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2006-08-30
21:26:08, Kategorier: Blogginlägg

Timmar kvar till flytt
Åh, än så länge har jag Internetuppkoppling och än så länge är inte datorn nedpackad. Under ett dygn
(torsdag/fredag) har jag inte åtkomst till nätet. Hu! Hur ska jag klara av abstinensen?
På återseende!
2 kommentarer •

Ändra..

2006-08-29
12:15:06, Kategorier: Blogginlägg

Nåja
Skovet är på tillbakagång och därmed behöver jag inte kortisonbehandling. Det hade jag inte fått ändå eftersom
jag tydligen har en infektion i kroppen, som jag inte känner av även om de misstänker urinvägsinfektion. I dag
fick jag åka till sjukhuset bara för att lämna ett kompletterande urinprov. Det kostade mig 180 kr att pkissa i en
mugg. Häpp!
3 kommentarer •

Ändra..

2006-08-27
23:50:06, Kategorier: Blogginlägg

Dagarna som kommer
Packar lådor.
Kommentera •

Ändra..

2006-08-26
09:50:22, Kategorier: Blogginlägg

Märkligt
Förmiddagen har varit förvirrande. Jag vaknade på morgonen och synen är normal, yrseln borta. Bara så där efter
ett par veckor. Och jag som ska påbörja behandling på måndag. Hm. Än vågar jag inte tro att det normaliserats.
Kanske det återkommer? Helgen avgör om det blir kortison eller inte i nästa vecka.
2 kommentarer •

Ändra..
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2006-08-25
23:42:45, Kategorier: Blogginlägg

Utförligare om dagen
Jo, som sagt tog jag till akuten i dag. Själv hade jag inte tänkt yppa något om mitt skov då jag 1) håller på att
flytta och 2) ändå aldrig får någon behandling mot skoven. Dock fick jag i dag höra att man visst kan och ska
behandla mitt skov, eftersom det hade drabbat ögonen. Efter tre timmar på akuten fick jag veta att behandlingen
inte kommer att hjälpa och att mitt ögonskov kommer att läka ut av sig själv. Ändå ska jag få tre dagars
kortisonbehandling nästa vecka, för det kanske kanske kanske kan påskynda läkningen. Denna vaghet i nytta
borde göra att jag tackade nej till behandling då jag har häcken full med flytten. Men istället resonerade jag som
så att kortisonbehandling aldrig är fel om man vill bli speedad. Och det vill jag med tanke på hur mycket jag ska
hinna innan flytten om en vecka. Även om behandlingen kommer att stjäla cirka 3 timmar per dag för mig.
Mina ögonsymtom är att om jag tittar åt vänster börjar vänster öga leka pingpong. Det gör att jag ser dubbel, inte
kan fokusera blicken, får spänningshuvudvärk samt blir väldigt yr. Ett av de värre symtomen man kan få är när
det drabbar ögonen, anser jag. Man blir trött när hela världen skuttar okontrollerat och man kan inte göra något
vettigt. Dagens pärs var att korsa gatan, för jag kan inte se om bilar är i rörelse eller står stilla, om bilarna är på
gatan eller är parkerade vid sidan av vägen. Jag chansade. Jag överlevde.
Jo, som sagt kunde jag i dag ta mig in i nya lägenheten för att se hur den ser ut omöblerad. Min grundliga
översyn resulterade i följande anmärkningar:
Toalettstolen rinner oavbrutet.
Duschkabinen är så liten att jag inte kommer in (dock lätt att ta bort).
Golvmattorna är inte svetsade i skarvarna, så kanterna står upp.
Golvlistorna når inte ända bort till dörrkarmarna.
Där är extra kablar dragna för hörselslingor, ljusringklocka, med mera - men de är avklippta och hänger lite
varstans.
Där sitter fästkuddar för kablar fasttejpade mitt på väggarna, på tapeterna.
Inga tavelkrokar var nertagna.
Stora hål efter tidigare väggkrokar var inte igenspacklade.
En stor ful lamptakfläkt hänger kvar i vardagsrummet.
I stora och lilla hallen sitter lysrör, men kåporna saknas.
Det står en extra garderob i vägen i hallen.
Det saknas en parkettbit i golvet.
Tvättmaskinen är drygt 30 år gammal och tvättmedelsfacket var förtejpat med silvertejp - fungerar
maskinen ens?
Det sitter ett extra duschmunstycke fastskruvat i handfatet.
Det sitter kabelhållare fastspikade i alla väggarna - utan kablar i.
Man har "målat in/fast" en takskena i en dörröppning.
Strömbrytarna till taklamporna går inte att slå till.
Städskåpet var inställt i badrummet - hur käckt är det att förvara en dammsugare i ett våtutrymme?
Gula tapeter i köket!
Jäkligt fula bårdar i alla rum (bårdar är alltid fult och väldigt 90-tal).
Det sitter en fruktansvärt ful guldförgad hushållspappershållare i köket modell toahållare.
Det finns ingen toahållare.
Detta var bara en bråkdel.
Jag hoppas att det kan bli bra med tiden, om jag får lite tid på mig vad gäller inredning. Kanske alla
skönhetsfläckar går att maskera? Som jag ser det har jag lika mycket jobb i nya lägenheten som i den gamla innan jag ens flyttat in. Många säger att jag gör en klassresa från ghettoområde till rikemansområde - men inte
bostadsmässigt. Jag är på väg att flytta in i en sjaskig lägenhet med renoveringsbehov. Trots att där är
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nyrenoverat!
Äh, känner inte för att kolla stavfel i dag. Eller, har inte tid. Varför sitter jag här? Det finns annat för mig att ägna
mig åt.
4 kommentarer •
Ändra..
11:19:58, Kategorier: Blogginlägg

En snabbis
Jag har hämtat nycklarna till nya lägenheten. Där är mycket att anmärka på - mer om det senare.
Ömma modern är på ingång för om en vecka flyttar jag och här är inte gjort någonting med förberedelser.
Dessutom ska jag nu åka till akuten då mitt yrselskov verkar vara allvarligt då det drabbat ögonen. Förmodligen
kommer jag tre dagar i nästa vecka - i flyttbestyren - tvingas sitta på sjukhus för att få intravenös behandling.
Jippi?
Stressad.
3 kommentarer •

Ändra..

2006-08-24
15:39:58, Kategorier: Blogginlägg

En steg närmare
Otroligt. Jag hoppades. Jag fick rätt. I morgon kan jag hämta nycklarna till nya lägenheten. Hade jag inte fått dem
förrän det hyreslagen säger (den 1:e i månaden kl. 12), hade ekvationen inte gått ihop. Nu löser det sig. Jag
behöver inte stå utanför lägenheten den 1/9 med flyttfirma som kostar 900 kr/timme och invänta 12-slaget.
Tjohoo? Vad jag visste var att lägenheten står tom sedan drygt tre månader även om där finns någon som betalt
för kontraktet fram tills den dag jag flyttar in. Skönt att de inte krånglade. Jag är oerhört tacksam.
Är jag dålig på att uppdatera den närmaste tiden, så beror det på flytten samt att även abonnemanget ska flyttas.
2 kommentarer •
Ändra..
14:28:28, Kategorier: Blogginlägg

Varning för klassfest punkt com
Nu har jag fått ett nytt utskick från klassfest.com. Ett inbetalningskort på 370 kronor samt en deltagarlista där det
står att jag anmält mig till klassfesten om en månad. En stor fet virtuell smäll på käften skulle de ha som står
bakom detta lurendrejeri!
Jag har inte anmält mig till någonting!
Förmodligen var det ett misstag att ens logga in på klassfest.com då det utan att informera om det,
automatiskt tog det som en bokning eftersom jag hamnat på en deltagarlista. Ändå fyllde jag inte i några
som helst uppgifter eller klickade på några ok-knappar.
Det är att lura (ännu mer) de som faktiskt anmält sig, genom att sätta upp namn på sådana som inte anmält
sig.
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På inbetalningskortet finns dock en liten passus som är värdefull: Betala endast in anmälningsavgiften om
du avser gå på festen. Ja, observera det också - "anmälningsavgift". Tillkommer eller ingår menyn?
Den så kallade deltagarlistan är alltså ett hån. Det betyder bara att man loggat in på deras hemsida.
Nu får jag en hjärnblödning och tuggar fradga.
Alla som får en inbjudan från klassfest.com – kasta skiten! Logga inte in på deras sida med de
inloggningsuppgifter de skickar ut! Varning! Varning! Varning!
Jag har också skrivit om klassfest.com den 7 augusti.
Etiketter: klassträff klassfest
6 kommentarer •
Ändra..
09:28:44, Kategorier: Blogginlägg

Ologiska konsekvenser
Som bekant är det inte lätt att få rätt till sjukpenning vid sjukdom. Försäkringskassans tillämpning är
inkonsekvent och det framgår också ur en artikel jag läste i dag.
Om inte sjukdomen uppvisar en tydlig läkningsprocess, där målet att återgå till arbetet är
överblickbart - är risken stor att sjukpenningen dras in.
Det betyder att kroniska sjukdomar, långvariga sjukdomar, inte berättigar till sjukpenning. Ersättning får man bara
vid typ benbrott eller influensa. Tanken är tydligen att de med kroniska sjukdomar ska säga upp sina tjänster
(rehabiliteringsåtgärder finns inte i praktiken - det borde jag veta om någon) för att ställa sig till arbetsmarknadens
förfogande då FK resonerar med att man säkert klarar av annan typ av arbete som man saknar utbildning och
kompetens för (samtidigt som man är sjuk).
Jag förstår inte logiken. Men samtidigt är det ju bara grundat på regeringsbeslut och det är snart val.
Min lösning hade varit att verkligen ge sjukpenning till de som är sjuka, oavsett hur långvarigt det beräknas vara
(kronisk betyder inte för evigt, bara att det är långvarigt). Det som är viktigt är att så långt som möjligt behålla
den anställning man har (arbetstagarens beslut, ingen annans) men med adekvata rehabiliteringsåtgärder. Det som
är så märkligt är att det är lagstadgat (*) att ge rehab, men både arbetsgivare och FK kommer alltid undan det
ansvaret.
Tacksamheten för egen del ligger i att jag inte varit sjukskriven på mer än 1½ år. Helt sjukskriven har jag inte
varit på kanske 3-4 år. Hm, undrar om det är därför neuropsykologisk utredning kommit fram till att jag är på
gränsen till nervsammanbrott att gå in i väggen med utbrändhet som följd? Jag borde kanske vara sjukskriven vid
sjukdom samt få de rehab-åtgärder som jag är i min fulla rätt att få?
(*) Rättelse: Det är inte lagstadgat. Det är något som står inskrivet i FK:s regelverk samt i avtal mellan
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Däremot presenterade den borgliga alliansen i går i sitt valmanifest att
man vill ha kravet om arbetsrehabilitering inskriven i lagen.
3 kommentarer •

Ändra..

2006-08-23
23:42:13, Kategorier: Blogginlägg
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If I was in your blood then you wouldn't be so ugly
Den 27 juni 2002 skrev jag följande:
En av mina favoritlåtar på tidigt 80-tal var Annie I'm not your daddy med Kid Creole and the
Coconuts. Nu har danska Mukupa gått in i studion tillsammans med Kid Creole och gjort om låten.
Numera heter den (Mukupa) I'm not your papa. En klar försämring, men jag förstår Kid. För hur
länge sedan var det man hörde något om honom?
Jag gillar texten.
*sjunger från originalet*
See if I was in your blood then you wouldn't be so ugly
Anna-anna-annamanna-bia anna-anna-annamanna-bia anna-anna-annamanna-bia anna-annaannamanna-bia anna-anna-annamanna-bia anna-anna-annamanna-bia anna-anna-annamanna-bia
anna-anna.
Tack, YouTube. Nu kan alla både se och höra hur bra originallåten är.
Annie I'm not your daddy
Tyvärr tillåter inte mitt bloggverktyg att jag klistrar in videon, så jag länkar direkt till YouTube.
2 kommentarer •
Ändra..
09:14:50, Kategorier: Blogginlägg

Minskad kirurgi i framtiden?
Jag är lite smått chockad och imponerad efter att ha läst följande artikel.
Dagens medicin: Kirurgen tar ut gallblåsan genom patientens mun
Det enda jag inte riktigt förstår, är hur man tar ut blindtarmen via munnen. När jag tänker anatomi, så är det väl
väldigt långt att på vägen ta sig igenom matstrupe, magsäck och tunntarm? Eller är där någon genväg jag inte
känner till? Och att låta en inflammerad tarmbit passera magsäcken, upp genom matstrupen och ut genom
munnen? Äckligt!
Min första tanke var "1 april", men när jag kommmit över den tröskeln är jag enbart positivt överraskad.
Utvecklingen kanske trots allt går framåt?
3 kommentarer •
Ändra..
00:35:00, Kategorier: Blogginlägg

Mina svagheter, del 1
Muskler är något man inte kan hitta hos mig. Det inser jag efter att ha misslyckas med att packa flyttkartonger. Jo,
packa kan jag väl, men jag kan inte rubba dem. Maxvikten för en kartong är 25 kg men jag fyller bara med cirka
10 kg, men kan ändå inte röra kartongerna ur fläcken. Och 25 kg är inte ens mycket. Min enda jämförelse till just
den vikten, är att jag i sjuan hade det i bänkpress. Också det räknades då som svagt.
Har jag dessutom fått träningsvärk av mina flyttkartonger? Det känns inte så, men jag är väldigt stel och har ont i
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benen. Jag försöker blunda för att jag upplevde samma symtom för sju år sedan, då jag blev (halvårsvis) förlamad
i underkroppen p.g.a. ms. Sedan en dryg vecka faller jag eftersom jag blivit väldigt yr och har dubbelseende.
Också detta är något jag inte låtsas om. I normala fall skulle jag ringt doktorn då allt som kan vara ms-relaterat
ska rapporteras. Att jag sticker huvudet i sanden beror naturligtvis på den nära förestående flytten. Jag har inte tid
att vara sjuk – det är något som jag får vara sedan.
Det jag inte vill riskera, är att bli uppmanad att söka akutmottagningen eller bli inlagd. Jag flyttar ju i nästa vecka
och behöver varenda sekund till just det. Fortfarande är inte alla praktiska saker lösta och många besök och samtal
återstår. Ärligt talat så har jag bara packat till hälften sex av femtio kartonger. Det går långsamt. För jag orkar
inget lyfta, faller av yrsel och kan inte röra benen.
Årslång stress och långvarig sommarvärme. Det är orsakerna och jag kan ingenting göra – varken åt det ena eller
det andra.
4 kommentarer •

Ändra..

2006-08-21
12:17:40, Kategorier: Blogginlägg

Föds man till kristdemokrat?
Jag undrar lite över Fi:s valaffisch.

Är "kristdemokrat" en sexuell läggning? Och om nu alla har samma värde (och det inte handlar om sexuell
läggning) - inkluderar det inte t.ex. invandrare eller handikappade?
Jag blev påhoppad för en tid sedan av representant från Fi när jag var ute. Det var bara att vända ryggen till, för
jag känner mig djupt förolämpad när de påstår att de är enda alternativet vad gäller jämställdhet.
3 kommentarer •
Ändra..
11:46:24, Kategorier: Blogginlägg

Ta i trä
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Det är inte enbart som teckningar jag gett uttryck för min kreativitet. Åter igen, ett urval av saker jag tillverkat.
Följande är från grundskole- och gymnasietiden.

Bilden ovan: Ett Solitair-spel där jag också gjort läderpungen där jag förvarar spelpjäserna (rundstav). Cirka 25 x
25 cm.

Bilden ovan: Detta är faktiskt ett nyckelskåp med spegel. Cirka 20 cm högt.
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Bilden ovan: Jag har svarvat mig en analplugg ett eget Fabergé-ägg. Det är olika hoplimmade träslag som gör att
ägget är randigt. Cirka 10 cm högt.

Bilden ovan: En liten trälåda med lock. Jag tror syftet var mässingsbeslagen som jag tillverkade i metallslöjden.
Cirka 30 cm långt.

Bilden ovan: En klassiker. En träskål. Fruktskål. Eller nåt. Vidd cirka 20 cm, höjd cirka 10 cm.

Bilden ovan: Min stolthet. Ett schackbräde helt i trä (två olika träslag). Det är cirka 50 x 50 cm och får väl därmed
anses vara ganska stort. Ska jag vara riktigt noga så är det egentligen ett dambräde med tillhörande dampjäser.
Tyvärr vet jag inte var pjäserna är, men det var också något jag svarvat.
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Bilden ovan: Drejat lite. Cirka 10 cm hög.

Bilden ovan: Säger det igen: Drejat lie. Cirka 10 cm hög.

Bilden ovan: En byst i miniformat gjord i lera. Cirka 10 cm hög.
Vissa klassiker som jag gjort finns inte med här, mest för att jag inte vet var jag har dem. Som skärbrädan,
smörkniven, kapsylöppnaren, manchestervästen, baskerna med mera.
Vet ni vad? Jag var inte ens händig innan jag förlorade motoriken i händerna. Faktiskt inte. Och jag tyckte aldrig
om att göra de här sakerna, för jag ville bara teckna.
Numera är jag bara kreativ på nätet.
3 kommentarer •

Ändra..

2006-08-20
23:32:25, Kategorier: Blogginlägg
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Teckningar - ett urval
Självklart är det inte bara byråkrati eller oförstående omgivning som gör att det är svårt att leva med ms. Jag
begränsas även på andra sätt. Något jag saknar är att få teckna. Det går inte att beskriva den sorg som gör att man
tappar andan... en ordlös förtvivlan... när man sitter där och försöker åstadkomma något och man misslyckas.
Motoriken i mina händer är förstörd och det är svårt att styra pennan. Frustrationen gör att jag inte ens försöker
längre. Visst, det går men det tar lång tid och jag känner mig bara misslyckad.
Jag skannade in några av mina tidigare alster.

Bilden ovan: Jag fick äran att teckna skolkatalogens omslag när jag gick i nian. Själv är jag inte så jättenöjd, men
det var ett beställningsjobb. Det tråkiga var att man inte hade råd med färg, så jag till och med uppmanades att
göra allt i blyerts. Sånt blir aldrig bra.

Bilden ovan: Aha. En teckning som faktiskt är det senaste jag gjort. Förra sommaren. Enkla runda linjer är inte så
svårt att åstadkomma.
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Bilden ovan: Pluto gjorde jag efter en förlaga där motivet var exakt det samma. Att kopiera ett original är ett bra
sätt att lära sig teckna. Bilden är elva år gammal - jag trodde det var längre sedan.

Bilden ovan: Dagger är en seriefigur hämtat från Marvel Universe. Också detta är en "kopiering" av ett original
som jag gjort. Möjligtvis att hon i original haft annan färg på dräkten, eftersom hon vanligtvis är vitklädd.
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Bilden ovan: För några år sedan gjorde jag mig själv till en tecknad seriefigur och använde det som
hemsidegrafik. I loggan överst på sidan stoltserar jag som ballerina, också en teckning jag själv gjort.
Kanske jag försöker mig på att teckna något framöver, eller så kanske jag skannar in lite fler teckningar jag gjort.
5 kommentarer •
Ändra..
14:00:39, Kategorier: Blogginlägg

Är det söndag?
Det är becksvart ute trots att det är mitt på dagen. Regn och åska förgyller denna, öh vad är det för veckodag?
Söndag? Tja, det är väl så när man är halvvägs igenom sin sommarsemester (tre veckor återstår). I dag är det lätt
att slita sig från datorn, men främst från de fem Sopranos-säsonger jag har på dvd (halvvägs i säsong fyra).
Varken dator eller tv är en höjdare i åskvädret (just nu uppehåll). Och slita mig från mina lata semesterdagar
måste jag verkligen göra nu. Det är allvar nu. Det återstår knappt två veckor tills min flytt och jag har inte börjat
packa på allvar. Okej, packningen får jag hjälp med när ömma modern kommer tillbaka i slutet av nästa vecka,
men jag har mycket att gå igenom som ska kastas. Så det är så jag roar mig en söndagseftermiddag - jag sorterar i
bråten. Bäst jag återgår till de sysslorna.
Kommentera •

Ändra..

2006-08-19
00:58:33, Kategorier: Blogginlägg

Släkt
Jag har sett följande lista hos många, men nu snodde jag den från Kulturbloggen.
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1. Min mamma...
hör jag aldrig beklaga sig för någonting.
2. Min mormor...
dog på sin sons 52-årsdag, hemma i mitt föräldrarhem där vi firade min fars 49-årsdag.
3. Min morfar...
saknar jag väldigt trots att han gick bort för 30 år sedan. Det var lite Emil (i Lönneberga) och Alfred över oss. Vi
var bästisar.
4. Min pappa...
föddes i Finland, kom till Sverige som krigsbarn och dog i år av lungcancer. Det enda jag undrar över är varför
han aldrig besökte mig under mina sex år i Göteborg.
5. Min farmor...
var frälsningssoldat. Så mycket mer vet jag inte om henne. Jo, hon gjorde väldigt salt chokladmjölk.
6. Min farfar...
dog av lungcancer på 80-talet. Jag träffade honom en gång.
7. Jag...
tycker det är pinsamt att berätta om min familj offentligt på nätet. Sådana betänkligheter har jag inte när det
kommer till att skriva om mig själv. Jag kan lättare sätta gränsen när det gäller mig själv, men vet inte när gränsen
är passerad när det gäller andra.
Källa: Lotten
2 kommentarer •
Ändra..
00:28:01, Kategorier: Blogginlägg

Sådan är min statistik
Statistik kan vara intressant. Jag har listat mig både hos Bloggtoppen och Bloggportalen för att se hur många
unika besökare jag har per vecka. Det skiljer en del enligt de båda portalerna. I skrivande stund är siffran 6 715
hos Bloggtoppen (räknat på sex dygn) och 1 246 enligt Bloggportalen (beräknat på senaste veckan).
För att förvirra det ännu mer så har jag en egen statistiksida som räknar på ett tredje sätt. Den verkar räkna unika
besök per dag och det varierar kraftigt. Hittills i augusti har jag haft, i genomsnitt, 465 unika träffar per dag. Det
är inte mycket men det är fortfarande semestertider på nätet. När jag har som mest besökande, är det när jag
skriver om melodifestivalen, då många söker efter artisterna och hamnar hos mig. I mars hade jag därmed som
mest 1524 besökare per dag.
Siffrorna spretar verkligen. Därför är det så svårt att egentligen säga hur många besökare jag har.
PS!
Mest sökta termen för att komma hit: Våra bästa år. Eller annat VBÅ-relaterat ord. Det utgör cirka 10 % av alla
sökträffarna. DS
4 kommentarer •

Ändra..

2006-08-18
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14:41:24, Kategorier: Blogginlägg

TV3:s dåliga översättare
Det är verkligen en plåga att behöva se de dagliga avsnitten av Våra bästa år på TV3. Naturligtvis syftar jag inte
på det dåliga manuset, den långsamma handlingen eller så. Nej, som vanligt är det översättningen till svenska som
är urusel. På ett sätt kan jag ha överseende med att man inte kan skilja på morfar och farfar (som i gårdagens
avsnitt), även om släktförhållandena är lätta att kontrollera på nätet (översättare, lär er: Victor är farfar till
Shawn).
Dagens översättningar var åter ett rejält lågvattenmärke.
Chloe har inte fått strålbehandling så som det textades. Hon fick ”chemo” (chemotherapy), d.v.s.
cellgiftsbehandling (cytostatika). Skillnaden är sanslöst stor även om slutresultatet ska innebära att ta död
på eller krympa cancerceller. Strålbehandling heter på engelska radiation therapy.
He’s jealous (avundsjuk) bör inte översättas med att Han är farlig. Dangerous och jealous är inte
synonymer.
Kaffe med kanel och karamell? Okej, caramel och karamell har samma betydelse både på svenska och
engelska då det är smält socker. Så jag får väl vara tacksam över att man inte översatte caramel till godis,
då karamell och godis blivit synonymt med vartannat. Men jag är ändå inte nöjd med översättningen då
karamell ändå tas för godis då det i dag inte är särskilt känt vad ordet egentligen syftar till. Varför inte
använt ordet socker eller smält socker? Nu lät det bara märkligt i sammanhanget med kaffet. Så detta sista
var kanske småaktigt av mig, men jag är verkligen trött på alla översättningsmissarna så jag anmärker på
precis allting.
Detta är en följetång. Tidigare om TV3:s översättningsmissar när det gäller Våra bästa år:
2005-06-29 2005-09-05 2005-09-30

Etiketter: översättning översättningar översättningsmissar tv3 days of our lives våra bästa år
7 kommentarer •

Ändra..

2006-08-17
22:32:48, Kategorier: Blogginlägg

Snar flytt
Om två veckor flyttar jag och ännu har ingen nappat på min lägenhet i bostadsbristens Göteborg. Tre gånger har
min bostad funnits tillgänglig på nätet och där har funnits en lång kö varje gång. I dag var där över 200 sökande,
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men jag hade två lägenhetsvisningar i dag och den sista tar lägenheten. Märkligt det där. I ett par månader har jag
haft lägenhetsvisning där tre kommit och en ringt. När de tackat nej (de hade lottats fram ur kön) gick man inte
vidare bland intresseanmälningarna utan har alltså tagit om allting gång på gång där man nollställt listan och
annonserat ut på nätet. Ineffektivt. Själv tycker jag att det är tröttsamt att alltid vara till förfogande för eventuella
lägenhetsvisningar.
Det var bostadsbolaget som hittat dagens spekulanter. Tyvärr har man också lämnat in lägenheten centralt till ett
annat företag att ragga ny hyresgäst. Sista ansökningsdag i dag. Så det betyder att jag i nästa vecka ska visa min
lägenhet för minst fem personer trots att en i dag tackat ja till lägenheten. Jag förstår att mitt bostadsbolag har
panik just nu eftersom de inte har någon ny hyresgäst till om två veckor, men de kunde väl samordnat det bättre?
Särskilt som de haft sex veckor på sig hittills.
Jag kommer att sakna min lägenhet hur "dum" den egentligen är utifrån handikappsperspektivet. Här har jag
trivts. Stor rymlig lägenhet (utom dörrarna då), fin utsikt (trots att allting omkring mig brunnit under åren jag bott
här), nytapetserat i december och ny kyl i maj. Men samtidigt börjar jag nu mentalt lämna lägenheten, för det är
inte mycket att sakna när man ser röran inför flytten med halvpackade kartonger lite varstans.
Javisst, ja. Jag skulle ju komma på ett syfte med att blogga, och att verkligen också ha något att skriva om. En
annan dag.
2 kommentarer •
Ändra..
10:18:33, Kategorier: Blogginlägg

Evo
Jag testar att åter tillåta trackbacks. Förmodligen har det ingen betydelse vilket bloggverktyg man använder, för
spam i olika former är svåra att stå emot. Det är därför jag inte byter bloggverktyg, för jag är i övrigt väldigt nöjd
med b2evolution som jag nu använt i mer än två år.
Kunde bara betaversionen bli bättre, skulle jag uppgradera från 0.9.0.10 till 1.8. Okej, det finns många versioner
där emellan, men alla verkar ha strulat på sitt sätt.
Jag har börjat ifrågasätta vad jag vill med min blogg. Det var länge sedan jag skrev något som engagerade mig.
Jag är nog bara trött.
Update kl. 17.45
Jag stänger av trackback-funktionen igen. Det kom 193 spaminlägg på 48 minuter och jag får radera ett och ett.
3 kommentarer •

Ändra..

2006-08-16
23:46:29, Kategorier: Blogginlägg

Recept och legitimation
Informationen har varit urusel. Hur många vet att där är en ny lag sedan den 1 juni som säger att man måste visa
legitimation när man hämtar ut receptbelagd medicin på apoteket? I och för sig är det väl märkligt att man inte
begärt legitimation tidigare. För egen del märker jag inte av införandet, eftersom jag alltid fått visa legitimation.
Inte så mycket för att jag ser suspekt ut (Pundare? Friidrottare?), som för att jag oftast hämtar narkotikaklassat
läkemedel (eg. dopningspreparat – jag tar det mest som ursäkt för att inte kunna börja på Friskis & Svettis då de
har nollpolicy gällande dopning).
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Ändå förstår jag inte skillnaden mellan legitimation och inte legitimation. Receptet är en personlig värdehandling.
Slarvar man bort sitt recept och någon annan löser ut det, så är man medskyldig till brott. När det sedan gäller de
som förfalskar recept, gör de det med eget personnummer. Förfalskningen är inte personuppgifterna,
förfalskningen är vilket läkemedel man försöker få ut samt läkarunderskriften. Det som gör det lite svårare nu att
förfalska recept är att de måste vara förtryckta med läkarens namn, speciella kodnummer och arbetsplats.
”Systemet” slår larm på ett annat sätt än på den tiden när det bara var att stjäla ett receptblock som låg framme på
någon läkarmottagning.
Legitimation är en självklarhet. Syftet är diskutabelt. Bristande information uppseendeväckande.
Etiketter: apoteket
Kommentera •
Ändra..
21:18:59, Kategorier: Blogginlägg

Jontas hårfager
Varning! Egotrippen med foton föreställande mig fortsätter.

Det finns de som på fullaste allvar inte tror att jag någonsin haft hår på huvudet. Bah! säger jag bara. Här är några
bevis för att jag faktiskt varit hårfager. Vi börjar med hur jag såg ut före min allra första hårklippning. På den
tiden då jag fortfarande var superblond.
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För att raskt gå vidare innan jag snyftande bryter ihop vid minnet av det hår som flytt. Än är det inte slut på
bildbevisen.
Vid min konfirmation 1985 hade jag inte bara hår - det var dessutom moderiktigt.

Ett och ett halvt år senare var jag fortfarande väldigt modemedveten när det kommer till frisyrer. Det är därför det
ser ut som ett skatbo. Vid den här tiden gick jag ofta till frisören som jag dessutom tidigare "prao:at" hos.

Sedan var det dags för mig att ta studenten. Här ser man lite hur jag låtit håret växa i nacken. Ett år senare hade
jag krull halvvägs ner på ryggen, som värsta lejonmanen. Tyvärr har jag inget fotobevis av det. Eller tack och lov.
Notera att min moderiktighet också gällde kläder för den här tiden. Lila sidenfluga.

Ytterligare ett år senare klippte jag av allt håret. En tid senare började håret tunnas ut. Kanske det är genetiskt,
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men jag skyller på alla de hår"vårds"produkter jag använde samt alla blandningar med blekning, hårfärgning,
permanent, spray, gel och skum. Nåja. Det var kul så länge det varade.

Någon som är väldigt långhårig är Gazzy. En bild från i dag. För att uppväga alla bilder av mig.

Nu önskar ni att jag inte köpt en ny skanner, va?
4 kommentarer •
Ändra..
11:07:03, Kategorier: Blogginlägg

Madonna topp 20
Madonnas tjugo bästa låtar, i mitt tycke. Jag börjar bakifrån.
20. Don’t cry for me Argentina (discoremix, Evita, 1996)
19. Human nature (Bedtime stories, 1994)
18. True blue (True blue, 1986)
17. Ray of light (Ray of light, 1998)
16. Nothing really matters (Ray of light, 1998)
15. Justify my love (The immaculate collection, 1990)
14. This used to be my playground (Something to remember, 1995)
13. Like a virgin (Like a virgin, 1984)
12. Take a bow (Bedtime stories, 1994)
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11. Vouge (I’m Breathless, 1990)
10. Rescue me (The immaculate collection, 1990)
9. Express yourself (Like a prayer, 1989)
8. Bye bye baby (Erotica, 1992)
7. Holiday (remix, You can dance, 1987)
6. The power of good-bye (Ray of light, 1998)
5. Frozen (Ray of light, 1998)
4. How high (Confessions on a dance floor, 2005)
3. Forbidden love (Confessions on a dance floor, 2005)
2. Don’t tell me (Music, 2000)
1. Deeper and deeper (Erotica, 1992)
Det är inte enbart de stor hitsen som fastnat hos mig när man ser till vad jag placerat på topplaceringarna.
Deeper and deeper är helt enkelt en bra poplåt. Därför hamnar den på förstaplatsen.
Don’t tell me är skriven av Madonnas svåger och var ursprungligen en tango. Men den är bra som den är
nu.
Forbidden love är utmärkt som bakgrundsmusik när man jobbar vid datorn. I ett år har jag nu lyssnat på
låten och den har blivit mitt ”theme”.

Grattis på 48-årsdagen, Madonna!
Själv blir jag, fjantigt nog, 36½ i dag.
2 kommentarer •
Ändra..
00:09:33, Kategorier: Blogginlägg

Ännu en lista
1. Var hittade du den här listan?
Fixig.
2. Var är dina föräldrar födda?
Ömma modern i Kristianstad, Skåne, Sverige.
Lille far i, öh jag vet inte. Någonstans i Finland.
3. Vad är det senaste du installerade på datorn?
Drivrutinen för skannern, i går.
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4. Vilken är din favoritrestaurang?
Det beror helt och hållet på om där finns en vinlista.
5. När badade du i en pool senast?
Typ 1981 när jag för sista gången gick i en simskola där jag var inskriven i fem år utan att kunna ta ett simtag.
6. Har du varit med i någon skolpjäs?
Ja, en gång. Jag spelade alkis som kom in och störde ordningen under ett sånguppträde.
7. Hur många barn vill du ha?
Vad skulle jag med dem till? Jag vill inga ha. Okej, jag kan sträcka mig till bonusbarn om de är vuxna.
8. Vilken musikstil tycker du mest illa om?
Hm. Dansband är inte musik och saknar stil. Hm. Hm. Äh, jag säger dansband ändå.
9. Har du bestämt dig för vad du ska rösta på i valet?
I riksdagsval står det 95 % för ett parti och 5 % för ett annat. I kommunal- och landstingsval är jag mer tveksam där står det mellan tre parier och det väger jämnt. Får jag inte mer input de närmaste veckorna så blir det ett och
samma parti för alla tre valen.
10. Vad har du för TV-kanaler?
Basutbud för Comhem. Basutbudet varierar men jag har 14 kanaler.
11. Har du åkt moped någon gång?
Mopeden min kusin hade fungerade utmärkt ända tills jag satte mig på den. Då dog den. Sedan skaffade jag en
egen moped, men jag gick aldrig nära den. Alltså, jag har ägt en moped utan att ha kört den. Mitt intresse ligger
på den nivån också när det gäller bilar.
12. Har du busringt någon gång?
Nej, aldrig. Kanske någon annan dag.
13. Har du fått felparkeringsböter?
Jag och med vilken bil?!
14. Har du hoppat/kan du tänka dig att hoppa bungy-jump eller fallskärm?
Javisst, jag kan tänka tanken men får redan där svindel. Så, nej. I praktiken kommer jag aldrig att göra det. Ska
jag hoppa från höga höjder blir det utan bungy och skärm och som en konsekvens av att ha överdoserat Läkerol.
15. Vilken är den plats längst bort som du har besökt?
Kuopio, Finland.
16. Har du en egen trädgård?
Nej, ingen annans heller.
17. Vilken är din favorit bland tecknade serier?
Nemi.
18. Kan du alla orden i nationalsången?
För vilken nation? Äh, jag kan ändå ingen.
19. Badkar eller duschkabin?
Dusch i badkar - åtminstone är det så jag har det just nu.
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20. Vilken är den bästa film du sett senaste månaden?
Jag har sett tre filmer den senaste månaden. Stålmannnen. Stålmannen 2. Stålmannen går på en kryptonit. Så, bäst
av de tre? Stålmannen 2 som jag dessutom såg på bio när det begav sig.
21. Favoritpizza?
Enda "no, no" är champinjoner.
22. Chips eller popcorn?
Med tanke på fetthalt - jag tillåter mig bara popcorn. Hade jag kunnat bortse från min vikt hade jag föredragit
ostbågar och jordnötsringar.
23. Vilken färg på läppstift använder du?
Pärlemo. Äh, skämtade bara. Rött. Nej, förresten. Inget alls när jag tänker efter.
24. Har du rökt jordnötsskal någon gång?
Nej, det låter trevligare med cigaretter om man nu måste röka något.
25. Har du någonsin varit med i en skönhetstävling?
Inte än.
26. Apelsin- eller äppeljuice?
Apelsin-/ananasjuice.
27. Vem är den senaste som du åt ute med, vad åt ni?
Ömma modern med sambo, förra veckan, kulglass (jag blev tvingad, för jag ville inte eftersom jag tänker på
vikten).
28. Favoritchoklad?
Måste jag tänka tanken? Jag har inte gått nära kakao på nästan fyra månader. Något ljust. Kanske med mandel i.
Frukt och mandel. Marabou. Bort, bort. Inte tänka mer.
29. När röstade du senast?
Snart ganska precis fyra år sedan.
30. När åt du en hemodlad tomat sist?
Minns inte. Tio år sedan?
31. Har du vunnit en prispokal någon gång?
Nej, det låter alldeles för sportrelaterat.
32. Är du bra på matlagning?
Förmodligen bättre än många, bara det att jag inte tycker om att göra det.
33. Klarar du att tanka själv?
Nej, jag har aldrig behövt det. Jag har aldrig haft en bil så länge att den behövt tankas.
34. Har du beställt något från något av de där shoppingprogrammen som går på reklamteve-kanalerna?
Nej, det är bara dyrt skit.
35. Pepsi eller Coca Cola?
Pepsi Max. Min "sötma"-räddning under viktreduktionen.
36. Har du varit tvungen att använda uniform i något jobb?
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Ja, man kan väl kalla det för någon slags uniform? När man måste gå klädd i blåa intensivvårdskläder på jobbet?
37. Vad var det senaste du handlade?
Juice i källarbutiken i förmiddags.
38. Har du kräkts offentligt?
Inte vad jag kan minnas.
39. Vill du helst bli mångmiljardär eller hitta den sanna kärleken?
Ge mig pengarna och många blir förälskade i mig.
40. Tror du på kärlek vid första ögonblicket?
Nej, men åtrå.
41. Har du ringt något betalnummer?
Nej, eller... När jag röstat i schlagersammanhang? Oh, jag har visst röstat sedan förra riksdagsvalet!
42. Kan man vara vän med sitt ex?
Svårt att säga generellt sett.
43. Vem var det du besökte på sjukhus senast?
Lille far innan han hamnade på serviceboende.
44. Hade du mycket hår som liten bebis?
Blont fjun.
45. Vad har du för meddelande på din telefon/mobilsvar?
Jag har stängt av dem. Nä, vänta. Jag har ju läst in på min arbetstelefon. Något om sex veckors semester (märkligt
nog utan efterföljande hånskratt) men att man kan ringa dit och dit i akutfall.
46. Vad har du i din väska?
Just nu, ingenting.
47. Någon favoritsak du gör innan du går och lägger dig?
Favoritsak? Jo, jag sitter vid datorn, det sista jag gör innan jag lägger mig. Just nu är ett exempel på det.
48. Vad är du tacksam för idag?
Trots min extrema yrsel (nytt ms-skov) föll jag inte omkull i dag (i motsats till i går).
Kommentera •

Ändra..

2006-08-15
21:40:15, Kategorier: Blogginlägg

Hjältinnan
Känns följande historia igen, så beror det på att jag skrivit om den tidigare. Nu har jag dock bilder också för att
illustrera det hela
Jennifer jobbade som advokat, när hennes kusin Bruce en dag kom för att hälsa på. En väldigt känd Bruce som
också kalls för David tack vare en tv-serie från 70-talet som inte kunde hålla sig till sanningen.
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Under kusin Bruce vistelse blev Jennifer skjuten av maffian. Det är inte lätt att ha med maffian att göra. Den som
följer Sopranos vet.

Nu råkar det vara så att Bruce är doktor och här var det snabba ryck som gällde. För att rädda Jennifers liv var han
tvungen att omgående ge henne en blodtransfusion, och det enda blod att tillgå var hans eget. Tvyärr.
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Jennifer överlevde men utsattes för en ny attack där hon låg i sjukhussängen. Då började hon känna sig lite
konstig när busarna försökte söva henne. Och då uppdagades konsekvensen av att vara kusin med Bruce och av
att ha tagit emot hans blod.

Japp. Jag har första numret av Miss Hulk i min ägo. Min favoritsuperhjältinna. När tidningen kom ut på svenska
sommaren 1982 köpte jag tidningen. Dessutom har jag någon originaltidning också med She-Hulk, som hon heter
på engelska. Tidningen var kortlivad båda i USA, och också i Sverige av förklarliga skäl. Det skulle dröja 20-25
år innan tidningen började ges ut igen i USA och självklart har jag de originalen. She-Hulk är relativt okänd i
Sverige, men läser man regelbundet serietidningar utgivna av Marvel Comics, så vet man att hon figurerat i
många andra tidningar. Bland annat har hon varit medlem i både Fantastic Four och Avengers.
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Jennifer förvandlades också till sitt alter ego på samma sätt som Hulk (Bruce Banner i tidningsvärlden, David
Banner i tv-världen), genom att bli upprörd. Båda har sedan blivit Hulk under olika premisser. Ett tag var Hulk
grå och supersmart, samt en tid var de två separata varelser p.g.a. personlighetsklyvning. She-Hulk valde att vara
She-Hulk alltid och samtidigt behålla sitt intellekt. Det man också kan säga om She-Hulk är att hon är en
humoristisk figur med självdistans och inte alls lika dyster som Bruce eller våldsam som Hulk. Humorn i
seriefiguren gör det lätt att tycka om She-Hulk och det är därför hon är min favorithjältinna.
Det var den 17 juni som jag senast skrev om She-Hulk.
2 kommentarer •
Ändra..
13:41:58, Kategorier: Blogginlägg

I barndom han gick...
Enda fördelen med att lägga ut gamla skannade foton på nätet, är att det blir som en säkerhetskopia som inte
förvaras tillsammans med originalen. Här kommer lite fler foton. Föreställande mig. Så klart. Förutom att detta är
en egotripp så verkar jag ha gått i barndom också.
*****
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Rumpan bar. Behöver jag verkligen visa ett foto tagit framifrån?
*****

Lekskolan. Naturligtvis är det jag som sticker ut. Fotot är tagit i samband med att vi fotograferades inför en
hobbykatalog. Oj, jag måste genast lägga till i min CV att jag varit fotomodell.
*****

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2006/08/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Augusti 2006

Sida 27 av 37

Beviset på att jag spelade elorgel en gång i tiden.
*****

Tapeterna - titta på tapeterna! Orange är fortfarande förresten en favoritfärg.
*****
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Tapeterna - titta på tapeterna! Orange tröja. Saknar!
2 kommentarer •

Ändra..

2006-08-14
21:51:26, Kategorier: Blogginlägg

Köksbordet
Det lilla köksbord jag ligger på var också det första köksbord jag själv hade när jag flyttade hemifrån. Eller, ja.
Jag hade inget köksbord i mina två första bostäder då där bara fanns pentry och inget utrymme till köksbord.
För tio år sedan skaffade jag mig en dator. Vid det laget hade jag ett annat köksbord (mitt nuvarande, från 70talet, runt, mörkbrunt, ska skickas till myrorna om några veckor) och funderade på var jag skulle sätta datorn.
Japp, mitt första datorbord var nämnda köksbord.
När det blev dags för mig att flytta till Göteborg, fann jag det lilla köksbordet i mitt förråd. Inte ville jag ta det
med mig, för jag använde ju det inte. Lille far blev upprörd då det var ett fint perstorpsbord. Under tiden han
hämtade bordet fick han böter eftersom man inte fick parkera bilen utanför mitt hus. Ett kostsamt bord.
När vi nu gick igenom dödsboet i våras fann vi bordet i ett källarförråd. Ärligt talat så vet jag inte var det finns i
dag. Skänkte vi det? Magasinerade jag det? Tog någon annan det?
Tänk så mycket minnen ett litet köksbord kan väcka.
Kommentera •
Ändra..
19:21:42, Kategorier: Blogginlägg

För länge, länge sedan...
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I dag fick jag min nya skanner hemlevererad. Min förra gick i sönder för mer än fem år sedan. Nu lär det bli bilder
dagligen framöver. Jag börjar med ett foto från de album jag inte haft tillgång till under många år.

Jag erkänner. Det är jag som ligger på köksbordet iförd ny blöja. Ni vill inte se motsvarande foto av mig tagit i
dag. Tro mig.
När det gäller barnfoto så vågar jag knappt lägga ut något med tanke på 1) pedofiler och 2) barntokiga fjortisar
som stjäl foton och säger att det är deras barn. Därför har jag vattenstämpel och undviker också att lägga ut
nakenfoto av mig själv som liten. För sådana finns.
4 kommentarer •

Ändra..

2006-08-12
23:27:34, Kategorier: Schlagermassaker

Ingen riktig schlagermassaker för 1984
Minnenas television har i kväll visat Melodifestivalen från 1984. Egentligen borde jag kanske ha gjort en
schlagermassaker med tanke på att jag gjorde en dito för 1974 när den repriserades för drygt två år sedan. Men det
känns lite onödigt så jag gör en minigenomgång där jag berättar vad jag minns från 1984. Detta var året då jag
blev musikaliskt intresserad, om än kanske inte när det kommer till melodifestivalen.
Janne Önnerud, Nu är jag tillbaks igen
Jag har inget minne av låten. Av förklarliga skäl.
Mitt betyg i dag: 1/5
Göran Folkestad och Lotta Pedersen, Sankta Cecilia
Detta var en låt jag gillade i smyg då det var lite töntvarning över den. Klämkäcka låtar varit väldigt mycket
dansband 1984.
Mitt betyg i dag: 4/5
Rosa Körberg, Schack och matt
Låten minns jag inte, men Attack var bra. Med tanke på den här låten så förstår jag varför solokarriären inte blev
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en karriär.
Mitt betyg i dag: 1/5
John Ballard, Rendez-vous
Jag gillade verkligen låten 1984 och bara av en anledning – låtens franska titel. Vid den här tidpunkten gick jag i
sjunde klass och läste franska mot mina föräldrars vilja.
Mitt betyg i dag: 3/5
Herreys, Diggi-loo diggi-ley
Ja, de var då verkligen stinna av något. I dag verkar koreografin både amatörmässig och ryckig. Hur jag upplevde
Herreys och låten då minns jag inte i dag. Förutom att jag aldrig förstod textraden ”önskar jag åt alla gyllene
skor”. Vad är det man önskar dessa gyllene skor? Ska jag nu erkänna att det tog 20 år innan jag förstod mitt
tolkningsfel?
Mitt betyg i dag: 4/5
Per-Erik Hallin, Labyrint
Att detta var Kalle Anka visste jag redan.
Mitt betyg i dag: 2/5
Elisabeth Andreasson, Kärleksmagi
Urdålig låt. Hon verkar aldrig ha fungerat som soloartist. Året innan Två år tidigare med Chips var mer lyckat.
Året efter skulle bli ännu mer lyckat då Bobbysocks vann för Norge i Göteborg.
Mitt betyg i dag: 1/5
Karin och Anders Glenmark, Kall som is
Favoritlåten 1984 och det tycker jag fortfarande. När Gemini året efter släppte sin skiva köpte jag den direkt. Att
detta är en typisk Glenmark-låt hörs.
Mitt betyg i dag: 5/5
Thomas Lewing, Tjuvarnas natt
Inte bra då, inte bra nu. Okänd artist då, okänt artist nu.
Mitt betyg i dag: 1/5
Vicki Benckert, Livet är som ett träd
Bättre då, sämre nu.
Mitt betyg i dag: 3/5
Juryn var nog ändå rätt på det. De fem låtar som gick vidare är de fem som jag också gett bäst betyg. Tyvärr
hamnade Glenmarks på fjärde plats. Alla andra resultat är historia och oväsentliga.
I jämförelse med vad jag gillade 1984 musikmässigt, så fanns där inget jag uppskattade från melodifestivalen.
Den musik jag mest lyssnade till det här året var Culture club, Alphaville och Kiss. Det vore väldigt skamfullt att
tycka om något från det här startfältet – åtminstone officiellt. Det skulle dröja ytterligare två år innan jag ens
köpte något som kommit från melodifestivalen, och då blev det Styles Dover-Calais och Sound of musics
Eldorado.
När jag ändå är inne på melodifestivalen från 80-talet. Minns någon låten Marionett från 1983 och Nu har det hänt
igen från 1985? En av låtskrivarna har en pappa som är präst. Som döpte mig. Där har vi min enda (långsökta)
förankring till melodifestivalen.
2 kommentarer •
Ändra..
20:13:40, Kategorier: Blogginlägg

Patetisk lördag
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Jag är så ensam.
2 kommentarer •

Ändra..

2006-08-09
23:01:40, Kategorier: Blogginlägg

Se, en dagbok!
Jag har återfått min barndom efter 20 års frånvaro. När ömma modern kom häromdagen hade hon med sig alla
fotoalbum från min uppväxt. De fotoalbum som jag hittade i min fars dödsbo och som jag alltså först nu haft
möjlighet att titta i. Förutom att jag återfått min barndom i form av foton tagna vid min födelse fram tills jag var
omkring 15 år, så har jag fotografier av min släkt. Tänk, jag äger inga fotografier sedan tidigare förutom detta jag
nu fått. Plötsligt finns här bilder tagna föreställande mormor, morfar, farmor, farfar och alla andra. Berikande. Jag
finns i ett större sammanhang, förbinder två släkter med varandra. Även om den förbindelsen försvinner med mig.
Det kanske inte är så intressant, men jag kommer att skanna in några av bilderna för att lägga ut dem här vid
tillfälle. Skanna måste jag ändå innan vissa fotografier bleknat bort helt. Det enda jag just nu saknar är en skanner.
Och tiden. I dag kom flyttkartongerna så jag vet vad jag har att göra de tre närmaste veckorna.
Något jag också skrivit om tidigare, är min bredbandsuppkoppling. Jag har haft någon gammal abonnemangsform
som jag inte vågat ändra eftersom jag vetat att jag ska flytta – bara inte när, samt inte velat förbinda mig vid nya
12 månader om jag skulle ha flyttat till en adress där jag inte kunde ta med mig bredbandet. I dag vågade jag
beställa flyttning och det kommer inte att bli något glapp i abonnemangsflytten. Mitt bredband ska fungera direkt
även på nya adressen. Det roliga var att jag i dag också gick upp i hastighet från 0,5 Mbit/s till 8 Mbit/s. En viss
skillnad. Åtminstone i hastighet, men inte i kostnad. Min tidigare abonnemangsform var så gammal att den var till
samma kostnad som för den snabbare hastigheten. Jag har alltså bytt upp mig utan att det kostat ett öre. (Tyvärr är
där något tekniskt problem i dag, så mina 8 Mbit/s är fortfarande 0,5 – men vadå – jag förlorar ju knappast något
ekonomiskt på det. Det viktiga är att ha bredband).
Som sagt är ömma modern med sambo här just nu (reser hem om några timmar). Jag fick visa dem den nya
omgivningen jag kommer till om tre veckor. Vi tog spårvagnen. På hemvägen råkade vi komma till Ullevi där
man längs spårvagnsspåren hade gångtävling nu i EM-tider. Så jag har varit och sett friidrott gratis, och det var
inte ens värt den ”fribiljetten” det innebar att se eländet. Men modern blev nog stolt och kommer lång tid
framöver berätta för alla att hon varit på friidrotts-EM.
Yuccapalmen från i går är ett minne blott. En stubbe i en kruka och en topp i en hink med vatten. Sorgligt,
nödvändigt och spännande.
Kommentera •

Ändra..

2006-08-08
22:31:19, Kategorier: Blogginlägg

Möblera mera
Fem timmar på Ikea. Enda anledningen till att jag åkte dit var för att testa en soffa jag var intresserad av. Överallt
förklarade man att man kunde välja vilket tyg man ville ha till soffan. I verkligheten - nej. Den finns endast i en
färg men kanske det kommer nya färger i framtiden. En framtid som var väldigt avlägsen. Alltså skiter jag i
soffan. Tyvärr fanns inget substitut, så jag får vända mig till Bolia. I och för sig lite dyrare soffor, men (dansk)
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kvalitet.
I övrigt är jag osäker vad gäller Ikea. Det var skillnad mellan katalog och varuhus både till sortiment och till hur varorna egentligen såg ut. Om ett par veckor gör jag
min beställning där jag kommer att ha bytt ut en del av det jag från början avsett att
köpa. Men höjdaren var det nya köksbordet.
I morgon får jag flyttkartongerna hemlevererade från flyttfirman. Annars har jag inte
gjort så mycket mer än att jag adressändrat morgontidningen och begärt eftersändning
av posten. Om tre veckor flyttar jag.
Det tråkigaste är att jag måste hugga ner min yuccapalm. Flyttfirman tar den inte och
den hade ändå inte överlevt en flytt. Den har växt 70 cm på ett år, är nu 2½ meter hög
och slickar taket. Det tråkiga är att det var den första krukväxt jag köpte när jag
flyttade hemifrån 1988. Då var den cirka 30 cm hög. Nu ska 18 år ner i sopsäck. Men
jag kommer att ta toppen och plantera den.
4 kommentarer •

Ändra..

2006-08-07
13:38:50, Kategorier: Blogginlägg

Inbjudan till klassfest punkt com
Nej, aldrig i livet! Jag vägrar att återförenas med min gamla grundskoleklass från 1986. Särskilt inte när det är
klassfest.com som tagit initiativ för att tjäna pengar på det.
Jag vägrar åka till ett samhälle ute i ödemarken som inte ens är i närheten av den skola jag gick i.
Jag vägrar träffa ytterligare två skolors klasser på denna klassfest då de inte ens har haft med min gamla
skola att göra och då de är från helt andra orter.
Jag vägrar betala pengar till ett vinstdrivande företag som verkligen blandat ihop korten.
Kanske jag hade övervägt en klassträff om någon från gamla skolan varit drivkraft i detta utan egen ekonomisk
vinning. Men jag nöjer mig med den 10-årsträff vi hade 1996. Redan då insåg jag hur lite gemensamt jag har med
de jag växte upp tillsammans med. Visst, det är kul att springa på någon av en händelse som man delat uppväxt
med, men det räcker. Att träffas ett par timmar vart tionde år enkom för festandets och gamla skolminnens skull –
nej…
Etiketter: klassträff klassfest
Kommentera •

Ändra..

2006-08-06
21:32:44, Kategorier: Blogginlägg

Un bel dì vedremo
Hade det inte varit för filmen Nyckeln till frihet så hade jag förmodligen
aldrig upptäckt en låt som jag kommit att uppskatta väldigt. Märkligt nog
har jag aldrig försökt finna låten förrän i går.
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Jag funderade lite på vad som egentligen gömmer sig i min digra cd-samling - och se! - låten fanns på en skiva jag
köpte för tio år sedan. På svenska heter låten En vacker dag, Un bel dì vedremo i original.
Ja, opera. Det är inte en massa skrikande. Det kan vara väldigt vackert.
Madame Butterfly
Kommentera •
Ändra..
18:56:53, Kategorier: Blogginlägg

Tjockskallar
En gång i tiden lovade jag att inte skriva det jag nu skriver om. Men, va' fan...
För några år sedan gick jag ur Överviktigas Riksförbund efter att ha utsatts för hot och trakasserier från
huvudstyrelsen. I och för sig var jag inte ensam om denna erfarenhet, och liksom andra så hoppade jag av. Jag har
aldrig varit med om maken till intolerans inom en förening. Något gemensamt mål fanns inte, utan det var interna
påhopp som gällde. Visst, jag kan förstå att övervikt kan ge dåligt självförtroende – men att börja mobba
varandra?! Det är så lågt att jag fortfarande flera år senare blir förbannad när jag tänker tillbaka på det.
Ett tag var jag med och startade lokalavdelningen samt gjorde Ör Västs hemsida (numera borttagen). Jag får väl
säga att det gått utför sedan jag hoppade av – främst för den lokala hemsidan men också för den officiella
hemsidan. I flera år har den officiella hemsidan sett ut som något, ja, jag vet inte vad (ständigt under uppbyggnad,
inget händer). En skam! Tänk, Ör är en remissinstans när det gäller fetma i samhällsdebatten, men vem kan ta
dem på allvar i dag? Det är inte ofta man längre ser uttalanden från Ör i pressen, för vad har de egentligen att
komma med? Hemsidan är ansiktet utåt. Det verkar som de aldrig återhämtat sig efter mobbningsperioden för
några år sedan trots att styrelsen till viss del byts ut. De saknar drivkraft. En gång i tiden var jag en stolt medlem,
men det varade inte i många minuter. Jag kommer aldrig att prata gott om den föreningen mer. Big warning, med
andra ord.
Kommentera •
Ändra..
13:54:56, Kategorier: Blogginlägg

Buller
I dagens G-P var där en insändare med klagomål om hur mycket buller där är dit jag ska flytta. Det är också något
jag funderat på som ett eventuellt problem då det är så nära banvallen med alla gods- och persontåg in till
Göteborg samt att både E6 och E20 går där förbi. Men jag har suttit utanför där jag ska bo och lyssnat särskilt
efter detta oljud. Inget. Man hör på avstånd ett väsande från biltrafik, men inget annat. När jag var inne i
lägenheten försökte jag höra spårvagnen jag såg passera utanför sovrumsfönstret, men hörde inget p.g.a.
treglasfönster.
Min slutledningsförmåga är att jag ska bo i ljudisolerat relativt nybyggt hus (1983?) med skyddad kringmiljö. Det
jag möjligtvis kan oroa mig för är att det inte blir så kul att sova med öppet fönster med spårvagnen utanför. Men
också det är ologiskt eftersom jag i dag har lika nära till spårvagnen, sover med öppet fönster och störs inte.
Så min undran går egentligen till personen som skrev det sura inlägget i tidningen. Hans problem är säkert reella,
men han gjorde fel i att säga att hela området jag ska flytta till störs av buller. Han borde kanske flytta på
kartongen han bor i från banvallen?
Kommentera •

Ändra..

2006-08-05
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16:32:27, Kategorier: Blogginlägg

Ejakulera mera!
Spamskiten i inkorgen gör mig något brydd. Särskilt när ämnesraden är: New But without any results Enjoy.
Meddelandet lyder sedan: Would you like to have a stronger ejaculation?
Jag vet inte vad det är för produkt de vill sälja till mig, men jag får nog säga att ämnesraden var väldigt uppriktig
och ärlig. För vem tror egentligen på alla dessa sexrelaterade (d)underkurer? De är verkningslösa och dyra. Så jag
får väl säga att detta var det första spammejl jag uppskattade innan jag raderade det.
Kommentera •

Ändra..

2006-08-04
11:32:11, Kategorier: Blogginlägg

Boka flytt: Check!
Flyttfirman är inbokad. Det är inte helt lätt att planera då där är ett glapp på 1½ timme från det att jag ska vara ute
ur nuvarande lägenhet, tills jag sedan har tillträde till nästa. Avståndet för bilen att köra mellan bostäderna är tio
minuter. Får jag vänta på tillträde med flyttbilen framme på nya adressen, tickar timkostnaden på. Klaffar nu allt
så blir maxkostnaden 5.000 kr för själva flytten vilket jag anser vara rimligt. Eller?
Åh, jag har minskat i midjeomfånget med 2 cm/månad, d.v.s. sex centimeter sedan maj. Det är väl också rimligt.
Eller?
1 kommentar •
Ändra..
10:40:20, Kategorier: Blogginlägg

Fredagsfyran v. 31/06
Tema: Pride
1) Just nu är det Stockholm Pride. Kan du tänka dig att göra ett besök där?
Jag kan tänka mig, men jag vill inte. Pride har spelat ut sin roll och jag tänker inte gå in närmare på varför. Jag
tror jag ändrade synsätt för ett par år sedan - från förespråkare till motståndare.
2) Hur många känner du som du vet är homo-, bi- eller transsexuell?
Hur ska man veta det? Mörkertalet borde vara stort eftersom jag inte frågar och de flesta inte har någon rosa
triangel på kläderna (tack och lov). Men okej. Även om jag inte förstår varför man vill veta eller anser det viktigt.
Bögar: 20
Lesbiska: 5
Bisexuella: 3
Transpersoner: 3
Hetero: 1 (jag vet inte, för dessa har aldrig upplyst mig och sagt att de är 100 % heterosexuella och det skulle
vara heteronormativt att förutsätta att de har en specifik sexualitet bara för att de inget sagt).
3) Pingstpastorn Åke Green friades i det uppmärksammade målet. Borde hans predikan ha fällts för hets
mot folkgrupp?
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Jag vet inte. Jo, självklart skulle han dömts och fått fängelse i minst fyra år för sina uttalanden, men jag är
tveksam till lagens utformning. Uppenbarligen fungerar den inte som tänkt, så utifrån den lagstiftning vi har
kanske han inte skulle dömas. Han ska dömas utifrån något mycket strängare, helt klart. Även om jag inte tror på
Gud så förutsätter jag Guds straff som möjlig för de som är troende. Så han blir rejält straffad ändå och han har
inte långt dit med tanke på sin ålder.
4) Flera kändisar har “kommit ut ur garderoben” de senaste åren. Är det någon som du är särskilt
överraskad över? (Alternativt: Är det någon som du är överraskad över som inte har kommit ut och som
borde ha gjort det?)
Det är alltid överraskande när en kändis "väljer" att gå ut i pressen för att berätta om sin sexualitet. Att de sedan
har en sexualitet, eller vilken sexualitet de har, är föga överraskande. Därmed har jag också besvarat
alternativfrågan.
5 kommentarer •
Ändra..
09:02:38, Kategorier: Blogginlägg

In- och utflyttning
Kan det vara så att Göteborgs bostadsbrist är en myt? Det verkar snarare som om det är systemet som har brister.
På fem veckor har en presumtiv ny hyresgäst varit och tittat på min lägenhet samt ytterligare en ringt där båda
tackat nej. Det var två veckor mellan dessa två.
Problemet tror jag är att man inte har något kösystem. Den som är intresserad av en lägenhet får finnas med i en
”sökgrupp” istället för i en kö. Har man inte fått lägenhet efter sex månader så stryks man som sökande. Men
under dessa sex månader konkurrerar man om bostäder enbart på grunden lottning. Fem sökande får erbjudande
om samma lägenhet plus att dessa fem får tips om ytterligare någon lägenhet. Lottning och tur, alltså. Detta är det
officiella systemet. Hyresvärdarna har gått samman och har en central utlottning.
Det finns ett system till. Varje hyresvärd (för varje bostadsfirma) har lokalkontor i varje område i staden. Man kan
kontakta varje enskilt kontor och fråga om de har något att erbjuda för stunden. Finns det får man gå och titta på
lägenheten omgående.
Det som gör det så anmärkningsvärt, är att min lägenhet finns på nätet. I skrivande stund är där 65 stycken som
anmält sitt intresse, men de verkar inte ha fått erbjudande om att se lägenheten – för då hade jag haft trafik
hemma. Men det lär väl komma eftersom sista intresseanmälan är i dag. Nästa vecka lär jag bli väldigt attraktiv.
Eller kanske inte. Där är några fel i beskrivningen. Jag har inte balkong. Jag bor inte på fjärde våningen. Därmed
får jag väl samma reaktion som jag redan fått – man avstår från att tacka ja till lägenheten. Det är synd, för jag har
fin utsikt och lägenheten är välvårdad.
1 kommentar •

Ändra..

2006-08-03
18:41:23, Kategorier: Blogginlägg

Fokuserad
Tusan! En timme med Ikea-katalogen och jag har redan spenderat 20.000 kr. Det kanske är dags att sätta en övre
budgetgräns innan jag ruinerar mig efter att ha beställt allt som finns att beställa?
Jag är väldigt stressad nu av allt som ska göras i och med flytten. Det finns en direkt koppling mellan stress och
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mina minnesluckor. Jag får ta och ringa ömma modern som får berätta vad det är jag glömt i dag. Det är något
med flyttfirman, men vad...?
Update 2 timmar senare
Just det, jag skulle boka flyttfirman.
Okej, övre budgetgräns för möbler och krimskrams: 35.000 kr.
2 kommentarer •

Ändra..

2006-08-02
20:31:53, Kategorier: Blogginlägg

Avgrundsdjup förtvivlan
Mardrömmarna i natt har väckt mig ett antal gånger. Den ångest och förtvivlan jag känner är extrem och fullt
förstålig. Den nya Ikea-katalogen har inte längre det skåp som jag sett ut som centralt för hela den planerade
inredningen i nya lägenheten. Förskräckligt! Vad ska jag ta mig till?!
Det hela uppvägs annars lite av att jag hittat andra små nyheter som blir ett tillskott i den planerade inredningen.
Men jag får väl hitta ett likvärdigt substitut till det förlorade skåpet. Annars får jag börja med psykofarmaka.
1 kommentar •

Ändra..

2006-08-01
15:36:44, Kategorier: Blogginlägg

Dravel
Första semesterdagen! Eller, det har jag i och för sig inte förrän i morgon, för jag har fridag efter helgens arbete.
Men ändå. Det var helt ovidkommande. Ursäkta.
Kontraktet är skrivet för nya lägenheten men jag vet fortfarande inte om jag får tillträde före den 1 september. Så
det enda jag har kunnat planera hittills är att jag avbeställt allt vad hemtjänst heter. Jag får göra ny utredning när
jag väl flyttat, för jag hamnar i en annan del av kommunen varför det inte bara att flytta med åtgärderna. Nåja. En
hemtjänstfri månad ser jag som något positivt. En semestertid ifrån problemen.
När jag skrev kontraktet i dag passade jag på att utforska omgivningen till fots i mitt nya kvarter. Det myllrade av
folk överallt och hälften hade gånghjälpmedel. Rena lytesghettot! Ja, var ska sleven vara...?
Därför blev jag något förvånad över apoteket som jag besökte. Jag kom knappt in då dörrarna slog i varandra och
inte gick att öppna helt i den lilla trekantiga farstun. Hur har de tänkt egentligen när de ritade? Ingen med rollator
eller rullstol kommer in på apoteket.
Jag slog mig ner en stund på en gågata i väntan på flärdtjänsten och noterade fler saker. Alla lummiga innergårdar
hade kvittrande småfåglar. Det är skillnad mot jämfört där jag bor i dag, där det enda man höra dygnet runt är
skränande fiskmåsar. Jag har inget emot ljudet från fiskmåsar, men efter sex år känns det skönt att också få höra
småfåglar.
Vad noterade jag mer i dag? Jo, jag har ett fik våningen under. Och ett fik i huset bredvid. Och ett fik i huset
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tvärsöver gatan. Trots mycket trafik - eller ljudet av trafiken på avstånd får jag väl säga eftersom E20 och E6 finns
i närheten - så verkar läget perfekt. Mycket folk och ändå småstadskänsla. Undrar bara hur mycket jag kommer att
höra från Ullevi som ligger på gångavstånd? Allt som påminner mig om sport ser jag som en styggelse. Och så
har jag knappt 1 km till centralstationen. Halvvägs ligger Ullevi. Då förstår även de som inte bor i Göteborg hur
centralt jag trots allt kommer att bo. Om en månad.
Bäst av allt? Ha! Jag ska shoppa loss och inreda som värsta trendbögen (oooh, Ikea-katalogen kom i dag).
Planerna på det är det enda som egentligen gör det värt att flytta med tanke på hur jobbigt det är. Jag bävar. Jag
längtar. Blandade känslor.
6 kommentarer •

Ändra..
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