
Arkiv för: September 2005 

2005-09-30 
 20:46:52, Kategorier: Blogginlägg  

Sexualundervisning 1984 

Vissa texter är på gränsen till det tillåtna. Några kommer nämligen att känna igen följande... 

För någon vecka sedan kom ett minne upp till ytan. I hembyn, då jag var barn, fanns en man som inte lever 
längre. Världens snällaste och goaste. Hans historia var, sades det, att han kom hit under andra världskriget då han 
som jude flydde från nazisterna. Inget konstigt med det. 

Jag har nog aldrig sett honom i annat än i kvinnokläder. Långt, rödfärgat hår. Byxdress eller en vid vollangkjol. 
Beige damhandväsk och lika beige ytterkappa. Inget konstigt med det. 

Det jag reagerar på i dag, många år senare, är vad som sades om honom. "Han blev sån av det nazisterna gjorde 
mot honom", var förklaringen till att han gick i damkläder. Ibland kunde man också höra: "Det fastnade i honom 
då han fick klä ut sig till kvinna för att kunna fly". Märkligt. Detta var inget man ifrågasatte. Man visste inget 
annat. 

I dag är vi väl något mer upplysta? Det skulle bli alltför närgångna spekulationer av mig om jag drog upp ord som 
transvestit, transsexuell, heterosexuell, homosexuell, så jag nöjer mig med att säga queer. Han var min första 
kontakt med någon som inte var heteronormativ. Hur han definierade sig själv får stå för honom. 

När jag ändå är inne på sexualitet. Jag undrar när jag egentligen insåg vad homosexualitet är. Att det fanns 
homosexuella människor har jag nog varit medveten om länge - men när insåg jag att det var mer än ett ord? Oh, 
jag har ju kvar min biologibok från högstadiet. Undrar vad där står? *pausar* 

Okej.  

Variationer i det sexuella beteendet 
Både män och kvinnor kan "tända" på människor av samma kön. Detta kallas homosexualitet. 
[...] 
Man vet inte så mycket om orsakerna till homosexualitet. Den sexuella utvecklingen under 
barnaåren kan ha blivit störd. Några fysisk orsaker har man inte funnit. 
[...] 
Vuxna homosexuella söker ofta en partner bland ungdomar av samma kön. Ett sådant förhållande 
kan bli ett stort problem för en ung människa. Det kan leda till framtida störningar i den egna 
sexualiteten. Men man blir inte homosexuell av sådana upplevelser. 

Nästa rubrik är "Andra variationer" och där tar man upp blottare, pedofili, sadism, masochism, transvestiter, 
transsexualism och våldtäkt. Nej, jag förstår inte parallellerna i att det är variationer av sexualitet - särskilt som att 
heterosexualism inte nämns i sammanhanget. Biologiboken är tryckt 1981. Aha! Men för den som undrar bör man 
läsa RFSL:s förklaring. Citatet ovan anser jag vara stötande. 

För att återgå till min fundering. Jag minns vagt att texten i biologiboken ingick i sexualundervisningen så tillvida 
att vi fick läsa hemma men att det i övrigt aldrig diskuterades på lektionerna. Så jag förstod nog inte ändå. Ska 
sanningen fram så tror jag inte att jag blev upplyst förrän efter att jag fyllt 20. Men jag kan inte säga vad aha-
upplevelsen bestod i. Förmodligen av att det synliggjordes mer i media? Doctor Ruth och Marlena kanske också 
spelat in?  
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Det är ändå intressant. För det är inte konstigt att man i brist på upplysning trodde att "han" verkligen fått en 
störning av att ha flytt nazityskland. Fördomar och förutfattade meningar sitter djupt. Det är konstigt. 

 Kommentera •  Ändra..  
 18:10:46, Kategorier: Blogginlägg  

Sawyer Sawyer Locke 

Lost har fått en alldeles egen sång! The Sawyer Song.swf 

 Kommentera •  Ändra..  
 17:56:19, Kategorier: Blogginlägg  

Irritationsmoment 

I dag var det ännu en katastroföversättning av Våra Bäst År på TV 3. Det är inte konstigt. Ett helt gäng av 
"översättare" hör inte vad som sägs på engelska, gissar, pratar inte med varandra, vet inte vad som hände i 
föregående avsnitt eller hur man valt att översätta vissa saker. 

Dagens miss, del 1: Jack should översattes med Jackson. 

Dagens miss, del 2: Jack is a ho... a ho... achoo översattes med Jack är en he... en he... 

Bakgrund: Jack försöker göra sin exfru svartsjuk (som han vill ha tillbaka) genom att umgås med prinsessan 
Greta. För att det inte ska bli allvar mellan honom och Greta av misstag, har han sagt att han är bög och att de 
båda är "flickvänner". Så det nysningarna avbryter är "Jack är homosexuell". (En full och alkoholnysande Greta är 
på väg att skvallra för exfrun) Det "roliga" är också fortsättningen på missen ovan.  

- Jack is a ho... a ho... achoo! 
- Jack is a what? A hoe?! (Översattes inte - betyder ju hora). You mean he is a ho-ho-ho, like Santa?  

Översättningen blev: Han är en ha-ha-ha som jultomten?  

Precis! Hahaha!  

Och så var jag i affären efter jobbet i dag. Farbrorn före mig i kassan hade myyycket varor att lägga upp på 
bandet. En vara i taget. Hitta streckkoden. Lägga varan rätt. Ta upp nästa vara. Hitta streckkoden. Lägga varan 
rätt, o.s.v. Kassörskan satt och stirrade i taket, avbröt sig emellanåt för att låta varan passera, fortsatte att vänta 
och stirra ut i det tomma intet.  

Alltså! Klart som helvete att kassörskorna vill ha förstlitningsskador - annars hade de valt ett annat yrke! Så ös 
bara upp varorna på bandet så det går undan! Fredag och allt... köer... Kan de inte införa en pensionärstimme i 
affären mellan kl. 08-09? En dag i veckan? I en affär som jag inte går till?  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-29 
 22:24:27, Kategorier: Blogginlägg  

Jaja... Jag börjar bli van. 
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Jag tror att jag fått stopp på eländet jag beskrev i förra inlägget (tack till Susanna). De fortsatta problem är nu: 

1) Varje gång datorn startar görs en inkonsekvenskontroll av hårddisken (scandisk). Min tidigare erfarenhet är att 
detta innebär att datorn snart kraschar. Hårt.  

2) Fläkten. Det är som att sitta med dammsugaren påslagen vid sidan om sig.  

3) Datorn är 4½ år gammal och är långsam (i processorn?).  

Jag är kluven. Det verkar som om jag trots allt bör köpa en ny dator eftersom jag är minimalt tekniskt begåvad till 
att göra ingrepp på datorn - varken i hård- eller mjukvara. Samtidigt, vad har jag att förlora? Vad kan jag förstöra 
som ändå inte fungerar?  

Andra problem, som också skulle fungera bättre efter en omformatering, är att lsass.exe slutar fungera. Då går det 
inte starta något program - eller avsluta Windows. Det är någon Microsoft-komponent som behövs för Win 2000. 
Varför den krånglar vet jag inte. 

Står datorer och blir konstiga om de inte används under 2½ år? (Enda ändringen jag gjorde i söndags när jag 
återtog datorn från sin vila, var att jag körde Microsoft Update). 

Texten jag skrev i går som försvann. Nu testar jag att återge den. Det var en liten undran. På löpsedlarna kunde 
man läsa om att bröstmjölk innehöll 350 gifter. I andra tidningar kunde man samma dag läsa om att all barnmat 
innehöll akrylamid, men inte bröstmjölk. Gud, så mycket akrylamid jag fick i mig som liten! 

 Kommentera •  Ändra..  
 08:57:01, Kategorier: Blogginlägg  

Skiten på datorn 

Vad är detta och hur får man bort det? 
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Det kommer hela tiden. Klickar man bort ett meddelande så dyker genast nästa upp. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-28 
 23:03:20, Kategorier: Blogginlägg  

Inget ljus i min tunnel 

Jag skrev en liten text men fick bryta strömmen till datorn innan texten var lagrad då datorn hängde sig. Det gör 
jag också snart. Det tog sju timmar framför datorn för att få ut den här texten. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-27 
 19:01:48, Kategorier: Blogginlägg  

Vad gör jag nu? 

Datorproblem. Stora datorproblem. Ingen lösning i sikte. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-26 
 18:33:04, Kategorier: Blogginlägg  

Tröttsamt 

Min gamla dator är inte frisk. Trots ordinarie åtgärder, som antivirus, brandvägg och antispyware, så släpps allt 
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möjligt skit igenom. Datorn är seg. Den konsekvenskontrolleras. Den släcker ner sig själv. Den går inte att 
avsluta. Popup blockerar. Program startar 5 minuter efter man klickat på programmet. Och datorn var billig en 
gång i tiden - fläkten gör mig snart döv. 

Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men jag är nöjd med bildskärmen. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-09-25 
 15:23:30, Kategorier: Blogginlägg  

Hårt arbetande 

Det tog sex timmar att installera den nya bildskärmen. 

- Säkerhetskopiera mejl, adressbok, favoriter, mappar. 
- Ta bort laptopen, städa skrivbordet och dra om alla sladdar och kablar. 
- Hämta gamla hårddisken, koppla ihop den med nya skärmen. 
- Radera ej aktuella mappar och program från gamla hårddisken. 
- Installer allt som jag säkerhetskopierat från laptopen till stationära datorn. 
- Uppdatera virusdefinitioner och gamla program. 
- Rensa datorn på spyware och virus (tänk, det trodde jag inte att jag hade eftersom jag tidigare haft Panda 
Antivirus, ZoneAlarm och AdAware på gamla datorn). 
- Manuellt föra in alla mina epostkonton som jag glömt säkerhetskopiera. 

Det börjar bli ordning och reda med datorn nu. 

Vilken skillnad! Laptopen hade en bildskärm på 15,5 tum. Nya skärmen är 19 tum.  

Skiftet har inneburit att jag gått från XP Home till Win 2000. Gud, så skönt! XP har aldrig varit en favorit trots att 
jag haft det i drygt 2½ år. 

Gazzy uppskattar inte nyordningen på datorbordet. Hon har skrikit hysteriskt och bitit mig för att det inte ser ut 
som innan. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-24 
 23:13:38, Kategorier: Blogginlägg  

Utblåst 

Som jag nämnde i går: Jag har köpt en ny bildskärm. Äh, vi tar det från början. Min lilla bärbara dator ska snart 
lämnas tillbaka till arbetsgivaren då jag vägrar köpa loss den. Min gamla dator får därför tas i bruk, men jag ser 
det inte som särskilt lockande med den jättemonitor jag har. Därför köpte jag nu en platt 19-tums bildskärm. Än är 
den inte uppackad.  

Däremot har jag installerat ett par nya datorhögtalare som inte heller de var särskilt billiga. Men absolut värt sitt 
pris. Numera när jag slår på datorn och Windows-signaturen spelar, så vet hela huset, alla mina 39 
grannlägenheter, att jag startat datorn. Vem f*n behöver Revaxör? 
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 3 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-23 
 20:21:36, Kategorier: Blogginlägg  

Snabbis 

Dagens shopping: Kläder för 5 000 kr. Bildskärm för 4 000 kr. Kan jag shoppa?  

 5 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-22 
 22:27:50, Kategorier: Blogginlägg  

Lite sömnigt 

Sjätte dagen på jobbet kändes. Fördelen är att jag nu fått tre dagars ledighet när ömma modern anlänt. Vi lär nog 
få fullt upp ändå. Hon ska vara bärhjälp nu när jag ska shoppa elektronik. Samtidigt ska vi fundera på vad som ska 
bli min nästa soffa och gå runt i lite möbelaffärer.  

För första gången någonsin hoppade Gazzy upp på diskbänken. Det var också första gången under våra fem år 
tillsammans som jag hade köpt grillade revben som låg på diskbänken. Frestelsen blev för stor. För oss båda. Vi 
tycker om grillade revben. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-21 
 20:42:31, Kategorier: Blogginlägg  

Väldigt oklart 

 

Error nr... vad då? Vad är det jag ska säga till supporten? Äh, jag testar att logga in en gång till. 

 Kommentera •  Ändra..  
 20:12:25, Kategorier: Blogginlägg  

Göteborg i ett nötskal 

Att gp är en göteborgscentrerad tidning är lätt att se på deras hemsida - särskilt i dag. 
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Nyhet 1: Spårvagnarna rullar äntligen! 

Nyhet 2: Stackars gbg-baserade Volvo! 

Nyhet 3: Mordbrand var väl inte så farligt? Viktigare var att branden stoppade spårvagnarna - vilket leder tillbaka 
till den verkligt stora nyheten; Spårvagnarna rullar äntligen! 

Hela mentaliteten här är lite speciell och det märker man som utomstående. Humorn, till exempel. Den där 
vitsigheten. Var det inte Babben som härom veckan berättade i tv om att hon här sett en röd stoldyna med texten 
"rö'va"? Jag kan då lägga till som parkeringshuset som finns på en båt i älven. Parkeringshuset heter "P-arken". 
Och så har vi puben "Rumpan Bar", för att nämna ännu ett exempel.  

Göteborg är speciellt. På ett positivt sätt. Och på ett lite smådumt sätt.  

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-20 
 17:32:45, Kategorier: Blogginlägg  

Sveriges Minsta Nyheter 

Efter två år i limbo har SMN återuppstått. *vågen* 

 1 kommentar •  Ändra..  
 15:00:10, Kategorier: Blogginlägg  

Mysterium 

Jag hade stor tvättdag härom dagen. Under tiden tvättmaskinen höll på, satte jag en tom papperskass på 
tvättmaskinen. Naturligtvis föll den ner av vibrationerna. Därför satte jag kassen på min smutstvätt, som jag hade 
kastat ner i badkaret i väntan på tvätt (mycket tvätt, liten yta). Här kommer mysteriet. När jag ska ta av 
smutstvätten, som ska in i maskinen, måste jag flytta på den tomma papperskassen. Den var inte tom längre. I 
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papperskassen fanns nu plötsligt en decimeter (1 dm) med vatten. Var kom detta vatten ifrån? Inget annat var vått 
i badrummet.  

I dag vaknade jag med huvudvärk. Kanske det förklarar nästa mysterium. Jag såg lite av Ricki Lake under 
förmiddagen och temat var bröstimplantat. Tjejerna var så glada och lyckliga över sina nya bröst. Kirurgen var 
också väldigt övertalande. Jag påverkades. Jag blev sugen på att skaffa ett par nya och större bröst. Det var väl då 
jag kom på att 1) jag är man, 2) har inga transsexuella fantasier, och 3) mina bröst är för stora som de är.  

Kanske min arbetshelg tröttat ut mig. Min fridag i dag tar strax slut och jag ska in på nattmöte. Bara jag inte, i 
mitt förvirrade tillstånd, börjar prata om mina framtida bröstimplantat. Jag ångrar redan att jag skrev om det här.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-19 
 20:40:27, Kategorier: Blogginlägg  

Det flyende minnets återkomst 

Det är lustigt. Rätt som det är så hinner minnet ifatt en. Plötsligt kommer jag ihåg hur dagen började.  

På jobbet i morse gick alla runt i dvala och sa "go'morrn" tonlöst och pliktskyldigt. Varje gång log jag överdrivet 
till svar, höjde på ögonbrynen och svarade också "go'morrn". Märklig effekt. De komatösa morgonvarelserna 
vaknade till liv och log tillbaka.  

Men sedan så är jag alltid äckligt vaken och effektiv på morgonen. En paradox eftersom jag är nattmänniska, kan 
man tycka. Men nej, jag har aldrig haft problem att stiga upp en tidig morgon. I dag hämtade flärdtjänsten mig kl. 
6.15. Jag är äckligt morgonpigg. Så jag försöker smitta andra.  

I går serverade jag kaffe på jobbet. I dag demonstrerade jag hur man för in en kateter, skriver medicinsk engelska 
och hur man tolkar EKG. I morgon vänder jag på dygnet. Nattjobb. Nej, inte ens jag vet längre vad jag har för 
arbetstider eller arbetsuppgifter. 

Om ingen visste vad jag har för yrke - vad skulle ni gissa på? 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 18:26:09, Kategorier: Blogginlägg  

Gåtor 

Vad är det som går och går och går och går och går...? 

Svar: Jontas på jobbet. 

Vad är det som ringer och ringer och ringer och ringer och ringer...? 

Svar: Jontas telefon på jobbet där han aldrig får möjlighet att sitta och svara. 

Vem är det som är slut, slut, slut, slut, slut? 

Svar: Jontas som jobbat helg och inte är ledig förrän på fredag. 

Sida 8 av 23Flärdskrivaren - Arkiv för: September 2005

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/09/



Vem är det som är söt, söt, söt, söt, söt? 

Svar: Jontas missepissekisse Gazzy. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-09-18 
 20:36:04, Kategorier: Blogginlägg  

Whack that bitch! 

Eftersom jag slitit en hel lång helg på jobbet, har jag inte så mycket att säga. Förutom att jag åter igen ifrågasatt 
en läkare. Jag hade rätt. (76-0 till mig, men vem räknar?). 

Jag lyssnade som sagt lite i går på Radio Halleluja.  

- Ja, nu kommer en sång som är väldigt bra mot droger. Lyssnar man väldigt noga och brukar ta droger och knark, 
så hör man hur fel det är med droger. När du hör detta blir du fri från droger och det har många blivit. Sången är 
väldigt bra och förklarar hur dumt det är med droger och om hur Jesus räddar dig.  

Det är nästan så jag blev drogliberal. 

Och så fick jag höra låten. Nu vet jag vad motsatsen till gangstarap och låtar som "whack my bitch" är. Två 
löjeväckande ytterligheter. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-09-17 
 19:31:02, Kategorier: Blogginlägg  

Hur roar ni er en lördagskväll? 

Rösta i kyrkovalet? Över min livlösa lekamen! Jag är ju på väg ut ur Svenska kyrkan. Okej, det har jag sagt i flera 
år, men det har blivit väldigt aktuellt och nära i och med alla skriverier om valet. Jag påminns.  

Trots mitt totala avtagande från kristendomen och kyrkan, så har jag stor glädje av det hela. Ja, på ett elakt och 
hånfullt sätt. Det är nämligen så att jag har en lokalradiostation som varje lördag handlar om Jesus, Gud och annat 
löst pack. Jag sitter och tjuter av skratt, för jag kan inte låta bli att lyssna på radion. Självklart är där massor av 
religiös musik men det är inte det som fängslar. Nej, det är programledaren och hennes gäster. Varje vecka bjuder 
hon in gäster som hon intervjuar. Bekanta. Människor hon känner privat. Och jag vet inte vad den här människan 
egentligen har för uppgift, yrke, utbildning eller annat, men radiomänniska är hon absolut inte.  

- I kväll har jag bjudit in Kalle som jag träffade första gången för 29 år sedan när min man och jag tankade på 
macken i Säffle och gick in i butiken för att betala på den tiden bensinen inte var så dyr. Välkommen, säger jag 
till Kalle. 

- Hej, det är tr… 

- Ja, det var den gången jag och min man, som varit gifta nu i 45 år, varit och hälsat på mina svärföräldrar – 
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trevliga människor, döda nu och i Guds himmel. Kommer du ihåg detta Kalle? Ja, mina svärföräldrar träffade du 
inte, men att vi träffades på macken?  

- Det glö… 

- Nej, nu ska vi spela lite Bengt-Bertils uppenbarelsetrio som ska sjunga ”Jesus, Jesus, mitt allt, mitt livssalt”. 
Sjung med nu Kalle, så ska vi sedan prata om din resa till mörkaste Himalaya där du frälste infödingarna och 
räddade offerlammen. 

(Musik) 

- Ja, här sitter jag en lördagskväll med Kalle. Nå, Kalle. Berätta nu. Du har varit i Himalaya? 

- Ja, precis. Resan började med att jag beställde en taxi som skulle hämta mig kl. 04.30 för att ta mig till tåget. 
Sedan åkte jag tåg.  

(Kalle tystnar, vet inte vad mer han ska säga). 

(Programledaren är lika tyst. Det går 30 sekunder.) 

- Var tåget försenat eller kom du i tid med taxin? 

- Nej. 

(Kalle är verkligen tyst. Programledaren också. Ytterligare en minut går). 

- Ja, du Kalle. Hehe. Hur är det med Elsa. Ja, det är ju din fru. Lyssnarna kanske inte vet det.  

- Hon dog för 13 år sedan. 

- Så bra! Då fick vi en fin övergång till nästa sång som vi nu ska lyssna på som heter ”Gud älskar alla i Afrika”. 
Lyssnar man riktigt noga så finns Elsa med i kören där hon sjöng innan hon dog. Dunsen i slutet av sången kom 
av att Elsa föll omkull när aneurysmet brast. Och efteråt ska jag och Kalle fortsätta vår spännande essä om resan 
till Himalaya.  

Det. Är. Så. Dåligt. Och. Så. Kul! Jag överdriver inte särskilt mycket ovan. Ömma modern kan intyga då vi 
brukar lyssna tillsammans. Och mina (våra) hånskratt är värda en plats i helvetet(*). Om det fanns.  

(*) Helvetet = en plats där Mariah Carey och Håkan Hellström sjunger duett dygnet runt. 

Hur roar ni er en lördagskväll? 

PS! Bäst var det när hon bjöd in en 80-årig präst som var både senil och döv.  

 5 kommentarer •  Ändra..  
 17:51:07, Kategorier: Blogginlägg  

Arbetsfrustration 

Det är fem månader sedan jag fick andra arbetsuppgifter och det är verkligen raka motsatsen till vad jag gjort de 
senaste, typ, 15 åren. Jag har alltid hoppat runt och fått lära mig nya saker. Det har också inneburit att jag ständigt 
gjort nya, egna, arbetsbeskrivningar. Dels för att själv få överblick, men också för att kunna få ersättare vid 
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sjukdom/ledighet.  

Problemet är att jag blivit tillsagd att göra en arbetsbeskrivning också på nuvarande arbetsuppgifter. Och jag har 
försökt. Det är omöjligt. Det finns inga regler. Jo, där finns ett mål med arbetet, men jag kan inte säga att man 
varje dag ska börja med att göra det ena eller det andra. Jag kan heller inte säga att man fortsätter och gör nästa 
sak. Det är inte som att följa ett kakrecept. Istället skulle jag vilja jämföra det med att det finns 100 lotter. Varje 
lott är en enskild arbetsuppgift som måste göras. Varje morgon får jag dra en lott och utgå från den. Jag kan inte 
ens säga när jag dragit alla 100 lotterna. Det kan vara gjort på en dag eller på en månad. När jag dragit alla 
lotterna, då börjar jag om från början.  

Hur ska jag kunna skriva en arbetsbeskrivning? Det är mer slump och öde som styr än en fast struktur. Jag har till 
och med försökt lägga jobbet med en fast struktur, då jag i mitt manliga tänkande vill ha militärisk ordning och 
reda. Men det låter sig inte göras. Det är istället gudomligt nyckfullt.  

Jag borde kanske istället ta fram Bibeln, stryka över titeln och skriva dit "Arbetsbeskrivning"? 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-09-16 
 14:30:11, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran v. 37/05 

Tema: Samlingar 

1. Vad samlar du på och hur stor är din samling? 
Jag samlar inte på någonting. Tidigare samlade jag på direktimporterade serietidningar från USA och då främst 
från Marvel (serieförlag). Hur stor min samling är? Jag vet inte men man kan räkna i tusental. 

2. Varför samlar du? 
Det gör jag ju inte.  

3. Vilken favoritpryl kan du inte göra dig av med? 
Jag har ingen "favoritpryl". Jag har många ting som jag ser som nödvändiga, men inget jag kan kalla för favorit 
eller håller fast vid. 

4. Vilken pryl ångrar du att du slängt?  
Jag kastar saker efter moget övervägande. Alltså ångrar jag ingenting. 

Fredagsfyran? Jag får det till fem frågor ovan. Punkt två är dessutom en följdfråga som förutsätter att man samlar 
på något. Sedan undrar jag vad samlingstemat har med punkt 3 och 4 att göra?  

 5 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-15 
 22:41:42, Kategorier: Blogginlägg  

Höstens tv 

Tv-serier jag följer just nu: 
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Lost TV 4 
En serie som är "så där". Långsamt tempo. Intetsägande tillbakablickar på personerna och som inte för handlingen 
framåt. Enda anledningen till att jag fortsätter följa serien beror på att Terry O'Quinn är med. 

Förhäxad TV 3 
Ännu en dålig serie som jag slaviskt följer. Anledning: gästskådespelarna, som t.ex. Brendan Fraser och Arnold 
Vosloo. Båda kända från Mumien-filmerna.  

Medium TV 4 
Ologiskt medium som för diskussioner med döda. Ungefär som the Sixth Sense, fast sämre. Jag hoppas på att 
serien ska ta sig innan jag ger upp. 

The Closer TV 3 
Kriminalserie där första avsnittet åtminstone var uthärdligt. Förutsägbar, men ändå. 

CSI Kanal 5 
Originalet står sig. CSI New York har inte säsongsstartat än men då originalet slår allt så saknar jag inte NY. På 
lördag (?) börjar CSI Miami - skitserien.  

Våra bästa år TV 3 
Det är som att höra saftigt skvaller där man bara vill höra mer, mer och mer! 

Sedan finns där serierna jag gett upp att se: 

Extreme home makeover TV 3 
Samma hus med samma inredning byggs om och om igen. Familjerna måste nu uppfylla följande för att få sitt 
hus: En familjemedlem måste ha dött och nästan hunnit utföra två mirakler för att helgonförklaras. Alla måste bli 
sentimentala och gråta. 

CSI Miami Kanal 5 
David Caruso är lika upphetsande att titta på som på en legofigur. 

Desperate housewives Kanal 5 
Så tanterna har problem. So what?  

The 4400 TV 3 
Manuset är dåligt men existerar. Det hörs på de usla skådisarna. De läser innantill. Storyn var intressant i början: 
4 400 personer som i modern tid försvunnit spårlöst kommer tillbaka och ingen har åldrats. Tydligen var de 
kidnappade av människor från framtiden. Syftet: De kidnappade som återvänt har fått speciella förmågor 
(övernaturliga) för att hjälpa vår tids människor så att vi inte gör misstag och utrotar oss själva i framtiden. Ingen 
spänning finns kvar i serien - inte efter avslöjandet och den krystade förklaringen. 

Tru calling TV 4 
En människa dör. Tru ska rädda den här människan genom att återuppleva dagen då personen dog. Naturligtvis 
klarar hon detta. Säsong 2 kunde ha varit bättre då Tru fått sin motståndare som försöker se till att den döde 
verkligen dör då kosmos behöver balansen. Jaja. Och undrar man vart Jason Priestley tagit vägen efter Beverly 
Hills 90210, så sluta leta. 

Serierna jag saknar: 
Jag undrar om Alias gjort säsongsuppehåll. Hemskt i såfall. Tittar jag i tv-tablån så ska där på tisdagar istället 
visas Paradise Hotel.  

Dead like me har en säsong kvar som inte är visad på SVT. Märkligt att man gör säsongsuppehåll över våren, 
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sommaren och hösten. Kanske kommer serien efter nyår. Varför så lång väntan? Är det inte en fördel om publiken 
fortfarande minns serien när den återvänder? 

Påminn mig igen - varför betalar jag tv-licens? 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-09-14 
 19:05:42, Kategorier: Blogginlägg  

Målet för en 35-åring 

På söndag är det 100 år sedan Greta Garbo föddes. Jag måste säga att jag är avundsjuk på hennes liv, nu när jag 
läser vissa saker om henne. 

På nyårsafton 1941 hade filmen Tvillingarna världspremiär. Det blev Greta Garbos sista film. Då 
var hon trettiofem år gammal.  
[...] 
"Hon hade ju turen att inte behöva jobba, rent ekonomiskt."  

Citaten kommer från dagens GP och intervjuoffer är Gretas brors barnbarn. 

Tänk - hon fick ett långt liv (dog 85 år gammal 1990), var ekonomiskt oberoende och behövde inte jobba efter 
hon fyllt 35 år. Jag är 35 år. Jag måste arbeta i ytterligare 30 år och kommer inte ens som pensionär att vara 
ekonomiskt oberoende. Klart jag är avundsjuk.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-13 
 20:59:02, Kategorier: Blogginlägg  

Min bloggpolicy 

Jag hade en lunchdejt med Tintelin i dag på jobbet. Vi började prata om något som ger oss båda ångest – skriva 
dagbok på nätet kontra arbetsgivarens policy. Vi vill väl inte tänka på sånt och jag har haft lite ruelse för senaste 
dagarnas skriverier. Mina egna skriverier alltså.  

Egentligen vet jag inte vad arbetsgivaren har för policy när det gäller bloggande. Det hela har växt det här året när 
många hoppat på bloggtrenden. Frågan är om arbetsgivarna generellt då också blivit mer vaksamma, om de bryr 
sig, om det handlar om innehållet i bloggar eller om där finns totalt motstånd till bloggande. Jag vet inte. Där är så 
mycket som ska reglera i form av lagar, avtal, policyer, offentlighetsprinciper, yttrandefrihet, sunt förnuft. Det 
enda jag vet som min arbetsgivare sagt är att man inte får yttra något negativt om sin dem och att det är 
fotograferingsförbud.  

Min förra arbetsgivare hade problem ibland med min dagbok. Det var för sex år sedan och det var då min 
brasklapp kom till. Problemet som uppstod var att en politiker läste, reagerade och ifrågasatte. Helt okej, men jag 
är skeptisk till att man inte tog kontakt med mig direkt utan gick genom tre chefer för att nå mig. Det hela 
resulterade i att jag tog bort den text som politikern var överkänslig mot. Visst, jag fick censurera mig men mitt 
ego är inte större än att jag kan ta bort eller skriva om. 
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Sunt förnuft. Det är kärnan för mig. Självklart är det svårt att balansera det personliga och privata samtidigt som 
vissa saker inte går att utesluta. Skulle jag helt utesluta att nämna att jag har ett arbetsliv, skulle jag inte ens skriva 
att jag haft en lunchdejt i dag. Jag har mer än bara en arbetstagaridentitet när jag är på jobbet. En stor del av min 
sociala vardag utspelas på arbetsplatsen och det är klart att små antydningar kommer med i min dagbok. Men jag 
är ändå försiktig. Sunt förnuft. Min egen policy. Om min brasklapp är en form av ”ursäkta mig, men…” så är min 
policy erfarenheterna som lett fram till brasklappen.  

JONTAS BLOGGPOLICY 

Skriv aldrig efternamn, hemadress eller telefonnummer.  
Jag vet att jag inte är anonym men man behöver inte lämna visitkort till idioter. De finns där ute… Jag vet.  

Förutsätt att alla vill skada dig.  
Jag kan spå i tarot – tydligen går jag i djävulens ledband. 
Jag har ms – tydligen har jag inte varit tillräckligt religiös. 
Jag har varit vänlig via mejl – tydligen innebar det att jag förlovade mig. 

Namnge bara personer i din närhet om de också har en hemsida.  
Avslöja inga hemliga identiteter. 

Skriv aldrig var du jobbar eller vem du har som arbetsgivare. 
Någonstans i mitt stora dagboksarkiv finns en länk till en tidning som intervjuade mig angående mitt arbete. 
Arbetsgivaren är medveten om detta och vet att jag har en hemsida. Jag tar det som enda ”okejet” vad gäller hur 
mycket jag kan skriva här om jobbet. Förresten har jag lämnat den arbetsplatsen som tidningen skrev om. 

Skriv aldrig nervärderande om personer hur avidentifierade de än är. 
De eller personer i deras närhet ska inte kunna lista ut vem det handlar om – skriv då hellre inget som skadar 
andra eller dig själv. Vredesmod i nuet leder lätt till övertramp som straffar alla och där skadan inte kan göras 
ogjord. 

Skriv aldrig ut familjemedlemmars namn.  
Faktiskt. Ömma modern och lille far har personnamn.  

Skriv aldrig om egna privata uppgifter som kan användas negativt mot din familj, vänner eller 
arbetsgivare.  
Jag kanske tycker det är okej att skriva (exemplet är en lögn) att jag är nekrofil (sex med lik), men min familj 
skulle absolut få lida för det då nekrofili är olagligt, osmakligt och inte moraliskt försvarbart. 

Att vara privat kan inge förtroende, om man nu är bekräftelsebenägen, men var hellre personlig.  
Med personlig menar jag att man ska utveckla en egen stil, berättarspråk, en röd tråd, ett syfte, med det man 
skriver. Skriv som en individ. 

Avidentifiera fotografier som föreställer andra människor om de inte godkänt att hamna på nätet. 

Du måste kunna motivera och stå för allt det som publiceras.  

Acceptera att andra inte har samma åsikter som du. 
Peka inte ut någon (negativt) p.g.a. oliktänkande.  

Håna och idiotförklara de som förtjänar det – det vill säga de som gör inlägg som bara är personliga 
påhopp, förföljelse och reklam/spam. 

I övrigt: 
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Sunt förnuft. Sunt förnuft. Sunt förnuft. 

 •  Ändra..  
 04:25:14, Kategorier: Blogginlägg  

Aj 

Det finns väl ingen speciell orsak till det, ingen direkt utlösande faktor, men min neurogena smärta (mer eller 
mindre fantomsmärtor) slet mig ur sängen 03.30. Det är lite påfrestande. Hela dagen kommer i otakt. Och jag har 
ont, ont, ont. Förhoppningsvis kommer jag att vara så trött efter arbetsdagens slut att jag somnar ovanpå smärtan, 
så att säga. Jag längtar redan fram till den punkten.  

 Kommentera •  Ändra..  

2005-09-12 
 20:24:03, Kategorier: Blogginlägg  

Ja, det kan man ju fråga sig... 

I dag fick jag frågan: 

"Hur kan det komma sig att en skåning som du hamnar i Göteborg och pratar rikssvenska?"  

Jag får mer och mer höra att jag pratar rikssvenska. Jag vet. Det är skamligt. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 16:54:21, Kategorier: Blogginlägg  

En dag 

Jag fick i dag feedback. Gårdagens text kanske inte är så riktig när jag nu fått respons. Tyvärr inte från rätt håll, 
men ändå en bekräftelse. Jag gör ett gott arbete, men det ser man inte från jobbets sida. Jag har en stor förbannelse 
över mig - jag är inte utbildad vårdpersonal men utför det arbetet.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-11 
 20:04:26, Kategorier: Blogginlägg  

En framtid? 

Jag har åter kommit till den punkt då jag undrar över mina egna val och möjligheter. Det heter att man har en egen 
fri vilja och att man kan göra allt möjligt. Kanske det är så, men jag ser svårigheter.  

Det jag funderar över är att återgå till det jag planerade för 1999. Den hösten skulle jag ha börjat på högskolan då 
jag kommit in på Personaladministrativa programmet. Två små bokstäver kom emellan – ms. Eftersom jag det 
året var väldigt dålig fick jag uppskov med utbildningen i ett år. Dock flyttade jag till Göteborg hösten 2000 och 
min plats gick för evigt förlorad.  

I dag har jag två, kanske fler, hinder för att söka till universitetet. För det första är det inte troligt att jag i 
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konkurrensen kommer in på programmet här, samt att studiemedelsreglerna ändrats. Det sistnämnda är det största 
problemet. Det finns inte en chans i helvetet att jag skulle kunna betala tillbaka före pension. Den årliga 
återbetalningssumman skulle bli för hög. Det finns nämligen också en stor risk att jag inte kan fullföljda 
utbildningen p.g.a. ms, samt en stor risk att jag inte kan förvärvsarbeta fram tills ålderpensionen.  

Naturligtvis grundar sig allting på missnöje från min sida. Jag har sökt andra tjänster hela det här året utan napp. 
Jag hade ett mycket otillfredsställande lönesamtal förra veckan som också gör att jag känner att det är nog. 
Eftersom det blivit en sådan negativ situation så funderar jag på att helt lämna Göteborg. Hur det blir med den 
saken vet jag inte, eftersom jag samtidigt inte känner för att dra igång allting från början igen. Med flärdtjänst. 
Med hämndtjänst. Med arbete. Med flytt. Och så vidare. Var jag skulle bosätta mig? Helsingborg, kanske? Inte 
för att där är särskilt bra vad gäller flärdtjänst och jobb, men det är det väl ingenstans i landet? 

Jag fortsätter att fundera. Fyra dagars ledighet har varit nödvändig men har ingenting löst. Kan man tolka dessa 
fyra dagars dvd-tittande om 26 timmar som en verklighetsflykt?  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-10 
 22:52:51, Kategorier: Blogginlägg  

Min inställning 

"Livet består inte av att ha bra kort på hand utan av att spela dem man har väl." 
Josh Billings 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-09 
 17:43:02, Kategorier: Blogginlägg  

Tidens gång 

Jag förstår inte. Var tog torsdagen och fredagen vägen? Kan tiden ha gått när jag tittat på Millennium på dvd? Jag 
har sett avsnitt 1. Och 2. Och 3. Och 4. Och 5. Och 6. Och 7. Och 8. Och 9. Och 10. Och 11. Och 12. Men det var 
ju bara nio timmar. Undrar vad mer jag gjort i två dagar? Äh, istället för att grunna på det, kanske jag skulle ta 
och se de återstående elva avsnitten innan jag köper hem säsong 2 och 3 också? 

Millennium 

Jag önskar bara att också Pretender fanns som dvd-box på svenska. 

På önskelistan finns också Alias. Men serien är för aktuell och för dyr.  

Tillägg 
Och innan fredagen var slut hade jag också sett avsnitt 13. Och 14. Och 15. Och 16. Det är som att läsa en bok 
från pärm till pärm - det går inte att lägga bort. 

 3 kommentarer •  Ändra..  
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2005-09-08 
 20:37:49, Kategorier: Blogginlägg  

Quiz 

Real or fake? 

35 bilder. Några är falska. Hur många rätt fick du? 

 6 kommentarer •  Ändra..  
 11:56:17, Kategorier: Blogginlägg  

Sport för hela slanten 

Där är ingenting som är osunt med mitt sportintresse. Jag har inget. Ändå överraskade jag mig själv genom att 
råka vakna väldigt tidigt i morse, zappade lite på tv:n och fastnade för US Open. Det som fascinerade mig var inte 
direkt tennismatchen, men Agassi. Jag som inte är särskilt bevandrad i sport förvånades. Agassi? Men… Är inte 
han jättegammal i tennissammanhang? Vad gjorde han i US Open?  

När jag satt och funderade över detta kunde jag inte låta bli att imponeras. Agassi spelade nämligen uruselt, det 
kunde till och med jag se. Därför tyckte jag det började bli lite pinsamt att se, så jag kröp ner i sängen efter en 
halvtimme. När jag nu i efterhand kollar hur matchen gick, så imponeras jag ännu mer. Agassi vann med 8—6. 
När jag följde matchen stod det först 0—2, som sedan blev 2—2 och där Blake låg i ledning. 

Nu blev jag verkligen nyfiken på Agassi. Jag sökte lite på nätet för att få veta lite mer. Jo, Agassi är gammal – 
född 1970. Han har varit proffs i 19 år vilket jag anser vara en lång tid. Han har funderat på att lägga av och det 
syntes verkligen under nattens match att han var stel och hade svårt att röra sig i sidled. Ändå vann han. 
Imponerande. Frågan är hur långt han går i US Open. Som om jag brydde mig... 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-07 
 18:46:23, Kategorier: Blogginlägg  

Lång dag 

Trött? Om vi säger så här - min sextimmarsdag blev (vad blir instämpling 6.43 och utstämpling 16.35?) tio 
timmar. 

Dagens bottennapp: Dörrarna fortsatte att tjuta i dag också på jobbet. 

Dagens höjdare: Jag fick en riktig nyckel till mitt arbetsrum - dörren som går i baklås och som då inte accepterar 
kortnycklar och där alla har nyckel utom jag. 

Ledig fyra dagar. *vågen* 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-06 
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 19:01:53, Kategorier: Blogginlägg  

Same old thing... 

Den som säger sig inte ha några problem har motbevisat sig själva på diverse andra scener. 

Full på scen 

 Kommentera •  Ändra..  
 18:51:14, Kategorier: Blogginlägg  

En vardag 

I går väckte missen mig, en halvtimme innan klockradion skulle gå igång, med orden: 

- Ska du inte gå upp snart? Jag tycker du ska gå upp. Visst kan du väl gå upp nu? Jag kräver att du ska gå upp.  

Hur påfrestande det än var, med tanke på att jag sov så gott, så var det värre i dag. Jag vaknade till ljudet hur 
missen kräktes. När jag frågade vad hon höll på med, stack hon in huvudet i sovrummet och svarade: 

- Äh, sov du vidare. Låt inte mig störa. 

Och så gick hon tillbaka till vardagsrummet där hon fortsatte att kräkas.  

Ovan beskriver rätt bra hur min dag varit och fortsatt. Trots att jag gick upp extra tidigt p.g.a. kissekräket, så höll 
jag på att missa flärdtjänsten. Stressigt. Jag skyndar. Knyter skorna. Skosnöret går av. Det var bara att halta ut 
med en oknuten sko, för jag hann inte åtgärda eländet. Dock hann jag kasta ner nya skosnören i min väska.  

Framme på jobbet försöker jag få upp ytterdörrarna med den elektriska dörröppnaren. Det gick inte. Jag kämpar 
med att få upp de mycket tunga dörrarna och då knockas jag av dörrarna som flyger upp. Tydligen fungerade den 
elektriska dörröppnaren till slut. 

Väl inkommen hör jag hur det tjuter överallt. Kortdragarna till de elektriska dörrlåsen var ur funktion i hela huset 
och tjöt. Det gjorde de hela dagen. Tinnitus skulle vara en lättnad i jämförelse.  

För att hoppa tidsmässigt till i kväll. Jag såg Våra bästa år. Jag kollade översättningen. Jag är förskräckt. Samma 
översättare som i går. Och ingenting att anmärka på! Hur kan man vara så ojämn som översättare? Jag är dock 
tacksam eftersom det var ett bra och känsloladdat avsnitt (repris i morgon bitti på TV 3) om våldtäkt. Det händer 
ibland att serien kör ett temaavsnitt och lägger ner möda på att göra avsnittet vettigt.  

Så det blev lite positivt i slutet av dagen. Och mina DVD-filmer har kommit med posten. Enligt meddelandet jag 
fick i går skulle det ta minst tre dagar till.  

Borde jag ha köpt en Trisslott i kväll? 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-05 
 18:27:58, Kategorier: Blogginlägg  

Översättningsmissar 1 
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TV 3:s bedrövliga programöversättningar fortsätter. Tidigare har jag berättat om hur ”the West 
Bank” (Västbanken) översatts med vänstra stranden, med mera. Värst är dock Våra bästa år som har ett stall med 
olika översättare som inte verkar ha någon koll. Alls. Dagens exempel: 

Jan (smeknamn på en tjej) översattes till jaså 

love her tender översattes till fortsätt där 

baby brother översattes till storebror 

Shy Girl översattes inte trots att hon i tidigare program döpts till Blyger 

God blev gud men ska naturligtvis vara Gud då det var vår Herre det handlade om. Två gånger gjordes denna 
miss. 

Why would I wanna love Jan tender? översattes till Vad skulle jag vilja Jan? 

jacket blev skjorta – två gånger. De hade jackor. 

(It's a) cliché översattes till töntigt 

shared a home (tempus: dåtid) översattes till har ett hus (ihop). Borde vara hade – särskilt som nämnda hus 
brann ner till grunden i vintras. 

...keep my panties on blev Nej, jag tar nog baddräkten den här gången. Hon hade bikini på sig och ville inte 
bada naken. 

Jag lovar att ta upp fler exempel. Fem dagar i veckan är det så här beklagligt vad gäller Våra bästa år.  

 Kommentera •  Ändra..  

2005-09-04 
 20:59:44, Kategorier: Blogginlägg  

Hej konsument 

Senast sett hos Hexi 

Senaste impulsköp: I natt beställde jag från cdon lite DVD-filmer.  
Farenheit 9/11 (2 disc) – Bushkritik. 
Super Size Me – Hur det går när man äter McDonalds i en månad. 
Millennium, Säsong 1 (6 disc) - Serien som tidigare gått på TV 4. 

Bästa promenad: Från bilen upp i lägenheten och ner i sängen efter en vanlig arbetsdag. 

Favoritdryck: Mjölk är det enda jag inte får magkatarr av.  

Äter lyxmiddag på: Dagligen på jobbet – fisk, om jag får bestämma.  

Favoritgata: Den har åtminstone inga vägbulor. 
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Bästa förfestmusiken: Låtar där alla kan texten. Abba. Boney M. Modern Talking. Siw Malmkvist. 

Reser helst till: Göteborg. Hemresor är de bästa.  

En bra gå bort-present: Min närvaro räcker väl? Annars en flaska rödvin.  

Favoritlyxartikel: För min del är det tvättmaskinen jag köpte för några år sedan för att slippa gå till tvättstugan 
tre hus bort på gatan (uppförsbacke). 

Älsklingsljud: Spinnande Gazzy. 

Senaste upptäckt i Stockholm: De har inte spårvagnar?! 

Favoritgalleri: Galleri eller galleria? Äsch, har varken det ena eller det andra.  

Tidning jag gillar: Det finns bara en; Dagens medicin!  

Favvosajt: www.succe.com (jag får betalt för att säga så) 

Här bjuder jag mamma på middag: Nej, nej. Tvärtom. Hon bjuder mig. 

Favoritförort: Det finns stadsdelar och det finns byar. Jag känner till tre förorter; Rinkeby, Hammarkullen och 
Rosengård. Jag är inte bekant med någon av dem. 

Fikar gärna på: Vad då? Fikar gärna på en kanelbulle och mjölk. Fikar gärna på ett fik eller hemma hos 
mig/någon. 

Favoritbutik: Just nu är det Ikea och Power som gäller.  

Bästa lunchställe: Jobbet, för fiskens skull. 

Favoritgrönsak: Jag tänjer lite på det och säger röda bönor. Annars säger jag broccoli. 

Favoritfärg: Det är lättare att säga vilka färger jag inte tycker om. Rött. Och… rött. 

Favoritmärke: Sugmärke? Födelsemärke? Simmärke? Scoutmärke? Don’t know, don’t care. 

Favoritdjur: Katt. Allt annat är odjur. 

Världens bästa nu levande regissör: Är de inte alla döda?  

Stjärna jag vill träffa: Tom Cruise. Jag vill se om han verkligen är pygmé, bög och sektmedlem.  

Favvoskor: Det är himmelriket om jag alls hittar ett par 47:or.  

Klädkonto per månad: Genomsnitt kanske 500 kr. 

Modeförebild: Alla som inte är uteliggare. 

Motionerar: Nej, men jag rör på mig. Oj, så fingrarna hoppar när jag skriver här. 

Mest överskattade affär: Hemköp sedan alla skitbutiker gick med i koncernen och fortfarande är skitbutiker 
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trots det nya namnet. 
 
Dyraste jag köpt: Min första dator 1996 (IBM) som jag tror gick på omkring 35 000 kr. 

Mode jag aldrig vill se igen: Midjekorta jackor och pingvinärmar. 

Favoritprodukt på Systembolaget: Plastkassen? 

Bästa fyllekäket: How should I know? 

Dansar helst till: Musik? Nej, jag dansar inte. Jag vet att jag gjorde det för något år sedan på ett bröllop, men jag 
försöker förtränga det.  

Senast gnolade: From Paris to Berlin and every disco I’ll get in, my heart is pumpin’ for love, pumpin’ love. 
’Cause when I’m thinking of you, and all the things we could do, my heart is pumpin’ for love, you left me 
longing for you, you left me longing for you, you left me longing for you, you left me longing for you… 

Senaste fyndet: Riket (2 disc) och Riket 2 (2 disc). DVD så klart. 

Bästa romanen: Jag har sagt det nu här i sex år: Diana Gabaldon med Främlingen och de efterföljande böckerna. 
Historik. Fantasy. Romantik.  

Bästa diktsamlingen: Enstaka dikter kan vara bra, men diktsamlingar är skittråkiga. 

Favoritprodukt på Apoteket: Mina recept: Copaxone (bromsmedicin i sprutform), Modidal (dopningstabletter 
mot trötthet). Receptfria måsten: Treo Citrus (enda som lindrar mot migrän), Rennie (mot halsbränna), Artonil 
(mot magkatarr). Övrigt: Oleum Basileum (aromolja mot spänningshuvudvärk), tandborstar. 

I min cd-spelare: Den är trasig.  

Beställer i baren: Sötsliskiga likördrinkar.  

Användbar pryl: Mina glasögon. 

Dessa vill jag ska svara på "hej konsument": Vill och vill. Alla har väl en fri vilja? 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-03 
 20:40:13, Kategorier: Blogginlägg  

På pumpen 

På min hatthylla ligger en cykelpump. Det är ganska komiskt. När cyklade jag sist? När kunde jag cykla sist?  

� Jag cyklade senast våren 1992. Det var till skolan när jag utbildade mig till läkarsekreterare. Jag kommer så 
väl ihåg detta. Min rumpa kommer så väl ihåg detta. Efter detta valde jag att fortsätta gå till skolan.  

� Balansproblem har jag haft sedan 1999 vilket gör det omöjligt att cykla.  
� År 2000, för fem år sedan, flyttade jag in i nuvarande lägenhet. Det var då jag lade cykelpumpen på 

hatthyllan.  
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Och där ligger den än. Varför? Jag vet inte ens om min cykel finns kvar i cykelkällaren, eller om den blivit stulen. 
Men en cykelpump har jag lätt åtkomlig. 

 6 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-02 
 18:35:07, Kategorier: Blogginlägg  

En stormvind 

Det blev en rejäl rivstart vad gäller arbetsveckan som varit. För att få allting att gå ihop fick jag jobba över fem 
timmar onsdag och torsdag. Då jag inte får ha någon övertid försökte jag gå tidigare i dag. Det stressade mig 
något. Det yttrade sig i att jag pratade oavbrutet och fort med alla jag behövde prata med. 

Jag hade bestämt mig i förväg att gå redan kl. 11.45 för att nyttja min ”flexövertid”. Därför var jag rena ångvälten 
– drabbade min omgivning som Gudrun en småländsk skog – och väldigt effektiv.  

När jag var färdig stängde jag snabbt datorn, flexade ut, önskade alla en god helg och stormade ut. Ja, jag kom 
åtminstone ett steg utanför arbetsrummet innan jag fick vända och gå tillbaka. Jag hade varit så effektiv och gjort 
alla måsten att jag inte tittat på klockan. Det var 35 minuter kvar innan flärdtjänsten skulle hämta mig. Lite snopet 
men det var bara att gå tillbaka och sätta sig.  

Att jäkta är inte bra. När jag skulle ta min spruta på jobbet var jag så yvig och hetsig att jag råkade tappa den och 
spruta ner en vägg. Lyckligtvis har jag ett reservlager på jobbet. Märkligt nog räknar jag med sådana här 
missöden. Jag känner mig själv ganska väl vid det här laget.  

Mer av dagens ångvälts-Jontas: 

� Jag pekade bestämt med handen vid flera tillfällen när flärdtjänstchauffören var på väg att ta fel avfarter. 
Vid några tillfällen lät jag bli för att se vad som hände – han körde fel två gånger på vägen.  

� Mitt apoteksbesök innebar som vanligt att jag fick leka farmaceut och förklara läkemedel, antal och var de 
förvarar medicinerna bak disken. 

Jag skulle nog kunna organisera en myrstack. Så känns det åtminstone efter den här dagen. Achtung! 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-09-01 
 19:29:54, Kategorier: Blogginlägg  

I tiden 

September. Det betyder att jag under månaden varit... 

� ...snusfri i ett år.  
� ...göteborgare i fem år. 

Jag saknar snus dagligen. Dock försöker jag tänka "det var gott" och inte "det är gott". Det distansierar det hela 
lite och gör att jag mentalt inte ser mig som snusare trots begäret. 
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Jag förstår inte att jag bott fem år Göteborg. Snart kanske jag kan tvätta bort identiteten som skåning i exil? 

|_|_| 

Nu när jag snart jobbat en vecka efter semestern inser jag två saker: 

� Jag behövde alla mina fem semesterveckor i sommar.  
� Hela hösten är kaos då jag hade fem semesterveckor.  
� Jag behöver omgående fem semesterveckor.  

 2 kommentarer •  Ändra..  
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