsannons i går. Begravning om en dryg vecka. Avvecklingen fortskrider. En dag kanske jag tillåts känna efter. 
En dag då jag inte längre är förbannad på vissa i omgivningen som lagt sig i sådant de inte har med att göra. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
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