
Arkiv för: April 2007 

2007-04-30 
 22:10:11, Kategorier: Blogginlägg  

Tankekedjor 

Min dagbok, för åtta år sedan, 1999-04-30: 

Valborg... Solen skiner från en klarblå himmel, det är varmt.... och det är eldningsförbud! Inga 
brasor får tändas här då det nästan är orkan ute.  

I morgon kommer jag inte att skriva något här. Då fyller lille far 60 år, och jag tänker vika hela 
dagen enbart åt honom. Välkomna åter på söndag istället. 

Solsken och klarblå himmel stämde också det här året. Och det där om morgondagen. Då skulle lille far blivit 68 
år. Jag tänker fortfarande dagligen på vad som hände. Man får väl ändå säga att det var dramatiskt. Självklart 
kommer jag alltid att ha det med mig - hela händelseförloppet från början till slutet. Så där finns inget egentligt 
slut. Åtminstone inte hos mig. Så tror jag det är för alla. Vi minns och tänker mycket på dem som inte längre är 
med oss. 

Varje gång jag tänker på min far brukar jag också tänka på min morbror. De dog med två dagars mellanrum. Och 
då tänker jag på min kusin. Det språng hon gjorde för ett par veckor sedan vet jag inte om jag ska förfasa mig 
över eller beundra. Hon flyttade till Kina och ska bo där i åtta år.  

Och på tal om kusiner. En är precis hemkommen från vistelse i Thailand och en annan från USA. Båda har hittat 
sina flickvänner i respektive land.  

När jag nu nämner USA kanske jag ska nämna att r2 är tillbaka som den fullblodsbloggare han nu är. 

För att återgå till inledningen. Jag är väldigt tacksam över att jag har en arbetsdag 1 maj så jag inte behöver 
förlorara mig för mycket i tankarna kring fadern. Jag har ändå så mycket annat just nu som tar all min energi. Jag 
är trött. Så trött. Självutplånande trött. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 08:42:10, Kategorier: Blogginlägg  

Det svåra med att vara snusare 

Det finns bara en negativ aspekt med att vara fullblodssnusare. En dosa tar slut och man måste införskaffa en ny. 
Det innebär stora problem för mig. Särskilt när jag vill köpa de billigaste som finns på Ica.  

På Ica har man en tobaksautomat. Jag har sett att fler och fler införskaffar sådana och de är en styggelse. I kassan 
tar man ett litet kort med den vara man vill ha (snus) som lämnas i kassan för betalning och registrering. Sedan 
har man 30 minuter på sig att utanför kassan sticka in kortet i en automat som sedan spottar önskad vara (snus).  

Alltid problem. Antingen vill automaten inte kännas vid kortet utan spottar ut det i avsmak (till skillnad mot 
snus). Eller så får man fel vara (snus). Sist fick jag lössnus och i dag fick jag en annan sort. Det innebär oftast att 
jag då fått betala mer (lössnus är dyrare än portion) samt att jag får gå tillbaka i kassakön där kassörskan tvingas 
gå och öppna automaten för att manuellt ta ut rätt vara (snus). Irriterande. Både för mig, kassörskan och övriga 
kvarlämnade i kassakön.  
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Ibland funderar jag på att köpa en stock (snus) men insett att det ändå är ekonomiskt mer försvarbart att köpa 
enstaka dosor (snus) på Ica då det blir billigare än en stock hos tobakshandlaren trots att stockar är billigare.  

Teknik tycker inte om mig.  

 5 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-29 
 20:34:26, Kategorier: Blogginlägg  

Spindelmannen 

Spider-Man 3 har biopremiär kommande vecka. I kväll visar TV3 Spider-Man 2. Den måste jag se eftersom jag 
inte haft tillfället än. Spider-Man såg jag på bio när den kom. Det är lite märkligt hur man i filmerna förvränger 
det som funnits i serietidningarna. Men jag ska inte upprepa mig, för det skrev jag bland annat om 2004.  

Det intressant är vilka biperson som dyker upp i filmerna. Skurk i film 1 var Green Goblin (Gröna trollet). Skurk i 
film 2 var (tror jag) Doctor Octopus (hette han Bläckfisken på svenska?). Skurk i film 3 är (tror jag) the Sandman 
(Sandmannen). Man har verkligen tagit in töntskurkarna trots att där finns så många fler att välja. Blir det en film 
4 tror jag det blir med Hobglobin (Gula trollet). Det vore logiskt.  

Den riktiga skurken är Venom, men om det egentligen stämmer nu i film 3 - att han gestaltas riktigt - vet jag inte 
ännu. I serietidningsvärlden fick Spindelmannen sin svarta dräkt på en annan planet där alla hjältar och skurkar 
drabbade samman. Det tog ganska många år innan det framgick att dräkten egentligen var en symbiosvarelse som 
sedan fick en annan människovärd att leva på och som då var Spindelmannens värsta fiende. Det var då namnet 
Venom kom till.  

Men Spindelmannen har haft en hel del sidekicks som inte verkar dyka upp i filmerna. Innan Peter 
Parker/Spindelmannen fick ihop det med MJ, var han ihop med en annan tjej: Black Cat. Hon var egentligen 
konsttjuv som bytte sida då hon blev förälskad i Spindelmannen (hon avskydde Peter Parker även om hon visste 
att det var samma person - han fick inte ta sig sin mask när de knu... var intima).  

Men Spindelmannen har vid något tillfälle också haft hjälp av Dazzler. En typisk 70-talsproduktion seriemässigt. 
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Dazzler är mutant (precis som folket i X-Men, d.v.s. födda med sina superkrafter) och hade den fantastiska 
förmågan att till discomusik fara omkring på sina rullskridskor och omvandla ljud till hårt ljus som slog ner 
bovarna. Varför får vi inte se henne i Spidde-filmerna? Det hade jag gärna sett. Coolt.  

 3 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-28 
 23:03:39, Kategorier: Blogginlägg  

Cv 

Härom dagen uppdaterade jag min cv. Den hade ändrats en del de sista två åren och det gäller att hålla den 
aktuell. Bland annat lade jag till en universitetsutbildning och ett par arbetsuppgifter. Samtidigt som jag fick lägga 
ett par arbetsuppgifter till historiken. 

Men det svåra är inte att skriva en cv. Värre är det att skriva ett personligt brev där man beskriver sina... öh... 
egenheter. Jag vet verkligen inte vad jag ska säga om mig själv. Ett stort minus är att jag bloggar, tror jag. Jag 
nämner inte det men det är ändå ett minus och det är väldigt lätt att hitta mig på nätet. Även om jag hade varit 
anonym, hade det varit lätt. Ett exempel i veckan var ju killen som sökte jobb men inte fick det då arbetsgivaren 
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hittad sambons anonyma blogg. 

Tyvärr är det väl så att arbetsgivare inte enbart går på kvalifikationer eller lämplighet. Men vad en blogg har med 
saken att göra förstår jag inte. 

 4 kommentarer •  Ändra..  
 14:50:55, Kategorier: Blogginlägg  

Samlar damm 

Märkligt. Ingen har skrivit i min gästbok på över fyra månader. Hur kan det komma sig? 

 Kommentera •  Ändra..  
 12:14:38, Kategorier: Blogginlägg  

Lunchpaus 

Mina symtom från i vintras har återkommit. De där med högersidigt bortfall och som man misstänkte var stroke. 
Den här gången känner jag dem helt klart i samband med stress. Jag är väldigt stressad. Inte av att ha för mycket 
eller för lite att göra, utan av tiden. Klockan stressar mig. Den fulltecknade kalendern stressar mig. Passa tider 
stressar mig. 

Just nu är jag stressad av att jag har lunch på jobbet. Det betyder att jag snart måste återgå till arbetet. Nej, 
arbetsuppgifterna som väntar stressar mig inte, men vetskapen om att jag måste följa klockan. Märkligt. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-04-27 
 23:31:32, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 17/07 

Tema: Ombytta roller 

1) Nämn något som du tyckte var ute förut, men som känns inne nu. 
Katalogkläder (eller så är modebloggare patetiskt fattiga). 

2) Nämn något som du tyckte var inne förut, men som känns ute nu. 
Gray's anatomy. Serien höll bara en säsong och knappt det. 

3) Nämn något som du brydde dig om förr, men som du inte bryr dig om nu. 
Barns väl och ve. 

4) Nämn något som du inte brydde dig om förr, men som du bryr dig om nu. 
Fisk var något jag aldrig åt som barn. I dag är det min favoriträtt. 

 Kommentera •  Ändra..  
 20:16:53, Kategorier: Blogginlägg  

Huvudsyftet med en hotellvistelse? 

Sida 4 av 36Flärdskrivaren - Arkiv för: April 2007

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/04/



Biskop bojkottar bibellösa hotellrum får mig att bli lite konfunderad. För det första förstår jag inte varför biblar 
skulle vara så viktiga på hotellrum. Religiös propaganda och pådyvlande dynga uppskattar jag inte. Dessutom, 
som biskop har man väl sitt eget exemplar med sig alltid? Men för det andra. Har han tur kanske han kan få andra 
uppenbarelser om hotellkedjan har porrkanaler på rummen? 

Nå, men jag hade haft större förståelse om han bojkottade hotell med porrtillgång. Men närå... Biblar... 

Och varför tänker jag "framavlad perserkatt"? 

 Kommentera •  Ändra..  
 16:37:27, Kategorier: Blogginlägg  

Orsaken till hål i ozonlagret? 

Både i går och i dag har jag haft atmosfäriska störningar hemma. Hon måste ha ätit något konstigt. Men märkligt 
att en så liten kisse kan släppa ut så mycket gas. Snart skickar väl kommunen någon som ska undersöka 
gasläckan. 

Flärdtjänsten var jobbig när jag skulle hem. Ingen bil kom. Jag efterlyste efter 20 minuter. Det tog fem minuter 
för trafikledningen att få fram att jag glömts av chauffören. Som straff fick chauffören komma och hämta mig, 
men först efter att han släppt av den passagerare jag skulle åkt med. Fredagstrafiken var ett hinder. Det blev 40 
minuters väntan ute i den hemska solen och 20-gradig frukansvärd värme. Så det är sängen som gäller nu. Hoppas 
jag klarar av arbetshelgen. 

Eller så hinner jag bli ihjälgasad innan arbetshelgen ens hinner börja. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-26 
 11:17:15, Kategorier: Blogginlägg  

Retoriska svar? 

En lista senast sedd hos Kim M. Men med mina svar. 

Vill du bli chef?  
Ja, och jag hör nästan dagligen på jobbet att jag borde bli det p.g.a. mitt kunnande och engagemang. 

Har du haft sex på jobbet? 
Nej, så många andra har det. Alla linneförråd är upptagna. 

Förutom Sverige, vilket land skulle du vilja arbeta i?  
Tyskland kanske? Är det inte där man får extra månadslöner? 

Behöver fackets makt försvagas i Sverige?  
Omstruktureras, snarare. I mina ögon bevakar de endast sina egna och arbetsgivarnas intressen, men inte 
medlemmarnas. Ibland går de till överdrifter eller så gör de inget alls. Säger de att de inget kan göra p.g.a. 
arbetsgivaren så ljuger de. Facket har verktygen genom arbetsrätten och kollektivavtalen samt annan lagstiftning 
att göra mer än vad de känner för. 

Säger du vad du tycker på jobbet?  
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Ja, även om det skulle innebära konsekvenser för mig (och inneburit konsekvenser för mig). Jag tar ingen skit. 

Vad är det första verktyg du som chef för interninformationen skulle installera?  
Inte installera. Däremot skulle jag vara noga med att försöka få ut information genom obligatoriska möten eller 
sändlistor där alla måste signera att man läst informationen. Jag avskyr information som ges via dator (intranät, 
mejl) eller som bara ges till ett fåtal för vidare spridning. Ska man nå ut med information måste man vara grundlig 
då ingen får stå utanför. Att tro att alla konsekvent läser intranät eller mejl tyder på dålig kännedom då teknik ges 
för stor tilltro och att alla skulle behärska det. Det bästa med informationsmöten är också att en dialog kan 
reducera misstolkningar. 

Tror du på jämlikhet mellan könen?  
Nej, inte som det ser ut i dag. Jag om någon borde väl veta? Jag eftersträvar jämlikhet men det finns många 
bromsklossar i samhället. 

Har du stulit från jobbet?  
Nej, men jag förvarar arbetsmaterial i min väska som jag just nu har hemma. En väska som jag har med mig på 
alla möten jag springer mellan. 

Har du fuskat med lönen? 
Hur gör man då? Jo, jag vet hur man gör. Några på jobbet har kört med den varianten. Andra stämplar in dem 
trots att de inte dyker upp på jobbet. 

Har du blivit förälskad på jobbet?  
Nej, men intresserad. Fast det är några år sedan nu. Det finns inget att vila ögonen på just nu. 

Vet du något riktigt smaskigt om en kollega som du aldrig har berättat?  
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte om jag känner till något smaskigt och jag vet inte om jag berättat något 
smaskigt.  

 Kommentera •  Ändra..  
 10:06:20, Kategorier: Blogginlägg  

Montel 

Den underbara skådespelerskan Ricki Lake med det hemska programmet Ricki Lake försvinner äntligen ur TV3:s 
tablå. 

Istället tar Montel Williams show över på tisdag den 1 maj kl. 8.55. Jag är nyfiken. Montel har diskuterats flitigt 
under alla mina år på en amerikansk ms-lista eftersom han själv har ms (diagnostiserad 1999 precis som jag). Det 
verkar vara ett tema som ofta återkommer i hans talkshow.  
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Frågan är med vilken säsong TV3 börjar sända eftersom han hållit på sedan 1991. Jag vet inte om jag är så 
intresserad av att följa något som är 16 år gammalt då en talkshow har till vana att vara dagsaktuell. Men jag 
kommer nog åtminstone att se ett par avsnitt nu när jag hört så mycket gott om Montel Williams show. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-04-25 
 23:31:32, Kategorier: Blogginlägg  

Lätt ruelse 

Självklar ska det bli kul att snart få åka till Stockholm som avslutning på mina studier. Hela klassen ska dit för att 
besöka SKL och SoS. Men något har gnagt och det var först i kväll som jag insåg anledningen. Jag är rädd att dra 
till mig uppmärksamhet. Det har jag gjort nu i femton år enbart p.g.a. mitt yrkesval och kön.  

Redan när jag gick min sekreterarutbildning drog jag till mig uppmärksamhet genom att vara ensam kille i 
klassen. Inte blev det bättre av att jag ensam fick ett stipendium som avslutning. 

Sedan har jag dykt upp i fyra tidningar och en broschyr enbart för att jag är man inom kvinnoyrke. Kollegor har 
inte uppskattat det riktigt, eftersom omvärlden inte intresserade sig för yrkeskåren förrän jag klev in på arenan. 
Om nu kön och yrke var något att skriva kring, så var mitt syfte att framhålla kåren - inte mig själv eller mitt kön. 

För några år sedan gick jag en handledarutbildning på högskolan och väckte åter uppmärksamhet av samma 
anledning som ovan.  

Nu är jag där igen. Ensam man på en utbildning och på väg att avsluta studierna. Uppmärksamheten är inte 
berättigat men brukar manifestera sig särskilt tydligt i början eller slutet av en utbildning. Det är faktiskt lite 
jobbigt. Jag är ingen talesman för gruppen kvinnliga sekreterare. Inte ens för den lilla gruppen manliga diton i 
landet. Min önskan är att få smälta in, få vara en i gänget. Det väntar jag fortfarande på. Reaktionerna kring min 
person är både positiv och negativ, men det är reaktioner. Där borde inte vara några reaktioner alls. Det här stör 
mig. Mer än vad jag egentligen uttalat erkänt för mig själv. Kanske andra män i min situation hade flytt fältet för 
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länge sedan, men inte jag. Min yrkesidentitet är för stark, tror jag.  

I dag träffade jag två av lärarna enskilt. Och jag vet faktiskt inte om jag också här uppmärksammas mer än mina 
kurskamrater. Visst, jag var ensam men jag fick också höra saker - värderingar - kring mig själv som jag inte tror 
mina kurskamrater hade fått höra om de varit i min situation. Positiva saker. Bra saker. För att jag är man eller för 
att där finns någon sanning i det? Det känns väldigt komplicerat att mot sin vilja sticka ut i mängden. För jag vet 
inte vad jag ska tänka, känna eller tro. 

 •  Ändra..  
 11:21:47, Kategorier: Blogginlägg  

Innergården 

För ett par veckors sedan rev man upp all asfalt på min innergård och lade på ny fin slät asfalt. 

Veckan efter kom kommunen och gjorde fint i rabatterna – lade på gödsel och planterade lite nya buskar. 

I dag är samma kommunmänniskor tillbaka och har asfaltkillarna med sig. De river upp rabatterna och asfalterar 
dem. 

Jag vet inte riktigt vem som lider av bristande logik – jag eller de där ute på gården. 

Update Update Update 

I samma sekund som jag sparade texten ovan, rasslade det till i brevinkastet. Pm från Hyresgästföreningen. Där 
upplyser man om att vi på gården fått en "rejäl upprustning så det gäller att vara aktsam om planteringarna så de 
får en chans att rota sig". Och så skyller man på barnen som förstör rabatterna och att vi nu måste hålla efter dem. 
Öh... Öh... Vem förstörde rabatterna, sa de? Och så avslutar man med att vi vill ha grönskande gårdar. Too late! 

Update 2 Update 2 Update 2 

Det blev inte asfalt i rabatterna. Det blev ljusgrå stenbumlingar. Så mycket för gröndska... 

 Kommentera •  Ändra..  
 10:32:17, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 16/07 

Man kan väl inte beskylla mig för att vara snabb, för här kommer förra veckans Fredagsfyran. 

Tema: Räkna* upp… 

1) …en sak du gör varje dag. 

Duschar. 

2) …två saker du önskar att du kunde lära dig. 

Tapetsera. 
Skarva lampsladdar. 

3) …tre saker som påminner dig om din barndom. 
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Energikrisen. 
Banansadel. 
5-, 10- och 25-öringar. 

4) …fyra saker som får dig att må bra.  

Sömn. 
Arbete. 
Studier. 
Tystnad. 

* Räkna upp betyder att jag inte får skriva något utförligt och förklarande? 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-24 
 22:29:32, Kategorier: Blogginlägg  

Bloggutseende 

Webbfrågan i menyn är borttagen. Resultatet visade att jag inte behöver ha någon brådska med att förändra något 
här.  

 

Jo, jag är trött på att stirra på allt detta blå. Jag vill ha en vänterställd blogg. Jag vill ha två menykolumner. Jag vill 
ha mycket mer vitt. Skala bort och lägga till. Med tanke på hur många versioner jag haft under drygt åtta år är det 
väl ett under att jag har haft det här utseendet så här lång tid. Hur länge? Sedan i somras, tror jag. Jag har väl haft 
alla färger på sidan men har alltid återkommit till blått. Ett tag fick jag höra att där fanns något som hette Jontas-
blått. 

Och jag är tacksam över att jag inte behöver ändra något just nu genom påtryckning. För jag har absolut inte tid 
eftersom där är så mycket som måste modifieras för att förändra något. Vi får väl se vad som händer på min 
sommarsemester. Märkligt nog (?) är sommaren det enda jag inte har fulltecknat.  
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Jag saknar enkelheten av gamla tiders html-kodning. Även om ett bloggverktyg gör det lättare att publicera texter, 
så hade man mer kontroll över html-sidorna. Nostalgi. Php-sidor med skins är en styggelse då det inte bara är att 
ändra på ett ställe. Och bara nördarna förstod mig.  

 2 kommentarer •  Ändra..  
 17:48:45, Kategorier: Blogginlägg  

Tänk 

Efter att ha varit ledig i hela tre dagar gick jag på högvarv i dag på arbetet. Workaholic-viurset har åter slagit 
klorna i mig. Då var det ju lämpligt att jag trädde in och hjälpte den arbetsplats jag inte jobbat vid på över två år. 
Du milde vad rutinerna hade ändrats! Men det gick bra och var riktigt roligt som omväxling.  

Det tråkiga är att jag nu måste varva ner igen eftersom jag inte har arbetsdag förrän på fredag. Och lördag. Och 
söndag.  

Något irriterande är det att jag inte har något väsentligt att skriva om. Som om jag någonsin hade det. Men allt 
bara rullar på - ledighet och arbete. Variationen är inte stor just nu.  

Hemfärden kan jag dock nämna något om. Vi passerade kyrkogården och genast kom jag tänka på den hemska 
inskriptionen över grindarna. Hugget i sten står "Tänk på döden". Jo, det är väl upplyftande. Som om man tänkte 
på något annat när man passerar grindarna in på en kyrkogård. Fast jag tycker att inskriptionen inte är tillräckligt 
allvarlig. Ska den bli det borde där stå "Tänk på dödendöden". Och skulle nu jag bli allvarlig, så tycker jag nog att 
man inte ska tänka på döden när man är på kyrkogården. Vore det inte bättre att tänka på livet?  

På tal om döden. Det okända, TV4+, kl. 20. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-23 
 12:06:10, Kategorier: Blogginlägg  

En trevare 

Okej, så det är väl inte riktigt tisdag såvida man nu inte bor i Fidji. Men jag behöver göra något annat - få ett 
avbrott - så jag får väl hitta på något att skriva här. 

Helgen har jag inte så mycket att säga om. Det har varit det gamla vanliga med att städa (lite, jag lämnar det 
mesta till hämndtjänsten), tvätta, o.s.v. I dag har jag tömt alla mina fönster eftersom jag väntar på fönsterputsaren. 
Jag gillar inte riktigt att det kommer folk som öppnar fönster och balkongdörr. Kissen får alltid panik när folk 
klampar in och väsnas. Risken är att hon tar ett skutt ut och iväg.  

Nej, nu blev jag stressad igen. Åter till det jag måste göra. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-04-20 
 20:22:44, Kategorier: Blogginlägg  

Järn i elden 
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PS 
Jag är desto mer aktiv i bildbloggen. 

 •  Ändra..  

2007-04-19 
 18:46:33, Kategorier: Blogginlägg  

Hemska maj, i april 

I går blev jag attackerad på öppen gata. Två gånger. Eftersom det var så psykiskt påfrestande hade jag ingen 
möjlighet att skriva om det i går och min nya mobiltelefon skingrade tankarna för en stund. I dag måste jag 
försöka bearbeta detta traumatiska. 

Jag stod ute på gatan, mitt i centrala Göteborg, och väntade på flärdtjänsten. Mycket folk i rörelse omkring mig 
men jag stod lite avsides. Då, plötsligt, märker jag att någon står bredvid mig på min blinda vänstersida. En liten, 
otäck varelse ungefär 1,5 hög. Med gäll och pipig röst framfördes hotet: 

- Majblommor?  

Jag tror att den hemska varelsen var av honkön. När jag i detta akuta läge såg mig omkring fanns där ingen 
patrullerande polis och människor flydde omkring mig. Ingen ville väl bli indragen. Ingen gjorde en ansats att 
komma till min undsättning, så jag förstod ju att jag själv på något sätt fick försöka ta mig ur denna situation. 
Därför flyttade jag min krycka lite demonstrativt så honvarelsen skulle förstå att jag kunde försvara mig fysiskt 
om det skulle behövas. Och sa: 

- Nej, tack! 

Det räckte tack och lov. Odjuret pep i väg. 

Ett par minuter senare såg jag på andra sidan gatan hur ännu en artfrände, nu förmodligen av hankön, kom 
smygande längs husväggen. De otäcka små svarta hålen till ögon hade fått fäste på mig. När jag åter insåg att här 
förelåg fara å färde försökte jag morska upp mig och lägga mig till med mitt grymmaste utseende där min blick 
försökte mäta sig med odjurets. Trots att detta odjur, som hade majblommeutväxter på kroppen, ändå tveksamt 
tog ännu ett steg närmre mig så verkade jag vinna. En glimt av osäkerhet i rörelserna och en flackande blick, 
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sedan rann han iväg utmed gatstenarna och ner i underjorden där han, förmodligen, kommit ifrån. Jag vann!  

Tänk att jag kom hem helskinnad med enbart mentala traumatiska men, även om jag har mycket att återvinna i 
känsla av säkerhet och trygghet. Helt klart har detta varit min värsta upplevelse under mina sju år i Göteborg. 

 8 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-18 
 20:37:44, Kategorier: Blogginlägg  

Vaxälg 

Nu har jag också blivit med både ny mobiltelefon och bildblogg. Det gick att bildblogga med förra mobilen också 
förutom att jag aldrig fick det till att fungera. Men nu så.  

Och nej, jag har inte stavat fel när jag döpte den nya bildbloggen till Flärdfula bilder. 

Och nej, jag fick inte välja subdomännamn heller. Vaxälg. Wawelk. Ja, nån måste ju heta det också. 

 9 kommentarer •  Ändra..  
 09:58:46, Kategorier: Blogginlägg  

Min darling 

I dag blir min lilla Gazzy nio år. Som den goda husse jag är gick jag till affären i arla morgontimma för att 
inhandla hennes favoritmat: rökt påläggsskinka. Det blev en väldigt glad kisse som mötte mig när jag kom hem 
och som kastade sig över skinkan med god aptit (jag ger henne aldrig annat än torrfoder annars). 

Det tråkiga är bara att hon åldras. Hon börjar få åldersförändringar även om hon fortfarande är lika pigg, vaken 
och lekfull som alltid.  

Just nu ligger hon i soffan och smälter maten. Jag har mer skinka om hon vill ha det lite senare. Hennes dag. 

Nej, jag brukar inte fira hennes födelsedag. Jag brukar inte komma ihåg vilket år eller dag hon är född, så jag 
tänkte att jag fick passa på nu när jag för ovanlighetens skull kom ihåg. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-04-17 
 18:03:52, Kategorier: Blogginlägg  

Fortsätter testa länkinformation 

Ibland är det en ganska trevlig färdväg jag har till jobbet. Åtminstone kommer jag förbi kända ställen som också 
är bekanta för de som aldrig varit i Göteborg. Ullevi, Scandinavium, Götaplatsen och Chalmers.  

Förresten - jag har inte tid med det här. Jag har annat för mig. 

 Kommentera •  Ändra..  
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 05:39:32, Kategorier: Blogginlägg  

Snap Shots 

Snap Shots har förändrats. Det är det javascript jag använder som förhandsgranskar mina länkar genom att visa ett 
litet popup-fönster med hemsidans utseende. Riktigt smart. Nu kan man nämligen också se annan information än 
hur länksidan ser ut. Några exempel: 

Addams family 
Alanis Morissette 
Jonas 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-16 
 22:14:34, Kategorier: Blogginlägg  

Sjuorna gör det 

Nu är det gjort. Jag har beställt en ny mobiltelefon som kommer om några dagar. Tyvärr så följde jag massan och 
valde en Sony Ericsson W880i. Samtidigt blev det nytt mobilnummer - ett som jag kan lära mig utantill. 
Nuvarande mobilnummer har jag haft i typ 7 år men aldrig kunnat lära mig numret eftersom där inte fanns något 
att hänga upp det på. I motsats till det nya som slutar på 77 66. Ganska bra eftersom jag har 77 17 på jobbet. 

Jag hoppas detta är en telefon jag alltid kan ha påslagen och använder. Mina senaste tre mobiltelefoner har varit 
skit.  

 2 kommentarer •  Ändra..  
 15:54:49, Kategorier: Blogginlägg  

Spontan sjukdom 

Just nu håller jag på att skriva en uppsats (grupparbete) som är vetenskapligt förankrad och som handlar om 
sjukdomsklassifikation. Det är svårt. Fallgroparna finns där överallt. I dag upptäckte jag en ny sjukdom som 
knappt finns beskriven i litteraturen då det är så få som drabbas av den, även om det är en sjukdom på frammarch. 
En hjärtsjukdom som till största del bara drabbar kvinnor i fertil ålder och då gärna under eller efter graviditet. P-
piller verkar också ha med saken att göra, även om jag inte tror att man tar p-piller samtidigt som man är gravid.  

Det intressanta är att försöka finna ut något kring denna sjukdom på Internet, för det är svårt. Det 
klassifikationssystem vi har (där diagnoser kodas alfanummeriskt) översattes till svenska 1997 och nya versioner 
finns inte ens i original. Där finns inte sjukdomen medtagen - så ny är den. Det ställer till problem för mig.  

Och vilken är sjukdomen? Tja, jag vill inte skriva ut den då jag inte vill indexeras av sökmotorerna på nätet. Jag 
kan väl säga att det är när hjärtats kranskärl spontant brister utan att det beror på åderförkalkning eller annan 
åkomma. Det bara händer.  

Trots att detta ställer till problem för mig - att det finns så lite information - så är det riktigt spännande. Tänk att få 
följa en nyupptäckt sjukdom och utvecklingen där man försöker hitta orsaken och behandlingen. Jo, behandling 
finns även om många tydligen stryker med innan de hinner komma under vård. Sjukdomar är intressanta, men inte 
roliga att få. 

Snart är jag klar med mina studier (och nu äntligen fått ok från FK). Ovan är det sista. Hittills är jag godkänd. 
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 Kommentera •  Ändra..  

2007-04-15 
 20:50:08, Kategorier: Blogginlägg  

Hackad häxa? 

Det ser ut som om theWitch blivit hackad av Waldorfmaffian. Ja, det är väl det enda ungarna klarar av efter 
avklarad "utbildning". 

 

Update: She's back! 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 09:27:13, Kategorier: Blogginlägg  

Blod 

Det jag ska skriva nu hoppas jag r2 inte kan läsa i sjukhussängen. Om blod. 

Vi människor tål inte blod. Våra kroppar tål inte blod. Det kan tyckas vara ett märkligt påstående, men det är sant. 
Till viss del. Blod hör hemma i blodkärlen och ingen annanstans. Bland annat är det viktigt att få ut blödningar ur 
kroppen om det läcker blod inne i någon kroppshåla. Ja, först och främst måste man stoppa en eventuell inre 
blödning, men blod får inte förekomma fritt. Det gör ont. Vi mår illa. Det skadar oss. Har man till exempel 
blödande magsår så kräcks man upp blodet eller får väldigt ont i magen, för kroppen kan inte själv ta hand om 
denna produkt.  

Det roligaste är detta med vampyrer. Eller där man av annan anledning dricker blod rituellt. Varför dricka något 
som man inte tål? Något som man blir rejält sjuk av.  

Jag mår illa bara jag ser blodpudding. I och för sig tror jag inte det är särskilt farligt, men jag vet inte riktigt 
varför. Kanske det har något att göra med att blodet där inte är färskt, d.v.s. de röda blodkropparna (eller annat 
innehåll) är avdödat? 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-04-14 
 22:41:54, Kategorier: Blogginlägg  

Listorna tar aldrig slut 

En Succé-lista. 

Hur dags brukar du gå upp på morgonen?  
Arbetsdagar: kl. 05. 
Fridagar: kl. 07. 
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På vilket sätt betalar du dina räkningar? Ex.: Giro (med brev), kontant, internet o.s.v.  
Internet. 

Av vilket märke (tillverkare) är din dator?  
Compaq. Bildskärmen är Fujitsu Siemens, högtalarna Philips och tangentbord samt mus Microsoft. 

Om du dricker kaffe – ska det vara svart eller vill du ha i mjölk/socker? 
Väldigt svart med mycket möjlk.  

Vilket är ditt favoritplagg som du oftast tar på dig? 
Kalsongerna? Nej, mina joggingbyxor som Gazzy tycker om att håra ner.  

Källsorterar du sopor?  
Nej, varför ska man göra det? 

Hur gammal var du när du kom i puberteten?  
Elva år. 

Finns det någon speciell sång som berör dig extra mycket? Vilken och varför?  
Elton Johns I want love. Den har en sådan patetisk låttext att den känns riktigt upplyftande. 

Finns det någon färg som ger dig rysningar och som du undviker?  
Rött, säger han som inrett hela lägenheten med den färgen. Marinblått och gult är andra hemska färger som man 
inte kan ha till någonting och som inte gör någon människa lycklig. 

Har du en dvd-spelare? (Dvd i datorn räknas inte)  
Självklart. Jag är inne på min andra inspelningsbara hårddisk/dvd. 

Har du planer på någon utlandssemester i år?  
Nej, men semestern delas upp mellan Stockholm och Skåne. 

Får du tillbaka på skatten i år?  
Nej, det får man aldrig om man har sjukpenning eller sjukersättning. Jag ska betala tillbaka drygt 800 kronor i år. 
Men jag väntar fortfarande på besked angående dödsboet som jag är juridisk person för. Fast det var bara en 
månad där som skulle deklareras. 

När var du senast sjukskriven?  
Min sjukskrivning tog slut för två veckor sedan efter att ha varit halvtidssjukskriven under tre månader. 

Vilken sorts mjölk köper du?  
Mellanmöjlk 

Kan du laga en punktering på cykeln?  
Nej, jag har aldrig försökt. Dessutom så "glömde" jag min cykel på min förra adress. Jag vill inte cykeln som en 
påminnelse om att jag inte mer kan cykla. 

Brukar du blanda sängkläderna eller följer du de set som de ibland paketerats i?  
Det blandas rejält. 

Sparar du i aktier?  
Jag och vilken förmögenhet? 

Köper du din lunch på något uteställe eller tillagar du själv din lunch?  
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Jag äter det patienterna får på mitt jobb.  

Kommer du ihåg alla dina klasskamraters namn från grundskolan?  
Ja, det sitter i ryggmärgen. 

Vilket årtionde hade det häftigaste modet och musiken enligt din mening?  
Ah, 1920-talet.  

Kan du hjärt- och lungräddning samt släcka en brand?  
Ja, teoretiskt sett även om jag tränat också praktiskt under ordnade former. 

Vilken är den hemskaste present du fått?  
En tom verktygslåda. Då såg jag inte nyttan, men den används flitigt numera. 

Hur skämmer du bort dig själv?  
Snus? Nej, det lyxigaste och roligaste jag vet är att lära mig saker. Få studera. Läsa. 

Har du någon egenhet som till och med irriterar dig själv? 
Bara det klassiska - jag snyter mig och tittar på vad som kom ut.  

Vad har du för ringsignal/låt på din mobiltelefon?  
Jag har absolut ingen aning. Mobilen är aldrig påslagen och skulle det ringa i den skulle det chocka mig. 

Vilken egenskap har din tandkräm? Ex.: bleker, mot tandsten, mot ilningar, mot karies, mintsmak, neutral 
o.s.v.  
Tydligen någon kombination av allting. Den smakar skit men jag köpte den mest för att den bleker vilket jag 
behöver som snusare. 

Är du ordningsam?  
På jobbet; ja. 
Hemma; nästan ett ja. 

Litar du på vårt rättssystem?  
Ja, Anna Sjödin åkte ju dit. Bevis nog för att det fungerar. 

Hur ofta tittar du på Rapport och Aktuellt?  
Nästan aldrig. Jag tycker inte om tv:s nyhetsupplägg utan föredrar att sålla bland nyheter i tidningar, data och 
text-tv. Att sitta och se på ett linjärt tv-program tråkar bara ut mig.  

 Kommentera •  Ändra..  
 20:09:20, Kategorier: Blogginlägg  

Migrän 

Ofta glömmer jag bort att jag förutom ms har ännu en neurologiskt kronisk sjukdom. Migrän. 

Sjukvårdsrådgivningen: 

Migrän drabbar både vuxna och barn och är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. 

Som ms, med andra ord.  

Det som utlöser ett migränanfall kan vara till exempel stress, hormonsvängningar under 
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menstruationscykeln och vissa födoämnen. 

Choklad, ost och rödvin är väl de klassiska fallgroparna som ger migrän. Men inte så mycket i mitt fall. Stress, 
kanske. Ljud och ljus ger mig garanterat migrän. Därför har jag aldrig taklampor tända hemma (har inga, har inte 
blivit färdig till att fixa det sedan jag flyttade för sju månader sedan). Och det är därför jag aldrig spelar musik på 
hög volym. 

Varför migrän existerar vet man inte riktigt: 

En teori är att det finns ett migräncentrum i den del av hjärnan som kallas hjärnstammen. 

Intressant. Mitt vanligaste ms-symtom är balanssvårigheter och yrsel. Som uppkommer av att jag får ms-
förhårdnader just på hjärnstammen. 

Första gången jag fick migrän var våren 1993. Jag satt på jobbet när jag plötsligt fick aura, d.v.s. jag såg inget 
eftersom allt blixtrade vitt för ögonen. I panik famlade jag mig in till läkaren och beskrev mina symtom, men hon 
var kallsinnig. Hon brydde sig inte. Jag skulle gå tillbaka och jobba, ansåg hon.  

I början fick jag inte så mycket efterföljande huvudvärk men det kom efter några gånger. Så redan samma år sökte 
jag vårdcentralen som utredde mig grundligt och satte diagnosen migrän. Jag fick medicin som inte hjälpte. Åter 
på jobbet fick jag korridorrecept av läkare på riktig (och då väldigt nytt) migränmedicinering (och inte bara 
verkningslösa värktabletter). Men inte heller den nya medicinen hjälpte mig nämnvärt.  

Så här jag alltså haft det i nästan 15 år. Ibland skriver ms-doktorn ut migränmedicinering till mig, men det hjälper 
inte. Det enda som lindrar är stora mängder kaffe tillsammans med högdos Treo. Enda trösten är väl att båda mina 
föräldrar haft migrän (ärftligt) men att det avtagit med ålder. Så jag är väl halvvägs i sjukdomen. 

Den senaste tiden har jag haft en del migrän nu när ljuset återvänt i och med årstiden. Tyvärr får jag nu inte ta 
Treo eftersom jag fortfarande är under utredning för eventuell stroke i höstas. Aha! Har jag haft stroke är det min 
tredje neurologiska sjukdom. Om man nu inte också inkluderar tinnitus också som något med utgångpunkt 
hjärnan. Fyra besvär? Så lyckligt lottad jag är. 

Just i dag har jag bara vanlig huvudvärk. Jag har inte ätit då jag inte känner för det. Självförvållat. 

 Kommentera •  Ändra..  
 16:50:21, Kategorier: Blogginlägg  

Spökar det? 

Jag undrar vad som egentligen hänt Bloggportalen? När jag loggar in på min presentationssida kommer jag inte åt 
att göra några änringar. Istället vill man att jag nyregistrerar mig? Och varför har det i min presentation kategorin 
Vardagsbetraktelser ändrats till att gälla Ålder 51-60?  

Jag är misstänksam. 

Update: Ändrat. Det hade dessutom blivit fel angående när jag började blogga. Konstigt. 

 Kommentera •  Ändra..  
 08:49:46, Kategorier: Blogginlägg  

Kanske för avslöjande 

Norpat hos Kim M: 
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När lämnade du din hemstad? 
Hembyn lämnade jag 1990. 

Är du bekymrad över något just nu? 
Försäkringskassan funderar på att dra in min förtidspension samt att jag eventuellt blir återbetalningsskyldig ett 
år. Och så ska den hemska röntgen ske i veckan som kommer(jag vill inte veta resultatet). 

Snyggast du sett i tidningen idag?  
Jag har inte hunnit så långt som till en tidning ännu. 

Favoritland förutom Sverige?  
Jag har bara vistats i tre länder, så med det klena urvalet har jag ännu inte skapat mig en uppfattning. 

Pappas medborgarskap?  
Först finskt, sedan svenskt. 

Längtar efter?  
Sova. Jag är konstant sömnig sedan ett par veckor och kan inte få för mycket sömn. 

Talar vilka språk?  
Svenska, skånska, engelska, lite danska, lite franska, kan förstå lite finska och en hel del norska. 

Gillar allsång på Skansen?  
Har aldrig uppskattat allsång. 

Senast lästa papperstidning? 
I går läste jag GP, Punkt SE och någon kommuninformationstidning. 

Senaste telefonsamtal?  
Jerry. 

Skulle du rösta höger eller vänster i ett svenskt val idag?  
Jag röstar alltid olika i varje val men det blir alltid höger och så skulle jag även göra i dag. Behöver jag säga hur 
glad jag är åt alla förändringar som skett sista halvåret? 

Haft sex med ngn av ditt egna kön? 
Skulle det chocka någon?  

Kär?  
Nej, jag är för trött. Jag orkar inte känna någonting. 

Varit i Polen?  
Nej. 

Gillade du TV-serien Krigets vindar?  
Jag såg bara de inledande minuterna, sedan hade jag inte tid att se mer. Det är 20 år sedan men det kommer jag 
ihåg. 

Hur gammal var din mamma när hon födde dig?  
Precis fyllda 17 år. 

Vill du ha/har du barn? 
Jag har inga barn och ska inga ha. Jag är gravt barnfientlig. 
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 Kommentera •  Ändra..  
 00:31:29, Kategorier: Blogginlägg  

Samlade tykenheter 

Jag säger så mycket dumt på jobbet och får andra att känna sig dumma. Tror jag samlar det i en post här. 

* * * 

På jobbet hjälpte jag i dag en arbetskamrat att komma på namn åt två hankatter som flyttat hem till henne. Felix 
och Findus. 
Jag (lite surt): - Kommer en tredje katt får den heta Dafgård. 

* * * 

På jobbet kommenterade jag frukosten. 
Jag: - God mannagrynsgröt. Det kan inte ha varit du *censur* som gjort den? 
(Senast *censur* gjorde frukost på jobbet brändes gröten och var oätlig). 

* * * 

Sköterska: - Vad betyder fem. pop.? 
Jag: - Det vet väl alla? Femoralis poplitea. 
Sköterska (ynkligt): - Men jag har ju inte varit lika länge i gemet som du... 

* * * 

På jobbet skulle vi påkalla uppmärksamhet. 
- Busvissla! 
Jag: - Jag vet inte hur man gör - har aldrig gjort det. 
- Du stoppar två fingrar i munnen. 
Jag: - Skulle jag busvissla eller spy? 

* * * 

Doktorn: - Åh, är det du som jobbar hela dagen i dag? 
Jag: - Ja, vem annars? Jag bor ju på stället. 
Doktorn: - Det är till att vara bitter i dag? 

* * * 

- Det kan inte vara möjligt. Expressen skriver att en buss kapats i Aten för att man vill flyga till Ryssland. Kan de 
inte skilja på en buss och ett flygplan? 
Jag: - Åh, det är väl en sådan där flygbuss? 

* * * 

- Kommer ni ihåg de prostituerade i Prag som stod i fönstren? Så unga de var. 
- Ja, och de tjänade säkert bättre än vad vi gör. 
Jag: - Ah, där kom avundsjukan fram. 
- Jo, vi är ju proffs och har erfarenhet. 
(Jag undrar fortfarande om det gällde proffs i nuvarande yrke eller proffs i att ge sexuella tjänster mot betalning). 
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* * * 

- Det regnar! Vi ska ju till Liseberg i morgon och åka skridskor. Vad ska vi göra? 
Jag: - Det är väl bara att ta på sig baddräkten och åka ändå? 
- Det skulle väl sett ut. Då skulle nog GP komma. 
Jag: - Och rubriken skulle bli ”Effekterna av psykiatrins neddragningar”? 

* * * 

- Har du läst? Präst fick ärva pengar och blev uppsagd?! 
Jag: - Ja? Han behöver väl inte jobba om han fick ärva pengar? 
- Men det var ju bara ett miljonarv. Det kan man inte leva på resten av livet. 
Jag: - Äh, han var ju präst. De ska ändå leva i fattigdom, kyskhet och celibat – då spenderar man inga pengar. 

* * * 

Jag: - Så allvarliga ni är. Har någon dött? 
- Nej, det hoppas vi inte. 
Jag: - Annars kan vi ju muntra upp de anhöriga med att säga ”Äh, de brukar piggna till när man kastar jord på 
kistan”. 

* * * 

"Kom så ska du få se på ohyran", sa en arbetskamrat för någon dag sedan. "Åh, ska du skaka på huvudet och visa 
vad som faller ner? Löss då, eller?", svarade jag.  
Tydligen är jag fortfarande tyken. Vad hon menade var att jag skulle få se på den misstänkta ohyra vi fått i köket 
men som Anticimex nu gjort en insats mot. 

* * * 

- Om man skulle börja med någon hobby... Är det okej att börja samla på liksvepningar? 

* * * 

Till lunchen dracken jag en Pepsi Max. 
- Åh, där är ett bäst före-datum i botten, konstaterade jag högt. Bäst före 17 augusti. Klockan 06.22. Hm, undrar 
om man räknat in sommar- och normaltid? Hur ska man veta det? 
- Ja, det var en svår nöt att knäcka.  
- Jo, men här är ju ett telefonnummer till kundservice. 
- Ring dit och fråga då! 
- Nej, det kan jag ju inte. Verkar det inte lite dumt? I och för sig måste jag få veta. *funderar ett tag* Vore det inte 
mer logiskt om jag bad dr XX att ringa? 
- Varför? 
- Han är ju ändå norrman. Ingen skulle tycka att frågan då skulle vara märklig. 

* * * 

Dagligen pratar vi religion, eftersom jag aldrig kan släppa mitt missnöje med kyrkan i allmänhet.  
Jag: - Förresten, nu förstår jag varför påven ska avskaffa limbo där alla odöpta småbarn vistats! 
Kollega: - Jaså? 
Jag: - Ja, de ska ju nu in i Paradiset. Det ska alla kardinaler från USA också, en gång i tiden, så de får väl ha något 
att se fram emot nu när barn inte längre är lovligt byte. 
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* * * 

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

* * * 

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

* * * 

Ännu en tyken dag på jobbet i går. Jag till en kollega som köpt gårdagens varma lunch, som skulle svalna innan 
den sattes in i kylskåpet, för att ätas i dag istället: 
- Den har stått framme rätt länge nu. Är där inte en risk att nu när den blivit kall, står och blir varm? Igen? 
Logiskt sett så har jag ju rätt, men kanske inte ändå? 

* * * 

I morgon kommer dokumentären om tjejen som valde att gå i kloster. Detta togs upp vid frukostrasten på jobbet. 
Jag: - När jag var liten ville jag bli nunna. Vi bodde upptill ett nunnekloster och de hade en sådan häftig Saab. 
Annan: - Haha! Så du ville egentligen bli eunuck?  
Jag: - Va? Öh, nej. Det tror jag inte. 
Annan: - Men vad heter det då? Den manliga motsvarigheten till nunnor. 
Jag: - Munk.  
Annan: - Jaha! Vad är eunuck då? 
Jag: - När man knipsar av allt och får falsettröst.  
*jag funderar ett slag* 
Jag: - Gud, ni vill verkligen se mig kastrerad, va? 

 •  Ändra..  

2007-04-13 
 19:15:53, Kategorier: Blogginlägg  

Olika håligheter 

Det är jobbigt med intensiva veckor med mycket på programmet. Så kommer då fredagen och en ledig helg. Här 
borde man nu slappna av, men jag blir bara stressad. Plötsligt har jag ju en fritid att fylla. Så oväntat? 

Annars har det varit en lugn arbetsdag. Jag hann till och med läsa in mig lite på livmoderhalscancer vilket jag 
absolut inte har någon nytta av. Annat än att allmänbildningen fick lite stimulans. Om det nu ska sorteras in under 
allmänbildning. Kanske det hör hemma i nördfacket. Det mesta ligger redan där och skräpar. 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-04-12 
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 15:19:36, Kategorier: Blogginlägg  

Flärdtjänsten i dag 

Har man nu döpt sin blogg till Flärdskrivaren, kanske man en och annan gång borde skriva om flärdtjänsten 
eftersom den givit upphov till namnet? Okej... dagens... 

När jag skulle hem från jobbet fick jag en chaufför där det visade sig att det var hans första körning som 
flärdtjänstchaufför. Så nervös han var. Och så fel allt blev.  

Först och främst hittade han mig inte eftersom två brandbilar blockerade både adress och mig. Så det tog några 
minuter för honom att irra omkring.  

Efter mig skulle han hämta ett par. Han kände inte till adressen alls. Han visste inte ens hur adressen eller 
passagerarens namn uttalades. Lyckligtvis kunde jag båda delarna. Men där fanns ingen på adressen. Efter många 
turer (med bil och med trafikledningen) fick han veta att man givit honom fel adress. Också den nya adressen fick 
jag förklara hur han skulle köra för att hitta dit. 

Sedan var det dags att köra hem mig. Jo, han kände till vilket område min gatuadress låg i, men inte hur man kom 
till varken området eller min gata utifrån mitt jobb. Så han undrade om jag kunde dirigera honom. Absolut! 
Aschebergsgatan, Engelbrektsgatan, Skånegatan (underbart namn), Friggagatan. Och sedan peka lite till vänster 
och höger så fort vi kom till någon korsning.  

Han var så tacksam. Han var så stressad. Han var så förtvivlad. Och väldigt, väldigt (som sagt) tacksam. Det fick 
jag höra om och om igen. Han ville att jag stannade kvar i bilen med honom hela hans körpass, för han trodde att 
jag behövdes. Visst har jag sagt att jag är en levande GPS?  

Jag tycker om när chaufförer frågar och ber om åsikter. Egentligen ska de inte göra det, eftersom de ska veta och 
kunna allt som yrkeschaufförer. Men jag vill ju komma fram. Chaufförer har en tendens att välja igenproppade 
motorvägar och långvariga rödljus. Kör de på taxameter förstår jag det, men inte när det är flärdtjänst.  

Undrar om han hittade mina medpassagerares adress, eller om han kör runt, runt i någon rondell utan att hitta ut. 
Stackarn. Men jag hoppas få åka med honom fler gånger.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-11 
 09:52:51, Kategorier: Blogginlägg  

Medicinska fakta, bara 

Vissa saker är ju faktiskt kända sedan tidigare, men nu när massmedia tar upp det är det väl värt att nämna det här 
också.  

Ät lax, drick kaffe och rök så undviker du Alzheimers och Parkinsons. 

Jo, men som sagt - inget nytt under solen. Ännu en fördel med att röka är att man slipper få ulcerös colit. Fast jag 
tycker i och för sig att rökare skiter som om de hade ulcerös colit. 

 4 kommentarer •  Ändra..  
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2007-04-10 
 20:38:24, Kategorier: Blogginlägg  

Photogenique 

Dagens stora tilldragelse var att jag skulle fotograferas. Det var dags att förnya passerkortet till jobbet. Detta var 
något som kom i mitten av 90-talet då man insåg att låsta dörrar är något bra med tanke på att man inom vården 
har sekretessbelagda journalhandlingar och eftertraktade läkemedel samt datorer man bara kan bära ut genom 
huvudingången och lasta in i bilen. 

Mitt allra första passerkort har jag inte kvar annat i form av version 1b. Version 1a är egentligen samma förutom 
att man kom på att alla kort fick göras om då man behövde ha in mer text under fotografiet. Därför tog man inget 
nytt anpassat fotografi utan komprimerade fotot upp- och nedtill. Så att man blev bredare än vad man redan var. 

 

Också version 2a som jag fick år 2000 är historia. Efter 1½ år råkade jag luta mig mot skrivbordet på jobbet och 
knäckte kortet på mitten. Det blev en version 2b med nytt fotografi. Det jag har haft fram till i dag. 

 

Bedrövligt. Version 3a är bedrövligt och jag ska stå ut med det i fem år om jag inte hittar en skrivbordskant. 
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Jag ser ut som en förstoppad bulldog. Samtidigt som jag höll på att missa pallen när jag satte mig togs fotot. ”Blir 
det bra så här?”, var frågan som ställdes till mig. Jag fick på bildskärmen se en förhandsbild på två meters avstånd 
där bilden var cirka 5x7 cm. Jo, jag godkände det eftersom jag tyckte det verkade mesigt att protestera (det kan 
jag ju göra här, martyr). Fast hade jag tittat närmare hade jag nog inte godkänt. Bulldog.  

 

 •  Ändra..  

2007-04-09 
 11:05:23, Kategorier: Blogginlägg  

Snus för hela slanten 

Det blir bara billigare och billigare att snusa. Ja, trots den högre tobaksskatten. För jag har nu sonderat terrängen 
vad gäller bästa, d.v.s. billigaste, inköpsstället.  

Tobaksaffären i huset där jag bor: 35 kronor. 
Grillkiosken på mitt torg: 32 kronor. 
Pressbyrån på jobbet: 30 kronor. 
Min ICA-affär: 27.90 kronor. 

Förmodligen intresserar detta inlägg bara mig själv, men det är kul med statistik. Förra omgången jag var snusare 
handlade jag bara i min dåvarande källarbutik. De tog 19 kronor (2001) men höjde det till 24 kronor året efter. Så 
det är inte mycket det höjts i och med skatten om man handlar på rätt ställe. 
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 4 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-08 
 19:11:09, Kategorier: Blogginlägg  

Rött och trött 

Väldigt bestämt förklarade jag för morgonens taxichaufför att jag ska vara framme på jobbet senast kl. 07. Han 
var nämligen något försenad och en tant i baksätet gapade om att hon minsann skulle komma fram till sin 
slutdestination först. Jag vet inte om detta stressade chauffören något, för han var en fena på att tränga sig förbi 
andra bilar för att kunna köra mot rött.  

Man kan ändå inte påstå att där är mycket trafik en söndagsmorgon och helst inte om det är påskdagsmorgonen. 
Ändå var det rödljus överallt. Kanske det var därför han körde mot rött? Det fanns ingen uppenbar anledning till 
att det var rött i alla korsningar. Som jag tidigare sagt har jag 22 trafikljus på nio kilometer att passera till jobbet. 

På jobbet. Jag gjorde väl inte så mycket mer än att vattna min krukväxt där. Därför kunde jag gå lite tidigare och 
sova vid hemkomst. Jag är bara så trött! Har man först varit förkyld i ett par veckor med störd nattsömn, och 
sedan börjar jobba fulltid... Ja, då kan man väl inte vara annat än trött. Vårtrött kan jag inte säga. Det snöar ju. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 13:43:12, Kategorier: Blogginlägg  

Jättekompetent men med diagnos 

Vad är det som händer? För någon vecka sedan togs majoriteten av mina arbetsuppgifter ifrån mig. Jag har en 
timme per dag att göra, inte mer (men åtta timmars arbetsdag). Nu läste jag ett ledningsprotokoll där det står att 
man vill ändra på rutinerna kring det arbete jag har kvar, vilket innebär att jag inte kommer att ha några 
arbetsuppgifter alls kvar. Vad ska jag då göra? Jag har försökt få kompletterande arbetsuppgifter men nekas precis 
allting med motiveringen att jag har en diagnos eller att det jag föreslår i framtiden ska ges till någon annan och 
att jag därför inte får påbörja det även om jag en gång dragit igång allting. Jag sitter här och börjar känna mig 
diskriminerad och trakasserad. Beslut tas utan att jag får yppa mig. Tja, om inte annat så är det ett sätt att låta mig 
fortsätta vara underbetald. Att ständigt höra att jag är ”jättekompetent” märks varken i arbetsuppgifter eller i lön. 
*suck* 

 Kommentera •  Ändra..  

2007-04-07 
 23:17:54, Kategorier: Blogginlägg  

Senast 

Hämtat från Succé - Dagbok på Nätet. 

Vilken (pappers)tidning läste du i senast?  
Kom Ut. Det är verkligen en tidning som inte ger mig någonting.  

Vilket teveprogram såg du senast?  
I går kväll, Stargate Atlantis. 
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Vilken nyhet läste du om senast? 
Aftonbladet Text-TV på Kanal 5. Något om antigen mot hjärt- kranskärlssjukdom som kan leda till att man tar 
fram ett vaccin. 

Vilken dagbok på nätet läste du senast?  
Carra. 

Vad stoppade du i dig senast?  
En portion snus. 

När var du hos tandläkaren senast?  
I somras. 

Vem ringde du senast?  
Ömma modern. Hon ringer nästan aldrig. Hon ville bara säga att hon var hemma en lördagskväll för första gången 
på mycket, mycket länge. 

När cyklade och/eller körde du bil senast?  
Cyklade? Våren 1992. Körde bil? Våren 1993. 

När var du på ett bröllop senast (och vems)?  
För ungefär tio år sedan - en kusin gifte sig. 

 Kommentera •  Ändra..  
 20:43:18, Kategorier: Blogginlägg  

Arbetskonversation 

I morgon kommer dokumentären om tjejen som valde att gå i kloster. Detta togs upp vid frukostrasten på jobbet. 

Jag: - När jag var liten ville jag bli nunna. Vi bodde upptill ett nunnekloster och de hade en sådan häftig Saab. 
Annan: - Haha! Så du ville egentligen bli eunuck?  
Jag: - Va? Öh, nej. Det tror jag inte. 
Annan: - Men vad heter det då? Den manliga motsvarigheten till nunnor. 
Jag: - Munk.  
Annan: - Jaha! Vad är eunuck då? 
Jag: - När man knipsar av allt och får falsettröst.  
*jag funderar ett slag* 
Jag: - Gud, ni vill verkligen se mig kastrerad, va? 

Det är inte lätt att vara relativt ensam man på jobbet... 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-06 
 17:48:39, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 14/07 

Tema: Svåra val 
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1) Om du tvingades välja mellan att bli blind eller döv, vad skulle du välja? 
Döv. Synen är jag rädd om, särskilt med tanke på att jag är synskadad som det är. 

2) Om du tvingades välja mellan att dö av kyla eller av hetta, vad skulle du välja? 
Kyla. Man känner inte kylan. Hetta däremot ger andningsproblem och är plågsam. 

3) Om du tvingades amputera antingen en arm eller ett ben, vad skulle du välja? 
En arm. Ett ben skulle innebär balansproblem eller rullstol. Balansproblem är också något jag har, och det 
underlättar att kunna röra på sig fritt. 

4) Om du tvingades välja mellan att se på porrfilm tillsammans med dina föräldrar eller se på en porrfilm, 
där dina föräldrar hade sex, vad skulle du välja?  
Jag har faktiskt sett på porrfilm tillsammans med mina föräldrar. Film som film. Underhållning som 
underhållning. Jag var väl i 10-årsåldern. Och det var inte bara mina föräldrar som närvarade. Handlingen var 
intressant. Fransk film där bilskoleföraren satte på den kvinnliga eleven på motorhuven. Naturskön omgivning. 

På vilket sätt var detta svåra val? Riktigt svåra val, är som vilken stol jag ska slå mig ner i om det finns mer än en 
att välja på. 

 Kommentera •  Ändra..  
 17:15:14, Kategorier: Blogginlägg  

Innehållsrik dag 

Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. Trött. Tinnitus. 
Trött. Tinnitus. Trött. Trött. Trött. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-05 
 19:24:14, Kategorier: Blogginlägg  

Så okristligt 

Och så var det dags för en lång arbetshelg.  

 3 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-04 
 17:32:08, Kategorier: Blogginlägg  

Ganska nöjd 
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I dag fick jag resultatet av tentan från i februari. Jag är fruktansvärt missnöjd. Jag klarade den. Maxpoäng: 81. 
VG: 69. Jag fick 66 poäng (medelvärde var 64). Så nära VG men får nöja mig med G. Bäst hade 72,5 poäng. Två 
blev underkända (under 45).  

Det är det som gör mig så besviken. Hade jag haft 45 poäng hade jag fått samma betyg. Det är trist att ligga precis 
under en gräns för ett bättre betyg. Nåja, jag får väl ändå säga att jag tillhörde toppskiktet - för att trösta mig själv. 
Fler under mig än över mig.  

Denna tenta var huvudämnet på utbildningen.  

Och dagens gratisvaror på 7-eleven: 

- en kolabulle 
- en chokladpralin 
- 4,5 hg kycklingwok till priset av 3 hg. 

I dag fick jag förklaringen till varför jag får så mycket gratis. Jag är stamkund (inte ens en dag per vecka). Vilket 
mina kursare tycker är fruktansvärt orättvist. Förstår jag inte...? 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-03 
 22:52:32, Kategorier: Blogginlägg  

Varför jag kräver en tyst arbetsplats 

Följande skulle jag kunnat skicka till Tjuvlyssnat.se, men väljer att inte göra det.  

På lunchen i dag satt jag och mitt sällskap (två kollegor) och åt i personalrummet. Under tiden satt 
sjuksköterskorna vid andra bordet och vi lyssnade till deras mycket intressanta (åtminstone högljudda) 
redogörelser kring finnar i samband med mens och chokladätande (de - som sagt är sjuksköterskor - kunde inte 
begripa varför de fick finnar), när en sjuksköterska plötsligt utbrister: 

- Alla män jag haft ett längre förhållande med, har haft herpes. 

Jag och mitt sällskap bara tittade på varandra. Själv tänkte jag lite på vem som gett dem herpes, om det fanns 
någon röd tråd i det. Eller om hon valt dem utifrån att de hade herpes. Och varför man i hela friden sitter och 
pratar om sådant här i ett packat lunchrum där folk försöker äta. 

Nej, jag har ingen rolig arbetsplats. Den är bedrövlig. 

 •  Ändra..  
 19:11:45, Kategorier: Blogginlägg  

Tacka vet jag Commodore 64 

Tekniken vill sig inte i dag heller. Nu får jag inte besvara andras kommentarer här med egna kommentarer. Varför 
förstår jag inte. Trodde först att några ord jag använde spärrades av bloggverktygets antispam, men nä... 
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Är det dags att skrota datorn, avveckla bloggen och slänga bredbandsmodemet? Är det ett tecken som jag tolkar 
rätt och ska hörsamma? 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-02 
 20:12:12, Kategorier: Blogginlägg  

Teknisch 

Jag har full förståelse för att man med stor spänning följt min förkylning. Också denna gång blev det ett lyckligt 
slut. Jag friskförklarar mig själv. 

Antivirusprogram är dumt. Se bara vilka dumheter jag får upp: 

 

"Vill du få mer information?" 

Vad då inte rekommenderas? Klart jag vill ha information om Norton protesterar! 

Ganska dumt i sig. Datorn blockerar mig från att skriva kommentarer som är hosted med Haloscan. Okej, jag vet 
att jag är kommentatormarodör, men ändå. Mina knapptryckningar är min dators lag. Att andra bloggare skulle 
spärra mig är en annan historia. 

Tekniken är just nu emot mig. I kväll fungerade inte ljudet på min dvd-spelare. Bilden var okej, men ljudet 
saknades. Det tog ungefär en timme innan jag förstod problemet. Hemtjänsten. En kabel hade lossnat 
(hemtjänsten hade städat och ruckat lite på tv:n). Samma kabel som gav den perfekta bilden kunde inte ge ljud. 
Lite pillande (tryckte fast kabeln vänligt men bestämt), och allt är åter frid och fröjd. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 12:17:18, Kategorier: Blogginlägg  
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Förföljelse 

I går kastade Jehovas in följande lilla lapp till mig. De har födomar. De förutsätter att jag med finskt efternamn är 
religiös. Och kan finska. Så dumt av dem. Så fel de har.  

 

Bilden är otrolig. Jesus ser ut att vara i 40-årsåldern. Inte särskilt troligt. Eller att han hade mer än ett vitt 
höftskynke. Endast kungar fick ha lila på sig, så där är inget som verkar stämma.  

Eftersom Stationsvakt påstår att det blir lite tjusigare att snedställa en bild och lägga skugga under, så gjorde jag 
det. Men med Photoshop. Vred bilden -5 och skuggade kanten samt ökade spridningen av skuggan. Också ett 
alternativ. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2007-04-01 
 10:47:57, Kategorier: Blogginlägg  

Diagnosticerad 
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Eftersom jag är så duktig på att ställa diagnos på mig själv, så ska jag göra det igen. Bihåleinflammation. Går 
säkert över av sig själv. Inget att söka vård för. Jag har aldrig tidigare haft denna diagnos. Vanlig förkylning, okej. 
Nu, bihåleinflammation. 

 4 kommentarer •  Ändra..  
 00:21:38, Kategorier: Blogginlägg  

100 frågor och 100 svar 

Ännu något som jag hämtat från Succé - Dagbok på Nätet. 

Vad är klockan när du börjar skriva dina svar här?  
23.42 

Vad heter dina föräldrar i förnamn?  
Moder M och fader R. 

Din mammas flicknamn:  
Nilsson. 

Antal ljus på din senaste födelsedagstårta:  
37 

Det datum du vanligtvis blåser ut dem:  
Den 16 februari 

Husdjur:  
Gazzy, katt 
Tidigare fågeln Pippi, katten Sessan och otal fiskar. 

Ögonfärg:  
Blå 

Hårfärg:  
Ja, säg det. Mellanblont, mörkbrunt och grå/vitt. Och inslag av rött. 

Favoritfärg:  
Turkos, tror jag. 

Skostorlek:  
47 

Piercing:  
Nej. 

Tatuering:  
Nej. 

Gillar du ditt jobb?  
Ja, men det är långt ifrån optimalt. 

Födelseort:  
Kristianstad. 

Sida 31 av 36Flärdskrivaren - Arkiv för: April 2007

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/04/



Uppväxtort:  
Tollarp. 

Nuvarande bostadort:  
Göteborg. 

Har du varit kär?  
Jag tror att jag är det just nu. Kanske. Det är komplicerat. 

Har du varit i några andra världsdelar?  
Nej. 

Har du varit med om en bilkrasch?  
Nästan. Flärdtjänsten. 

Senaste skivinköp:  
Jag minns faktiskt inte. 

Kaffe eller glass?  
Kaffe. Nä, glass. Eller kaffe. Glass. Kaffe med mjölk. Och glass. 

Snuttefilt eller kramdjur?  
Jag hade kramdjur. En vovve. 

Salladsdressing:  
Vitlöksdressing. 

Färg på strumporna:  
Jag har svarta på mig. 

Lyckotal:  
Har inget men skulle nog välja 9. 

Favoritfilm:  
Just nu ingen. Möjligtvis Nyckeln till frihet. 

Favoritcitat ur en film:  
- I didn't kill her. 
- I don't care! 
(Harrison Ford och Tommy Lee Jones i Jagad/the Fugative) 

Bästa semestern:  
På moderns soffa. 

Favoritmat:  
Fisk. 

Bästa veckodagen:  
De då jag är ledig. 

Senaste sång du lyssnat på:  
I want love, Elton John. 
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Tandkräm:  
Ja, men jag vet inte vilket märke. 

Favorit-TV-program:  
Just nu; Stargate Antlantis (TV6, fredagar, kl. 21-23). 

Favoritrestaurang:  
Ingen speciell. Gärna någon som serverar lammkotlett. 

Favoritblomma:  
Tulpaner.  

Tycker inte om:  
Konflikter. 

Sport:  
Över min livlösa lekamen! 

Snabbmatsrestaurang:  
Lokala grillkiosken. 

Senaste sjukhusvistelse:  
Jag tror det var vattkopporna i slutet av 90-talet som gjorde att jag hamnade på infektionsklinik i en vecka. 

Favoritdrink:  
Allt innehållande likör. 

Vilken färg har väggarna i ditt sovrum?  
Obestämt beige. 

Hur många gånger kuggade du körkortet?  
Jag klarade på första försöket. 

Vem/var är du om 10 år?  
Förhoppningsvis i Stockholm eftersom jag hoppas en gång få jobb där. 

Har du någonsin blivit dömd för något brott?  
Nä, men kanske snart. 

Om du fick ett enda kreditkort, vilken affär skulle du då välja?  
Ikea. 

Vad gör du när du blir uttråkad?  
Lägger mig och sover eller slösurfar på nätet. 

Fras/ord du använder för ofta:  
Liksom. 

Vän som bor längst från dig:  
Alla bor långt ifrån mig. 

Vad retar dig mest?  
Min obefintliga lön. 
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Det bästa du vet:  
Sömn? 

Läggdags:  
Efter midnatt. 

Favoritbeatle:  
Avskyvärt band med skitlåtar. 

Favoritspel:  
Donkey Kong? 

Resmål dit du kan rekommendera någon annan att åka:  
Österlen sent i maj. 

Vad är bäst, sommar eller vinter (alternativen vår och höst finns inte):  
Sval sommar eller riktig vargavinter. 

Bästa boken:  
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 
Verkligen arbetsskadad! 

Hur många snyftbrev har du skrivit till CSN?  
Inget. 

Vilket är ditt/dina favoritlag?  
De finska. 

Är du singel, sambo, särbo eller gift?  
Singel. 

Vilken känd person skulle du helst träffa?  
Ingen speciell. 

Hus eller lägenhet?  
Lägenhet. 

Vad är meningen med livet?  
Leva och förverkliga sina drömmar. 

Sockeplast eller mockasiner?  
Sockeplast. 

Favoritreklam på tv?  
Just nu ingen. 

Favoritfritidssysselsättning?  
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 
Som sagt... 

Mörk eller ljus choklad?  
Ljus. 
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Vad är klockan nu då?  
00.02 

Ångrar mest:  
Inget. 

Favoritdoft:  
Vanilj. 

Hur slappnar du av?  
Med handen på en katt. 

Hur många besök på [din blogg] per dag?  
Drygt 900 unika besökare per dag, alltså något lägre nu när jag inte skriver om melodifestivalen. 

Hur många LP-skivor äger du?  
Ett 50-tal. 

Längtar mest till:  
Semestern. 

Bästa Adam Sandler-film:  
Det är en paradox som inte går att besvara. 

Per Gessle eller Christer Sandelin?  
Nej, tack! Som låtskrivare föredrar jag nog Sandelin. 

Hund eller katt?  
Katt. 

IKEA eller antikt?  
Ikea. 

Har du bil och i så fall vilket märke och årsmodell?  
Nej. 

Vad säger du när du svarar i telefonen?  
Efter två signaler svarar jag "Jonas". 

Vilken är din favoritlåt? 
Just nu ingen som utmärker sig.  

Har du "moonat" någon gång?  
Nej. 

Vad är du rädd för?  
Mona Sahlin. 

Vilket land vill du helst bo i?  
Jag har bara erfarenhet av Sverige. 

Vad är viktigast, trygghet eller spänning?  
Trygghet. 
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Vem är du kär i?  
Inte någon... som jag namnger här. 

Röstar du i kyrkovalet?  
Absolut inte. 

Vad borde alla ha gjort?  
Lärt sig hjärt- och lungräddning. 

Vad drömde du i natt?  
Det är lite pinsamt. Jag drömde att jag fick en ny vän. Peter Englund. Som om det skulle hända. Jag har aldrig läst 
någon bok av honom även om jag läser hans blogg. 

Har du någon last, vad för någon i sådana fall? 
Jag snusar. Det har inneburit att jag dragit ner på en annan last; Pepsi Max. Summan av lasterna är konstant.  

Hur många f.d. flick-/pojkvänner har du?  
Få. Räcker det som svar? 

Bästa måndagen:  
När hemtjänsten inte kommer eftersom det stressar min arbetsdag väldigt. 

Snyggaste skådespelaren:  
Tänk, jag funderar aldrig i de banorna. 

När blev du senast riktigt löjligt glad?  
För ungefär en månad sedan. En sen fredagskväll. Efter ett samtal. 

Vem hade du som favoritkaraktär i Dallas?  
Oj, där var många. Sue-Ellen, Pam, Donna och Lucy. 

Vems dagbok/blogg följer du just nu med störst intresse?  
Antigayretorik. Det är underbart att se när Livets Ord och Världen Idag får svar på tal.  

När var du på biblioteket senast?  
Stadsbiblioteket för sju år sedan. Högskolebiblioteket i augusti förra året. 

Hur långt bort bor din närmaste släkting (familjen hemma räknas inte)?  
Tja, min kusin brukar bo hos sin särbo ett par kilometer ifrån mig.  

Har du ett utländskt påbrå?  
Finskt. 

Hur många köttbullar lägger du upp på din tallrik?  
8 st. 

Högsta önskan: 
Få en skälig lön. 

 5 kommentarer •  Ändra..  
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