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2006-04-30 
 07:10:49, Kategorier: Blogginlägg  

Det kopplar. Inte. 

Också i gårdagens tidning, fanns en insändare som påminde mycket om något jag skrev förra året. Ibland förstår 
jag inte hur folk egentligen associerar. Nu var det en tant(?) som upptäckt det hemska ordet multisjuk och då 
genast gjort kopplingen gammal och förmultna.  

Jag ser själv inte kopplingen mellan muli och multna. Dessutom förstår jag inte varför multisjuk ska kopplas till 
just gamla människor. Multisjuk är ett ord som funnits länge och innebörden är att en människa drabbats av flera 
olika svåra sjukdomar som inte alla gånger har direkt samband med varandra.  

Det säger mycket om insändarskribenten. Tänk att ens komma på den långsökta kopplingen, bli upprörd, skriva 
ihop en text där man ondgör sig och skicka till tidningen. Hon borde skaffa sig ett fritidsintresse. Som att såga ner 
träd, eller nåt. 

Åh, så skönt att få ondgöra sig. Jag är inte ett dugg bättre.  

 Kommentera •  Ändra..  

2006-04-29 
 19:47:20, Kategorier: Blogginlägg  

"Vi firar", del 4 

I dag var det dags igen. För en sådan där märklig gratulationsannons i morgontidningen. 

 

Är det för nöjes skull han sågar ner träd? Märkligt fritidsintresse. Fast det är klart - mitt eget fritidsintresse just nu 
är att titta på Pantertanter. Åtta dvd-skivor har jag att gå igenom. Nästa vecka hoppas jag få ytterligare fyra. Mitt 
intresse kanske är ännu märkligare? 

*funderar* Fast jag ser bilden väldigt klart framför mig. Full på whiskey, kör runt på sin hd, sågar planlöst ner 
träd... 

Tidigare "Vi firar": ett, två och tre. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-28 
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 22:45:09, Kategorier: Blogginlägg  

Politiskt sympatitest 

Jag var lite orolig när jag skulle ta Valkompassen. Tänk om det skulle visa sig att jag låg nära ett parti som jag 
inte sympatiserade med? Dum tanke som jag slog ifrån mig. Utan att tänka partipolitiskt så svarade jag på 
frågorna utifrån hur jag vill att vårt samhälle ska se ut. Och tänka sig! Mina åsikter stämmer överens med de 
partier som jag sympatiserar starkt med.  

 

I slutet skulle man ange tre hjärtefrågor.  

- Privatisera sjukvården! Jag kan inte tycka annat efter 15 år inom landsting och regioner. Däremot så anser jag 
inte att allt ska privatiseras och jag anser fortfarande att landstingen ska subventionera även denna vård. Det är 
den privata organisationen jag är ute efter. Den som inte är skyddad verkstad. 

- Diskriminering. Klart den ska bekämpas, oavsett på vilken nivå den ligger. Förutom invandrare så diskrimineras 
sjuka personer, kvinnor i arbetsliv, o.s.v. Kanske detta egentligen är en "vänsterfråga", men jag ser mer på det 
som en demokratifråga.  

- Hushållsnära tjänster. Ja, hemtjänst är då fan i mig inget alternativ. Låt mig få råd att betala någon med 
yrkesstolthet. 

Mer politisk än så här blir jag inte. Tycker inte om att skriva, än mindre läsa, om politik i bloggar. För mycket 
"jag har rätt"-mentalitet utan rannsakan när man läser politiska bloggar. Därför undviker jag ämnet.  

 3 kommentarer •  Ändra..  
 22:15:24, Kategorier: Blogginlägg  

Tyken dag på jobbet, del V 

Ännu en tyken dag på jobbet i går. Jag till en kollega som köpt gårdagens varma lunch, som skulle svalna innan 
den sattes in i kylskåpet, för att ätas i dag istället: 

- Den har stått framme rätt länge nu. Är där inte en risk att nu när den blivit kall, står och blir varm? Igen? 

Logiskt sett så har jag ju rätt, men kanske inte ändå? 
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 Kommentera •  Ändra..  
 13:52:15, Kategorier: Blogginlägg  

Vad en frukostfralla kan göra 

Jag är väl inte helt trådsmal. I mitt sinne är jag utmärglad och klen (klen till kropp, även sinne men det hör inte 
hit). Verkligheten drabbar mig dock varje gång jag ser mig avspeglas i andras förfärade uppsyn. Därför har jag nu 
vidtagit några åtgärder. Lättast hade varit att sluta visa sig helt offentligt, men som sagt - jag har vidtagit några 
andra åtgärder. Jag kommer strax till det. 

I dag klev jag upp på vågen för första gången på ett år. Mycket riktigt. Under det här året har jag gått upp 20 kg. 
Jag vet också hur det gått till då det bara beror på en enda sak. Frukostfralla med ost. När jag bytte arbetsplats för 
ett år sedan flyttades plötsligt min lunchtid så att det numera är åtta timmar mellan frukost hemma (kl. 05) och 
lunch på jobbet (kl. 13). För att inte avlida har jag varit tvungen att äta något ordentligt (frukt - fnys - mättar inte 
fram till lunch) vilket blivit ostfralla och ibland någon sötsliskig yoghurt. I övrigt har jag inte ändrat något i mina 
matvanor. Daglig frukostfralla + ett år = 20 kg extra till det överskott jag redan hade.  

Aldrig mer ViktVäktarna, säger jag. Första gången jag var inskriven hos dem (1987) gick jag ner 40 kg på ett 
halvår. Som jag sedan gick upp. Efter det har jag jojobantat med VV och varit inskriven hos dem vid minst 12 
skilda tillfällen där jag aldrig kunnat göra om förstagångsprestationen. Men nu var jag desperat. Jag tror inte på 
några andra än just VV. GI-metoder, flygvärdinne- eller banandieter tror jag inte på. Absolut inte för egen del när 
jag har så stor övervikt. Operation tror jag inte heller på och komplikationerna där är fruktansvärda (stympning är 
trots allt inte förbjuden).  

Vad jag säger är egentligen "aldrig mer jag kliver in hos VV". Istället har jag köpt deras postorderpaket. Träffarna 
gav mig aldrig något tidigare gånger. Stöttningen är att ha ett bra grundmaterial, vilket jag har nu. På min VV-tid 
fanns inte Point-systemet. Som verkar rätt fiffigt med tanke på att jag inte gärna står och väger allting. 

Undrar ändå hur det ska gå. Jag har satt upp ett mål för det här året, men frågan är om jag orkar. Får jag inte må 
mentalt bra (jävla skitjobb som från och med i går tagit död på all vilja och engagemang till att göra ett bra jobb) 
så blir allt genast tuffare. Jag måste fokusera och koncentrera mig på det här med vikten om det ska leda till något 
hållbart.  

Äh, jag lär återkomma. Ämnet är stort, liksom jag.  

 5 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-27 
 22:47:29, Kategorier: Blogginlägg  

Motgångar 

helvete 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-26 
 22:22:52, Kategorier: Blogginlägg  

Rundgång del 2 
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Det är ett helvete att få min tid att gå ihop. Mitt arbete, arbetstiderna, när jag ska undervisa, när jag själv går på 
utbildning. Ett rullande arbetsschema på 75 %, med helgarbete. Till detta ska jag försöka anpassa 1) flärdtjänst 
(färdtjänstresor), 2) hämndtjänst (städning var tredje vecka), och 3) hämndtjänst (inköp av matvaror en gång per 
vecka). Mitt schema är späckat och allt är minutiöst uträknat.  

De saker som jag måste uppfylla: 

1) Få ihop mina arbetstimmar. 
2) Passa tider (inte helt lätt p.g.a. samåkning med flärdtjänsten - resor till och från jobbet kan ta mellan 7 minuter 
och 1½ timme). 
3) Vara hemma på avtalade tider för att få de tjänster utförda som är bestämda av hämndtjänsten. 

Därför blir jag så sur när hämndtjänsten uteblir. Min enda egentliga fridag den här veckan är avsatt för städning. 
Kom de? Nej. De förvarnade mig i måndags (då de blev så förvånade över att jag arbetar) om att ordinarie 
personal var sjuk men ersättare kunde komma på fredag. När jag protesterade mot detta blev jag 
"lovad" (kommuners löften är tomma och innehållslösa) att "kanske" ändå få någon som kom rätt dag när jag var 
hemma. Men nej, ingen kom. Ingen hörde av sig. En hel dag har jag varit låst vid att "kanske någon" kommer. 
Vad som händer nu vet jag inte, mer än att jag ändå får betala fullt för en tjänst som haltar mer än lovligt.  

Det värsta jag hört, är att det åligger mig att anpassa mig till när kommunen kan ställa upp (som ligger utanför de 
tider de själva satt upp). Kan jag inte ställa upp på deras villkor (vara hemma, strunta i mitt jobb), så kan de inte 
ge mig hemtjänst. Sagt av kommunen. Och upplevt av mig. Vecka efter vecka.  

Jag har anpassat mitt arbetsschema helt och fullt efter kommunen. Ändå ändrar de villkoren hela tiden och skiter 
fullständigt i dem som avlönar dem - d.v.s. jag och andra skattebetalare. 

Hur jag ska komma tillrätta med detta vet jag inte. Hittills har ingenting hjälpt. Att de under två års tid tagit ut 
dubbel avgift för något de inte utfört, bryr de sig heller inte om. Gjort är gjort. Som om det var ett argument. Och 
några argument går inte att framföra heller till dem. Göteborgs kommun. Vilket skämt! 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-25 
 13:23:56, Kategorier: Blogginlägg  

Svar i bild 

Answer these questions by posting the first image that comes up on Google image for the answer: 

1. Your age on your next birthday 
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Min kommentar: Varför får jag upp en tjej med en massagestav i höger hand? 

* * * * * 

2. Your favourite colour 

 

Min kommentar: Jag tycker nog fiskarna är mer rosa än orange. 

* * * * * 

3. Your middle name 
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och 

 

Min kommentar: Jag har två mellannamn – inget av dem är Osama. 

* * * * * 

4. The last meal you ate 
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Min kommentar: Ja, något av det som finns på bilden åt jag. 

* * * * * 

5. Your bad habit 

 

Min kommentar: I brist på snus så… 

* * * * * 

6. Your favourite fruit/vegetable 
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Min kommentar: Och de ska komma från ett speciellt träd som står vid (f.d.??) Östervångs plantskola i Skåne. 

* * * * * 

7. Your favourite animal 

 

Min kommentar: Märkligt nog – jag har aldrig haft en kattunge men många katter genom åren. 

* * * * * 

8. The town you live in 
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Min kommentar: Vilken pricksäkerhet! Jag bor väldigt nära just Älvsborgsbron. 

* * * * * 

9. The most useful thing in your house 

 

Min kommentar: Eh, säng. Bilden gör mig lätt illamående. Jag vill inte ha något mormorsrosa i min bostad. 

* * * * * 

10. The name of your pet 
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Min kommentar: Det liknar inte min kisse. 

* * * * * 

11. Your most recent purchase 

 

Min kommentar: Jag har köpt de tre första säsongerna av Pantertanter på dvd.  

* * * * * 

12. Something that makes you happy 
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Min kommentar: Ja, något positivt finns där trots allt med sommaren. 

* * * * * 

13. Your first name 

 

Min kommentar: Nej, mitt namn är inte Lillstrumpa. 

* * * * * 

14. Your last name 

Min kommentar: Nej, det fanns faktiskt ingen bild. Dubbelefternamnet genererade inga bilder. 

* * * * * 

Frågorna har jag snott från Heaven on Earth 
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 2 kommentarer •  Ändra..  
 07:52:56, Kategorier: Blogginlägg  

Som det kan bli... 

Till min stora glädje så har jag två stora brev att hämta hos mitt postutlämningsställe. Det enda som bekymrar mig 
är det brevbäraren skrivit på avierna som avsändare. Jag har shoppat loss hos Discshop, men på avierna står det 
Dischop respektive Dishspop.  

Analfabetism i kombination med svår ordblindhet? För brevbäraren brukar också ha problem med att dela ut post 
till rätt person. Börjar bara ett efternamn på K så har det väl liksom ingen betydelse att Karlsson hamnar hos 
Khelidsmekihamua. De är ju så förvillande lika. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-04-24 
 20:34:51, Kategorier: Blogginlägg  

Rundgång 

Varför är det så otroligt att jag arbetar?  

Fiffiga hämndtjänsten har flyttat på en dag och blev väldigt förvånade över att jag inte kunde godta det med 
motiveringen "jag jobbar då". På ett sätt förstår de att jag har en daglig sysselsättning, typ terapi och 
rehabilitering, men de kan absolut inte förstå att jag har ett "riktigt" jobb med ansvar och fasta arbetstider.  

Deras inställning känns väldigt kränkande. Ungefär som om jag skulle förutsätta att alla i kommunens hemtjänst 
är arbetsskygga personer som tvingas till jobb för att få ihop till ny a-kassa. I och för sig stämmer väl det...? 
Annars skulle väl kompetensen och förståelsen vara något högre än den som visats mig? 

Detta är inte första gången man ifrågasätter mitt arbetsliv. Återigen ställer jag frågan; Varför är det så otroligt att 
jag har en fast anställning hos en arbetsgivare, viktiga arbetsuppgifter och lön? För att jag har det och inte de? 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-23 
 20:47:26, Kategorier: Blogginlägg  

Hett 

Skärselden slickar mig i hälarna. Dels för att jag älskar att snacka skit om andra, men jag ser fler orsaker. Värmen 
har kommit. Den femte årstiden har kommit. Ni vet, efter vår och sommar kommer helvetet. I går började helvetet 
när temperaturen översteg 15 grader ute. Inne har jag över 25 grader tack vare vårsolens uppvärmning av 
betonghus. Jag föreställer mig att skärselden är varm och det är bara därifrån det outhärdliga kommer. Vi är bara i 
april. Skärselden kommer att ha slukat mig före maj månad. Svåra smärtor väntar mig. 

Usch. Jag svettas som bacon på stekpanna. Kunde nu bara fettet smälta bort av värmen, men det är väl att hoppas 
på för mycket. 

 4 kommentarer •  Ändra..  
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2006-04-21 
 22:11:16, Kategorier: Blogginlägg  

Äntligen lite ledigt 

Jag har inte haft mer än max tre dagars sammanhängande ledighet sedan förra sommaren. Mitt arbete klarar inte 
av det, d.v.s. jobbet måste hållas i gång fortlöpande innan högarna växer. Efter tre dagar är det oöverskådligt om 
jag inte suttit vid det.  

Därför är det med blandade känslor jag tagit ut hela FEM dagars ledighet. Jag behöver koppla av, vila och ta igen 
mig. Frågan är om jag kan slappna av med tanke på det kaos som kommer att möta mig i nästa vecka på jobbet. 
Men just nu prioriterar jag balans. Ja, jag söker balans alltså. Återhämtning. Ladda batterierna. Samla energi. 
Stärka mig. Balans mellan vila och jobb. Särskilt som jag jobbat över 14 timmar på åtta dagar den här månaden. 

Nu var det ett tag sedan igen som jag skrev om flärdtjänsten. Det är lite si och så med den, men dagens hemfärd 
var en rysare av stora mått. I bilstereon spelades en cd-skiva med 18 svenska dragspelsklassiker i valstakt. Högt. 
Och bakom mig i baksätet (där som ingen ska sitta men ändå gör det) sjöng en gammal tant till låtarna. Plåga!  

Min ledighet är mångbottnad. Jag behöver komma över chocken och övergreppet från taxifärden. Mitt hem är min 
borg. Jag stänger ute omvärlden som ändå är så grym. Dragspelsmusik?! Usch! 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-20 
 20:50:04, Kategorier: Blogginlägg  

Ett skrik som aldrig tystnar 

Ingen har väl hört stenar skrika av smärta, men nog kan man väl föreställa sig det? Det måste vara något extremt, 
en väldigt stark kraft, som kan åstadkomma något sådant. En död, kall materia som skriker av smärta, då någon 
gör något med dem som är så emot naturlagarna.  

Den trötthet jag känner i denna sekund är som skrikande stenar. Ofattbart plågsam. Obegriplig. Ologisk. 
Övernaturlig. Det är inte "sova"-trött, inte "utmattad"-trött, inte ms-trött, inte livstrött. Det är mer "jag är så trött 
på alla nivåer (kropp, själ, ego, överjag) att mina tankar medvetet eller omedvetet kan utplåna fysisk materia i 
denna och angränsande galaxer".  

Förstår ni ens en bråkdel?  

Hur kan egentligen en trötthet vara så mycket värre än fysisk eller mental smärta? 

Och ändå. Jag kan inte säga annat än att det är bra med mig. Ibland undrar jag vad som krävs för att knäcka mig.  

Livet är underbart. Sagt utan ironi, eftersom jag menar det.  

Ibland förstår jag inte mig själv.  

 7 kommentarer •  Ändra..  
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2006-04-19 
 06:10:19, Kategorier: Blogginlägg  

Häxkonster 

Först och främst; ursäkta den dåligt tagna bilden.  

 

Axe verkar sälja buteljerade häxkonster. Hur ska man annars tolka bilden de har på baksidan av deodoranten? 
Duschar man först på deras duschtvål och sedan sprejar deodorant över torso, så förvandlas man till en tjej med 
amputerade ben i orange bikini.  

Åtminstone är detta min positiva tolkning. För inte menar väl Axe att killar får snygga tjejer av att använda Axes 
produkter? Snacka om vilseledande reklam som är sexistisk! 

 5 kommentarer •  Ändra..  
 04:45:00, Kategorier: Blogginlägg  

Golden Stars Gracil, mer känd som Gazzy 

Min lilla älskling fyller åtta år i dag.  

Jag var tvungen att ta fram stamtavlan för att vara säker. Hennes släktträd är intressant. Gazzys pappa hette 
Keepsake och mamma hette Baby Doll.  

Fler namn ur kattsläkten: 

Silver Dandy (farfar) 
Icing on the cake (farmor) 
Xellent (morfar) 
Diamant (mormor) 

Ännu längre bakåt i tiden: 

Personality plus 
So sweet 
Knick knack 
Make my day 
Little miss lover 
Stardust 
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Aloha-star 
Princesse Melinda 
Starfinder 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-18 
 20:09:04, Kategorier: Blogginlägg  

Med näsan i litteraturen 

Efter den långa arbetspåsken har jag haft en ledig dag. Ja, ledig och ledig vet jag väl inte, för jag pluggar ju 
parallellt med att jag jobbar. Det är därför jag försöker dra ner lite på nättiden. Att skriva något, hur oansenligt det 
än är (och det är det alltid), tar väldigt många timmar bara för få den rätta känslan (inspiration?) att infinna sig. Så 
med andra ord - jag behöver ägna mer timmar åt att plugga än nätsurfa. 

Det jag läser är väldigt spännande. Patienklassificering, diagnoskodning av sjukdomar, exempel på fallstudier. 
Socialstyrelsen är min bästa vän. Ja, åtminstone en god källa till information och kunskap. 

Andra bloggar om: socialstyrelsen patientklassificering studera 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-04-16 
 20:24:26, Kategorier: Blogginlägg  

Inget 

 

 1 kommentar •  Ändra..  

2006-04-15 
 17:01:59, Kategorier: Blogginlägg  

The King bland spel 

Rasterna på mellanstadiet var aldrig långtråkiga de dagar vi inte kunde gå ut om det regnade. Inne kunde vi då 
ägna oss åt det roligaste som fanns - spela UNO eller Donkey Kong. Särskilt Donkey Kong saknar jag. Men 
kanske inte så länge till. 
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I de mörka källarförråden, bland sakerna efter min far, har vi funnit en hel kasse med Game & Watch. Hoppas de 
fortfarande fungerar när jag väl satt i nya batterier. För här ska spelas! Nostalgi. 

Tydligen är G&W hårdvara som man nu kan tjäna på. Nja. Låt mig åtminstone få spela en omgång. Sedan kan jag 
tänka mig att sälja dem. Eller något av alla de andra spelen.  

Någonstans i gömmorna ska jag också ha UNO.  

 

Någon som har något favoritspel man minns från sin barndom? 

 5 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-14 
 23:35:11, Kategorier: Blogginlägg  
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Citatstycket en tredje gång 

Två år senare (den 14 april 2004 gjorde jag detta sist). 

1. Ryck närmaste bok i din omgivning 
2. Öppna sidan 23 i boken 
3. Leta upp femte meningen på den sidan 
4. Posta meningen i din blogg tillsammans med dessa instruktioner 
5. Lägg gärna till bokens titel och författaren 

"Bry dig inte om det nu," sade han. 

Den fredlige krigarens väg, en bok som förändrar liv, av Dan Millman. 

På tal om Dan Millman, så har jag skrivit om honom tidigare. Bland annat har jag två gånger citerat ett stycke 
(den 5/12 2004 och 17/8 2002) han skrivit: 

Stå inte vid min grav och fäll tårar. 
Jag är inte där; jag sover inte. 
Jag är tusen vindar som blåser. 
Jag är diamanten som glittrar på snön. 
Jag är solljuset på den mognade säden. 
Jag är det milda höstregnet. 
Stå inte vid min grav och fäll tårar. 
Jag är inte där. Jag dog inte. 

Citerad tre gånger - jo, jag tycker om stycket ovan. Tydligen något jag ska återge vartannat år.  

 Kommentera •  Ändra..  

2006-04-13 
 20:27:03, Kategorier: Blogginlägg  

Att rasera och bygga broar 

För att ta sig med spårvagn från fastlandet i Göteborg, över till Hisingen, måste man åka över Götaälvbron. 
Numera är benämningen "åka över" lite missvisande då det snarare är "åka igenom" bron. Dessutom har bron 
plötsligt förvandlats till en hängbro. Risken är att man hänger i hålen, innan man åker igenom. Det är med 
skadeglädje jag ser bron från 1939 falla ihop. 

Göteborg - Sveriges andra stad - befinner sig alltså delvis på fastland och delvis på landets fjärde största ö. Bland 
annat ligger Volvo på Hisingen. Förbindelserna är hemska, d.v.s. för få vilket skapar fruktansvärda bilköer 
morgon och kväll. Spårvagnarna kan dessutom bara trafikera Götaälvbron. Det finns många anledningar till att 
kräva ny älvförbindelse. En av anledningarna borde vara den omedelbara livsfara det innebär att ens vistas nära 
Götaälvbron.  

Ny älvförbindelse nu! 

 Kommentera •  Ändra..  
 12:29:52, Kategorier: Blogginlägg  
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Utfyllnadstext 

Min kognitiva svikt leder nu till att jag ska genomgå en utredning för att se vad i min miljö som kan ändras för att 
minska minnesstörningarna. 

Nu är jag beviljad att sitta obältad i bil, men bara i ett år (okej, jag får kliva ur bilen under det här året). Doktorn 
har vaga föreställningar om att jag ska magra väldigt mycket närmaste tiden.  

Undrar om hämndtjänsten kommer långfredag och handlar åt mig? De brukar inte komma helgdagar (eller andra 
dagar) men har inte avtalat något annat med mig. Så jag förutsätter att de följer fredagsschemat eftersom jag 
betalar för tjänsten.  

Underbar påsk - jag jobbar som vanligt. Jag jobbar väl alltid? Särskilt storhelger. Skönt. Men jag är förvånad. 
Skärtorsdag brukar alltid vara varm och solig. Det spöregnar och är cirka +5. Skönt det också. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-04-12 
 22:13:31, Kategorier: Blogginlägg  

Tyken VI 

Som vanligt är jag tyken på jobbet (se länkar nederst i inlägget). Mitt enda nöje. 

* * * 

Dagligen pratar vi religion, eftersom jag aldrig kan släppa mitt missnöje med kyrkan i allmänhet.  

Jag: - Förresten, nu förstår jag varför påven ska avskaffa limbo där alla odöpta småbarn vistats! 
Kollega: - Jaså? 
Jag: - Ja, de ska ju nu in i Paradiset. Det ska alla kardinaler från USA också, en gång i tiden, så de får väl ha något 
att se fram emot nu när barn inte längre är lovligt byte. 

* * * 

Jag, surt: - Läkarna har kompberg (kompensationslediga timmar att ta ut vid tillfälle men som växer till berg) att 
ta av. Själv har jag bara mitt fläskberg att ta av. 
Kollega: - Va?  
Jag: - Ja, flexberg då, men det är mitt fläsk jag egentligen behöver ta av. 

* * * 

Kollega: - Det var Luther som avskaffade latinet i kyrkan så att folket skulle förstå vad som sades. 
Jag: - Men de gick ju över från latin till grekiska? 
Kollega: - Nej...? Svenska. 
Jag: - Har du inte hört en predikan? Rena grekiskan, ju. Jag förstår ingenting. 

* * * 

Tyken I, Tyken II, Tyken III, Tyken IV, Tyken V. 
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 Kommentera •  Ändra..  

2006-04-11 
 21:29:59, Kategorier: Blogginlägg  

Tarot - något vackert 

Jag och tarot. Oj. I min hjärna trodde jag att jag återkom till det ämnet ofta här, men jag verkar inte ha skrivit 
något om tarot på två år. Då kanske det är dags igen?  

Hos Hexi har jag mer eller mindre lovat att skriva om mina tarotlekar. Vad ska jag skriva om dem? Tyvärr har jag 
ingen skanner eller kamera, så jag har fått stjäla lite bilder på nätet, för jag vill visa vilka lekar jag har.  

The Röhrig Tarot 

Stora, vackert målade kort. Just det här kortet föreställer Djävulen - ett kort som jag just nu 
tycker om för sin betydelse. Okej, de flesta av de 78 kort som en tarotlek innehåller, har 
många betydelser. För mig står Djävulen just nu mest för lekfullhet, lite "full i fan". Annars 
får de flesta väl lite hjärtklappning över att få upp kort med namn som Djävulen, Döden och 
så vidare. 

* 

* 

* 

The Aleister Crowley Thoth Tarot 

Min absoluta favorit och som också var den lek jag introducerades i när jag för tio år 
sedan gick en tarotutbildning. Symboliken och färgerna har under alla år påverkat 
mig. De senaste två åren har jag inte hållit i en tarotlek, och till min fasa upptäckte 
jag i går att Thoth tystnat. Tillfälligt? Jag har två Thoth - en liten på svenska, en stor 
på engelska. 

* 

* 

* 

* 

* 

Tavaglione Tarot, The Stairs of Gold Tarot 

Nja, ingen höjdare. Plottrig. 

* 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Yeager Tarot of Meditation 

Nej, inget speciellt med denna heller. 

* 

* 

* 

* 

Ibis Tarot 

Tarots ursprung är okänt, men där finns mycket egyptologi i symboliken som 
bilderna uppvisar. Här är en lek som tagit fasta på just egyptologin. Snygg, men svår 
då kortens namn inte följer standard för tarot. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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* 

Barbara Walker Tarot 

Jag skulle nog vilja påstå att detta är en bra nybörjarlek då den är ganska så tydlig 
och enkel i sitt utförande.  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

The Lord of the Rings 

Usch. Nej, jag köpte den här leken långt innan det ens var på tal om någon 
triologifilmatisering av Sagan om ringen. På varje kort finns små litterära texter som 
hänvisar till böckerna, vilket är väldigt långsökt om leken ska användas med syftet 
tarot. Ytterligare en användning av leken är tydligen rollspel. Ick. 

* 

* 

* 

* 

* 

Tarot of the Witches 

Anledningen till att jag köpte min första tarotlek. Nej, detta var inte min första, men den här leken 
användes i ett avsnitt av Arkiv X. Dock hade man i serien hittat på ytterligare ett kort som hette 
"Servitören" eller nåt (finns inte) eftersom det var en ledtråd i avsnittet. Nackdelen med den här 
leken är att den visar så otroligt lite när det gäller symbolik. 

* 

* 

The Witches Tarot 

Tjusig. En av favoriterna trots att jag inte använder den.  
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* 

* 

* 

* 

* 

Dragon Tarot 

Lika hemsk som The Lord of the Rings. Snygg, men oanvändbar som tarotlek 
enligt mig. Det som imponerar är att här finns cirka 100 olika drakar avbildade.  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Cosmic Tarot 

Här är den tarotlek som väckte min intuition i går. Just nu enda leken som "talar" till 
mig. Jag är förälskad i den. Alla kort visar verkligen vad de betyder. Här bredvid är ett 
av de värsta korten man kan få, och det syns väl? "Saknar förnuft, ser inte verkligheten, 
misslyckande, katastrofkänslor, svek, ovälkommen förändring." Det enda positiva med 
Tio Svärd är att det hela är kortvarigt och att man får se det som en andlig erfarenhet. Ja, 
om man kan. 

* 

* 

* 

Rider Tarot 

Nio Svärd är inte heller en höjdare. Hopplöshet, lidande, sjukdom, oro, 
bördor. Denna tarotlek tillsammans med Thoth Tarot utgör de två 
vanligaste lekarna som finns och används. I jämförelse föredrar jag 
Thoth. 

* 
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* 

* 

Marseille-leken 

Min första tarotlek och den äldsta bevarade som finns, om jag inte minns fel.  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Vad mer ska jag skriva vad gäller tarot? Frågor, önskemål?  

Jo, ett klargörande - jag spår inte i tarot. Jag konsulterar, då jag mer ser tarot som ett sätt att tänka i nya banor där 
man påverkar sitt eget liv. Men jag konsulterar just nu inte korten för egen, eller andras, del. På mig själv ser jag 
bara lidande. Hos andra våndas jag bara över det ansvar som läggs på mig som tolkare.  

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-10 
 18:48:57, Kategorier: Blogginlägg  

Irritationsmoment 

Irritationsmoment 1 
Dörren till arbetsrummet går i baklås, jag får inte ha nyckel, jag kommer inte in på rummet. 

Irritationsmoment 2 
Jag kan inte koncentrera mig på jobbet längre och det har ett direkt samband med den kognitiva svikten.  

Irritationsmoment 3 
Semestern har tidigarelagts med sex veckor, vilket är en hel årstid i vårt land. Konsekvensen riskerar att bli 
sjukskrivning då jag inte fungerar fysiskt under den varma sommarperiod jag önskat ta semester. 

Irritationsmoment 4 
Ännu har flärdtjänsten inte löst "bilbarnstol" efter tre månader. 

Irritationsmoment 5 
Hämndtjänsten utkräver full betalning av mig trots att man uteblir hälften av gångerna. 

Irritationsmoment 6 
Jag körs över i arbetet med motiveringen att jag "bara är sekreterare".  
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Irritationsmoment 7 
Det verkar åter vara stiltje vad gäller erbjudanden om handikappslägenhet. 

Irritationsmoment 8 
Ett år på nuvarande tjänst - fortfarande hälsar ingen på mig, eller pratar inte med mig. Eftersom jag varit borta 
från förra tjänsten under motsvarande tid, så hälsar man inte på mig därifrån heller.  

Irritationsmoment 9 
Att behöva tänka på alla irritationsmoment är ytterst irriterande vilket gör att jag blir upprörd och vägrar skriva 
fler irritationsmoment! 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-09 
 15:39:21, Kategorier: Blogginlägg  

Varför bry sig om sopor? 

Det hade varit kul att få ha bloggat om stekpannetanten som blev anmäld av sopspion, men det känns så 
överflödigt. I bloggosfären har detta återkommit, de flesta har haft åsikt A eller åsikt B, samt länkat till samma 
nyhetsrapportering. Det är därför jag så sällan skriver om saker som dyker upp i media. Jag känner inte att jag har 
något att tillföra.  

I såfall får jag gå ner på ett personligt plan. Jag kan mycket väl skriva om sopor ur mitt eget perspektiv. Det är 
ingen hemlighet att jag avskyr källsortering och inte köper miljövänligt. Dessutom har det ju ingen betydelse vad 
jag gör. Tidigare fanns det sopsortering i min stadsdel, men numera går allt som deponi. Kommunen hade inte råd 
annat än att slänga allt på ett ställe, nämligen förbränning. Matavfall är här deponi. Allt är deponi. 

Det värsta är alla motstridiga uppgifter kring hur man ska sortera. När inte ens kommunerna kan säga hur det ska 
gå till... vem bryr sig då att lägga ner tid och engagemang? Inte jag. Ett exempel är mina kanyler. Skärande och 
stickande ska enligt kommunen förpackas väl och kastas i deponi (soppåsen). Samtidigt säger de att man kan 
hämta gratisbehållare hos Apoteket som ska lämnas in där, när det gäller kanyler. Apoteket å andra sidan har inte 
några gratisbehållare, men vissa väl utvalda apotek säljer dessa behållare. Nå, men jag skiter i både kommunen 
och apoteken. Enligt de direktiv som gått ut till sjukvården, ska kanyler kastas bland vanliga sopor - om de är väl 
paketerade så ingen sopgubbe/-tant sticker sig i hanteringen av skräpet.  

Mitt sätt måste vara det bästa. Mina kanyler förbränns. Stickande och skärande avfall i behållare, som lämnas in 
till apoteken, förbränns inte. De grävs ner på soptippen på utvald hemlig plats med endast landstingets 
hygiensköterska närvarande. Kanyler förmultnar inte. De finns kvar för alltid. Sophögar får inte vara i fred. Djur 
gräver och får upp kanylerna som de skadar sig på. Åtminstone inbillar jag mig det. Ett miljötänkande kan få 
konsekvenser. Jag förstår inte varför vi lägger ner så mycket tid och kraft på sopor. Bränn skiten!  

Jo, på återvinningsstationer lämnar jag in t.ex. papper och glas. Eller, jag gör inte det egentligen. Jag skickar 
ömma modern när hon är här. Och soffan som ska kastas - den sätter jag ner i soprummet. Husägaren har ansvar 
att ta hand om och forsla iväg sådana här saker. Det ingår i den service ägaren ger här. Tack och lov. Har man 
varken bil, vänner eller någon annan som kan hjälpa till, så är det omöjligt att ta hand om skräpet. 

Frågan är bara... vad ska man göra med förbrukade (utslitna?) dildos? 
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Följdfråga - vad heter egentligen dildo på svenska i plural? 

 •  Ändra..  

2006-04-08 
 18:15:00, Kategorier: Blogginlägg  

Gissa bajset 

 

Tidpunkt: Lördag, tidig förmiddag 
Plats: Sovrumsgolvet 
Konsistens: Ej testad 

Misstänkt nr 1 
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Gazzy, född 1998. Känd för sin håriga lekamen, förfinade manér och känsla för etikett. 

Misstänkt nr 2 

 

Jontas, född 1970. Känd för sina troskyldigt blåa ögon, bländande leende och stora fötter. 

Prov är skickat för DNA-test. Ingen har trätt fram och erkänt. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-07 
 17:34:22, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 14/06 

Det var längesedan jag gjorde en fyra. 

Tema: Våren 

1. Har vårkänslorna börjat spira i kroppen? 
Ja, absolut! Om man nu kallar oro och ångest över vårens hemska ankomst som vårkänslor. 

2. Har våren anlänt till din ort? 
Ja. Senast i dag såg jag en skata uppvakta en annan. Nej, jag har inte varit på någon lövad dansbana - det var 
fåglar.  

3. Vilket vårtecken längtar du mest efter, förutom det näringsrika påskgodiset? 
När klädesplaggen börjar lätta från kropparna, utom min egen. 

4. Vad är det bästa med våren? 
Säsongsavslutningarna på tv. Ja, jag fick leta länge efter något positivt. Där jag inte är trött på vintern, så är jag 
desto tröttare på vissa serier som knappt gör några uppehåll. 

Det dröjer nog länge innan det blir någon ny fredagsfyra för min del. Frågorna lockar aldrig. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-04-06 
 23:14:03, Kategorier: Blogginlägg  
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Blankt 

Har jag inget att säga, ska jag heller inget skriva. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-05 
 23:26:24, Kategorier: Blogginlägg  

Hämmad 

I en timme har jag försökt skriva något här men genast raderat det, trots att det varit saker som jag känt som 
angelägna att få ur mig. Bland annat raderade jag den kamp (okej, omvandla det till plural – det är mer än en 
kamp) jag för på jobbet mot precis alla i olika frågor. Dessa strider anser jag vara värda all ångest de samtidigt 
skapar (avskyr konflikter), eftersom jag är så självsäker på min sak och min rätt. Men jobbet är lite tabubelagt att 
skriva om. 

Näste ämne jag inte klarar att skriva om, är omständigheterna kring min fars bortgång där förloppet får betecknas 
som extremt snabbt. Tänk att komma in på sjukhus och som bifynd finna en cancer där allt var över efter knappt 
två månader. 

Så jag skulle egentligen kunna skriva något om min lediga dag i dag. Okej, då gör jag väl det. Vad gör jag en 
ledig dag? Tja, sitter en hel förmiddag utan att kunna ta mig något för eftersom hämndtjänsten jagat runt med 
dammsugaren. Min missa tappar just nu vinterpälsen och städat får jag bara var tredje vecka. Jag vet inte hur 
många gånger dammsugaren lade av i dag p.g.a. all päls som proppade igen slangar, rör, fläkt och motor. Och 
Gazzy var som vanligt vettskrämd och kunde i dag ingenstans fly, utan låg darrande tätt intill mig. Undrar om 
eftermiddagens spya kom sig av posttraumatisk stress?  

Eftermiddagen ägnade jag åt att klättra i trappor. Typ. Genom jobbet, internt, går jag en utbildning som råkade 
infalla på min lediga dag. Varför, varför finns sjukvårdens utbildningslokaler på tredje våningen utan hiss? Gäller 
inte tillgänglighet för funktionshindrad personal? Jag tror att synsättet som präglar sjukvården, är att man antingen 
är personal eller patient. Eftersom patienter inte ska ha tillträde till dessa lokaler, så förutsätter man att personal 
inte kan ha några sjukdomar? Det verkar så. Annars var väl utbildningen lite si och så. Jag har ingen klar 
uppfattning eftersom vi ska hålla på fram tills i sommar någon gång. I dag var det mest en introduktion.  

Går allt vägen så kommer jag att från och med i höst, och under ett år, läsa på universitet på halvfart. På betald 
arbetstid. Håll tummarna... för att jag då hinner med mitt heltidsjobb på 25 % utöver studierna. Det är 
verkligheten. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-04 
 21:04:25, Kategorier: Blogginlägg  

Flärdtjänst för hela slanten, del 2 

En sak har min ”bilbarnstol” dock medfört. Jag noterade det redan i går. I min beställning, på den körorder 
flärdtjänstchauffören får, står det ”har ms”. Förmodligen har det tillägget kommit sig av att jag nu egentligen ska 
ha hjälpmedel (= bilbarnstol!) på min färd. För tre år sedan fick jag frågan av Flärdtjänsten om de fick lov att ange 
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min sjukdom. Visst, det hade jag inga större invändningar mot. Men det var alltså först i går texten dök upp. Men 
fortfarande får jag inte köra stolen tillbaka och tvingas ha passagerare bak mig.  

Jag noterade också samma sak som dagens chaufför, som undrade över syftet med ”har ms” i körordern. Vad 
säger ”har ms” egentligen om mitt eventuella hjälpbehov vid resor med flärdtjänstbilar? Ms är ett 
samlingsbegrepp för många skilda, olika och individuella neurologiska symtom. Jag vill minnas att jag för tre år 
sedan, i samband med att jag godkände att man offentliggjorde min diagnos, också beskrev mina exakta symtom 
och behov. Bland annat var det dålig syn (ser inte när bilen kommer eller att en chaufför i bilen vinkar åt mig att 
komma) och svårt med balansen (tänk er en full människa med väskor och kryckor som själv ska tråckla sig in i 
en bil).  

Fördelen nu när min diagnos finns utskriven, är kanske att chaufförerna slutar hoppa ur bilen för att rycka åt sig 
min krycka innan jag ens kommit halvvägs till bilen. Tack, jag vill gärna använda min krycka tills jag satt mig.  

Veckan: 
Måndag – jobb 
Tisdag – jobb och utbilda vårdpersonal 
Onsdag – hämndtjänst och utbildning via jobbet 
Torsdag – jobb och utbilda vårdpersonal, ömma modern anländer 
Fredag – tar kanske ledigt, ömma modern är närvarande och hämndtjänsten kommer igen 
Lördag – ömma modern närvarande 
Söndag – ömma modern åker hem 

Veckan lär gå. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-04-03 
 19:24:58, Kategorier: Blogginlägg  

Flärdtjänst för hela slanten 

Lång text, men läsvärd... 

För en del år sedan, jag minns inte när riktigt, överklagade jag hos Flärdtjänsten att jag tvingades åka obältad. 
Ekvationen gick inte ihop - jag, version gigantisk - bilbältet, extremt kort. Svaret jag fick då, var att skaffa mig 
Vägverkets särskilda läkarintyg om att inte behöva ha bältet på. Dock tyckte jag att förslaget var dumt, eftersom 
det handlade mer än om att slippa böter vid poliskontroll. Någonstans tyckte jag att det också handlade om 
säkerhet - min, chaufförens och eventuella medpassagerares.  

Under den tid jag var med i Överviktigas Riksförbund, uppmärksammade vi bland annat de korta säkerhetsbälten 
Volvo har. Det är knappt en normalviktig får på sig bältet. Motiveringen från Volvo var att det är en 
säkerhetsåtgärd. Korta bälten är bäst vid krock. Ja, om man får på sig bältet, vill säga. 

Det fantastiska är att det finns bältesförlängare. Tyvärr är de inget alternativ för den som åker kollektivt, d.v.s. 
flärdtjänst. Taxibilarna är av olika märken, inom Volvo-sfären men också gentemot andra bilmärken. Och tro inte 
att taxibolagen eller kommunen ser till att hålla bilarna med bältesförlängare. 

De gånger jag inte fått på mig bältet, ska chauffören enligt reglerna inte ta upp mig som passagerare. Men det gör 
man, och det är jag tacksam över då jag gärna vill komma fram till mina destinationer i tid. Lite märkligt finner 
jag dock de vanligaste kommentarerna från chaufförerna: "Jag ska köra försiktigt och inte krocka." Jaha? Så vi är 
ensamma att trafikera gatorna?  
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Oftast får jag ändå säkerhetsbältet på mig. Eftersom jag har tillstånd om att alltid sitta fram, så är det bara att köra 
stolen så långt bak det går. Såvida där inte sitter någon. I förra veckan fick jag knäppa av mig bältet, som jag fått 
på mig, eftersom det plötsligt skulle sitta någon bakom mig och jag tvingades köra fram min stol. Platsen bakom 
chauffören var ledig, men det verkade mer motiverat att jag satt illa samt utan säkerhetsbälte. Mina protester 
hjälpte inte. Och chauffören skulle köra försiktigt, sa han... 

De senaste månaderna har något varit på gång. Min kamp har delast av andra och kommunen har insett att detta är 
ett problem som delas av många fler än jag. Därför har man nu löst det hela. 

Håll i er! 

Jag har blivit beviljad... 

...*olidlig spänning* 

...svaret på alla mina problem... 

...en självklarhet... 

...ett hjälpmedel... 

...en bilbarnstol! 

Japp. Det är lösningen. När jag nu bokar min bil så ska jag ange bilbarnstol eftersom jag inte får på mig bältet. 
Nej, det betyder inte att jag ska klämma ner mig i en bilbarnstol. När jag gör denna bokning så händer det 
fantastiska att platsen i baksätet, bak min framsätesstol, spärras från andra resenärer. Jag ska nu utan problem 
kunna köra tillbaka stolen så långt det går. Och få på mig säkerhetsbältet! Att det heter bilbarnstol är alltså en 
teknisk term för ett hjälpmedel som reglerar bilens... tillgång, eller hur jag ska uttrycka det.  

För mig var det premiär i dag. Resultatet så här långt: 

Morgonbilen. Det kom ingen bil - det kom en rullstolsbuss. Med fast säte och kort bälte. Jag lyckades få på mig 
bältet. Men jag är lovad att bara få personbilar eftersom hela idén annars faller. Går inte sätet att reglera, så... 

Eftermiddagsbilen. Min plats fram var upptagen, men den passageraren omplacerades snabbt och lätt av 
chauffören - till bakom mig! Jag fick inte köra tillbaka stolen. Bältet gick på med våld och jag satt med åtdraget 
strypkoppel. När jag påpekade att platsen bak mig var spärrad, fick jag till svar: "Jaha?" Sedan lämpade vi av 
personen i fråga men genast placerades en ny bilen - bak mig igen! Så jag är skeptisk. Ska detta verkligen 
fungera? 

Dock har jag nu garderat mig. Om ett par veckor har jag ett intyg också som säger att jag får sitta obältad i bil. 
Vad mer kan jag egentligen göra?  

Slutord: Jag är väldigt tacksam för den hjälp jag fått av Flärdtjänsten som myndighet, även om det än så länge inte 
riktigt fungerar i praktiken. Men har man bilbarnstol, så får man väl räkna med barnsjukdomar inledningsvis. 
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Den jävla våren 

”Neeej, snön är borta!” Detta ångestladdade konstaterande har förföljt mig nu i några dagar, samtidigt som jag 
med skräck sett hur temperaturen börjar närma sig väldigt många plusgrader (typ 6). Om jag nu mått så bra rent 
fysiskt en tid, så beror det helt och hållet på vintern och kylan. Nu när värmen kommer fasar jag. Ska jag bli ett 
kolli nu? 

I och för sig har jag varit ett kolli hela den här helgen, så som jag sovit. Jag har väl behövt det. Men någon lugn 
och fin sömn har jag inte haft, för jag fasar inför kommande arbetsvecka. I förväg. Jag ska utbilda eftermiddagar – 
den tid på dygnet jag är som tröttast och inte hjärnan fungerar. Och jag ska själv också påbörja en utbildning där 
jag ska vara deltagare. Också eftermiddagar. Den tuffa våren har börjat nu. Åh, så kommer ömma modern i 
veckan. Och hemtjänsten två gånger.  

Plötsligt blev jag stressad. 
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I dessa tv-tider 

Mina gamla hemtrakter har haft det bästa aprilskämtet enligt mig. Missade man solförmörkelsen i onsdags, så fick 
man en ny chans i dag. En repris, helt enkelt. 
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