
Arkiv för: April 2005 

2005-04-30 
 21:45:07, Kategorier: Blogginlägg  

Språka på svengelska 

Frågorna funna hos Larsson, Bella och Eponine. 

1. What is your name?  
Jonas. 

2. What color underwear are you wearing now?  
Blågrå. 

3. What are you listening to right now?  
Radion, någon reklamkanal. 

4. What are the last 2 digits of your phone number?  
05. 

5. What was the last thing you ate?  
En salamismörgås. 

6. If you were a crayon what color would you be?  
Turkos. 

7. Who was the last person you talked to on the phone?  
Ömma modern. 

8. The first thing you notice about the opposite sex?  
De ville pussas. (Upptäckte jag som 4-åring). 

9. Favorite Food?  
Lammkotlett, potatisgratäng med vitlök och ett glas rödvin. 

10. Favorite Drink?  
Med tanke på min nuvarande kosthållning - Pepsi Max. 

Var är 11? 

12. Favorite Alcoholic Drink?  
Jag är inte mycket för alkoholhaltig dryck. Tre går dock att hälla i mig; Baily's (likör), Kronenbourg (ljus starköl) 
och rödvin. Hälla och hälla... ett glas, max. 

13. Favorite place to shop?  
Böcker och ting för kropp och själ. Tyvärr har jag 30 mil till affären. Och de är vad de låter som. 

14. Hair color?  
Jag vet inte riktigt. Det börjar mörkna samtigit som där börjar komma ovanligt mycket grått - särskilt i skägget. 
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15. Eye Color?  
Jag var tvungen att kolla. I dag är de havsgröna. Ibland är de ljusblå, mörkblå, gröna, blågröna, o.s.v. Det beror på 
humör. 

16. Do you wear contacts?  
Nej, men jag har testat. Tyvärr är det ingen höjdare när man jobbar i en miljö där luften är torr. 

17. How many people u fucked?  
Oj, många. Exakt hur många jag lurat, vet jag inte. Eller vad menas med "fucked" i det här sammanhanget? 

18. Favorite Month?  
September. När björkarna skiftar i gult. 

19. Favorite Fast Food?  
Hamburgare med "allt" och som inte säljs via någon kedja. 

20. Last Movie you Watched?  
Jag minns inte. Någon på tv för några veckor sedan? 

21. Favorite Day of the Year?  
Jag ser ingen speciellt återkommande dag som bättre än någon annan. 

22. Are you too shy to ask someone out?  
Nej, det är bara att fråga. Jag får ändå avslag. 

23. Summer or Winter?  
Vinter. 

24. Hugs or Kisses?  
Det står nog "hug-a-bear" i pannan på mig. 

25. Chocolate or Vanilla?  
Vaniljsås. Vaniljkräm. Mjölkchoklad.  

26. Do you want your friends to respond back?  
Nej, det var aldrig syftet med att jag besvarade frågorna. Ingen gav mig frågorna och jag skickar dem inte vidare. 

27. Who is most likely to respond?  
Någon som är lika uttråkad som jag och som inte vet vad de ska skriva om i dag. 

28. Who is least likely to respond?  
De som inte sett frågorna. 

29. What books are you reading?  
Böcker är mycket sagt, men facklitteratur i alla dess former tycker jag om - särskilt om det handlar om sjukvård 
och sjukdomar. 

30. Favorite TV Show?  
Våra bästa år, Extreme-showerna, Alias, Tru calling och Lost. Men bäst av dessa måste Alias vara. Just nu visas 
tredje säsongen och alla de vändningar som gjorts är... intressanta. 

Var är 31? 
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32. Favorite board game?  
På nätet: Mahjong. 

33. What did you do last night?  
Sov. 

34. Favorite Author?  
Diana Gabaldon och Dean R. Koontz. 

35. Who inspires you?  
Ingen person, men yttre intryck av händelser. 

36. Butter, Plain or Salted popcorn?  
Salta. 

37. Dogs or cats?  
Här hemma är vi hundhatare.  

38. Favorite Flower?  
Tulpaner, tror jag. 

39. What do you say when you wake up in the A.M.?  
God morgon, kisseälsklingen. Ska vi gå upp nu? 

Var är 40? 

41. What's on your desk?  
Öh, vilket? Jag har tre hemma och ett på jobbet. Det jag sitter vid just nu; Gazzy, bärbar telefon, ADSL-modem, 
porslinsfår som jag fått av r2, överfullt pennställ, högtalare, skrivbordslampa, musmatta, bärbar dator, extern mus 
och externt tangentbord. 

42. Rock Concert or symphony?  
Eftersom jag aldrig besökt en symfonikonsert, skulle det vara givande. Kör de en "Vivaldis best of" i 
Konserthuset i Gbg, så går jag dit. 

43. Play or Opera?  
Teaterföreställningar gör mig nervös. Rätt som det är ska publiken integreras i föreställningen och då vill jag inte 
vara med längre. 

44. Have you ever fired a gun?  
Nej, inga skjutvapen alls. Har inte gjort lumpen och har därmed inte heller öppnat eld på något torg. 

45. Do you like to travel by plane?  
Har aldrig flugit, så jag vet inte. Generellt sett så tycker jag inte om att resa alls. 

46. Right-handed or Left-handed?  
Både och, men mest höger om jag ska skriva med penna. 

47. Smooth or Chunky Peanut Butter?  
Jag tycker att det är skitäckligt med jordnötssmör ö.h.t. 

48. How many pillows do you sleep with?  
Tre, en åt missan och två åt mig. 
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49. City you were born in?  
Kristianstads BB (numera gamla sjukhuset). 

50. Ever hitchhiked?  
Nix. 

 •  Ändra..  

2005-04-29 
 21:01:58, Kategorier: Blogginlägg  

Ny mobil på G 

Det är dags att köpa ny mobiltelefon. Mitt val är avklarat. Det blir (ännu en) Samsung men nu av modellen SGH-
E720. Megapixelkamera, video, mp3-spelare, e-post. Jag är inte helt säker, men jag hoppas att det går att 
telefonera med den också. 

- Jag bojkottar de svenska och finska mobiltelefonerna som jag anser vara fula och ha dålig hållbarhet. 

(Ojdå. Det är visst bara två veckor sedan E720 lanserades. Jag som inte brukar vara särskild snabb.) 

 •  Ändra..  

2005-04-28 
 20:28:33, Kategorier: Blogginlägg  

Fortsatt full rulle 

Jag visste det! När jag för tre år sedan tvingades till 25 % förtidspension, sa jag typ "ge mig andra arbetsuppgifter 
och jag kan jobba 100 %". Nu sitter jag där med andra arbetsuppgifter och jobbar på andra klockslag. Och känner 
hur mycket mer jag orkar. Jag vill gå upp på 100 % men får inte då arbetsgivaren avskrivit 25 %. Tusan också... 

Nej, nu får jag återgå till mitt. Dagtid hinner jag inte läsa igenom alla skriftliga anvisningar för hur mitt nya 
databassystem fungerar på jobbet, så jag sitter hemma på kvällarna och pluggar.  

Visst, ja. Nu har jag glömt att äta i dag igen... 

 •  Ändra..  

2005-04-27 
 20:55:34, Kategorier: Blogginlägg  

Utsökt 

Just nu verkar många hitta hit då man sökt på Nadia Björlin. Jag skrev om henne i somras då hon (nu för ett år 
sedan) dök upp i Våra bästa år, och senare i december skrev jag om henne då hon var Bruce Willis flickvän. Kan 
det nyväckta intresset för Nadia grunda sig i att Willis nu gjort slut? Nåja. Förra månadens stora nyhet, om man 
ser till varför man besökte min sida, var Fred Dursts sexvideo. Månaden innan dess var det någon som var One 
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night in Paris. Jag såg att Paris är ihop med en annan Paris. Så fantasilöst. Ungefär som min text för dagen. 

Det enda jag ville ha sagt är att jag lever. Kommentaren som fälldes i dag om hur jag sköter mitt nya jobb: "Ja, det 
växer då ingen mossa på dig". Jag är upptagen. 

 •  Ändra..  

2005-04-26 
 19:05:59, Kategorier: Blogginlägg  

Arbetscentrifug 

Med tanke på hur illa jag tycker om sommaren, så är det anmärkningsvärt att jag i dag betalade 5 013 kronor för 
sommarvädret i maj. Okej, så det beror på definitionen av sommarväder. För det första gillar jag inte värme och 
en svensk sommar brukar lyckligtvis inte vara Saharavarmt. För det andra så är Sommarvädret det s.k. bolag som 
förvaltar de fastigheter där jag har min bostad. Årets hyresförhandlingar är nu klara och min lägenhet sprängde nu 
5 000-kronorsvallen. Trist. Det är alltför dyrt. Hyran utgör 55 % av min lön (jaja, jag har mer inkomst än bara 
lönen – typ pensionen).  

Som jag skrev i lördags sker det omvälvande saker på jobbet just nu. Åtminstone ur mitt perspektiv. I helgen då 
jag jobbade låg datasystemet nere vilket gav mig lite merarbete då allt drog i gång i söndags. Därför hann jag 
under lördagen packa mina saker på jobbet. I måndags tog jag så mitt pick och pack och drog. Tvärsöver 
korridoren in på grannavdelningen. Arbetskamraterna har väldigt svårt att smälta detta och tycker att jag ändå ska 
komma dagligen för alla raster. Hur gärna jag än vill det, så gör jag det inte. Jag måste få en chans att komma in i 
den sociala gemenskap som finns på min nya arbetsplats så att jag inte blir alienerad.  

Det är märkligt att sitta på en ny arbetsplats med helt andra arbetsuppgifter. Med arbetsuppgifter som jag ännu 
inte lärt mig. Ingen kan lära upp mig då ingen annan kan jobbet. Visst, det ger mig frihet men jag känner mig 
samtidigt väldigt osäker. Ska jag nu uppfinna jobbet på nytt hade det varit önskvärt med ett bollplank – någon jag 
kan resonera med så att jag kan treva mig framåt i mörkret. Jag känner mig lite som ”where no man has gone 
before”. Spännande otäckt. Jo, jag har några halmstrån; jag styrs av yttre direktiv men är fri (hm) att själv lägga 
upp arbetet.  

Jobbiga dagar, med andra ord. Eftersom jag fortfarande jobbar schemalagd arbetstid, innebar det en fridag i dag 
som jag verkligen behövde. Det har blivit mycket sömn både i natt och i dag. De vakna stunderna drar jag upp 
min struktur för hur jag i morgon ska gå vidare med jobbet. Lyckligtvis saknar jag inte idéer. Nu ska jag bara 
försöka förankra dem hos andra och bli en lysande stjärna på arbetshimlen. *host*  

 •  Ändra..  

2005-04-25 
 20:35:50, Kategorier: Blogginlägg  

Tips 

Succé - Dagbok på Nätet är ett bra forum att både läsa och skriva på. Kanske jag är något partisk. 

 •  Ändra..  
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2005-04-23 
 12:27:56, Kategorier: Blogginlägg  

Jobbavslutning 

Det känns så sorgligt på jobbet i dag. Jag har tagit bort mitt namn från dörren. Alla saker som är "mina" håller jag 
på att packa ihop samtidigt som jag delar upp en del till mina kollegor och där en del går till papperskorgen. Även 
om jag även fortsättningsvis ska jobba "mina" helger, så känns det. Jag har trots allt suttit på samma ställe i fem 
år. Det hjälper inte precis att mötas av all bestörtning från arbetskamrater som upptäcker vad jag håller på med. 
Allt har gått så fort och många vet ännu inte att jag arbetade min sista "ordinarie" dag i tisdags. Ledsamt. Särskilt 
som jag inte vet vad det är jag kommer till. Jag har inget nytt att se fram mot då de nya arbetsuppgifterna är så 
vaga. Jag kan ännu inte riktigt relatera till det nya som komma ska. 

En läkare jag jobbat med i fem år (till och från, inte särskilt ingående eller nära) sa plötsligt i dag: "Nämen?! Är 
det Kristianstadsdialekt du pratar"?  

Det kunde jag inte neka till. Märkligt att man kan peka ut just den av alla skånska dialekter... 

 •  Ändra..  

2005-04-22 
 16:38:09, Kategorier: Blogginlägg  

Solkatt 

Jag hade en liten fotosession i går med Gazzy.  

 

Lilla missan tycker om att sitta i solen - här mitt på vardagsrumsmattan. Den där förhatliga mattan som hon 
annars undviker att gå på... om inte solen råkar finnas precis där. 
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En närbild av kissen där man ser hur mycket hennes ögon rinner. Förutom en plats i solen, vill hon också ha en 
plats i fönstret. Just nu är det väldigt intressant utanför, då alla fåglarna bygger bon i träd och buskar. Spännande 
ända tills en fiskmås kommer flygande. Då gömmer sig missan. Fiskmåsar är otäcka, stora och väsnas. 

 

Här fick Gazzy tag på kamerans armband. Trots en ålder på 7 år (blev hon visst i veckan som varit) och trots nylig 
operation samt kastrering, är hon väldigt lekfull och nyfiken. Hon påminner mer om en kattunge än om en äldre 
fembarnsmor.  

Oj, vad jag tycker om henne!  

I går gjorde jag ugnsbakad laxfilé som jag dränkte in i citron samt kokte ris med citronsås över. Tänk, jag har läst 
att katter inte tycker om citrondoft. Tvättar man kattlådan med något som har citrondoft, kan en katt undvika 
lådan. Jag tror inte kisseslampan läst det. Hon åt glatt när jag delade med mig av min middag - av ris, av lax, av 
citron.  

 •  Ändra..  

2005-04-20 
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 23:05:50, Kategorier: Blogginlägg  

Svensk låttext 

Enligt min statistik så är det många som hittar hit genom att söka efter svenska låttexter. Det bär mig emot, men 
här är en länk till en portal som specialiserat sig på just detta. Musikzonen. Upphovsrätten kan man tydligen 
glömma där.  

 •  Ändra..  

2005-04-19 
 21:30:00, Kategorier: Blogginlägg  

Allergiskt 

Inte sedan sommaren 1992 och 1993 har jag haft sådana pollenallergiska reaktioner som nu. Det är kanske dags 
att börja medicinera igen? Visst, nä. Jag tål ju inte antihistamin något vidare. Jag får fortsätta snörvla och ha klåda 
och rinnande ögon.  

Ibland tror jag att jag är ett medicinskt under. Jag har ju det mesta. Och klarar inte vissa läkemedel: 

- betainterferon (mina tidigare sprutor, Betaferon, med jobbiga biverkningar) 
- antihistamin (svår huvudvärk) 
- Zyban (sluta-röka-snusa-tabletten) 
- Morfin (blir medvetandesänkt - okontaktbar) 
- anestesi (narkos - andningsstillestånd) 
- Alvedon (levern tog stryk i samband och kombination av Betaferon) 
- Treo (magsår) 
- Cocillana-Etyfin (hostmedicin som ger gallkramp) 

Glöm det där att jag står i medicindelningsrummet på jobbet och plockar åt mig för eget bruk. Det man kan 
konstatera är att jag är svår att smärtstilla. Förresten så gjorde jag nog min sista dag på jobbet i dag. Ännu ingen 
ny tjänst, men fått en akut omplacering p.g.a. annans sjukdom.  

 •  Ändra..  
 15:44:45, Kategorier: Blogginlägg  

Paranoid uppföljning 

Jag berätta i förra veckan om det märkliga flygblad jag fått där grannen bjudit in till en lika märklig fest. Festen 
hölls i lördags, men jag har inget hört och jag närvarade inte. 

I dag kom ett nytt flygblad med rubriken "tack". Tydligen gick många dit, om man nu får tro flygbladet (och där 
är jag skeptisk). Nu har man tydligen hyrt en ännu större lokal och vill bjuda in oss grannar igen till en 
internationell fest redan nu på lördag. Pappan i familjen har tydligen en bror som är konsertviolinist och ska 
uppträda. Ännu en gång poängterar man "Det blir också mycket tid till att fika och umgås". Vad är detta för 
suspekta grannar jag har? Jag börjar känna mig förföljd på riktigt med alla dessa (två) flygblad. Syftet har gått 
mig förbi. Jag tror inte att det handlar om att "umgås" eller att ha internationella fester. Nej, syftet måste vara 
något annat som man döljer till rätt tillfälle. Ett tillfälle då man kommer att utöva utpressning genom att påstå 
"men ni gick ju på våra fester".  

Nej, jag ska inte gå på festen på lördag heller. Jag vill inte bli indragen, i vad det nu är.  
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 •  Ändra..  
 05:48:01, Kategorier: Blogginlägg  

Blogg i tiden 

Tidningarnas "blogg"-trend fortsätter. Märkligt att det inte går att kommentera inlägg. Är det då inte fortfarande 
en personlig krönika, snarare än en "blogg"? Gud, så trendigt... känns nästan fräscht... innovativt. Aftonbladet 

 •  Ändra..  

2005-04-17 
 21:32:34, Kategorier: Blogginlägg  

Jontas - ondskan själv? 

The Gematriculator is a service that uses the infallible methods of Gematria developed by Mr. Ivan Panin to 
determine how good or evil a web site or a text passage is. 

Mitt resultat: 

 

 

Besvikelse. Jag vill vara jätteond!  

 •  Ändra..  
 21:17:32, Kategorier: Blogginlägg  

En tv-kväll 

Jag blev något chockad när jag under kvällen slog mig ner framför tv:n för att se Dokument inifrån med 
undertiteln Välfärdsmysteriet. Plötsligt, där i bild, intervjuas en arbetskamrat (och tillika min referent till tjänsten 
jag sökt men ännu inget hört om). Jag hade totalt glömt bort att SVT rände runt på jobbet i höstas – kanske mest 
för att de brukar göra det. Det var trevligt att se hur bra ”vi” skötte oss i tv. Själv hade jag en fridag när SVT 
gjorde sitt besök på jobbet. 

 •  Ändra..  
 00:06:50, Kategorier: Blogginlägg  

Dansa, pôjk! 

En glad liten kadett som med en dold kamera visar hur man släpper loss rejält i dans. Dance white boy, dance. 
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 •  Ändra..  

2005-04-16 
 21:58:17, Kategorier: Blogginlägg  

Också ett porträtt 

Gör din egen Picasso... 

 

Mr Picasso Head 

 •  Ändra..  
 18:37:13, Kategorier: Blogginlägg  

Boy Bunny 

Vi känner alla till den lilla kaninen. Den där Playboy Bunny. Och så finns ju Scotty Bunny... 

PS! 
Jag höll ju på att glömma Jontas Bunny... 

 

 •  Ändra..  
 18:28:23, Kategorier: Blogginlägg  

Vädret 

Vindstilla, soligt, klarblå himmel, gröna gräsmattor, blomsterprakt i rabatterna och 19 plusgrader. Ja, nu är det 

���������	�
�����	������
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dags. Dags att hålla sig inomhus för att inte bli totalt utslagen och sängliggande då det är för varmt för min 
känsliga lekamen. Hösten kan inte komma fort nog. Amen. 

 •  Ändra..  

2005-04-15 
 20:40:39, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 15 

Tema: Övernaturlighet 

Fredagsfyran skriver: När övernaturlighet börjar komma på tapeten igen (a la X-files, fast nu med till exempel 
Lost) undrar jag följande: 

1. Tror du på övernaturliga fenomen? 
Beror det inte på definitionen? Vissa saker är fullt naturliga för vissa, men motsatsen för andra. Det jag tror, är att 
inget är omöjligt.  

2. Kan du nämna ett exempel på varför du tror/inte tror på det? 
Jag köper inte allt rakt av då människan är expert på att manipulera både sig själv och sin omgivning. Allt handlar 
om rimlighet, ifrågasättande och vad man själv accepterar som en sanning oavsett vad bevis och motbesvis 
hävdar. 

3. Vad är övernaturlighet? 
Detta borde vara första frågan. Det blir lättare att besvara frågorna när man gett en definition av vad man ser som 
övernaturligt.  

4. Om du inte tror på övernaturliga fenomen, önskar du att du gjorde det och tvärt om, om du tror på det, 
önskar du att du inte gjorde det? 
Är det inte som att fråga en muslim om han inte istället önskade att han vore kristen? Antingen har man en tro och 
är nöjd med den, eller så har man ingen tro alls. Önskar man tro något annat så konverterar man i sin tro, och går 
inte runt och önskar något annat där man låser sig i ett visst mönster. 

Mitt tillägg: 
För mig handlar övernaturlighet om erfarenhet. Då frågorna ovan inte ledde in mig på något konkret, så länkar jag 
till min kufsida. 

 •  Ändra..  

2005-04-14 
 21:48:39, Kategorier: Blogginlägg  

Hur ligger du? 

Dagens lärdom: Extremt få vuxna ligger på magen då de sover. Det ses som något bara barn gör. 

Det förvånar mig. Eftersom jag själv alltid sover på magen, och räknar mig till de vuxnas skara, kan jag inte förstå 
att det är så ovanligt. Ungefär timmen innan klockan ringer på morgonen brukar jag lägga mig på sidan och sova 
så, men förmodligen mest p.g.a. att jag då lättare ska nå klockan. Ryggläge är en omöjlighet. Hur trött jag än är 
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går det bara inte att sova på rygg.  

Vid några tillfällen har jag vistats på sjukhus, som patient alltså, och fått övernatta. Jag avskyr, och förstår inte, 
varför sjukhussängarna ska vara lätt upphöjda i ryggläge. Sova halvsittande/-liggande utan möjlighet att då rulla 
över på magen. Ingens (normala) fysik gör det möjligt. Som patient brukar jag då vara besvärlig och vill att 
sängen ska ställas in plant vågrätt. Jag brukar vara väldigt ensam om detta önskemål, har jag fått höra.  

En Hästens ställbar säng gör sig icke besvär hos mig. Vem sitter och sover? Vem vill sitta i en säng och läsa när 
det finns stolar/fåtöljer/soffor/skithusstolar? En säng ska man ligga i. Plant. Vågrätt. Och på magen! För den bästa 
sömnen...  

Men stämmer det verkligen? Ingen mer (vuxen) som alltid sover på magen? Hur ensam är jag? 

 •  Ändra..  

2005-04-13 
 20:26:51, Kategorier: Blogginlägg  

Bromsmediciners effekt? 

Rapport nämnde om den nya svenska studie som kommit fram till att bromsmedicin för ms-sjuka kan vara 
verkningslös. Redan efter ett halvår kan medicinen vara verkningslös då antikroppar bildats. Eftersom medicinen 
kostar cirka 100 000 kronor per patient och år, funderar man på att varje år ta ett blodprov (för tusen kronor) för 
att se om antikroppar bildats. Om så skett ges inte bromsmedicinen längre. Forskarna vill att man försöker finna 
en annan behandlingsmetod.(*) 

Det här innebär ett par saker, ett par konsekvenser.  

1) Läkemedelsförmånen kommer att tas bort. Ingen har ännu sagt det, men man behöver inte vara mycket till 
orakel för att inse det. 

2) Min stora protest: 

Jag fick bromsmedicinen Betaferon 1999. Redan då fick jag höra att man kunde bilda antikroppar mot 
bromsmedicinen, men att man ändå skulle fortsätta ta sprutorna varannan dag som tidigare, eftersom 
antikropparna försvinner av sig själv efter ett tag och medicinen har då åter full effekt. Fyra år senare misstänkte 
man att jag kanske hade fått antikroppar. För skojs skull fick jag lämna ett blodprov som dock visade att jag inte 
bildat antikroppar mot medicinen. Ändå bytte jag till en helt annan bromsmedicin, Copaxone, för att komma 
undan de influensaliknande biverkningarna.  

Därför är jag skeptisk till forskningsresultatet. Ingen, inte ens landets mest kända neurolog som intervjuades i 
Rapport, nämnde något om att man ska ha is i magen då antikroppar försvinner självmant. Inte heller nämndes det 
något om konsekvensen av att inte fortsätta ge bromsmedicin. Som sjukskrivningar, förtidspensioneringar, ökade 
handikapp, minskad livskvalitet, sjukhusvistelser eller dyrare cellgiftsbehandlingar med värre biverkningar. 
Däremot ställde man årskostnaden 100 000 kr mot blodprovets 1 000 kr.  

Fakta, konsekvensbeskrivning och bredd i reportaget saknades. Hur jag själv kommer att drabbas av detta nya 
forskningsresultat vågar jag inte ens föreställa mig. Den enda existerande medicin som finns mot en sjukdom utan 
bot får tydligen inte kosta. Jag är en belastning för samhället.  

I skrivande stund har nyheten ännu inte nått ut på nätet, varför jag inte kan länka till eländet. 
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(*) Ny behandlingsmetod var på gång i år. Men så dog två som deltog i studien då man också testade 
kombinationsbehandling med Betaferon som jag nämnde ovan. Så nu lär de få börja om från början.  

 •  Ändra..  
 17:50:29, Kategorier: Blogginlägg  

Dyslektisk antirasism 

Centrum mot rasism kan inte läsa och kallar därför GB:s nya glass för rasistik. Reklamen säger "Nogger + lakrits 
= sant". Centrum för rasism läste det som nigger istället för Nogger. Kan en felläsning verkligen vara rasism? Jag 
trodde att Nogger var ett inarbetat glassnamn. Varför är det inte "rasistiskt" förrän nu? 

 •  Ändra..  

2005-04-12 
 16:01:37, Kategorier: Blogginlägg  

Misstänksamhet/ är jag paranoid? 

Vi kommer aldrig att återfå den tid och känsla av trygghet i samhället som vi en gång hade. Den tiden och den 
känslan som gjorde att man kunde lita på sin omgivning, även främlingar, och man behövde inte sätta lås på 
ytterdörren eller larm och rattlås på bilen. Människor är inte längre att lita på. Vi kan inte ens lita på tekniken som 
med några ettor och nollor hit och dit kan länsa och ruinera våra konton.  

Själv börjar jag bli paranoid/misstänksam mot mina medmänniskor. Den ”naturliga” utvecklingen har lett mig dit 
– till misstron till allt och alla.  

I dag fick jag ett märkligt flygblad i mitt brevinkast. Kanske ett ganska oskyldigt flygblad i andras, mer naiva 
värld. Säger jag, paranoiden. Flygbladet riktade in sig till mig och alla mina grannar, d.v.s. 280 
lägenhetsinnehavare. En ”internationell familj” som är nyinflyttade säger sig vilja lära känna alla oss som bor i de 
sju husen. Varför vet jag inte, men på lördag har de inflyttningsfest i festlokalen. Vi ska bli bjudna på fika samt 
var och en ska få en gåva. Dessutom ska de visa videofilmer med vad de gjorde innan de kom till Sverige. Jag är 
vettskrämd. På fotot, som finns på flygbladet, ser de väldigt oskyldiga ut, men. Men. De är säkert vargar i fårpäls 
(ull?), eller vad det heter.  

Alternativ 1: De tillhör en hemlig sekt och alla ska begå kollektivt självmord med förgiftad hallonsaft. Alternativ 
2: Videofilmen har dolda budskap som ska leta sig in i det undermedvetna och försätter oss i trans och hjälplöshet 
där vi utnyttjas sexuellt. Nej, jag vet inte allt jag tror. Det finns ingen hejd på min fantasi.  

Märkligt nog så kan jag inte föreställa mig att det skulle vara så oskyldigt som flygbladets innehåll vill ge sken av. 
Själv ser jag inte detta som en möjlighet till att få nya vänner. Det är för ytligt och i sammanhanget har vi bara en 
sak gemensam – vi bor alla på lika många kvadratmeter (alla lägenheterna är på 79 kvadrat).  

För att också berätta något som jag nämnt kortfattat om tidigare. De mystiske männen som ringer på min dörr i tid 
och otid. Man hinner aldrig öppna förrän de är försvunna. I två månader har de hållit på.  

För några veckor sedan när jag precis kom hem och låste upp min dörr, kom männen från trapphuset. De ringde 
på grannens dörr och jag gick in i min lägenhet. Jag trodde att de skulle ringa på hos mig eftersom de sett mig gå 
in. Men, nej.  

I förra veckan, när jag arbetade, kom ömma modern utifrån och skulle gå in. Då dök männen upp igen. Ömma 
modern hör dem då säga: ”Där borta i den hörnan, ja det är där Jonas bor.” De menade mig och de sa inte det till 
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modern. Överhuvudtaget sa det inget till modern som gick in och stängde dörren. Och också denna gång ringde de 
på hos en annan granne men inte hos mig. Jag har hela tiden trott att det är Jehovas vittnen även om de aldrig 
kastat in något Vakttornet eller annat meddelande om att de sökt mig. Modern trodde att det kanske var 
Hyresgästföreningen, vilket jag anser vara orimligt. De om några skickar väl information och inbetalningskort? 

Jag kan inte alls föreställa mig vad detta är för män. Det jag inte alls förstår är hur de känner till mitt förnamn då 
det bara står initialen J på dörren. Min fantasi räcker inte till här. Vad är det för mystiska män, vad vill de mig och 
varför fortsätter de ringa på dörren men flyr fältet innan jag hinner öppna?  

 •  Ändra..  

2005-04-11 
 20:35:01, Kategorier: Blogginlägg  

En liten en 

Jag försöker fortfarande komma på vad jag ska skriva. Det finns inget att säga som jag inte redan sagt. 
Åtminstone känns det så. Ibland får jag lite uppslag men inser att jag någonstans i mitt digra dagboksarkiv redan 
haft det med. Jag skulle kunna skriva om någon världshändelse som påven, fursten och grönsaken som dött. Eller 
om feministiska nätverk och dito parti. Men det är inget intressant och dessutom har andra redan kopierat det från 
dagstidningarna med tillägget ”jag tycker det är bra/dåligt”. Ingen större intelligens eller engagemang bak sådana 
texter, med andra ord. Lika lite engagemang har jag till att upprepa mig själv kring mina vardagshändelser. Jag är 
trött men mår bra. En sammanfattning som duger lika bra som något annat. För det är väl det man egentligen vill 
veta? Och när jag är trött blir jag sur och gnällig. Och det märks särskilt tydligt här. 

 •  Ändra..  

2005-04-09 
 22:51:16, Kategorier: Blogginlägg  

Paus 

Social irl. Asocial url. Åter måndag? 

 •  Ändra..  

2005-04-08 
 23:09:04, Kategorier: Blogginlägg  

Dagen i kort 

Äh, jag skiter i att skriva något vettigt. Sängen är mer lockande efter att jag varit upp sedan kl. 4.45 och först 
arbetat och sedan sett ett riktigt skitprogram på tv (Alla tiders melodifestival). 

PS. 
För första gången har jag fått ett blåmärke efter en blodprovtagning. Hur kan det komma sig? 

 •  Ändra..  
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2005-04-07 
 20:12:29, Kategorier: Blogginlägg  

Den besvärlige patienten 

I kassan på vårdcentralen... 
- Hur dags har du tid? 
- Klockan 11.30. 
- Nej, det har du inte. Personnummer? 
- 700216. 
- Jaha, 11.45. Det blir 120 kr. 
Jag ger henne mitt högkostnadsskydd. 
- Sånt ska du visa direkt när du kommer. Nu får jag problem och måste börja om igen i datorn, för så här kan man 
inte göra, blabla, bla... 
- Nej, du ska direkt fråga om jag har högkostnadsskydd eller inte, kärringjävel! 
Nej, jag sa inte det sista. Jag bara ignorerade henne och tänkte att gnäll är väl hennes enda nöje med tanke på 
hennes dåliga lön.  

Hos doktorn... 
- Vilka besvär har Ni?  
- Jag har magbesvär sedan jag slutade snusa för sex månader sedan. 
- Har han mycket ont? 
- Lär dig att skilja på andra och tredje person singular och plural, gubbj... 
Nej, jag sa inte det där sista.  

På provtagningen... 
- Jag har inte tid att ta prov! Du får komma tillbaka en annan gång, jag har bråttom, du har säkert många prover du 
ska ta, jag är stressad... 
- Nej, jag ska bara lämna ett rör, ett leverprov. Det tar ingen tid. 
- Okej, vad har du för personnummer? 
- 700216. 
- Det stämmer inte! 
- Du har slagit in 700260. Det ska vara 16. 
- Ja, så dum jag är. Men... Det gick inte ändå?! 
- Du har skrivit 700260 en gång till.  
- Oj, då. Nej, där finns ju inte 60 dagar på en månad. 
- Du är stressad. Ta det lugnt. 70. 02. 16. 
- Ja, jag är stressad och då blir allt fel och tar längre tid. Oj, nu slog jag visst in 700260 igen! Men nu gick det! Ja, 
du ska ju lämna ett leverprov. Usch. Är du svårstucken? För då hinner jag ändå inte ta provet. 
- Nej, jag är lättstucken. Du ser mina ytliga vener och det är inga problem. 
- Ja, se! Och oj så lätt nålen gick in! Nu är vi visst klara! Så fort det gick? 
Jag: *suck* 

Jag ska fortsätta ta medicin mot magen och samtidigt försöka gå ner lite i vikt för att se om det blir nödvändigt 
med gastroskopi eller ej. Besöket i dag kunde jag varit utan. 

 •  Ändra..  

2005-04-06 
 23:10:41, Kategorier: Blogginlägg  
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Heller 

I dag uppmärksammades jag på ett ord som är lite märkligt i svenskan. Heller. Vad är det egentligen för ett ord? 
Inte ens min ordbok kan förklara det med annat än att det är vanligt förekommande tillsammans med en negation 
och kan verka förstärkande i en mening. Förutom att betydelse saknas, så finns heller (!) ingen synonym, såvida 
man inte gör en total omskrivning. "Inte jag heller = lika litet jag". I vissa sammanhang skulle jag kunna byta ut 
heller mot även eller också, men också det skjuter lite förbi målet.  

Vad är egentligen heller? Förutom ett gammalt tyskt kopparmynt... 

 •  Ändra..  
 06:47:44, Kategorier: Blogginlägg  

Några frågor 

Frågor senast snodda från Larsson. 

Vad gör du just nu: Sitter vid datorn men börjar få bråttom. Ska in i duschen, sedan till jobbet om 45 minuter. 

När hånglade du senast: Oj, det var länge sedan. Men under 2000-talet.  

Är du pinsam på fyllan: Absolut inte. Jag är aldrig på fyllen. Kontroll över egot är viktigare än en god fylla. 

Vilken tid gick du upp idag: Kl. 06 (sovmorgon). 

När kräktes du senast: Ett eller två år sedan i samband med ett migränanfall? 

Vilken låt lyssnade du senast på/lyssnar på just nu: Det minns jag inte.  

Har du sovit i din egen säng inatt: Ja. 

Har någon annan sovit i din säng inatt: Ja, kattarslet. 

Vad sa du allra senast, till vem och varför: God morgon, kissen. Till Gazzy. Vi gick upp. 

Är du kär just nu och varför: Nej. Där finns väl ingen/inget som lockar mig just nu. 

Har du sagt "Jag älskar dig" till någon idag: Nej. 

Vem fick du sms ifrån senast & vad stod det: I måndags. Något om hur många minuters fri samtalstaxa jag fått 
förra månaden. 

Har du köpt någonting idag: Nej, men jag planerar att köpa lunch på jobbet, om jag kommer iväg. Det här 
verkar ta tid att besvara. 

Vem ringde dig senast: Det gjorde r2 i går kväll. 

Är det lätt att förföra dig: Ja, det räcker att typ titta på mig. 

Tycker du bäst om varm eller kall O'Boy: O'Boy ska drickas gjord på kylskåpskall mjölk! 
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 •  Ändra..  

2005-04-05 
 10:42:15, Kategorier: Blogginlägg  

Inte tandlös trots ålderdom 

Det har gått ett helt år sedan jag var hos tandläkaren, då man konstaterade att jag hade väääldigt mycket tandsten 
plus en förstörd gammal plomb där det slutade med att man fick rotfylla tanden. Anledningen till detta var att jag 
inte varit hos tandläkare på tre år. Tandstenen satt som svart beläggning på tändernas framsida, som förmodligen 
också till stor del berodde på att jag var snusare. 

I dag var det dags för årskontrollen. Omdömet tandläkaren gav mig var "ljusårs skillnad, helt otroligt, kul, inga 
hål, ingen tandsten, inget att åtgärda".  

Det betyder två saker. Jag ska inte tillbaka till tandläkaren förrän om ett år. Jag har inte haft hål på åtta år.  

Tandläkaren är min bäste vän.  

 •  Ändra..  

2005-04-04 
 23:24:20, Kategorier: Blogginlägg  

Pulitzer 

Vilket sammanträffande. 

Varje måndag kl. 22 tittar jag på Discoverys Trauma: Livet på akuten. Kvällens avsnitt var från sjukhuset Martin 
Luther King/Drew Medical Centre. Som vanligt var det mest skottskador från gängslagsmål (inte mycket 
slagsmål, nej) där inälvor och hjärnsubstans såg dagsljus. Nej, jag äcklas inte av sådant här, utan sitter fascinerad 
framåtlutad för att inte missa deteljer från röntgenbilder o.s.v.  

Efter programmet satte jag mig vid datorn för att kolla senaste nyheterna och fann hos Expressen Svenska bakom 
Pulitzer-pris. Tydligen gick Pulitzer-priset också till Los Angeles Times "för dess grävande kring 
missförhållanden på ett sjukhus".  

Jag blev nyfiken på Los Angeles Times, fann sida, slösurfade runt och råkar hitta den artikelserie som gett dem 
Pulitzer-priset. Gissa vilket av alla sjukhus i USA artikelserien handlade om? Japp. Martin Luther King/Drew 
Medical Centre. The Troubles at King/Drew, artikelserie i fem delar. 

Enligt Los Angeles Times tar sjukhuset död på sina patienter. Sköterskor som struntar i döende patienter. Ger fel 
läkemedel. Sjukhusvakter som ger psykiskt sjuka stötar med elpistol. Sjukhuset som öppnade 1972 lovade då att 
det skulle vara USA:s bästa sjukhus. Hur det blev: "It pays out more per patient for medical malpractice than any 
of the state's 17 other public hospitals or the six University of California medical centers.". Resten får ni själva 
läsa - intressant och skrämmande läsning. Vid tillfälle ska jag läsa igenom allt. Och förfasa mig. Och dra 
paralleller till svensk sjukvård. 

 •  Ändra..  
 19:30:36, Kategorier: Blogginlägg  
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Gristest 

Jag såg hos Siv att man kunde göra en test där man på nätet ritade en gris och det skulle säga allt om en. Det gick 
inget vidare. 

 

Jag försökte till och med piffa upp grisen genom att göra om den i ett bildbehandlingsprogram, men resultatet 
blev inte bättre för det. Rita med mus på dator är inte lätt.  

 

Mitt totala engagemang för att rita dessa grisar gjorde att jag glömt vad grisbilden sa om mig. Det enda jag minns 
är att mitt sexliv beskrevs som "WOW!"...  

Några timmar senare... 

Åh, mitt resultat låg i cachen. 

You drew the pig:  
Toward the middle, you are a realist. 

Facing front (looking at you), you are direct, enjoy playing devil's advocate and neither fear nor avoid 
discussions. 

With many details, you are analytical, cautious, and distrustful. 

With 4 legs showing, you are secure, stubborn, and stick to your ideals. 

The size of the ears indicates how good a listener you are. The bigger the better. You drew medium sized ears, 
you are a good listener 

The length of the tail indicates the quality of your sex life. 
And again more is better! You drew large tail, WOW! 

 •  Ändra..  

2005-04-03 
 18:37:17, Kategorier: Blogginlägg  

Tyken IV - ny hobby? 

Det är något visst med att jobba helg. Jag säger så många dumma saker då. Saker som bara kommer spontant. I 
dag: 

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

Usch. Jag är morbid och jag hade inte ens ett syfte med att säga det jag sa. Inte tänker jag börja samla på 

��	�

��	�
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liksvepningar. Det skulle först och främst innebära att jag skulle bryta mig in på bårhus och där besudla lik.  

Kanske det är som jag är extra trött när jag arbetar helg. Det är nästan synd om arbetskamraterna då som får höra 
så mycket. 

Tyken 1 - Tyken 2 - Tyken 3 

 •  Ändra..  

2005-04-02 
 16:13:25, Kategorier: Blogginlägg  

Statistik - sökord 

Det är bara den 2 april men det är redan dags för månadens första lista över sökord. Det vill säga - med vilka ord 
har man sökt för att hitta hit? Här är månadens topp 20. 

paris hilton privata sexvideo 
"Privata" var väl ändå en modifikation? Och är det inte One night in Paris man letar efter, så är det Fred Dursts 
dito. Alien och Predator möttes i en gemensam film (Alien vs Predator) liksom Freddy vs Jason. När kommer 
Paris och Durst i en gemensam film? Kanske den filmen skulle vara mer skräckinjagande än de filmer jag gav 
exempel på? 

finsk disco 
Fanns det? Jag tror inte ens att det fanns svensk disco på 70-talet. Åtminstone kom inte svensk disco förrän Afro-
Dite dök upp för några år sedan. Finsk vill jag inte ens tänka på. Skulle det vara disco med tangoinfluenser? 

higher ground låttext 
Vad ska folk med alla låttexter de eftersöker? Vill man nu tvunget ha tag på den så är det väl bara till att lyssna till 
låten och lära sig texten? 

30 ord varför gucci är bra 
Klass. Stil. Äh, jag kom bara på två anledningar. I själva verket tycker jag att det är skit med Gucci. Jag klär inte 
med en Gucci-handväska. 

alla flickor utom jag 
Är det en ny variant av "alla barnen..."? 

bosnien-hercegovina kända sångare 
Lägg av. Ge mig ett exempel jag hört talas om. Nä, just det... 

cia berg 
Jag läste för många år sedan i en porrtidning (jo, där finns texter) om att Cia började som strippa på en klubb i 
Stockholm innan hon slog igenom i Bagen. Om det är sant eller elakt förtal låter jag vara osagt. Kuriosa. 

des'ree 
Jaja. Henne hörde jag med låten Life i radion som spelades i möbelaffären i Bromölla som jag besökte sommaren 
1999. Jo, jag har ett hästminne. 

dr. alban 
Fejkdoktor, precis som jag.  
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håll om mig låttext 
Att vår värld behöver ha, mera kärlek varje dag, det vet både jag och du, så låt oss börja här och nu...  
Hämtat ur minnet.  

circle bad boys 
Inner. Inner circle alltså. What'ca gonna do when they come for you... 

linda bengtzing alla flickor lyric 
Lägg av! Om man söker efter en svensk artist och en svensk låttext - varför skriver man då "lyric" och inte 
låttext?  

malmö hemkörning lunch 
Nej, men jag känner till några i Göteborg. Det kommer ständigt reklamblad om det men jag skulle aldrig våga 
beställa. Jag vet inte hur deras kök ser ut. 

martin stenmarck texter 
Glöm texten. Den är ändå så patetisk och sexistisk att den inte är värd att delges. 

muskelsjukdom 
Själv har jag en nervsjukdom. 

nanne grönvall ackord 
Snarare rekord än ackord. Hon är väl där och nosar Kikki i bakhasorna vad gäller utnötning av melodifestivalen. 

pedofil svenska kyrkan 
Ja, det är där de är. Kyrkan är ju en fristad. Och så har de ju barngrupper. 

stora halsmandlar 
Det låter jobbigt.  

personligt brev bostad 
Jag tror inte att det är som att söka arbete.  

sjuksköterska arbetsbeskrivning 
Cirka 70 % av arbetstiden går åt till att dokumentera i journal och cirka 30 % går åt till att stjäla narkotiska 
preparat för privat bruk. Vad vet jag? Jag är inte sjuksköterska. 

 •  Ändra..  

2005-04-01 
 08:16:53, Kategorier: Blogginlägg  

Reklamlåt 

Jag tror att det var i den nya Becel-reklamen som jag hörde ett par takter ur en låt. Det är frustrerande att inte 
kunna placera en låt, men där var inte mycket att gå efter. Musiken dras ner kraftigt i reklamen p.g.a. allt prat och 
för att också visa nyttan med Becel hörs en massa hjärtslag. Det borde i sig vara en ledtråd... 

Redan vid andra reklamtillfället föll poletten ner. Låten man hör är de första takterna i en refräng och jag har låten 
på skiva. Scrooged. Filmmusik från Scrooged med Bill Murray. Låten är "Put a little love in your heart". På min 
skiva sjungs den av Annie Lennox & Al Green. Gud, vilken tillfredsställelse att kunna placera en låt!  
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Put a little love in your heart gjordes redan 1969 av Jackie de Shannon och har sedan, precis som ovan, blivit 
cover med olika artister. Låten är också populär som soundtrack till olika filmer, precis som ovan. Förutom 
Scrooged har låten förekommit i Stuart Little 2. 

Jag avskyr Becel! Hellre ister på smörgåsen. Förresten så har jag normalt kolesterolvärde. Ha! 

 •  Ändra..  
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