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Nej, jag är inte beroende
Följande ämne återkommer jag till gång efter annan. Kanske för att jag inte kan besvara frågeställningen.
Varför bloggar jag? (frågan ställd av Snigel)
Jag gör ingen skillnad på att skriva dagbok på nätet eller att blogga.
Första gången jag skrev dagbok var när jag var omkring 11 år och fick en dagbok i julklapp. Vardagshändelser
och vardagsbetraktelser var innehållet och det hann bli två dagböcker innan jag lade skrivandet på hyllan.
Ändå har jag fortsatt att skriva dagbok väldigt sporadiskt genom alla år. Ångestdagbok är väl den beskrivning
som kommer närmast sanningen. Så fort jag varit med om något svårt så har jag skrivit om det.
Och så lite kända fakta:
1998 – jag gick kvällskurs i html-design.
1999 – tillverkade och publicerade min hemsida. Som väldigt snabbt (dag 2) också inkluderade en dagbok
eftersom jag ville ha utfyllnad på hemsidan.
2001 – jag skaffade min domän i december. Jag gick över till att blogga där sidan var gjord i html (inte php som
brukligt för bloggar) men med kommentera-funktion efter varje inlägg samt där jag i menyn för varje inlägg hade
med externa länkar som hade betydelse för det jag skrev.
2002 – i början av året gick jag över till nuvarande b2evolution-script (php) som uppgraderats vid tre tillfällen
(ändrat skins 4-5 gånger).
2004 och 2005 – utökade med ytterligare tre domännamn som jag aldrig offentliggjort här. Anledning: en
slaskdomän (testdomän), Tintelins domän och en bloggtestsdomän.
Anledningen till att jag började läsa html kvällstid berodde på att det var väldigt nytt med att göra hemsidor efter
att folk börjat leta sig ut på nätet ett par år tidigare. Jag kände att jag inte ville missa tåget, för det kändes som om
jag missat ett helt år av Internet eftersom jag hoppade på tåget lite sent (uppkopplad sedan 1996/1997). Efter att
ha gått klart kvällskursen hade jag dock inga planer på att göra någon hemsida eftersom jag tyckte att
baskunskaperna var för klena – hur skulle jag göra praktiskt för att få ut det jag skapat på hårddisken? Men så
hände något…
I januari 1999 blev jag långtidssjukskriven och var enormt uttråkad. Därför tog jag itu med detta att publicera en
hemsida med vidhängande dagbok. Snabbt insåg jag att mitt skrivande i kombination med besök i andras (och
min) gästbok och med tillskottet ICQ och mejl, innebar ett stort och vitt kontaktnät över landet (och USA). Jag
deltog i dagboks- och bloggträffar och träffade andra bloggare i andra sammanhang. Detta har gjort att jag fortsatt
blogga – för att det ger mycket i form av kontakter (vänner).
Ofta känner jag mig hämmad men allt ovan uppväger ändå. Ett par gånger har jag tagit paus då det blivit för
intensivt med upprörda känslor (klagomål från politiker och arbetsgivare) och andra problem (som förföljelse och
trakasserier). Man får ta det onda med det goda, eller om det är tvärtom man säger.
Som det är i dag ser jag ingen ände på mitt skrivande i bloggform men samtidigt känner jag inget tvångsmässigt
behov även om jag försöker uppdatera dagligen. Jag fortsätter helt enkelt av den anledningen att jag tycker det är
kul. Och i kombination av den vänkrets jag hamnade i tack vare min insats här på nätet.

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/07/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Juli 2007

Sida 2 av 36

Så ligger det till.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-30
23:28:15, Kategorier: Blogginlägg

Aktuellt och historiskt
Först hade jag tänkt skriva om de senaste veckornas alla rapporter kring ms som tidningarna skrivit om. Men det
hade inte varit så intressant främst p.g.a. att jag inte är imponerad. Hur utveckling och behandling går framåt
enligt studier är något jag inte bryr mig om. Det som är en forskningsrapport i dag kräver många år av kliniska
prövningar, bakslag, nya försök, bakslag och kanske en färdig produkt som ändå inte är aktuell för dem som i dag
lever med ms. För oss är det ändå för sent då sjukdomen hunnit progrediera oavsett form. Dagens nyhet var väl
detta med att man nu gjort kopplingen mellan ms och andra autoimmuna sjukdomar. En pseudonyhet. Man har
bara genom forskning kunnat bekräfta det man under alla år misstänkt. Det förändrar ingenting. Sedan tidigare har
man just tagit fram behandling med det i åtanke, så att när de nu har det svart på vitt gör det ingen skillnad. Det
där med gen- och/eller stamcellsterapi är väldigt riskabla åtgärder som kan förstöra mer än vad det hjälper.
Annars har jag shoppat loss lite i dag.
Batterier: Alltid bra att ha.
Omslagsfilm till böcker: Man ska alltid skydda sig.
Ett doftljus: Söt jordgubbsdoft. Egentligen ganska äckligt men det påminde så mycket om den läppglans min
kusin hade 1981 att jag av nostalgiska skäl tvingades köpa detta ljus. Hur jag vet detta om läppglansen? Jo, hon
tvingade på mig det. Hon tyckte om att klä ut mig i drag för att få distans till sin egen sminkteknik (hon var 14 år,
jag 11 år). Några år senare var där en gammal tant som frågade om vi var systrar. *fnys* Och då var jag inte ens i
drag eller sminkad. Fotobevis finns förresten - men jag vet inte var. Tack och lov.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-29
18:56:09, Kategorier: Blogginlägg

Drunknar i trycksvärta
Redan som nyfödd fick jag min första serietidning. Det var Läderlappen som kom ut samma månad jag föddes.
Sedan har det fortsatt. Under uppväxtåren blev det mest Bamse och Kalle Anka - det mesta förstört av en
vattenskada. När jag kom upp i tonåren började jag samla mer medvetet på serietidningar, då enbart Marvel (typ
Spindelmannen) och DC (typ Stålmannen). Men 1988 började jag importera amerikanska serietidningar (75 %
Marvel, 20 % DC, 5 % övrigt) vilket jag höll på med cirka tio år. I dag lägger jag inte pengar på serietidningar.
Men i dag fick jag för mig att börja sortera bland tidningarna eftersom det det är fullt kaos bland dem. Jag vet inte
vad jag har, var jag har dem eller hur många. Nå, men uppskattningsvis har jag några tusen och de är intryckta
överallt. Frågan är om jag ska sortera dem ordentligt, vilket jag lär få göra i vilket fall som helst, eller om jag ska
sälja skiten. Andrahandsvärdet är det samma som inköpspriset, d.v.s. mellan 50 000 och 100 000 kronor. Hm. Det
här får jag fundera över. Jag tycker nämligen att jag har det för trångt även om där också finns ett affektionsvärde
som är svårvärderat.
5 kommentarer •

Ändra..
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2007-07-28
00:41:22, Kategorier: Blogginlägg

En gång i tiden, nästa vecka
Om två veckor har jag redan börjat jobba efter min semester. Jag är mitt i min semester men gör inget speciellt,
har inga speciella planer.
Tidigare under dagen funderade jag på vad jag egentligen gjorde förra sommaren. Jag minns nämligen ingenting.
Efter lite tankemöda insåg jag att jag då var mitt uppe i att packa ihop mitt hem för att flytta till nuvarande bostad.
Jag hade alltså fullt upp. Därför ger det mig ingen större ångest att jag inte har min semester inbokad i sommar.
Jag förtjänar att ta det lugnt - det är trots allt det semester går ut på. Återhämtning. Och ser man på det så, har jag
inte haft en ordentlig ledighet på två år.
Nu ska jag göra absolut ingenting i några dagar. Det är dags för "sociala veckan".
Jo, en sak har jag inplanerad i veckan som kommer. Göteborgs Stadsmuseum. Genom flärdtjänsten har jag lärt
känna stadens alla gator och byggnader. Nu är det dags att fördjupa sig i historiken kring staden. Jag var på
Göteborgs Stadsmuseum för några år sedan med r2 (15/11 2001) men vi tog oss inte så mycket tid annat än att
titta på utställningen om hur Götatunneln skulle komma att bli i framtiden. Framtiden var för två år sedan. Alltså
är det dags för ett nytt besök.
Okej, och varför tycker jag om att gå på museum? Tja, jag har sommarjobbat på Kristianstads stadsmuseum en
gång i tiden (21 år sedan), numera Regionmuseet Kristianstad. Det är helt enkelt intressant. Jag fick i Kristianstad
läsa hemliga dokument. Brev som Per Nillson skrivit till sin mamma Anna Månsdotter inför hennes avrättning.
Låter Yngsjömordet bekant? Breven kommer inte att göras offentliga fick jag höra då, för 20 år sedan. Vi får väl
se. Det är ändå intressant ur ett historiskt perspektiv. Historia är intressant. Därför går jag gärna på museum.
4 kommentarer •

Ändra..

2007-07-27
11:18:15, Kategorier: Blogginlägg

Att roa sig kungligt
Det har varit en intensiv och hektisk förmiddag.
07.00 – klockan ringde
08.00 – tvättstugan
08.15 - Ica
08.50 – tvättstugan
09.20 – löste ut ett paket
09.55 – tvättstugan
10.15 – betalade räkningar
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10.40 – tvättstugan
11.10 – snusbutiken
11.15 – utschasad
Vem sa att jag hade semester? Nå, men jag har också hunnit installera Microsoft Messenger. Jag är skeptisk till
det programmet och dess säkerhet, but so what. Jag får ge det en chans.
3 kommentarer •
Ändra..
00:05:39, Kategorier: Blogginlägg

Zarah
Jag har funnit ännu en udda låt som jag fullkomligen älskar. Jag har inte hört den på nästan 25 år men fann den på
YouTube, så klart.

Nina Hagen gjorde 1983 en punk-/rock/-opera/discoversion av Zarah Leanders Ich weiss, es wird einmal ein
Wunder geschehen. Helt underbar! Detta är också en låt som betytt mycket för mig. En introduktion till 80talsmusiken då jag tidigare bara lyssnat på 50-, 60- och 70-talsmusik.
5 kommentarer •

Ändra..

2007-07-26
21:20:58, Kategorier: Blogginlägg

Egna slutsatser
Jag har i sex år kontrollerat ansökningar till Succé - Dagbok på Nätet tillsammans med r2. Som
medlemsadministratör för sajten har detta kommit att bli mitt huvudansvar.
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Det finns en sak som gör mig vansinnig (inte ursinnig) när det kommer till kontrollen av ansökningar. Sökande
läser inte regelverket som finns på index, under FAQ och på ansökningssidan. Kravet är simpelt: dagbok/blogg
med arkiv för minst två månader. Det står också att manuell kontroll sker innan godkännande/avslag.
Nu har jag fört statistik från 31 oktober 2006 och till dags datum. Det har under den här perioden inkommit 196
ansökningar men jag har bara kunnat godkänna knappt 32 %, eller 62 ansökningar. Oftast anger man ingen
webbadress av den enkla anledningen att man inte har någon dagbok/blogg. Det är lite märkligt. Varför vill man
ha ett medlemskap till en sajt som bygger på länkar till ens dagbok/blogg när man inte har det? Det finns de som
skickar ansökan efter ansökan i hopp om att där ändå inte är någon manuell kontroll. Jag förstår det inte. I
avslagsmejlet jag skickar beskriver jag orsaken till avslag, regelverket och att jag gjort manuell kontroll. Ändå
skickar man ny ansökan. Vad är det de inte förstår?
Min slutsats: 68 % av alla med nätuppkoppling är idioter.
Kommentera •

Ändra..

2007-07-25
21:15:12, Kategorier: Blogginlägg

Min pojke slickpinnen
En utav mina favoritlåtar - med Millie Small, My boy lollipop. Den kom 1964 och jag spelade den ständigt när
jag var liten.

Kan det bli bättre? Va? Va?
2 kommentarer •
Ändra..
00:44:59, Kategorier: Blogginlägg

Väldigt ointressant
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På frukostrasten satt jag och fikade med tre kvinnliga kollegor. Diskussionen som fördes gjorde mig förvånad.
Under alla min år med i stort sett enbart kvinnliga kollegor har jag fått höra om barnafödande, broderier och
bullrecept. Typiskt kvinnligt. Med åren har jag lärt mig att flika in lite trots mitt enorma ointresse eftersom jag vill
framstå som nästan social.
Därför var dagens ämnesval lite udda - sport. Här hade jag inget att inflika mer än att Ronnie Peterson dog i slutet
av 70-talet och inte i början av 70-talet som hävdades. Hur ointresserad jag än är så minns jag ju ändå det jag såg
lajv på tv - olyckan som senare kostade honom livet (p.g.a. slarv?). Omkring 1979 gissade jag, men det var i
septemer 1978 nu när jag kan kontrollera fakta.
1978... året då jag var på turné i Finland och träffade släkten för första och sista gången. 1978... gick jag i tvåan.
1978... tillverkades det som tio år senare kom att bli min första (och näst sista) bil. 1978... minns jag faktiskt inte
så mycket av. Jag måste börja bli dement.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-24
17:21:39, Kategorier: Blogginlägg

Är jag kvalificerad?
Kanske jag skulle begära kvalificerad övertid eftersom jag gått in en semesterdag? Eftersom jag inte egentligen är
i tjänst, så finns heller inget tjänstgöringsschema lagt för dagen. Så utöver schema har jag alltså jobbat 9 timmar
och 43 minuter. Ändå hann jag inte allt, men det nödvändigaste. Jag tror jag vill ha pengarna istället för extra
semesterdagar.
Trött, trött, trött. Så klart. Det är tre veckor sedan jag arbetade senast. Och jag har verkligen fått ligga i.
Kommentera •
Ändra..
06:16:23, Kategorier: Blogginlägg

Mot saltgruvan
Det känns inget kul att behöva åka till jobbet på semestern, men det finns ingen annan lösning. Jag vet inte ens om
jag blir kompenserad för detta. För varje avbruten semesterdag ska man få två nya semesterdagar som
kompensation. Åtminstone var reglerna så för något år sedan.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-23
16:02:17, Kategorier: Blogginlägg

Mitt hem - min borg
Med små steg i taget försöker jag iordningställa min bostad. Tänk, jag har snart bott här i ett helt år men känner
ändå inte att jag kommit längre än halvvägs. I dag fick jag upp (ännu) en tavla (hittils 15 upp, minst lika många
till ska upp), en keramiktallrik (skärgårdsmotiv - hamnade ovanför dörren i köket) samt jag hängde upp en
memotavla (anslagstavla à la mini) i köket. Det var väl då jag insåg att jag inte har några stift hemma till
anslagstavlan.
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Vad har jag mer jag måste göra? Tja, jag har ju min lista från förra veckan. Sedan har jag en önskelista som tyvärr
innebär kontanta medel som jag inte besitter i dag. Ny säng (dubbel så klart), ny dator (bärbar) och ny
tvättmaskin. Ingen som vill donera 30 000 kronor så där utan vidare? Jag erbjuder inte sexuella tjänster i gengäld,
men ni får gärna fantisera om mig (jag tar inget ansvar för de psykologiska konsekvenserna).
Det jag också upptäckt är att jag bor väldigt, väldigt trångt. Nu är det inget jag kan göra något åt, så jag försöker
hitta smarta förvaringslösningar. Det går väl så där. För jag vill ha rena ytor samtidigt som det ska vara
hemtrevligt. Jag vill ha ett ombonat hem, vilket jag aldrig haft.
I dag var hämndtjänsten här och städade. Samma visa varje gång. De tycker att jag har det rent och förstår inte
riktigt vad de gör för skillnad. Och se undrar de (olika varje gång) om jag kan anlitas som heminredningsarkitekt
och ge små tips, då de tycker jag har det så fantastiskt inrett. Själv ser jag inte det, kanske för att det inte känns
färdigt. Men mitt svar blev ändå: "Skaffa en Ikea-katalog och det ger sig själv".
I morgon är det dags för ett avbrott i semestern för att VIP-insats på jobbet. Det kommer att bli en lång dag. Det
kommer också att bli en väldigt jobbig dag eftersom jag fortfarande inte kan sova om nätterna. Jag räknar ändå
med att åtminstone få en timmes nattsömn innan det är dags att stiga upp och bli hämtad av flärdtjänsten.
Men ännu har jag några timmar fritt innan det blir en morgondag. Hm, borde jag radera det där jag skrev om
sexuella tjänster?
5 kommentarer •

Ändra..

2007-07-22
11:52:32, Kategorier: Blogginlägg

Jag förstår fortfarande inte
Det som däremot är upprörande är Harry Potter-böckerna. Jag läste nästan två innan jag dömde ut
dem. Ologiska resonemang av författarinnan. Syftningsfel i den svenska texten plus många stavfel
på svenska. Det finns bättre böcker i samma genre att läsa. Potter-hysterin är obefogad.
Inget har ändrats sedan jag skrev ovan för två år sedan. Det finns bra pulp fiction och det finns dålig pulp fiction.
Potter är det sistnämnda.
2 kommentarer •
Ändra..
09:54:33, Kategorier: Blogginlägg

Söndagsgnäll
Jag ser klart nu. Jag hade fel. Sommarföljetången består inte enbart av tanden. Där är ju min sömncykel också.
Nåja. För att fortsätta morgonens text - jag fick två timmars sömn totalt i natt. Jag är i full gång med tvättstugan
och det fungerar bra. Visst, jag är trött men vet med mig att jag inte skulle kunna sova. För mig är det stor skillnad
på genomtrött och sömnig. Trött - orkar inget, kroppen skriker i protest, jag kan inte tänka. Sömnig - jag sover
dygnet runt utan att bli utvilad. När det är som bäst är jag "bara" trött. Pigg vet jag inte vad det är.
Några terrorister hade släppt en bomb i tvättstugan såg jag. Nu har jag sanerat och där är åter skinande rent. Jag
förstår inte detta riktigt med att inte städa upp efter sig i allmänna utrymmen. Tycker andra att det är okej att
hänga upp nytvättat i ett torkrum, slå på fläktarna och få 14 kg dammråttor på kläderna? Det jag ser är att det bara
är jag som städar, förutom en lokalvårdare som kommer en gång per vecka. Det som också är trist är att värden
inte förser tvättstugan med ordentlig städutrustning. Eller jo, det gör de men stjäls direkt. Till och med
tvättkorgarna i stugorna försvinner. Detta är sjätte stället jag bor på med tvättstuga, men så här illa har det aldrig
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varit.
2 kommentarer •
Ändra..
04:01:15, Kategorier: Blogginlägg

Inte tillräckligt
Sanslöst och hopplöst. Klockan är 04 och jag har ännu inte kunnat somna. Det är verkligen antingen eller. Lite
stressad blir jag av att jag har första passet i tvättstugan. Är det ens idé att jag försöker lägga mig igen?
Jag vägrar gå på doktorns linje. Att dagtid ta dopningspreparat för att hålla mig vaken, för att till natten pumpa i
mig sömnmedel. Men kanske det är enda sättet att uppnå balans även om jag inte tycker om artificiell sömncykel.
Och som det är nu är jag antingen somnolent i veckor för att sedan vara klarvaken i ett par dagar.
Det är lustigt hur det kan vara att ha ms.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-21
23:15:09, Kategorier: Blogginlägg

Gränsle

Kommentera •
Ändra..
20:44:49, Kategorier: Blogginlägg

Kattblogg del 923 510 108
Jag hade lagt mig i natt och bredvid mig, på min arm, sov Gazzy (som snarkar rejält). Plötsligt "rann" kissen över
sängkanten, ner på golvet, gick raka vägen ut i hallen, hämtade sin leksak (Kompis heter den, köpt på Ikea),
hoppade upp i sängen och kastade Kompis på mig, lade sig på min arm igen och somnade om.
Eller gick hon i sömnen?
4 kommentarer •
Ändra..
14:46:50, Kategorier: Blogginlägg
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Segt och motigt
Jag är paralyserad. Jag är handlingsförlamad. Jag orkar bara inte lyfta arslet ur soffan. Jag har semester.
Kommentera •

Ändra..

2007-07-20
20:54:53, Kategorier: Blogginlägg

Grimmt kul
För typ 15 år sedan fick jag lånade lite böcker av lille far. Behöver jag säga att jag aldrig kom ihåg att lämna
tillbaka dem? Det var böcker som han fått och några var jag intreserad av att läsa. Som jag sedan glömde bort. I
dag fann jag böckerna inne i gömmorna i min klädkammare, nedpackade i en plastkasse som i sin tur stod i en
papperskasse.
Gamla böcker. Riktigt gamla böcker. Nåja, inte så gamla, men ändå. Bland annat fann jag Bröderna Grimm
Sagor.

Den är i nära nog perfekt skick. Det är nytryck från 1925. Omslagsbilden är klistrad på bokomslaget. Inne i boken
stor en dedikation, eller vad man ska kalla det för.
Anne julen 1925 från farbror Edvin och tant Hilma.
Jag är inte helt säker, men jag tror att det är lille fars fostermor - Anna. Hon var född 1906 vilket gör mig lite
tveksam. Får en nästan 20-åring en sagobok?
Hur som helst är det lite kul. Äntligen har jag något att läsa under min semester.
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Kommentera •
Ändra..
13:22:38, Kategorier: Blogginlägg

Behagligt ljud
Jag sitter med öppet fönster och hör alla ljud utifrån. Det är underbart. Jag hör trafiken från E6 och E20. En del
kanske skulle vara störda av det, men inte jag. Som liten parvel växte jag upp bredvid Riksväg 15. Tidigare känt
som Riksväg 4 och senare känt som E66. I dag är betäckningen E22. Jag behöver närheten till ljudet av trafik.
Varför kan jag inte säga. En form av trygghet? Nostalgi? Vana?
Men här finns så många andra ljud också. Spårvagnar. Bussar. Tåg. Och fåfelkvitter och måssång. Lovely!
Kommentera •
Ändra..
10:09:29, Kategorier: Blogginlägg

Nu vågar jag aldrig somna igen
I natt fick jag sova närmare sex timmar vilket jag är tacksam för. Det enda som störde mig var att jag drömde att
jag sov. När jag sov. Okej, så jag drömde om min hetaste önskan - lite sömn.
Men den var lite mardrömsbetonad. Jag drömde att jag sov så att jag missade melodifestivalen på tv. Bara det inte
var en sanndröm. Hu!
Kommentera •

Ändra..

2007-07-19
22:59:55, Kategorier: Blogginlägg

Alla måsten
Okej. Så jag kan inte sova. Okej. Så jag är uttråkad. Okej. Så jag har semester. Av dessa anledningar är det
bedrövligt att konstatera att jag har en "to do list" som är minst en kilometer lång och som jag inte kan ta mig för
att påbörja.
Jag borde under min semester:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spika upp en tavla.
Klä tre glasdörrar.
Städa i garderober, köksskåp och klädkammare.
Åh, hänga upp en tavla till.
Sätta in resterande X antal hundra fotografier i album.
Två dagboksarkiv behöver kompletteras.
Skicka lite mejl.
Skriva ihop ett arbetsmejl.
Lämna in mitt sjukintyg till arbetsgivaren.
Låsa upp den gamla mobiltelefonen i en Teliabutik.
Köpa en tvättmaskin.
Köpa minst fyra tavelramar.
Köpa tre nya mattor till vardagsrummet.
Hänga upp en väggklocka (med pendel som slår varje timme).
Och mycket, mycket mer...
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I morgon är en ny dag och jag hade inte tänkt göra något av ovan. Istället har jag två saker att göra.
Raka mig för första gången på en dryg vecka (hyveln kommer att dra väldigt och jag blöda ymnigt erfarenhet kallas det).
Lämna tillbaka tre dvd-filmer jag nu haft i tre dagar.
Ha ångest över alla ogjorda punkter.
Under kvällen har jag raderat prenumerationer hos Blogline.com då 18 bloggare jag följt lagt av sedan i våras. Det
verkar råda rena bloggdöden i år vilket kanske kan förklaras med att bloggtrenden är på nedåtgång. Nåja - jag har
fortfarande 104 rss-flöden att läsa även om det känns lite klent i dessa semestertider där folk har ofoget att skålka
från sina åtaganden.
Min största önskan just nu - att få sova en natt. Eller en dag. Bara jag får sova. Det verkar vara en omöjlighet. Det
senaste dygnet lyckades jag ändå skrapa ihop imponerande fyra timmar. Nackdelen med att inte kunna sova är att
det ger stickningar i hela kroppen (där jag har känselstörningar p.g.a. ms) samt att min tinnitus varit ett helvete de
senaste dagarna.
Någon som sover utan problem är Gazzy. Hon blir väldigt trött av att springa i krukväxterna i jakt på att försöka
fånga alla småfåglar som retfullt springer gatlopp på mina fönsterbleck.

Hon är en vig kisse som vet att man måste tvätta sig under höger bakben.

Och under vänster bakben.
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Någon känner sig kränkt.

Husse hamnade också på ett foto. Ur Gazzys synvinkel vid datorn.

Men räkna inte med att jag gör samma gymnastiska övningar som Gazzy. Framför en kamera.
6 kommentarer •
Ändra..
16:16:07, Kategorier: Blogginlägg

På min nivå
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- Spelar du golf?
- Nej, jag vet inte ens hur man slår en caddie.
Sett i dagens GP.
Kommentera •
Ändra..
15:10:26, Kategorier: Blogginlägg

Onka sinulla limaa?
En hälsning från en semesterfirare:
Jag har tråååkigt!
Kommentera •
Ändra..
07:39:11, Kategorier: Blogginlägg

Periodisk pendel
Märkligt hur vågskålen plötsligt kan slå över åt andra hållet. Först kan jag inte få för lite sömn (16 timmar/dygn).
Sedan kan jag inte sova alls. Två timmars sömn måste vara för lite, eller hur? Åtminstone känner jag mig fysiskt
helt förstörd av sömnbrist. Det är inte lätt att uppnå balans här i livet. Kan man kalla detta för en bipolär
sömncykel?
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-18
19:10:59, Kategorier: Blogginlägg

Vem har ketchup?
Jag hade glömt att jag skrev följande för sex år sedan.
Någon som kommer ihåg Stock/Aitken/Waterman? Killarna som på 80-talet skrev alla hits till Kylie
Minouge, Jason Donovan, Mel & Kim, Bananrama och Dead Or Alive. Jag gillar de låtarna. Redan
på 80-talet fick man i hemlighet beundra denna lättpop men nu är det mycket nostalgi och minnen.
Men fortfarande känns det lite skamligt. Just nu har jag kommit in i en period då jag bara lyssnar på
dessa gamla låtarna. Favoriterna är nog Mel & Kim. Undrar vad som hände med Kims solokarriär?
Hon släppte en cd i början av 90-talet som sålde bra, men det tystnade? Mel dog i cancer på 1990,
om nu någon inte kom ihåg det. Och kommer man inte ihåg Mel & Kim? De hade hits med
Respectable, F.L.M, That's the way it is och Showing out. Fast min favoritlåt blev nog aldrig singel
vad jag vet. Who's gonna catch you. Fast så som de sjunger den låter det mer som "Who's got the
ketchup when you fall, baby"...
Tråkigt nog hittar jag inte Who's gonna catch you, men jag fann Kims första solosingel.
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Kommentera •
Ändra..
12:17:43, Kategorier: Blogginlägg

Yl
Usch, så hemskt! Jag hörde precis hur någon plågade en hund ute på torget så att den skrek förtvivlat. Men efter
en stund insåg jag att det bara var någon som skruvade metall i metall. Så likt det låter!
I dag är det årets första semesterdag.
Jag hörde något om att det skulle varit väldig åska i går över landet. Inte här. Det har inte åskat alls här i år.
Jag, öh, vet inte vad mer jag kan skriva som inte är intressant. Jo, 18 000 människor har i Kina dött i trafikolyckor
enbart i år. Därför blir jag lite orolig för min kusin som bor i Kina och som verkar ta bussen överallt. Men där bor
ju väldigt mycket människor i Kina. Det är tur att hon bloggar och lägger ut foton så att man har lite koll på läget.
Kommentera •

Ändra..

2007-07-17
12:17:47, Kategorier: Blogginlägg

Tre filmer från 2006
Fantastiskt, Tea! Två rätt av tre!
De tre filmerna jag hyrde i går:
Dreamgirls
Déjà vu
Borat
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Jag har väldigt svårt att betygsätta filmer - de är aldrig så himla bra som pressen påstår.
Borat var väldigt ojämn även om den var väldigt bra... när den var bra... vilket bara var ibland. Men sexscenen
var ju trevlig. F'låt, nakenscenen menar jag.
Dreamgirls är en musikal som bara har en bra låt: And I am telling you I'm not going. Men ingen slår Jennifer
Hollidays original från 1981. Det hjälper inte att samma låt framförs i filmen av Jennifer Hudson, eller att hon
fick en Oscar för det. Beyoncé var väldigt slätstruken.
Déjà vu var förmodligen den bästa av de tre filmerna även om där fanns massor av tankevurpor när det kommer
till att resa i tid. Emellanåt var den helt enkelt väldigt ologisk om man nu accepterar logiken i tidsresor, parallella
universum och paradoxer. Manus var inte genomtänkt.
Dags att återlämna filmerna.
6 kommentarer •

Ändra..

2007-07-16
23:32:51, Kategorier: Blogginlägg

Wunderbart!
Någon som skulle se det som djurplågeri om jag hängde en Wunderbaum runt Gazzys svans? Hon fiser konstant
av sitt nya veterinärsfoder. Hon mår bra av sitt foder, men jag mår inte så bra. Min inomhusmiljö har drastiskt
försämrats.
3 kommentarer •
Ändra..
19:26:12, Kategorier: Blogginlägg

En lång paus
För första gången någonsin har jag i dag hyrt dvd-filmer. Någon som blev chockad nu? Det är sant.
Under 80- och 90-talet hyrde jag videofilmer, minst fyra varje vecka, då jag var storkonsument av film. I byn jag
bodde lade man ner biografen i början av 80-talet och sista visningsfilmen såg jag (första och sista gången jag var
på den biografen) ET. Så det är några år sedan. Eftersom det var långt till storstaden (uh, två mil!) så förlitade jag
mig på videouthyrningen istället för att få min dos med film.
Sedan flyttade jag till storstaden (ha, Kristianstad!) och fortsatte att hyra video trots närheten till biograferna (som
lades ner på löpande band i slutet av 80-talet). Men så hände något. Min videobutik lade ner och jag fick ms och
kunde inte längre skutta iväg som en hindu till närmsta butik som låg i andra ändan av staden. Sedan flyttade jag
till Göteborg men hamnade i utkanten av staden utan tillgång till videobutik. Men nu har jag ju flyttat igen och
gissa vad jag har i grannhuset - en videobutik (med dvd-filmer)! Först i dag tog jag mig tid att gå in där. Så nu
frossar jag i filmer och har elva år att ta igen. Japp, det är elva år sedan jag hyrde en film. Hur jag vet det? Sista
gången jag var i videobutiken i Kristianstad hade biträdet sitt kompisgäng där och spelade musik på högsta
volym. Fugees version av Killing me softly, som gavs ut 1996.
Årtal minns jag genom musik. Musik glömmer jag aldrig. Årtal kommer jag alltid ihåg. Genom musik.
I morgon kanske jag vågar skriva vilka tre filmer jag hyrde. En komedi. En musikal. En action. Kan ni gissa
vilka? De är relativt nya och amerikanska. Nja, komedin kanske ska räknas som engelsk med tanke på
huvudrollsinnehavaren?
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7 kommentarer •
Ändra..
07:40:30, Kategorier: Blogginlägg

Pearl
Röda bandet är väl det mest kända Awareness Ribbon Pin som bland annat står för aids. Men det finns en hel
uppsjö av olikfärgade band som står för medvetenhet eller cancer. Rosa bandet - bröstcancer. Ljusblå bandet prostatacancer. Vita bandet - våld och övergrepp.
Det finns också något för multipel skleros, vilket jag inte kände till. Ett pärlfärgat band med guldkant. Detta band
står även för lungcancer, lungsjukdom, emfysem, mesoteliom och Waldenströms makroglobulinemi. Fyra
lungrelaterat och ett blodcancerrelaterat. Jag måste erkänna att jag inte förstår sambanden riktigt.

Hos Personalized cause kan man finna sammanställning av alla band och vad de står för.
2 kommentarer •
Ändra..
00:12:43, Kategorier: Blogginlägg

Rimligt?
Söndag: >

Ännu en tristessens dag.

Jag vill börja jobba innan jag ens hunnit gå på semester. Men jag måste erkänna - jag kommer att bryta min
semester efter sex dagar för att jobba in det arbete som blivit liggande nu under min sjukskrivning. När min
ersättare (hela 10 %) träder in kan där inte ligga arbete som är tre veckor gammalt. Tyvärr. Jag hoppas bara jag
blir kompenserad för detta, för min sammanhängande semesterperiod blir som längst två veckor.
Är det konstigt att jag aldrig känner att jag har semester eller är ledig? Även när jag är hemma måste jag oavlönat
arbeta på distans för att hålla jobbet någorlunda flytande. Så blir det när man är ensam ansvarig trots att inga
verksamheter stänger. Har jag förresten berättat om mitt samtal med facket för någon månad sedan? Jag ligger 6
000 kronor under genomsnittet för mitt ansvarsområde.
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Ändra..

2007-07-15
23:58:12, Kategorier: Blogginlägg

Tänka sig
Åh, min förrförra chef är i lokaltidningen.
2 kommentarer •
Ändra..
08:26:35, Kategorier: Blogginlägg

Om natten
Natten har varit sömnlös - när kunde jag säga det senast? Det betyder väl att min sjukskrivning gjort någon nytta jag är inte lika extremt trött längre då sömn plötsligt åter ger vila.
Sömnlösa nätter ligger jag och försöker få tiden att gå samtidigt som jag försöker trötta ut mig själv. Därför kör
jag med ordlekar, typ kvinnonamn på fyra bokstäver från A till Ö. Eller do-re-mi-ramsan baklänges. Eller hur
många stavelser det finns i en viss refräng. Som exempel.
Det jag gjorde i natt var att räkna. Hur många dagar räcker en flaska fluorskölj? Enkel matematik; en flaska à 500
ml (halvliter) gånger 10 ml två gånger dagligen - 25 dagar. Och detta ledde till en association. I grundskolan kom
fluortanten med jämna mellanrum, ungefär en gång per vecka (eller varannan vecka). Där var alltid någon som
svalde sitt fluor. Där var alltid någon som grät som inte ville ha flour. Och ändå så anses min generation ha bäst
tandstatus just p.g.a. fluotanten. För det var inte särskilt ofta man fick skölja med fluor.
I dag är jag betydligt bättre på detta med fluor. Morgon: tandborstning med efterföljande fluorsköljning. Kväll:
tandborstning med efterföljande fluorsköljning. Plus daglig tandtråd (men det vågar jag inte nu när det inte går att
få tag i tandläkare under sommaren eftersom jag är expert på att dra ut mina 70-talslagningar med tandtråd).
Det är så här man ska sköta sina tänder. Det har jag dessutom inskrivet i mitt avtal för att få ha
frisktandvårdsförsäkring.
Undrar om jag i natt behöver fundera på liknande intetsägande saker för att kunna somna. Kanske jag kommer att
fundera på hur många som slarvar med fluor? Jag vågar inte ens ställa frågan här.
•

Ändra..

2007-07-14
22:57:17, Kategorier: Blogginlägg

Veckan
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:

Trasig tand
Migrän
Migrän

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/07/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Juli 2007

Torsdag:

Sida 18 av 36

Tanden provisoriskt lagad

Fredag:

Hushållssysslor

Lördag:

Uttråkad och sysslolös

2 kommentarer •
Ändra..
13:19:00, Kategorier: Blogginlägg

Fantastiskt
Vissa samband förvånar mig.

För elva år sedan:

Andy Serkis har en t-shirt med Mr Fantastic på, i en video med Neneh Cherry från 1996.
Kommentera •

Ändra..
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2007-07-13
18:50:25, Kategorier: Blogginlägg

Feeling blue

2 kommentarer •
Ändra..
15:49:56, Kategorier: Blogginlägg

Mina starka drifter
Det tröttar mycket, men jag utför faktiskt hushållssysslor. Jag vägrar passivisera mig själv även om jag den hårda
vägen också fått lära mig vilka slag jag måste ge upp. Därav t.ex. hemtjänst, flärdtjänst och arbetsanpassning (nåja
- det kan ju diskuteras). Dagens bedrift - och jag är väldigt stolt över mina drifter - var att för tredje gången på tio
månader hänga upp en ny gardinuppsättning i sovrummet. Jag blir nämligen aldrig nöjd med gardinerna i
sovrummet då måtten är helt fel; på fönstret. Kanske jag borde köpa lite gardintyg och ta fram symaskinen jag
aldrig använt? Nä, nu ska jag inte gå till överdrift.
Gardinerna var nygamla och fick först strykas. Naturligtvis använde jag mitt nya strykjärn från i förrgår (också för
tredje gången). Jag är nöjd trots att det är ett gult stykjärn. Men jag förstår inte instruktionerna riktigt. Något om
att inte använda järnet till strykning samtidigt som man har kläderna på sig som stryks. Öh, hur ska man då
undvika pressveck på kalsongerna? Borde jag kanske reklammera den ologiska instruktionstexten?
2 kommentarer •
Ändra..
10:57:12, Kategorier: Blogginlägg

Fredagsfyran v. 28/07
Tema: Det betyder otur att vara vidskeplig
1) Idag är det fredagen den trettonde. Vad tänker/känner du då?
Jag tänker: Om man skulle gå och hyra en film. Äh, jag har så mycket annat att göra. Framför allt borde jag
planera för lunch.
Jag känner: Smått hungrig, relativt pigg, lite orolig för tanden.
Men detta hade jag nog tänkt och känt oavsett veckodag eller datum. Vad är det som är så speciellt i dag? (Peppar,
peppar – nu utmanade jag säkert ödet).

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/07/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Juli 2007

Sida 20 av 36

2) Anser du dig vara vidskeplig?
Inte egentligen, men det kan i vissa lägen uppfattas så. Otur är att gå under stegar (man kan få något i huvudet),
korsa knivar (eggen kan bli slö), stå under paraply inomhus (man kan sticka ut någons öga eller riva ner saker),
o.s.v. Jag tror att det som ses som vidskeplighet egentligen handlar om att vara observant och se sig för i vissa
situationer – en form av självbevarelsedrift.
3) Har du sett alla Fredagen den trettonde-filmerna?
Jag har aldrig sett en enda film ur den filmsviten.
4) Finns det något “högre” som styr över våra liv?
Förutom Försäkringskassan, arbetsgivaren och staten? Nä, det är tillräckligt.
Jag tycker inte om dessa alltför lättsamma fredagsfyror. Varför köpa Hänt Extra när det finns Dagens Industri,
typ?
Kommentera •
Ändra..
00:26:30, Kategorier: Blogginlägg

Nattens fundering
Många av de som bloggade under 1999 (eller skrev nätdagbok) när jag själv började, håller fortfarande på. Bara
ett konstaterande och något som förvånar mig. Varför gör vi det egentligen? Det får vara något jag grunnar på i
natt när jag inte ska kunna sova. Den egentliga frågan är hur vårt skrivande skiljer sig nu med då - om det skiljer
sig. Hm. Men först - borsta tanden, sedan sängläge och missegos.
3 kommentarer •

Ändra..

2007-07-12
13:19:32, Kategorier: Blogginlägg

Sommarföljetången - del... 4?
Det positiva:
Det var inte tanden som var trasig. Det var inte fjolårets lagning som gått sönder.
Det negativa:
Det var rotfyllningen som fallit ur.
Det positiva:
Tandläkaren borrade upp tanden. Tandhygienisten fyllde tanden.
Det negativa:
Ingen tandläkare hade tid utan det tandhygienisten gjorde var en provisorisk lagning som förhoppningsvis håller
för sommaren. I höst ska fyllningen borras bort och göras om av en tandläkare som har tid.
Det positiva:
Jag fick en tid till tandläkaren i höst.
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Det negativa:
Man tror dock inte att det håller så länge och då måste jag gå till jourtandläkare som dock bara tar emot mig om
jag har ont eller inflammation. Vilket knappast är troligt eftersom det är en rotfylld tand där nervtrådarna är
avdödade (känner ingen smärta).
Det positiva:
Det känns mycket bra att ha fått hjälp även om det grundläggande problemet kvarstår. Och dagens behandling var
gratis tack vare min friskvårdsförsäkring.
Dagens överraskning
Jag fick ju åka till min ordinarie folktandvård ute på ön. Där stod jag och väntade på flärdtjänsten när plötsligt en
bekant dök upp. Någon jag jobbade med för, öh, åtta år sedan i Kristianstad. Tiny world!
Dagens besvikelse
I sex veckor ska jag gå och våndas över om lagningen ska hålla eller ej. Jag kan förstå att man i semestertider inte
kan få tag på en tandläkare för planerad behandling - men akut?! Akutbehandling borde kunna göras utan att det
är ett provisorium.
Kommentera •
Ändra..
09:12:21, Kategorier: Blogginlägg

Fem giganter att förgylla sommaren med
Jag planerar nu inför min semester som officiellt börjar om en vecka. Dagsprogrammet ser ut som följande:
Kl. 00.35 - Jay Leno Show (Kanal 5)
Kl. 05.05 - Montel Williams show (TV3, repris)
Kl. 06.05 - Ellen DeGeneres show (Kanal 5, repris)
Kl. 08.55 - Montel Williams show (TV3)
Kl. 10.40 - Oprah Winfrey show (TV3, repris)
Kl. 12.05 - Jay Leno show (Kanal 5, repris)
Kl. 13.40 - Oprah Winfrey show (TV3)
Kl. 14.40 - Ellen DeGeneres show (Kanal 5)
Kl. 15.25 - Conan O'Brien (TV4+, repris)
Kl. 00.00 - Conan O'Brien (TV4+)
Jag tror jag hoppar över Rachael Ray (TV3, 11.30), Janice Dickinson Show (Kanal 5, 18.30) och Doktor Phil
(TV4+, 19.05) eftersom det krockar med annat. Det är illa nog att Conan och Jay krockar på natten.
Det känns som om jag behöver en alternativplan för i sommar. Det kan aldrig vara nyttigt att titta så här mycket
på tv. Jag tror jag håller mig till Våra bästa år och Stargate SG-1.
Nä, jag vet verkligen inte vad jag ska göra under min semester. Ta det lugnt och vila? Jo, jag behöver nog det.
Förresten - jag är ironisk. Jag upptäckte hur välplanerade tablåerna är vad gäller alla dessa showprogram. Det
verkar som om alla kanalerna tar hänsyn till varandra i den här frågan.
2 kommentarer •
Ändra..
08:38:37, Kategorier: Blogginlägg

Sommarföljetången
Frisktandvård innebär att man betalar en försäkring och under den tiden har man rätt att söka folktandvård i hela
regionen - särskilt om något akut uppstår. Min trasiga tand har blivit en följetång.
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Den folktandvård jag är skriven hos tar gärna emot mig men gör inga lagningar. De kan bara erbjuda att tanden
slipas så jag inte skär mig på de vassa kanterna.
Den folktandvård jag har i huset bredvid tar inga akutfall och dit kan jag komma tidigast om 5-6 veckor.
Jourtandvården tar inte emot mig eftersom jag inte har tandvärk och inte har någon inflammation.
De jag pratat med tycker inte att en trasig tand är något att åtgärda i semestertider och att man faktiskt kan
uthärda. Jag förstår inte hur de resonerar. En trasig tand kan väl aldrig vara bra?
Hur som helst ska jag åka till min folktandvård där de ska slipa tanden. Jag anser det inte vara tillräckligt och
förhoppningsvis gör de också den bedömningen när de får se eländet.
Jag har i sju år haft problem med tandläkarna i Göteborg. När jag flyttade hit tog det tre år innan jag kom till en
tandläkare - en privat - och jag fick verkligen ringa runt. Efter att i ett par år gått hos privattandläkare stod jag inte
ut, det var dyrt och gjordes omotiverade ingrepp som jag inte fick kännedom förrän de redan var påbörjade. Sedan
tog det ytterligare ett år innan jag kom till folktandvården och då var det inte där jag bodde. Nu har jag flyttat igen
och försöker få den folktandvård jag har i huset bredvid men det verkar omöjligt.
De gör det inte lätt för sig. Eller är det precis vad de gör?
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-11
10:30:18, Kategorier: Blogginlägg

Effektiv förmiddag
Trots att jag mår som jag mår, har förmiddagen varit... effektiv.
I tvättstugan blev jag lite chockad över att där fanns kläder i maskinerna samt i torkrum och tumlare. Trots allt är
det låsta utrymmen där man bara kommer in om man bokat tid. Men snart dök det upp en stackars karl som blivit
utestängd i går kväll då tidlåsen inte stämde. Så jag kom snart till och kunde börja tvätta - jag är inne på maskin 6
just nu. Dessutom såg tvättstugan ut som kriget så den har jag nu skinande ren.
En sväng till Ica när de öppnade. Jag kan dock inte påminna mig att jag köpte något livsavgörande eftersom jag
fortfarande har mer kvar av min snusstock. Jo, jag köpte kaffe eftersom det kan underlätta min migrän även om
jag aldrig dricker kaffe annars hemma. Men ska jag nu inte vara på jobbet på en månad, så lär jag behöva mitt
koffeintillskott.
Och så shoppade jag loss på Järnia. Jag var i akut behov av ett nytt strykjärn eftersom det förra sotat igen totalt.
Svinto hjälpte inte nämnvärt plus att det är ett ångstrykjärn som kalkat igen. Så det blev ett nytt ångstrykjärn à la
Braun. Tyvärr är det gult. Usch, så hemskt. Därför fick jag trösta mig med att också köpa fyra skärbrädor, ett
servettställ och en stekpincett. Trots denna shoppinglycka har jag fortfarande migrän. Och strykjärnet fortfarande
gult.
Om bara tvättiden snart kunde vara slut! Jag behöver lägga mig och dra ner rullgardinen i dag också. Men ibland
kan man inte prioritera sig själv.
2 kommentarer •
Ändra..
08:57:07, Kategorier: Blogginlägg
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En sådan dag
Fortfarande går jag med trasig tand. Dels har jag inte fått tag i någon tandläkare, men det finns en anledning till.
Jag är inne på dag två med migrän. Då lägger man sig inte i en tandläkarstol där man får en stark lampa riktad mot
ansiktet samtidigt som ett borr sätts mot tand och kranie. Jag skulle aldrig överleva. Därför uthärdar jag lite till
med den trasiga tanden.
Fäll gärna en tår och tyck synd om mig.
Kommentera •

Eller inte - för så illa är det inte.

Ändra..

2007-07-10
09:47:03, Kategorier: Blogginlägg

Vill men får inte
Jag blev antagen till universitetet i höst. Eftersom jag inte kommer att tacka ja, så blir jag struken automatiskt.
Sorgligt.
Det som förvånade mig var att jag blev antagen med hjälp av högskoleprovet. Jag visste inte ens att jag gjort
högskoleprovet. När jag såg datum insåg jag att det var något jag gjort här i Göteborg för fem år sedan, vilket jag
totalt hade glömt.
Kommentera •
Ändra..
08:23:06, Kategorier: Blogginlägg

Förstår detta med risker
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Only in America...
3 kommentarer •

Ändra..

2007-07-09
23:02:27, Kategorier: Blogginlägg

I väntan på att få avsäga sig en plats
Enligt försäkringskassan får jag inte studera, gå någon kurs, på min fritid eftersom jag inte har någon fritid. Jag
arbetar 75 % vilket motsvarar 30 timmar per vecka. Veckans övriga 138 timmar motsvarar min 25 %
sjukersättning (förtidspension) då jag helt är i FK:s våld, insnärjd i deras byråkratiska bestämmelser. Under 30
timmar per vecka är jag i arbetsgivarens våld. Under 138 timmar är jag i FK:s våld. Jag har ingen fritid som jag
själv får styra över, oavsett vad det handlar om. Det är bedrövligt. Man nekar mig från att leva och gör mig till en
apatisk sjukdom. Mitt stora intresse är att lära mig nya saker - gå på kvällskurser - men det är jag totalförbjuden
att göra. Det senaste året studerade jag halvfart på universitetet och för den tiden fick jag dispens från FK, men de
kommer aldrig mer att godkänna något liknande.
Mot bättre vetande har jag ändå till hösten sökt en treårig utbildning på halvfart som går kvällstid. Jag har sökt,
inte för att gå den, utan för att se om jag kommer in på den. I dag skulle jag fått veta antagningen men det har inte
blivit färdigt i tid, så jag får vänta ännu någon timme/dag/vecka, eller vilken tid det nu kan ta. Om jag nu kommer
in på utbildningen måste jag tacka nej, och det känns hårt. Väldigt hårt. Jag vet inte om jag ska förbanna FK eller
min ms. Det värsta är att bli omyndigförklarad och sjukdomsförklarad till en grad som jag inte kan se som
motiverad. Det handlar ju inte om att arbeta. Det handlar inte om att tjäna pengar. Det handlar inte om att utnyttja
system. Det handlar inte om arbetsförmåga. FK godkänner bara rehabilitering på "fritiden", vilket jag tycker
social samvaro, tillsammans med att lära sig något man är intresserad av, är. Jag kan inte förstå vad denna
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passivitet ska ge mig, där jag inte får styra över min egen tid. Rehabilitering verkar för dem (FK) vara att låta sig
begränsas till att på sin höjd gå ut och slänga soporna. Fast det har jag inte kollat. Förmodligen får jag inte det
heller.
2 kommentarer •
Ändra..
15:40:33, Kategorier: Blogginlägg

Jag vill gå till tandläkaren
Fjolårets tandlagning har gått sönder. Jag har frisktandvård och ska komma till direkt. Så jag ringde min
folktandvård:
- Vi kan inte ta emot ditt samtal just nu. Var god ring efter kl. 15.00.
Det gjorde jag ju! Och nästa vecka börjar deras sommarstängning. Alltså ringde jag till den folktandvård jag har i
huset bredvid och frågade om jag kunde flytta över min frisktankvård till dem. Jo, det gick ju... kanske... jo, det
gick bra... behövde jag akut hjälp?
- Vi har bara akuttider så du får ringa i morgon och höra om du får en tid. Ring först din egen folktandvård.
Jag förstår väl inte helt detta. Man tar gärna emot mig men helst inte. Jag ska helst gå till min ursprungliga
tandläkare som jag inte får tag i. Men jag får gärna återkomma men de har inga tider och de stänger för
sommarsemester om två veckor.
Kanske de aviga svaren berodde på att jag ringde två minuter innan stängningsdags? Hm.
Om det nu är så viktigt att jag följer deras avtal kring frisktandvård med krav på x antal flourtabletter,
floursköljningar, tandtråd och tandborstning per dag - och man sedan inte kommer till - uppfyller de sina
åtaganden? Om en trasig tand/fyllning inte är prioritet men egenvården är det, hur mycket skada gör den trasiga
tanden? Det lär knappast gå så långt att de vill rotfylla den trasiga tanden - för det är redan gjort. Men jag börjar få
ont plus att den vassa kantan trasar sönder min tunga. Äsch. Jag tycker bara allt är så omständligt. Jag vill ha
tandvård nu!
2 kommentarer •
Ändra..
10:49:31, Kategorier: Blogginlägg

Små, små planer
Veckans projekt.
Måndag: Köpa stock. Besök av hemtjänsten. Köpa lunch ute.
Tisdag: Köpa nytt strykjärn (mitt har slammat igen och är kolsvart trots svinto) och en skärbräda.
Onsdag: Tvättstugan.
Utöver detta ligger jag tio timmar back i Våra bästa år. Men sjukskrivningen har också en anledning. Jag sover
mer än halva dygnet i perioder om fyra. Dessutom har jag börjat läsa böcker igen, men hittar inget intressant.
Därför har jag gått på mina redan lästa böcker i hyllan. Jag har varit inne i min bokhandel samt på nätet, men
hittar bara dessa förhatliga deckare och svenska författare - särskilt i kombination. Kanske jag också någon dag
borde göra ett besök i en riktig bokhandel - sfbok.se. De finns ju i Göteborg och jag har inte långt dit. Det tråkiga
är att de har en jobbig trappa upp. Förra stället de var på hade de en jobbig trappa ner. Lättast är att beställa över
nätet, men då får jag vänta och betala porto. Trappor är till för att bestigas. En dag jag orkar.
Kommentera •

Ändra..
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09:28:25, Kategorier: Blogginlägg

Morgonreflektion
Min dator börjar bli gammal. Fem år. Den fungerar bra om man bortser från Norton antivirus som suger krafter
och gör datorn utmattad och seg. Men det tror jag är ett allmänt problem även för nya datorer som installeras med
Norton. Så jag fortsätter med min dator trots att jag egentligen vill ha en ny, men det är inte motiverat. Det stora
problemet är mitt bredbandsmodem som inte kommer upp i den hastighet som jag betalar för.
Kommentera •
Ändra..
00:14:48, Kategorier: Blogginlägg

Vatten, vatten, bara vanligt vatten
Högst irriterande. Jag har i ett helt dygn försökt komma på något att skriva om, men det är blankt. Så jag lägger in
Wendy och Lisa samt Julian Lennon som pausmusik.
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Ändra..

2007-07-08
00:27:56, Kategorier: Blogginlägg

Utfyllnad
theWitch är en ständig källa till inspiration.
DEN SENASTE VECKAN HAR JAG...
Kramat min mormor: Död och begraven sedan 19 år tillbaka.
Slagit någon: Nej, jag tror bara på verbalt våld som det enda effektiva - men inte ens det har jag gjort.
Städat rummet: Äh, hemtjänsten kommer på måndag och jag vill inte göra dem arbetslösa.
Bakat en sockerkaka: Nej.
Ätit pizza: För några dagar sedan gjorde jag en hemlagad köttfärspizza.
Skrikit åt någon: Det gör jag aldrig.
Varit uppe längre än 02:30: Nej, senast kl. 01 måste jag lägga mig för att inte vända på dygnet.
Åkt flygplan: Knappast.
Åkt tåg: Nej, det är två månader sedan nu.
Pratat i telefon mer än 40 minuter: Totalt har jag nog pratat drygt 4 timmar den senaste veckan.
Slösat mer än 30 kr på godis: Låt mig tänka. Chokladbiten jag köpte i veckan kostade 8 kronor. Nej.
Spelat dataspel: Nä.
Köpt kläder/skor: Nä.
DE SENASTE 50 TIMMARNA HAR JAG...
Gått på toaletten mer än 10 gånger: På drygt två dygn? Nej.
Hoppat ut i snön och skrikit: Varken hoppat eller skrikit. Snö? Fel årstid.
Gett någon komplimanger: Jag brukar säga till Gazzy att hon är fin.
Använt handkräm: Nej, det behövs inte i detta luftfuktiga väder. Annars gör jag det.
Borstat tänderna: Ja.
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Sparat pengar i spargris: Nej.
Sagt hej på hebreiska till någon: Öh, nej.
Pussat någon: Gazzy.
Sagt jag hatar dig till någon: Det vore väl oförskämt? Särskilt som jag inte känner att jag hatar någon.
Sagt att jag älskar dig till någon: Gazzy, igen.
DEN SENASTE TIMMEN HAR JAG...
Ätit: Honungsmelon.
Kollat klockan: Ja, jag har ju passerat läggdags och börjar känna mig stresad.
Sjungit "jag skakar av all denna meningslösheten": Nej.
Svarat i telefon: Det har inte ringt.
Hostat: Nä, jag är frisk - relativt sett.
Spytt: Trots att det är lördagskväll... nä.
Kollat på TV: Nej, det finns aldrig något att se på när det är lördag.
Lyssnat på radio: Nej, sånt gör inte jag.
Skickat ett sms: Nej, det händer inte så ofta som varje dag och absolut inte sista timmen.
Installerat en skrivare: Nej.
Läst mer än tio rader på engelska: Ja, självklart. Det gör man väl varje timme under sin vakna tid?
Skrivit blogg: Minns inte. *kollar* Jo, det har jag visst. Ingen tidsuppfattning här inte.
Gråtit: Nej, det skulle jag inte orka. Det tar för mycket energi.
JUST NU...
Sjunger jag: Jag är tyst.
Gungar jag på stolen: Det går inte.
Lyssnar jag på musik: Nej, här är tyst.
Kliar jag mig någonstans: Nej, men det kliar i nacken. Nu kliade jag mig.
Äter jag: Inte med snus i mun eller så här sent.
Hoppar jag: Då skulle jag inte kunna skriva.
VÄLJ BLAND...
Svart eller vitt? I vilket sammanhang? Svarta kläder och vita väggar - tvärtom; inte lika intressant.
Katt eller hund? Katt. För husfridens skull.
Natt eller dag? Jag är nattmänniska men lever inte därefter.
Solsken eller månsken? Månen lyser inte. Men okej, jag föredrar måne framför den hemska bländande och
varma solen.
Sommar eller vinter? Vinter.
Julafton eller födelsedag? Julafton, för då vet jag med säkerhet att jag får vara ifred.
Coca-Cola eller Fanta? Egentligen inget av det. Men som törstsläckare föredrar jag nog Fanta.
Lipstick eller Lipgloss: Apotekssmörja.
Film eller bok? Jag orkar inte med något av det - har inte tålamod just nu.
Färg eller svartvitt? Allting har sin charm.
TV eller radio? Televisionen.
Rock eller Rap: Usch, vad jobbigt. Inget. Okej, rap då.
Sko eller sandal: Beröring är jobbigt och sandaler har minst kontaktyta mot foten. Så jag säger sandal.
Cykel eller moped? En fråga man inte ska ställa till någon som inte kan hålla balansen längre. På den tiden det
begav sig var det enbart cykel som gällde.
Buss eller bil? Bussar är som Bush - avskyvärt.
Bowling eller kubb? Bowling är kul.
Basket eller fotboll: Jag ignorerar att svara alls.
Berg-och-dalbana eller vattenbana: Nä.
Droger eller likör: Droger (om det är snus).
Guld eller silver: Silver, enbart silver. Guld är den fulaste metallen jag vet.
Nike eller Adidas: Same shit.
Titta på TV eller stirra in i väggen? Det har inte så stor betydelse - jag brukar ändå förlora mig i mig själv och
mina tankar.

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2007/07/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Juli 2007

Kommentera •

Sida 29 av 36

Ändra..

2007-07-07
23:33:27, Kategorier: Blogginlägg

Varierad kost
Gazzys favoritmat:
- Popcorn
- Jordnötsringar
- Ostbågar
- Choklad
- Glass
- Makrill i tomatsås (men inte makrillen)
- Kokt ris
- Kokt potatis
- Banan
- Honungsmelon
- Kaffe (number one dryck!)
- Pepsi
- Pasta
- Mannagrynsgröt
- Rökt påläggsskinka (number one mat!)
- Oxfilé
- Köttfärssås
- Tomat
- Fisk
- Kyckling
- Lakrits
Men avskyr:
- Citrus
- Makrill
- Mjölk
- Korv/rökt korv
- Grönsaker
- Bröd
- Leverpastej (för där kan finnas p-piller trots att det gått sex år)
Huvudkosten är till 99 % veterinärernas specialtorrfodor mot njurfel. Ovan har inte njurarna tagit skada av - det
har djuraffärernas alltför salta torrfoder. När det gäller choklad och lakrits vet jag att det är skadligt för djur och
det är inget jag ger henne annat än att hon själv tar för sig om man inte är försiktig.
2 kommentarer •
Ändra..
14:08:46, Kategorier: Blogginlägg

Sensuellt
Hon följde mig in i duschen. Utan en tråd på kroppen stod vi där tätt, tätt och jag höll om henne, pussade henne
ömt och smekte henne över ryggen samtidigt som jag viskade små kärleksfulla ord i hennes öra.
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Sedan kastade jag ut henne eftersom hon inte tycker om vatten. En dränkt katt gör ingen glad.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-06
22:29:51, Kategorier: Blogginlägg

I begynnelsen och framtiden
Efter att ha bloggat/skrivit nätdagbok i nästan 8½ år kanske jag ska skriva en resumé? Är det ens möjligt? Jo,
kanske.
1998: Kvällskurs i HTML-kodning.
1999: Hittade nätdagböcker, inspirerades. Blev heltidssjukskriven i januari p.g.a. det som senare visade sig vara
ms. Mycket tid till mitt förfogande. Lade ut en egen nätdagbok. En läsare om dagen - en arbetskollega. Hittade
ännu fler nätdagböcker, fick kontakter. Bodde i Kristianstad, arbetade som läkarsekreterare. Förlamad och blind
(nästan åtminstone). Började med bromsmediciner. Fick flärdtjänst.
2000: Fick ovanligt många dagbokskontakter i Göteborg. Åkte på dagboksträff. Såg andra möjligheter än att bli
ett offer i ms. Blev avsevärt bättre i ms. Sa upp mig från jobbet, flyttade till Göteborg. Fick nytt arbete. Blev med
katt.
2001: Och sedan rullade det på och nu är det 2007.
Nä, det går inte att sammanfatta någonting. Lättast är att läsa mitt lilla bloggarkiv. De senaste fem åren har jag
inte hört att någon läst hela mitt arkiv. Själv skulle jag inte orka.
Jaha. Så är man heltidssjukskriven och har semester. Jag är fortfarande förvirrad. Jag känner mig onyttig. Fast jag
har fått ett litet uppdrag som en följd av uppsatsskrivningen vi gjorde på universitetet. Och ett beslut kom i dag
om att jag ska utöka mina arbetsuppgifter till hösten och efter tre år åter börja skriva läkardiktat. Det värsta jag vet
är stiltje och stopp i utvecklingen. Så jag har trots allt något att se fram emot trots nuvarande - kanske behövliga viloperiod.
Hm. Jag åkte ifrån jobbet för 8½ timme sedan och klättrar redan på väggarna. Hur gör man för att slappna av?
Shoppa? Det enda mina vildaste drömmar nått vad gäller ledighetsperioden är att jag ska köpa ett servettställ.
Wow, lixom?
Pa. Tet. Isk.
•
Ändra..
19:19:05, Kategorier: Blogginlägg

Fredagsfyran v. 27/07
Tema: Filmen om ditt liv
1) Vem skulle spela huvudrollen i filmen om ditt liv?
Eftersom detta skulle vara en påkostad Hollywoodproduktion (eller HBO för tv) skulle det bli amerikansk skådis.
Men vem... hm... Jack Black, kanske? Nä, snarare Larry Joe Campbell. Eller James Gandolfini nu när Sopranos
definitivt är slut.
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2) Vem skulle spela skurken?
Kathy Kinney eller Kathy Bates.
3) Vad skulle filmen heta?
Waxelk. Svensk översättning; Det våras för flärdtjänsten.
4) Vad skulle den få för betyg av filmrecensenterna?
Inte för att jag vill skryta men filmen skulle få ett ärofyllt pris. The Golden Turkey Awards. Så betyget skulle
mycket väl motsvara detta fina pris.
Tillägg: Ömma modern skulle naturligvis spelas av jämnåriga Isabella Rossellini.
Kommentera •
Ändra..
14:20:11, Kategorier: Blogginlägg

Hastigt och olustigt
Något förvirrad börjar jag sakta inse att jag är sjukskriven heltid. Fram tills min semester börjar. Att jag inte ska
jobba förrän den 10 augusti. Här har jag gått och haft målet semester och inlett nedräkningen - och så blev det...
öh, vad heter det... ungefär som för tidig utlösning. Äh, ni fattar. Plötsligt har jag inget åtagande utan ska nu göra
absolut ingenting (får inte göra något). Det kom lite för hastigt på. Jag är inte mentalt förberedd.
Min ms-trötthet och i kombination med tinnitus gör att jag inte får stressa, anstränga mig eller alls göra något
annat än vila. Samtidigt får jag inte bli passiv då träning lindrar tröttheten.
Men det är dags för mig att lägga mig och sova. Dels är det verkligen något jag behöver men för några minuter
sedan började också inledningen till ett migränanfall. Okej, så jag är klen. Kanske klenare än vad jag trodde.
Jag är förvirrad. Fast det beror säkert på just tröttheten, tjutandet och migränkänningarna. Ge mig ett par timmar
och jag kommer att inse att jag verkligen behöver en återhämtningsperiod. Hösten kommer att bli tuff på jobbet,
men jag ska försöka släppa den tanken.
Kommentera •

Ändra..

2007-07-05
23:00:26, Kategorier: Blogginlägg

Språkligt
Jag vill minnas att jag skrivit om första gången jag hörde de där oanständiga orden k*k och *itta. En fyra år äldre
kompis lärde mig dem när jag var sex år. Jo, jag levde i en skyddad värld innan dess. Svordomar hörde jag ibland
men var förbjuden att använda dem - och gör det inte än i dag. Kanske för att jag aldrig haft anledning.
Men det är konstigt hur denna ordgrupp alltid är så intressant att ta del av så fort man lär sig ett nytt språk. Fuck
lärde jag mig inte förrän jag gick på mellanstadiet och någon hade sprejat det på skolväggen. Några svordomar
lärde jag mig också sedan i sjunde klass när jag läste franska. Mitt favoritord var putin [py-tä] (hora), särskilt i
kombination diable putin. Inte särskilt vackert (jo, franska är alltid vackert) och inget uttryck jag egentligen
praktiserade.
Medicinsk terminologi. Det första jag fick lära mig att översätta var "mammae: hypertrofiska bilateralt". På dålig
svenska betyder det helt enkelt hängbröst. Bröst - förstorat organ - på båda sidor beläget. Meteorism är gaser i
magen, flatus betyder gasavgång via ändtarmsöppningen (i motsats till vad?). Coitus är samlag. Sistnämnda har
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jag hört skräckuttal på - koj-tås. Det ska vara ko-ituss med betoning på i.
Egentligen är dessa smått oanständiga uttryck nyttiga som introduktion till nya språk - det väcker nyfikenhet och
är en port in i ett språk som snabbt kan bli väldigt tråkigt när det kommer till grammatik.
Enda nackdelen med medicinsk terminologi är att man blir arbetsskadad om man dagligen använder sig av det i
sitt arbete - så som jag gör. Sjukvården behöver den medicinska terminologin för att ge mer exakta benämningar
än de svepande svenska översättningar som finns. Tyvärr innebär det också att man (jag) tappar begrepp som
magkatarr, tjocktarm och sockerpiller. Kanske det inte gör så mycket eftersom de flesta i dag vet vad gastrit,
colon och placebo betyder och innebär. Men det jag ville ha sagt - språk är kul vilken nivå det än handlar om. Fast
ordet deglovering ger mig fortfarande rysningar.
4 kommentarer •
Ändra..
18:52:16, Kategorier: Blogginlägg

C'est moi!
Mästertjuven har gjort inbrott hos Angela.
Nämn något som gjorde dig glad igår: Blodprovet hos veterinären gick bara på 770 kronor. Och kissen var
frisk.
Vad gjorde du kl 08 imorse? Förmodligen satt jag då och signerade journalanteckningar jag skrivit.
Vad gjorde du för 15 min sedan? Busade med kissen. Eller om det var hon som busade med mig.
Det senaste någon sa till dig: Flärdtjänstchauffören sa hej då. Det var visst 1½ timme sedan.
Vad har du druckit idag? Kaffe, mjölk, vatten och Pepsi.
Vad var det senaste du åt? Ostsmörgås.
Vad var det senaste du köpte? Ingredienserna till min ostsmörgås, d.v.s. bröd och ost.
Godaste glassmaken? Allt med kolasås i kallar jag för orgasmgott.
Tror du på kärlek vid första ögonkastet? Jag vet inte. Kärleken är ju blind?
Sover du tungt? Jag vaknar av allt utom morgontidningen, spårvagnarna, tågen och en hoppande Gazzy på min
rygg.
Drömmer du mardrömmar? Inte särskilt ofta.
Trivs du med ditt jobb? Under korrekta förutsättningar hade jag nog det, ja.
Favoritklädsel? Så lite som möjligt.
Favoritlåt just nu? Jag har hängt upp mig på Mark Ronson feat. Daniel Merriweathers Stop me.
Vad ser du om du tittar till höger? En tom sovrumsvägg med en beige tapet.
Vad gör dig glad just nu? Sömn. Sömn. Sömn. Sömn. Sömn. Och utöver det en gnutta sömn.
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Vad ska du göra härnäst? Det undrar jag också.
Höger- eller vänsterhänt? Jag har alltid gillat höger.
Humör just nu? Spänd. Av frustration och irritation. Jag har i dag min värsta tinnitusdag, har i ett dygn
balanserat på migränavgrunden och är så extremt ms-trött att neurologerna funderar på att sjukskriva mig fram till
min semester om två veckor. Jag går på viljekraft just nu och jag har varken mycket vilja eller kraft att spendera.
Favoritgodis? Jag har faktiskt inget.
Kläder just nu? Jogging - det är en bra illusion och afirmation inför min kommande träning.
Sommarplaner? Jag vågar inte planera någonting.
Hur många kuddar sover du med? Tre som ligger utspridda, inte på varandra (då hade jag fått gamnacke).
Spelar du något instrument? Inte nu längre.
Morgon- eller nattmänniska? Både och. Jag sover 2-5 timmar åt gången tills jag kommer upp i 12-16 timmar
per dygn (vilket inte går när jag jobbar).
Vad är viktigast för dig? Ordning.
Är du kittlig? Nej.
Snarkar du? Ryktet säger det, men jag tror inte på det förrän jag själv hört det.
Stjärntecken? Vattuman, på gränsen till Fiskarna.
Äckligaste insekten? Jag har inget emot insekter. Äckligaste sekten däremot...
Stökigt eller välstädat? Välstädat.
Längtar du mest efter just nu? Vila. Tystnad.
2 kommentarer •
Ändra..
05:33:11, Kategorier: Blogginlägg

Det stora brottet
Årets hittills värsta nyhet och jag fick uppleva den. Gissa om jag hade en sömnlös natt.
6 kommentarer •

Ändra..

2007-07-04
16:22:13, Kategorier: Blogginlägg

Skapelsens sju dagar
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Kommentera •
Ändra..
10:36:44, Kategorier: Blogginlägg

Gazzys äventyr
I dag var det dags för Gazzys uppföljande kontroll hos veterinären. Hennes njurinsufficiens har reglerats genom
specialkost men hon bör fortsätta äta detta specialfoder. Så hon blev friskförklarad.
Någon lugnande spruta behövdes aldrig inför blodprovstagningen. Ändå förvarnade jag om att det mycket väl
kunde sluta med att det enda blod som kunde komma var personalens. Tydligen hade hon till en början varit lugn
och fin för att plötsligt explodera. Det hela hade lösts genom att man virat in henne i en handduk. När jag fick
tillbaka henne såg hon väldigt misstänksam ut, förnärmad och skeptisk. Nu har hon ett litet bandage runt ett
framben som hon inte riktigt gillar. Jag ska försöka ta bort det. Om hon tillåter det.
Transportburen är en historia för sig. Det var nästan omöjligt att få in henne i den när jag skulle åka iväg. Det var
mycket klagande och flaxande med tassarna genom gallret. Hon ville vara överallt utom i buren. När jag kom till
veterinären var det tvärtom. Buren var tryggheten från alla hemska stora hundar (som dessutom kissade på
mottagningsdisken). Hemresan var hon tyst och låg stilla efter dagens nervpress. Tills vi kom in i hissen här
hemma. Transportburen förvandlades till en centrifugerande tvättmaskin (kändes det som). När jag sedan öppnade
gallret for en projektil ut ur lådan. Men nu är hon sitt vanliga jag igen.
Tänk, kisse har levt med mig i 30 år. Kattår, alltså. När jag fick henne som 2-åring var hon 25 kattår. I dag som 9åring är hon 55 kattår. En liten klimakteriebrud. Nu ska jag gulla lite med henne.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-03
21:45:24, Kategorier: Blogginlägg

Jag - en Simpson
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The Simpsons Movie. Via Stationsvakt.
6 kommentarer •
Ändra..
19:25:42, Kategorier: Blogginlägg

Dagens tanke
Beslutsångest. Ska jag eller ska jag inte åka till Uppsala i höst på konferens? Nä, det verkar jobbigt. Från centralt
håll har man tjatat på mig i tre år om varför jag aldrig kommer på dessa årsmöten/konferenser. Tydligen borde jag
det i egenskap av ansvarig.
2 kommentarer •

Ändra..

2007-07-02
17:51:21, Kategorier: Blogginlägg

X3
Nu har jag sett X-men 3: The last stand. Det finns inte så mycket att säga om den filmen. Tre huvudkaraktärer dör
vilket får mig att gäspa lite trött och rycka på axlarna. I serietidningsvärlden dör mutanter hela tiden, men en död
mutant förblir inte en död mutant. En kraftlös mutant förblir inte en kraftlös mutant. Men det som irriterar mig är
alla antydningar till andra karaktärer som passerar i filmen men som är betydligt större och mer kända i serierna.
Värst är väl ändå hur man blandar alla karaktärer i samma pott. I serierna finns en kronologisk ordning som inte
återfinns i filmen. Man blandar helt enkelt olika generationer och ger dem fel ålder. Men detta är väl bara något
som en frälst noterar.
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Filmen i sig är inne på ett ämne som också började komma i 80- och 90-talens serieversioner. Utanförskap.
Parallellerna med att utrota hotet mutanter kan liknas vid både aids-epidemi och nazitysklands judeutrotning.
Grundtanken är väl att visa att alla har rätt att existera och kan leva i harmoni. I filmen görs detta till en
actionhistoria där budskapet blir lite luddigt, men det finns där. Förmodligen är detta den röda tråden, men den
känns lite blek bland alla specialeffekter och alla hopp mellan karaktärerna som får ett väldigt begränsat utrymme.
Detta är en mellanfilm. X1 och X2 var introduktionen. X3 mellanakten. Frågan är vad det ska bli av X4. Fokus
har börjat försvinna. Betyg: 1 av 5.
Kommentera •
Ändra..
08:44:34, Kategorier: Blogginlägg

Vi gömmer - vi glömmer
I går delade jag flärdtjänst med en kvinna i 20-årsåldern som hade en utvecklingsstörning. Det var fint väder i går,
soligt och varmt, och hon skulle åka på kalas. Chauffören tyckte det var en fin dag att vara ute när det var kalas
och allt. Men nej, min medpassagerare kunde inte hålla med. Nu när hon var vuxen kunde hon inte vara ute för
det fanns inget för henne att göra. Vuxna kunde inte ha roligt utomhus.
Så sorgligt. Inte nog med att hon har stuvats in på institution, men det verker också som om man sagt till henne att
hon inte får vara den hon är. Hon tvingas ändra beteende bara för att hon numera klassas som vuxen
åldersmässigt. Mentalt är hon fortfarande ett barn. Vilket barn är lyckligt som tvingas stå inne i fönstret och titta
ut på omvärlden? Även om hon nu klassas som vuxen har hon inte de vuxnas möjligheter till fritt val och fri
rörlighet. Trots att hon skrattade hela tiden då hon pratade så hörde man en saknad i hennes röst när hon pratade
om att hon inte fick vara ute då hon nu ansågs vara vuxen. Beklämmande.
Kommentera •

Ändra..

2007-07-01
20:48:49, Kategorier: Blogginlägg

Är det därför jag inte minns min barndom i så stor utsträckning?
Fotografierna är många liksom frågorna som uppkommer. Vad är det för människor? Vad är det för miljöer? Men
ett foto ger mig bara en fråga - varför?! Det förställer mig som barn. I en viss situation. Jag ser glad ut. Men jag
mår väldigt, väldigt illa när jag ser det. Det kryper i mig av förtvivlan. Kanske det besvarar en annan fråga - om
varför jag är den jag är.
Kommentera •

Ändra..
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