
Arkiv för: Juli 2005 

2005-07-31 
 22:20:56, Kategorier: Blogginlägg  

Kattblogg 

En länk som antingen roar eller oroar. Stuff on my cat.com 

 •  Ändra..  
 18:47:58, Kategorier: Blogginlägg  

En dag när vindarna bär 

Har jag semester, eller? Här har jag då inte varit särskilt aktiv med att skriva senaste veckan trots alla 
repriseringar. Jo, man ska tolka det som dålig fantasi. Och nej, jag har inte gästbloggat som tänkt på annan plats. 
Jag har ju ingenting att säga. Ändå ska jag ta mig samman och skriva lite här i dag. 

Utanför mitt hus finns en liten parkering. Varje helg får bilarna böter eftersom de inte betalar avgift. Något borde 
väl bilägarna ha lärt sig? Det är nämligen samma bilar varje helg som får parkeringsböter. Är det nu så roligt att 
betala dessa böter, kanske jag på fredagskvällarna skulle sätta dit egna böter med inbetalning till mitt konto? 
Vilken fin extrainkomst det skulle bli. 

Min CD-spelare är stygg. Den har börjat tugga mina skivor. Den andra CD-spelaren börjar lukta bränt efter några 
minuter. Jag har CD-spelare i mina tre datorer, men inga högtalare. I DVD-spelaren (den till tv:n) kan jag också 
spela CD, men lyssna genom tv? Nä… Som ni ser behöver jag en extrainkomst då all min elektronik verkar… 
vara… värdelös.  

I ett år har jag tuggat medicin mot magkatarr och halsbränna utan större effekt. Så går jag på semester, slutar med 
kaffe, te och cola – och voilà! Nej, magen är inte bra men jag har minskat från 12 tabletter till 2 – 4 per dag.  

Om en vecka kommer ömma modern med sambo. Om en vecka börjar Göteborgskalaset. Om en vecka har jag 
fortfarande semester. Om en vecka kanske jag slutar sova dygnet runt.  

Åh, uppföljning?  

Så här ser jag ut i dag, någorlunda utvilad, och inte som fotot från arbetet för någon vecka sedan där jag var helt 
komatös. 

 

Och så här fint har såret läkt efter krocken men kissen.  
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Förresten. I dag kom jag plötsligt tänka på Huset Elliott. Den serien skulle jag vilja se repriserad. 

 5 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-30 
 21:42:19, Kategorier: Blogginlägg  

Sommarreprisen del 7 

Mars 2001: 
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 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-29 
 00:21:43, Kategorier: Blogginlägg  

Sommarreprisen del 6 

Mars 2002, i flärdtjänstbilen: 

Chauffören (ch): - Vi är lite tidiga. 
Jontas (j): - Okej? 
Ch: Och jag... måste... öh... uppsöka ett visst... ställe... 
J: Jo, men det går väl bra? 
Ch: Kan jag lämna dig här i bilen? 
J: Jovisst! (Men tänkte: Skulle jag följa med dig, eller vad tror du?) 
Ch: Vill du ha en tidning att läsa, i och för sig från igår, men... 
J: Nej, tack. Jag klarar mig (Men tänkte: Behöver du inte tidningen själv på skithuset?) 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-07-28 
 23:45:15, Kategorier: Blogginlägg  

Också något att inte berätta om... 

När telefonen ringer 20 minuter i midnatt blir man lite orolig om man inte känner igen telefonnumret. Det många 
med mig då tänker, är "nu har det hänt något". Innan jag svarade såg jag också att det var ett Malmö-nummer och 
av någon anledning tänkte jag "sjukvård". Det var Falcks som ringde efter att ha blivit kontaktade av SOS Alarm. 
Blev jag knäsvag? Njae.  

"Du hade problem med portlåset." 
"Det vet jag ingenting om." 
"Men du hade ringt SOS Alarm om det." 
"Nej, jag vet absolut ingenting om någonting." 
"Okej, då har jag fått fel nummer." 

Jaha. Så var första semesterdagen till ända och mer spännande än så här blev det inte.  

 3 kommentarer •  Ändra..  
 19:16:42, Kategorier: Blogginlägg  

Sommarreprisen del 5 

Flärdtjänstresa sommaren 2003: 

Chauffören var afrikan och bakom mig satt en tant. 

- Du som är från Afrika - kände du soulsångaren Barry White som dog för någon vecka sedan? Vilket afrikanskt 
land var han ifrån? Samma som du?  

 Kommentera •  Ändra..  
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2005-07-27 
 23:29:56, Kategorier: Blogginlägg  

Sommarreprisen del 4 

Februari 2000 

Jag stod och tittade igenom sektionerna för klassisk musik och jazz/blues i skivbutiken. Och vad stod väl där, om 
inte en CD-skiva med Thorleifs! Att jag inte dog av chocken! Jag tog ett steg bakåt och höll på att riva halva 
affären. Hur kan människor vara så elaka att de ställer en ensam skiva med dansband bland musik?! Traumatisk 
upplevelse. *snyft*  

För att göra det ännu värre. Lilla mor var med mig. Också hon fick syn på den malplacerade skivan. Ingen 
sympati alls. Istället kvittrar hon: "Ooo, Thorleifs. Har deras nya skiva kommit? Den vill jag haaaa..."  
Jag kan omöjligt vara min mors son. 

Har jag sagt att jag hatar dansband? 

 5 kommentarer •  Ändra..  
 14:17:16, Kategorier: Blogginlägg  

Limbo - mellan två platser 

I morgon börjar min semester. Jo, det är faktiskt sant. I lördags och söndags höll jag vanlig helg. I måndags och 
tisdags tog jag ut flexledighet. I dag är det min fridag enligt schema. Alltså blir den första officellt uttagana 
semesterdagen först i morgon. Tänka sig.  

Jag börjar så smått vakna till liv. Fortfarande sover jag mest dygnet runt. Mina vakna stunder söker jag i mitt 
arkiv efter texter till sommarreprisen här. Ganska kul även om jag till 75 % inte minns att jag skrivit texterna.  

Från och med i morgon gästbloggar jag i en annans blogg. Det betyder att jag får sluta pilla mig i naveln och göra 
(skriva?) något konstruktivt där. 

 5 kommentarer •  Ändra..  
 10:09:29, Kategorier: Blogginlägg  

Sommarreprisen del 3 

December 1999: 

Där stod jag avklädd och skulle strax hoppa in i duschen. Vattnet verkade varmt och skönt. Då slog en tanke mig, 
precis innan jag skulle ta klivet in i duschen. "Jag måste samla ihop handdukar som ska tvättas.” Eftersom jag är 
så disträ kände jag ett tvång att göra detta på en gång, nu meddetsamma, innan jag glömde bort det. Glasögonen 
fanns jag inte i närheten, men samla ihop handdukar kan man väl göra ändå? Och kökshandduken! Den var jag 
också tvungen att ta. Alltså gick jag näck in i köket. Inte så farligt eftersom det ändå är ganska skumt och 
grannarna i hyreshuset mitt över förmodligen inte kan se mig. Jag famlar närsynt efter kökshandduken - OCH 
RÅKAR TÄNDA TAKLAMPAN där jag står alldeles naken i köksfönstret! Varför råkar jag alltid ut för märkliga 
och pinsamma ting? 

Det var väldigt svårt att åter, i panik, finna strömbrytaren.  
 Kommentera •  Ändra..  
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2005-07-26 
 14:36:08, Kategorier: Blogginlägg  

Sommarreprisen del 2 

Hösten 2001: 

 
PTV har alltid varit min melodi. PTV betyder naturligtvis penis till vänster. Det har alltid varit så, men nu har 
allting ändrats. Jag har börjat bära boxerkalsonger. De där löst sittande som låter Mini-Jontas (nåja) andas fritt. 
Tyvärr gör han mer än andas. Det erfor jag min första natt i sängen med de löst sittande kalsongerna. När jag lade 
mig på höger sida blev han plötsligt en PTH. Usch, vad det kändes olustigt. Sådana friheter har han aldrig tagit sig 
tidigare. Alltså vände jag mig lite mer i rätt läge med förhoppning om att han skulle flytta tillbaka och bli PTV. 
Men icke. Nu blev han istället PBN (penis besök naveln). Jag låg och vände och vred på mig för att han självmant 
skulle hitta in i båset igen - där, till vänster. Nope. Snoppen halkade omkring som en smörklick i het stekpanna. 
Jag vet att han lever sitt eget liv, avskiljt från mig, även om vi hänger ihop allt sedan födseln. (Än i dag tvistar de 
lärde om vem av oss som tittade ut först).  

Boxerkalsonger har alltså blivit mannens frigörelse. Frågan är om det är en fördel. Tänk bara vilka katastrofala 
konsekvenser det kan få! Rätt som det är, när man i ett akut skede måste lufta honom, ja då kanske han inte är där 
man förväntar sig hitta honom. Nä, ingen Mini-Jontas till vänster... Kanske han är till höger? Man trevar runt med 
handen utan att hitta, för att slutligen upptäcka att han tagit sig friheten att redan ha tagit sig ut och roar sig själv 
genom att bekanta sig med omgivningen. En sådan situation kan bli väldigt pinsam. Åtminstone om man befinner 
sig på en släktträff.  

Trots att man kanske får ta konsekvenser som ovan, så kanske det ändå är värt att ha en PA (penis allround). Än 
har jag inte kommit på det fantastiska med att ha boxerkalsonger mer än att han som bor där andas bättre. Hur 
som helst känner jag mig väldigt lösaktig när jag har dem på. Eller har jag det egentligen? De känns ju inte. Äsch, 
varför har jag boxerkalsonger egentligen? Varför har vi killar boxerkalsonger? Fast på något sätt verkar det bättre 
än tanga. Då får man bara gå och dra i arslet efter "tygremsan som försvann i klykan". Någon kan ju få för sig att 
man har anala problem, som hemorrojder...  

 5 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-25 
 21:04:04, Kategorier: Blogginlägg  

Sommarreprisen del 1 

Jag har ett stort dagboksarkiv. Därför kommer jag nu under min sommarsemester att reprisera några texter. Precis 
som vissa filmer är texterna delvis "remastrade" (små ändringar).  

 
Redan vid halvfyra tiden på morgonen vaknade Bert-Jonas av den häftiga regnskur som slog ner med buller och 
bång på fönsterbläcket. I samma sekund lystes sovrummet upp i en blixt tätt följd av ljudbangen. Hans katt, den 
fagra Gazzy, som låg bredvid honom låg inte kvar många millisekunder till utan försvann med ljusets hastighet ut 
i vardagsrummet och in bak den skyddande soffan. Efter katten följde en lika skärrad Bert-Jonas som bara hade en 
tanke i huvudet; datorn. Efter att han hade lugnat sina nerver med att ha dragit ur alla kontakter, återstod att lugna 
kattes nerver. Regnet med åskan försvann lika snabbt som det kommit, och Bert-Jonas och hans katt kunde lugnt 
somna om bredvid varandra i sängen igen.  

Strax innan väckarklockan skulle ringa vaknade han av en dröm som oroade honom. Varsel är inte kul att få till 
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sig och de brukar ha oförskämdheten att komma i drömmarna när garden är sänkt. Trots att han inte är särskilt 
skrockfull kunde han inte låta bli att fundera kring det då han samtidigt noterade dagens speciella kombination av 
veckodag och datum - fredagen den trettonde. Men som sagt är han inte särskilt skrockfull - såvida man inte råkar 
korsa två knivar eller lägga nycklar på bordet - så han ryckte lite lätt på axlarna. Hur som helst var det ju ändå 
bara en helt vanlig arbetsdag som han var tvungen att förbereda sig inför. Det skulle inte dröja länge förrän bilen 
till jobbet skulle hålla utanför hans dörr för att ta honom till det stora slakthuset, som han lite elakt brukar kalla 
sjukhuset för där han jobbar.  

Tjugo minuter innan Bert-Jonas skulle hämtas, stod han där naken mellan tandborstningen och morgonduschen. 
Då ringde telefonen. "Vem tusan är det som ringer så här tidigt", funderade han på samtidigt som han glatt 
skuttade till telefonen med tandborsten i högsta hugg och med snoppen hotfullt svängande så Gazzy, hans katt, 
fick fly för liv och lem. Det vill säga; fly för sitt liv från en hotande lem. 

De konstiga tutningarna i luren som hördes när han lyfte på den, sa honom att det var från porttelefonen. "Hej, jag 
är här nu för att hämta dig med färdtjänst", sa en röst. "Ojdå? Redan? Det var tidigt. Jag står här naken. Vill du 
komma upp och ha lite vild och hämningslös sex?", kunde Bert-Jonas sagt, men det gjorde han inte. Istället 
klarade han av morgontoaletten på en fjärdedel av den tid som vanligtvis måste vigas åt att göra Bert-Jonas 
respektabel för omvärlden att uthärda. Därmed kom han också ännu en dag för tidigt till sin arbetsplats vilket inte 
är bra med tanke på att han inte får ha någon övertid.  

Under natten hade många sjuka patienter kommit in vilket satte Bert-Jonas i hårt arbete redan från första stund. 
Han gör allt för att patienternas vistelse ska gå så friktionsfritt som möjligt genom att skriva ut anteckningarna 
från natten, så läkarna vet vad det är för patienter de har att ta hand om. Dock har Bert-Jonas en gräns; han vägrar 
skriva något innan han fått lite frukost med den behövliga kaffeslurken. Innan dess är han ett vrak och kan mycket 
troligt i sin kaffeabstinens råka skriva att man ska amputera patientens vänstra ben istället för det högra. Förutom 
att det då är tur att han dricker sitt kaffe först, så är det tur att man på Bert-Jonas arbetsplats inte har kirurgisk 
verksamhet.  

Den senaste tiden har varit fylld av glädje för Bert-Jonas del. På arbetet har hans favoritsköterska jobbat och deras 
råa sexuella anspelningar förgyller Bert-Jonas dag. Enda tvekan han kan känna inför denna stilla flirt på jobbet, är 
att han inte inser sina gränser för övertramp. Nej, där finns inget sexuellt dem emellan bara för att de anspelar på 
det som skämt. Det de känner för varandra är förståelse och samhörighet. Tyvärr är deras förhållande inte så att de 
kan prata om det som de båda antyder för varandra hela tiden. Kanske en dag, en annan dag.  

Bert-Jonas råkade flera gånger under dagen höra andra prata om honom utan att de visste att han stod och 
tjuvlyssnade. Nej, det var kanske överdrivet sagt. Han tjuvlyssnade inte. Han bara råkade ha öronen med sig där 
han drog fram. Inte kunde Bert-Jonas hjälpa att man hade honom som ett diskussionsämne? "Min lille Muffe", sa 
någon om honom. Vad betyder det? Är det bra eller dåligt? Dessutom råkade han också höra när läkarna 
diskuterade honom: "Ja, ta mig tusan vad han är snabb.” Jo, det har nog hänt att Bert-Jonas sprungit ifatt läkaren i 
korridoren med det diktat som man precis lämnat in för utskrift – färdigskrivet och klart. Ändå kommer han bara 
ihåg alla de gånger han på sin förra arbetsplats ständigt fick höra hur lat och ineffektiv han var. Och att han 
dessutom bara ljög om sin sjukdom. Man trodde inte på att han hade multipel skleros trots att diagnosen sattes av 
läkarna på den arbetsplats där han befann sig. Det var nog då hans känslor för gamla arbetet svalnade och som 
gjorde hans beslut enklare; att säga upp sig. Det är en dödssynd att ifrågasätta Bert-Jonas. Tyvärr har han ofta 
svårt att förklara sin verklighet så andra kan ta hänsyn till den. För hur det än är så vill han samtidigt inte 
framhävda sig själv eller dra uppmärksamheten till sig.  

Efter arbetsdagens slut var det dags för Bert-Jonas att uträtta ett ärende åt en vän som lovat. Han tog 
färdtjänstbilen till biblioteket och återlämnade de videofilmer som vännen hyrt i lördags. För besväret hade han 
fått lov att titta på videofilmerna som vännen lånat. Tiden hade bara räckt till för Bert-Jonas att se på en av 
filmerna, och den var bra. Om han inte minns helt fel så var det en kubansk film som hette "Jordgubbar och 
choklad". Kanske han minns fel och filmen hette "Choklad och jordgubbar". Hur som helst så var den bra. 
 
På biblioteket bad Bert-Jonas om att man skulle ändra hans telefonnummer som var kopplat till lånekortet då det 
var felaktigt inmatat i deras dator. Det hade han upptäckt tidigare på dagen då han på Internet kunnat gå in och se 
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sina registrerade utlåningar och upptäckt felet. Rätt ska vara rätt, resonerade han. Samtidigt passade han också på 
att låna några nya böcker och han tyckte det var kusligt. Titlarna på böckerna var "De döda skall tala" och "Samtal 
med de döda". Hur vågade han låna dem en dag som fredagen den trettonde? "Äsch, ett sammanträffande bara", 
tänkte han. Så tog han spårvagnen hem. Där började en mobiltelefon spela och Bert-Jonas blev konfys. Vart hade 
han hört den låten innan? I huvudet kunde han sjunga en text till signalen som kom ur telefonen. "Hush, just stop - 
there's nothing you can do or say". Plötsligt förstod han att det var Britney Spears, men vilken var låten? Visst, ja! 
Det var ju Bert-Jonas "theme song" från förra sommaren. Låten som beskrev förra sommarens hela 
händelseförlopp inför uppbrottet från gamla livet, gamla staden, gamla arbetet - Stronger!  

Nästan hemma steg han av vid apoteket för att hämta ut de sprutor han beställt tidigare i veckan. Ännu en gång på 
mindre än en vecka höll Bert-Jonas på att brista ut i gråt. Man förstod inte hans skånska när han försökte förklara 
att han ville ha sina sprutor. När man äntligen förstod honom, så hittade man inte sprutorna. "Har du verkligen 
lämnat in receptet här?", var frågan han fick. "Ja, din jävla subba - och det var du som sa att jag kunde komma och 
hämta dem från och med i onsdags, och i dag är det fredag.” Men Bert-Jonas sa aldrig så. Det ligger inte för 
honom att vara verbalt oförskämd även om han själv bemöts på ett sådant sätt och ifrågasätts. Istället såg han lite 
manligt vilsekommen ut och det var effektfullt. Man tittade för säkerhetsskull ännu en gång om det inte låg 
sprutor och väntade på honom. Jo, man hade bara inte tittat överallt utan fann dem efter lite letande. Så det var en 
glad Bert-Jonas som återvände hem för att äntligen kunna hålla helg.  

Från sommaren 2001. 

 •  Ändra..  
 18:56:41, Kategorier: Blogginlägg  

Ännu en likgiltig dag 

Inte konstigt att jag har huvudvärk dagligen. Jag har slutat dricka kaffe. Jag har slutat dricka te. Jag har slutat 
dricka Coke. Jag håller på att avgifta mig och har abstinens.  

Det är tio månader sedan jag slutade snusa. Inte en dag går utan att jag saknar det enormt. Det är inte abstinens i 
det här fallet. Det är en saknad efter själva smaken av snus. Gud, vad snus var gott! Men återfall? Nä.... Never. 

Inget kaffe, inget snus... Jag har inga glädjeämnen kvar här i livet. Ovanpå allt har jag dessutom semester. Har jag 
sagt det? Jag har semester. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-24 
 22:10:51, Kategorier: Blogginlägg  

Trött, vresig, grinig... 

Allvarligt talat. Jag har faktiskt funderat på att bryta min semester, men det får jag väl inte. Anledningen till att 
jag inte vill ha mer än två dagars semester, beror på att det hittills inte varit så lyckat med ledighet. Inte för att det 
blivit bättre av att jobba, men det är drygt att gå hemma med frossa, illamående och huvudvärk. Förmodligen gick 
luften ur mig när semestern inträdde och jag fick en massa löjliga symtom. Ledighet är farligt. Jag har redan vänt 
på dygnet och sover när det är ljust ute men har high life nattetid - framför tv:n där jag läser 24 Vision på SVT:s 
24-kanal.  

En meningsfull dag får jag på jobbet. Hemma mår jag bara dåligt och har svårt att ta mig något för som fokuserar 
på annat. Dessutom hade missen ett litet tarmproblem i går kväll som jag fick ta i. Då menar jag "ta i". Isch.  
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Bara 32 dagar kvar... 

Eller så behövde jag den här helgen till att "sova upp mig". Kanske sommarsemestern tar en ny positiv vändning i 
morgon. Om inte annat har jag köpt en spännande bok om ledarskap inom vården som jag tänkt läsa under 
semestern. Det är väl ungefär som att jobba under semestern... 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-23 
 22:25:43, Kategorier: Blogginlägg  

Avbrott och sammanbrott 

Jäkla mejlservrar. Alla som jag använder mig av har legat nere till och från, mest från, under hela dagen. Hoppas 
inget gått förlorat mer än mitt tålamod. Och så har jag huvudvärk. Och kissen har kräkts. Och jag är redan trött på 
semestern. *muttrar*  

 6 kommentarer •  Ändra..  
 17:34:45, Kategorier: Blogginlägg  

Aktivitetsfält 

I mitt dagboksarkiv fann jag hur mitt aktivitetsfält såg ut för fyra år sedan. Ack, vad saker och ting ändras... 

 

Ikon 1: Panda antivirus 
Ikon 2: Volym 
Ikon 3: Morpheus (ett märkligt program för spridning av virusfiler) 
Ikon 4: Multimedia HotKey (tangentbord) 
Ikon 5: RealPlayer 
Ikon 6: Direct Scan (skanner) 
Ikon 7: ZoneAlarm (brandvägg) 
Ikon 8: Adaptec Create CD 

I dag har jag följande aktivtetsfält. 

 

Ikon 1: MailWasher (radera virusmejl på servern innan du tar hem dem i datorn) 
Ikon 2: Windows Messanger (skitprogram default-installerat i datorn) 
Ikon 3: Anslutning internet 
Ikon 4: A4TEch iWheelWorks (USB-mus) 
Ikon 5: Norton Internet Security 
Ikon 6: Volym 
Ikon 7: Säker borttagning av maskinvara (när jag klickar på ikonen vill datorn ta bort min DVD-spelare) 
Ikon 8: Energimätare 
Ikon 9: Compaq wireless network (använder jag inte) 
Ikon 10: Bloglines Notifier (jag prenumererar på 26 bloggare genom RSS/XML-flödet. 
Ikon 11: QuickTime 
Ikon 12: IC Login (varför logga in manuellt varje gång man ska ut på nätet när man har ADSL från Telia eller 
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ComHem?) 
Ikon 13: Bluetooth (så jag kan föra över mobilbilderna till datorn utan att mejla dem) 
Ikon 14: winamp (så att jag kan lyssna på Podcasting) 
Ikon 15: Norton AntiVirus Auto-Protect 

Är ditt aktivitetsfält mycket annorlunda jämfört med mitt? 

Semesterdag 1: Sov till kl. 13.15 - första sovmorgon sedan... När? Vet ej. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-22 
 18:02:24, Kategorier: Blogginlägg  

S som i semester 

829 timmar tills jag ska till jobbet nästa gång. 

 5 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-21 
 16:57:37, Kategorier: Blogginlägg  

Komatös 

För en tid sedan hade vi en tävling på jobbet där man lagvis hade stegräknare under en period för att se vilket lag 
som var duktigast på att gå - både på jobbet och privat. Av naturliga skäl var jag inte med på detta. Att gå mer än 
det som är absolut nödvändigt tar för mycket energi som jag behöver till annat. 

Ofta, ofta får jag höra på jobbet att jag ser helt färdig ut. Det är när jag tvingats gå ärenden då jag inte kunnat 
skickat någon annan. Sedan tre månader har jag nya arbetsuppgifter som i det här avseendet är rena katastrofen. 
Jag sitter väldigt långt från den verksamhet jag jobbar åt och det innebär att jag går mellan avdelningar cirka 20 - 
30 gånger per dag. De jag möter i korridorerna undrar antingen om jag tävlar med stegräknare eller om jag bor i 
korridorerna.  

Tre månader med detta kutande fram och tillbaka börjar ta ut sin rätt. Smärta och sämre gång. Tydligen såg jag 
helt slut ut även i dag eftersom jag fick höra det. Jag vet inte hur jag ser ut när jag är utmattad av fysisk 
överansträngning. Nu vet jag. Jag tog ett kort. 
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Jag ser för jävlig ut. Jag är verkligen så väck som jag ser ut att vara. En ändring måste till på jobbet.  

Här ser man också att jag skelar med höger öga när jag är trött. Också något jag brukar få höra. 

Hur trött jag var? Jag orkade inte gå och köpa lunch. Som tur var hade jag en banan med mig. Den satt jag och 
höll i under min halvtimmes lunch - men jag orkade aldrig skala eller än mindre äta den. Patetiskt. 

 6 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-20 
 20:57:53, Kategorier: Blogginlägg  

6 

I dag gör jag det lätt för mig och stjäl en idé från six things. 

Sex saker du vanligtvis finner i mitt kylskåp 

1. Copaxone, bromsmedicin i form av sprutor 
2. Mjölk 
3. Matlagningsyoghurt 
4. Gurka 
5. Fisk i någon form 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-19 
 21:15:50, Kategorier: Blogginlägg  

En butter mans dag 

Jag är alltid så här tråkig efter en arbetshelg. Orkeslös, energifattig och utan inspiration. Ja, det betyder väl 
ungefär det samma alltihop. Det tråkiga med den här fridagen är att jag precis som i går fortfarande har 19 
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arbetstimmar kvar innan semestern börjar. Det gör väl också sitt till - luften har redan gått ur mig då jag inte har 
så många arbetsdagar kvar innan årets behövliga vila inträder. Sedan finns där en anledning till till att jag är så 
utmattad. Lördag till måndag innebar 30 timmars arbete - normalt sett en hel arbetsvecka för min del.  

Det där hemska och stora åskvädret som utlovades i förra veckan kom först i dag. Under en halvtimme sprang 
kissen vettskrämd fram och tillbaka för att gömma sig, men det hemska smällandet förföljde henne oavsett 
skyddsbunker (under säng och soffa). Själv hade jag problem att stänga mina fönster (det regnade in och är 
fortfarande översvämning på gården) då orkanen var svår att stå emot.  

Dagens i-landsproblem var att jag inte kunde finna någon fungerande bankomat i dag inför hämndtjänstens 
veckohandling. Apoteket hjälpte mig med kontanter även om jag inte kunde ta ut så mycket som jag behövde. 
Löjligt. I min jakt på bankomater sprang jag på en "kändis" från förr. Förra årets hämndtjänst som slutat p.g.a. 
sina grava alkoholproblem. Hon satt på torget med sina suparkompisar. Det var säkert de som länsat 
bankomaterna inför bolagets öppnande i morse. Nej, det var dumt sagt av mig. De kör säkert med hembränt... 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-07-18 
 20:10:18, Kategorier: Blogginlägg  

Mycket nu... 

Motsats till gårdagens arbete. Kaos. Från det jag åkte till jobbet tills jag kom hem, gick det elva timmar. Det 
roligaste var väl när jag fick handleda och ge en läkare introduktion. Men det är inte därför jag är trött. Det är 
arbetshelgen som sådan som tröttat ut mig och nu ska jag vila. Nu har jag 19 arbetstimmar kvar innan semestern 
officiellt drabbar mig.  

 Kommentera •  Ändra..  

2005-07-17 
 21:04:26, Kategorier: Blogginlägg  

Bildbevis 

En vacker dag kommer jag att sätta mig på Gazzy. Det kommer att vara en olycka. 

 

I förskott har hon dock redan hämnats genom att springa över mina fötter med utfällda klor. 
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(Hon hade precis dessutom grävt i kattlådan, så jag fick sprita såret - ooont!) 

Taxi *nuffranuffranuffra* förföljer mig. Eller så håller de sig nära sin Jontas-navigering. 

 

*funderar* Gazzy "Slice'n'dice". Jag borde sova med ett halsskydd... 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 18:56:01, Kategorier: Blogginlägg  

Inledande spoiler 

Jag vet inte vem Dumbledore var eller varför dennes död upprör en hel värld. 

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. 

*** 

I går slog jag av Jontas-navigeringen när det var dags att åka hem från arbetet. Alltså körde flärdtjänstchauffören 
åt motsatt, och tillika fel, håll. Dock kom han på det efter en kilometer, tvärnitade och började backa i en korsning 
med trafikljus. Behöver jag säga att det var Taxi *nuffranuffranuffra*? Trots att vi sedan körde mot rätt håll (det 
var bara i korsningen han backade - inte hela vägen hem) var det en ologisk väg han valde som "den kortaste". Jag 
sa inget. En gång fick jag frågan om kortaste vägen, men då svarade jag svävande med "det finns så många 
vägar". Dessutom kände jag för lite sightseeing i går. Jo, chauffören tvekade dessutom i varje vägkorsning och 
pekade med handen höger/vänster. Förmodligen skulle jag där inflika för att vägleda, men jag "såg" aldrig dessa 
handrörelser. Hade han använt munnen hade jag svarat. 

*** 

Usch, vilken tråkig dag på jobbet. Jag var klar med dagens arbete kl. 08.02 och fick uppfinna arbete resten av 
dagen för att inte sitta sysslolös. Det som förvånar mig är när kollegor är sysslolösa, hur de kan fördriva tiden med 
att surfa nätet. Jag kan själv inte planlöst surfa då jag vill ha mål. Dessutom föredrar jag att surfa hemifrån.  

Jo, en sak får jag ofta göra på jobbet som inte ingår i tjänsten och som kanske är en uppoffring av de surfande 
kamraterna? Jag får rensa datorerna i efterhand på märkliga dataprogram, porrsidor, reklam, cookies, trojaner, 
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med mera...  

Nu är det bara 28 arbetstimmar kvar till semester. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-16 
 18:22:28, Kategorier: Blogginlägg  

Också en stil 

En helg på jobbet. Ändå har dagen gått väldigt fort. Så fort att jag ibland skrivit lite fel i journalerna (som jag 
naturligtvis sedan rättat). Bristsmärta. Busksmärtor. Hjärt- krälsjukdom. Facit: Bröstsmärta. Buksmärtor. Hjärt- 
kärlsjukdom. Fort och fel är mitt motto. 

Enda egentliga problemet i dag var att det i morse tog 45 minuter att starta datorn. För att dagen skulle flyta på 
fick jag ha tre datorer på som jag pendlade mellan. Så här långsamt gick det inte ens på den tiden då man hade 
Commodore 64 och laddade in spelprogram via kassettband. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-15 
 22:36:16, Kategorier: Blogginlägg  

Nähä 

Åska?! Det sket sig, för att uttrycka det fint. Eller som Joakim von Anka skulle säga: Snicksnack! Det är mer 
buller och bång när jag är på skithuset.  

Klockan 16 kom första knallen. Inget märkvärdigt. Sedan kom det någon enstaka blixt med knall - inte ens värt 
mödan att rycka ut några sladdar ur väggarna för eller hålla fast en skräckslagen katt. Hon hann nämligen aldrig 
bli skräckslagen. En timme senare var allt över och regnet som varat hela dagen upphörde och solen fick nästan 
för sig att kika fram.  

Förväntningar... Vilken besvikelse. Hade detta varit USA hade jag stämt SMHI. 

Ja, var jag slutade citera Joakim får ni själva lista ut. 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 14:26:12, Kategorier: Blogginlägg  

Förväntansfull 

Enligt Aftonbladet är ett rejält åsk(o)väder på väg in över västkusten. Ja, enligt Sveriges väderportal (hemsk sär 
skrivnings sida) verkar inte Danmark längre existera p.g.a. alla blixtnedslag. 
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(Skärmdump kl. 14.20) 

Jag har aldrig haft vett att vara rädd för åska trots att jag vid ett tillfälle av tryckvågen kastats in i en husvägg. 
Däremot är jag rädd om teknisk utrustning, så nu är det jag som drar ur alla el-, antenn och telefonuttag. Sedan 
sätter jag mig ett i ett fönster och inväntar skådespelet. Härligt. Äntligen bra väder... 

Kl. 18.10: Jag väntar fortfarande.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-14 
 15:37:16, Kategorier: Blogginlägg  

Vettigt bloggande 

Aftonbladet kör sommarblogg. Sommarbloggens förträfflighet ligger i att det är äkta bloggare (eller nätdagbokare 
som jag föredrar att säga) man presenterar, och inte de egna (tidningarnas) framkrystade s.k. bloggar. Bästa 
initiativet hittills i nättidningarnas blogghysteri. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-13 
 20:43:15, Kategorier: Blogginlägg  

Ditt och datt II 

Jag fryser. Faktiskt. Det har sjunkit från 29 till 28 grader inne och jag märker en klar förbättring. Kanske mest för 
att det är under 20 ute och det blåser in. Eller så har jag fått värmefrossa. 

Grattis till Tintelin på 26-års dagen. Ibland är det där man kan få ledtrådar om mitt hemliga liv - gästboken är 
avslöjande emellanåt. 

Hämndtjänsten lyckades i går finna ett paket korv till mig i affären med bäst före-datum för tre veckor sedan.  

Flärdtjänstchaufförerna fortsätter glatt vinka på mig. Nästa steg är väl att de blir stalkers och autografjägare. 
Kanske dags för mig att skaffa livvakt?  

Min hyresvärd går inte med på att förkorta min uppsägningstid från tre månader till en - varför skulle de? Det 
skulle inte jag heller godkänna, bara för att kommunens Fastighetsbyrå krävt av mig att göra denna 
överenskommelse för att få en handikappsanpassad bostad. I min enfald trodde jag att intygen om att nuvarande 
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bostad inte är optimal för mig, skulle räcka som "motprestation". Samtidigt ska jag väl inte vara förvånad över 
Fastighetskontoret. De har ju porrsurfande chef. Eller hade. Och fy vilket straff han fick! Lönesänkning (och 
omplacering) till 37 000 kr/månad. Det sparar kommunen 11 500 kr/månad på. Alltså kan kommunen betala två 
av mina tre uppsägningsmånader. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-07-11 
 17:28:28, Kategorier: Blogginlägg  

In the middle of our street… 

Ibland får jag för mig att jag har huvudrollen i en realitysåpa utan att själv ha blivit informerad om det. Nu för 
tiden behöver man inte oroligt titta över axeln för att se någon dold kamera – man inbillar sig inte längre då alla 
mobiltelefoner är små förklädda spionutrustningar med just inbyggd kamera. Bevisen för min paranoia hopade sig 
i dag och jag känner mig sjukligt schizofren.  

1) Alla kommunalt knutna droskförare (flärdtjänst) vinkar på mig när jag passerar. Jo, faktiskt. Två gånger i dag 
har jag fått vinka tillbaka där jag susat förbi i bilen. Nej, det är inte som de hälsat på den chaufför som suttit 
bredvid mig. Jag åker så mycket att alla chaufförer nu känner till mig. Verkar det inte lite misstänksamt? Man 
vinkar på mig som om jag vore en kunglighet.  

2) Mitt i gatan på väg hem låg där en stor strålkastare à la The Truman Show. Ännu en gång har Sirius fallit ner?  

Fler bevis på att jag lever i en fiktiv värld. Jag kan omöjligt tro på följande ”nyheter”. Det är så sanslöst att jag 
inte ens skulle kunna dikta upp det hela. 

1) Kvinnan var ute och red då hästen dog knall och fall (bokstavligen). Märkligt nog hamnade kvinnan under 
hästen, men bara med huvudet. Människor runt om kring kunde inte flytta hästen och kvinnan blev svårt skadad. 
Hur det sedan gått vet jag inte. Källa: Sydsvenskan 

2) En man blir först rånad, sedan skjuten och därefter överkörd av en bil. Driver man med mig? Räcker det inte 
med rånet? Källa: Göteborgs-Posten 

3) Den gamle mannen fyller 100 år och ska firas med sitt livs första helikopterresa. Helikoptern kraschar. Ett 
snörpligt slut på 100-årsfirandet. Dock fick han sin helikopterresa – ambulanshelikopter till sjukhuset där han 
senare avled; av chocken? Källa: Aftonbladet 

Jag är övertygad om att jag är sanningen på spåren. Alla som säger emot mig är med i komplotten. Ursäkta, men 
nu ska jag gå och vira in huvudet i aluminiumfolie så att inte utomjordingarna ska kunna ta kontrollen över min 
vilja... 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-10 
 22:14:22, Kategorier: Blogginlägg  

Lägenhetsbyrån Göteborgs kommun 

På min sorgligt eftersatta ms-sida har jag skrivit följande förra året: 
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Handikappsanpassad bostad har arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans skrivit intyg om i 
somras till kommunen. De anser inte att min bostad går att anpassa utan att det blir dyra och 
omfattande ombyggnader. Dessutom går det inte att göra hissen bredare, så jag rekommenderas få 
en annan bostad som är handikappsanpassad. Dörrbredden inne är 55 cm, rollatorn 73 cm och en 
eventuell rullstol ännu bredare. Tyvärr vägrar kommunen acceptera dessa uppgifter. De 
gånger jag ringt Lägenhetsbyrån är min handläggare enbart oförskämd (senast december 2004, 
första gången var 2000) och ifrågasättande trots intyg nu från 1) mig, 2) arbetsterapeut, 3) 
sjukgymnast, 4) kurator och 5) läkare. Hon hävdar på fullaste allvar att jag med ms inte är i behov 
av några som helst åtgärder som gör att jag kan vistas obehindrat i en bostad. Anledning: Jag jobbar 
(gör det hissen och dörrarna bredare eller mitt behov av rollator mindre?). Tydligen är ms en 
sjukdom som går att bota? Enda kravet jag fått från kommunen är att kontakta min nuvarande 
hyresvärd och begära få endast en uppsägningsmånad i stället för tre. Vad har kommunen med den 
saken att göra? Och varför ska jag fixa detta om man ändå inte tänker erbjuda mig en 
handikappsanpassad lägenhet från kommunens sida? 

Tilläggas bör att jag också blivit rekommenderad kylaggregat (aircondition - AC) i sovrum och kök. Detta då jag 
inte tål när temperaturen går över 15 - 20 grader. Som jag tidigare berättat får jag väldig smärta och domningar 
samt sämre motorik av värme. Denna AC kräver att man slår hål i betongväggarna varför Fastighetskontoret får 
administrera och bekosta detta. Kanske det är dags att efterhöra hur långt kommunen kommit i att få tummarna 
loss i det här ärendet? Spännande. Eftersom jag alla andra gånger då jag ringt bara bemötts av oförskämdheter och 
ifrågasättande - trots allehanda intyg. Göteborgs kommun ger jag inte mycket för. 

Bild tagen kl. 21.10 - övre är utetemperaturen, nedre är innetemperaturen. Jag mår skitdåligt och ska nu lägga mig 
i värmen (öppna fönster nattetid hjälper inte) och försöka sova inför morgondagens arbete. 

 
En timme senare är det 28,6... 

För att förtydliga: 

- Periodvis behöver jag en rollator, alternativt rullstol. Bredd: Minst 72 cm (bredden på den rollator jag har 
stående oanvänd). 

- Se min lägenhetsritning där jag märkt ut dörrarna med färgkoder. Färgkoderna anger bredden på dörren; med 
fasthakad dörr/avhakad dörr. Räkna själva ut om det går att ta sig mellan rummen och in i hissen. 
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- Tänk då också på att jag inte kan fly värmen ut på någon balkong - den existerar inte! Jag är låst i en lägenhet, 
kan inte (med hjälpmedel) ta mig mellan rummen och än mindre ut i hiss och ut utomhus. Med hjälpmedel kan jag 
inte ta mig till jobbet och då förvärvsarbeta. Dessutom är hissen ofta ur funktion - det finns bara en trots 10-
våningshus med 40 lägenheter!  

- Sjukgymnast och arbetsterapeut har dessutom bedömt det omöjligt att bygga ramp mellan kök och badrum - 
spisen och köksskåpen står i vägen för att kunna vända en rullstol upp på en ramp. 

- Jag förmodar att kommunen menar att jag ska leva i mitt vardagsrum - ha mobil toastol alternativt blöjor, tvätta 
mig i mobilt handfat och i övrigt passas upp av utökad hemtjänst som lämnar färdiglagad mat som jag får värme i 
mikrovågsugn stående i just vardagsrummet. Jag vet inte vad andrar tycker, men jag anser inte det vara 
människovärdigt.  

- För denna icke optimala lägenhet betalar jag 5 013 kronor per månad.  

Jag hatar kommunen som inte förstår logistik och som sitter och rullarna tummarna samtidigt som de håvar in 
(min surt betalda) kommunalskatt. 

 6 kommentarer •  Ändra..  
 13:24:51, Kategorier: Blogginlägg  

Vända kappan 

Nej, jag tror inte på den här snyfthistorian. Själv hoppade jag av för flera år sedan när jag trakasserades av 
dåvarande... styrelse. 
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Det handlar inte om vikt. 

(Några dagar senare: mer snyft - nu i Kristianstadsbladet). 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-09 
 20:22:40, Kategorier: Blogginlägg  

Dagbok på Nätet 

Det var någon gång 1998/1999 som jag upptäckte en viss Tiger som skrev dagbok på nätet. Inspirerad av 
dagboksskrivandet kom den här sidan till. Under åren har vi haft kontakt över nätet men det var först i dag jag 
fick träffa henne. Äntligen.  

Jag har nu träffat 38 "dagbokare". Alla lika trevliga och jag är väldigt tacksam över förmånen att ha fått träffa 
dessa. Förhoppningsvis kommer jag att träffa dem fler gånger, liksom att jag får träffa fler nätbekantskaper, när 
tillfällen ges. 

Att url kunde bli irl hade jag inte en tanke på då, en mörk februarinatt 1999, när jag lade ut min första 
dagbokstext. 

Och finns det ett bättre tillfälle än detta att göra reklam för Dagbok på Nätet som startades av Annica?  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-08 
 20:10:40, Kategorier: Blogginlägg  

Gamla tider 

I dag har jag haft två nostalgitrippar.  

Bo Derek. 

Radio Luxemburg.  

Ibland tror jag att jag är äldre än mina 35 år. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-07-07 
 18:36:57, Kategorier: Blogginlägg  

Virrvarr 

På gamla dar har min missa börjat bli rädd för åskan. När jag kom hem efter jobbet låg hon och tryckte bak 
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soffan. Det betyder att det var lika hemskt som dammsugaren. Efter en stund kom hon dock fram för att beklaga 
sig och ge målande beskrivningar om hur fruktansvärd hennes dag varit. Stackarn.  

Min sommarsemester blir längre och längre. Nu behöver jag bara jobba två veckor till innan min ledighet på FEM 
veckor börjar. Från början skulle jag bara tagit tre veckor sammanhängande. Vad som ändrats? Tja... Ibland är 
nog nog, så att säga. 

I morse möttes jag av följande syn direkt utanför ytterdörren. Det är inte ofta jag tar foton med mobilen och det 
kanske inte är något att lägga ut på nätet. 

 

I denna doftande sörja fick jag stå och vänta på flärdtjänsten. Nåja, jag hade sällskap av några kajor, fiskmåsar 
och duvor. De var betydligt gladare än jag.  

På tal om flärdtjänst. Det blev lite kortfattat i går. Därför blir det desto mer nu.  

När jag skulle träffa Snigel tog jag naturligtvis flärdtjänst. Jag visse att det kunde bli problem med resan eftersom 
man grävt upp gatan på ett ställe precis innan där jag skulle gå av. Se karta nedan. Grön linje är normal resväg där 
den mörkgröna pricken representerar slutdestinationen. Svart prick är där bilen inte kunde köra. 
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Med ovan i åtanke föreslog jag chauffören en alternativ väg, den som kartan här under visar. Han tackade så 
mycket för han visste inte hur han annars skulle ta sig fram. 

 

Därför blev jag lite paff när chauffören fann en egen färdväg som jag i mitt tycke ansåg vara en liten omväg. 
Dessutom åkte jag inte ända fram då vi skulle hämta en tant innan jag skulle gå av. Jag tyckte att det var lättare att 
gå resterande väg än att först ha böket att få in rollatortanten i bilen.  
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Som sagt kom inte bilen på kvällen när jag skulle hem. Det jag har fått fram är att beställningen aldrig skickades 
från beställningscentralen till någon chaufför. När jag efterlyst bil och den kom, så hade man gett chauffören en 
ny hämttid - den då jag ringde och efterlyste bilen. Mygel? 

Resan hem i dag från jobbet var också en liten utfärd där vi lade Göteborg bakom oss. Jag har 9 km hem. Resan 
söderut och därefter genom staden för att sedan hamna norr om Göteborg (där jag bor) var på typ 3 mil. Start: 
Mörkblå punkt. Slutmål: Ljusblå punkt. 

 

På tal om jobbet... Jag råkade visst ta ett kort med mobilen. Det är lite för lätt att komma åt och slå på kameran 
samt ta kort av misstag. 
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Det är taket ovanför mitt skrivbord. Nåja. För några veckor sedan hade kameran tagit 54 svarta kort. Det var när 
mobilen låg i min väska. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-06 
 21:18:34, Kategorier: Blogginlägg  

Dagboksfamiljen 

Det var ett tag sedan jag träffade någon annan "dagbokare" i verkliga livet, men i dag hade jag en eftermiddag 
med Snigel på stan där vi fikade och tjôtade. Redan på lördag är det dags för mig att träffa någon mer från 
"bloggosfären", nämligen Tiger. Är Göteborg ett turistmål sommartid, eller är det enkom för att få träffa mig som 
man kommer?  Oavsett anledning uppskattar jag dessa små träffar. 

Förresten. Nu är Snigel mitt vittne på att jag inte överdriver när jag berättar om Flärdtjänsten. De kom aldrig när 
jag skulle hem. 

 6 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-04 
 18:38:25, Kategorier: Blogginlägg  

Tar det lugnt 

Sedan knappt en månad har jag +27 grader inomhus. Uppvärmt betonghus. Ute har det i dag varit +28. Det är av 
dessa anledningar jag är relativt tyst. Värme betyder väldigt mycket smärta för min del. Och dålig finmotorik 
p.g.a. domningar. Svalka får jag just nu enbart på jobbet. Annars är det bra. Smärta och domningar är märkligt 
nog något man vänjer sig vid. Lite åtminstone. 

Mitt största bekymmer just nu är min kommande sommarsemester. Jag får ingen vikarie. Det är en katastrof (inte 
för mig personligen), och då menar jag katastrof i mindre skala som kan växa sig enorm. 
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 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-07-02 
 08:03:52, Kategorier: Blogginlägg  

Statistik 7 

Månadens första söksträngar till att hitta hit får mig mest att bli mållös.  

Biverkningar av svartpeppar 
Flinkmans kaffe 
PM Dawn multiple sclerosis 
Thoth 
2005 06 juni Elin 
Aldrig på en söndag 
Alla flickor utom jag mp3 
Att älska dig den du är du är allt jag 
Cancer på förhuden 
Cracker hyra Göteborg 
Dr Alban kylskåp 
Håll om mig Nanne 
Kiviksmarknad 
Leverprover 
Lilla Bunny 
Midsommarafton naken bilder or foton or fotos or pix or pics or 
Multipel skleros 
Pontare Grönvall 
Ryggmärgsprov biverkningar 
Samtalstaxa Malta mobiltelefon 

Juni månads mest populära sökord för att finna sig hit: sexvideo. Ska jag tolka det som en uppmaning? 

 Kommentera •  Ändra..  
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