
Arkiv för: Oktober 2005 

2005-10-31 
 09:40:13, Kategorier: Blogginlägg  

"Vi firar" 

I de flesta morgontidningar får prenumeranter som fyller 30, 40, 50, 60, 65, o.s.v. sätta in ett foto och en liten 
presentation av vad man har för intressen. Jag brukar ofta göra stora ögon och funderar lika ofta på hur dessa 
människors liv egentligen ser ut. Det är knappast några målande beskrivningar av fritidsintressen då det ska vara 
så kortfattat. I dag reagerade jag på följande: 

 

Vad jag tänkte lämpar sig inte i tryck. Men lika rysligt skulle en liknande notis vara om mig. 

Hans intressen är resor, mysterier, fiskar och sjukdomar. 

Ja, alltså... Det är intressant att se vilka omvägar flärdtjänsten väljer, var hämndtjänsten gör av alla mina Wettex, 
hur fisken är tillagad och mitt arbete. Man kan tro väldigt mycket när man inte vet. 

David Hasselhoff?! 

 6 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-30 
 18:14:34, Kategorier: Blogginlägg  

Överheten 

 

Rubriken ovan såg jag i dagens gp. Som underrubriken antyder så handlar det inte om svenska kungen. Frågan är 
annars om tidningsrubriken även gäller oss i Sverige och vår kungafamilj. Lider gör vi kanske inte, men nog 
skulle vi väl fått det lite bättre om statspengarna gick till annat än till apanage? Jag, rojalisten, börjar bli skeptisk. 
Varför? 
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� Kungafamiljen växer - fler ska ha apanage.  
� Man representerar inte Sverige i samma utsträckning som tidigare - man gör mindre officiella statsbesök.  
� Enda gången vi ser dem är i samband med Nobelfesten i december. Victoria delar ut ett idrottspris men 

passar på att göra det i samband med sin födelsedag.  
� Den bild som ges är inte positiv då det handlar om skvallerpressens snaskigaste nyheter som gör att man 

undrar varför vi egentligen har en kungfamilj. Ska vi ha kravet skandaler i kombination med "utföra ett 
arbete" så kan vi lika gärna utse Sven-Göran "Svennis" Eriksson och Victoria Silverstedt till våra nya 
kungligheter.  

� Kungafamiljen - Sveriges största bidragstagare. När "vanliga" människor, som inte arbetar eller har en egen 
inkomst, går till socialen ställs det motprestationer för att få pengar i handen.  

Ska vi avskaffa kungafamiljen och bli en republik istället? Jag vet inte. Det lockar mig lika lite. Politiker är ju på 
sitt sätt...  

Äh. Har jag gnällt i dag också?! Okej. Nu tar vi varandra i hand och så ställer vi oss upp och sjunger "We shall 
overcome"! 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-29 
 16:49:46, Kategorier: Blogginlägg  

På ren svenska 

Jag hörde något på radionyheterna om ryggsäcksturister. Öh, kan man mena backpackers som det heter på 
svenska? 

Ömma modern frågade mig i går om jag hade hört uttrycket "väjla". "Du menar waila?", frågade jag. Men nej, 
hon menade väjla som kanske är något skånskt uttryck. Dock hittar jag det inte i min skånska ordbok så 
stavningen kan vara med 'e' istället för 'ä' och 'i' istället för 'j'. 

Finns ordet på svenska? Väjla är den översta pinnen som hönsen sitter på i hönshuset. Man kan använda uttrycket 
också om någon sitter uppflugen på t.ex. ett skrivbord (man sitter högra än någon annan för överblick). "Så du 
sitter på väjla" kan man säga till någon då. Någon som vet? Men visst är det ett användbart ord?  

Jag har också för mig att Väjla är en ort i Danmark.  

Mariah Carey satt i Väjla på väjla och waila'.  

Vilket blir en fin övergång... 

Which historical lunatic are you? 
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Which Historical Lunatic Are You? 
From the fecund loins of Rum and Monkey. 

Det var riktigt kul att läsa följande också: 

You are Charles VI of France, also known as Charles the Mad or Charles the Well-Beloved!  

A fine, amiable and dreamy young man, skilled in horsemanship and archery, you were also from a 
long line of dribbling madmen. King at 12 and quickly married to your sweetheart, Bavarian 
Princess Isabeau, you enjoyed many happy months together before either of you could speak 
anything of the other's language. However, after illness you became a tad unstable. When a raving 
lunatic ran up to your entourage spouting an incoherent prophecy of doom, you were unsettled 
enough to slaughter four of your best men when a page dropped a lance. Your hair and nails fell out. 
At a royal masquerade, you and your courtiers dressed as wild men, ending in tragedy when four of 
them accidentally caught fire and burned to death. You were saved by the timely intervention of the 
Duchess of Berry's underskirts.  

This brought on another bout of sickness, which surgeons countered by drilling holes in your skull. 
The following months saw you suffer an exorcism, beg your friends to kill you, go into hyperactive 
fits of gaiety, run through your rooms to the point of exhaustion, hide from imaginary assassins, 
claim your name was Georges, deny that you were King and fail to recognise your family. You 
smashed furniture and wet yourself at regular intervals. Passing briefly into erratic genius, you 
believed yourself to be made of glass and demanded iron rods in your attire to prevent you breaking.  

In 1405 you stopped bathing, shaving or changing your clothes. This went on until several men were 
hired to blacken their faces, hide, jump out and shout "boo!", upon which you resumed basic 
hygiene. Despite this, your wife continued sleeping with you until 1407, when she hired a young 
beauty, Odette de Champdivers, to take her place. Isabeau then consoled herself, as it were, with 
your brother. Her lovers followed thick and fast while you became a pawn of your court, until you 
had her latest beau strangled and drowned.  

A severe fever was fended off with oranges and pomegranates in vast quantities, but you succumbed 
again in 1422 and died. Your disease was most likely hereditary. Unfortunately, you had anywhere 
up to eleven children, who variously went on to develop capriciousness, great cruelty, insecurity, 
paranoia, revulsion towards food and, in one case, a phobia of bridges. 
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 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-28 
 14:56:34, Kategorier: Blogginlägg  

Hung up 

Nu har jag sett premiären av Madonnas video Hung up. Största felet är att Madonna är med i den. Där är någon 
sorts gatudansare med och de är betydligt intressantare att se än Madonna, vars skrev zoomas in hela tiden. Låten 
kanske jag borde säga något om? Sa jag inte för en vecka sedan att jag inte gillar Abba särskilt mycket? Alltså är 
detta en nitlott i mina ögon/öron. Är man uppväxt med Abba så associerar man mer till Abba än Madonna och jag 
vill inte höra Abba hela tiden. 

Ja, ja. Gnällig. Men från det ena till den andra. Tidningen innehöll i dag åtta dödsannonser med min arbetskamrat. 
Det förstår jag.  

 3 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-27 
 13:44:30, Kategorier: Blogginlägg  

Min nalle 

I dag är det internationella nalledagen. Vad passar väl då bättre än att visa sin nalle? 

 

Detta var min första nalle. Jag tror visst att han, för det är en han, heter Nalle. Han har varit min, och följt mig, i 
35 år. På senare år, låt oss säga de sista 30 åren, har han varit gömd och nästan glömd tills jag i dag såg att det är 
internationella nalledagen. Så otacksamt av mig! Han som betytt så mycket, tröstat mig om nätterna när jag 
vaknat och varit ledsen.  

Samtidigt är han värd sin pensionering efter lång och trogen tjänst. Han är utsliten. En gång var han säkert fluffig 
och mjuk. I dag är hans vitfluffiga bröst grått och flortunt. Stoppningen vill titta ut genom hans bröst och till viss 
del sticker den redan ut i sömmarna. Kanske han en gång i tiden haft en nos och en mun, men där finns inga 

Sida 4 av 33Flärdskrivaren - Arkiv för: Oktober 2005

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/10/



sådana spår i dag - inte ens i mitt minne.  

Det är märkligt. Jag kan bara inte kasta bort honom.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-26 
 22:51:40, Kategorier: Blogginlägg  

Självklart 2! 

Jag har tidigare berättat om de hemska flärdtjänstresor som körs av Taxi *nuffranuffranuffra*. I dag läste jag lite 
på deras hemsida för att se hur de egentligen rekryterar "chaufförer" eller vad man ska kalla dessa samhällets 
missanpassade.  

Det börjar med att de blivande "chaufförerna" obligatoriskt måste gå på ett introduktionsmöte innan de bestämmer 
sig för att hoppa på utbildningen. En utbildning som kostar 3 125 kr och där man inte har kravet av att ha 
taxikörkort. Är man väldigt duktig i sina teoretiska studier och har kört taxi tidigare (utan taxikort?) är man en 
fulländad chaufför efter en vecka. Är man nu både lite dum och lat så kan denna excellenta utbildning ta lite 
längre tid än en vecka, men inom tre månader måste man vara klar då det är tiden för förverkan av erlagd 
kursavgift. Sedan får man betala ny avgift men prioriteras inte då man efter så lång tid och ny avgift inte kan 
mena allvar som chaufför. Nej, man prioriterar de som rusar igenom utbildningen.  

Är det konstigt att detta taxibolag enbart generar klagmål hos flärdtjänsten från alla kunder och från mig?  

I går ringde en högt uppsatt person från flärdtjänsten till mig. Vänta! Det hade inget med flärdtjänst att göra. Det 
var bara min kusin. Okej, det kanske är därför jag har så dåligt tålamod vad gäller taxiresor? Kommer man från en 
stor taxisläkt där alla utom jag kört taxi och flärdtjänst så...  

PS 
Min kusin och jag återfinns i olika flärdtjänstområden i landet och drar inga fördelar eller förluster av detta vårt 
släktskap. 

 Kommentera •  Ändra..  
 17:02:13, Kategorier: Blogginlägg  

Självklart! 

Folk tar inte FI på tillräckligt stort allvar. Ja, med FI menar jag självklart fågelinfluensan, då det är den enda FI 
som är av intresse just nu. För jag tänker så här – det är hög smittorisk med influensa, det har vi alla hört. Särskilt 
luftburen sådan. Och fågelinfluensan måste väl ändå räknas som luftburen? Vi kommer alla att dö i 
fågelinfluensan! 

Den senaste tiden har det skrivits mycket, kanske inte enbart i Göteborgsbaserad media, om den mördade 
expediten i tygaffären. Vittnen och gärningsmannaprofil har kommit fram till att det rör sig om en psykiskt sjuk 
kvinna i rosa byxor. Och? Det säger väl sig själv om vilket tillstånd personen i fråga befinner sig i som har rosa 
byxor? Kanske hon under en psykos själv sytt sina byxor av tyg köpt i tygaffären? Kanske hon också i ett ljust 
ögonblick insett vad hon prackats på, sökt upp tygaffären för att reklamera utan framgång? Borde jag ringa 
polisen och tipsa om hur det kan ha gått till? 

Så här sitter vi och spånar hela dagarna på jobbet kring allt och ingenting. Vi har nog rätt kul. Hjärndiarré? 
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 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-25 
 19:30:03, Kategorier: Blogginlägg  

Eftertanke 

Det känns. Hösten har inneburit många dödsfall i min bekantskapskrets (fem), eller hur jag ska beskriva min 
relation. I dag dog ännu en arbetskamrat. Den andra inom loppet av tio dagar. Tungt och ledsamt, men inte mörkt 
- så känner jag. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-24 
 17:20:47, Kategorier: Blogginlägg  

Jobbelijobbjobb 

Lycka är att få komma till jobbet efter en lång helg. Eller nåt. Min förkylning kom av sig redan efter onsdagen 
som var, men jag har ändå tagit det lugnt på jobbet. Varför jag känt mig så energisk kan jag inte förklara, för så 
där väldigt mycket har jag ändå inte gjort. Men där har funnits en glädje (gör korstecken och spottar tre gånger) då 
jag fick avbryta mitt i för att gå hem i fredags. Tillfredsställelsen kommer väl sig av att man får göra klart det man 
höll på med. Och det gjorde jag under förmiddagen i dag. 

I dag fick jag en bärbar Dect-telefon på jobbet. I fem månader har jag dagligen fått klagomål på att man aldrig når 
mig per telefon. Nej, jag sitter ju aldrig stilla då jag har "springjobbb". Så när jag fick telefonen i dag så tog det 
naturligtvis sin lilla tid att testa olika signaler - en för interna och en för externa samtal. Så jag kan inte säga att 
jag tagit ut mig precis. (Som vanligt, om arbetsgivaren läser detta: Jag slet som ett djur, tog inga raster och hann 
väldigt mycket då jag är väldigt pliktrogen, effektiv och allmänt undergiven). 

Vad har jag mer gjort i dag? Jo, jag jagade min läkare för nya recept. Karusellen är i gång. Hon återfinns nu på 
tredje sjukhuset på tre år. Hela verksamheten har fått flytta runt så här p.g.a. omorganisationer och ombyggnader. 
Vad kan man säga om det? Skattepengar! 

Betald arbetstid - kan jag ha gjort något mer som inte varit arbetsrelaterat? Jo. Jag ringde min bank också. De 
påstår att jag skickat 21 bankgirobetalningar hittills i år och tar därför sedan i somras ut extraavgift varje månad 
med 75 kr. Om sånt tycker jag inte! Lösningen är naturligtvis att jag helt slutar betala några som helst räkningar. 
Det blir så dyrt.  

Äh, jag tror att jag slutar svamla nu.  

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-23 
 21:49:39, Kategorier: Blogginlägg  

Vill och vill, vet jag inte... 
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I Googles sökfält skriver man in sitt förnamn återföljt av "needs". Åtminstone är det så engelska bloggar just nu 
gör. Själv tycker jag att man ska byta ut "needs" mot "vill". Skriv ner de 10 första resultaten.  

1. Det Jonas är för är ju ett helt annat samhälle, han vill ha planekonomi. 
2. Jonas vill veta mer, så han frågar hans mammas kompis Daniel och får reda på saker...  
3. Jonas vill inte vara pappaledig. 
4. Jonas vill att jag ska höra av mig till honom och berätta om startmotorn har kommit eller inte och det har den 
ju inte så Jonas blir inte alltför nöjd. 
5. Jonas vill inte ha en arbetarmössa på sig. 
6. Jonas, vill du inte sitta till bords med far? 
7. Jonas vill skriva ett musikdramatiskt verk - en opera för det nya årtusendet - som inte är ett 
beställningsuppdrag och får nu landstingets kulturstipendium. 
8. Skulle min son komma hem och säga: "Hej, mamma! Det här är min pojkvän Jonas", så skulle jag säga: "Hej 
Jonas, vill du stanna här och käka"? 
9. Jonas vill utvecklas som fotbollsspelare och ser Gullringen som ett bra val. 
10. Jonas vill bli någonting som har med film att göra. 

Just nu vill Jonas snusa, men väljer att gå och lägga sig istället. 

 Kommentera •  Ändra..  
 09:50:37, Kategorier: Blogginlägg  

Orätt 

Vad håller de på med?! Två fel gör ju inte ett rätt. Eller jo, i det här fallet. 

 

 

 

Annonsen i mitten är den rätta. Men varför alla dessa stavningsversioner? 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-22 
 17:23:21, Kategorier: Schlagermassaker  

European Song Contest 50 år 
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Det blir ingen schlagermassaker bara för att tv i kväll ska fira ESC 50 år (Congratulations). Det kommer nog ändå 
att bli en ganska tröttsam tillställning med en massa klipp som vi sett tusen gånger förr och musik som inte ens 
hade en överlevnadstid till nästkommande ESC. 

Med risk att man drar in mitt svenska medborgarskap: Jag har aldrig varit speciellt förtjust i Abba eller Waterloo.  

Av de fjorton låtarna, där man under kvällen ska utse en till "bästa låten", har jag några favoriter. Dock finns där 
några jag verkligen avskyr av hela mitt hjärta (som fortfarande sitter i halsgropen sedan i går och som dessutom är 
svart och förkolnat av ondska): Johnny Logan, Nicole och, naturligtvis, Abba (okej, jag kan uthärda Abba). 
Många bra låtar finns inte med att rösta på, men där finns en som jag är glad över att den kom med: Eres Tú med 
Mocedades. Hur det går? Skit samma, det här är lördagsunderhållning på tv för oss patetiska som enbart tittar för 
att få valuta för licenspengarna. Eller nåt. 

Nästa schlagermassaker kommer den 18 februari 2006 omkring kl. 23.45.  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-21 
 22:29:29, Kategorier: Blogginlägg  

Dödlighet i tre versioner 

Kör man fort om man på 50- och 70-väg kör en mil på sex minuter? Den enda kvinnliga chaufför jag brukar åka 
med klarar åtminstone av denna bedrift varje gång jag ska till jobbet. Rent fysiskt brukar väl aldrig ett hjärta 
återfinnas i halsgropen, men jag lovar - hos mig sitter det verkligen där. Mot rött, sicksackkörning i olika filer, 
trottoarkörning, o.s.v.  

Även om min förkylning knappt ger sig till känna längre, så befarar jag att jag är dödligt sjuk. Hur ska man annars 
tolka min tanke då jag slutade i dag? "Nej, helg?! Jag vill inte vara ledig, utan vill jobba mer"! Normalt var det 
åtminstone inte. Kanske min brist på planering för den här helgen (liksom alla andra lediga helger) skapar dessa 
osunda, orena och allmänt förkastliga tankar? 

I dag stod dödsannonsen i tidningen - en arbetskamrat och tillika kollega har avlidit. Eftertanke. 

 Kommentera •  Ändra..  
 05:00:53, Kategorier: Blogginlägg  

Åtta månader senare 

En viss nahoj gör comeback. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-20 
 22:59:07, Kategorier: Blogginlägg  

Den tid som flytt 

Ännu en sak som jag hittade på nätet och jag minns inte sammanhanget. Men det går ut på att gå bakåt år för år 
och beskriva en personlig händelse för varje år. Problematiskt. Det är inte lätt att komma ihåg årtal så exakt, men 

Sida 8 av 33Flärdskrivaren - Arkiv för: Oktober 2005

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/10/



jag gör ett försök. 90-talet verkar ha varit ett händelselöst årtionde, men jag jobbade mycket, gick massor av 
kvällskurser och var inlagd för gallstensoperation, vätska i hjärtsäcken (perikardit) och vattkoppor. Men jag minns 
inte årtal. 

2005 
Det stora måste ha varit att mitt yrkesliv tog en ny inriktning med nya ansvarsområdet trots att jag är kvar där jag 
varit senaste fem åren. 

2004 
Första gången jag fick ta Gazzy till veterinären då hon fick en slickdermatit och försökte slicka av sig pälsen.  

2003 
Jag begärde hemtjänstinsatser som började först i april året efter. 

2002 
Jag fick 25 % förtidspension. 

2001 
World Trade Center.  

2000 
Händelserikt år. Jag flyttade ifrån Kristianstad, sade upp mig från både jobb och bostad, fick nytt jobb och bostad 
i Göteborg, Gazzy flyttade hem till mig, första gången jag var på dagboksträff och mycket mer. 

1999 
Jag hade åtminstone 18 friska dagar innan jag fick mitt första ms-symtom den 18 januari. En månad senare 
(knappt) kom den här hemsidan och dagboken till. 

1998 
Jag minns inget speciellt. 

1997 
Jag minns inget speciellt. 

1996 
Jag minns inget speciellt. 

1995 
På min 25-årsdag bjöd jag hem några arbetskamrater, och än i dag pratar man om detta. Tydligen överraskade jag 
med ett par saker – jag kunde laga mat och jag bodde inte i en typisk ungkarlslya (jag hade ju gardiner). 

1994 
Jag minns inget speciellt. 

1993 
Jag minns inget speciellt. 

1992 
Jag blev färdig läkarsekretare, fick mitt första jobb som det och fick av personalsekreteraren höra ”du som 
sekreterare kan inte vara seriös då det inte finns manliga sådana och jag ska personligen se till att du aldrig 
någonsin får ett arbete som läkarsekretare”. Undrar om kärringen lever än. Själv har jag varit oseriös nu i några år. 

1991 
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Jag minns inget speciellt, men jag flyttade säkert. Jag flyttade ofta i början av 90-talet.  

1990 
Jo, men jag är ganska säker. Det här året flyttade jag. Dessutom lärde jag mig dricka kaffe då det var det enda 
man kunde på rasterna på Komvux. 

1989 
Jag flyttade in i min första egna lägenhet. En etta med kokvrå men utan frys och hyran var 888 kr. Under hösten 
blev jag arbetslös och började därför läsa in treårig gymnasiekompetens på Komvux. Jag valde Humanistisk 
inriktning och pluggade franska.  

1988 
Jag mönstrade, upptäckte en tumör, opererades akut, mormor dog hemma hos oss, föräldrarna separerade, jag 
flyttade hemifrån (bodde först hos Kvinnojouren, sedan hos en kusin), jag fick mitt första jobb, jag tog körkort, 
gick ner 40 kg samt gick ut gymnasiet där jag fick stipendium för bästa betyg.  

1987 
Första övningskörningen i körskola höll på att sluta i diket. Det var mörkt. Det var kallt. Det snöade. Det var 
landsvägskörning på smal grusväg som var hårt trafikerad och utan gatubelysning.  

1986 
Grundskolan – hell on earth – var över och jag började gymnasiets 2-åriga Handels- och Kontorsutbildning. H&M 
tog fast mig som företagsspion och anmälde mig till skolan. Ogrundat. 

1985 
Konfirmerades av ondskan själv, en 75-årig präst som misshandlade konfirmanderna (jag klarade mig som kunde 
min Bibel). En kyrkovärd föll ner för trappan i kyrktornet under tiden som min grupp redovisade och hon dunsade 
rejält (eko i kyrkan) och bröt lårbenshalsen. 

1984 
Det fanns så många bra låtar det här året. Alphaville kommer jag ihåg bäst i skrivande stund. 

1983 
Jag upptäcker musik – vuxen musik. Två favoritlåtar var Let’s dance med David Bowie och Billy Jean med 
Michael Jackson. När jag började högstadiet på hösten så var det i en nybyggd skola och alla nyanställda lärare 
presenterades i stora uppslag i morgontidningen. 

1982 
Jag gick på sista biografföreställningen innan bion lades ner i hembyn. Jag gick med en kusin och hennes 
kompisar och såg E.T. Ömma modern fyller 30 år. Jag semestrar utanför Örnsköldsvik – jag har varken förr eller 
senare varit så långt norrut i landet.  

1981 
Pinsamt då vi ska dansa i par under musiktimmen och den som blir över till mig är lärarinnan. 

1980 
När jag började fyran under hösten fick vi en otrevlig lärarinna vars mål var att göra oss till goda 
socialdemokrater då hennes man var kommunpolitiker. 

1979 
Lille far fyller 40 år och får något väldigt modernt och ovanligt – en digital klockradio! Den fungerar än och 
används. Och den är orange. 
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1978 
Jag, mina föräldrar och moster med man, tar Saaben till Finland för att hälsa på faderns släkt. Det är första gången 
vi besöker Finland och det är första besöket för min far sedan han kom till Sverige 1941. Vi kunde inte finska, de 
kunde inte svenska. Jag fick träffa farmor och farfar för första gången. 

1977 
Skolstart. Ettorna fick inte plats i samhällets skola, så vi fick vara i en folkskola i grannbyn. Jag fick första gången 
se och smaka en clementin. Men åt man av det vita så dog man, sa klasskamraterna. I skolbussen pussades jag och 
Mikaela. 

1976 
I lekskolan fick jag se och smaka kiwi för första gången. Men jag vågade aldrig smaka. Morfar dog – mitt allt. 
Det var en varm och solig vårdag och vi hörde telefonen ringa inne när vi kom hem efter att ha varit någonstans.  

1975 
Ett år för sent fick jag gå i Kyrkans barntimme. När vi kom och gick fick vi ta prästfrun i hand och buga (flickor 
niga) samt säga ”god dag” och ”adjö”.  

1974 
Modern började förvärvsarbeta och då det inte fanns dagisplats (dagis fanns knappt) fick jag följa med och blev 
introducerad i kontorsvärlden. Mitt första jobb 1988 var här. Men åter till 1974: Jag och Maria grovhånglade (typ) 
i hennes morfars sädesfält men blev påkomna och jag blev hemskickad med bannor. Och så minns jag när Abba 
vann.  

1970-1973 
Det är inte blankt. Årtalet känner jag inte till, men jag minns mycket väl hur modern körde mig i sittvagnen längs 
landsvägen. På ena sidan fanns idrottsplatsen, på andra en åker. Ingen gröda växer på åkern men det är inte vinter. 
Ett annat minne är också att jag tvingades i en sup och jag tror det var 1972. Däremot så minns jag inte att jag fick 
kokande vatten över mig och det har heller inte gett mig några brännskador.  

Det var allt. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-19 
 16:20:06, Kategorier: Blogginlägg  

Guds nåd att stilla bedja om 

Det fantastiska med att ha multipel skleros är att immunförsvaret är extremt starkt. Bland annat behöver jag inte 
vara särskilt orolig över förkylningar som just nu härjar i min omgivning. Nu är det inte så fantastiskt längre. 
Förmodligen har jag pratat för vitt och brett om att "jag blir aldrig förkyld" och någon ansåg att jag borde straffas. 
Säkert samma som sagt att högmod går före fall. Ändå är jag lite chockerad - jag, en man, förkyld?! Hur tusan lär 
man sig leva med en förkylning? 

Det började i natt. Jag hostade. Rosslade. Hostade. Hostade. Rosslade. Hostade. Och spydde som ett svin (japp, så 
pass) då en stor depå av något onämnbart byggts upp i mina luftvägar och som hölll på att kväva mig samtidigt 
som det irriterade kräkreflexen. Det är ett under att jag överlevde tandläkarbesöket i dag (fram tills jag fick 
räkningen), men det gick bra. Jag hade proppat mig full med medicin, det tog en kvart att laga tanden och det 
gjorde inte ont: Fördelen av att tanden var rotfylld sedan tidigare och saknade levande nervtrådar. 

Okej. Första riktiga förkylningen sedan 1998. Tror jag. Jag minns knappt hur en förkylning yttrar sig. Hur som - 
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jag känner mig lite ömklig och klen, då jag är man. Sedan så känner jag mig förkyld också.  

Tillägg 
Under tisdagseftermiddagen ringde målaren och undrade om han kunde komma och tapetsera hemma hos mig på 
torsdag kl. 07. Det kom plötsligt. Jag har inte sett några tapetprov. Jag har inte valt någon tapet. Jag har ett rum 
(sovrum) som måste utrymmas (som jag själv måste göra utan hjälp). Därför tackade jag nej, på så kort varsel. 
Det är jag glad för. Förutom förkylningen har onsdagen inneburit hämndtjänst och tandläkarbesök. Men jag 
hoppas ändå att snart få omtapetserat. Tar det verkligen två dagar att tapetsera ett sovrum?  

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-18 
 16:45:32, Kategorier: Blogginlägg  

Jag - en karlakarl? 

Hur pojk-/flickaktig är du? 

Eh? 

***You Are 30% Boyish and 70% Girlish*** 

Even if you're not a girl, you're very feminine. 
You're in touch with your feelings, and your heart rules you. 
A bit of a emotional roller coaster, one moment you're up and the next you're down. 
But no matter what, you try to be as cute and perky as possible. 

 5 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-17 
 21:23:53, Kategorier: Blogginlägg  

Tandlös gubbe 

Så var det så dags igen. En tand smulades sönder, bara så där. Andra gången i år som jag fått beställa en akuttid 
till tandläkaren (akuttid = i övermorgon) då tänderna inte längre håller. Undrar vad det beror på? Ska jag skylla på 
tandläkaren? Tanden som i dag gav upp var den som förra året rotfylldes. Rotfyllningen sitter kvar men inte 
tanden runt omkring. Med tanke på vad eländet kommer att kosta och hur ofta jag är där - borde inte hela min lön 
oavkortat gå direkt till min tandläkare varje månad? 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 12:44:34, Kategorier: Blogginlägg  

Kalsongbloggning 

Jag har aldrig tyckt om kalsonger med gylf. Det är som att klämma fingrarna i dörren. En typ av olycka man vill 
undvika. Jag har hört om att vissa förlorat sina pun... fingrar på det sättet! 

Som jag tidigare berättat, trivs jag inte med löst sittande boxerkalsonger heller. Ni vet(?), PTV kan bli PTH och 
vice versa, och sånt skapar identitetskriser med åtföljande dyra terapisamtal och psykofarmaka. 
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En insändare i tidningen i dag beskrev ett annat problem. En mycket ilsken man ondgjorde sig över att kalsonger 
inte går att dra upp över kalaskulan. Tänk, det är ett problem jag inte delar då jag inte anser att kalsonger ska nå 
upp till bröstvårtorna. Eller är det nåt som skapar sexappeal? Har jag missat nåt? Nåt väsentligt? 

Att någon över huvud taget kan ha åsikter kring kalsonger, är mig obegripligt. 

Tillägg nio timmar senare (hunnit fundera) 
Han kanske menade kalaskulorna?  

 3 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-16 
 18:38:15, Kategorier: Blogginlägg  

Saknad 

Det var jobbigt då i juni, men det är ännu värre nu. Jag saknar också Sheba.  

 2 kommentarer •  Ändra..  
 00:43:12, Kategorier: Blogginlägg  

Frågor kring bloggandet 

Frågor som cirkulerar på nätet. Källan verkar inte längre existera (sidan är blank). 

Hur kom det sig att du började blogga? Varför alltså? 
Först och främst - jag ser ingen skillnad mellan blogg och dagbok. Jag började skriva under en tid då jag var 
sjukskriven och hade synnervsinflammation. Det enda jag kunde se att läsa var sådant som en upplyst bildskärm 
hade att erbjuda. Eftersom jag hade mycket tid till mitt förfogande, skapade jag en hemsida och började skriva 
dagbok. Ett tidsfördriv, med andra ord. 
 
Det här med blogg var ju sommarens fluga. När upptäckte du fenomenet blogg? 
Den första dagboken läste jag omkring 1998. Begreppet (typ) blogg började jag själv använda 2003 men tyckte 
uttrycket var så fjantigt att jag bytte tillbaka till "typ dagbok" igen som namn för sidan. 

Vad handlar din blogg egentligen om? 
Mig, min vardag, mina tankar. 

Vad vill du uppnå med ditt bloggande? 
Om det i början var ett tidsfördriv, så är det nu ett sätt att behålla kontakten med de läsare jag träffat under årens 
lopp. 

Tröttnar du aldrig på att blogga? Prestationsångest? 
Tröttnar gör jag väl inte, men periodvis är det väldigt svårt att skriva något. Prestationsångest? Nej, absolut inte! 
Skrivkramp. Jag har hunnit skriva om det mesta och när jag känner att jag upprepar mig, det är då jag får 
skrivkramp. 

Känner du att du har ett ansvar gentemot dina läsare att skriva bra? 
Nej. Jag tar ju knappast betalt för att erbjuda någon typ av service eller så.  

Kan man skriva vad som helst i en blogg? 
Nej. Inga personangrepp. Inget om personer som inte vill figurera här utan kännedom. 
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Vad skriver du inte om i bloggen och varför? 
Se föregående svar. 

Läser du andras bloggar? Om ja varför och vilka? Om nej, varför inte? 
Jag läser. Förutom de jag har i menyn till höger, så följer jag ytterligare ett 30-tal. Dock läser jag sporadiskt och 
följer ingen slaviskt varje dag. De som jag inte länkar till är de engelskspråkiga bloggarna. 

Om du måste nämna en “bloggidol” vem blir det då och varför? 
Idol? Vad jag vet så har jag ingen som jag avgudar bara för att de är bloggare.  

Hur många besökare har du i snitt per dag? 
377 i oktober, 501 den 15/10. Det låga medelvärdet kommer av att det under dagen endast varit 43 inne - hittills. 
Dagen är ung. 

Vilka är dina läsare? 
Andra skribenter. Kollegor i landet. Dagstidningar och tv. Alla de andra har inte kontaktat mig utan är anonyma 
för mig. 

Vilka vill du ska läsa din blogg respektive inte läsa? 
Eftersom jag ligger offentligt på nätet så kan jag inte styra över detta och har därför heller inga önskningar.  

Vilka reaktioner har du fått på din blogg? 
Lite bra, lite dåligt men mest inga reaktioner alls. De som tröttar ut mig mest är fanatikerna som skriver om Guds 
straff till mig ang. att jag har ms. 

Hur länge kommer du att fortsätta blogga? 
Det vet jag inte. Jag har inte satt upp något slutdatum. 

Hur kommer du att se tillbaka på din blogg i framtiden? 
Redan nu ångrar jag att hela arkivet ligger ute sedan 1999. Jag har förändratas (?) men synderna ligger kvar. 

Hur kommer du att spara dina blogginlägg för framtiden? 
Jag vet inte om jag kommer att spara dem. Som det är i dag finns det säkerhetskopior på cd i olika format - som 
databas (sql + php) och html, samt att en del finns som Word och pdf. 

Bloggfenomenets framtid? 
Tynande tillvaro i skymundan, endast för hängivna nördar. 

Vad har bloggen gett dig? 
Ett nytt nätverk av vänner. Problem med arbetsgivare, politiker, fanatiker och stalkers. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-15 
 11:29:08, Kategorier: Blogginlägg  

Tralala 

Himmelrike! Jag skiftade tillbaka till min bärbara dator nu när jag bestämt att inte lämna tillbaka den, utan surt 
betala för att få loss den. Tänk - en fungerande dator! Och så har jag kopplat in 19-tummaren till bildskärm. Och 
ingen oljudsfläkt som tjuter längre. Och inga hemska Win-felmeddelanden.  
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 2 kommentarer •  Ändra..  
 08:27:46, Kategorier: Blogginlägg  

Kalas 2! 

De har rättat sin annons nu! 

 

 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-14 
 23:35:15, Kategorier: Blogginlägg  

26 573 

I dag fick jag svart på vitt vilka alternativ jag har för jobbdatorn. Ja, den där datorn jag tagit genom jobbet och 
som jag fått betala för varje månad i tre år.  

Alternativ 1: Ett företag kommer och hämtar min bärbara dator och för det får jag betala 800 kronor. Jag får inte 
själv packa ner datorn och jag får inte själv transportera den till någon uppsamlingsplats. Då det ska vara lika för 
alla - oavsett vilket datorpaket man valt - så kostar det 800 kronor. 

Alternativ 2: Jag får köpa loss min bärbara dator. När jag tecknade avtalet hette det "köpa loss till 
marknadsvärdet, förmodligen för max ett par hundralappar". Nu när det gått tre år och jag betalt 22 860 kronor, så 
erbjuder man mig att få köpa datorn för 3 713 kronor! Totalt skulle alltså min bärbara dator kosta/vara värd 26 
573 kronor?! Så i hel***e heller!  

Ändå är jag tveksam och vet inte hur jag ska göra. Förmodligen köper jag loss skiten, kopplar in min nya stora 
platta bildskärm i laptopen och skrotar "gammel"-datorn som sjunger på sista versen. Till våren tänker jag nog 
ändå köpa en dator till då jag... känner för det. Är det mycket att ha fyra datorer som privatperson i ett 
ensamhushåll?  

Men jag är upprörd och känner mig lurad av arbetsgivarens dåliga avtal.  

 2 kommentarer •  Ändra..  
 20:46:21, Kategorier: Blogginlägg  

Arbetsmoral 

Jag har tänkt en del på mannen på Migrationsverket. Nej, inte han som porrsurfade, utan han som inte gjorde 
något. För fem år sedan fick han jobbiga arbetsuppgifter och struntade därför att göra något åt det alls. Det fick 
mig att börja fundera på hur jag och andra sköter sina arbetsuppgifter på mitt jobb. För att börja med vissa andra: 

Det finns de som ser det som sin uppgift att maska. De smiter från uppgifterna, vägrar ta del av information, 
gömmer sig, sitter med arbete för syns skull men gör inget. Väldigt vanligt. Sedan finns där de som sitter och 
surfar eller pratar i telefon privat hela arbetstiden. I motsats till mannen på Migrationsverket, så får dessa aldrig 
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några varningar utan får istället beröm för sin sociala kompetens (skenet bedrar - ögontjänare).  

Kanske detta retar mig ovanligt mycket eftersom jag själv (slår mig för bröstet) ger järnet. Jag ringer aldrig 
privatsamtal. Jag surfar minimalt, möjligtvis om jag har tid på min lunchrast. Jag ringer aldrig privatsamtal. Jag 
försvinner inte ut i timmar. Däremot så pratar jag mycket men det är väldigt koncentrerat, d.v.s. bara om vi har 
tid, men återgår till arbetet relativt snart. Oftast så är det ändå angående jobbet jag diskuterar.  

På grund av min uttröttbarhet har jag, utan att ha begärt det, fått tillstånd att gå ifrån och lägga mig på arbetstid. 
Det har aldrig hänt. Är jag på jobbet för att arbeta så gör jag det.  

Med tanke på det där med "svåra arbetsuppgifter". Vad ska jag säga då? I början av maj lämnade jag jobbet som 
ordinarie läkarsekreterare och arbetar i dag med helt andra arbetsuppgifter. Tjänsten jag hoppade in på hade stått 
tom i tre veckor p.g.a. sjukdom. Ingen annan kunde arbetet. Jag hade ingen att fråga. Jag har själv fått läsa in mig 
på vissa saker. Jag har själv fått dra upp en arbetsrutin. Dessutom har jag utökat tjänsten med att börja utbilda och 
undervisa andra i just detta. Jag har skapat kontaktnät över hela landet. Jag ifrågasätter. Jag utvecklar. Jag 
utvecklas.  

Jag jobbar 75 % men tjänsten kräver egentligen två heltidare. Utöver detta handleder jag elever, jobbar helg som 
ordinarie läkarsekreterare, lägger schema, är någon sorts konsult vad gäller vissa dataprogram, med mera. Nej, jag 
är inte arbetsnarkoman, men jag har en starkt arbetsmoral. 

Min slutsats är att jag inte kan maska även om jag skulle vilja - jag har inte tid. Dessutom verkar många 
missuppfattat en sak: patienten i centrum. Många verkar glömma det. Inom andra arbetsområden är det väl samma 
sak? Kunden, klienten, o.s.v., i centrum. Jag förstår inte hur vissa kan maska och ändå med gott samvete lyfta en 
lön för ej utfört arbete. 

Det är väl det enda jag är missnöjd. Lönen. Men det hindrar mig inte i mitt arbete. 

 •  Ändra..  
 18:48:39, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran 41/05 

Tema: Fredshjältar 

1. Vilken historisk person har gjort mest gott för världen (tex Gandhi, Moder Theresa)? 

Måste det vara officiella/inofficiella andliga ledare? Måste det vara en historisk person och inte nu levande? I och 
för sig kvittar det. Ingen har gjort sådana stordåd. Se bara hur eländigt det är överallt så inser man det. 

Vad då tex? Menar man förkortningen för "till exempel" som ska anges med t.ex. eller t ex?  

2. Skänker du pengar till välgörenhet/hjälporganisationer? 

Nej, aldrig. Om man bortser från att det blir en konsekvens av att ringa och rösta på Melodifestivalen där taxan 
går till Världens barn, Telia och SVT. Dessutom anser jag att det ändå går för mycket pengar till administration 
och till mygel. 

3. Är du aktiv i någon hjälporganisation? 

Nej, jag har inget att erbjuda - varken tid, kunskap eller ekonomi. 

4. Vilket är det mest “onda” i världen (det sämsta för alla levande varelser och naturen)?  
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Kristdemokraterna, Bush och andra religiösa fanatiker som gör politik av omänskliga värderingar där man ser till 
egen vinning och säger att det är Guds vilja samtidigt som man sätter sig över andras åsikter och rättigheter. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-13 
 20:34:36, Kategorier: Blogginlägg  

Minnesstörningar 

Ibland hoppar nervsignalerna mellan axonerna fel. Undrar om det beror på min älskade ms? Jo, så är det väl rent 
fysiologiskt, men det brukar drabba den fysiska rörligheten. Värre är det med minnesstörningarna - den ms-
relaterade. Hur uppstår detta rent fysiologiskt? Är det placken (fettförhårdnader), som jag vet att jag faktiskt har, i 
hjärnan?  

Det senaste är att jag inte kan skilja på blåsljud* och blåljus. Tänker det ena, skriver/säger det andra. "Titta, där 
kommer ambulansen med blåsljuden påslagna". "Patientens blåljus hade ökat i intensitet sedan föregående 
vårdtillfälle".  

Det är inget nytt. Jag får alltid tänka till ordenligt när det gäller konversera och konservera. Eller är det så enkelt 
som att jag har dyslexi? Också?  

Det är nog det som skrämmer mig mest. Minnesstörningarna som är ms-relaterade. Just i dag fungerar hjärnan 
dåligt. Jag vet det, jag märker det, jag lider, jag blir frustrerad. Jag vill formatera hårddisken nu! 

* Brusande biljud från hjärtat. 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 17:39:46, Kategorier: Blogginlägg  

Skvätta och tappa 

En sådan där dag.  

- Säkerhetsbältet snodde in sig. 
- Jackan fastnade i kryckan. 
- Ryggsäcken gick sönder. 
- Jag tappade sprutan.  
- Jag tappade kletiga bestick och skvätte ner min omgivning. 
- Byxorna råkade halka ner 3 dm när jag gick på jobbet och inte kunde släppa det jag höll i. 
- Jag tappade telefonluren.  
- Jag tappade glasögonen när jag drog av mig tröjan. 
- Yoghurtburken skvätte när locket drogs bort (som alltid). 
- Någon hade tappat bajs under datorbordet (hemma och jag vill inte peka ut någon speciell) som jag höll att sätta 
en naken fot i. 

Det är den 13 men inte fredag. Tack och lov? 

Där är något fel på pumpflaskan med handsprit på jobbet. Den skvätter mig i skrevet så jag blir blöt samtidigt som 
jag sedan stinker sprit. Undrar när jag blir inkallad till chefen för det där samtalet; eftersom jag dricker sprit till 
den grad att jag inte kan sköta mina behov. 

Sida 17 av 33Flärdskrivaren - Arkiv för: Oktober 2005

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/10/



 •  Ändra..  
 05:51:29, Kategorier: Blogginlägg  

Kalas! 

En annons: 

 

Oj, vad man ska fira! Lika länge som man funnits till.  

 4 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-12 
 18:30:45, Kategorier: Blogginlägg  

Vissa straffar gudarna - ett år senare? 

Det är ett straff. Jag ser det inte på annat sätt. Varför skulle jag annars få finnar precis överallt vid min 
aktningsvärda ålder? Jag straffas för nåt. I och för sig är jag elak ibland, men det ser jag som ett karaktärsdrag 
som andra uppskattar. Nja, kanske inte de som utsätts för min sarkasm, som vissa hjärndöda gung-gunga-
schlagers-wannabe och ger-12-åringar-kåtslag-exidoler. 

Nej, jag förstår inte detta. Straffas jag för allt jag skrivit om flärdtjänst och hämndtjänst? Omöjligt. Jag gnäller ju 
aldrig, i några sammanhang alls, utan beskriver ju väldigt objektivt orsak och verkan där jag är ett oskyldigt offer 
i det stora byråkratimaskineriet. Jag borde ju få medalj - inte finnar!  

Det måste bero på att jag slutat snusa. Ja, där har vi det! Det är farligt att sluta snusa! Kroppen gör uppror, revolt. 
Det är ett tecken sänt från gudar om hur hälsovådligt det är att inte fortsätta snusa! Det kanske inte är finnar? Det 
kanske är böldpest? Gudarnas straff är hårt. Min fina, släta babyhy vanställt av varbildningar. Vilken tragedi! Bäst 
jag tröstar mig med något. Hade jag inte ett kilo choklad liggande här någonstans? Va?! Slut? Vem åt upp allt det? 
Äsch. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-11 
 18:53:52, Kategorier: Blogginlägg  

Dumpa Britt 

Det är oanständigt. I dag har det åter varit soligt och 19 grader varmt. Sånt gör sig inte! Det är höst! Det ska vara 
kallt, blåsigt, mörkt och allmänt deprimerande! Annars blir jag deprimerad. 

Gazzy mår bra. Om där nu var någon som undrade? 
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 4 kommentarer •  Ändra..  
 07:28:47, Kategorier: Blogginlägg  

Topp 100 hits året jag slutade grundskolan 

I augusti gjorde jag något liknande - då gällde det vilka låtar man tyckte om det året man föddes. 

Nu ska vi lista topp 100 från USA-listan över låter det året vi slutade högstadiet. 

Regler: 
Gå in på musicoutfitters.com, skriv in årtalet då du slutade högstadiet i sökrutan till vänster. Resultatet som 
kommer visar Top 100 Hits of *årtal*. Gå dit, kopiera och klistra in. 

Fetstil = okej låt som du kunde lyssna på utan att kasta ut radion genom fönstret. 
Stryk över = låtar du avskydde. 
Vanlig text = minns inte låten. 
Understrykning = absolut personlig favorit.  

1986 
1. That's What Friends Are For, Dionne Warwick, Elton John, and Gladys Knight 
2. Say You, Say Me, Lionel Richie  
3. I Miss You, Klymaxx  
4. On My Own , Patti Labelle and Michael McDonald  
5. Broken Wings, Mr. Mister  
6. How Will I Know, Whitney Houston  
7. Party All The Time, Eddie Murphy  
8. Burning Heart, Survivor  
9. Kyrie, Mr. Mister  
10. Addicted To Love, Robert Palmer  

11. Greatest Love Of All, Whitney Houston  
12. Secret Lovers, Atlantic Starr  
13. Friends And Lovers, Carl Anderson and Gloria Loring  
14. Glory Of Love, Peter Cetera  
15. West End Girls, Pet Shop Boys  
16. There'll Be Sad Songs, Billy Ocean  
17. Alive And Kicking, Simple Minds  
18. Never, Heart  
19. Kiss, Prince and The Revolution  
20. Higher Love, Steve Winwood 

21. Stuck With You, Huey Lewis and The News  
22. Holding Back The Years, Simply Red  
23. Sledgehammer, Peter Gabriel 
24. Sara, Starship  
25. Human, Human League  
26. I Can't Wait, Nu Shooz  
27. Take My Breath Away, Berlin  
28. Rock Me Amadeus, Falco 
29. Papa Don't Preach, Madonna  

30. You Give Love A Bad Name, Bon Jovi  
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31. When The Going Gets Tough, Billy Ocean  
32. When I Think Of You, Janet Jackson  
33. These Dreams, Heart  
34. Don't Forget Me (When I'm Gone), Glass Tiger  
35. Live To Tell, Madonna  
36. Mad About You, Belinda Carlisle  
37. Something About You, Level 42  
38. Venus, Bananarama  
39. Dancing On The Ceiling, Lionel Richie  

40. Conga, Miami Sound Machine 
41. True Colors, Cyndi Lauper  
42. Danger Zone, Kenny Loggins  
43. What Have You Done For Me Lately, Janet Jackson  
44. No One Is To Blame, Howard Jones  
45. Let's Go All The Way, Sly Fox  
46. I Didn't Mean To Turn You On, Robert Palmer  
47. Words Get In The Way, Miami Sound Machine  
48. Manic Monday, Bangles  
49. Walk Of Life, Dire Straits  

50. Amanda, Boston  
51. Two Of Hearts, Stacey Q  
52. Crush On You, Jets  
53. If You Leave, Orchestral Manoeuvres In The Dark  
54. Invisible Touch, Genesis  
55. The Sweetest Taboo, Sade  
56. What You Need, INXS  
57. Talk To Me, Stevie Nicks  
58. Nasty, Janet Jackson 
59. Take Me Home Tonight, Eddie Money  

60. We Don't Have To Take Our Clothes Off, Jermaine Stewart 
61. All Cried Out, Lisa Lisa and Cult Jam With Full Force  
62. Your Love, Outfield  
63. I'm Your Man, Wham!  
64. Perfect Way, Scritti Politti  
65. Living In America, James Brown  
66. R.O.C.K. In The U.S.A., John Cougar Mellencamp  
67. Who's Johnny, El Debarge  
68. Word Up, Cameo  
69. Why Can't This Be Love, Van Halen  

70. Silent Running, Mike and The Mechanics  
71. Typical Male, Tina Turner  
72. Small Town, John Cougar Mellencamp  
73. Tarzan Boy, Baltimora  
74. All I Need Is A Miracle, Mike and The Mechanics  
75. Sweet Freedom, Michael McDonald  
76. True Blue, Madonna  
77. Rumors, Timex Social Club  
78. Life In A Northern Town, Dream Academy  
79. Bad Boy, Miami Sound Machine  

80. Sleeping Bag, ZZ Top 
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81. Tonight She Comes, Cars  
82. Love Touch, Rod Stewart  
83. A Love Bizarre, Sheila E.  
84. Throwing It All Away, Genesis  
85. Baby Love, Regina  
86. Election Day, Arcadia  
87. Nikita, Elton John  
88. Take Me Home, Phil Collins  
89. Walk This Way, Run-D.M.C.  

90. Sweet Love, Anita Baker  
91. Your Wildest Dreams, Moody Blues  
92. Spies Like Us, Paul McCartney  
93. Object Of My Desire, Starpoint  
94. Dreamtime, Daryl Hall  
95. Tender Love, Force M.D.'s  
96. King For A Day, Thompson Twins  
97. Love Will Conquer All, Lionel Richie  
98. A Different Corner, George Michael  
99. I'll Be Over You, Toto  
100. Go Home, Stevie Wonder  

Jag försökte minnas vad jag tyckte då, för 19 år sedan. Min musiksmak har ändrats något. Kanske. Men 1986 var 
inget bra musikår för min del. Jag minns knappt hälften av låtarna. Kanske jag hade svenska favorit?  

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-10 
 18:58:45, Kategorier: Blogginlägg  

Påtalat 

På tal om datorer. Också på jobbet krånglar datorn. Det var bara att rulla tummarna hela dagen i väntan på 
teknikens återuppståndelse. Jag förstår inte riktigt. Är det min bristfälliga karma som påverkar tekniska 
hjälpmedel negativt? I såfall får vi vara tacksamma över att jag inte jobbar på Barsebäck.  

På tal om Barsebäck. På deras hemsida står "Besök oss! Vi har öppet varje helgfri vardag kl. 09-15". Oroande. Jag 
trodde varken att man hade en hemsida eller svängdörrar i dessa "vargen kommer"-tider där man ser terrorister 
överallt.  

På tal om terrorister och självmordsbombare. Är det fler än jag som sett hur skäggmodet börjat gå över i Bin 
Laden-look-a-like? Senaste veckan har jag sett väldigt många med tovigt pipskägg som mer kan liknas vid 20 cm 
lång borst. Det är hippt att se helgalen ut - som om man flytt en grotta.  

På tal om grottor så har jag i dag åkt genom både Lundbytunneln och Tingstadstunneln. Okej, så det är mer 
tunnlar än grottor. Det förklarar väl varför jag bara har snutteskägg. Än så länge. Och jag är på god väg att bli en 
självmordsbombare, för jag är trött på den trilskande tekniken. Någon ska straffas! 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-09 
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 21:25:56, Kategorier: Blogginlägg  

Bloggarnas mardröm - en dagbok! 

Dagbok-dagbok. 

Kl. 04.50 
Klockan ringer, det är dags att stiga upp. 

Kl. 06 
Jag tappar munstycket till duschen. Allt blött. 

Kl. 06.25 
Flärdtjänst hämtar. Det var taxibolaget *nuffranuffranuffra* som är ökända (genom det jag skriver om dem) för 
sin brist på kunskap (som körkort, lokalkännedom, o.s.v.), vilket jag fick erfara även i dag. Mina 9 km till jobbet 
blev i dag 3 mil - och en direktåkning. 

Kl. 06.49 
Stämplar in på jobbet.  

Skriver journaltexter i sju timmar åt avdelning A, B och C med endast avbrott för 1) frukost, 2) lunch och 3) 
sprutan. 

Går härefter till mitt rum på avdelning D där jag jobbade vidare med mina specialuppgifter i ytterligare 2½ 
timme. 

Kl. 16.38 
Stämplar ut.  

Kl. 16.55 
Flärdtjänst hämtar, hemma sju minuter senare. 

Kl. 18.20 - 19.27 
Fadern ringer och pratar. 

Kl. 19.28 
Ringer och kollar kontot. Oj? Jag har 147 kronor kvar på kontot den här månaden. Vad kan jag ha shoppat som 
tagit så kraftigt på kontot? 

Kl. 19.31 
Ringer ömma modern. 

Kl. 19.50 
Mat? Äh, det får bli flingor. 

Kl. 20.00 
Tittar en timme på dvd, inspelat från tv i går kväll. 

Kl. 21.06 
Nåt måste jag ju skriva här. Summerar dagen. 

Kl. 21.22 
Jag funderar. Veckan som varit... det blev visst 45 timmars arbetstid. Kommande vecka har jag tre arbetsdagar 
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och fem inplanerade möten, som jag vet nu - det blir sannolikt fler. Just nu är jag bara trött och ska strax lägga 
mig.  

Kl. 21.24 
Skriver en rubrik. 

Kl. 21.25 
Skickar ut texten. 

 Kommentera •  Ändra..  
 05:25:37, Kategorier: Blogginlägg  

Tröttsam dator 

Detta kan väl inte heller vara normalt? Min dator stänger av sig själv i tid och otid. 

 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-08 
 17:43:39, Kategorier: Blogginlägg  

Konstaterande 

Efter att ha jobbat den här helgen klart kommer jag att ha jobbat 42 timmar den här veckan. Jag får jobba max 30 
timmar. Ledig måndag? Nej. Ursäkta om jag är lite medvetslös. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-07 
 22:36:46, Kategorier: Blogginlägg  

Att tänka på vid oskyddat sex 

Jag läste en hiv-preventionstext häromdagen som jag inte vet hur jag ska förhålla mig till.  
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När man har oskyddat analt samlag gnider urinrörsöppningen mot en känslig tarmvägg. 

Det värsta är att jag inte kan få bort bilden meningen skapat i mitt huvud.  

Det blir värre när jag försöker analysera texten. Rent anatomiskt är det väl så här, men jag tänker också på den 
stackars emotionella tarmväggen som anfalls av cyklopmonstret som när som helst kan spy ut sin heta lava. Äh, 
nu blev jag kinky... 

PS 
Det är nog inget fel (?) på min fantasi. När jag ändå är inne och tafsar på de nedre regionerna kan jag väl också 
citera mig själv från Tobbe.  

*funderar* Om man centrifugerar en diabetikers piss - får man sockervadd då? 

 Kommentera •  Ändra..  
 16:49:07, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran 40/05 

Tema: Internet 

(Tänk, i dag gnäller jag inte?!) 

1. Vilken sajt besöker du oftast? 

Det måste vara Flärdskrivaren. Jag har sidan som startsida i min webbläsare - annars skulle jag aldrig komma ihåg 
att skriva här. 

På jobbet är det intrasidan då den ligger som startsida. Bortser man nu från detta, och min egen hemsida, så skulle 
man kunna tro att jag oftast besöker Succé - Dagbok på Nätet då jag är medlemsadministratör där, men icke! Det 
står oavgjort mellan Google och Göteborgs-Posten. 

2. Vilken är den bästa sajten? 

Jag tycker om enkelhet, där idén till sidan är enkel, rolig och ensam i sitt slag. Två favoriter: Bitis bilderbok och 
Sveriges minsta nyheter. Jag är extremt avundsjuk. 

3. Chattar du och i så fall var? 

Nej, finns det verkligen de som fortfarande gör det? I början (1999) var det kul att smyga runt på Aftonbladets 
chatt, men det gav inget - inte ens den enda gång jag var aktiv chattare. Sedan har det förekommit "internchattar" 
mellan dagbokare som känt varandra, men det är en annan historia. 

4. Är du med i någon community? 

Jag har redan nämnt Succé - Dagbok på Nätet som vänder sig till de som har intresse kring dagböcker på nätet. 
Annars har jag gått ur de flesta communities (är det inte lättare att säga portal på svenska?) men är fortfarande 
"stödmedlem" i tre, där jag inte är särskilt aktiv: Jooly's joint som vänder sig till ms:are internationellt, Om MS 
som vänder sig till ms:are i Sverige och Bendro.se som är ett forum för vikt och hälsa. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
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2005-10-06 
 18:49:46, Kategorier: Blogginlägg  

Tre saker 

Med avsändare Hexi besvarar jag nu följande frågor. 

3 saker som jag gillar:  
Hösten. 
Sängen. 
Shoppa dyrt. 

3 saker som jag tycker illa om och som skrämmer mig:  
Sjukhusvistelser (som patient). 
Smärta. 
Telefonera (ring mig och jag svarar, jag ringer inte). 

3 viktiga saker i mitt rum: 
Eftersom jag sitter i mitt vardagsrum... 
Datorn. 
Tv:n. 
Dvd-spelaren. 

3 slumpvis valda fakta om mig:  
Jag trimmar mina ögonbryn. 
Jag vet aldrig var jag är när jag vaknar. Förklaring: Jag har flyttat så många gånger att jag inte vet i vilken bostad 
jag befinner mig i eller om jag är i Huaröd, Tollarp, Kristianstad eller Göteborg. 
Sarkasm är min ledstjärna. 

3 saker jag vill göra innan jag dör:  
Leva. 
Njuta. 
Älska. 

3 saker som jag kan göra: 
Ta sprutor. 
Äta fisk dagligen utan att tröttna. 
Skriva med fingersättning på dator/skrivmaskin med en hastighet på 6 nedslag per sekund. 

3 saker jag inte kan göra:  
Lyssna på dansbansmusik. 
Sluta bita på mina naglar. 
Ge uppskattning. 

3 saker som jag säger mest: 
...liksom...liksom...liksom...liksom... (jag är pedagogisk och ska förklara något liksom) 
Va? Va' sa du? (hör dålig) 
Hm... (jag blir fundersam när jag ska svara på något där jag måste tänka först) 

3 kändisförälskelser:  
Faktiskt inte. Jag har nog alltid haft den där insikten om hur döfött det är om man inte väljer att bli en stalker. 
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3 stycken som jag tror kan svara på dessa frågor:  
Äh, den som känner sig manad låter sig säkert inspireras och svarar på frågorna. 

 5 kommentarer •  Ändra..  
 18:03:49, Kategorier: Blogginlägg  

Jobbet 

Jag är en amöba. Genom att dela på mig själv utför jag X antal människors arbeten till priset av en.  

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-05 
 22:54:44, Kategorier: Blogginlägg  

Hata "Posten" del 2 

För en tid sedan fick ömma modern en avi om att hämta en paket som kommit till Konsum, paketutlämningsstället 
i det lilla samhället bredvid moderns hem. Hur det gick? Ännu en illustrerande bild: 

 

1. I affären i det lilla samhället fanns inget paket trots att det var där den skulle hämtas och det var vad det stod på 
avin. Nej, enligt postterminalen hade paketet gått till postkontoret i stora staden, där modern uppmanads att själv 
hämta då man inte rättade till sådana här misstag. 

2. På postkontoret i den stora staden visste man inget men fann ut att man skickat paketet vidare till ett annat 
paketutlämningsställe i staden, varför visste man inte.  

3. Modern gick till den affären i stora staden, men nej... 

4. Nästföljande dag fick hon en påminnelseavi (allt ovan hade tagit en vecka) där det stod att paketet låg och 

Sida 26 av 33Flärdskrivaren - Arkiv för: Oktober 2005

2008-03-08http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/10/



väntade på att bli uthämtat i affären i samhället. Och där fanns det också mycket riktigt att hämta.  

Jag har alltid undrat vad logistik betyder, men nu förstår jag Postens definition av det. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 19:13:30, Kategorier: Blogginlägg  

Hata "Posten" 

Jag önskar att jag hade haft något att säga i dag. Men inget av större intresse har hänt i dag, så jag får gräva i mitt 
flyktiga minne. Det som först kommer upp till ytan är, naturligtvis, gnäll.  

Förra veckan var jag på min låtsaspost, d.v.s. tobaksaffären som tog över paketutlämningen. Äh, låt mig illustrera 
hur det ser ut. 

 

Disken (svart) har tre sidor. Till höger får bara spelberoende personer ställa sig. I mitten får bara de ställa sig som 
har ett nikotinberoende. Till vänster ska alla gå som ska hämta ut sina paket. Det röda är paket staplade på 
varandra så att man inte kommer fram. Det gråa är den postsäck för brev de har liggande på golvet. Ska man 
hämta paket får man inte ställa sig någon annanstans än till vänster. Hur man nu ska kunna ta sig dit. Särskilt om 
man vill skriva på någon avi och då använda sig av disken. Man ska hoppa och sträcka sig. Hur var det nu? Skulle 
inte tillgängligheten bli bättre? Postkunderna går i sista hand. Först när butiken är tömd tar sig de två expediterna 
an oss som ska hämta paket. Finns det ingen kvalitetskontroll hos Posten om hur det går med det de lagt ut på 
andra att utföra? Trots allt får alla dessa butiker/affärer/mackar använda Postens symbol.  

Det var ett helvete att med krycka ta sig fram till disken. Och så här är det varje gång. Om nu butiken inte har 
lagringsutrymme på lagret - varför tog de då på sig uppdraget? Går det inte att ompröva i sådana här fall? På tal 
om tillgänglighet. Bör inte en funktionshindrad ha möjlighet att åka fram till dörren med bil/flärdtjänst? Butiken 
ligger på ett torg där det är körförbud - även för flärdtjänst. Alternativet kanske är en hemleverans. Som nyligen 
höjts till 90 kronor.  

Funktionshindrade straffas av Posten och dess samarbetspartners!  

 2 kommentarer •  Ändra..  

2005-10-04 
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 22:09:19, Kategorier: Blogginlägg  

GG-varning 

Det är svårt att göra mig förbannad, men jag är lätt att irritera. Kanske jag borde blivit lite mer upprörd och visat 
mina känslor. Två händelser i dag: 

Jag gick in i den stora skoaffären. På min fråga tvekade expediten.  

- Njae. Det säljer vi inte. Har aldrig hört talas om det. Du får gå någon annanstans. Nej, vänta så ska du få prata 
med någon annan. 

Lång väntan. När expedit nr 2 kom fick jag upprepa min fråga. 

- Va? Nä, sånt säljer vi inte! 
- Är det säkert? Vanliga svarta - har ni inte det? 
*suck* - Jag ska se efter. Jo, vi har dessa men det är fel, va? 
- Ja, men de då? *jag pekar*  
- Men! De är ju inte vaxade!  
- Nej, men de är tjocka. De vill jag ha! 
- Okej, då. 

Vad jag ville ha som var så omöjligt i en av de större skoaffärerna? Ett par vanliga, svarta skosnören. Jag 
funderade allvarligt på att slå kryckan i huvudet på både expeditet 1 och 2. Det känns lite förolämpande att bli 
idiotförklarad för att man har mage att vilja köpa ett par skosnören i en skoaffär. Det som de sa sig inte ha eller 
saluföra: skosnören till vinterskor. 

Den andra händelsen: 

Jag satt på McDonalds och åt. Jo, ja, vadå'rå? Det är också nästan föda! Nå, men där var särskilda 
"bordavtorkare". De gick runt och väntade på att bord skulle behöva torkas av. Under tiden, bland ätande gäster, 
gick de med sina trasor som de svängde i luften så att trasorna snurrade runt fingrarna. Hur hygieniskt var det? 
Matgegg yrde över matgäster och föda (nästan-föda, då). Där funderade jag lite på att antingen låta kryckan fara 
ut i gången när de passerade, eller leta upp snorvalpsföreståndaren. Jag nöjde mig med att kasta ogillande blickar 
på dem utan att de såg det.  

Jag - gnällig gubbe? 

PS! Usch! Skandal! Alanis Morissette sjunger på radion! Crazy! *fnys* Bara Seal får sjunga Crazy enligt mig! 

 Kommentera •  Ändra..  
 14:10:31, Kategorier: Blogginlägg  

Ångvält 

Nu har jag varit på halvdagsutbildning. Som den besserwisser jag är, så visste jag naturligtvis allt jag blev 
informerad om. Eftersom jag dessutom är en ödmjuk besserwisser, så försökte jag inte briljera i klassen. Det kom 
naturligt. Nej, f’låt. Jag var verkligen tyst. Allt det jag skulle ”lära mig” har jag bl.a. undervisat alla mina elever 
om. Men nu var det ju obligatoriskt så det var bara för mig att falla in i ledet. Nåja. Jag fick åtminstone en 
smörgås (halvgrovt med tre ostskivor, två gurkskivor och en bit röd paprika) och automatkaffe. Kaffe har jag inte 
druckit sedan före sommarsemestern i år.  

Sedan då? Flexledig halvdag. Shoppade, om man nu kan kalla det för shopping eftersom jag inte strödde 
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tusenlappar omkring i affärerna. I dag började man sälja kalendrarna för 2006 och jag stod nästan och slet upp de 
färska kalendrarna från leverantörernas kartonger. Det är bara tre månader kvar av året och jag måste börja skriva 
in saker redan nu för början av nästa år. 

Mer då? Äh, det räcker väl? 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-03 
 22:01:46, Kategorier: Blogginlägg  

Oktoberstatistik 

Lite mer oktoberstatistik, så här långt. 

Sökorden hit: 

Gung gunga 
Har man inte tröttnat på årets melodifestival vid det här laget?  

Sexvideo 
Min? 

38 yrkesmilitär polis våldtäkt 
Nej, jag är inte intresserad av vilken dokusåpakändis det är. 

Ackord Tusen och en natt 
Kan det vara fler än tre ackord? Och de var så svåra att ta ut? 

Anita och Televinken ljudfiler 
Nej, men jag har singlarna från Barnens trafikklubb. 

Clipart bilder på njurar 
Så osmakligt!  

Diana Scully ursäkter och förklaringar 
Ja, vad har man för ursäkter och förklaringar till att stava förnamnet fel? Rollfiguren i Arkiv X hette Dana. 

Domningar 
Dålig blodcirkulation eller nervskador. 

EKG-tolkning 
Japp, jag har skrivit kortfattat om hur man tolkar EKG någonstans här i dagboken. 

Fakta om Linda Bengtzing henne själv 
Ja, hon borde veta om någon. Vill man ha lite extra fakta, som hon inte själv är medveten om, bör man läsa 
skvallerbladskorna.  

Fjorton knullar hårt 
Den femtonde var impotent? 
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Forever young aloe vera nätverk 
Ja, Alphaville använde inte aloe vera och se hur de ser ut i dag! De är torra (i motsats till kladdiga)! 

Fred Durst sexvideo 
Årets julklapp? 

Födelsemärke borttagning Skåne 
Ta bort Skåne?!  

Gibson explorer ritning 
Va? 

Gungstol clipart 
Gung, gung, gunga? 

Gåtor 
Vem hamnar man hos på nätet om man söker på orden ergofobi (sjuklig rädsla för att arbeta) och läkarsekretare?  

Höstsjuka 
Inbillningssjuka!  
På hösten lever man upp och känner sig stärkt och frisk. 

Jesus bilden 
Jag har ett signerat fotografi. Någon som är intresserad? 

Jägarexamen provsvar 
Den som gjort denna sökningen är tydligen inte värd en jägarexamen. 

10 000 besökare i månaden. Skönt att veta att man fortfarande är någorlunda anonym – annars hade jag fått 
skrivkramp på riktigt. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 21:12:20, Kategorier: Blogginlägg  

Klokheter 

"Hjärtat är beläget i bröstkorgen..." stod det på ett papper jag fick i handen i dag. För vårdpersonal som ska 
lära sig EKG-tolkning. Hm. Vet man inte var hjärtat sitter finns det heller ingen anledning till att lära sig EKG-
tolkning. 

I GP finns en sektion med fakta som vänder sig till barn och ungdomar. I dag handlade det om solförmörkelsen. 
"Så här skyddar du dina ögon: Bästa skyddet får du om du använder en kikare". Läste man vidare stod där, 
som tur var, att man inte ska titta på solen med kikare trots att man inledningsvis kunde få den uppfattningen. Nej, 
man skulle låta solen lysa genom kikaren som skulle hållas mot ett vitt papper. På detta vita papper skulle man då 
se den partiella solförmörkelsen. Så ointressant. 

 Kommentera •  Ändra..  
 17:11:31, Kategorier: Blogginlägg  

Lugnt och skönt 

Jag har aldrig tidigare hört uttrycket "här ligger en skunk begraven". Jag förmodar att det är mer illaluktande 
jämfört med en dito hund. Kanske man försöker undanhåll något riktigt ruggigt hemskt? 
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Det var länge sedan jag skrev om hur trött jag är. Okej. Jag är sketatrött! Tiotimmarsdagar på jobbet (som 
egentligen ska vara 6-7) då jag som vanligt ska hinna med två heltidstjänster på mina 75 %. Nu ska jag dessutom 
anordna en konferens. Jag får också jobba mina fridagar för att få det att gå ihop. Jag springer som en tätting då 
jag inte sitter i den verksamhet jag jobbar för. Och i morgon ska jag på utbildning som inte har med mitt jobb att 
göra men som är obligatoriskt. Det känns något onödigt och stressande. Jag ska lära mig hur ett möte ska fungera. 
Öh, det vet jag. Jag är på ett par möten varje vecka.  

Aaaaaaaaaargh! Kanske det är dags att börja vifta med ms-flaggan? Äh, det har jag gjort utan resultat redan. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-02 
 20:08:50, Kategorier: Blogginlägg  

Helvetet har frusit 

Undrens tid är inte förbi. 

r2 skriver dagbok igen sedan en vecka tillbaka. Kissen har ätit grön gurka för första gången i dag. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 11:39:38, Kategorier: Blogginlägg  

Ostindiefararen Götheborg 

Jag får ofta höra att jag är negativt inställd till sådant som jag inte är översvallande positiv inför. Jag är inte 
översvallande positiv över att det har byggts en liten båt/jolle/whatever med namnet ostindiefararen Götheborg 
som ska avsegla till Kina. Är det inte lite märkligt att vi skickar iväg en båt till ett kommunistland och att vi firar 
detta stort i dag med pompa och ståt? I och för sig, när jag tänker efter, så är det Robert Wells som ska uppträda i 
dag när skeppet avgår. Samma Robert som är känd för sina många och långa turnéer i Kina. Hm. Jag ser en 
koppling. 

Nåja. Ska sanningen fram så är jag inte så gnällig som jag vill ge sken av. Det är bara så att jag inte känner mig 
engagerad i att man gjort en dyr kopia av ett skepp som förliste för över 250 år sedan. Sedan man sjösatte 
Götheborg i älven för något år sedan, har jag sett skeppet nästan dagligen då jag passerat med flärdtjänsten efter 
jobbet. Vanemänniska som man är, så kommer jag att sakna det som ett objekt bland inventarierna kring 
Eriksbergskranen. Jag får väl börja fästa blicken på vägbanan istället, för flärdtjänstchaufförerna behöver alltid 
hjälp med bilkörningen. 

Jag känner folk som ska resa med på ostindiefararen. Jag har hört uttryck som "en chans som aldrig återkommer" 
och "ett stort äventyr". Nja. Där finns ju människor som vill leva stenåldersliv också, typ föredrar lp-skivor och 
modem framför mp3 och bredband. Bakåtsträvare!  Men det kan säkert bli kul att få höra dessa "äventyrares" 
historier efteråt om skörbjugg, pirater och sjöjungfrur. Eller vad ska äventyret bestå i?  

Oh, vad jag känner mig elak. Jag är missunnsam och gnällig trots allt. Det stämmer nog. Är jag inte översvallande 
positivt, så är jag dess motsats. 

 Kommentera •  Ändra..  

2005-10-01 
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 13:05:01, Kategorier: Blogginlägg  

Jag erbjuder sex 

Ny månad. Under september tog jag aldrig upp hur söksträngarna såg ut för att hitta hit, då det är samma sökord 
hela tiden som leder hit. Men nu är det oktober. Hittills har en enda stackare hittat hit denna månad. Genom att på 
nätet söka sidor med innehållet "fjorton knullar hårt".  

Vanligaste sättet att hitta hit under september: sexvideo. 

Varför börjar det kännas som om jag driver en porrsajt? 

Tillägg 

Vanligaste sökorden varje månad 

September: Sexvideo 
Augusti: Nadia Björlin * 
Juli: Nadia Björlin 
Juni: Sextest 
Maj: Sexvideo 
April: Nadia Björlin 
Mars: Fred Durst sexvideo ** 
Februari: Nadia Björlin 
Januari: One night in Paris *** 
December: Nadia Björlin 
November: Botat 

* Svenskamerikansk skådespelerska i Våra bästa år som för några år sedan utsågs till Sveriges sexigaste. 
** Sångare vars mobilinspelade amatörsexvideo laddades ner från hans hårddisk och hamnade på nätet. 
*** Titeln på Paris Hiltons amatörsexvideo. 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 12:36:01, Kategorier: Blogginlägg  

Fredagsfyran 39/05 

Tjohoo! Ännu en Fredagsfyra där jag kan gnälla! 

Tema: CD-skivor 

1. Hur många CD-skivor köper du årligen? 

Märkligt nog köper jag inte exakt samma antal skivor per år. Ett ungefärligt genomsnitt? Tja, minst två, högst 
fyra. Jag föredrar att lägga pengarna på dvd-skivor istället. Förresten - CD är inte den korrekta svenska 
förkortningen då det ska skrivas med gemener och inte versaler enligt Svenska språknämnden. 

2. Tycker du dig ha rätt att göra, för ditt eget bruk, så många kopior du vill av de CD-skivor du köpt? 

Ja, om man med eget bruk menar att jag får skänka dem vidare till alla jag känner och nästan känner utan att ta 
betalt för det. Eftersom tekniken (ibland) finns till att kopiera - där teknikbranschen gjort det möjligt, så tycker jag 
att de får ta konflikten och kostnaden med skivbranschen som är förloraren. Detta är inget användaren ska behöva 
dras in i och inget som riksdagar ska lagstifta om. 
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3. Har du en bärbar mp3-spelare? 

Över min livlösa lekamen! Jag köper inte produkter vars strömförsörjning bygger på batterier som laddar ur i tid 
och otid. Och varför vill jag gå runt med ljud i öronen - för det kan jag sitta och använda annan teknik. 

4. Vad tycker du om kopieringsskyddade CD-skivor? 

Löjligt. Se punkt 2. Man straffar användaren. Värst är det när vissa skivor inte går att spela i alla spelare. Först tar 
man överpriser på musik (den giriga skivbranschen tar allt, kastar några ören efter artisterna) för att man sedan 
inte ska kunna spela upp. 

 Kommentera •  Ändra..  
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