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2005-12-31
21:00:53, Kategorier: Blogginlägg

Loggor
2005 års loggor inkl. julens och nyårets följetång.
3 kommentarer •
Ändra..
12:25:59, Kategorier: Blogginlägg

Nu passar det minsann!
I lugn och ro - det är ju trots allt nyårsafton - så står jag i personalköket på jobbet och värmer min mat, när jag ser
det förskräckliga! Mitt namn! På en lista! Som ska ansvara för köket, se till att allt blir diskat, att det finns kaffe
samt se till att personligen gå 1 km för att hämta möjlk, kaffe, te, o.s.v. Jag?! Den lytte?! Obegripligt. Men...
men... jag har ju hämndtjänst för sånt här ju!
Nåja. Allvarligt. Jag har några protester.
1) Jag är inte tillfrågad, upplyst, informerad eller whatever angående att mitt namn finns med på listan.
2) Det är omöjligt för mig att hämta alla varor som krävs. Jag har dessutom väldiga problem att fylla/tömma
diskmaskinen p.g.a att rörelserna är för svåra. Jag har testat.
3) Det värsta - det absolut värsta: De kan f*n i mig ignorera mig, hälsar inte, pratar inte, går inte nära - men de
kan utkräva att jag ska serva dem!
Men jag klarar att sätta på en kanna kaffe. Räcker det?
Nä, nu är min lunchrast* slut. Åter till det hektiska arbetet.
* Det bidde fiskgratäng med räkor och ris. Tvi vale!
5 kommentarer •

Ändra..

2005-12-30
13:40:01, Kategorier: Blogginlägg

Återkoppling
Näst sista dagen på året gör jag en tillbakablick på en anteckning jag skrev den 1 januari i år.
Vad vet jag om året som kommer? Inte mycket. Statistiskt sett ska jag vara sjukskriven ett par tre
månader p.g.a. ms-skov, men förhoppningvis kan det undvikas genom de bromsmediciner jag nu
tagit i över fem år. Det som finns inplanerat för året är annars en resa ”hem” till Skåne, om
Riksflärdtjänsten går igenom. I februari ska jag åter börja med sjukgymnastik. Någon gång i vår ska
jag åter bli kallad till tandläkaren. Detta är vad jag har att förvänta mig. Det räcker. Mer behöver jag
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inte veta. Det är inte alltid så trevligt att veta sin framtid.
Jo, jag blev sjukskriven p.g.a. ett ms-skov. Plötsligt i början av året blev jag förlamad i vänster hand samtidigt
som jag fick hemska smärtor i vänster underarm. Jag fick tjata, tjata och tjata på doktorn för att få någon form av
sjukskrivning. Man ansåg nämligen att jag kunde arbeta med något annat än mitt ordinarie arbete. Tyvärr fanns
det inte just då något alternativ och jag lyckades få partiell sjukskrivning. Förlamningen finns i dag i stort sett inte
kvar även om jag aldrig återhämtat mig. Motoriken är väl hyfsad men känseln är borta i handen och jag har
fortfarande lite ont i underarmen. Ansträngning förvärrar det hela. Det händer till och med att jag tappar greppet
väldigt oväntat när jag håller i något.
Nya arbetsuppgifter fick jag sedan i början av maj, vilket under lättat mycket med tanke på ovan problem. Även
om jag går in med liv och lust i allt jag gör, så söker jag ständigt nya tjänster. På ett plan har jag fått nog av
mobbning, mental misshandel och utstötning. Det är märkligt. Så här upplevde jag det aldrig under mina år i
Kristianstad.
Och "hem" till Kristianstad och Skåne kom jag i slutet av maj. Någon riksflärdtjänst blev det inte. Flärdtjänsten är
tröga och inkompetenta och det får anses ett under att jag ändå kunda ta mig "hem.". Jag har sagt att jag inte gör
fler resor hem på ytterligare tre år, eftersom det är för jobbigt. Resorna alltså - de är skitjobbiga.
Någon sjukgymnastik har jag inte kunnat gå på i år. För det arbetar jag för många dagar och för många timmar per
vecka. Sjukgymnastik behöver jag minst 2 - 3 gånger per vecka, men arbetsgivaren tillåter mig inte gå på
sjukgymnastik under arbetsdagen. Och jobba ikapp i efterhand - glöm det! Alltså får sjukgymnastik vara. Av den
anledningen har jag inte heller i år kunnat släppa min krycka.
Tandläkaren vill jag glömma. Inga hål, men gamla lagningar håller på att smulas itu. Dyrt.
I övrigt angående året som gått? Tja. Allt har ju framgått om man läst min dagbok här. Några egentliga
sammanfattningar behövs ju därmed inte. Om jag återkommer i morgon vet jag inte, för nu börjar den långa,
ensamma och krävande arbetshelgen.
Ett gott slut!
2 kommentarer •

Ändra..

2005-12-29
09:48:20, Kategorier: Blogginlägg

Seven
Amerikanska bloggar har ställt följande frågor, som jag dels försökt översätta men också besvara.
Sju saker jag hoppas få göra innan jag dör:
1. Gå ner i vikt.
2. Be flärdtjänsten dra åt...
3. Be hämndtjänsten dra åt...
4. Få syndernas förlåtelse.
5. Leva.
6. Bli vis.
7. Arbetsleda andra.
Sju saker jag inte kan göra:
1. Simma.
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2. Cykla.
3. Springa.
4. Menstruera.
5. Se utan glasögon.
6. Se Bingolotto med glasögon.
7. Svara seriöst på de här frågorna. Även om allt är sant.
Sju saker som attraherar mig hos min äkta hälft/partner/bästa vän:
1. Hårigheten.
2. De gröna ögonen.
3. Närheten.
4. Konversationerna.
5. Se den smäckra kroppen i min säng.
6. Vår svaghet för fisk.
7. Den ludna svansen.
Sju saker jag ofta säger:
1. Liksom.
2. Liksom.
3. Liksom.
4. Va?
5. Va?
6. Eh, va?
7. Mjau?
Sju böcker eller bokserier som jag älskar:
1. Diana Gabaldons serie som inleds med Främlingen.
2. Enid Blytons fantasyböcker (som är relativt okända då Femböckerna framstår som det enda hon skrivit).
3. C.S. Lewis boksvit - men inte så mycket Häxan och lejonet.
4. Koontz Phantoms.
5. Arbetsrätt 2005.
6. Book of Thoth.
7. Enders spel.
Sju filmer jag kan se om och om igen (vilket jag också gjort):
1. Matrix.
2. Sound of music.
3. Nyckeln till frihet.
4. Tillbaka till framtiden.
5. Star wars.
6. Tjejen som gjorde lumpen.
7. Die hard.
Sju person som du vill svarar på frågorna:
1. Magda Svensson.
2. Henrik Bandman-Gregersson.
3. Sonja Brant.
4. Gullan Davidsson.
5. Johanna A:son Beson.
6. Martin Eriksson.
7. Sven Rudolfsson.
3 kommentarer •

Ändra..
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2005-12-28
23:27:20, Kategorier: Schlagermassaker

Postpostschlagermassaker
Under året har jag gjort min sjunde schlagermassaker - ja, för sjunde året alltså. Eftersom jag skrivit om alla årets
artister, har också många hittat hit genom olika sökmotorer på nätet. Topplistan skiljer sig något jämfört med
placeringar i melodifestivalen.
På en elfteplats: Arja Saijonmaa (2)
Delad tiondeplats: K2/Alannah och Nordman (3)
Delad niondeplats: Mathias Holmgren och Josefin Nilsson (4)
Plats 8: Caroline Wennergren (8)
Plats 7: Shirley Clamp (9)
Plats 6: Josef (11)
Plats 5: Jimmy Jansson (12)
Plats 4: Martin Stenmarck (17)
Plats 3: Nanne Grönvall (23)
Plats 2: Cartio Cameron (24)
Plats 1: Linda Bengtzing (54)
Siffran inom parantes är antal besökare som snubblat in hit genom att ha sökt på artisten, låttexten eller låttiteln.
Tyvärr ser jag bara de 20 populäraste sökorden för varje månad, så där finns ett stort mörkertal, men jag tror ändå
att rangordningen stämmer.
Intressant. Bengtzing är tydligen populär (fråga mig inte varför). Andraplatsen förvånar mig ännu mer. Under
oktober månad, ett halvår efter melodifestivalen, fick Cameron 17 träffar. Vad gjorde honom så eftersökt under
hösten? Aha. Jag kollade in hans hemsida. Tydligen hade han någon hit i Holland, Grekland och Turkiet i
oktober. Det är väl fansen därifrån som hittat hit.
Ack, jag saknar schlagermassakern. Men snart är det den 18 februari och då är allt tillbaka till det normala.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-12-27
23:23:06, Kategorier: Blogginlägg

Vulgodonnan
Tyvärr missade jag mycket av Madonna-dokumentären som sändes under kvällen på fyran. Den ynka timme jag
såg förvånade mig något. Vulgodonnan har blivit vuxen? Jag hoppas en repris snart kommer så att jag får se
dokumentären i sin helhet.
Mycket kan sägas om Madonna och mycket har också sagts om henne, varför jag inte behöver upprepa något. De
få gånger jag skriver något om henne har jag tenderat att vara kritisk. Det är en rättighet jag tagit mig eftersom
hon alltid (nästan) funnits i mitt liv på ett eller annat sätt. Jag har säkert mer än hälften av hennes skivor. Hon har
förekommit i många versioner på tv där hon intervjuats. Eftersom vi båda tillhör MTV-generationen så har hon
verkligen varit nära i rummet - nästan som en bekant. Det är väl därför jag också känt att jag kunnat säga vad som
helst om henne. Hon står mig tillräckligt nära för det.

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/12/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: December 2005

Sida 5 av 22

Vad imponerar mig mest när det gäller Madonna? Jo, att hon faktiskt är med och skriver sitt eget material. Det är
det som är skillnaden mellan artist eller vanlig vokalist. Låttexterna har innebörd och är inte enbart hjärta och
smärta, d.v.s. nonsenstexter. Jo, nonsenstexterna finns också, jag vet. Men det är inte de låtarna som stannar kvar.
Eftersom jag inte vill bli långrandig så tänkte jag avsluta med att nämna vilken som är min favoritlåt med
Madonna. Nonsenstext, eller inte... Deeper and deeper från "bottennappsskivan" Erotica - som faktiskt inte är så
illa som ryktet säger. Precis som Madonna som begrepp, alltså. Hon är inte så illa...
Och Guy tror jag är rätt man för henne. Lugn, humoristisk och fötterna på jorden. En sådan person har nog
saknats i ikonens ytliga artistvärld. Jag tror att han gjorde madonnan till dödlig, som i sin tur gjort henne
sympatisk. Inte för att hon var osympatiskt innan, men äsch... Nu vecklar jag in mig och sätter pukt.
Kommentera •

Ändra..

2005-12-26
16:19:53, Kategorier: Blogginlägg

Flärdfulhet (inte 'full')
Måndag. Arbetsdag. Ja, så är det att gå på schema. Helgdag eller inte, jobbet måste skötas. Jag trodde ju inte att
där skulle vara något en dag som denna, men si jag har haft att göra. För första gången på elva veckor har jag
skrivit patientjournaler. Så långt uppehåll i journalskrivandet har jag inte haft under hela min "karriär". Men det
gick bra, inga problem, jag är så duktig så. Nu ska jag inte skriva förrän nyårshelgen. Därefter lär det dröja till
omkring nästa jul innan jag åter sätter mig och skriver en journal. Sakta men säkert glider jag längre och längre
ifrån min yrkestitel. Någon ny titel har jag inte men numera kallar jag mig själv för koordinator.
Jag visste väl att det skulle bli eländes elände med flärdtjänstresor en julhelgsdag! Från jobbet till hemmet = 12
minuter. I dag samåkning: åkte från jobbet, till en byhåla där någon skulle hämtas, ingen kom och vi satt där en
halvtimme. Tre kvart tog resan hem och totalt i onödan. Av någon märklig anledning är jag väldigt trött nu. Jag
tror inte det beror på att jag skrivit journaler i dag. Vaaad kan det bero på?
Tillägg: Hm, jag tror jag vet vad jag blir trött av. Det tar på krafterna att upprätthålla en fasad av perfekthet.
•

Ändra..

2005-12-25
16:03:24, Kategorier: Blogginlägg

Kapitulation
Thing* feat. Gazzy.
Obs! Starka bilder! Kan (miss?)tolkas som något erotiska.
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* Thing - handen i Familjen Addams.
5 kommentarer •

Ändra..
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11:03:49, Kategorier: Blogginlägg

En god jul
I förrgår började den tejpade julbonaden att åter rämna.

Därför var det med stor glädje jag i dag möttes av följande syn i hissen.

Äntligen!
Hoppas nu bara att ingen får för sig att tejpa ihop den igen och sätta upp den.
Ölburken är en ren bonus.
4 kommentarer •

Ändra..

2005-12-24
20:37:41, Kategorier: Blogginlägg
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Betydelsen av att vara obetydlig
Bloggarna kan avgöra nästa val
Hahahaha!
Okej, så artikeln är gammal, men ändå. Skulle bloggar ha någon som helst betydelse så skulle mitt inflytande ha
gjort att Flärdtjänst och Hämndtjänst gjorts bättre samt att Våra bästa år skulle visats ikapp och vi skulle legat en
vecka efter USA.
Kommentera •
Ändra..
14:54:07, Kategorier: Blogginlägg

Tack för alla hälsningar och en...

God jul!
Kommentera •

Ändra..

2005-12-23
19:22:54, Kategorier: Blogginlägg

Fredagsfyran v. 51/05
Tema: Julafton
1. Hur ska du fira julafton, ska du fira den?
Nej, jag firar inte julafton. Vad är det jag ska fira? Jesu födelse? Frossan i form av äcklig julmat?
2. Vad är det viktigaste med julen för dig?
Jag kan inte säga ledighet, eftersom jag brukar jobba. Julen betyder helt enkelt ingenting för mig.
3. Vet du någon som ska vara själv vid jul?
Ja, jag.
4. Vilken är den finaste julen du varit med om?
För några år sedan, sent på julafton, ringde en kompis och undrade om jag inte ville komma över. Det var en
antijul då den saknade julmat, julklappar o.s.v., men hade något annat; kravlös gemenskap.
Mina barndoms jular... Nja. De brukade börja bra men slutade alltid i fylla.
Och det går ingen nöd på mig att vara själv en jul. Jag saknar inget. Julen har ingen betydelse om man inte har
någon att dela den med. Jag sitter inte och tycker synd om mig själv och har ingen önskan att vara någon
annanstans.
4 kommentarer •
Ändra..
16:32:37, Kategorier: Blogginlägg

Ping
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Så här en dag före julafton har polisen bråda dagar med att haffa alla snattare ute i julhandeln. Alla resurser måste
sättas in. Okej? Var det då så nödvändigt att i en razzia jaga de affärer som säljer rysk kaviar? Jag menar - visst,
det är olagligt att sälja rysk kaviar nu när vi är med i EU, men vem bryr sig? Varken om EU eller rysk kaviar? Vill
man nu rädda stören från utrotning så ska väl insatserna ske i Ryssland och inte när störäggen redan är
konserverade och står på hyllan i affären?
Men vi vill ju faktiskt inte rädda stören. Vi vill ju inte ens rädda torsken.
*funderar* Nu fick jag ett hjärnsläpp.
Om det finns Värnlösa barns dag (tidigare menlösa), varför finns inte Värnlösa torskars dag? Eller kan det
misstolkas när man säger torsk?
Äh, jag bäddar ner mig igen. Ett par timmar på jobbet blev det i dag innan magen gjorde uppror och jag fick åka
hem och krypa till sängs. Jag har bara ett ord för det hela. Matt! Oj, så värnlös jag känner mig!
PS. Succé - Dagbok på Nätet har kommit igång.
Kommentera •

Ändra..

2005-12-22
21:38:47, Kategorier: Blogginlägg

Följetängerna
Har jag tur i spel? Tja, det är en tolkningsfråga.
Som jag i veckan berättat köpte jag en Tia-lott som gav två nya lotter. Som i sin tur gav tre nya lotter. Som i sin
tur gav tre nya lotter. För tio kronor fick jag alltså skrapa nio Tia-lotter. Visst, det var väl tursamt? Till en viss
gräns. De tre sista var bara nitlotter.
Ack, nu går Våra bäst år på tomgång. Fast snart kommer Lexies halvbror Tony tillbaka, som vi alla såg ta livet av
sig för fem år sedan. Och så kommer snart "utomjordingarna".
Och julbonaden i hissen är fortfarande tejpad.
Fadern är fortsatt mycket, mycket, mycket väldigt extremt sjuk.
Enda egentliga återstående följetången är loggan ovan. Just nu är det bild 4 av 8. Nästa logga kommer på tisdag.
När jag handlar i kvartersbutiken får jag så konstiga plastkassar. De har trycket:
TACK FÖR BESÖK
väLkoMNa åtaR
Och jag säger det samma.
2 kommentarer •
Ändra..
18:07:50, Kategorier: Blogginlägg

Kolla!

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/12/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: December 2005

Sida 10 av 22

Jag har en delsida på nätet som jag inte uppdaterat under hela året. Ändå är sidan ständigt aktuell till innehåll, då
den beskriver mina erfarenheter vad gäller flärdtjänstresor i två städer. I går skrev jag här om flärdtjänsten. I dag
skrev ledarsidan i GP om flärdtjänsten. Då kan jag väl haka på ledaren?
Kortfattat gick ledaren (Alla kan inte ta bussen, 22/12) ut på att man kritiserar Kolla-projektet som ska vara
genomfört i Göteborg år 2007 (2010 enligt Kolla?). Det innebär att 98 % av alla flärdtjänstresenärer då ska åka
kollektivt, d.v.s. buss eller spårvagn. Till dess ska nämligen kollektivtrafiken vara anpassad för de med
funktionshinder. Men som GP visat i tidigare artiklar så är projektet orimligt ur flera aspekter. Dels går
utbyggnaden långsamt där mycket brister i teknik och förarkompetens som leder till förseningar både för
kollektivtrafiken och för den rörelsehindrade, men också anses det orimligt att hela 98 % skulle kunna åka
kollektivt. Det GP-ledaren verkar förespråka som något komplement till ovan är bilstöd för funktionshindrade.
Jag håller med i nästan allt. Den 29 april förra året skrev jag:
På tal om flärdtjänst. Om sex år ska 98 % av de som har flärdtjänst här i staden åka kollektivt. Var
det 800 miljoner staden skulle betala för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig? Flärdtjänst är för
dyrt. Vad är då 800 miljoner för något? Är inte det också pengar? Mycket pengar dessutom?
Märkligt hur man kan satsa pengar på något som det är tveksamt om verkligen 98 % kan utnyttja.
Funktionshinder och sjukdomar är mer än rullstolar, blinda och döva.
Jag tror visst att jag dessutom skrivit om bilstöd också någon gång. För några år sedan deltog jag genom NHR i en
undersökning om bilstöd kunde vara något om det förenklades och blev lättare att få bilstöd samtidigt som man
kanske skulle få lov att behålla flärdtjänsten. Någon sådan möjlighet ser jag inte. Hade jag haft möjlighet till att
själv köra bil, så hade jag redan fått bilstöd då det inte är något nytt i sig. Kollektivtrafik hade jag också utnyttjat,
om det var möjligt – vilket det aldrig kommer att bli hur ”anpassad” den än blir.
Boven i det hela är kommunen (tjänstemän och politiker) och lagstiftningen. Tyvärr så jämställs flärdtjänst i lag
med kollektivtrafik. Därför är det också helt lagligt att skrota flärdtjänsten eftersom alternativ teoretiskt finns (om
man bortser från funktionshindrets art samt att kollektivtrafik aldrig går att anpassa fullt ut).
Om ett år är den stora skräcken här. Får jag inte längre åka taxi till jobbet så finns bara ett alternativ – hel
förtidspension. Hur kostnadseffektivt är det i jämförelse med de dyra taxiresorna samtidigt som målen om full
sysselsättning även för funktionshindrade ska uppfyllas? Jag kommer aldrig att förstå och jag kommer aldrig att
acceptera kollektivtrafikskonceptet för funktionshindrade. Visst, flärdtjänsten som jag har fungerar dåligt rent
organisatoriskt, men varför göra det ännu sämre och ännu svårare? Kanske jag ingår i den lilla klicken av 2 %
som får fortsatt taxiresande till jobbet, men hur stor är den chansen?
Kanske jag bara har ett år kvar i yrkeslivet. Eller ska jag säga ”förmodligen”?
2 kommentarer •

Ändra..

2005-12-21
16:36:05, Kategorier: Blogginlägg

Sann julstämning
Det är inget kul att jobba över jul och nyår. Det är hopplöst att få flärdtjänst till jobbet då jag plötsligt ska trängas
med alla intorkade pensionärer som av släktingar för första gången om året får höra "ta dig bara hit så ska du få
umgås med familjen". För ingen har tid att hämta faster Agda, utan hon får snällt boka flärdtjänst om hon vill få
komma ut ur sin lilla etta som hon ändå tänkt bränna ut genom att torrkoka kastruller. Eller nåt.
Nej, men under jul- och nyårshelg finns det bara halv tillgång till antal flärdtjänstbilar samtidigt som alla med
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flärdtjänstbevis ska resa kors och tvärs för första och sista gången det här året. Det som tar stryk är mina
arbetsresor. Både restider och resvägar blir längre och rubbar mina arbetstider.
Som om det inte vore nog så måste jag boka resorna genom telefonsamtal och sitta i långa telefonköer då, som
sagt, alla plötsligt ska ut och åka bil. Och jag som brukar boka över Internet, får vackert upp ett meddelande om
att tjänsten är avstängd då alla resor i juletid ska bokas via telefon. Det är femte julen jag har det så här, och mitt
tålamod prövas till det yttersta. Visst, seniorerna har väl rätt till sina resor - men de ska vara tacksamma över att
jag finns! Det är trots allt jag som genom mina skattepengar - som jag skrapar ihop genom att arbeta jul och nyår betalar deras pensioner! *muttrar*
Min enda önskan är egentligen att släkt, vänner och familj ställde upp och hämtade sina åldringar och inte
belastade flärdtjänsten. Ska jag orka jobba behöver jag direktresor och inte omvägar till kranskommunerna för att
lämna och hämta innan jag kommer till jobbet. Orkar jag inte jobba p.g.a. ovan så bör pensionärerna få sänkt
pension. För då tjänar jag inget ob-tillägg och det går en mindre del av min lön till skatt.
Japp. Allt hänger på mig.
Jävla jul.
(Oj, så inkonsekvent av mig - jag är själv deltidspensionär - vilket självförakt jag måste hysa).
5 kommentarer •

Ändra..

2005-12-20
17:32:07, Kategorier: Blogginlägg

Lite positivt
För någon dag sedan köpte jag en Tia-lott. Där var 10 kr x 2 i vinst. Därför köpte jag ytterligare två lotter i dag. På
varje lott fick jag 10 kr x 2, d.v.s. 40 kr.
Allt är inte nattsvart. Men 40 kr är kanske inte mycket till ljus i tunneln. Om ett par dagar får jag fyra nya lotter.
Det här får väl bli den nya följetången nu när julbonaden i hissen är så tejpad och lagad.
2 kommentarer •
Ändra..
09:11:05, Kategorier: Blogginlägg

En sån dag
Jag erkänner. Just nu sitter jag på jobbet och skriver, vilket är skäl till uppsägning. Som om jag brydde mig.
Åtminstone känns det så just nu. Är så trött på att ständigt vara pressad av min fars sjukdom (han drar sig undan
mig också, märker jag) samtidigt som jag bemöts som paria på jobbet. Nu har jag varit på nuvarande arbetsplats i
åtta månader. Ingen hälsar på mig. Ingen pratar med mig. I personalrummet sätter alla sig så långt ifrån mig man
kan komma. Tidigare har jag inte brytt mig så mycket eftersom jag haft min arbetskamrat, som tyvärr inte är här
just nu. I dag gick jag in på min gamla arbetsplats men fick bara höra "dig vill vi inte se, du är så okamratlig som
inte är kvar här", varför jag gick igen.
Bara så trött och uppgiven.
7 kommentarer •

Ändra..
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2005-12-19
15:26:17, Kategorier: Blogginlägg

2tusenfem100
I somras hade jag inget att göra när hämndtjänsten sprang runt här hemma. Därför satte jag mig att göra något
totalt meningslöst. Nu ska jag presentera det meningslösa:
I dag är det dag 2 500 som jag skriver dagbok på nätet.
Detta räknade jag ut i huvudet. I går kontrollerade jag det i Excel genom att göra en serie med start den 15
februari 1999. Jodå. Det är dag 2 500. I går var det dag 2 499 och i morgon är det dag 2 501. Som sagt - totalt
meningslöst vetande då inte ens jag imponeras av det. Men jag hade ju så tråkigt i somras. Och ett märkligt
sammanträffande gör att jag inte har något annat att skriva om heller i dag. DET! är imponerande... (undrar när
skrivlustan återkommer).
3 kommentarer •

Ändra..

2005-12-18
14:14:32, Kategorier: Blogginlägg

Psyko 2
Julmusik. Jag har aldrig förstått konceptet med julmusik. Särskilt inte när det släpps särskilda julskivor som
egentligen är samma låtar i olika utföranden och med olika artister. Dock har jag tre undantag vad gäller julmusik.
1. Julen 1975 fick jag en LP med Anita Lindblom; en julskiva. Det är den enda julskiva jag behöver och den står
sig. En klassiker. Dagens julmusik är lite väl komersiell.
2. På 60-talet poppade man upp julmusiken lite. Plötsligt var julmusiken inte tråkig. När jag hör sådana här 60talsjullåtar blir jag lite glad. Julmusik har annars en tendens att bli både präktig och högtidlig.
3. Min favoritjulmusik är faktiskt inte julmusik. Det är Kiss skiva Unmasked som är lagom julig i sitt utförande
vilket förmodligen bara är jag som tycker. Unmasked var deras lite snällpoppiga period och ratas av fansen. Men
ändå. Där är något "juligt" med skivan.
Äh, där är ändå ingen som kan förstå hur jag kan tycka att en hårdrocksgrupps misslyckade skiva kan låta som
julmusik utan att vara det. Men detta är enda skivan som kan få mig i julstämning.
Kommentera •

Ändra..

2005-12-17
18:34:00, Kategorier: Blogginlägg

Psyko
Ibland blir det så tyst. Riktigt tyst. Det brukar komma så plötsligt att jag måste fundera på vad som egentligen
tystnat. Oftast brukar jag komma fram till att det varit lika tyst hela tiden. Det är nämligen tystnaden i mitt huvud
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som brukar få mig att reagerar.
Jag tror jag skrivit om detta innan. Åtminstone känner jag igen det.
Jo, det är ju så att jag hela tiden hör musik. På natten har jag radion på väldigt svagt, knappt så jag hör den. När
jag vaknar på morgonen har jag en låt i huvudet som jag sedan "hör" hela dagen. Det är den låt som spelas på
radion när jag vaknar, tror jag. Det undermedvetna fångar upp låten. Av den här anledningen så kan jag ovanligt
många textrader från låtar som jag inte kan påminna mig att jag lyssnat till.
Sedan vid något tillfälle under dagen, så tystnar musiken. Det är då jag börjar undra vad det är som tystnat. För
jag är inte alltid så medveten om att jag har en låt som fastnat i huvudet. Reaktionen och reflektionen kommer
som sagt inte förrän hjärnans repeatknapp stängs av.
Märkligt psyke jag har. Där andra hör röster, hör jag musik.
4 kommentarer •

Ändra..

2005-12-16
18:05:30, Kategorier: Blogginlägg

Kovändning
Något pucko hade i dag tejpat ihop den trasiga julbonaden. Förstöra mitt enda sanna nöje.
I dag fick jag två morgontidningar. Som kompensation?
3 kommentarer •

Ändra..

2005-12-15
15:24:12, Kategorier: Blogginlägg

Klagolåt
Julbonaden dag 11 - det tar sig:

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2005/12/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: December 2005

Sida 14 av 22

Den lilla lappen till höger är Citymail som inte hittar en mottagare av post. Ofta, ofta - dagligen för att säga som
det är - sitter dessa små lappar överallt i hiss, trapphus och på ytterdörren. Varför gör de inte som Postens
brevbärare? De kastar in andras post hur som helst och till vem som helst. Det senaste är att jag får någon
Mohammeds post. Lika illa är det med tidningsbäraren på morgonen - min tidning får grannen.
Det är väl som med hemtjänsten - de skickar analfabeter. Nu för tiden ska alla oavsett förmåga och lämplighet
sättas i arbete.
4 kommentarer •

Ändra..

2005-12-14
10:00:41, Kategorier: Blogginlägg

Five
Översatt från amerikanska bloggar.
Vad gjorde du för 10 år sedan?
December 1995? Oj. Inte mycket, för då hade jag säker kommit ihåg något. Det enda jag minns från 1995 var när
jag fyllde 25 i februari och en hel del arbetskamrater dök upp hemma hos mig för att fira.
Vad gjorde du för ett år sedan?
Ah, lätt! Jag går genast till mitt dagboksarkiv för att friska upp minnet. Jaha? Jag satt och rullade tummarna på
jobbet och fick frågan om vad jag skulle göra i jul. Samma som alla andra år då - inget! Är man gift med jobbet
så...
Fem godissorter du tycker om:
Just nu då,
1. Vicks halstabletter, apelsin
2. Vicks halstabletter, citron
3. Vicks halstabletter, lakrits
4. Choklad
5. Ahlgrens bilar
Fem låtar där du kan texterna:
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1. Amanda satt på taket (oanständig barnvisa)
2. Faith, George Michael
3. Gud som haver barnen kär, i Blinka lilla stjärna-tappning
4. Like a virgin, Madonna
5. Här borde jag komma på någon schlagerlåt för att rädda ansiktet. Hm. Hm. Hm. Okej, Främling med Carola.
Fem saker du skulle göra om du var miljonär:
Varför förutsätter man att jag inte är miljonär? Nåja.
1. Bli skuldfri.
2. Börja studera på universitet och för all framtid (kvartsfart).
3. Flytta (lite vagt, men jag vet inte mer än att jag skulle flytta)
4. Anställa illegala invandrare till att städa, shoppa och allmänt passa upp mig.
5. Ge Gazzy rökt skinka och kaffe varje dag (det bästa hon vet).
Fem dåliga vanor:
1. Nagelbitare.
2. Sover för lite.
3. Beroende av Våra bästa år.
4. Telefonfobi? Är det en vana?
5. Stänger aldrig av datorn hemma.
Fem saker du tycker om att göra:
1. Sova.
2. Duscha.
3. Prata.
4. Se på Våra bästa år.
5. Surfa nätet.
Fem saker du aldrig mer kommer att ta på dig (klädesplagg):
1. Kjol.
2. Konfirmationskåpa.
3. Basker.
4. Myggjagare.
5. Tangakalsonger.
Fem favoritleksaker:
1. Datorn hemma.
2. Kissens leksaksbollar.
3. Datorn på jobbet.
4. Datorn hos annan.
5. Äh, datorn.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-12-13
17:59:10, Kategorier: Blogginlägg

Nej, men aj då?
Aaah... Ännu ett härligt ms-symtom har dykt upp som jag känner igen sedan förr. Hudsmärta. Den här gången
skriker jag (nästan) i smärta av t-shirtens beröring. Ändå har jag Softlan sköljmedel. Nå, men jag är väl mer
känslig än en bebis då.
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Liknelse: Grovkornigt sandpapper på tredje gradens brännskada. Fast vänta. Det sägs att så grav brännskada inte
känns. Okej, första gradens då...
2 kommentarer •

Ändra..

2005-12-12
21:06:09, Kategorier: Blogginlägg

Det är måndag
Jag förstår inte varför jag är halvdöd på jobbet måndagar efter att ha jobbat helg. Kanske för att jag jobbar mer
intensivt en helg då jag inte har folk eller telefoner som distraherar? Nu ska jag åtminstone vara ledig ett par dagar
och det känns bra. Och senare i veckan ska jag gå på min sista Excel-utbildningsdag. Ett program som jag ser fler
användningsområden för i mitt dagliga arbete än det som var tänkt från början.
Julbonaden i hissen har överlevt sin första vecka.
Kommentera •

Ändra..

2005-12-11
19:24:20, Kategorier: Blogginlägg

Bedrövelser
Jag har varit, är, fåordig. Det kommer jag att fortsätta vara när det gäller fadern. Mest för att vi inte vet så mycket.
Oavsett hur det slutar, så är vi lugna. Jag kommer inte på ett bättre ord. Vi har ändå ingen kontroll över livet, så
där finns inget att hetsa upp sig för. Ungefär den inställningen har vi.
Självklart tar jag väldigt mycket stryk. Där är en mental press samtidigt som jag har ett arbete som just nu gått in i
ett skede där arbetstoppen är enorm (glöm julledighet - kanske ledigt i februari/mars). Jag har fått symtom i form
av domningar, stickningar och smärtor i främst ben, men hela kroppen känner av detta. Hade det funnits möjlighet
hade jag sovit betydligt mer än vad jag gör.
Lite bedrövad blev jag när jag läste om Richard Pryors bortgång. Av flera anledningar. Aftonbladet: "Richard
Pryor har i många år kämpat mot den handikappande sjukdomen multipel skleros, men dödsorsaken
uppges ha varit en hjärtattack". Jag tycker inte om när man antyder att ms skulle vara dödande. Visst,
komplikationer och andra sjukdomstillstånd kan uppstå p.g.a. ms, men man kan likväl - som det beskrivs i texten drabbas av andra sjukdomar. Förresten så trodde jag inte att 'hjärtattack' längre var ett uttryck som existerade.
Statistiskt sett var Pryor unik. Svart. Man. Ms. Har man ms så säger statistiken att man i första hand är en vit
kvinna.
En arbetskamrat sjöng med Carola i går. Jag vet inte vad jag ska säga. Förmodligen borde jag vara avundsjuk,
men jag vill varken se eller höra Carola. Någonsin. Skaffar hon sig en personlighet och en musikalisk inriktning
så kanske jag fattar ett nytt beslut i frågan. Men det är nog ändå ganska stort att få sjunga med Carola. Det gör sig
åtminstone på meritlistan.
5 kommentarer •

Ändra..
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2005-12-10
19:26:08, Kategorier: Blogginlägg

Update
Informationssidan för Succé - Dagbok på Nätet har uppdaterats.
2 kommentarer •
Ändra..
19:12:52, Kategorier: Blogginlägg

En sån helg...
Jobbat.
Kommentera •

Ändra..

2005-12-09
12:52:57, Kategorier: Blogginlägg

Hissssssssss
Julbonad i måndags:

I tisdags var julbonaden fortfarande hel. I onsdags var jag aldrig i hissen (ibland tar jag faktiskt trappan).
Julbonad i går (torsdag):
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I nedre vänstra hörnet har julbonaden dragits i sönder. En lång reva från vänster till höger, men bilden hänger
fortfarande ihop.
Julbonad i dag (fredag):

Bilden sitter kvar, men numera är den i två delar. Spännande. Nu är det helg. Fick bilden sitta uppe en hel vecka?
Stay tuned!
PS! Nej, det är inte jag som arrangerar detta genom att riva lite i julbonaden varje dag.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-12-08
18:40:16, Kategorier: Blogginlägg

Några ord till
Fridag: Jobbade, datakurs, jobbade, ignorerade ett möte, mataffären för första gången på 2-3 veckor, apoteket,
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telefon, telefon, telefon, telefon, telefon.
Julbonaden i hissen håller på att rämna. Bildbevis en annan dag.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-12-07
22:18:06, Kategorier: Blogginlägg

Ett par ord
Märkligt hur mycket kraft detta tar. Den mentala pressen slår ut den fysiska orken.
Önskar jag hade haft någon kattvakt.
Kommentera •

Ändra..

2005-12-06
17:44:17, Kategorier: Blogginlägg

Mikroblogg (för att vara jag)
Jahaaa? Så jag har en dagbok också att sköta? Den hade jag totalt glömt. Hektiskt på jobbet. Tankarna
annorstädes. Utmattad.
•

Ändra..

2005-12-05
17:15:31, Kategorier: Blogginlägg

Fotomisstag
Nu råkade mobilen ta ett foto i dag igen.
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Ny vinterjacka och nysnaggad. Inte för att det direkt syns, men ändå. Bilden råkade tas när jag skulle kliva in i
hissen hemma. Väl i hissen såg jag något nytt.

En omtänksam granne har satt upp en pappersjulbonad i hissen. Fult. Jag ser två alternativ. Antingen ligger den
sönderriven på hissgolvet i morgon eller så har någon eldat upp den direkt på hissväggen.
Från det ena till det andra. Som jag tidigare skrivit, så vill jag inte säga så mycket här, men min far har blivit akut
mycket allvarligt sjuk. Jag står i beredskap att släppa allt för att åka "hem". Just nu är jag mentalt slutkörd.
5 kommentarer •

Ändra..

2005-12-04
17:22:59, Kategorier: Blogginlägg

Ytterligheter
Nej, ingenting har egentligen hänt. Några hektiska veckor är över och helgvila var inplanerad. Tyvärr har det inte
blivit mycket vila - mest spänning och oro samt väntan vid telefon. Just nu är det okej, men inte bra. Jag vill inte
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gå in på det.
Jag fick precis en fin komplimang via ett mejl. Från jobbet. Om mina insatser där. I allt elände kändes det riktigt
gott.
3 kommentarer •

Ändra..

2005-12-03
17:11:59, Kategorier: Blogginlägg

Helgpaus
En tyst helg.
3 kommentarer •

Ändra..

2005-12-02
18:15:40, Kategorier: Blogginlägg

Avstånd
Precis som jag sa till r2, så är det rätt anmärkningsvärt att vi inte ska träffas i helgen trots att han ska till denna
lilla ö som jag bor på. Men vi hinner inte träffas. Han var redan fulltecknad. Och så träffades vi nyligen. Juni, tror
jag. Vilket tur att jag inte har någon tidsuppfattning.
Ska sanningen fram så är jag inte så social just nu. Sjukdom i familjen. Jag är låst till telefonen hemma.
Kommentera •

Ändra..

2005-12-01
17:53:29, Kategorier: Blogginlägg

Uttråkad
Vecka tre av datautbildningen. Lektionen i dag började med att kursledaren fick förklara att programmet, som vi
nu jobbat i sedan tre veckor, finns om man går in under Start, väljer Program och så vidare. Japp. En deltagare
behövde hjälp. Som sagt så trodde jag att förkunskaper krävdes - som att kunna skilja på en dator och en tv. Det
ligger ungefär på den nivån. Själv fortsätter jag att sitta och stirra i taket då jag gör uppgifterna snabbt. Andra
sitter då och undrar vad som är skillnad mellan enkel- och dubbelklick med vänster musknapp. Vad det är för
utbildning jag går? Excel, grundkurs, med förkunskapskrav på Windows, grund. Jag har två anledningar till att jag
inte protesterar mot den ojämna nivån på oss deltagare. 1) Det är på betald arbetstid. 2) Arbetsgivaren betalar
kursavgift.
Och jag som oroade mig över att inte hänga med eftersom jag inte gått någon Windows, grund... Men jag är nöjd
med det som jag trots allt får lära mig (emellanåt), då finesserna annars är svåra att komma på själv.
Det riktigt komiska är att jag aldrig tidigare arbetat i Excel (men behöver kunskaperna sedan i somras) men att
övriga kursdeltagare använder det sedan tidigare i sitt vardagliga arbete. Hur har de lyckats med det?
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Ändra..
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