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Bildandet av regioner
Jag började arbeta i Kristianstads läns landsting 1992. Några år senare, 1997, slogs det ihop med Malmöhus läns
landsting och resulterade i Region Skåne. År 2000 började jag arbeta i Västra Götlandsregionen som hade bildats
1999 efter att man slagit samman Skaraborgs län, Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län. Län och landsting
slogs alltså ihop till regioner.
Som bekant (?) har nu ansvarskommittén lagt fram förslaget på hur hela landet ska delas in i regioner. Jag vet
faktiskt inte vad jag tycker om det. Jo, jag hade nog sett att försöksverksamheterna, som nuvarande regioner varit,
inte blivit permanenta. Allt har blivit mer tungrott och jag vet inte om argumentet ”kostnadseffektivare” stämmer.
Kanske för vården i sig, men samtidigt blev allt dyrare. Fler politiker (sammanslagningarna har inneburit att man i
stort sett behållit alla de forna landstingens politiker). Längre resväg för tjänstemän och politiker då de ska sitta
centralt i regionen men privat finns utspridda geografiskt. En direktkostnad vid sammanslagningarna var att döpa
om allting samt att man då fick trycka upp nya kuvert, brevpapper, med mera.
Samordna vården och där göra det mer kostnadseffektivt kan jag förstå och hålla med i, men går det inte att
samverka över länsgränser?
Det sorgliga är väl att dessa två regioner kommer att bli ännu större då Halland, trots protester, förmodligen ska
delas och göra både Region Skåne (som också ska inkludera Blekinge) och Västra Götalandsregionen ännu större
och otympligare. Större är sämre i mina ögon. Vinnarna tror jag blir de regioner som är något mindre.
Frågan kvarstår. Vad tycker jag egentligen? Redan 1992 hörde jag politikers visioner om att avskaffa landstingen.
Då trodde jag väl knappt på det, men jag har inte jobbat i ett landsting på 10 år. Jag är regionanställd. Men kanske
mitt motstånd också beror på alla inkörningsproblem med barnsjukdomar som organisationerna bjudit på. Kanske
det blir bättre i framtiden? Trots allt har jag befunnit mig i försöksverksamheter, och kanske inte nybildande av
regioner betyder att man måste göra samma misstag vid införandet.
Lite märkligt är det att kommuner fortfarande existerar och att man dessutom styckar upp kommuner i t.ex.
stadsdelsnämnder (storstäder) eller att kommuner gör celldelning då man tycker att man är för stora och inte kan
tillgodose invånarnas behov och önskemål.
Frågan är om regionerna i framtiden kommer att delas upp i mindre delar som liknar dagens landsting. Det skulle
inte förvåna mig. Generellt är detta något som förekommit i andra organisationer. Först centraliserat, sedan
decentraliserat, för att slutligen bli centraliserat igen. Ett exempel är 90-talets velande i Kristianstad där både
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gjorde så.
Tröttsamt. Trots allt är det skattemedel som ska finansiera dessa förändringar. Att förändringar kostar vet vi alla,
men är det värt pengarna? Jag är ännu inte övertygad.
Förresten – har vi som invånare egentligen blivit tillfrågade?
Taggarna utåt: region skåne västra götalandsregionen regionindelning region
Kommentera •
Ändra..
18:27:01, Kategorier: Blogginlägg
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Utan facit
Det var många svordummar efter dagens tenta. Nästan så att jag instämmer i dem.
Den kurs jag går anordnas för sjunde och sista året. Inför dagens tenta har vi fått träna på gamla tentor. Men inget
slår dagens tenta i svårighetsgrad. Halva klassen blev dessutom utkörda ur tentasalen innan de vara klara,
eftersom tiden var ute. Jag tog mig ut en halvtimme tidigare och var en av de första som blev klar. Hur det gått vet
jag inte. Jag har inte ens en känsla till uppfattning. Ändå känns det skönt att ha eländet gjort. Resultatet får jag om
lite mer än en månad. Jag förutsätter ändå att jag klarade tentan.
Nästa vecka påbörjar jag metodik och statistik. Det låter tråkigt. Och jobbigt. Men intressant. Studielitteraturen
anlände i dag. Böckerna ser mördande tråkiga ut, så det är tur att de är tunna.
Klarade jag dagens tenta har jag nu skrapat ihop 13 av kursens 20 poäng.
Kommentera •

Ändra..

2007-02-27
23:25:24, Kategorier: Blogginlägg

Pocahontas
På tal om namnet Jontas. Jag har nästan aldrig kallats för Jonte och det är jag tacksam för. Ett avskyvärt
smeknamn för Jonas. Några gånger har folk kallat mig för Jonte Myra (som i barnvisan), men jag tror jag lyckats
ta livet av dessa hemska människor. Genom mördande blickar.
Däremot har jag vid något tillfälle kallats för något ännu mer avskyvärt i samband med Jontas. Jontas-Pocahontas.
Jonte myra klättrar uppför backen,
slet och drog med strået sitt
till stacken.
Men tänk ändå,
att han snubblade så,
och trilla ned och föll på marken.
Jonte myra klättra uppför backen,
om igen med strået sitt
till stacken.
Men tänk ändå,
att han halkade så,
och trilla ner och föll på nacken.
Jonte myra uppför backen,
om igen med strået sitt
till stacken.
Och tänk ändå
att han lyckades så
och kom med strået sitt
till stacken.
Kommentera •

Ändra..
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Tentadags igen
I morgon har jag en salstenta igen. Jag och studier är lite märkliga. Mitt teflonminne gör att jag inte har någon
nytta av att läsa. Det fastnar ändå inte. Däremot så fastnar allt som jag hör och jag har suttit med på alla
föreläsningar. Så det känns bara bra inför morgondagens tenta. Jag är lugn. Har jag hittills klarat av alla år av
skolor så borde jag klara det här också. Ja, det gäller att ha självförtroende och intala sig detta. Det är lite sent
påtänkt att ha frågor nu.
Nervös? Nej, förväntansfull!
2 kommentarer •

Ändra..

2007-02-26
23:19:20, Kategorier: Blogginlägg

Missnöje
Jag är så fruktansvärt missnöjd med allt jag skriver här. Frågan är hur jag ska rycka upp mig. Hur ska jag uppnå
någon typ av kvalitativt skrivande? Borde jag kanske specialisera mig i ett ämne? Eller fortsätta med spridda
skurar? Jag skulle behöva ett utvecklingssamtal med mina läsare. Jag har kört fast.
3 kommentarer •
Ändra..
15:27:26, Kategorier: Blogginlägg

Kalla mig Jontas
Året var 1989 och jag hade flyttat hemifrån året innan. Jag hade precis fyllt 19 år och alltid haft efternamnet
Nilsson. Det som hände nu var att jag också lade till min fars finska efternamn. Så här 18 år senare minns jag inte
riktigt varför. Officiellt, och säkert också sant, var att min släkt i Finland aldrig skrev brev till mig annat än i min
fars efternamn - Nilsson verkade vara oaccepterat. Posten gick fram så länge jag bodde hemma, men sedan tog det
stopp. I dag har jag ingen kontakt med släkten i Finland eftersom de flesta gått bort och kvar är anonyma kusiner
som jag aldrig haft kontakt med. Men det underlättade för mig att ha dubbelefternamn. Så länge farmor levde
åtminstone.
Inofficiellt försökte jag nog också vara till lags. Jag passade på att flytta hemifrån när mina föräldrar separerade.
Det var väl helt enkelt så att jag inte ville ta aktiv ställning till någon av dem, jag ville inte hamna i mitten eller ge
någon av parterna favörer då båda önskade att jag bodde kvar hemma - vem och var det nu skulle vara. Därför tog
jag bådas efternamn och skaffade eget boende. Tror jag. Kanske jag också ville bli lite mer exklusiv och inte bara
vara "Jonas Nilsson". Så anonymt, så vanligt.
Varför skriver jag detta? Jo, det slog mig plötsligt att jag i stort sett slopat Nilsson. Det är bara när jag skriver
under avtal eller kontrakt som båda efternamnen kommer med. Under en del år har jag reducerat Nilsson till N vid
underskrifter, men också det är slut. Nilsson blev ju vid namnbytet ett mellannamn, så det är inte egentligen
nödvändigt att ha med.
Även om många vet vad jag heter i efternamn, vill jag inte gärna skriva ut det så här på nätet. Plötsligt värnar jag
om min anonymitet som jag så länge föraktade som en "Nilsson"? Ja, det verkar inte bättre.
I dag kör jag alltså enbart med min fars efternamn. Det har tagit 18 år, men nu känns det som om jag växt in i
namnet. Det är sju år sedan jag lämnade Kristianstad men på jobbet där kallades jag aldrig Jonas, utan man sa mitt
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finska efternamn. Kanske det också hjälpt till?
Och när jag ändå är inne på det. Med namn. När jag flyttade till Göteborg hade jag förmodligen en stark
"nätetidentitet", för alla kallade mig plötsligt för Jontas. Det är ett smeknamn jag aldrig haft men som är min
hemsidas namn. Då, för sju år sedan, förbjöd jag vännerna att kalla mig för Jontas. Det tar jag nu tillbaks. Jag är
Jontas. Det har bara tagit lite tid att vänja sig vid att höra smeknamnet uttalat.
3 kommentarer •

Ändra..

2007-02-25
23:23:06, Kategorier: Blogginlägg

Leonardo
Leonardo da Vinci var duktig på att teckna anatomi och uppfinna saker. Jag fann en sida med några av hans
skisser: the drawings of Leonardo da Vinci.

Men märkligt nog fann jag inte följande bild på den sidan. För visst måste väl detta också vara ett da vincioriginal som återfunnits?
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Men jag kan inte lista ut vad denna uppfinning går ut på. I och för sig kan tortyr vara njutning, men det finns ju
liksom gränser. Vad tänkte han egentligen?
2 kommentarer •
Ändra..
20:55:50, Kategorier: Schlagermassaker

Mera eftersnack; mello
Ett dygn har gått sedan schlagerslag del 4. Statistiken säger mig att populäraste söket är Andreas Johnson. På
andra plats; After Dark. Och på tredje plats Emilé Azar. På delad fjärde plats kommer Verona och Sanna Nielsen.
Sist Uggla. Några saknas än så länge. Som af Ugglas och Sarah Dawn Finer.
Nu när jag hört alla årets 32 bidrag – vad tycker jag om låtarna? Egentligen? Inte mycket har ändrats jämfört med
det jag skrivit i min schlagermassaker även om ”massaker” kräver att jag inte ska vara alltför snäll i mina
omdömen. Men i ärlighetens namn så har jag faktiskt framhållit det som jag tyckt varit bra. Artisternas
sångförmåga eller kändisskap har inte varit särskilt avgörande för mig, för det har handlat om låtarna. Det är trots
allt låtarna som är viktiga i den här tävlingen.
Bland finalisterna (de som är klara) tycker jag bäst om:
Andreas Johnson – A Little Bit of Love
Måns Zelmerlöw – Cara mia
The Ark – The Worrying Kind
Marie Lindberg – Trying to recall
Bland de som ska till Andra chansen är favoriterna:
Elin Lanto – Money
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Uno & Irma – God Morgon
Och bland de totalt utslagna:
Andreas Lundstedt – Move
Caroline af Ugglas – Tror på dig
Resterande är skit. Och av ovan låtar tycker jag egentligen inte att de är så fantastiskt bra förutom Andreas,
Andreas och Måns.
I övrigt måste jag säga att det varit fjantigt, om nu skriverierna stämmer, med att Magnus Carlsson inte vill
fortsätta i melodifestivalen, liksom After Dark och att Ugglan flög sin kos. För inte så länge sedan var
melodifestivalen något fult att delta i och som skadade karriären för etablerade artister (förutom Kikki Danielsson
då’rå). Nu är där plötsligt prestige i att inte bara delta i melodifestivalen men också att gå vidare utan att bli
utslagen i en delfinal. Frågan är då varför Uggla inte nöjde sig med Andra chansen, då det är – häpna! – en andra
chans.
Det fanns också en tid när melodifestivalen var samtalsämnet måndagen efter lördagssändningen, men det var på
den tiden när det bara fanns tio låtar och en tv-sändning. Även om många tittar tror jag ändå att de flesta är trötta
på att om och om igen behöva följa eländet och dessutom hålla på att rösta, och rösta, och rösta. Många röstar inte
heller. Kanske beroende på att räkneverken nollställs och man får rösta igen. För att sedan rösta återigen i Andra
chansen och slutligen i stora finalen.
Själv ska jag erkänna att jag är väldigt trött på att skriva schlagermassakern efter nio år. Samma artister. Samma
låtskrivare. Samma upplägg. Inte heller jag kan ju då variera mig. Upprepningar tröttar ut mig. Jag behöver
stimulans. Blir det en schlagermassaker nästa år måste något nytt till. Men där återstår en del det här året så jag får
väl åtminstone slutföra det jag påbörjat.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-02-24
22:24:26, Kategorier: Blogginlägg, Schlagermassaker

Schlagermassakern - nionde året, del 4 (Gävle)
Genom alla låtar satt jag och slötittade/-lyssnade. Ända tills HAN dök upp. Min hjälte! Nej, inte Nahoj, honom
såg jag aldrig. Producenten i sagan om Judy. Vem? Jo, Fred Johnansson. Min favoritmusikalartist mest känd
från Londonuppsättningen av Jesus Christ Superstar. Kvällen var räddad!
MAGNUS UGGLA – För kung och fosterland
En dag kan hela världen stå i brand. Så kör för kung och fosterland. Köp mera, spendera så mycket som ni kan.
För kung och fosterland.
Min första och sista Uggla-period hade jag i mitten av 80-talet. Jag tyckte inte att Uggla var Uggla i kväll. Låten
kändes lite impotent – den lyfte aldrig riktigt och tog inte skruv så som bara Uggla annars kan.
Klädval: Marinblått.
Betyg: 0
*****
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EMILE AZAR – Vi hade nåt
Vi hade nåt som ingen förstod. Vi hade nåt som inga ord kan förklara. Och vi var en kraft som ingen rådde på.
Större än livet, större än oss. Större än vad de trodde vi kunde vara. Så säg mig, kan nåt så stort ta slut så fort.
För lite tryck i låten. För lite tryck i rösten. Den här nasala rösten var både bra och dålig. Jag är ambivalent. En
hygglig låt, men något saknades.
Klädval: Grått.
Betyg: 1
*****
SANNA NIELSEN – Vågar du, vågar jag
Livet börjar här och nu. I dag finns bara jag och du. Jag vill lämna det som var. Vågar du, vågar jag. Livet börjar
här och nu. Det bästa i mitt liv är du. Jag vill leva här i dag. Vågar du, vågar jag.
Har jag berättat att jag träffat Sanna? Jag tror hon var cirkus 12 år, satt på en liten pall på Hörby marknad där hon
sålde sin singel. Lille far ville så gärna prata med henne men jag flydde då. Och låten i kväll? Nä, usch. Kempes
tredje låt den här festivalen men han har gjort både bättre och sämre ifrån sig i år. Men Sanna, då! Var det ett släp
som hängde baktill eller var det skithuspapper som fastnat?
Klädval: Grått.
Betyg: 1
*****
CAROLINE AF UGGLAS – Tror på dig
Jag ska tro på dig. Jag ska ge dig all den tid som du vill ha. Jag finns här för dig. Jag ska offra allt. Jag ska ge vad
du vill ha. Tro på dig. Jag tror på dig.
I störe delen av låten blundade hon. Men vid ett tillfälle tittade hon rakt på mig med en galen blick och jag gjorde
i byxorna.

Ur samma genetiska pool? Rumpnisse, Caroline, Grinchen.
Men jag älskar henne. Hon är cool. Och låten var sketbra!
Klädval: Vitt.
Betyg: 2
*****
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AFTER DARK – (Åh) När ni tar saken i egna händer
(Åh, när ni) tar saken i egna händer. (Åh, när ni) gör som dom på tv gör. Då ska ni se att livet får en ny kick.
Prova deras sköna trick. (Åh, när ni) rycker fram och gör allt själva. (Åh, när ni) släpper lös er fantasi. Det är inget
att skämmas för. Grannen gör nog likadant. Upp med nävarna, kör hårt. Ni ska se att det går (det går, det går, det
går).
Okej. Så det finns en låttext. Varför sjunger man då O na ni tar saken i egna händer? Märkligt. Annars säger jag
som i går; Go west! Originalet med Village people är tusen gånger bättre än det här.
Klädval: Glitter, silver, vitt och gult.
Betyg: 1
*****
SARAH DAWN FINER – I remember love
‘Cause remember love, so beautiful. Now I know my heart is breakable. So remember love, the true meaning of. I
remember, I remember love.
Finstämd ballad, väldigt bra, underbar sångröst. Men som ballad försvinner den ändå i mängden av alla andra
europeiska ballader om den går vidare till Helsingfors.
Klädval: Svart.
Betyg: 3
*****
VERONA – La musica
Ce amore nella musica ma dov, si dov. Ce amore nella musica ci sara, ci sara. Ce amore nella musica si dove, si
dov. Ce amore nella musica. La musica.
Nja. Eurodisco-trenden försvann 1992. Live var det ingen stark röst och det bleka klädvalet kan också
representera hela framförandet.
Klädval: Gult.
Betyg: 2
*****
ANDREAS JOHNSON – A Little Bit of Love
So we break up a little bit. Make up a little bit. Shape up a little bit. Try some harder. And that’s just a part of it.
It’s all for a little bit of love.
Så här lät Tracy Ullman tidigt 80-tal också. Bra. Trallvänligt. Lite tidigt 60-tal. Arrangemanget var väldigt bra och
låten lätt ihågkommen. Detta är nog den låt jag helst ser representera Sverige i Eurovision Song Contest.
Klädval: Svart.
Betyg: 4
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*****
Bästa delfinalen även om Uggla var bottennappet i kväll. Jag är glad att After Dark åkte ut men lite besviken över
att Caroline inte fick gå vidare. Annars är jag också lite glad över att de två låtar som jag satte högst betyg på
gick vidare till final.
Andra bloggar om:
ESC 2007 schlagermassaker melodifestivalen melodifestivalen 2007 schlagerfestival
7 kommentarer •
Ändra..
11:30:13, Kategorier: Blogginlägg

Lyckorus
HIMMELRIKE! Jag började snusa i dag. Igen. Gud, så gott! Och wow, vilket nikotinrus! Jag blev plötsligt
jättepigg och förkylningen är ett minne blott. Oj, vad livet är underbart! Jag är så lycklig!
4 kommentarer •

Ändra..

2007-02-23
22:11:15, Kategorier: Schlagermassaker

Preschlagertext
Så sur jag blir. Jag försöker lyssna på morgondagens melodifestivallåtar, men de har inte gjort Andreas Johnsons
låt tillgänglig. Och så sjunger Verona på italienska och det är inte ett språk jag kan. Två låter återstår alltså som
jag inte tagit ut refräng på.
Magnus Uggla
En dag kan hela världen stå i brand. Så kör för kung och fosterland. Köp mera, spendera så mycket som ni kan.
För kung och fosterland.
Emilé Azar
Vi hade nåt som ingen förstod. Vi hade nåt som inga ord kan förklara. Och vi var en kraft som ingen rådde på.
Större än livet, större än oss. Större än vad de trodde vi kunde vara. Så säg mig, kan nåt så stort ta slut så fort.
Sanna Nielsen
Livet börjar här och nu. I dag finns bara jag och du. Jag vill lämna det som var. Vågar du, vågar jag. Livet börjar
här och nu. Det bästa i mitt liv är du. Jag vill leva här i dag. Vågar du, vågar jag.
Caroline af Ugglas
Jag ska tro på dig. Jag ska ge dig all den tid som du vill ha. Jag finns här för dig. Jag ska offra allt. Jag ska ge vad
du vill ha. Tro på dig. Jag tror på dig.
After dark
(Åh, när ni) tar saken i egna händer. (Åh, när ni) gör som dom på tv gör. Då ska ni se att livet får en ny kick.
Prova deras sköna trick. (Åh, när ni) rycker fram och gör allt själva. (Åh, när ni) släpper lös er fantasi. Det är inget
att skämmas för. Grannen gör nog likadant. Upp med nävarna, kör hårt. Ni ska se att det går (det går, det går, det
går).
Sarah Dawn Finer
'
Cause remember love, so beautiful. Now I know my heart is breakable. So remember love, the true meaning of. I
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remember, I remember love.
Huruvida det blir en schlagermassaker i morgon eller inte, kan jag inte säga. Det är en sådan där energikrävande
arbetshelg igen och min förkylning är inte helt över.
After darks låt är en kopia av Pet shop boys cover av the Village Peoples Go West. Till och med ett kvinnligt
slutgalande finns i båda låtarna.

Originalet:
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Och alla vet väl att men med texten syftar på the very gay San Francisco?
There where the air is free
We'
ll be (We'
ll be) what we want to be (Aah aah aah aah)
Now if we make a stand (Aah)
We'
ll find (We'
ll find) our promised land (Aah)
(I know that) There are many ways
(To live there) In the sun or shade
(Together) We will find a place
(To settle) Where there'
s so much space
Och jag måste säga att the Village People är mer intima med sina mikrofonstativ än vad LenaPh någonsin varit.
Kommentera •
Ändra..
17:59:28, Kategorier: Blogginlägg

Donationer
Trots samhälliga påtryckningar så har jag inte tagit aktiv ställning till transplantationer. Jag har tidigare skrivit om
det. Min största tvekan handlar om att jag inte förstår varför jag får donera organ men inte lämna blod. Jag ser det
som inkonsekvent. Därför tar jag inte aktivt ställning - blir det aktuellt får andra göra en medicinsk bedömning
under de förutsättningar som gäller då.
Ofta får man i debatten höra att det är dubbelmoral att vägra donera organ men att man inte har något emot vid
behov vara organtagare. Well. Ett är åtminstone väldigt självklart för mig. Jag skulle aldrig någonsin acceptera att
bli föremål för en hjärttransplantation. Enligt mitt synsätt är det bara lånad tid med väldigt mycket bekymmer där
inga vinster finns. Okej, jag vet att det inte är medicinskt motiverat att ha denna ståndpunkt, men detta är min
övertygelse. Vad jag baserar det på kan jag inte säga, men tro mig. Det lär ändå sluta i tragedi.
Andra organtransplantationer ser jag som mer positiva, beroende på bakomliggande orsaken till att ett organ
behöver bytas ut. Men jag skulle nog tveka där också.
Visst är det fantastiskt att vi har en medicinsk utveckling som lett fram till dessa möjligheter, men frågan är om
det är värt det? Det är förmodligen något väldigt subjektivt, väldigt individuellt och hur man lärt sig handskas
med sin egen dödlighet. Det händer ofta att jag funderar på varför vissa trots lidande inte får ha den naturliga och
dödliga utgången av sin sjukdom alternativt ålderdom. Jag pratar inte om dödshjälp, utan detta att vi bara för vår
läkarvetenskapliga framgång kan göra så mycket. Ekonomiskt frågar sig sjukvården "till vilket pris", men det
handlar också om till vilket pris vi skjuter upp det oundvikliga. En lång och utdragen sjukdom som åtgärdas (inte
botas, kanske på sin höjd lindras) där utgången ändå är oviss och pessimistisk - då vill nog ändå de flesta få det
överståndet. Snabbt. Det gäller anhöriga också.
Jag hade spelat in säsongsavslutningen av Grey’s Anatomy. Dannys hjärttransplantation fick mig att fundera. Men
jag baserar inte mina synpunkter på vad som hände i serien.
Kommentera •
Ändra..
08:00:44, Kategorier: Blogginlägg

En studie i brunt
Dagens toppord i sökträffarna som hamnar här; bajs. Hela 4 % (19 st den här månaden) letar bajs. Varför vill man
ha bajs? Behöver man bajs? Vad är det man inte vet om bajs? Knark är bajs. Avföring är också bajs. Nummer två
är att bajsa. Äh, nu skiter jag i det här.
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Ändra..

2007-02-22
11:50:10, Kategorier: Blogginlägg

En studie i vitt
Snöstorm. Snökaos. Vad gör grannen då? Går ut och piskar mattor med tennisracket.
4 kommentarer •
Ändra..
09:50:01, Kategorier: Blogginlägg

Ett tacksamt mysterium
Dagens "jag förstår inte" handlar om mina ekonomiska ersättningar.
I vanliga fall har jag lön 75 % och sjukersättning (förtidspension) 25 %.
Just nu har jag lön 37,5 %, sjukpenning (sjukskriven halvtid) 37,5 % och sjukersättning 25 %.
Hur kan det komma sig att jag får ut mer pengar när jag är sjukskriven än när jag jobbar? Jag får ut cirka 3 000
kronor mer. Det är ju nästan så det går runt för första gången någonsin. Leve sjukskrivningar!
Jag förmodar att det beror på att jag får lägre inkomst från arbetsgivaren som då drar mindre i skatt än normalt
och att jag därmed får mer netto. Det är nästan så jag borde börja snusa igen. Det skulle jag ha råd med. Tror jag.
Hur mycket kostar snus nu för tiden? Någon som vet?
Eller så har någon räknat väldigt fel och det är inte jag.
4 kommentarer •

Ändra..

2007-02-21
22:42:21, Kategorier: Schlagermassaker

Schlagersök
I samband med min schlagermassaker varje år får jag märkliga sökträffar till sidan. Några exemepl från senaste
veckan:
Fredrik Kempe gay? och Fredrik Kempe homosexuell
Det är inte ett svar jag sitter inne med.
Magnus Carlsson - leave forver
Ja, han har ju sagt att han ska lämna melodifestivalen för alltid. Annars hette årets bidrag "live forever".
The Poodles adress
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Öh, de var inte med i år. Och jag tror inte de har någon gemensam adress såvida de inte bor i kollektiv.
Paris Hilton knullar
Det gör hon säkert och det har inget med min schlagermassaker att göra. Men hon tränger ändå in bland allt
schlagerrelaterat.
Andreas Lundstedt +hiv
Otäck söksträng. Skulle det så vara skulle jag inte vilja se något om det på nätet. Och nu väcks ju tanken bara för
att det finns att läsa som ett namn och ett virus.
cara cara mia
Den här veckans mest eftersökta.
Oftast är man ute efter låttexter och det har jag inga. Jag har för vana att citera refränger från melodifestivalen,
men inte mer. Annars är det ganska kul att se vad man söker efter. Över hela året får jag träffar på återkommande
ord som "bruten penis", "spoiler våra bästa år" och "ekg-tolkning". Det jag kan tycka vara lite tråkigt, är att mina
nyanlända besökare förmodligen inte finner det man söker när man halkar in här. Hoppas de stannar kvar ändå.
2 kommentarer •
Ändra..
21:18:23, Kategorier: Blogginlägg

Allt ljus på mig!
Jag är inte alltför vacker att se på. Jag sluddrar lite när jag blir ivrig/nervös/stressad plus att jag ibland har svårt att
prata p.g.a. ms-symtom. När jag väl pratar någorlunda tydligt så förstår en del ändå inte vad jag säger då de missat
skånskundervisningen i skolan. Dessutom får jag ofta kortslutning och tappar tråden då jag är disträ och har svårt
att fokusera på bara en sak i taget.
Trots detta älskar jag att hålla i föreläsningar och stå inför publik. Det måste betyda att jag är exhibitionistiskt
lagd. För jag har dessutom (oftast?) inget av värde jag vill framföra. Eller har jag det? Jag gör det ofta i jobbet på
uppdrag. Några erbjudanden har faktiskt kommit att också föreläsa för handikappsorganisationer, men där tvekar
jag väldigt. Där tycker jag inte att jag är kvalificerad nog - som person med visst funktionshinder. Okej, jag vet att
det är av andra orsaker man vill höra mig, men det tar ändå emot.
Den här exhibitionistiska ådran har jag nog alltid haft. Jag har ju bland annat spelat mycket teater som barn.
Kanske det är där jag fick vanan att stå inför publik? Det har nämligen heller aldrig varit problem med att stå inför
en skolklass på den tiden man gick i skolan. Ha! Jag har ju dessutom pryat som lärare, vilket jag hade glömt och
kom på i skrivande stund. Jag hade dessutom långtgående planer på att bli gymnasielärare direkt efter min egen
gymnasietid. I franska och historia. Eller i svenska och samhällskunskap. Jag hade väldigt svårt för att bestämma
mig, så jag blev läkarsekreterare. Jo, det är sant. Jag hade sådan beslutsångest inför vad jag skulle välja på
universitetet, att jag under betänketiden utbildade mig till läkarsekretare. I femton år har jag funderat och inte
blivit klokare på vad jag vill bli när jag blir stor.
Att fläka ut sig på nätet så som jag gör är också exhibitionistiskt. Jag njuter.
Därför är det tråkigt att höra andra, som Kim, som inte delar mina erfarenheter.
Fast en fråga inställer sig - är jag kanske bara bekräftelsetörstande?
•

Ändra..

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/02/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Februari 2007

Sida 14 av 43

13:55:18, Kategorier: Blogginlägg

Men annars mår jag bra...
Först förkylning. Som komplicerades med feber. Och i dag fyra flimmerskotom/aura/ögonflimmer med
tillhörande migrän. Som jag inte kan medicinera mot då jag är under utredning och behandling för eventuell liten
stroke i november. Kanske dags att skriva Vita arkivet?
4 kommentarer •

Ändra..

2007-02-20
15:46:05, Kategorier: Blogginlägg

Tentadags
Om en vecka har jag tenta nr 2. Det som förvånar mig mest över dessa tentor är att det inte går att läsa in något.
Tenta nr 1 som jag hade i höstas handlade mycket om hälsoekonomi och hälso- och sjukvårdens grundlagar. När
det gällde ekonomin fick man ha miniräknare med sig. När det gällde lagarna fick man ha lagtexterna med sig.
Någon förkunskap behövde jag inte mer än grunskolans Hej matematik och läsförståelse.
För tenta nr 2 är villkoren ungefär dem samma. Den här gången handlar det om att förstå medicinska texter, dess
relavans för rapportering till Socialstyrelsen (enkelt uttryckt) och hur man kodar och prioriterar diagnoser. Till
min hjälp har jag medicinsk terminologi och boken med alla diagnoskoder.
Jag kan inte förstå hur jag ska kunna förbereda mig då där inte finns något att läsa in sig på inför tentan. Det har
istället kommit att handla om att hitta i böcker samt att förstå deras uppbyggnad. Något jag kunde redan tidigare.
Ändå är jag självklart lite pressad inför tentan. Mest över att tentatiden bara är fyra timmar. Och tänk om jag får
blackout. Annars borde jag inte känna någon oro då 700 redan gjort tenta i detta ämne och endast 10 misslyckades
(p.g.a. att de inte närvarade eller fick just blackout). Det är en imponerande statistik. Det "roliga" är att läkare som
får testa dessa tentafrågor misslyckas i högre utsträckning än läkarsekreterare. Ändå ligger detta med
diagnoskodning primärt inom läkarnas ansvarsområde.
Och så vill landsting spara på administrativ personal och drar in tjänster för läkarsekreterare? Kompetens kan vara
väldigt mycket och vara spridd på många olika personalkategorier.
PS I dag är tempen 36,1 grader. Jag håller inte på att kallna. Det är liv i liket trots förkylningen.
PS2 kl. 22.04: Nu har jag 36,6 och det betyder att jag fått feber efter nästan tre dygns förkylning. Varför?
•

Ändra..

2007-02-19
22:18:54, Kategorier: Blogginlägg

Ynk
Min normaltemp har alltid legat på 36,2 grader. Jag vet, det är lågt. Vid ett tillfälle när jag låg inlagd på sjukhus
förlängdes min vistelse med en dag eftersom jag hade feber. Jag hade 36,8.
Tempen i dag gör mig lite lätt orolig. Den visade på 35,9 grader. Nej, det är inget fel på termometern.
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Trots att jag alltså inte har feber, så känner jag mig väldigt ynklig.

2 kommentarer •

Ändra..

2007-02-18
11:35:09, Kategorier: Blogginlägg

Något så simpelt
Det är väl inte många som tycker att en förkylning är något att skriva om. En simpel förkylning har ju de flesta
och tillhör livet. Ja, inte mitt. Ändå har jag ännu en gång blivit förkyld och det sägs vara nästan omöjligt. Själv
blir jag lite orolig för dessa förkylningar. Varför blir jag förkyld?
Jag tror att det är balansen som är svår att uppnå när det gäller min ms. Överaktivt immunförsvar gör att jag inte
blir förkyld men blir dålig i ms. Mot detta medicinerar jag (dagliga sprutor) för att dra ner immunförsvaret så att
jag inte blir dålig i ms. Försvaret dras ner för mycket och jag får infektioner (just nu förkylning). Infektioner
triggar immunförsvaret så att man blir dålig i ms. Ekorrhjul, eller en balansgång som är svårreglerad. Pendeln kan
slå över på fel sida för att sedan slå tillbaka igen med kraft.
Därför skriver jag om min förkylning. Den skrämmer mig. Jag vet aldrig vad den leder till. De flesta med en
förkylning blir friska inom en vecka, så även jag. Men jag kan eventuellt få svåra följder av en förkylning. En
simpel förkylning.
Också andra kan bli sjuka efter att ha haft en förkylning. Det är därför man inte får motionera och samtidigt vara
förkyld. För drygt 10 år sedan gjorde jag detta. Ja, inte motionerade men jag jobbade trots en förkylning. Därför
hamnade jag på hjärtintensiven på gränsen till att få ventrikelflimmer (vilopuls 230 slag/minut) då jag fått vätska i
hjärtsäcken (hjärtslemhinnan blev "förkyld", precis som när man snorar ur näsan där det finns en utväg för
snoret).
Förkylningar är farliga. Särskilt tiden efter en förkylning är för mig oroväckande.
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Dags att traska till affären för att köpa mineralvatten. Kolsyra läker en sårig hals fortare. Vetenskapligt bevisat.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-02-17
22:31:31, Kategorier: Schlagermassaker

Schlagermassakern - nionde året, del 3 (Örnsköldsvik)
Gult. Orange. Lila. Guld. Brunt. Grönt. Rosa. Blått. Färger som saknades den här veckan klädmässigt. Annars
var allt svart, svart och åter svart med små inslag av vitt och vitt och pyttelite rött, grått och turkos. Där är inte
mycket paljetter, glitter och glamour längre i svenska uttagningen. Varför ska man då titta och inte bara lyssna
på radio? Jag är besviken på utvecklingen.
MÅNS ZELMERLÖW – Cara mia
Come closer. Cara cara mia, cara cara mia. Love is all we need. I swear I never gonna leave you. Cara cara mia.
You’re the one for me. When someone loves like I do. Dreams can come true. So tell me, tell me now. Oh, Cara
cara mia, cara cara mia. How can you leave me now?
Bra Kempe! Förra veckans bidrag som Regina Lund framförde var en katastrof på alla sätt och vis. Det här
bidraget var dess motsats. Den här melodifestivalens första bidrag som kan mäta sig med stackars Andreas
Lundstedt som blev utslagen första veckofinalen.
Betyg: 4
*****
MISSMATCH – Drop Dead
I drop dead. I drop dead. Even if my tail is still movin’. I can’t seem to shake it. I drop dead. I drop dead. Even if
my tail is still movin’. I can’t seem to shake it.
Detta var verkligen en missmatch i tävlingen och de borde verkligen fallit döda ner innan de äntrade scenen. När
vi äntligen slipper Pay TV vill jag inte se eller höra deras spinoff. Men det mest otroliga – låten hade fem
upphovsmän/-kvinnor. Ju fler kockar?
Betyg: 0
*****
MAGNUS CARLSSON – Live forever
I’m gonna live forever. Don’t you ever forget. And all the stars in heaven, will shine for me. I’m gonna live
forever. No, never forget. That no one’s lost in heaven’s eternity.
Detta är en låt som förolämpar mig enormt. Textmässigt ett hopkok av Alcazars Alcastar och förra årets Magnuslåt Leva livet. Begrip att det inte finns ett vinnande koncept för dig! Framför en bra låt och du har en chans. Det är
låtvalet som brister. Och det hjälper inte att göra ett 80-talsframförande som mest liknade A-Ha. Och sluta genast
med den där Morten Harket-falsetten. Det finns en anledning till att A-Ha tystnade för 20 år sedan.
Betyg: 1
*****
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SHEIDA – I mina drömmar
Kära min hjärtans kära, din blick har mig förtrollat. Du finns i mina drömmar. Mitt hjärta har du fångat. alternativt
Jane mani janani. Nadron tai gapani. Kära min hjärtans kära, du finns i mina drömmar. Nadron tai gapani. Nadron
tai gapani. Kära min hjärtans kära, i mina drömmar finns du.
Årets etno. Så var den kvoten uppfylld. Bort, bort, förträngd.
Betyg: 0
*****
THE ATTIC FEATURING THERESE – The Arrival
Don’t you believe we need love to survive. Baby don’t fear the arrival of love? Don’t you believe that it brings
you to life. Baby, it’s here. The arrival of love. Sometimes it feels we can’t make it alone. That’s when we need
the arrival of love. Don’t you believe when you feel the arrival of love.
Man måste ha varit desperata när man tog med det här bidraget i melodifestivalen. Jag har hellre Rapports
signaturmelodi på repeat i ett dygn i min iPod. Om jag hade haft någon.
Betyg: 0
*****
SEBASTIAN – When The Night Comes Falling
When the night comes falling. I’ll be calling. We’ll go crazy and spend our pay. As the sun is setting we’re
forgetting. Everything will be okay. Everything will be okay.
Jag har aldrig följt Idol och vet därmed inte vem denne Sebastian är. För att vara snäll; detta var det jävligaste jag
både hört och sett. Jag fick äckelkänslor och förmodar att det beror på det där vevandet med armarna som kunde
liknas vid en kärring på hal is som var rädd att trilla och bryta lårbenshalsen. Inte särskilt klädsamt. Och sången.
Den usla sången. Varje vecka sitter jag och tar ut refrängerna, men här var det totalt omöjligt. Kan människan inte
artikulera när han ”sjunger”? Ska jag säga något om låten? Obetydlig. Jag ser inget existensberättigande för det
här framförandet.

En studie i rött: Sebastian och Sebastian och zombie-Sebastian.
Betyg: 0
*****
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SONJA ALDEN – För att du finns
För att du finns, för att du kan. Du leder vågorna mot land. Du river murarna mot världen. För att du ser, för att du
förstår. Nu lyser himlen där jag går. Du tar min hand och visar vägen.
När Carola-fläkten kommer fram betyder det att man har en artist som saknar utstrålning, inte kan röra sig på
scenen och inte sjunger alltför rent. Som Carola med andra ord. Man skulle väl kunna säga att jag är imponerad.
Över att hon höll tonen genom hela låten. Och att det inte vara samma tonart som låten framfördes med. Wow,
lixom? I eftersnacket sades det något om att Sonja skrivit flera låtar åt Shirley Clamp. Det roliga är att jag i mina
anteckningar skrev: ”speeda upp låten till dubbel hastighet och det blir en Shirley Clamp-låt”.
Betyg: 1
*****
NANNE – Jag måste kyssa dig
Jag vill veta vem du kan vara. Kanske är du prinsen för mej. Så jag har nåt jag måste göra. Kyssa dej - jag sa
”kyssa dej”. Varje skepnad kan vara lånad. Rätta svaret har bara du. Hellre veta än bli förvånad. Så jag gör det nu.
Jag måste kyssa dej. Kyssa dej.
Kvällens sämsta låttext. Melodin i sig är bra (medioker då), men texten… Refrängen är väl okej om än något
barnslig. Det som störde mig mest var verserna där varje versrad avslutades med ”aha, aha”. Aaaargh! Den typen
av utfyllnad får rövrygghåret att krulla sig på mig.
Betyg: 3
*****
Årets tema hittills verkar vara Idol och Let’s dance med inslag av gamla schlagerfavoriter. Själv är jag ganska
trött på årets tillställning där ingen veckofinal överträffar den andra. Jag är tacksam över att Måns gick vidare
till final då bidraget är en värdig ersättare till utslagna Move med Andreas Lundstedt. Däremot så begriper jag
inte Sebastian och hans finalplats. Någon som kan förklara? Att Magnus åkte ut var inte heller särskilt oväntat
med tanke på bidraget. Nanne och Sonjas andra chans hoppas jag stannar vid det. Precis som förra veckans
”andra chansare” vill jag inte se dem i final. Visst, jag tyckte om Nannes låt men inte så mycket. Bara för att jag
personligen tyckte att det var kvällens nästbästa låt betyder det inte att den är finalbra.
Sist kom MissMatch. Så klart. På sjunde plats kom The Attic. Och på sjätte plats Sheida.
Andra bloggar om:
ESC 2007 schlagermassaker melodifestivalen melodifestivalen 2007 schlagerfestival
3 kommentarer •
Ändra..
14:46:24, Kategorier: Schlagermassaker

Preschlagerslag
Följande refränger hoppas jag går till final i kvällens schlagerspektakel.
Come closer, cara cara mia. Cara cara mia. Love is all we need. I swear I never gonna leave you. Cara cara mia.
You’re the one for me. When someone loves like I do. Dreams can come true. So to tell me, tell me now. Oh,
Cara cara mia. Cara cara mia. How can you leave me now?
och
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Jag vill veta vem du kan vara. Kanske är du prinsen för mig. Så jag har nåt jag måste göra. Kyssa dig, jag sa kyssa
dig. Varje skepnad kan vara lånad. Rätta svaret har bara du. Hellre veta än bli förvånad. Så jag gör det nu. Jag
måste kyssa dig. Kyssa dig.
2 kommentarer •
Ändra..
14:13:51, Kategorier: Blogginlägg

Längtan och saknaden jag känner varje sekund
Som jag tidigare vid ett flertal tillfällen förklarat, så vill jag återgå till det underbara livet som snusare.
Anledningen till att jag ännu inte gjort det beror på ett löfte till ömma modern.
När det gäller snusets skadeverkningar är det diskutabelt. Via jobbet gick jag på ”sluta röka”-kurs där jag var enda
snusaren. Några av dem som slutade röka blev istället snusare och det var fullt acceptabelt. Betänk att detta var ett
teambesök inom sjukvården. Att man inte egentligen brydde sig så mycket om snusare beror naturligtvis helt och
hållet relevans. De undersökningar som gjorts om snus har ingen större relevans och man vet dessutom att
rökning oavsett är tusen gånger värre.
Vad säger läkare då? De jag känner sig absolut ingenting. De kan få hjärnblödningar av upprördhet när det
kommer till rökningen, men snusning – där väljer man att ingenting säga. Senast i förra veckan sa en läkare till
mig att snusning förekommer i Sverige och Norge. En skrämselpropaganda har varit ökad risk för muncancer vid
snusning. Då är det väldigt märkligt att vi i dessa länder inte har högre förekomst av just muncancer jämfört med
andra länder som inte har tillgång till snus.
En underbar artikel (GP, Kampanjer mot snus helt missriktade) är också inne helt på min linje. Favoritcitatet är:
Något tillspetsat kan man säga att snuset ligger på ungefär samma farlighetsgrad som kaffe, läsk och
fet mat.
Allt i livet är farligt. Snus innehåller nikotin som är centralstimulerande och beroendeframkallande. Som kaffe.
Det enda kända som egentligen händer med snus är att pulsen ökar något. Överdoserar man nikotin risker man
dock att få oregelbunden hjärtrytm och det i sig kan väl vara farligt. Eller ofarligt.
Åh, vad jag saknar snus! Jag minns fortfarande då för några år sedan när jag förklarade för hemtjänsten att jag
slutat snusa och fick kommentaren:
”Hur kan du vara så jävla dum att du slutar snusa?!”
Jag håller med. Jag ångrar mig bittert varje dag. Trots att jag inte längre är beroende. Men jag var både piggare
och gladare med snus.
2 kommentarer •
Ändra..
00:08:14, Kategorier: Blogginlägg

Utan att uppmärksammas
Åren rullar på. Gårdagen blev stillsam. Nästan obemärkligt kröp jag närmare 40-strecket. Siffran till höger i
menyn kom jag åtminstone ihåg att ändra. Precis så här stillsamt ska det gå till.
5 kommentarer •

Ändra..

2007-02-16
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17:37:23, Kategorier: Blogginlägg

Förbindelselänkar
Äntligen är det bevisat! Män tänker med... kuken. Man har kommit fram till att män som genomgått vasektomi*
oftare drabbas av (en typ av) demens - bevis nog? Kastrera oss och vi får minnesstörningar.
Vasectomy May Put Men At Risk For Type Of Dementia medical news today
* Vasektomi = manlig sterilisering, kirurgiskt borttagande av en del av sädesledaren ; belfrage förlag
1 kommentar •
Ändra..
16:50:38, Kategorier: Blogginlägg

Tillplattad
Åtta dagars ledighet. Så blir det ibland när man jobbar schema. Min dag har jag tillbringat mest i sängen, den
underbara sängen. När jag äntligen tog mig ur den var det inte så underbart. Jag har invaderats av plattbaggar.
Nej, det är inte en omskrivning av flatlöss. Plattbaggar tycker om skafferi. Vad flatlöss tycker om vet jag inte.
Kommentera •

Ändra..

2007-02-15
20:46:28, Kategorier: Blogginlägg

Äldre bilförare
På jobbet diskuterade vi i dag gårdagens nyhet om 79-åringen som plötsligt av en händelse upptäckte att vi inte
längre har vänstertrafik. Det påminde mig om hur det var i uppväxthålan på 70- och 80-talet. Äldre original och
bilar.
Den 100-åriga farbrorn bodde mitt i byn precis i kurvan till den hårt trafikerade gatan. Ordentlig som han var,
tittade han både åt höger och vänster innan han skulle köra ut på gatan. Efter att han gjort detta gick han in i
garaget, hämtade bilen och backade rakt ut. Det hände konstigt nog många olyckor trots att han såg sig så noga
för.
Samma farbror (som jag tror blev 110 år, ett tag var han Sveriges äldsta) såg jag med bilen lämna affären. För det
första hade han dubbelparkerat. För det andra så backade han inte ut från parkeringsrutan utan körde rakt fram,
över en rabatt och ut på stora leden. Naturligtvis utan att ta hänsyn till trafiken på leden. Så förvånade de måste ha
blivt när en bil kom körande över en rabatt och ut på leden? Till hans försvar får jag väl säga att han körde
försiktigt men bestämt rakt ut.
Och så var det diakonissan som inte vågade korsa riksvägen (i dag E22) p.g.a. all trafik, så hon tog alltid och
körde sin bil genom gångtunneln under vägen. Dock sägs just detta vara en skröna, men så många säger sig ha
bevittnat detta, så jag tror på det.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-02-14
23:37:52, Kategorier: Blogginlägg
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En tanke
Vilken kroppsdel tänder du mest på? frågar Aftonbladet. Tydligen finns där mycket att tända på. Det begriper jag.
Men inte när man säger hjärna eller hjärta. Är det inte som att säga "Åh, jag älskar mäns urinledare" eller "Jag
tänder på kvinnor med små bihålor"? Man får väl nästan vara någon typ av röntgenolog för komma fram till detta?
Eller obducent.
Jag vägrar själv att besvara frågan. Fast det där med obducent var lite upphetsande.
1 kommentar •
Ändra..
23:11:28, Kategorier: Blogginlägg

Mitt beroende
Hemsidan fyller åtta år i dag.
Dagboken/bloggen blir åtta år i morgon.
Egentligen är detta inget att uppmärksamma och är inte nämnvärt intressant. Att jag ändå skriver det är mest för
att själv se det svart på vitt. Jag fattar det inte. Den genomtänkta och uppdragna planen var att jag skulle hålla på i
typ ett par månader. Max. Det hela var ju bara ett tidsfördriv när jag var sjukskriven och nydiagnostiserad i ms
1999. Men dessa båda tillstånd har ju visat sig vara kroniska (ja, inte sjukskrivningar, men blogg och ms).
För några år sedan räknade jag ut att om min dagbok/blogg skulle ges ut i bokform skulle det motsvara 10 böcker
à 500 sidor. Vad jag är uppe i nu vågar jag inte tänka på.
Det som skrämmer mig mest är att jag inte verkar kunna sluta. Och för att aldrig ha något att skriva om så är det
ganska fantastiskt att ha cirka 900 läsare per dag. Märklig kombination.
1 kommentar •
Ändra..
17:08:25, Kategorier: Blogginlägg

Jaha, och?
Och vem tusan är Johanna Sällström som kolat och alla skriver om i både bloggar och i media? Jag har aldrig sett
henne. Jag har aldrig hört hennes namn. När jag läser hennes filmografi ser jag att där inte finns något jag sett.
Visst är det märkligt? För många en sådan stor nyhet och för mig så totalt intetsägande.
Var hon viktig?
3 kommentarer •

Ändra..

2007-02-13
23:01:30, Kategorier: Blogginlägg

Hulken-kvinna
Okej, nu är jag ursinnig. Hur i helvete kan Aftonbladet skriva Nicolas Cage vill göra kvinnlig ”Hulken”. Längre
ner i texten står nämligen:
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— Jag jobbar med en ”Hulken-kvinna” och jag skulle vilja se att Eva spelade rollen.
Hulken-kvinna?! FÖR HELVETE! Inte fan översätter man She-Hulk till Hulken-kvinna! Måste man göra en
översättning får man väl ta 80-talets Miss Hulk, men aldrig någonsin Hulken-kvinna!
Går man till originalartikeln (CAGE PLANS SHE-HULK FOR MENDES, contactmusic.com) står mycket riktigt:
He says, "I'
m working on She-Hulk and I'
d like to see Eva play her.

Varför, varför kan man aldrig på Aftonbladet göra lite research? Det är som alla gånger de ska berätta om
multipel skleros och kallar det för en muskelsjukdom trots att det är en neurologisk sjukdom i
hjärna/ryggmärgskanalen.
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Den 15 augusti 2006 skrev jag om She-Hulk.
PS. She-Hulk har en kusin - Hulk. Översätt heller aldrig, aldrig hans namn till Hulken. Det var en felaktig
översättning. The Incredible Hulk ska översättas med Den otrolige Hulk. Särskilt Atlantic serieförlag hade
problem på 70-talet med att översätta serietidningar. På 80-talet tog Semic (?) beslut om att inte översätta
egennamn. Bottennappet var väl Ben i Fantastiska Fyran som fick heta Big Ben, som i och för sig inte heller är
svenska. I original heter han Thing som hjältenamn även om privatpersonen Thing hette Benjamin.
PS2. Nej, jag är inte serietidningsnörd. Absolut inte. Okej. Lite då. Men bara lite. Jättelite. Mitt specialintresse:
amerikanska Marvel Universe, 60-, 70-, 80- och 90-tal.
Andra bloggar om: she-hulk miss hulk
Kommentera •
Ändra..
12:29:50, Kategorier: Blogginlägg

Morbiditet

Ja, hur ska man tolka texten från ”Tvååring hittades mördad i sin säng”? Det låter lite makabert. Hon kan väl inte
ha varit så vacker med allt blodet? Kanske det var den perverterade grannen i citatet som är gärningsmannen/kvinnan?
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Kommentera •
Ändra..
10:05:44, Kategorier: Blogginlägg

Är det så här det går till?
- Har du fortfarande sådana där små gula... recept heter det visst?
- Ja, men inte på mig. Vill du ha något? Stesolid?
- Nej, men XXXX om det går för sig.
- Visst, får jag låna din dator så skickar jag ett e-recept.
- Men jag är ju inte patient här. Då måste du göra mig till patient i datasystemet.
- Ingen fara. Jag har lagt in hela min släkt i systemet för att utfärda recept.
- Åh. Är det därför databasen är så seg?
- Jo. Och så - nu är det bara att gå till vilket apotek du vill.
- Tack. Nästa gång kan du få skriva ut Stesolid åt mig.
- Självklart!
GP: E-recept ovanligt i Västra Götaland. Kanske för att systemet oftast ligger nere? Eller?
1 kommentar •

Ändra..

2007-02-12
21:22:31, Kategorier: Blogginlägg

Blå, blå är kärleken?
Ängsligt drog jag yllekoftan närmare runt axlarna när jag läste rubriken ”Mest medelålders män som försvinner”.
Trots allt börjar jag närma mig medelåldern i rask språngmarsch. Och vad händer då? Vi försvinner? Ned i ett
bottenlöst svart hål? Eller går vi in igenom en dimensionsportal och förflyttar oss till solens innersta kärna? Men
allvarlig – vad är det som bara medelålders män gör? Tar blå piller? Ooh, en variant av the Matrix! Det är därför
medelålders män som tar blå piller försvinner från den verklighet så som vi känner den. (De män som tagit blå
piller och som inte försvunnit påstår att det ändå är en upplevelse).
Jag borde kanske inte ha ägnat så många år åt böcker och filmer med SciFi-teman? Kanske jag dessutom borde
läsa artikeln innan jag låter fantasin skena?
Kommentera •
Ändra..
00:07:08, Kategorier: Blogginlägg, Schlagermassaker

25 år senare...
Med r2:s hjälp har jag hittat det som alltid varit min favoritlåt i Eurovision Song Contest. Året var 1982. Min
kompis och jag gick en hel sommar och sjöng på den här låten. Den va'ba'så bra! Vi var 12 år.
Finland: Kojo med Nuku Pommiin.
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Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku
Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin.
Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku Pommiin. Nuku
Pommiin.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-02-11
21:24:45, Kategorier: Schlagermassaker

Eftersnack mello del 2
Ett dygn efter melodifestivalen part deux Gothenburg. Aldrig har jag väl fått så många sökträffar hit som på Marie
Lindbergs Trying to recall. Tydligen är det låttexten man är ute efter plus en svensk översättning. Lika bra att säga
det - jag har inte låttexten, men jag citerade refrängen i går.
Jag är lite chockad över alla skriverier i media om skolfröken Lindberg. Hon hade faktiskt bästa låten. Personligen
förstår jag inte det där med att det är så fantastiskt, är en solskenshistoria om en amatör som gick hela vägen, nerv
och hjärta, o.s.v. Jag säger det igen - låten var bra. Var det inte därför hon vann? Allt annat är bara
bortförklaringar alternativt sensationsjournalistik. Förutom låten så sjöng hon hyfsat även om nervositeten gjorde
sig gällande ibland. Nä, hon var helt klart en värdig vinnare utifrån låt och framförande. Och inte för att det fanns
mycket konkurrens - rent generellt var det ju trots allt en dålig veckofinal. De stora artisterna satt i green room
som upphovsmakare. Synd. De skulle stått på scen. Men det hade nog inte förändrat något. Marie Lindberg hade
vunnit ändå.
När det gäller The Ark blir jag mer och mer tveksam. Det enda jag kan konstatera är att det inte är ett plagiat.
Förra veckans Andreas Lundstedt är fortfarande bäst. Undrar om något bräcker honom de kommande två
veckorna? Synd att han inte gick vidare till Globen. Hellre Andreas än The Ark till Helsingfors.
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2 kommentarer •
Ändra..
10:11:26, Kategorier: Blogginlägg

De senaste dygnen
I fredags jobbade jag. Ja, det är kanske mycket sagt. I fredags var jag på jobbet. För drygt två veckor sedan fick
jag en ny dator liksom alla andra. Nytt avtal, nya datorer. Problemet som uppstått för min del är att jag inte kunnat
skriva ut ett papper på min skrivare. Nya skrivare ingick inte i avtalet. Efter väldigt många turer så har ITteknikerna dömt ut min skrivare. Det jag behöver är en specialskrivare som dels har nätverkskort, men också kan
hantera bakgrundsutskrifter från Internet. Jag arbetar enbart med Internet och utskrifter. Det finns inte en befintlig
skrivare på hela min arbetsplats som lever upp till det jag behöver. Så fram tills jag fått en ny skrivare, kan jag
inte jobba. Alls. Jag kan verkligen inte göra någonting. Vilken tur då att jag är ledig fram tills på onsdag. Tre
chefer håller på att försöka göra så att jag kan arbeta. Förutom att det är lång leveranstid, så har jag en datachef
som bromsar hela tiden och ifrågasätter allt i jakten på att inte tillåta några ekonomiska utlägg.
I går kväll gick jag ut ganska sent (en lördagskväll) för att gå till affären. Jag hann knappt ut förrän jag funderade
på om jag tagit rätt beslut. Utanför pågick något och jag snappade ganska snabbt vad det var. Tre anställda från
Ica stod utanför och spanade och pratade i telefon. Snattare. Trodde jag. Kanske värre? Något problem var det
åtminstone och där var mycket gängbildning och skrän. Men jag gick till affären. Där fick jag höra lite mer, och
jag hade rätt. Snattare. Utkommen från affären kom jag knappt fram då en polisbil med blåljus blockerade min
väg. Det låtsades jag inte om. När jag precis passerat bilen började en polis gå efter mig. Öh, nä det var inte jag
som snattat. Hon behövde bara gå samma väg som jag blockerade där jag gick. Snattaren tog de inne i
grillkiosken efter stöldrundan på Ica.
Mitt söndagsmorgonsnöje är oftast att stå i tvättstugan. Ingen höjdare när man som jag upptäcker att någon idiot
tvättat en kudde/ett täcke som varit trasig med följden att tvättmaskiner var fulla av fjädrar. Tumlaren var full av
fjädrar. Torkrummet var fullt av fjädrar. Golven överallt var täckta av fjädrar. Försök sopa fjädrar! Det går inte.
Men jag ville inte ha fjädrar i mina kläder, så jag våttorkade insidan av tvättmaskinerna, jag sopade golv och
våttorkade golv. Det hjälpte inte. Alla mina nytvättade kläder är fulla av gåsfjädrar. I ren ilska mejlade jag precis
husvärden då jag 1) inte vill bli beskylld för alla fjädrar och 2) vill att föregående som haft tvättstugan får en
tillsägelse. Att det inte städas och är skitigt bekommer mig inte, men detta var extremt. Lilla jag som har
hemtjänst för städ fick städa en hel jä*la tvättstuga grundligt och upprepat. Tack och lov att jag är
halvtidssjukskriven, för annars hade jag blivit det av detta. Jag har väldiga smärtor nu efter ansträngningen. Det är
ansträngande nog att tvätta.
Vill inte säga så mycket om det, men jag var på pre-rehab-möte i fredags. Ostörd arbetsmiljö och placering i den
verksamhet jag jobbar åt verkar för arbetsgivaren vara något oöverkomligt och orimligt. Det lutar åt att jag blir
typ (i förlängningen) uppsagd på basis av att ha en diagnos som inte påverkas av arbetsuppgifterna men av
arbetsmiljön. Arslen.
Kommentera •

Ändra..

2007-02-10
22:35:28, Kategorier: Schlagermassaker

Schlagermassakern – nionde året, del 2 (Göteborg)
Enligt Eniro har jag en resväg på 3 minuter, eller 2,4 km, till Scandinavium där kvällens schlagerslag utspelar
sig. Det känns väldigt skönt att slippa vara på plats med tanke på kvällens urusla startfält. Kombinationen av
dåliga låtar med halvdana artister är mer än vad jag egentligen uthärdar. Tänk vilken uppoffring jag gör med
min Schlagermassaker! År efter år…
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REGINA LUND – Rainbow Star
Rainbow star, cos’ U R, cos’ U R, what U R. The shining rainbow star. Be exactly the way that U R. Rainbow
star. Don’t let them take your life, don’t let them win this fight, don’t let them change your ways and take the
smile off your face. Cos’ U R, cos’ U R, what U R – a shining rainbow star.
Första intryck: Hemsk engelska. Eller ska jag säga hemsk amerikanska?
Påminner om: De där actionlåtarna från amerikanska tecknade serier från 80-talet som He-Man, Transformers,
X-Men, o.s.v.
Återigen. Engelskan var så ryslig att jag valde skriva refrängen ovan i samma stil. Ja, vad ska man säga om
sämsta låten i startfältet? Ryslig artist (obs, jag skriver inte sångerska) med en fjantig låt (hur kunde du Kempe?!).
Jag vill inte ödsla text genom att skriva vad jag tycker om de (stoppnings)tomma Teletubbies-dräkter som skulle
förställa scenkläder.
Anagram: ludna niger
Betyg: 0
*****
MARIE LINDBERG – Trying To Recall
When you’re sleeping on the couch. When love becomes sacrificing. Then I’m not sure it’s gonna be you and me
anymore.
Första intryck: Nej! Gitarrplonk den här veckan också?!
Påminner om: Enya-light. Fast bättre.
Underbar liten visa med en underbar liten lärarinna. Ingen jättehit som låt men den har sin charm och där spelar
artisten stor roll. Förmodligen gör sig låtar bäst när de framförs av sin skapare.
Anagram: mindre al i berg
Betyg: 4
*****
JIMMY JANSSON - Amanada
Amanda, Amanada, ja tiden stannar när hon går förbi. Amanda, Amanda, jag önskar att det bara vore vi.
Första intryck: Tuggummipop.
Påminner om: Komplexa tics med Tourettes syndrom.
Det är tröttsamt när tonårsidoler åldras men håller fast vid både utseende och musikalisk inriktning. De småflickor
som röstat på honom tidigare år borde väl ha blivit så pass gamla att de fattar att där finns något som kallas för
vuxenmusik? Hade Solstollarna fortfarande funnits hade detta varit Shakin’ Fredriks arvtagare. Hoppas nu bara att
Jimmy tar pappaledigt i typ 40 år.
Anagram: jo min jans mys
Betyg: 0
*****
COSMO4 - What's Your Name
Hey, I need another lover right here, right now. What’s your name, baby? What’s your name, babe? Hey, let’s
meet under the cover, I show you how. What’s your name, baby? What’s your name, babe?
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Första intryck: Bubbles möter Sugababes.
Påminner om: Meja och en japanturné.
Fulla tjejer i baren skrålar ungefär så här efter 6 cl starkcider. Först trodde jag att de fått ärva Lantos dåliga mick
från förra veckan, men förstod ganska snart att detta måste vara tjejer som tar djupa halsbloss på sina Marlboros,
för de måste helt klart ha någon lungfunktionsnedsättning (KOL, emfysem, astma, cancer?). Eller så hade de bara
ovanligt slappa diafragmor. Ja, jag försöker bara finna en medicinsk förklaring, för det är det enda som är
förlåtande. Carola-fläkten kom fram. Så tröttsamt.
Anagram: coo from us (cosmo four)
Betyg: 1
*****
LUSTANS LAKEJER – Allt vi en gång trodde på
Men allt vi en gång trodde på, det blir aldrig mer som då, allt vi gjorde, allt vi sa, vad finns kvar? För nätter som i
glädjerus, dränkta utav stadens ljus, dom kommer aldrig nånsin mer igen.
Första intryck: Åh, Rikard Wolff har äntligen gått till en sångpedagong?
Påminner om: Kraftwerk featuring Zarah Leander.
Fjolligt i sin sämsta betydelse. Heterofjolligt. Jag undrade också över flygvärdinnorna men är inte nöjd med
förklaringen. Lika obegripligt var flamencoklappen.

Anagram: less kanaljer ut
Betyg: 0
*****
JESSICA ANDERSSON - Kom
Så kom om du tror att du kan förföra mig. Bara kom men med den taktiken tror jag att du blir besviken. Kom, om
du tror att du kan förföra mig. Men om du vill va’ min man. Visa vad du kan. Ja, kom och visa att du är en man.
Första intryck: Ge dig! Du har inte gjort en bra låt sedan Fame factory!
Påminner om: Feministisk kampsång.
Till Rob’n’Raz vill jag säga följande; Shame on you, guys! Ni skulle satsat på klubbmusik och skrivit en låt till
stackars Addis Black Widow förra veckan. Och hur länge ska Jessica kämpa med att ställa upp i
melodifestivalen? Det gick en gång. Med Magnus. Nöj dig med det!
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Anagram: jorda scen sen isas
Betyg: 1
*****
SVANTE THURESSON & ANNE-LIE RYDÉ – Första gången
Minns du havet? Minns du sången? Minns du fåglarna som flyger dit dom vill? Minns du lyckan första gången?
Solen sträckte sina händer lite till.
Första intryck: Så Lill Lindfors ville inte vara med i år?
Påminner om: Tack, jag vill inte påminnas om något i det här sammanhanget.
Ah, de senilas låt. Jag har väl aldrig sett så många förvirrade frågor i en och samma refräng någon gång. Det
roligaste med Anne-Lie är att hon efter framfört bidrag i varje melodifestival ser så segerviss ut, som om hon haft
en kanonlåt och gjort ett kanonframträdande. Ack, så ”deluded” hon är! Och Svante – fortsätt med pensionärslivet
och lev på gamla framgångar!
Christer Björkman ljög när han sa att Anne-Lie var 41 år. Hon är 51 i år. Och går runt i Baby Doll-outfit. Isch.
Anagram: storheten snuvas & de ylar i enen
Betyg: 0
*****
THE ARK – The Worrying Kind
Words – I like to break them. Words – I like to shake them. Shake them from my troublesome mind. And you turn
up your nose. It’s a joke, you suppose. But baby, I’m the worrying kind.
Första intryck: Trallvänlig glamrock.
Påminner om: T.Rex möter Sweet
Jag är stum. Över min egen oförmåga att finna något att säga om detta framträdande eller låt. Godkänt. Tänka sig.
Anagram: hektar
Betyg: 3
*****
Kvällens asgarv var när jag såg slutställningen. Sist kom Regina Lund! Så klart! Trodde någon något annat?
Annars är hon väldigt lik Carola – de kommer inte från den här planeten och hör inte hemma här eller i
melodifestivalsammanhang.
Sammanfattning av kvällen: Mindre svartklädda, mer glitter, hissen användes vid tre bidrag och fläkten var
framme en gång. Till Andra chansen gick Jimmy och Jessica och till Finalen gick Marie och The Ark. Jag är
väldigt nöjd med detta. Kanske inte att någon alls gick till Andra chansen, men det är spelets regler. Annars
tycker jag att Jessica och Jimmy kunde diskvalificeras p.g.a. låtarna de framförde.
Andra bloggar om:
ESC 2006 schlagermassaker melodifestivalen melodifestivalen 2007 schlagerfestival
5 kommentarer •

Ändra..
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2007-02-09
21:30:45, Kategorier: Schlagermassaker

Polerar hornen
Jag har precis lyssnat igenom morgondagens bidrag i Melodifestivalen. Låt mig säga så här. Förra veckan var inte
så dålig trots allt. Förvänta er en slakt i morgon från min sida. Den här sidan. Så klart.
En låt får godkänt. Bara en. Och knappt.
2 kommentarer •
Ändra..
19:06:49, Kategorier: Blogginlägg

Fredagsfyran v. 06/07
Tema: Släkten är värst?
1) Hur långt bakåt i tiden kan du spåra din släkt?
Ingen aning. På min fars sida kan jag gå så lång bak i tiden som till vad hans föräldrar hette (Raino och Inkeri) –
mer vet jag inte. På moderns sida har jag uppgifter ungefär 150 år tillbaka i tiden. Släkten på 1800- och 1900-talet
arbetade i skogen eller som snickare. På min mormors mors sida har någon släktforskat bakåt i tiden och kommit
väldigt långt bak, men jag vet inget mer om det.
Egen notering: Oj. Undrar vad min farfar jobbade med… Vilka bristfälliga kunskaper jag har! Undrar om ömma
modern vet nu när jag inte har någon annan att fråga längre.
2) Vad är det mest intressanta eller märkliga som du har hört om din släkt?
Min morfars far var lärare. Under sin studietid till lärare bodde han hos en hyrestant i Lund som var gift. Henne
gjorde han med barn. Tre gånger. Min morfar hamnade hos sin faster och fick växa upp där. Vad som hände med
hans syskon vet jag inte. Jag tror att hyrestanten och min morfars far gifte sig och uppfostrade de andra barnen,
men jag vet inte säkert.
Ett rykte jag hörde som barn kring min finska släkt är att det är en politiker- och skådespelarsläkt. Jag ser
sambandet i det.
3) Träffas ni i er släkt ofta varandra?
Nej, jag känner mig väldigt alienerad. Eller hur jag ska uttrycka det. Vi träffades ofta, ofta fram tills jag och mina
kusiner blev vuxna. Det händer numera med väldigt många års mellanrum att vi på min mormors sida träffas, men
jag brukar vara den som aldrig dyker upp. Ska jag säga varför? Jo, paradoxalt nog är jag förmodligen som tycker
bäst om att umgås med släkten när vi samlas. Det jobbiga är att träffas så sällan. Då står jag hellre över helt.
Förstod ni det där? Jag är så sårad av att inte ha släkten lika nära som förr att jag inte klarar av att närvara på
släktträffar. (jaja, jag är konstig)
4) Har din släkt några traditioner som du inte vill föra vidare till dina barn?
Jag har inga barn och ska inga barn ha. Men i min släkt finns inga traditioner. Jo, ett tag brukade vi samlas och ha
(70-talet, Yngsjö Havsbad). Det var roligt, trevligt och annorlunda som tradition. Det hade väl varit något att föra
vidare? Men något som inte bör föras vidare? Nä, inte vad jag kan tycka. Som sagt hade vi inga fasta traditioner
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mer än att samlas.
Kommentera •

Ändra..

2007-02-08
21:08:03, Kategorier: Blogginlägg

Evig tacksamhetsskuld
Plötsligt blev jag så matt. Jag fann på nätet spår efter någon som skulle ha kunnat bli min hustru. Den tanken
skrämmer mig fortfarande 16 år senare. Ångest. Mår illa. Matt.
Tack, Gud! För att det inte blev så...
1 kommentar •

Ändra..

2007-02-07
16:19:28, Kategorier: Blogginlägg

Positiv särbehandling
Man skulle kunna tro att jag som en sällsynt manlig läkarsekreterare (en minoritet) skulle få positiv
särbehandling, men ack så fel!
Därför är det lite trevligt att jag i ett helt annat sammanhang får denna positiva särbehandling. En gång i veckan
går jag in på 7-Eleven och köper kaffe/latte/muffins/kanelbulle eller nåt annat livsbejakande. Och i ett halvår har
jag fått förmåner som mina kollegor inte får. Jag får alltid kaffet billigare. Eller en dyrare kaka till priset av den
som är billigast. I dag fick jag på morgonen en extra muffins gratis. Och vid lunch fick jag en chokladpralin
gratis. Jag tycker absolut att detta är rättvist. Även om mina kollegor undrar varför just jag och inte de får dessa
förmåner. Nu börjar man antyda att den manliga försäljaren är kåt på mig, men det är säkert ren och skär
avundsjuka. Jag är nöjd med situationen och har inga invändningar. Ja, när jag tänker efter så krävs nog bara
ytterligare en gratismuffins för att jag ska lägga mig på rygg med benen i vädret.
Öh, vad skrev jag nu egentligen...?! Bäst jag byter samtalsämne...
Dagens föreläsningar handlade bl.a. om klämskador och andra trauma...tiska upplevelser.
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Ändra..

2007-02-06
22:35:08, Kategorier: Blogginlägg

Högskolepoäng = sjunkande IQ?
House är en otroligt fjantig sjukhusserie. Därför tittar jag och en hel del läkare på serien för att ha något att skratta
åt dagen efter. Jo, det är åt den medicinska diagnostiken. Overkligt, otroligt och vansinnigt roligt på ett väldigt
internt sätt.
Men där är en sak som stör mig väldigt. Direkt då programmet ska starta, visas sponsorerna där något som ska
föreställa House-gänget håller upp sponsorernas skyltar. Det absolut första klippet varje vecka föreställer en
kvinnlig läkare som slår på en diktafon. Helt obegripligt. Helt felaktigt. Ska hon diktera bör hon använda en
handkontroll/mikrofon (och trycka record där) och inte trycka på startknappen på apparaten. Ska det föreställa att
hon spelar upp något inspelat på bandet - nej, det är inte heller logiskt. En läkare lyssnar aldrig på ett redan
dikterat band då det skrivits ut och finns att läsa i en journal.
Jag förmodar att bara en invigd reagerar på sådant här. Fast det är klart. För ett par år sedan hade jag en läkare
som skulle diktera i nämnda handkontroll/mikrofon med tog datorns mus och började prata i den. Innan hon insåg
att hon gjort bort sig. Kanske läkare inte är så smarta trots allt? Som jag brukar säga - för varje högskolepoäng
tillkommer ett handikapp. Som att inte kunna diska sin kaffekopp. Jag ser klart ett samband.
PS! En känga till kvällens översättare som översatte ultraljud av hjärta (echo, svensk förkortning UCG, UKG, eko
eller TTE) med EKG. Det är skillnad på ekokardiografi och ekokardiogram. Väldigt stor skillnad. Enormt stor
skillnad.
1 kommentar •
Ändra..
00:15:27, Kategorier: Blogginlägg

Ryggen fri
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Vissa saker skriver jag inte om här. Istället har jag under flera år fört små anteckningar i mina kalendrar. Viktiga
anteckningar. Som vad som sagts vid utvecklingssamtal, vad som hänt med färdtjänsten, mina kontakter med
sjukvården, o.s.v.
I år har jag gått över till att skriva riktig dagbok i pappersform. Handskrivna anteckningar. Jag vill inte skriva
något i Word. Det ska vara autentiska anteckningar där ingen kan säga att jag i efterhand ändrat i en datafil.
Kanske det verkar lite... jag vet inte... Beräknande? Nja. Jag har sådana problem med byråkrati att jag försöker
föra anteckningar på ett juridiskt riktigt sätt. Då är det nämligen bra med handskrivna dagböcker att hänvisa till
när konflikter uppstår. Och jag förväntar mig konflikter. På allvar.
Ett exempel kan jag ändå ta här.
För en dryg månad sedan blev jag halvtidssjukskriven. Efter två veckor ska Försäkringskassan skickat ut en
blankett som jag ska fylla i och sända tillbaka jämte mitt läkarintyg. Jag har inte fått någon blankett än. Alltså
ringde jag FK. Som hänvisade till arbetsgivaren då jag inte blivit sjukanmäld.
Jag ringde löneassistenten som tittade i den fantastiska datorn. Nej, min sjukskrivning var borttagen då jag, öh,
friskförklarats? Anledning: Okänd.
Naturligtvis har jag anmält detta till facket. Detta var tredje gången på fyra år där arbetsgivaren missat att
sjukanmäla mig till FK. Varken lön eller sjukpenning. Jippi. En f.d. arbetskamrat råkade ut för samma sak vid två
tillfällen. Skandal. Detta ska utredas. Har jag bestämt och fått medhåll från facket. Uppenbarligen fungerar inte
rutinerna och vem blir lidande? Oacceptabelt.
Kommentera •

Ändra..

2007-02-05
23:05:17, Kategorier: Blogginlägg

Favoriter från varje årtionde
60-talet
The Duprees,
You belong to me
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70-talet
Tina Turner & Cher,
Shame, shame, shame

80-talet
Mel & Kim,
Respectable
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90-talet
Erasure,
Love to hate you

2000...
Basement Jaxx,
Good Luck
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1 kommentar •
Ändra..
16:49:12, Kategorier: Blogginlägg

Status 5/2
Yttre: Orakad sedan en vecka.
Inre: Tinnitus och huvudvärk.
Gillar: Hemtjänsten har gjort det rent och fint hos mig i dag.
Jobbigt: Jag vet inte vad jag ska äta till middag.
Längtar: Bli av med huvudvärken, få sätta mig i tv-soffan med kissen i knät.
På gång: En middagslur för att försöka häva huvudvärken. Ska försöka få med kissen i middagsluren. Som om
det skulle vara något svårt. Får först väcka henne så hon kan ta sig från skrivbord till säng.
Dagens tack: Till Jerry som skapade ovan status i november 2002. För att jag skulle ha något att skriva drygt fyra
år senare...
1 kommentar •

Ändra..

2007-02-04
05:43:33, Kategorier: Blogginlägg

Kors i taket
Politiker hade sex på badhus (Aftonbladet).
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Kristdemokrat onanerade och hade oralsex med en annan man – åtalas för förargelseväckande
beteende
Jag tycker också det är förargelseväckande beteende att vara kristdemokrat, men jag trodde att politisk frihet
gällde i vår demokrati?
Men förklaringarna är imponerande:
En version han gett är att mannen i bubbelpoolen bad politikern titta på en skada på hans penis. Vid
ett annat tillfälle har han sagt att mannen då vinklade upp underlivet för att politikern skulle se
bättre, men att han då tyckte det var pinsamt och tryckte tillbaka mannen, och då kan ha råkat ta på
mannens penis.
Händelsen i duschrummet har politikern förklarat med att han böjde sig ner för att läsa i mannens
tidning, samt att han snubblat och hamnat nära mannens knä.
Påminner det inte lite om Little Britain? Där en politiker hela tiden med sin familj jämte sig inför ett pressuppbåd
förklarar hur han ständigt och jämt snubblar och råkar köra in sin penis i andra män?
1 kommentar •

Ändra..

2007-02-03
22:13:00, Kategorier: Schlagermassaker

Schlagermassakern – nionde året, del 1 (Jönköping)
Nionde årets schlagermassaker är härmed inledd. Konceptet borde därmed vara känt. Anagrammen är
omskrivningar av artistnamnen. Betyg som ges är mellan 1 och 5. Första intryck är från studioinspelningen. Live
är efter att ha sett artisterna uppträda på tv.
Hu. Till final gick Pellepennan och Suddagumman!

ELIN LANTO – Money
I want money, money. I want lots of lovely money. Show me what it takes to be a real rich bitch. I want money,
money. I want lots of lovely money. I deserve every penny, every penny I can get.
Första intryck: Nanne Grönwall på helium.
Schlager: Nej, ingen tonartshöjning, inte mycket till brygga.
Live: Stackarn, vilket dåligt ljud där var i hennes mikrofon. Tack och lov! Har man inte till en början en stark röst
så låter det enbart skakigt. Men visst lät det som om hon sjöng i en kakburk? Annars var själva numret snyggt och
stilfullt och låttexten stack ut lite. Ändå var det rätt slätstruket. Med en vräkigare och starkare röst hade det här
kunnat vara kononbra.
Anagram: ont i nalle
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Betyg: 2
*****
ANDERSSON & GIBSON – Anything But You
I don’t care about anything but you now baby. I don’t care about anything but you. I don’t care about anything but
you now baby. I don’t care about anything but you.
Första intryck: Simon & Garfunkel med lägereldscountry.
Schlager: Nej, nej, nej!
Live: Jag kan bara sammanfatta det här med ett ord; Entonigt.
Anagram: grobians nos sned
Betyg: 1
*****
ANNA BOOK – Samba sambero
Samba sambero, samba samberio. Mitt hjärta dansar av kärleken i mitt blod. Samba sambero, samba samberio. En
dans för kärlek, min egen samberio.
Första intryck: Hysterisk Siw Malmkvist.
Schlager: Ja. Brygga och tonartshöjning.
Live: Gud, vad hon skrek i refrängen! Varför Anna plötsligt blivit en hjältinna efter 20 års hån, förstår jag inte.
Fortsätt håna henne. Hon har en personlighet, men det stannar vid det.
Anagram: noak bona
Betyg: 1
*****
ADDIS BLACK WIDOW – Clubbin
We’ll be clubbing, na na na na na, throw your hands. We’ll be clubbing, na na na na na, throw your hands. Bring
the girls with dizzy dukes on, make them dance. And bounce, slap the lazy cows who don’t dance.
Första intryck: Drogpåverkad i storstadsnatten.
Schlager: Nej, inte en chans!
Live: Det har förr gjort så bra låtar, men det här? Och live? Kära nån då! Deras så kallade sångröster kan liknas
vid en långdragen ljudlig bilrepa.
Anagram: bad is wild wok cad
Betyg: 0
*****
ANDREAS LUNDSTEDT – Move
When you move, when you clap - clap. Stomp, when you pop - pop. When you move, when you clap I go E-eeoeo. Move, when you clap - clap. Stomp, when you pop - pop. When you move, when you clap - clap. Now stop!
From the top.
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Första intryck: Justin Timberlake sjunger en Prince-låt från 80-talet.
Schlager: Nej, det här verkar inte vara någon schlagerbög.
Live: Rutinerad artist. Några sådana fanns trots allt i den här tävlingen, men han höll ton, blev inte andfådd och
såg inte vettskrämd ut. Annars är detta märklig datablippsmusik och bara så rätt. Folk vet inte sitt bästa om de inte
uppskattade det här. Min Timberlake-liknelse befästes förresten av hängslena.
Anagram: stulen tand de dras
Betyg: 4
*****
TOMMY NILSSON – Jag tror på människan
Jag tror på människan, jag tror hon vill och kan. Men vi behöver nån som visar oss en väg ibland. Jag tror på
kärleken, vi behöver den. Och en sång som tar oss hem igen.
Första intryck: Bondlåt. På svenska.
Schlager: Ja. Brygga med tonartshöjning.
Live: Alltså, allvarligt… Vad ville Tommy ha sagt med den här låten? Med vilken rätt kör han samma låt om och
om igen?
Anagram: om sno min sylt
Betyg: 1
*****
SOFIA – Hypnotized
Hypnotized, oh I, I see you looking at me. Hypnotized, oh I, just wanna move my body. Turn it up, turn it up, turn
it up. Won’t stop what I’m doing. I’m ready to dance the night away. Ready , there’s nothing in my way
Första intryck: Arash har fått en kvinnlig motsvarighet, som dock sjunger på engelska.
Schlager: Nej, absolut inte.
Live: Ja, fläska bara på med allt för att dra bort fokus från att detta är en urusel låt med falsksång. Carola-fläkten
kom fram. Nakenchocken skulle väl vara att fläkten blåste bort frampartiet av det som skulle kunna vara en
illusion av ett klädesplagg. Och så den hemska limegröna färgen. Samma färg som mitt bestickställ. Fast jag
diggar mitt bestickställ mer än det här.
Anagram: ao fis
Betyg: 1
*****
UNO & IRMA – God Morgon
Från fönstret kommer ljud som aldrig dör. Och alla vackra människor de bara kör och kör. Allt folk på trottoaren
de har hittat alla svaren. Alla människor i baren sjunger: Lycka till med allt.
Första intryck: Ovanligt bra P3-låt. Om nu P3 är P3. Eller är P3 P1 nu?
Schlager: Nej. Inte alls.
Live: En låt som bara är. Men jag blir glad av den. Varför förstår jag inte – kanske p.g.a. Irmas varma leende? Äh,
jag vet inte.
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Anagram: nu i mora
Betyg: 3
*****
Märkligt så svartklädda alla artisterna var. Lite rött, lite cerise och lite lime. Annars svart, svart, svart. Dock
hade Andreas ljusgrått vilket kändes mest fräscht i det här startfältet.
Som ni märker har jag två favoriter. Andreas Lundstedt och Uno & Irma. Vem kunde väl tro det? Att jag alls
skulle hitta något i detta magra startfält att glädjas över? Synd att Andreas bara kom sexa, men jag får väl själv
skylla mig som inte ringde och röstade. Sånt hinner man inte när man för en schlagermassaker. Röstar gör jag
först när det är dags för Globen-finalen.
Men Andra chansen för Uno & Irma? Okej, det var väl ändå oväntat? Inte lika oväntat att Tommy och Anna gick
till final även om jag personligen inte förstår någonting. Förmodligen var det personerna som röstades fram till
finalen och inte låtarna. Och Elin till Andra chansen. Helt okej.
Nej, så mycket till massaker blir det inte i dag eftersom jag hamnat mitt i en arbetshelg. Jag orkar helt enkelt inte
att elda upp mig.
Ska jag säga något om Luuk? Nä, det finns inget att säga. Varken positivt eller negativt.
Andra bloggar om:
ESC 2007 schlagermassaker melodifestivalen melodifestivalen 2007 schlagerfestival
4 kommentarer •

Ändra..

2007-02-02
10:11:07, Kategorier: Blogginlägg

Någon gång i alla kvinnors liv
I tidningen kunde man i dag läsa att Sienna hånglade — med en apa. Då kom jag genast tänka på följande:
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Vidare kunde man läsa:
Och som tack urinerade det håriga djuret över skådespelerskans rygg.
Oo, kinky! Golden showers kan vara otroligt upphetsande!
1 kommentar •
Ändra..
08:43:47, Kategorier: Blogginlägg

Apoteket
Dagens medicin: Var sjätte kund på Apoteket AB får ingen rådgivning alls om läkemedlet de hämtar ut på recept.
De sista tio åren har jag varit kund (mer än en gång) hos cirka sju apotek. Min erfarenhet är den samma från dem
alla. 1) Antingen ger man ingen information, precis som studien visar. 2) Eller så ger de felaktig information som
kan ses som direkta lögner.
Det sistnämnda är det jag mest råkat ut för, särskilt när det gällt läkemedel för ms eller ms-relaterade symtom. De
har verkligen ingen aning om vad de säger. Ibland har de haft gammal information och inte lärt sig nya riktlinjer.
Alltid påtalar jag deras felaktiga information eftersom samma lögner kanske ges till andra. Då har jag blivit
ifrågasatt och utskälld eftersom jag som kund faktiskt inte är utbildad farmaceut.
Och det där med köer eller äldre personal... Ingen betydelse.
Vid mitt senaste apoteksbesök, för ett par veckor sedan, fick jag ingen information om det blodförtunnande
läkemedel jag hämtade ut. Jag fick frågan om jag tagit det tidigare och jag svarade sanningsenligt att jag inte fått
det. Inga varningar eller förmaningar om att det var blodförtunnande. Det är direkt tjänstefel från apotekets sida.
Jag brydde mig inte just då eftersom jag ändå vet och kan allt om detta läkemedel då det är ofta förekommande på
mitt jobb. Men i ljuset av ovan studie... Är anledningen mer inkompetens än slarv?
Kommentera •
Ändra..
00:19:31, Kategorier: Blogginlägg

Dålig komik
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All sorts humor tilltalar mig. Vilken form eller i vilka situationer varierar naturligtvis. Det svåra är också att ge
något konkret exempel på vad jag anser vara humor. Jag skrattar gott åt det mesta.
Men där finns undantag. Följande förstår jag mig inte på och har aldrig, och kommer aldrig, att skratta åt. Det
måste vara något fel på dem. För mig är det helt obegripligt att någon alls kan finna dem roliga.
Stefan och Krister. Kanske de är roliga. Innan man börjar förskolan. Att de drar storpublik med folk som tjuter av
skratt, får mig mest att undra om inträdesbiljett bara säljs till de med mentala förlossningsskador.
Seinfeld. Obegripligt fjantigt. Dessutom obegripligt att serien sänds om och om igen i tv.
Killinggänget med Robert Gustafsson och Henrik Schyffert. Nej, nivån lämnar aldrig roliga timmen på lågstadiet
och verkar bara kul internt för "komikerna".
Eddie Izzard är också totalt poänglös. Bottennappet var 1½ timme på tvåan under torsdagskvällen. Ingen röd tråd.
Mummel. Och väldigt amatörmässigt.
Viss komik, eller rättare sagt komiker, förstår jag inte ett skvatt av. Antingen får någon upplysa mig (jo, jag har
sett program efter program för att se om det blivit bättre eller om jag bara haft en '
låg'dag) i det roliga, eller så får
man hålla med mig. Håller någon med mig?
Annars undrar jag; Vad tycker du är dåligt?
3 kommentarer •

Ändra..

2007-02-01
19:29:09, Kategorier: Blogginlägg

Allvar
Det har gjorts försök att ta fram anti-hiv-gel åt kvinnor. Fyra olika studier har pågått men en har fått avbrytas då
det visade sig att kvinnor som tog denna gel smittades i högre utsträckning av hiv än de som fick en placebogel.
Hade det inte varit så tragiskt, så hade det nästan varit... bedrövligt.
Studien har stoppats av USA som sponsrat gelen som framtagits av Kanada. Det som gör det riktigt tragiskt är
vilka som använts som försökspersoner; 1 300 kvinnor i bland annat Indien och Uganda. Jag förstår varför dessa
länder är målgrupp (svårkontrollerad spridning där män vägrar använda kondom och kvinnor inte kan kräva det),
men att använda enbart 3:e världen som testområde? Det är anmärkningsvärt med tanke på den västerländska
basen i studien.
Medical News Today: Trial On Anti-HIV Gel For Women Stopped
2 kommentarer •
Ändra..
09:59:29, Kategorier: Blogginlägg

Slap me hard and call me stupid
Jag är mycket väl medveten om att jag förtjänar en och annan bitch slap. Särskilt med tanke på vad jag skriver
både lite här och där på nätet.
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Men mina kuponger har tagit slut.
Kommentera •

Ändra..

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/02/

2008-03-08

