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Arkiv för: Juni 2004
2004-06-30
15:00:00, Kategorier: Blogginlägg

Onyttigt och nyttigt
Ja, vad har jag att berätta i dag? Fullt ös på jobbet. Sista vardagen på jobbet före semester och jag hade mycket jag
ville få undan. När jag jobbar kommande helg hinner jag bara akuta saker då jag plötsligt är sex tjänster på en
gång. Som vanligt.
Stressen har gjort mig trött, yr, vinglig och jag har ont överallt. I morgon måste jag vara pigg. Då är det åter
sjukgymnastik, och det är något jag känner att jag har nytta av. Det senaste året har jag haft svårt att somna då
defaultläget för mina ben är att spänna musklerna. Det har försvunnit. För fem år sedan förlorade jag känseln i
fötterna - känseln har kommit tillbaka fläckvis. Och så är det roligt att köra gymnastikpasset ett par gånger i
veckan.
•

Ändra..

2004-06-29
20:35:00, Kategorier: Blogginlägg

Tupplur
Efter jobbet kan det vara skönt med en tupplur. Är tre timmar en tupplur? Plötsligt blev kvällen väldigt kort.
•

Ändra..

2004-06-28
21:05:00, Kategorier: Blogginlägg

Inget nytt under solen
Vad har det tagit åt mitt antivirusprogram? Tidigare tog det 45 minuter för en genomsökning av 170 615 filer,
men i dag tog det 1 timme, 25 minuter och 10 sekunder. Skillnaden är att jag har hämtat hem lite kompletterande
filer från Microsoft. Kan där vara ett samband? Hm. Inte är väl Microsoft känt för att vara ett enda stort virus?
Oj, är det åska jag hör? Nähä. Bara en bilmotor. Jag saknar riktiga åskväder med fina blixtar. Då brukar jag och
kissen sätta oss i fönstret där kisse försöker fånga blixtarna. Det åskade härom natten. Det var riktigt strängt. Alla
pratade om det på jobbet. Själv sov jag mig igenom det. *suck*
Sista arbetsveckan. Före semestern alltså. Efter semestern vill jag inte ha det som nu. Jag får minus på jobbflexen
då jag ska på sjukgymnastik och skynda hem till hemtjänstinköpen (trots att de inte kommer) samt ha en annan
hemtjänstgrupp som städar. Jag vill ha lugn och ro. Men det är fortfarande lika kul att gå på sjukgymnastik trots
att där i dag inte fanns några sjukgymnaster på plats (som om jag brydde mig - jag kör mitt program ändå) och
trots att jag fick träningsvärk.
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Personligt memo: Kontakta skyddsombudet i morgon om att arbetsplatsen inte städas på 13 veckor under
sommarstängningen trots att vi är många som jobbar. Toaletterna är... äckliga. Efter två veckor.
Personligt memo 2: Sluta svamla.
•

Ändra..

2004-06-27
13:00:00, Kategorier: Blogginlägg

Söndagsblandning
Kul att fotbolls-EM är slut för vår del. Och att man tydligen är så kompetent att man missar en straffspark genom
psykning.
Preskriptionstiden ska förlängas från 15 till 35-40 år? Varför inte ta bort tiden för preskription helt för mord?
Dock är jag tveksam. Efter så många år gäller det verkligen att ha säkrat alla spår och gjort en bra grundutredning
om man ska ta upp det hela efter t.ex. 40 år.
Jag har blivit färdig till att tömma digitalkameran på lite bilder.

Så här ynklig var kissen hemkommen från veterinären där man sövt henne, rakat päls o.s.v. Hon låg utslagen på
sängen i ett par dagar med huvudet i tratt. Ack, så ynklig hon var. Och såren man ser är hur hon slickat bort
pälsen.
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En vecka senare såg det riktigt fint ut. Det till vänster hade kissen själv sklickat bort, pälsen alltså. Till höger hade
man rakat av henne en tova. Nu ett par veckor senare ser man inte naken hud då övrig päls döljer fläckarna.

Transportboxen har blivit kissens nya hem. Det är oftast här man nu hittar henne. Jag tror inte Sheba får tillbaka
sin lilla låda.
•

Ändra..

2004-06-26
13:30:00, Kategorier: Blogginlägg

Wife 1.0
Repris från min dagbok 29 augusti 1999.
Förra året uppgraderade en god vän till mig Girlfriend 1.0 till Wife 1.0 och upptäckte då att programmet
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krävde så mycket prestanda att det nästan är omöjligt att köra andra program. Han märkte även att Wife
1.0 gärna genererar en så kallad Child-process som kommer att kräva ännu mer prestanda i framtiden.
Ingen av dessa faktorer fanns omnämnda i manualen eller produktinformationen. Andra användare hade
ju i och för sig varnat för dessa fenomen i applikationen, men inte bara detta, Wife 1.0 installerar sig själv
på en sådant sätt att det alltid är aktivt och kan övervaka alla andra systemaktiviteter.
Han har även upptäckt att andra program såsom Pokernight 10.3, Beerbach 2.1 och Pubnight 7.0 inte alls
köras utan att hela systemet kraschar och felmeddelandet" DU HAR JUST UTFÖRT EN FÖRBJUDEN
ÅTGÄRD " visats, fast det gått att köra dessa program tidigare. Vid installationen har möjligheten att
välja bort vissa oönskade Plug-ins, som t.ex. MotherinLaw 55.8 och BrotherinLaw Betaversion, dessutom
reducerats, till närmare bestämt 0. Programmets utformning gör det därför ganska fattigt på funktioner.
Några förbättringar som min vän gärna skulle vilja se i Wife 2.0 är: En "påminn mig inte igen "-knapp, en
minimeringsknapp samt en installationsguide som kan avinstallera Wife utan att ta bort vissa resurser från
systemet.
Jag har själv beslutat mig för att undvika dessa problem i Wife 1.0 genom att hålla mig till Girlfriend 2.0.
Men, det finns problem även här. Helt uppenbart är att man inte kan installera Girlfriend 2.0 över
Girlfriend 1.0. Du måste först avinstallera Girlfriend 1.0 i sin helhet.
Andra användare vittnar om att detta är en känd bugg som jag borde känna till. Tydligen uppstår en
konflikt när de båda versionerna skall dela på resurserna. Man förutsätter att programmakarna borde
terminerat denna oönskade bugg i dessa dagar. Dessvärre har man inte lyckats med detta. Avinstallationen
av Girlfriend 1.0 lämnar ändå små men dock märkbara spår efter sig i hela systemet.
En annan sak som man bör tänka på är att alla versioner av Girlfriend hela tiden skickar popupmeddelanden om fördelarna med att uppgradera till Wife 1.0. Wife 1.0 har också en annan, för en del
väldokumenterad bugg. Om du försöker installera Vprassel 1.1 innan du avinstallerar Wife 1.0 kommer
Wife 1.0 att radera alla DINA MsMonney filer och slutligen avinstallera sig själv. Efter detta kommer det
att vara omöjligt att installera Vprassel 1.1 igen.
För att undvika nämnda bugg försök att installera Vprassel 1.1 på ett helt annat system och kör aldrig
några som helst filöverföringar eller nätverksförbindelsen. Undvik också vissa sharewareprogram som
florerar på marknaden. Ett exempel är OneNightStand 2.1, som med all sannolikhet innehåller virus.
Dessa virus sätter sig med osviklig precision på hårdis(c)en och påverkar direkt Wife 1.0. En annan lösning
är att köra Vprassel 1.1 via en Internetprovider under falskt namn, men även här bör du se upp för virus
som omedvetet kan laddas ner.
Jag önskar dig härmed all lycka och framgång i ditt nya datoriserade liv.
•

Ändra..

2004-06-25
22:20:00, Kategorier: Blogginlägg

Positiv stress
Nu är där ännu ett spel på nätet som jag är helsåld på. Det är stressigt att försöka skrapa ihop poäng på två
minuter. Pyramid Solitaire (kortspel).
•
Ändra..
20:00:00, Kategorier: Blogginlägg
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Midsommar
Midsommar. Med andra ord är det meningslöst att ens försöka klämma fram något att skriva om här? Ingen surfar
väl nätet mer än jag en sådan här dag?
Vad betyder midsommar för mig? I år, och även de senaste åren, har det betytt arbete. Det var väldigt segt på
jobbet i dag. Lugnt, tyst och skönt. Skönt var det under de två första timmarna när jag gjorde rent på jobb, men
sedan blev det långtråkigt resterande fem timmar. För ledans skull fick jag storhelgstillägg.
Vad har midsommar betytt för mig tidigare? Inte mycket. Det har aldrig varit något som firats. När jag var yngre
(prepubertal) åkte hela släkten hem till mormor. Varje år gjorde jag och kusinerna en liten midsommarstång på
gårdsplanen. Mer har jag inget minne av. Ingen dans. Ingen midsommarmat. Ingen grillning.
När jag tänker efter dog många högtider ut i och med mormors bortgång. Femton år senare verkar hela släkten
fortfarande vara handlingsförlamade och kan inte ta för sig någon form av firande på någon av årets högtider.
Vad skulle jag egentligen göra bara för att det är midsommar? Hoppas tv:n har något vettigt att erbjuda mig.
•

Ändra..

2004-06-24
20:50:00, Kategorier: Blogginlägg

Förväxling
Helénmordet har i dag varit den stora nyheten. Det verkar som om man efter 15 år äntligen får tag i mördaren.
Trist var att man i sammanhanget på radio nämnde att hon hittades utanför Tollarp. Hör man talas om sin hemby
vill man gärna att det är i trevligare sammanhang.
Radio hade i dag ringt hem till min ömma moder och sökt henne. Hon råkar heta exakt samma som Heléns
mamma, och de råkar bo relativt nära varandra (Skåne). Snacka om att vara maniska (kommer inte på ett snällare
ord). Man chansar sig fram för att få tag i familjen. Jag tror att de klarar sig utan mediauppvaktning. För deras
skull vill jag att detta sätter punkt för 15 år av ovisshet och att man gripit rätt man för dådet.
•
Ändra..
06:20:00, Kategorier: Blogginlägg

Slöseri
Nej, det är inte acceptabelt. Ringholm förlängde förra veckan sitt besök i Portugal med en vecka för att kunna se
Sverige möta Italien i EM-fotboll. Därefter fick regeringsplanet hämta honom för 70 000 kronor då han skulle
hålla tal inför LO-kongressen.
"Jag tror att svenska folket har förståelse för att när vårt landslag är ute i Europa och gör goda insatser ska de
också ha ett stöd av sin regering".
Tjoflöjt och godbajs. Det ingår inte i regeringsuppdraget. Och så går 70 000 från skattemedel för planet hem. Till
LO-kongressen vars medlemmar får jobba länge för att få ihop till 70 000.

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2004/06/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: Juni 2004

Sida 6 av 20

Dålig planering och respektlöshet. Och varför får en finansminister slösa skattemedel? Dessutom på något som
inte är akut. Det handlade knappast om Sveriges säkerhet.
•

Ändra..

2004-06-23
20:55:00, Kategorier: Blogginlägg

Uppdaterad delsida
Ms-sidan 2004 är uppdaterad.
•
Ändra..
16:15:00, Kategorier: Blogginlägg

Skitstövlar (ansvariga chefer och politiker) inom Göteborgs kommun
Okej. Nu är jag förbannad och då skiter jag i vem som läser. Särskilt kan jag rikta detta till kommunansvarig i
Göteborg. Hemtjänsten är katastrof.
Remiss gick till hemtjänsten om att jag behövde akut hjälp med städning och inköp. Den remissen skickades i
februari. Sedan var det ett evigt dividerande innan jag fick någon hjälp. Första besöket av hemtjänsten var den 1
april. Tydligen är det ett stort organisatoriskt problem för dem att jag arbetar 75 %. Man vill att jag är pensionerad
heltid för att kunna hjälpa mig.
Man har hyrt in Samhall för att sköta inköp. Tyvärr jobbar jag fredagar (2 av 3) och därför kan inte Samhall
handla åt mig.
Lösningen blev att städgruppen skulle handla åt mig. Men tyvärr så jobbar jag schema och kan inte vara ledig
samma veckodag varje vecka. Därför gav de upp efter en och en halv månad.
Då skulle en annan grupp inom kommunen sköta mina inköp. Samma problem där. De måste ha en bestämd
veckodag varje vecka för att kunna hjälpa mig. Detta kom de fram till efter en månads uppehåll av inköp för min
del. Lösningen här blev att jag varje onsdag (2 av 3) får sluta tidigare på jobbet för att hinna hem till kl. 15.
Förra veckan kom man första gången. De varor jag beställde stämde förutom att det blev fel kvantiteter och fel
varumärken trots min mycket utförliga handellista. Eller som att Kneip brödlimpa blev knäckebröd i slutändan.
Vidare visste inte personen som skickats hem till mig vad syftet med besöket var.
Och denna vecka uteblev man bara. Trots att det ligger, på deras begäran, som en fast punkt varje vecka,
onsdagar, kl. 15.
Nu ska jag ta Treo. Jag har huvudvärk. Jag har inget att äta.
Som vanligt får jag väl skylla mig själv som fått ms... Det vore ju inte första gången jag fick höra det. Men jag ser
inte ms som ett problem. Problemet är vad jag skrev som rubrik.
PS. Och så vill jag inte ha hem bakfulla hemtjänstanställda...
•
Ändra..
12:25:00, Kategorier: Blogginlägg
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Tar emot
Varför får jag tunghäfta i handlederna när jag vill skriva något som egentligen ingen bör ha ont av?
•

Ändra..

2004-06-22
16:30:00, Kategorier: Blogginlägg

Veterinär del 4
Inte ens Gazzy uppskattar flärdtjänsten. Nu har hon åkt två gånger tur och retur till veterinären. Eller är det så att
hon inte uppskattar bilåkning rent generellt?
Hos veterinären var man mycket nöjda med hur kissen såg ut. Det har förvånansvärt snabbt blivit bra, d.v.s. inga
spår syns längre på huden efter några infektioner. Fortfarande verkade man dock lite undrande vad som utlöst det
hela. Har det varit en allergisk reaktion så ska den nu ha försvunnit helt i och med att hon i dag fick ännu en
kortisonspruta. "Ja, det är hon som inte tycker om oss, va?" var frågan jag fick när det var dags att ta ut kissen ur
buren. Nej, men hon har helt ändrat attityd sedan dess hennes smärtor försvunnit. Det är okej att ta i henne. Mer
eller mindre. Hon var i dag så förskräckt att buren var tryggheten och vi fick vända upp och ner på buren för att få
ut henne. Sedan ville hon bara fly in till tryggheten igen. Det fick hon. Så snart hon fått sin kortisonspruta.
I dag var där många kissemissar hos veterinären. Och en som fick avlivas akut som hade fått någon infektion som
inte kunde åtgärdas. Det kändes. Jag led med husse och familj. När det stod klart att kissen skulle tas bort, ringde
man efter familjen. Och stackars kisse. Jag hoppas det dröjer länge till innan min kisse måste "resa till Paris".
Resten av dagen har jag bara jobbat. Jag känner inte av något efter sjukgymnastiken i går. Visst, jag hade ont i
går, men det var under själva passet.
•

Ändra..

2004-06-21
18:15:00, Kategorier: Blogginlägg

Sjukgymnastik
Aaaahhhhhjjjj. Nu har sjukgymnastiken satt igång på allvar. Några uppenbara störningar/symtom existerar inte
mer än att jag som trygghet greppat kryckan senaste året. På jobbet gick och stod jag hela dagen men lämnade
kryckan åt sitt öde. Direkt efter jobbet, när jag var komatöst trött och darrig i kroppen, var det dags för
sjukgymnastik.
Hos sjukgymnasten började jag med något jag inte gjort på 11 år. Jag cyklade. Muskler som jag inte längre trodde
existerade gjorde sig påminda. Sedan fick jag lyfta på benen (ett i taget, men inte à la vovve) med tyngder runt
fötterna. Ännu fler muskler gjorde sig påminda. Därefter fick jag göra tåhävningar i "uppförsbacke" men några
muskler kände jag inte av - de måste vara döda. Sist av allt skulle jag svanka (samma effekt som sit ups) och det
var totalt misslyckat. Ligger jag ner har jag ingen svank. Min vikt pressar ner svanken så det blev lite misslyckat.
Tills jag samtidigt började lyfta bäckenregion samtidigt som jag sträckte på ett ben. Ja, svanka gjorde jag väl inte,
men effekten var densamma - jag spände bukmusklerna. Dock kände jag det aldrig i just bukmusklerna. Istället
kändes det i armarna?! Nåja. På torsdag ska jag göra om samma program. Kanske jag går därifrån med
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tvättbrädemage? *host*
Hur det känns efteråt? Helt okej, lite stel i lederna, men ingen smärta eller ökad trötthet. Istället kände jag mig
väldigt pigg när jag åkte hem. Muskelstyrka, uthållighet, kondition och koordination är målet. Kanske jag kan
släppa kryckan helt snart och gömma rollatorn? Äh, jag kämpar på. Det här var riktigt kul. Jag tycker om att röra
på mig även om orken ännu inte är överväldigande.
I morgon: Återbesök veterinären. Jobbar.
Onsdag: Leidg. Hembesök av sjukgymnast (annan än ovan), arbetsterapeut (annan än som gav mig rollatorn) och
hemtjänst (inköp).
Torsdag: Jobbar. Sjukgymnastik.
Midsommarafton: Jobbar.
Jag har ett tufft schema.
•
Ändra..
05:10:00, Kategorier: Blogginlägg

I'm baaack!
Fungerar det nu? Det har varit otroligt struligt att få rätt på databasen efter att jag bytte webbhotell.
Så vad har jag egentligen gjort senaste veckan?
Måndag 14 juni
Jobbet sommarstängde 13 veckor. Jag sitter på en stängd arbetsplats och sliter mitt hår. Det är deadline för viss
statistik midsommarveckan och alla läkare har semester. De som jag bara måste få tag i för att kunna göra klart
statistiken.
Tisdag 15 juni
Ah, en ledig dag med sömn. Massor av sömn.
Onsdag 16 juni
Jag var hos sjukgymnasten för första gången. Det var bara en inledande undersökning då jag först kommande
vecka sätter igång mer aktivt. Vad det nu är jag ska gör. Träna styrka, uthållighet och kondition? Egentligen borde
jag vara sjukskriven för att orka/hinna, men jag går snart på semester. Första veckan ska jag träna två gånger.
Därefter vet jag inte. Ofta. Kanske mer än två gånger per vecka.
Torsdag 17 juni
Första matleveransen med ny hemtjänstgrupp. Allt blev fel. Och dyrt.
Fredag 18 juni
Moderskeppet landade på kvällen.
Lördag 19 juni
Mys med moderkakan.
Söndag 20 juni
Moderskeppet lyfte på morgonen men återvänder om två veckor när min semester börjar. I övrigt har dagen mest
gått åt till att försöka få rätt på hemsidan. Det vill sig inte. Något är fel.
Kissen verkar må bra. Antibiotikan är slut. Hon äter och dricker långt mer än vad hon tidigare gjort. Hon går fram
och tillbaka och muttrar för sig själv och verkar allmänt förändrad (positivt, negativt?) jämfört med vad jag är van
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att se. Trött är hon, men det beror nog mest på antibiotikan. På tisdag ska vi på återbesök för att höra om
veterinären håller med mig om att framsteg skett. Helt klart är att hon nu är väldigt fin på kroppen. Huden har läkt
och hon slickar inte längre mer än då hon tvättar sig. I början, efter att vi varit hos veterinären, blev
hudinflammationerna gula och variga. Men nu syns ingenting. Hon är åter en bedårande kisse.
•

Ändra..

2004-06-14
18:40:00, Kategorier: Blogginlägg

Nu drar jag
Nu tar jag en paus i ett par veckor (max). Jag håller på att byta webbhotell och kanske också domännamn. Vi får
se. Det kommer eventuellt att bli lite tekniska störningar här, men ingen fara. Jag återkommer, var så säkra.
Under min frånvaro kommer jag att skriva minidagbok hos Succé - Dagbok på Nätet.
Min mejladress kan mycket väl upphöra. Använd istället succejontas (ett sånt där lustigt tecken) telia.com.
•

Ändra..

2004-06-13
16:50:00, Kategorier: Blogginlägg

Vanligt socker
Efter att ha sett reklamen för Vitalinea på tv, bojkottar jag produkten utan att ens ha testat den. Jag brukar inte
nappa på reklam men nu gör jag ett medvetet val - jag vägrar köpa Vitalinea. Det är den där reklamfilmen med
sumobrottarna. I reklamtexten står det "0 % VANLIGT socker". Det gör mig misstänksam. Naturligt söt eller
kemikaliesötma? Jag misstänker det sistnämnda. 100 % fejkat socker...
•

Ändra..

2004-06-12
18:20:00, Kategorier: Blogginlägg

Gazzy version 1.1
Trots att jag klippte i kisses tratt åt hon dåligt, drack dåligt, gick inte på lådan. Under fredagskvällen var hon så
slö och passiv att jag tog av henne tratten. Det var ett dygn tidigare än planerat men jag ville se hur hon egentligen
mådde samt jag ville få bort tratten innan jag skulle jobba helg.
Det var en helt ny kisse som uppstod efter avlägsnandet av tratten. Hon började tvätta sig direkt (tänk, inte tvättat
sig på två dygn - en äckelkisse) och jag övervakade henne nervöst. Jag visste ju inte om hon blivit av med
slickmanin. Det hade hon. Kortison och klippning har hjälpt. Dessutom gick hon direkt och åt, drack och gick på
lådan.
Hon verkar vara mycket mer harmonisk nu. Numera ligger hon i mitt knä igen, vilket hon inte gjort på tre år. Och
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så har hon börjat prata igen - det där muttrandet där hon går runt och pratar för sig själv. De senaste åren har hon
annars tystnat mer och mer och bara skällt på mig när något upplevts som fel, dumt eller orättvist. Att hon nu
blivit så harmonisk tror jag inte beror på slickdermatiten som är på bättringsvägen. Under narkosen hade man
passat på att dra tre inflammerade tänder som sas ha gjort ont för kisse att gå omkring med. Förmodligen är det
tänderna hon haft mest besvär av även om slickdermatiten varit allvarlig nog om än mer uppenbart och akut. Nej,
det är inte lätt alla gånger att läsa av kisses hälsotillstånd. Jag känner mig väldigt skyldig och kommer nu att gå på
regelbundna kontroller med henne.
Det som jag upplever som lite besvärligt är att ge antibiotikapasta. Även om hon är en explosiv kisse som man
inte får våldföra sig på, så är det lättare att ge tabletter. Pastan försökte jag först blanda med maten - då ratade hon
maten. Sedan testade jag att spruta ner pastan i halsen på henne - det gick men det gav henne panik. Numera
kletar jag det på hennes tass, vilket går nu när hon åter kan och får slicka på sig själv. Men lätt är det inte. Hon
sträcker inte precis fram vacker tass och låter mig kladda på henne.
Jag har svårt nog att komma ihåg att jag själv ska ta en spruta varje dag kl. 10. Nu ska jag också komma ihåg att
ge kissen antibiotika kl. 06 och kl. 18 samt p-piller varje fredag kl. 17. Jo, och så måste jag se till att hon äter
något gott (inte torrfoder) varje kväll då jag i det ska blanda ner fettsyra. *jontas himlar med ögonen* *kisse rullar
med ögonen*
Ännu en kaotisk vecka. Nu en kaotisk arbetshelg. Och sedan två kaotiska arbetsveckor. Kanske jag kan varva ner
veckan därpå - veckan innan sommarsemestern. Bara tre veckor dit.
•

Ändra..

2004-06-11
16:50:00, Kategorier: Blogginlägg

Åtta månader
Nu har så många gett mig länken till Aftonbladets artikel ”Död i åtta månader – då kom färdtjänsten” så jag måste
kommentera det hela.
Jo, jag är jätteupprörd. Faktiskt. Men inte p.g.a. att färdtjänsten dyker upp åtta månader senare. Nej, det mest
anmärkningsvärda är att mannen hade färdtjänst för att komma till dialysbehandling. Dialys… Åtta månader då
färdtjänsten uteblev… Dialys får man tre gånger i veckan! Det betyder att färdtjänsten uteblivit 96 gånger på åtta
månader (eg. 192 ggr tur och retur). Hur anmärkningsvärt är inte det?! Kanske är det just det som man bör reagera
på – färdtjänsten uteblir oftare än den kommer enligt beställning. Och det är landstäckande.
•
Ändra..
06:35:00, Kategorier: Blogginlägg

Religion
Fredagsfyran
Tema: religositet
1. Tror du på Gud/ Jehova/ Allah/ Mammon/ Whatever?
Nej. Men jag tror att själen med alla livskunskaper uppgår i en stor massa som jag kallar "Det stora ljuset". Ett
begrepp som myntats av olika New Age-falanger som samtidigt säger att det är Gud. Eller tror och tror. Jag kan ta
mig åt detta åtminstone som något logiskt i något där ingen vet, bara tror. Det "logiska" orkar jag inte utveckla.
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2. Har du provat någon New Age-grej? (typ stenar, auror, etc)
Tarot. Dock ser jag det inte som New Age då det är betydligt äldre än så. Dessutom är tarot ingen religion utan ett
psykologiskt redskap för att få upp medvetna tankar från det undermedvetna.
3. När var du på Gudstjänst (el. dul.) senast?
När ett kusinbarn döptes för X antal år sedan. Innan jag flyttade till Göteborg åtminstone. Mer än fyra år sedan
alltså.
4. Vilken är den bästa religionen?
För vem? Viktigast är att tro på sig själv utan att ta till en religion för att man inte själv klarar av att tänka eller
leva.
•

Ändra..

2004-06-10
14:10:00, Kategorier: Blogginlägg

Jag lägger av
Hemtjänsten kom fyra timmar för tidigt. Samtidigt som jag skulle gå till apoteket för att hämta ut kisses
antibiotika. Samtidigt som jag skulle ta min spruta. Innan jag hunnit göra morgontoalett. Dagen har varit kaos.
Precis innan jag skulle göra den stora ansträngningen (verkligen) att gå med rollatorn till och från apoteket, fick
jag för mig att ringa det allmänna apotekstelefonnumret. Tur var det. Mitt apotek hade inte kattantibiotika i
pastaform. Det fanns två förpackningar kvar på ett apotek en mil hemifrån, så det var bara att boka flärdtjänst.
Genom att jag ringde centralt till apoteket hade man reserverat en antibiotikaförpackning åt mig. Snabbt, lätt och
enkelt? Knappast. Jo, i och för sig. Men det var en timmes väntan på apoteket. Jag tog sista stolen (hade krycka)
och hånlog (nej) åt alla tanter som stod och föll i väntan på att de skulle få en ledig stol.
Fyra timmar för sent skulle jag ge kisse hennes antibiotika. Det gick problemfritt och jag är imponerad. Jag köpte
diarrémat (Whiskas) åt henne där jag rörde i 1) fettsyror och 2) antibiotika. Innan jag serverade henne denna
läckra måltid klippte jag i hennes tratt hon har över huvudet. Gick perfekt. Äntligen kan hon äta utan att jag sitter
och stoppar torrfoder i munnen på henne.
Oj. Nu har hon satt sig i kattburen. Jag trodde inte hon gillade den?
Jag har haft misstankar som i dag blev bekräftade. Mitt webbhotell lägger ner om ett par månader. Senaste tiden
har det fungerat väldigt dåligt. Jag har inte fått mejl, inte kunnat skicka mejl, hemsidan har inte gått att läsa o.s.v.
Tur då att jag redan står i begrepp att flytta domänen till annat webbhotell. Här gäller det att säkerhetskopiera
databasen manuellt framöver innan jag gjort den flytten. Jag tror man redan i dag gett upp servicen på
webbhotellet.
•

Ändra..

2004-06-09
19:00:00, Kategorier: Blogginlägg
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Veterinär del 3
Först var det problem när kissen blev dålig.
Sedan var det jobbigt att ha henne hos veterinär.
Nu är det jobbigt av andra anledningar.
Kissen har kommit hem igen. Jag undrar om man ringde hem till mig för att bli av med henne fortast möjligt då
det inte vara tänkt att jag skulle hämta henne förrän sen eftermiddag. Kissen hade exploderat när de skulle söva
henne och nu står där varning i hennes journal. Trots att jag sagt att hon inte tillåter att man rör henne, hade man
inte väntat sig hennes utbrott. Man vågade inte lyfta in henne i buren när jag hämtade henne, för då gjorde hon
utfall igen. Trots att hon var halvt nedsövd.
Kissen fick diagnosen slickdermatit. Plötsligt så tror man inte längre på matallergi. Eftersom det är en dermatit får
hon antibiotika. För att det inte ska klia fick hon en kortisonspruta. Dessutom gav de henne en B12-spruta. Nu ska
jag själv ge henne antibiotikapasta och något tillskott i maten (inga matrestrektioner) samt fortsätta med att ge ppiller fram till sterilisering. Kissen blev rakad, klorna blev klippta, tre tänder drogs ut (som borde ha gett upphov
till smärta, att de inte blivit dragna tidigare alltså) och tandsten togs bort. På hud hon slickat tog man hudbiopsier
som eventuellt kan skickas till odling senare om hon inte har dermatit utan allergi. Man tog provet i dag då man
inte vill söva henne fler gånger innan steriliseirng. Efter allt detta blev hon badad.
Det var en ynklig kisse jag hämtade. Groggy av narkosen och fortfarande blöt efter tvätten. Halskragen (tratten)
stör henne och det gick inte att ha henne kvar i kattburen när hon väl var hemma. Jag fick släppa ut henne och
sedan har hon gått i timmar runt och runt samt krockat med alla väggar, fallit omkull och trillat ur soffan. Undrar
hur många promille hon har?
Mitt stora bekymmer nu är hur kissen ska få i sig mat och vatten med tratt över huvudet. Jag kan inte ta bort den
vid måltid då jag sedan inte kan sätta på den igen. Som sagt. Hon exploderar. Jag har försökt finna andra mat- och
vattenskålar men ännu inte funnit något som fungerar. Och hur ska jag kunna ge henne medicin i maten om hon
inte kan nå maten? Trist också att hon inte kan tvätta sig på några dagar. Får hon bajs i pälsen får jag ju inte röra
henne/tvätta henne.
I morgon måste jag köpa antibiotika. Efter det är det nog jag som är sjukskriven. På en skala mellan 1 och 10 där
1 betyder överansträngning, är jag nu på 10.
Min kisse är fin...
•
Ändra..
13:45:00, Kategorier: Blogginlägg

Veterinär del 2
Nu ska jag åka och hämta kissen. Jag vet inte så mycket än mer än att man sövt henne, klippt henne, klippt klorna
och tagit tandsten. Kattförsäkringen trädde in även om det inte blev så dyrt (självrisken blev billigare, men inte
nämnvärt). Dock misstänker jag att jag utöver får betala för medicin och specialmat.
Det har varit jobbiga timmar. Här har varit så fruktansvärt ensamt hemma. Jag har kommit på mig själv med att
söka efter henne med blicken och ibland pratat med den frånvarande kissen. Om det är så här när hon bara är
borta ett par timmar... Hur är det då den dagen min kisse tar slut för evigt? Jag har trots allt tillbringat varje dag
med henne i snart fyra år.
Mot djurkliniken...
•

Ändra..
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11:00:00, Kategorier: Blogginlägg

Veterinär del 1
Gazzy gillade inte att vara fastande från kl. 22 i går. Det fick jag höra 22.30 av henne. Ändå hade jag försökt
locka henne att äta lite precis innan. I praktiken började fastandet redan kl. 19.
I morse var jag bekymrad över hur jag skulle få in henne i buren. En minut innan jag skulle trycka in henne i den,
så gick hon själv in och lade sig till rätta. Det var bara för mig att stänga dörren. Kanske det var lite tidigt innan vi
skulle bli hämtade, för hon försökte efter en stund sparka ut dörren i buren. Då gick jag ut med henne för att
distrahera henne. Distraherad blev hon. Eller chockad. Hon har inte varit utomhus på 3½ år och där var så mycket
att förfasa sig över. Särskilt hemskt var fiskmåsarna och skatorna som hon är livrädd för redan inomhus.
Inte ett pip kom det från kissen från det vi gick hemifrån. Lugn och fin (skärrad?) utan problem. Däremot så blev
det problem hos veterinären. Kissen min är i så dåligt skick (allergi) att man inte steriliserar henne i dag. Man
nöjer sig med att raka ner henne, ge henne kortisonspruta och sedan får vi avvakta. Det blir några återbesök och
kanske en sterilisering kan bli aktuell om ett par månader. Jag förmodar att hon nu ska få särskild kost/diet samt
kortisontabletter. Mer får jag veta under eftermiddagen. Ännu senare i eftermiddag hoppas jag få hämta hem
henne. Som sagt är hon rejält sjuk och det p.g.a. allergi där hennes klåda fått henne att slicka av sig pälsen och
genom det blivit infekterad. Trots allt vet jag ännu inte utgången.
•

Ändra..

2004-06-08
19:20:00, Kategorier: Blogginlägg

Kompletterande
Oj, men tack. Så många kommentarer har jag aldrig fått som om Naken-Gazzy. Dagens blogg får bli ett
förtydligande på uppkomna frågor/kommentarer. Det räcker väl? Trots allt har jag jobbat över nio timmar i dag
samt därefter varit hemma hos r2. *pekar på länk till höger*
Kissen får tovor emellanåt - dock aldrig "mattor" som det nu blivit. Jag brukar hålla god koll på detta genom att
använda händerna istället för borste då hon absolut vägrar borstas eller tvättas. Hittills har det gått, men nu inser
jag att jag måste ta iväg henne oftare för att få hjälp. Särskilt nu efter att jag själv försämrats sista halvåret och inte
riktigt klarar av kisses välbefinnande. Jag lider nog mest över att jag kanske inte är henne värdig, att jag
"missköter" henne.
Tovor har jag tidigare också kunnat klippa bort men den här gången började hon själv med att försöka slicka bort
det och kunde sedan inte sluta slicka huden. Anledningen sägs vara att hon fick ett sjukt beteende av att jag inte
aktiverar henne som tidigare då vi ständigt lekte och busade.
Flärdtjänst är inbokad så att jag kommer med kisse till veterinär. Det går alldeles utmärkt. Jag har dessutom valt
en veterinär som inte ligger i Gbg.
Lite rädd är jag också om man finner något annat som felar kissen. Det hon slickar ser kladdigt och infekterat ut
samt jag vet inte om fyra år med p-piller påverkat henne negativt. Jag hoppas jag får en kisse med mig hem igen
efter veterinärbesöket.
Jag behöver ingen ro när det behöver kisse. Jag gör allt för henne. Kosta vad det kosta vill. Men anses ett
förkortande av kisses liv vara det mest humana, så tvekar jag inte att ta rätt beslut. För hennes skull. Inte för mitt
eget egoistiska.
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Veterinären ansåg att jag inte behövde komma förrän onsdag. Själv är jag tveksam till den bedömningen när jag
ser hur kisse lider och har ont. Men detta var p.g.a. tid för sterilisering. Man vill göra allt på en gång när de ändå
ska söva.
Kattbur, har det visat sig, kan jag få låna av många då här finns många kattägda i min närhet. Eftersom
veterinärbesöket inte är förrän på onsdag så behövde jag inte hämta buren förrän i dag (tack, r2). Men efter det här
och med tanke på att det blir fler besök för pälsvård, kommer jag att önska mig en kattbur. Förtida julklapp?
Kissen verkar må bättre även om hon fortfarande håller på att tvätta av sig pälsen på samma fläck som innan. Nu
är den kala fläcken 5 x 25 cm. En lång "pälskorv" hänger bredvid svansen och irriterar henne. Hon slår argt på
svansen men det är inte av det hon har ont. Det är den blottade huden som gör ont. Nu har hon fått lite mer ro och
har sovit mycket jämfört med första två dygnen då hon slickade oavbrutet. I natt har hon sovit hos mig i sängen
och inte beklagat sig som tidigare. Kanske det går åt rätt håll automatiskt, men jag avbokar inga veterinärbesök
för det.
Jag borde ha sjukskrivit mig dessa dagarna. Jag har inte varit människa att få ro på jobbet då tankarna ständigt
vandrat hemåt. Samtidigt har jag kanske behövt komma ifrån då jag får fysiskt ont i hela mitt inre av att se kisse
när hon inte mår bra.
Skönast är i denna soppa är att jag fått flexledigt från jobbet. Jag behöver inte pendla fram och tillbaka. Frågan är
hur jag ska göra på torsdag. Då kommer hemtjänsten och det jagar upp kissen rejält som är livrädd när
dammsugaren åker fram. Jag kommer nog att stänga in mig med henne i gästrummet. Hon behöver nog lite lugn
och ro efter sin operation. Annars är jag ledig nu då jag inte jobbar förrän på helgen. Tänk, omvårdnad är nog vad
både jag och kissen behöver, eller gemenskap. Skönt att jag får vara hemma efter operationen och vad mer man
nu kommer fram till.
Tack för all omtanke. Jag lär återkomma i morgon med en uppdatering.
•

Ändra..

2004-06-07
16:00:00, Kategorier: Blogginlägg

Naken-Gazzy
Det började natten mellan lördag och söndag. Kissen började slicka sig febrilt och håller fortfarande på. Hon har
slickat bort sin egen päls ända in på skinnet. Det gör ont och hon skriker av smärta om jag försöker ta på henne.
Hon vägrar lägga sig, kanske för att hon inte kan - det gör för ont. Hela hennes vänstersida är naken. Huden är
sårig och kladdig.
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Jag har varit djupt orolig för henne. Jag lider med henne och har inte vetat vad jag skulle göra. Det har varit en
plåga att se henne och ännu värre när jag varit på jobbet och inte sett henne.
Under dagen har jag ringt veterinären. Anledningen till att jag inte gjorde det redan under söndagen berodde på att
jag ändå inte har någon kattbur. Jag skulle inte kunna ta henne någonstans. Veterinären kom fram till att kissen
vill bli av med sina tovor. Därför har hon börjat slicka på dem men kan nu inte sluta. Detta sistnämda sjuka
beteende beror möjligtvis på att hon är understimulerad. Jo, jag har inte kunnat leka lika mycket med henne
senaste tiden eftersom jag själv inte mått särskilt bra. Lösningen på kisses problem är att hon får en halskrage
samt att man rakar av henne de tovor som är kvar. När vi ändå måste söva henne för detta (det går inte att hålla
henne) ska vi passa på att sterilisera henne. Detta är något jag viljat gjort länge men inte blivit färdig till eftersom jag inte har någon kattbur. Kattbur får jag nu låna. På onsdag ska allt detta ske. Hoppas nu detta räcker
så man inte kommer att det är ytterligare något som felas min älskling. Jag tycker inte om att se henne lida så som
hon gör nu. Det känns väldigt långt tills på onsdag...
Foto tog jag i går kväll. I dag har hon en hudremsa utan päls på cirka 25 cm. Pälsen hon slickat av sitter som en
lång extrasvans bredvid hennes riktiga svans. Den avslickade pälsen får jag inte klippa av då hon skriker av
minsta rörelse från min sida. Hon är rädd och har ont. Jag också.
•
Ändra..
05:15:00, Kategorier: Blogginlägg

Latinopopsångare
Jag har inte imponerats av Jennifer Lopez. Därför har jag heller inte imponerats av hennes förhållande med Ben
Affleck trots alla skriverier i skvallerpressen. Däremot har jag reagerat på ryktet om att J-Lo dumpat Ben till
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förmån av Marc Anthony. Jag har nämligen inte riktigt förstått det hela. För inte så länge sedan såg jag Marcs
dunderbröllop med Dayanara Torres som ett inslag hos Oprah. Allt var så perfekt. Så lyckligt. Och nu är Marc
omgift med Jennifer.
Betoning Jennifer
Betoning Marc
•

Ändra..

2004-06-06
21:20:00, Kategorier: Blogginlägg

Bortom stjärnan
I ett par månader har jag läst en bok. Nej, det tog inte ett par månader att läsa boken, men jag hade p.g.a. tidsbrist
gjort uppehåll i sex veckor för att nu läsa ut den i helgen. Gud, vilken dum bok.
Bortom stjärnan av Elisabeth Nemert. Boken påminde mest om Angelique-böckerna. Man får följa en flickas liv
från Betlehem - Alexandria - Rom. Hennes livsuppgift är att frigöra slavarna. Boken utspelar sig under Jesu tid.
Det jag mest protesterar mot är ordvalen i boken. Diamanter. Som bin runt en sockerbit. Andra sidan jordklotet.
Upplysningsvis så fanns inte dessa uttryck för 2 000 år sedan. Diamanter var fortfarande ett okänt begrepp (i
motsatsen till rubiner och smaragder). Sockerbitar kan jag inte tänka mig fanns. Idén om att jorden var rund
existerade inte heller.
När jag ändå gnäller. Dialogerna var märkliga. Person A pratade en sida i boken. Person B svarade vilket
motsvarade ännu en sida. Det naturliga samtalet går inte till så. Snarare var det monologer som skulle berätta
personernas egenheter än visa på samspel i en dialog.
Betyg? Den är inte värd ett betyg. Kanske jag borde skriva ett inlägg hos Boksidan?
Ändra..
•
16:20:00, Kategorier: Blogginlägg

Vilodagen
Vilodagen.
•

Ändra..

2004-06-05
15:40:00, Kategorier: Blogginlägg

Intressant värre
Ett naturligt åldrande leder garanterat till döden förr eller senare. Inget stort. Inget märkvärdigt. Är man 93 år och
har Alzheimers är det ganska självklart att döden kommer att infräffa. Enligt CNN sker det om med allt mellan
veckor och månader. Enligt Aftonbladet vilken sekund som helst. Ronald Reagan. En nyhet som jag inte förstår
värdet av då nyheten uppdateras efter hand. Räcker det inte med ett konstaterande efteråt? Säger jag cyniskt.
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Annars gör jag det enda vettiga för dagen. Jag sitter i soffan med kissen och läser en bok. Det är helg. Jag är ledig.
Amen.
•

Ändra..

2004-06-04
22:25:00, Kategorier: Blogginlägg

Vaccinationer - igen
Okej. Jag dementerar det mesta av det jag skrev i förra anteckningen. Efter ett samtal med modern har jag förstått
att jag fått fler vaccinationer än de som står i vaccinationskortet. Hon sa åt mig att titta i "Boken om mig" som hon
skrev i under min uppväxt. Där stod mycket mer. Där stod till och med om vilka barnsjukdomar jag haft.
Märkligt hur man antecknar saker och sparar. Varför ska man egentligen spara sådant här? Knappast för att man
tror att man ska få ms och att man sedan vill forska kring tidigare sjukdomar och vaccinationer. Men jag är glad
att jag hade alla dessa uppgifter, för kanske det kan hjälpa någon i framtiden.
Ömma modern hade också i dag sprungit på vår gemensamma lärare från 1991. Då vi båda gick på Komvux och
läste in/kompletterade gymnasiekompetensen. Den här läraren frågade efter mig. En lärare som jag hade under ett
läsår i engelska. Varför kom hon ihåg mig? Jag kommer inte ihåg henne...
•
Ändra..
15:05:00, Kategorier: Blogginlägg

Vaccinationskort
Vilka märkliga frågor... Jag har i dag fått en hög med papper där det ställs en massa konstiga frågor kring ms. Jo,
jag ska delta i en undersökning då man tror att tidigare kraftiga förkylningar och barnvaccinationer kan vara den
stora bidragande orsaken till att man får ms.
Jag uppmanas ta kopia på mitt vaccinationskort. Jo, tänk. Jag har faktiskt sparat kortet och kom dessutom ihåg
vart jag hade det. När jag läser det blir jag nästan rädd. Har jag verkligen fått alla de sprutorna? Mot just de
sjukdomarna? Och vaccinationer ska vara bra? Okej, kanske bra mot det man får vaccination mot, men ändå? Kan
det ha strulat med mitt överaktiva immunförsvar?
Förr (läs: innan ms) hade jag mellan 1-2 förkylningar per månad. Numera (läs: med ms) har jag max en
förkylning vartannat år men då är jag också rejält sjuk. De tidigare förkylningarna kan vara orsaken till ms.
Samtidigt som man frågar efter vilka barnsjukdomar jag haft. Som barn hade jag möjligtvis mässlingen och röda
hund, men doktorn kunde aldrig bekräfta det då det i såfall var väldigt lindriga varianter. Däremot så fick
vattenkoppor vid 27 års ålder (två år före ms). Också det kan vara en utlösande faktor. Jag var så sjuk att
immunförsvaret då arbetade för fullt. Och jag blev så dålig att jag hamnade på sjukhus.
Däremot så undrade man också i undersökningen om man haft mycket halsfluss då det tydligen också kan vara en
bidragande orsak till en ms-diagnos. Aldrig. Jag har aldrig haft halsfluss i hela mitt liv trots alla förkylningar.
Ja, ska det vara så här med "möjliga" orsaker, så kan jag förstå att man gör en undersökning. Frågan är om man
kommer fram till något. Åtminstone inte i förebyggande eller behandlande syfte. Och allt ovan var känt sedan
tidigare. Kanske det mest varit ett rykte som man nu vill ha svart på vitt? Och varför undrar man över i vilka
länder mina föräldrar är födda och vad de har för utbildning? Nåja. Jag svarar på allt. Allt det jag kan. Och tar en
kopia på mitt vaccinationskort. Kanske det hjälper någon annan i framtiden, den här undersökningen?
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Ändra..

2004-06-03
18:10:00, Kategorier: Blogginlägg

Följeslagaren
Under någon timme per vecka kan man gå på ”drop in” för att prova ut gånghjälpmedel. Det har jag inte vetat om
samt inte visst var någonstans det kunde göras. Det är därför jag fått vänta fyra månader på rollator. I dag fick jag
sluta extra tidigt på jobbet för att kunna passa tiden för denna ”drop in”.
Timmen innan jag skulle åka för att prova ut rollator blev jag rejält ledsen. På något sätt blir min ms mer påtaglig
när jag ”byter upp mig” vad gäller gånghjälpmedel. Kryckan har mest varit jobbig sista tiden då jag belastar
kroppen fel samt inte kan sitta ner och vänta på flärdtjänsten. Av de två anledningarna skulle en rollator underlätta
mycket även om jag inte använder rollator eller krycka privat hemma i bostaden. Men ledsen blev jag. Rollator
känns inte bra rent mentalt.
Alltså var jag redan ledsen när jag steg in på mottagningen för utprovning av gånghjälpmedel. Inte blev det bättre
där när jag såg klientelet för utprovning av rollatorer. 70+ med stroke. Det kändes inte som om jag hade där att
göra. Jag var malplacerad.
När det var dags för mig att prova ut rollator kom nästa bekymmer. Min vikt. Min längd. Min bredd.
Standardrollator var utesluten. Man fick leta i gömmorna för att hitta en rollator som stämde in på min
kroppsbyggnad. Ledsen, malplacerad och skamkänslor för att jag inte var stöpt i standardform.
Eftersom jag kommit dit med krycka undrade jag om det inte fanns någon sorts ”clips” att sätta på rollatorn där
man kunde spänna fast kryckan. Jo, det fanns men det fick jag själv skruva fast hemma då man inte hade tid med
sådant. Nonchalerad. Ledsen. Malplacerad. Fetto.
När jag skulle gå därifrån undrade kassan vad det var för personnummer jag uppgett. Jag blev mer eller mindre
anklagad för att ha stulit någon annans personnummer då det inte stämde med det namn jag uppgett. Jag kan väl
inte hjälpa att jag har fem namn där datasystemen själv hittar på egna varianter av vad jag heter? Ifrågasatt.
Nonchalerad. Ledsen. Malplacerad. Fetto.
Efter allt detta skulle jag gå hem. Att gå med en rollator samtidigt som man ska hålla reda på en krycka som
ständigt var i vägen gjorde det inte bättre. Som om inte det vore nog så fick jag en korg på rollatorn. Då jag har så
långa fötter så sparkar jag av denna kort när jag går. Mycket irriterande. Irriterad. Ifrågasatt. Nonchalerad.
Ledsen. Malplacerad. Fetto.
Så kom då eldprovet när jag väl kommit hem. Jag skulle ta mig in genom ytterdörren. Det gick men var inte helt
lätt att öppna en dörr mot mig samtidigt som jag skulle hålla upp den, få in rollatorn och kryckan som levde ett
eget liv. In kom jag efter en kamp över materian. Dock kom det verkliga bekymret vid hissen. Rollatorbredd: 70
cm. Hissdörrens bredd: 70 cm. Och hissdörren går inte att ställa upp. Trixande, lindrigt sagt. Det betyder också att
sätter jag på ”clips” på rollatorn går den absolut inte in i hissen. Dessutom har jag hemma en så smal hall att jag
måste placera rollatorn mitt på vardagsrumsgolvet. Gissa vem som nu är arg? Kommunen vill inte ge mig
handikappsanpassad bostad då de anser att dörrarna är tillräckligt breda. Bevisligen inte. Dock har jag i dag fått
ett telefonnummer som jag ska ringa för att få hem en arbetsterapeut som mäter mina dörrar och skriver intyg till
kommunen för att motivera till handikappsanpassad lägenhet. Men under tiden? Arg. Irriterad. Ifrågasatt.
Nonchalerad. Ledsen. Malplacerad. Och ett stort jävla fetto som får skylla mig själv som inte är smal och frisk.
Dessutom är rollatorn ful.
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Slut på minnet
I går när jag skulle starta mobiltelefonen kunde jag inte komma ihåg min PIN-kod. Den kod jag slagit in dagligen
i två år. Borta. Komplett försvunnet ur minnet. Jag var övertygad om att jag ändå kunde koden, så jag testade slå
in den. En gång. Fel. Två gånger. Fel. Tredje och sista försöket stod jag över. Jag tänkte att om jag väntade till i
dag, skulle rätt kod ha dykt upp i mitt knivskarpa minne. Men se, dagens tredje och sista försök var också fel. Det
betyder att jag nu måste slå in PUK-koden och den kan jag absolut inte.
Jag gick igenom mina papper med koder som jag fick då mobilen inköptes för två år sedan. Lyckligtvis har jag
sparat alla papper. Jag har till och med samlat ihop dem så att de finns på ett ställe tillsammans med handböckerna
och garantin. Utom uppgifterna om PIN- och PUK-koderna. Jag minns inte vart jag gjort av just de uppgifterna.
De är lika borta som koderna i huvudet.
Nu får Telia skicka ut nya uppgifter till mig. Märkligt nog kom jag ihåg användarnamn och lösenord för Mina
sidor hos Telia. De uppgifterna har jag inte använt många gånger på de sista fem åren. Men nu är ett mejl skickat
om att jag behöver nya koder. Annars är det synd om mig då jag är så beroende av mobiltelefonen. Hur ska jag
annars kunna efterlysa uteblivna flärdtjänstbilar?
Mitt minne är omfattande men något dimmigt. Rejält dimmigt. Obefintligt.
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Deep throat
Den senaste timmen har ett par hundra försök till intrång på datorn skett. Brandväggen stoppar alla försök, men
det är tröttsamt att se eländet. Det är den trojanska hästen Deep Throat som är överaktiv. Jag får vara glad att jag
inte har fått in trojaner (eller virus) i datorn. Hittills har jag åtminstone inte fått det.
Nej, benen är inte bättre. I morgon ska jag till arbetsterapeut och se ifall de har något bra hjälpmedel åt mig.
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