
Arkiv för: Mars 2006 

2006-03-31 
 14:06:11, Kategorier: Blogginlägg  

Min Microsoft-hjärna 

Att säga "kognitiva minnesstörningar" är som att säga "minnesstörningar minnesstörningar", d.v.s. tårta på tårta. 
Det finns en bättre beskrivning; kognitiv svikt. Fortfarande funderar jag mycket på detta, hur det yttrar sig, hur det 
drabbar mig, hur det ska definieras. 

Det svåra är orsak och verkan. Jag har alltid varit disträ, tappat tråden mitt i en mening, då jag samtidigt tänkt på 
något annat. Plötsligt räknas detta som kognitiv svikt. Skillnaden nu, är att det är ännu svårare att finna ord eller 
finna tråden. Frustrationen gör det ännu svårare. Smörklick i het stekpanna - så halkar minnet omkring. 
Åtminstone när jag ska föra en diskussion som ständigt kommer av sig p.g.a. mig.  

Sedan är där det andra vanliga vid kognitiv svikt. Borta för evigt. I efterhand kan jag inte dra mig till minnes 
möten eller samtal där jag varit en aktiv deltagare. Jag ser inga samband med att dessa möten skulle varit i en 
pressad situation för mig, och inte heller att jag är pressad vid det tillfället när jag ska försöka dra mig situationen 
till minnes. Samtidigt är detta inte vanligt förekommande, att jag har svarta hål i minnet, men några gånger per 
månad händer det nog. Detta besvärar mig väldigt, jag blir arg och irriterad. Tydligen är det också ett symtom på 
kognitiv svikt - ilska.  

Egentligen är området stort att gå igenom. Vad är vanligt glömska? Vad är relaterat till ms-fatigue (extrem trötthet 
vid ms)? När är det kognitiv svikt? Svåra frågeställningar som jag inte kan besvara. 

Det värsta är att jag känner mig dum. Det känns som om min IQ-nivå sjunkit, vilket inte stämmer. Jag lär 
fortfarande och tar emot intryck samt kan bearbeta och sortera dem, men jag känner mig ändå dum. Känslan är 
subjektiv - objektivt har jag inte förändrats nämnvärt. Det som skrämmer är om den kognitiva svikten ska 
progrediera och om jag då plötsligt kan skada mig själv eller andra. Kommer jag att skada jobbet? Fungerar jag 
till vilken grad, hur länge?  

Nej, just nu finns egentligen bara en känsla - jag känner mig fördummad bara för att jag nu fått en officiell 
diagnos som funnits med mig ett tag.  

Dum, dum, dum. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-30 
 20:50:56, Kategorier: Blogginlägg  

I en tyst och tom värld 

Vilken stress? Dygnet för en vanlig arbetsdag: 

Kl. 4.45 - klockan ringer. 
Kl. 6.25 - flärdtjänsten hämtar mig. 
Kl. 6.40 - jag stämplar in... 
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Mitt arbete går ut på varje dag - jag menar varje dag - göra en viss arbetsuppgift. Tyvärr har jag lediga dagar, men 
arbetet producerar sig själv dygnet runt, året om. Jag kan tänka mig att jobbet egentligen kräver två heltidstjänster, 
men jag gör det på 75 % och massor av övertid (som jag måste ta ut som ledighet snarast möjligt, vilket betyder 
att jag efter ledighet får jobba extra för att hinna ikapp). Detta är ändå acceptabelt (om jag hade fått ersättare vid 
sjukdom/ledighet/sommarsemester). Stressen beror på: 

- Telefonsamtal som inte har med mitt jobb att göra. 
- Många och långa promenader mellan mitt delade arbetsrum och den verksamhet jag jobbar åt. 
- Jag sitter alltså inte ensam, där är många besök (inte till mig). Utanför finns 40 värdeskåp för personal där 
inlåsta mobiltelefoner ringer hela dagarna. Jag sitter bredvid personalrummet där det sitter personal och skriker 
(av skratt - de har aldrig något att göra) från kl. 07 och resten av dagen. Jag har en ytterdörr också där all pesonal 
går. Dörren är larmad och det tjuter. Från personalrummet hör jag hela tiden mikrovågsugnarna och 
kaffeapparaten. Bak min rygg finns en skrubb som används som ett arkiv där det springs ofta. Utanför rummet, i 
korridoren, står personal och skriker till annan person i andra ändan av korridoren.  
- Utöver mina ordinarie arbetsuppgifter, som tar sådan tid, utbildar och undervisar jag vårdpersonal. Samt rättar i 
datasystem när jag ser fel (20 fel per dag?). Och ifrågasätter journaltexter läkare skrivit.  

Plötsligt blir klockan mycket och jag får släppa allt för att hinna med en förbokad bil. 

Kl. 16 - hemma.  
Kl. 16-17 - sover. 
Kvällen - lagar mat, äter. Surfar. Fixar. Tv. Ringer.  
Kl. 23-01 - lägger mig. 

På vilket sätt är jag egentligen stressad? Jag gör inget som egentligen är en belastning för mig (förutom att jag går 
för mycket). Problemet är att jag aldrig får sitta ostörd då jag behöver koncentrera mig. Detta är ett känt problem 
sedan många år tillbaka där det inte finns någon vilja att hjälpa mig. Kanske det blir ändring på det nu, med tanke 
på läkarens reaktion och min tilläggsdiagnos. Men jag är skeptisk. Det värsta är att allting ligger utanför min 
kontroll. Jag kan ingenting göra för att konkret påverka min situation förutom att säga upp mig och stanna 
hemma, vilket jag inte ser som ett alternativ. Jo, det finns en dörr att stänga på jobbet, men precis alla ljud går 
igenom ändå plus att plötsligt står folk och sliter i dörren, knackar, blir utelåsta (dörren går i baklås, men 
låssmeden kan inte åtgärda det då det är elektroniskt lås).  

Himmelriket är ett eget rum med dörr att stänga. En dröm. En omöjlighet. Men jag är ändå beredd att offra jobbet 
för att få en ändring till stånd, om det behövs. Men det är inte jag som ska stå för det beslutet.  

Värst - om det är min miljö som stressar... är det hemskt att jag sitter i en verksamhet där jag inte hör hemma, där 
ingen hälsar eller pratar med mig. Fortfarande efter ett år har man valt att inte se mig. Så min hälsa påverkas av en 
miljö som inte har ett värde i min vardag? Förskräckligt. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-29 
 12:34:44, Kategorier: Blogginlägg  

Hälsoundersökning 

Jag har vid två tillfällen nämnt att jag tror mig ha kognitiva minnesstörningar (november och mars). I dag fick jag 
det bekräftat vid läkarkontroll. Jag har numera också tilläggsdiagnosen kognitiva minnesstörningar. 
Hjärnsignalerna går inte fram alla gånger och lagrar inte allt. Någon direkt behandling finns inte, förutom att man 
måste gå till roten. Att problemen uppstår beror på stressituationer, och stress är väldigt förödande när det gäller 
ms. Alltså ska vi försöka komma tillrätta med, tja, hela mitt liv? Dessutom fick jag ännu en tilläggsdiagnos, som 
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jag också misstänkt men som inte är särskilt uttalat - panikångest. Allt hänger ihop. Stress, för lite (ingen) 
sjukgymnastik, för lite sömn, o.s.v. Men allt detta känns naturligtvis enbart bra. Dels har jag fått bekräftelse på 
min egna diagnossättning (Ha, det var ju jag som satte ms-diagnosen också initialt!), och dels så har jag nu en 
giltig ursäkt/förklaring till om jag upprepar mig.  

En utav de saker som fallit bort ur mitt minne för alltid, är att jag träffat en dagbokare på färjan till Åbo för några 
år sedan. Men det finns vittnen och fotobevis, så jag får väl tro på det. Eller så är det bara konspirationer mot mig 
för att tro att jag blivit galen. Vilket jag i och för sig alltid varit.  

I övrigt mår jag fysiskt finfint. Inga ms-symtom går att få fram (förrän någon sparkat undan min krycka och 
tvingat mig gå 200 meter utan den). Trötthet får alla mina bestående tidigare skador att framträda med stor 
tydlighet.  

Fantastiskt. Det är år sedan jag mått så här bra. Typ. Ändå inte. Man glad är jag. Mer vett har jag inte.  

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-28 
 17:51:57, Kategorier: Blogginlägg  

Ledig dag 

Mina negativa erfarenheter av Svenska Kyrkan får igång mig - och får mig att stanna. Jag tvärnitade, ryste av 
obehag och tog ett foto.  

 

Två gånger har jag fått avslag på mitt utträde. Jag är lite osäker på mitt nästa steg. Dock accepterar jag inte dessa 
avslag. De får gärna avsluta mitt medlemskap, så som andra "föreningar" gör när medlemmarna snackar skit om 
dem, men nu är detta ju en sekt. De gör allt för att hålla en kvar p.g.a. att de bara vill fylla sina skattkistor.  

Vad jag och Snigel haft för oss i dag... minns jag knappt. Hemkommen är jag nu trött. Men ska jag gå på 
magkänslan så är den full. Magen känns väldigt full. Vi har nog ätit en hel del. Och shoppat. Och pratat. Och gått. 
Och jag vidhåller att jag är frånstötande. Annars skulle jag bli våt i allt detta regnande och blåsande som nu kan 
kallas för våren.  

Dagens flärdtjänstresor: 
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Tur nr 1: Jag blev tillsagd att knäppa av mig bilbältet för att köra fram stolen så att någon bak mig skulle få plats. 
Alltså - vilken säkerhet?!  
Tur nr 2: Åh, det var hon. Som kör om på trottoarer i 230 km/h.  

Update 18.03 
Åh, nu minns jag! Vi var på Lush. Jag köpte Sea Vegetable. Hade inte r2 skrivit om affären och deras förträffliga 
tvålar, så hade jag nog inget köpt. Men säger r2 att något är bra, då tar jag det till mig. Och jag måste också säga 
att det är ett hemskt ställe vad gäller dofterna. Ändå är jag bara lite astmatisk. Jag fick säkert ta tio djupa andetag 
ute för att rensa lungorna. Hur någon kan jobba där är för mig en gåta. 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 09:38:03, Kategorier: Blogginlägg  

Låtval 

Ordbankaren frågade efter vilka 10 trösterika favoritlåtar man har. Svår definition, måste jag säga. För vissa låtar 
tröstar på olika sätt när man är låg. Ibland vill man lyssna på riktigt deprimerande låtar då man finner tröst i 
eländet. Andra gånger vill man lyssna på lite mer upplyftande för att ta sig ur känslan av misär, vilket på sitt sätt 
är tröstande. Okej, här är min lista – huller om buller.  

George Michael – Jesus to a child 
George Michael – You have been loved 
Stephen Simmonds – Tears never dry 
Lisa Nilsson – Tror på dig 
Duran duran – Ordinary world 
Anastacia – I’m outta love 
Janet Jackson – Again 
Louise Hoffsten – Wherever you go 
Orup – Från Djursholm till Danvikstull 
Etienne Daho - Saudade 

Nu är det bråttom - jag ska träffa en Snigel... 

Andra bloggar om: 10 tröstare 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-27 
 19:10:03, Kategorier: Blogginlägg  

Första vårregnet 

Om man drömmer om råstekt leverkorv - är man överarbetad då? Jag vet inte ens vad råstekt leverkorv är. 

I övrigt... Nu har äntligen de sista räkningarna kommit till dödsboet. Det börjar närma sig bouppteckning. 
Äntligen kan jag då släppa... inte taget, men väl en del av alla måsten jag ständigt har hängande över mig.  

Jag tycker om vintern men jag ser en fördel med den kommande våren. Vintern har varit lång och jobbig då min 
far blev sjuk precis i början, avled i januari, begravdes i februari och nu är det snart dags för både minneslund och 
bouppteckning. Så, att vintern snart är över, är också ett påtagligt avslut i allt detta. Svårt att förklara, men jag tror 
ni förstår.  
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 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-26 
 21:20:42, Kategorier: Blogginlägg  

Låt oss vråla: 

Först fick Carola en ny kropp. Nu har hon fått ett nytt ansikte och nya tänder. (Botox och porslinständer - varför 
tänker jag på nåldyna och diskställ?) Nu väntar vi spänt på att hon ska få en ny personlighet, uthärdlig sångröst 
och en musikalisk inriktning. 

En fråga Aftonbladet ställde nu var varför hon gör dessa skönhetsingrepp. 

Det beror på att jag landat i den jag är. 

Jag trodde det visade på motsatsen? 

Nå, men trots min vasshet (eg. gnällighet) - jag saknar fortfarande artisten Carola med fast musikalisk inriktning 
där låtvalet ska vara bra. Allt runt omkring är sekundärt. Och sorgligt. Jag är besviken. 

Andra bloggar om: carola 

 Kommentera •  Ändra..  
 19:11:15, Kategorier: Blogginlägg  

Min värld 

Inom vården finns uttryck som medvetet används i förhoppning om att allmänheten inte vet vad det betyder. 
Vanligast är dessa uttryck vid någons nära förestående död, eller därefter. Man vill inte att anhöriga eller patienter 
ska råka höra sådant som kan anses vara stötande, betungande, påtagligt, verkligt. 

Pessima 
Utången är given, den är pessimistisk.  

Palliativ vård 
Vård i livets slutskede, där man inte försöker bota. Lindra är det enda man kan hoppas på, då utgången är given. 

Mors [uttal: mårrs] 
Dödsfall.  

Ad mortem 
"Mot död" betyder helt frankt att personen avlidit.  

Sjukvården har också i övrigt en terminologi som låter bättre än på ren svenska. 

"Den uppkomna meteorismen passerade klinkorna som ljudlig flatus". Ja, det betyder att gaserna i tarmen 
passerade skinkorna i en ljudlig fis.  

Börjar jag bli yrkesskadad? Arbetshelgen har varit lång och jag kan inte riktigt släppa taget.  

 Kommentera •  Ändra..  
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2006-03-25 
 18:35:31, Kategorier: Blogginlägg  

Så pass?! 

Hu, så hemskt. Sommartid. Eftersom jag jobbar helg så innebär detta att jag förlorar en timme den här helgen. Om 
jag i vanlig fall sover 4-5 timmar per natt - hur mycket får jag sova i natt? Men, men. Jag är smart (talande bevis: 
glasögon och hög panna - fast så ser ju en gorilla med glasögon också ut) och har redan flyttat fram klockan en 
timme. Eftersom jag har sommartid redan på kvällen, lär jag lägga mig i tid.  

Hu, så hemskt. Det var en sådan där dag igen på jobbet då alla datasystem skulle uppdateras och därmed krångla. 
Jag fick inte alltför mycket gjort, men får ställa mitt hopp till söndagen.  

Hu, så hemskt. Jag lyssnar på radio och de spelar disco. Som Gloria Gaynor. The Village people. Abba. Boney M. 
Vad gör jag då? Jo, sjunger för glatta livet. Hur ska man tolka det? Överarbetad? 

Ny portal: Bloggkartan 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-24 
 14:54:17, Kategorier: Blogginlägg  

Trött 

Fredag eftermiddag. Hemtjänsten uteblev. Inga matvaror inför helgen och nästkommande vecka. Det är som 
vanligt. I och för sig kan jag ringa och efterlysa, men då skickar de en analfabet - också som vanligt - då ordinarie 
personal har fullt upp (med att gå hem för dagen). Och så blir allt fel. Jag avstår hellre. Allt handlar om kampen. 
Mot hemtjänsten som fortfarande överträffar sig själva i form av inkompetens. 

När fadern dog ställde jag akut in städdagen (som är var tredje vecka). Inte ens ömmande skäl är anledning nog 
för att få avdrag på räkningen. Jag skulle ha meddelat dem veckan innan han dog. 

Hemtjänsten i Göteborg... i ett nötskal. 

 5 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-23 
 18:38:36, Kategorier: Blogginlägg  

Kort sagt 

I dag... 

... har det varit snöstorm och i kväll är det blötsnö som lägger sig på trädgrenarna. 

... har ett möte ställts in varför jag kunnat sova 5½ timme extra. 
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... märkte jag inte att grannhuset utrymts p.g.a. brand med stor rökutveckling. 

... fick jag på fyra minuter 80 spam-trackbacks varför jag tillfälligt fått stänga av trackback-funktionen. 

... har jag slutfört ett internetköp och väntar nu på en hemleverans av en dvd-hårddisk à la monster. Så ovanlig att 
inte ens storstaden Göteborg saluför den. 

... har jag som vanligt ätit fisk.  

... har jag inget att komma med. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-03-22 
 22:47:38, Kategorier: Blogginlägg  

Arbetsveckan så här långt 

Oj, det var länge sedan jag skrev något om mig själv och om vad som händer i mitt patetiska liv. Jag har förbisett 
mig själv och inte närt mitt ego. Sånt måste jag nu genast råda bot på. I grund och botten är ju det här trots allt en 
nätdagbok. Det är min populistiska sida som schlagermassakerat och lagt ut märkliga bilder att förundras över. 

Och med den inledningen kom jag av mig – vad var det nu jag skulle skriva om? 

Visst, ja! Trots att jag avskyr PowerPoint-presentationer, så har jag nu gjort min första sådan. Inte trodde jag att 
det var så lätt? Den ska användas med syftet utbildning av vårdpersonal, och jag tyckte att det var proffsigare med 
PP än OH (overhead). Jag måste ju liksom hävda mitt existensberättigande när jag ska undervisa arbetskamrater 
som ser sig själva som överlägsna intellektuellt p.g.a. sina högskolepoäng. Mina informella kunskaper ifrågasätts 
ständigt, då jag ”bara” är sekreterare (lägst stående i sjukvårdshierarkin). Så det enda sättet att lägga tyngd till det 
jag har att säga är att försöka framstå som proffsig och säker rent presentationsmässigt. Och det retar naturligtvis 
mig till vansinne. Själv ser jag nämligen ingen relation mellan kunskap/intresse/fallenhet och högskolepoäng.  

Den enda grupp som visar och ger uppskattning för det arbete jag (och kollegor) utför, är läkargruppen. Kanske 
för att de inte har någon prestige att försvara eftersom de ändå har råd att visa erkännanden då de trots allt står 
överst i näringskedjan. Nej, det är vårdpersonalen, i mellanskiktet av hierarkin, som har mindervärdeskomplex 
och därför attackerar lägre stående varelser. Okej, så där finns naturligtvis ett spektrum – alla har inte samma 
beteende även om där finns något som är mer rådande än det andra.  

Lika märkligt är kollegor. Jantelagen. Jag tar för mig för mycket, lägger mig i, har åsikter, tar initiativ. Man i 
kvinnodominerat yrke sticker i ögonen på andra. Jag ses som "förmånstagare" som gått förbi i någon sorts 
gräddfil, eller nåt. 

Ibland blir man lite trött. Mitt mantra fastnar inte på andra. ”Vi är här för patienternas skull.” 

Nu när jag snart ska börja utbilda går jag automatiskt in i försvarsställning. Själv ifrågasätter jag tillbaka – därför 
har jag på 1½ år skrivit 38 avvikelserapporter – som begravts internt. Trots allt tillhör jag ju gnälliga 
sekreterargruppen. Att jag sedan har grund, skäl och rätt verkar vara sekundärt. 

Oj, vadå ”pain in the ass”? Jag för dem – de för mig? Bäst jag inte skriver mer – jag är hämndlysten efter senaste 
dagarnas händelser på jobbet. Man slutar aldrig att förvånas.  
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 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-21 
 21:50:26, Kategorier: Schlagermassaker  

Populäraste schlagerlåten? 

Nu när melodifestivalen är över för i år - vilken låt är populärast så här några dagar senare? Jo, det kan min 
besöksstatistik berätta, för det visar sig direkt där. Eftersom jag skrivit om alla bidrag under Schlagermassakern, 
så tar sökmotorerna med mig till fullo.  

För att börja bakifrån: 

Östen med resten (4 träffar) 
The Poodles (6 träffar) 
Roger Pontare (7 träffar) 
BWO (9 träffar) 
Carola (18 träffar) 
Rednex (29 träffar) 

Nu ser jag bara topp 20 med sökord och ovan utgör bara 8,03 % av alla träffarna. Hur de övriga 18 186 besökarna 
i mars kommit hit, och som hamnat under de 20 söksätten/-orden, vet jag inte. Jo, kanske. Sexvideo är fortfarande 
ett sätt för många att hamna här.  

 3 kommentarer •  Ändra..  
 16:01:47, Kategorier: Blogginlägg  

Vissa vet hur man svingar ett trollspö 

Ja, det kan ju tyckas sensationellt. 

 

Det ovanliga är väl bara att det sker på scen inför publik? Trollkonster? Jag vill kalla det för att ha sexuellt 
könsumgänge. 

Hm. Jag borde kanske kollat upp lite mer vad det handlar om? Svaret lär finnas hos Expressen. 
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 Kommentera •  Ändra..  

2006-03-20 
 16:26:57, Kategorier: Blogginlägg  

Snö! 

För den som undrar hur långt våren kommit. I Göteborg vräker det ner snö just nu. Annars märkte jag ett 
vårtecken i fredags - klåda i ögonen, ett säkert vårallergitecken. Men nu vet jag inte.  

 3 kommentarer •  Ändra..  
 05:26:02, Kategorier: Blogginlägg  

Dagens oj 

Även om jag är intresserad av anatomi och sjukdomslära, så verker något vara fel på bilden nedan. Jag kan bara 
inte riktigt sätta fingret på vad det är... 
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Källa? Vet ej, vandringsbild på nätet. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-03-19 
 19:42:44, Kategorier: Schlagermassaker  

Postpostschlagermassaker 2006 

Så schlagereländet är över. Ska jag komma med lite avslöjanden nu?  

Hur fick du tag på refrängtexterna du lade ut för varje låt? De fanns ju på plats redan på kvällen för 
delfinalerna. 

Enkelt. SVT gjorde alla låtar tillgängliga på webben varje lördag kl. 14. Alltså var det bara för mig att plugga in 
hörlurarna och leka läkarsekreterare, d.v.s. skriva det som sades sjöngs. Vissa låtar var hemska - man hörde inte 
vad de sjöng. Då tog jag mobiltelefonen och filmade av tv-rutan på kvällen där jag hade text-tv-textning på. Man 
kan väl säga att det var lite omständligt, men vad gör man inte för sin publik?  

Vilka var dina egentliga favoritlåtar i årets melodifestival?  

Lättast är väl om jag kollar in vilka låtar jag laddat ner. Obs! Laglig nedladdning, jag har betalat för varje låt 
(nästan, fick tre gratislåtar av cdon). 

- Anna Sahlene - This woman (som jag egentligen inte tycker om) 
- Patrik Isaksson - Faller du så faller jag (låten är bra, inte "resten") 
- Magnus Carlsson - Lev livet (jag säger bara Glenmark!) 
- Evan - Under your spell (bra studioinspelning - om man jämför med live) 

Andra bloggar om: melodifestivalen schlager melodifestival 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-03-18 
 23:45:00, Kategorier: Blogginlägg  

Genomtänkt 

Först tittar man i skyltfönster till vänster.  

Sedan tittar man i skyltfönster till höger. 
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Därefter kräks man, om man som jag vägrade bröstmjölk som liten. 

 1 kommentar •  Ändra..  
 23:00:00, Kategorier: Schlagermassaker  

Schlagermassakern – åttonde året, finalen 

"Tänk internationellt", lär en skärrad Christer Björkman uppmanat jurygrupperna. Fel! säger jag. Tänk öststat! Nu 
har det i och för sig ingen betydelse. Med det här startfältet kommer vi inte ens upp i öststatsstatus, än mindre 
internationellt. Jag ska försöka bedöma fyra saker: 

1) öststatsfaktor - fungerar det i öst? 
2) internationellt - fungerar det i övriga världen? 
3) schlagerkänsla - hör låten hemma i ESC? 
4) show - helheten på framträdandet 

ANDREAS JOHNSON - Sing For Me I'm too nervous 

Inte mycket hade ändrats bortsett från två saker - mindre smink och betydligt muntrare.  

Öststatsfaktor: 4/5 
Internationellt: 2/5 (funkar i England) 
Schlagerkänsla: 2/5 
Show: 4/5 (väldigt ordinärt) 
Totalt 12/20 

* * * * * 

BJÖRN KJELLMAN - Älskar du livet så lyssna inte på den här 

Kalle Stropp sjöng lika illa, om inte värre ändå, som förra veckan. Den hemska och psykedeliska filmduken var 
kvar samt fiol och dragspel. Hur kunde denna låt vinna förra veckan?  

Öststatsfaktor: 0/5 
Internationellt: 1/5 (fungerar kanske i Frankrike) 
Schlagerkänsla: 1/5 
Show: 0/5 
Totalt 2/20 

* * * * * 
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LINDA BENGTZING - Jag ljuger så bra när jag påstår att låten é nåt att ha 

Oj, så allvarlig hon var. Där alla de andra artisterna äntligen kunde slappna av - då de ändå redan vunnit en gång - 
så verkade Linda inte riktigt närvarande. Nervositet? Kanske det var därför hon drev på sången och nästan sprang 
ifrån musiken. 

Öststatsfaktor: 1/5 
Internationellt: 2/5 
Schlagerkänsla: 4/5 
Show: 2/5 
Totalt 9/20 

* * * * * 

THE POODLES - Night Of Passion without us 

Slaktförklädet var på som vanligt. Ett observandum är att man inte ska ha tajt läderklädsel på sig om man inte är 
helt trådsmal - man ser ut som en uppstoppad fåtölj där sömmarna börjar spricka.  

Öststatsfaktor: 4/5 (musikmässigt ligger man 20 år efter i öststaterna) 
Internationellt: 1/5 (musikmässigt var detta gångbart för 20 år sedan) 
Schlagerkänsla: 0/5 
Show: 1/5 
Totalt 6/20 

* * * * * 

MAGNUS CARLSSON - Lev livet för snart har jag varken karriär eller hårsäckar kvar 

Det här startfältets enda glada låt enligt mig.  

Öststatsfaktor: 2/5 
Internationellt: 1/5 
Schlagerkänsla: 5/5 
Show: 3/5 
Totalt 11/20 

* * * * * 

REDNEX - Mama Take Me Home of just far far away from this 

Tydligen är den rätta benämningen på den här låten "southern bluegrass" - en stil som var populär i USA på 70-
talet. Så vad hade de här att göra nu? Framtiden för Rednex är dagliga små uppträdanden på Dollywood. Hade 
den här låten hamnat i Grekland hade det varit en ny Las Vegas. Förresten - ESC har redan en countrylåt i år: 
Danmark.  

Öststatsfaktor: 0/5 
Internationellt: 1/5 
Schlagerkänsla: 4/5 
Show: 1/5 
Totalt 6/20 

* * * * * 
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CAROLA - Evighet är tre minuter med mig 

Om Carola vore en sådan stor och bra artist - då skulle hon varit det också internationellt. Hon har redan varit 
över i USA och gjort en platta med BeeGees. Hon har redan vunnit ESC en gång. Inget har fungerat. Inse att en 
nationell schlagerstjärna inte kan bli något annat än en nationell schlagerstjärna (som inte ens kan hålla sig till 
schlager). I år med en urkass låt. Men jag måste erkänna. Låten har gjort mig glad varje gång jag hört den på radio 
i veckan. Jag har skrattat hejdlöst (sant, jag överdriver faktiskt inte) p.g.a. sävligheten och nonsenstexten.  

Öststatsfaktor: 0/5 
Internationellt: 1/5 
Schlagerkänsla: 1/5 
Show: 0/5 (lågt att plagiera sin egen fläkt) 
Totalt 2/20 

* * * * * 

MAGNUS BÄCKLUND - The Name Of Love is spelled loser 

Är det någon i det här landet som har en stark röst - så är det Magnus. Carola ligger i lä. Men också den här låten 
är kass. 

Öststatsfaktor: 0/5 
Internationellt: 1/5 (kan funka i Irland) 
Schlagerkänsla: 0/5 
Show: 1/5 
Totalt 2/20 

* * * * * 

KIKKI DANIELSSON - Idag falukorv & imorgon föredetting 

Haha! Rosa Barbapapa, lika rörlig som en tvättmaskin som inte kan centrifugera. Bara en ficklampa har större 
utstrålning. Släckt.  

Öststatsfaktor: 0/5 
Internationellt: 0/5 
Schlagerkänsla: 3/5 
Show: 0/5 
Totalt 3/20 

* * * * * 

BWO - Temple Of Love and temple of bad live singing 

Oj? Mindre falskt? Oförklarligt.  

Öststatsfaktor: 5/5 
Internationellt: 4/5 
Schlagerkänsla: 0/5 
Show: 1/5 
Totalt 10/20 

* * * * * 
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Är det över nu? Får jag bli lugn, sansad och snäll nu? Åh, vad jag önskar att jurygruppernas poäng hade gällt. Det 
mest förvånande var att bara tre låtar fick 12 p; Andreas (fem 12:or, BWO (tre 12:or) och Carola (tre 12:or). Det 
som också förvånade mig var att Björn Kjellman fick hela 6 p (av Göteborg). Hur kan man vinna ena veckan och 
sedan hamna nästsist? Och lika förvånad blev jag över att Kikki fick hela 2 p (av Stockholm). Var det inte liksom 
3 poäng för mycket? 

Hade juryns poäng gällt hade ordningen blivit: Andreas, Carola och BWO. Men tyvärr fanns där en folklig 
telefonröstning som knappast kan vara representativt då många röstar flera gånger på samma låt - det blir aldrig 
rättvist. Jag tror nämligen inte att 1 913 152 PERSONER röstade, även om det var antalet röster. 

Folkets telefonröstning: 
11 p till Magnus Bäcklund 
22 p till Linda Bengtzing 
44 p till Rednex 
66 p till The Poodles 
88 p till Andreas Johnson 
110 p till BWO 
132 p till Carola 

Därmed kastades ordningen om: Carola, BWO och Andreas.  

Slutord: 

Den engelska texten till Evighet är betydligt bättre än sin svenska motsvarighet. Plötsligt blir där lite tempo i 
låten. Men den är fortfarande inte bra som låt. Jag lär återkomma den 18 maj, men är tveksam till den 20 maj. I 
övrigt drar jag inga slutsatser. Mer än att fel låt vann i dag. Det hade det varit vilken låt den än blivit från dagens 
startfält. 

Andra bloggar om: melodifestivalen schlager melodifestival carola bwo andreas johnson rednex björn kjellman 
linda bengtzing the poodles 

 6 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-17 
 21:50:54, Kategorier: Blogginlägg  

Ett sammanträffande 

Eftersom GP är världsmedvetna, så har de beskrivit fenomenet blogg. När man fått igång sin blogg ska den 
anmälas till sajter som länkar enbart bloggar. Sedan ett par år tillbaka så råkar jag vare med i svensk.lemonad.org 
(eller Var är du?). 

 

Vilket sammanträffande! Går man in på Göteborgskartan, så upptäcker man följande: 
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Göteborg har bara en bloggare på Mildvädersgatan. GP har god smak när de ger exempel.  

Nej, jag bor inte på den gatan - hållplatsen heter bara så. 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 20:25:07, Kategorier: Blogginlägg  

Dagens plock 

Enligt amNew York så verkar bloggare i New York ha utsett sin egen stad till Blog City. Öh, okej? Är bloggare i 
NY verkligen representativa för staden? Det låter nästan som om hela New York fungerade tack vare bloggare. 
Vår tids frälsning?  

Nej, det som var intressant var påsåendet om att där fanns bloggare som helt kunde leva på just detta. Som inte 
var anställda för att blogga. Allt från Amerika kommer hit också, va? Visst? Snälla?  

* * * * * 

SKTFtidningen skriver om att Hot och våld i akutvården granskas. Vem bevakar medpatienter och andra 
besökandes säkerhet? Under en tid stod jag utanför en akutmottagning varje dag efter jobbet och väntade på 
flärdtjänstbilen. Efter något år bytte jag hämtadress p.g.a. alla hot och hot om våld som jag utsattes för. Dagligen.  

Ansvaret ligger naturligtvis på sjukvården. Även om man står utanför en akutmottagning så är det på ett 
sjukhusområde. Som inte är offentlig plats. Därför ska personal uppmärksammas på vad som händer, tillkalla den 
vaktpersonal som finns (polis i andra hand), som i sin tur ska förpassa hotfulla människor till plats utanför 
sjukhusområde. Sånt kan väl vara bra att känna till?  

* * * * * 

Kristianstadsbladet skriver följande om planerna för ny bebyggelse i Kristianstad: 

Bostadsbolaget konstaterar något förvånat att det i Kristianstad finns en rädsla för vattnet, som 
visserligen kan vara hälsosam med tanke på översvämningsrisken [...]  

Tack f*n för det! Sveriges lägsta punkt - under havsytan. På sjöbotten. Där vallar pressar tillbaka Hammarsjön. 
Vallar som ständigt läcker. Och som inte är tillräckligt höga när det är snösmältning eller mycket regn. Jag bodde 
i Kristianstad i tio år och var ständigt nervös. Det var väl okej när jag bodde inom vallgraven, som egentligen är 
en ö i Hammarsjön, och då jag senare också bodde högt i sexvåningshus samt jobbade på sjukhuset med 14 
våningar. Trots det känner jag mig betydligt lugnare nu när jag inte utsätts för det här hotet om översvämning och 
drunkningsdöd.  

Så, varför "något förvånat"?  

* * * * * 

Ah, äntligen en "sovhelg"! Fram till sommarsemestern har jag nu inbokat möten, både privat och på jobbet, varje 
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dag. Utöver ordinarie arbete ska jag nu också börja undervisa vårdpersonal hela april. Hoppas jag hinner bli klar 
med det i april. Och jag förstår inte människor som säger att jag har en kronisk sjukdom, ska ta det lugnt, varva 
ner, inte bränna ut mig. Jag fortsätter så länge det inte finns en vägg framför mig. Jaja. Jag sover åtminstone fyra 
timmar per dygn. Kanske det dubbla nu när det är vårens enda lediga helg.  

 3 kommentarer •  Ändra..  
 14:04:15, Kategorier: Blogginlägg  

Hårt 

Nyhetslänkningarna till höger i min meny börjar bli lite väl närgångna och privata. 

 

Undrar om han testat receptbelagda läkemedel? 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-16 
 15:51:49, Kategorier: Blogginlägg  

Full av skit 

När jag och min bästis var 13 år, var vi helt inne på att göra en egen tidning varför vi lekte tidningsredaktion. 
Efter skolan satt vi på eftermiddagarna och klippte och klistrade. Vi tyckte vi var väldigt vitsiga när vi gjorde 
"köp- och sälj"-sektionen. Annonserna kunde vara som:  

Köpes: Toalettstol med snabbspolning. 

Eller: 

Säljes: Beg. skithuspapper - endast använt på en sidan. 

I dag fick jag ett brev. Ett äkta med kuvert som droppade in genom brevinkastet på dörren. Ord var överflödiga. 
Nu vet jag också hur länge jag varit kritisk mot Carolas s.k. artisteri. Sedan 1983, när jag var 13 år och lekte 
tidningsredaktion. 
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Ömma modern har hört vad jag skrev om Carola i min Schlagermassaker och hittade ovan i gömmorna. 

På skånska betyder hällörad tre saker. 1. Religiös person. 2. Skenhelig. 3. Nykterist.  
Enligt mitt löp så verkar inte punkt tre stämma. Hur verkligheten ser ut kan jag inte uttala mig om. 

Andra bloggar om: carola 

 4 kommentarer •  Ändra..  
 15:42:00, Kategorier: Blogginlägg  

Bloggtoppen 

Jag måste erkänna. Jag har gått med på Bloggtoppen av ren nyfikenhet. Det blev kategorin "personligt". Jo, 
nyfikenheten... Jag vet hur många besökare jag har per dag (cirkus 800 - 1 100), men det skulle vara kul att se hur 
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många unika besökare jag har per vecka. Nu vet jag. 2 427 unika besökare har kommit hit sista veckan. Säkert 
tack vare Schlagermassakern. Placeringen i "min" kategori är just nu plats 12, vilket inte säger någonting. 
Placeringen är inte representativt på något sätt. 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-15 
 22:33:33, Kategorier: Blogginlägg  

Öh, vad heter det.... typ rubrik? 

Kognition, organisationen av vår varseblivning som kunskap o. vetande, begreppsbildning o. 
behärskning av symboler. Kognitiv, som avser kognition, kunskaps- intellektuell.  
Bonniers svenska ordbok 

Jag har vid något tillfälle berättat om de gånger jag inte hittat hem eller glömt mat i ugnen och som då berott på 
min ms-trötthet. Den där extrema uttröttbarheten som gör att jag mentalt inte fungerar. Det enda som hjälper är 
vila, d.v.s. mycket sömn, lite arbete.  

Nu har jag gått ett steg längre. Jag har fått kognitiva besvär. Tydligen är det också vanligt i samband med ms, men 
jag har tidigare inte märkt av detta. Det som händer är att jag glömmer. Saker jag sagt eller gjort, där det finns 
vittnen som intygat detta, finns helt enkelt inte. Jag kan vila hur mycket som helst, för jag kan inte dra mig till 
minnes sådant som är borta för alltid. Min reaktion är att jag blir arg, irriterad och frustrerad. Lika mycket på 
sviktande minne som på personer som ihärdigt påstår ”men du sa ju”. Jag kan inte försvara mig. Det är nog det 
som gör mig så arg.  

Om ett par veckor är det årskontroll för mig. Ser doktorn detta som något potentiellt stort, så lär jag bli skickad på 
kognitivitetskontroll för att utröna om det är allvarligt eller inte. Kanske det inte har med ms att göra? Kanske det 
”bara” beror på den enorma press jag haft på mig de sista månaderna vad gäller dödsfall, resor, arbete, med mera? 

Bekymmersamt är det om jag inte kan sköta mitt arbete p.g.a. att jag inte kommer ihåg saker och ting. Jag kan 
ställa till med mycket oreda som inte går att ställa till rätta i efterhand. Kanske detta är början till en politisk 
karriär? Jag skulle ju kunna blåneka till allt utan att ens ljuga.  

Mer om: Ms och kognition (pdf-fil) 

Andra bloggar om: multiple sclerosis 

 •  Ändra..  
 11:00:27, Kategorier: Blogginlägg  

One more time 

När jag var liten tillhörde jag Rädda Barnen. 

 

Nu är jag lite större och inte lika rädd. 

Tillägg: 
1 - Ja, det är jag på bilden. 
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2 - Ja, detta är tredje gången jag lägger ut bilden. 
3 - Ja, jag har idétorka. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-14 
 22:04:08, Kategorier: Blogginlägg  

Bloggträffar 

Jag har inte nämnt mycket om bloggträffen i Göteborg som var i lördags. Nu ser jag att jag inte har så mycket att 
tillägga, för några av bloggarna har redan skrivit det mesta. Närvarande var representanter för bloggarna: 

Angelas dagbok (Angela och Woffe) 
r2 – anteckningar 
Bellas dagbok 
Kulturbloggen 
Bloggliv 
Eponine – blog 
Larsson reloaded 
Arkeologen 
Ung blogg – Nicklas 

I kväll har jag också uppdaterat listan över vilka dagbokare/bloggare jag träffat. Hittills har det blivit 45 om jag 
räknat rätt. Även om jag nästan alltid vid alla sammankomster sitter tyst och försynt, så uppskattar jag alla dessa 
möten (jag hade det trevligt i lördags). Trots (eller tack vare?) alla likheter och olikheter så har vi ändå en 
gemensam grund – nätet. Och varför jag är så tyst i större sällskap (mer än två personer) beror på att jag hör så 
jäkla illa. Särskilt på offentliga platser där ljudnivån är hög.  

Fler bloggträffar i Göteborg? Räkna med mig! Jag kommer. Om det inte krockar med Eurovision Song Contest.  

Andra bloggar om: bloggträff 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 15:55:46, Kategorier: Blogginlägg  

Salladshuvud 

Äntligen hemma har säsongsstart i kväll på fyran. Det verkar enligt förhandsinformationen vara väldigt 
spännande. Ett skräprum ska byggas om till dressing-room. Oj, så häftigt! Ska där få plats med allehanda sorters 
dressingar som Rhodes Island, vitlöksdressing, med mera? Lyckan skulle vara fullkomlig om de också byggde en 
salladsbar i detta dressing-room. 

Update 
Åh? Det var annan sorts "dressing"... 

Andra bloggar om: TV4 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-03-13 
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 23:30:29, Kategorier: Blogginlägg  

Ambivalent till kyrkan 

Jag vet inte för vilken gång i ordningen som jag ändrat mitt arbetsschema. Det är villkoret för att jag ska få 
hämndtj... f'låt, hemtjänst. Om det blir bättre (fnys) eller sämre vet jag inte. Varken när det gäller schemat eller 
hemtjänsten. Men det blev jobbigt att släpa hem matvaror från affären samtidigt som jag ska manövrera kryckan. 
Särskilt med tanke på snön (den försvinner väl lagom till skolstart i höst) och att man till viss del stängt av 
spårvagnshållplatsen (jo, jag åker spårvagn en hållplats – det är vad jag klarar, men nu handikappsanpassar man 
hållplatsen så att jag inte kan åka alls).  

Svenska Kyrkan har lärt sig att ignorera mig och min begäran om utträde. Skit samma, just nu. Preliminärt ser det 
ut som om jag ska flytta under året och hamnar då i en ny församling. Då börjar jag om igen med utträdeskravet 
och ska absolut var befriad till november. Ja, jag får ju ändå betala kyrkoskatten i år och brytdatum är i november. 

Komplott. Jag får väldigt mycket kyrkorelaterat dravel med posten om dagarna. I dag ville ett företag sälja en 
gravsten till mig. Sorry, men i en minneslund har man inte gravstenar. Och så fick jag ett inbetalningskort från 
Bibelsällskapet. De ville bara ha pengar. Kan de ju inbilla sig. Men jag känner mig förföljd.  

Ändå. Trots allt. Nu kommer något oväntat. Jag har införskaffat Lars Gårdfeldts avhandling ”Hatar Gud bögar?”. 
En tjänstledig Göteborgspräst som skriver om religion har jag inget emot. Mitt bibliotek hemma rymmer mycket 
som handlar om tro, religion, new age, spiritism, o.s.v. Jag har ett andligt intresse som inkluderar många aspekter, 
som hur olika kyrkor och samfund beter sig.  

Varför jag ska läsa avhandlingen? Jo, när jag skulle åka ”hem” till min fars begravning satt jag och lyssnad på 
radion på X2000. Lantz i P3 hade en intervju med Lars och jag blev intresserad. Så pass intresserad att jag nu ska 
gå och läsa boken och inte sitta här och svamla. Jag ska bli upplyst och lär återkomma i detta. 

Andra bloggar om: homosexualitet religion 

 Kommentera •  Ändra..  
 05:20:55, Kategorier: Blogginlägg  

Till alla småbarnsföräldrar 

Observera! Tänk er för! Följ instruktionerna. 

 

 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-12 
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 20:49:00, Kategorier: Blogginlägg  

Celebert besök 

I dag har mitt bredband varit ockuperat. 

 

Efter en vecka utan bredband blev r2:s längtan för stark. Dock kunde han (och jag) slita sig för att se slutet av 
Andra chansen. Så Rednex och Magnus gick till final? Jaha. Så ointressant.  

Andra bloggar om: melodifestivalen 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-11 
 13:01:40, Kategorier: Schlagermassaker  

Schlagermassakern – åttonde året, del 4 (Göteborg) 

Förutom dagens delfinal i Göteborg, så har det också varit bloggträff. På väg hem fick jag frågor om jag 
tillhörde melodifestivalen. Kan det ha berott på min väska? 
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Jag märker att jag börjar tappa stinget i mina recensioner. Det blir väl så när inget nytt eller omvälvande händer 
från vecka till vecka. Samma halvtaskiga upplägg vad gäller artister och låtar.  

ROGER PONTARE - Silverland 
Silverland, silverland. Ensam i ett silverland. Överallt ser jag mina drömmar. Vandrar fram, vandrar fram. Över 
fruset hav och land. Vakande höjer jag min hand. I ett silverland.  

We will, we will rock you! För ett par år sedan jämfördes Pontare och Sandra Dahlberg då de båda brukar sjunga 
om landets nordligaste delar. Men det är sorgligt när han utseende- och dekormässigt börjar ta efter Sandra. 
Denna rök. Allt detta turkosa i kostymer och ljus. Precis så såg det ut på scen när Sandra framförde Här stannar 
jag för två år sedan. Hade han bara haft en bra låt också, hade jag kunnat haft överseende med detta 
nationalpatriotiska dravel om att vaka sitt land. Ett plus är förresten att tofsen är borta. 

Anagram: poeterna gror 
Betyg: Ett pulveriserat renhorn. 

* * * * * 

LAILA ADELE - Don't Try To Stop Me 
So I guess I’m on my way. This is all I got to say. Hey, hey, hey, hey. Don’t try to stop me. No, no, no.  

Åh, här har man satt text till en porrfilmslåt från 70-talet? Groovy, super fly! Volangkjolen kunde gärna varit lite 
mer klädsam, d.v.s. en meter längre.  

Anagram: elda ale i al 
Betyg: En rakpermanent. 

* * * * * 

GÜNTER & THE SUNSHINE GIRLS - Like Fire Tonight 
Like fire tonight you light up the sky. You are the power, you heat up my heart. Desire tonight, our love makes us 
fly. We are like fire tonight.  

Ingen kan väl sakna Army of Lovers pratsjungande när vi har Günter (och Lill-Babs)? Med tanke på hur eländigt 
sexistiskt detta är, så är jag åtminstone tacksam över att det görs med distans och självironi. Nästa gång vi hör och 
ser något med den här låten, är när reklamkanalerna gör reklam för Hits for Kidz. Undrar om ungarna förstår 
ironin?  

Anagram: rut neg & ung hitler sen hiss 
Betyg: En tangorabatt. 

* * * * * 

SANDRA DAHLBERG - Jag tar det jag vill ha 
Jag tar det jag vill ha. Jag tar det natt och dag. Nu står du på tur. Jag tar det när jag vill. Och sedan en gång till. 
Här kommer jag. Jag tar det jag vill ha. Jag tar det natt och dag. Ge mig allt. Jag tar det här och nu. Du ska få se 
det du. Jag gör som jag vill. Jag tar det jag vill ha. Jag tar det jag vill ha. 

Inga klumpfjäll (eller vad det hette) så långt ögat når. Därför har mycket av känsla, identitet och berättigande 
försvunnit. Kvar har vi en kaxig blondin som kan vara rolig off stage, men på scen? Ingen närvaro. Tyvärr fanns 
där en annan närvaro: Fyra falsksjungande karlar i kören som snurrade runt Sandra. Synd på en bra låt. Som 
förmodligen framförts bättre av Anneli Rydé med tanke på att låten mer var hennes gebit.  
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Anagram: bangladesh drar 
Betyg: Två HA-knuttar. 

* * * * * 

EVAN - Under Your Spell 
If I love you or not, I’m not really sure. The time will tell. But I miss you like I’ve never done before. I’m under 
your spell. 

Min favoritlåt, trots att det hördes att hans testiklar ännu inte fallit ner på plats. Pipigt för att komma från en man. 
Jag tyckte annars synd om honom. Han var så nervös. Miljoner tv-tittare. En stor publik på plats. Klart att han inte 
ville vara där! Kanske det var därför han sjöng fortare än musiken, för att få ett slut på plågan? Annars var det 
mest plågsamt att behöva se körens klädsel med 1700-talsinspirerade toppar. Nåja. Misslyckades karriären nu 
innan den ens kommit igång, så får han väl lägga ut det foto jag fann av honom i dagens tidning. På närmaste 
sexsajt. Jag menar… inget särskilt. Suspekt foto, bara. 

 

Ett tips, Evan! Gnugga dig mot Carola så får du kanske lite av hennes karisma. 

Anagram: en av 
Betyg: Tre målbrott. 

* * * * * 

REDNEX - Mama Take Me Home 
One smile shine brighter than a star in the night. One look, I’m guessing you’re tighter than tight. One love, is all 
I’m longing for. So mama won’t you take me home. We can have eleven kids, just to see how it feels. So mama, 
won’t you take me home. 

Dolly Parton på speed och helium. I övrigt körde Rednex sitt gamla vanliga race av skitig höhalmscountry. En 
klisterlåt, men jag vet inte. Ska jag säga något positivt för en gångs skull, så får det väl vara: Äntligen lite 
stämsång! Killarna kunde sjunga stämsång. Annars hade detta varit världens plattaste låt.  

Anagram: den rex 
Betyg: Två tugg på tuggtobak. 

* * * * * 

BJÖRN KJELLMAN - Älskar du livet 
För älskar du livet, så lev det med mig. Vi fångar vår dag som den är. Ingenting ska få hindra oss, min vän. Ja, låt 
oss få leva och rumla en stund på jorden, den som är vår. För älskar du livet, så lev det nu med mig. 
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Inleds med The Godfather Theme Song, övergår i Vem kan segla och vidare i en Taube-inspirerad vals som 
kanske funkade på 60-talet i de här sammanhangen. Ännu en som pratsjunger, ungefär som Günter, med 
skillnaden att detta inte var grundtanken. Den falska sluttonen fick ännu en gång mig att avge en sädesavgång i 
pur förskräckelse. 

Anagram: brann mjölk lej 
Betyg: En purjolök. 

* * * * * 

CAROLA - Evighet 
En evighet. En kort sekund. När vi blir ett med tid och rum. Ett ögonblicks oändlighet. Långt bortom allt i 
evighet.  

Om man nu slimmar kroppen och ska använda den som ett vapen – varför draperar man den i sjok av tyg? Och 
vad var detta för skitlåt? Det hördes tydligt att det var en ballad som fått upptempo. Dessutom mycket skrik för 
lite text som mest liknade kylskåpspoesi.  

Det kommer nog som en stor överraskaning, men jag står inte direkt i täten av Carolas hyllningskörer av fans. Hör 
ingen hur illa hon sjunger? Rösten är överarbetad så att stämbanden håller på att brista – de höga tonerna låter 
som en illa stämd hartsfiol. Och varför börjar alla meningar med krystande? Carola har bara två saker – 
utstrålning och omotiverat stort ego. 

Anagram: clara o 
Betyg: En psalmbok. 

* * * * * 

Vad finns att säga? 
 
Plats 8: Evan 
Plats 7: Laila 
Plats 6: Günter 
Plats 5: Sandra 
 
Andra chansen: Pontare 
Andra chansen: Rednex 
 
Till final: Carola (väntat men inte motiverat) 
Till final: Kjellman (oväntat och inte motiverat) 
 
I morgon är det Andra chansen, SVT 1, kl. 18.15. 

Lite mer schlagerrelaterat: 
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Jo, jag har fått lite presenter som är schlagerrelaterade. Så kan det gå när man går på bloggträff. Tack, Angela! 
Vill man läsa mer om bloggträffen, tror jag nog att man kan kila över till Angelas. Själv ska jag nu vila efter en 
hektisk men trevlig dag. 

Andra bloggar om: melodifestivalen bloggträff 

 15 kommentarer •  Ändra..  
 12:38:21, Kategorier: Blogginlägg  

En dag på jobbet 

Till lunchen dracken jag en Pepsi Max. 

- Åh, där är ett bäst före-datum i botten, konstaterade jag högt. Bäst före 17 augusti. Klockan 06.22. Hm, undrar 
om man räknat in sommar- och normaltid? Hur ska man veta det? 

- Ja, det var en svår nöt att knäcka.  

- Jo, men här är ju ett telefonnummer till kundservice. 

- Ring dit och fråga då! 

- Nej, det kan jag ju inte. Verkar det inte lite dumt? I och för sig måste jag få veta. *funderar ett tag* Vore det inte 
mer logiskt om jag bad dr XX att ringa? 

- Varför? 

- Han är ju ändå norrman. Ingen skulle tycka att frågan då skulle vara märklig.  

Nu har jag blivit så där tyken igen på jobbet.  

 Kommentera •  Ändra..  
 00:00:01, Kategorier: Blogginlägg  

Lördag 
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 2 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-10 
 18:21:35, Kategorier: Schlagermassaker  

Gayfrågor 

Ingenting är för obehagligt. Därför vågar jag svara på Stockholms Gayradio 95,3:s gayfrågor. Utan press. Ingen 
flykt. 

Vad tycker du om de åsikterna Åke Green framfört? 
De har ingen förankring i verkligheten. De har heller ingenting med religion att göra. Fakta var dåligt understött 
vad det gäller uppkomst och spridning av hiv/aids. Åsikterna finns hos en liten grupp människor i vårt samhälle 
som är duktiga på att visa hänsynslös brist på respekt och förståelse av verkligheten.  

Vad tycker du om den nya hets mot folkgrupp-lagen? 
Både och. Tyvärr verkar alla dessa lagar, och hopslagning av lagar, bli väldigt tandlösa. Grundtanken om ett 
grundskydd för minoriteter är beundransvärd, men mer måste till. Ska allt bli en tolkningsfråga där man försöker 
finna kryphål åt de som tänjer på gränserna, fallerar alltihop. Det senaste är att man inte tolkar det som hets om 
det är en enskild person som utsätts trots att själva hetsen handlar om minoritetsgruppen. Skandal! 

En tradition är att vinnaren i Melodifestivalen besöker Pride-festivalen. Kommer du att göra det om du 
vinner? 
Ja. Man ska se och möta sin publik där den i huvudsak finns. Respekt, ödmjukhet och medmänsklighet. Alla ska 
behandlas lika. Pride är en plats där människor visar upp sin kärlek öppet för omvärlden. Den aspekten ska 
självklart förstås och respekteras av den som säger sig ha en kristen tro och syn. 

Carola får gärna låna min svar ovan, för naturligtvis måste hon rimligen dela uppfattning med mig. Annars är hon 
bara beklaglig. 

 2 kommentarer •  Ändra..  
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2006-03-09 
 19:07:21, Kategorier: Blogginlägg  

Mest smått, lite gott 

En kändisblogg. Chewy. Insiktsfulla texter.  

Det lär bli en hektisk vår. I höstas gick jag Excelutbildning. Nu ska jag fördjupa mig i patientklassifikation 
(diagnossättning, kodning). 

Schlagercirkusen har kommit till stan. Jag märker ingenting. Kanske för att jag håller mig undan. Jag ser en klar 
hotbild som är riktad mot mig med tanke på min schlagermassaker. Jag vill inte ha en galen Pontare på snöskoter 
efter mig. 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-03-08 
 23:19:25, Kategorier: Blogginlägg  

Lite snusigt 

Jag saknar fortfarande snus. När var det nu jag slutade med det? *tänker* Ett och ett halvt år sedan.  

Från arkiven... 

 

 Kommentera •  Ändra..  

2006-03-07 
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 09:51:55, Kategorier: Blogginlägg  

Ett kattliv 

Jag har en egensinnig katt. I går kväll skulle jag lägga nytt i sängen, vilket inte var helt lätt. Varje gång jag 
försökte dra ut och vika lakanskanterna under madrassen, så var hon där. Mitt på sängen och drog in lakanet i en 
fin skrynklig gosehög att ligga i. Men jag var bestämd och till sist hade jag en slät och fin säng. 

Kanske hon var missnöjd med detta? Att hon inte fick som hon ville? Demonstrativt kröp hon i dag in i en 
plastkasse. Hon försökte ta livet av sig. Men här var jag också bestämd och vände upp och ner på kassen.  

Ja, vad gör hon då för att visa sitt missnöje? Låt mig säga så här; jag har plockat korvar på golvet. 

Förresten, en helt annan sak. Hur många Palmevapen finns det och hur många användes? Det kommer ju ständigt 
nya? 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-06 
 23:01:49, Kategorier: Blogginlägg  

Bloggfarfar 

Jag är medlemsadministratör för Succé – Dagbok på Nätet och har så varit sedan starten 2001. Oj, det blir ju fem 
år? Nå, men som medlemsadmin har jag en uppgift, nämligen att bedöma alla medlemsansökningar som droppar 
in, för att se om jag ska ge bifall eller avslag. Där finns nämligen ett regelverk, villkor, som måste uppfyllas. 
Ganska enkla och självklara saker, tycker jag.  

Då det är en dagboksportal – namnet säger allt – ska man (bland annat) vid ansökan ange sin webbadress till sin 
egen dagbok/blogg. Men nä. Flertalet verkar ha missat den biten. Tydligen försöker de ändå och tror att de blir 
godkända per automatik, trots att det står att ansökan först ska kontrolleras av admin. Ganska korkat. Och 
irriterande. Att de chansar. 

Det som förvånat mig mest under dessa år, är att inte många verkar läsa regelverket, inte ens snabbchecklistan, 
innan man fyller i en ansökan. Om man nu inte läser igenom regelverket – hur vet man då att det är en portal man 
vill vara delaktig i?  

Jobbigast är nog trots allt bloggvågen. Det är så lätt att starta en blogg. En impulshandling som oftast bara leder 
till ett, kanske två, inlägg. Det är av den anledningen medlemsvillkoren säger att man ska ha ett arkiv på ett par 
månader för att visa att det är mer än en impuls.  

Min impuls har varat i över sju år. Det skrämmer mig. Jag känner mig som bloggfarfar, som dessutom gnälligt 
proklamerar om att det var bättre förr. När intresse gick före nyfikenhet. 

Update 
Jag låter negativ? Inte alls! I övrigt finner man ju många nya läsvärda nätdagböcker/bloggar på Succé - DpN. 

 3 kommentarer •  Ändra..  
 17:42:12, Kategorier: Blogginlägg  

Språkligt 
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I min strävan efter jämställdhet mellan könen, tar jag helt sonika och stjäl ett gammal tjejsnack från v. 39 förra 
året. Nja, ett annat skäl är också att jag inte vet vad jag ska skriva om i dag. 

Språkbegåvad? 

1. Hur många språk talar du? 
Svenska, en hel del engelska, kan hanka mig fram på danska och franska. Men svenska är det enda jag pratar 
obehindrat, så jag får väl säga ett språk. 

2. Vilket tycker du är det vackraste språket. 
Franska. Många säger väl så, men jag tycker det ändå. Kanske för att det ligger så nära skånskan (se punkt 3) i "r" 
och diftonger. Jag känner mig bekväm i franskan. 

3. Vilken dialekt har du? 
Skånska. Men det är nog inte mycket till skånska jag har längre. I Skåne finns hundratals skånska dialekter. Den 
första jag lärde mig var Huarödsdialekten, som finns på Linderödsåsen. Den varianten jag hade inkluderade också 
mycket av gammalskånska och bondska varianter. Därför fick jag i skolåldern snabbt lägga om till 
Tollarpsdialekten, som finns vid foten av Linderödsåsen, för att göra mig förstådd. När jag sedan flyttade till 
Kristianstad, staden som ligger nära både Blekinge och Småland, fick jag åter börja lära mig en annan skånsk 
dialekt. När jag nu befinner mig i Göteborg märker jag att jag har någon form av rikssvenska med skånsk 
språkmelodi som inte är särskilt uttalad. Många är det som inte kunnat placera mig geografiskt dialektalt. Där 
finns till och med de som trott att jag är norrlänning! Men nej, jag pratar skånska - vissa dagar väldigt uttalat för 
att markera. Dock har jag inte den breda skånska som återfinns i södra delarna av Skåne. Och när det kommer till 
den fulaste dialekten, måste jag säga malmöitiska.  

4. Skulle du vilja lära dig ett nytt språk? 
Nej, inte precis. Jag har läst många språk då jag är intresserad av ett språks uppbyggnad, likheter och olikheter. 
Min svenska har utvecklats av att ha läst alla dessa språk, då vi har lånat in så mycket och gjort det till svenskt. 
Språken jag läst är (i liten till stor skala, huller om buller) engelska, finska, danska, franska, tyska, spanska och 
säkert mer som jag glömt. Jag har genom medicinsk terminologi varit inne och nosat på grekiska och latin, 
åtminstone grammatiskt. Ett tag försökte jag mig på esperanto, men jag tyckte det var onödigt med ett påhittat 
språk. 

5. Svär du mycket? 
Aldrig, aldrig, aldrig! Här kan jag ibland, för att understryka något då jag inte kan betona som i tonfall, skriva f*n 
eller hel***e. 

 3 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-05 
 20:40:40, Kategorier: Blogginlägg  

Mina fördelar 

Så var jag "taggad" igen. Det är r2 (fler lär tagga mig, misstänker jag) som vill att jag ska:  

Gör upp en lista på fem bra saker eller egenskaper du har 

Och så ska jag utmana fem andra. Nå, men egenskaper då: 

1. Ordningsam, effektiv och kunnig. Jag räknar det som ett eftersom det hänger ihop. Åtminstone när jag befinner 
mig i yrkeslivet. Jag har väl blivit något av en guru (?) vad gäller regler, lagar, avtal, medicinska tolkningar, 
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diagnoskodning, datasystem, dokumentation, med mera, inom "min" sjukvårdsspecialitet. Synd bara att jag är 
lekman i detta. Mer intresse än utbildning ligger bakom. 

2. Hjälpsam. Jag vill väldigt mycket. Vill ställa upp hela tiden. Gör mycket utan egen vinning - varken ekonomisk 
eller annat. Hur många har jag gjort hemsidor till samt själv bekostat domäner och webbhotell?  Samma sak i 
yrkeslivet. Jag kan ha arslet fullt men erbjuder hjälp åt de som vill ha den.  

3. Principfast. Jag kan byta åsikt. Jag kan ha svårt när det gäller att välja mellan två alternativ. Men jag är ingen 
velig person som vänder kappan efter vinden. Jag har starka övertygelser och man behöver inte vara osäker på var 
man har mig. Har jag sagt något en gång, så är det det som gäller. Den negativa synonymen skulle vara rigid, 
vilket jag hoppas att jag inte är.  

4. Djurvän. Det är lite lustigt. Hundar tycker jag inte om. Ändå - kommer jag i kontakt med en hund så ligger vi 
snart och rullar runt på golvet i ömsesidg lekfullhet. Annars kastar jag mig väl inte precis över djur när jag ser 
dem, för jag vill inte "våldföra" mig på dem då man ska respektera deras privata sfär. Vissa "djurvänner" har 30 
katter inomhus eller ska dyka på alla husdjur i tid och otid för att klappa dem. Så det gäller att definiera vad för 
sorts djurvän jag är. 

5. Lyssnar. Jag vill veta. Kanske jag inte är psykolog, men jag tycker om att filosofiskt vända och vrida på allting 
om det kan hjälpa den som har något problem. För det är då jag lyssnar. Jag ignorerar inte den som vill prata. Jag 
finns här för den som vill nå mig. 

Och grunden för allt ovan hoppas jag är ödmjukhet, stort hjärta och humor. Genom affirmation* kanske det slår 
in?   

Vilka fem utmanar jag?  
Hexi 
Ordbankaren 
Easy pieces 
*Snigel* 
_du som blev utan_ 

* Affirmation = Att upprepa påståenden om sig själv tills det blir sant. 

 4 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-04 
 21:48:19, Kategorier: Schlagermassaker  

Schlagermassakern – åttonde året, del 3 (Karlskrona) 

Nej, det blir ingen massaker den här gången. Istället blir det kortfattade stolpar/funderingar. Anledning: Jag är 
inne i en arbetshelg och har varken tid eller lust. Tyvärr. Det är nästan så jag är besviken på mig själv. 

BWO – Temple Of Love 
Wants love. (Oh-oh-oh-oh). We all need love. (Oh-oh-oh-oh). We all wants love. ((Oh-oh-oh-oh). Get it right, in 
the heat of the night. Wants love. (Oh-oh-oh-oh). We all need love. (Oh-oh-oh-oh). We all wants love. (Oh-oh-oh-
oh). Get it right, in the heat of the night. 

Sjunger lika illa som vanligt, och låten var bättre förra året. I just det här startfältet var detta den svagaste låten. 
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Låtassociation: Trance dance - River of Love 
Betyg: 2/5 

* * * * * 

JESSICA FOLCKER – When Love’s Comin’ Back Again 
When love’s coming back again. When life turns around and then. You think it’s from heaven sent. You know 
love is back again. When love’s coming over you. There’s nothing for you to do. There’s no greater feeling than, 
when love’s coming back again. When love’s coming back again. 

Ett trött framträdande. Förra årets låt (Om natten) var betydligt bättre, men försvann p.g.a. en förkylning. Jessica 
verkar ha otur när det är dags för schlager. Jag funderar lite kring förra årets klänning som blev så omtalad 
eftersom den visade så mycket. Blev det så mycket bättre i år med en stickad mössa på huvudet och en 
mammaklänning där magen av naturliga skäl försvunnit? 

Låtassociation: Olsen Brothers - Fly on the wings of love 
Betyg: 3/5 

* * * * * 

GREGOR MICHAJ – Mi amor 
Mi amor, i natt ska himlavalvet brinna, för dig och mig och för vår kärleks skull. Mi amor, i natt ska jag ditt hjärta 
vinna. Och ingenting ska hindra denna kärlek, mi amor. 

Mina moln? Visst sjöng han "mina moln" och inte "mi amor"?  

Låtassociation: Rikard Wolff - Pojken på månen 
Betyg: 3/5 

* * * * * 

JESSICA ANDERSSON – Kalla nätter 
När kalla nätter sänker sig och fängslar mig, då väntar jag. När kalla nätter plågar mig med minnen om hur det 
var. När kalla nättar sänker sig tar rädslan vid, då längtar jag till heta nätter nära dig men kylan håller mig kvar. 
Kalla nätter längtar jag.  

En blyg och försiktig Agnetha Fältskog utklädd till Madonna? Varför så stel? Otrygg utanför Fame? Snygg 
gardinuppsättning i bakgrunden.  

Låtassociation: Lili & Sussi - Where eagles fly  
Betyg: 3/5 

* * * * * 

THE POODLES – Night Of Passion  
One night of passion, one night of hunger. And my attraction is getting stronger. I need to feel you, I need to hold 
you. I can’t deny, ‘cause my heart is screaming out your name. My heart is screaming out your name. 

Deprimerande. Så 1983!  

Låtassociation: Nej, jag har lagt 80-talet bakom mig. 
Betyg: 3/5 
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* * * * * 

ELYSION – Golden Star 
Let the golden star, knowing where you are, glimmer right into your heart. Bringing all your dreams, all the faith 
you need, anywhere where you are. 

Det här tyckte Gazzy om. Hon heter ju trots allt Golden Star Gracile enligt stamtavlan. (Förra låten tyckte hon inte 
om – pudlar?!) Men det lät väldigt proffsigt. Här var låten Fredrik Kempe saknat i de här schlagersammanhangen. 
Och tyvärr... Anders Mårtensson hade bättre pipa.  

Låtassociation: Väldigt Malta, ESC. 
Betyg: 3/5 

* * * * * 

PATRIK ISAKSSON – Faller du så faller jag 
Kom, ta mig hela vägen hem. Kom, hela mig med dina händer. Ett hjärta fullt av hopp, en höft så fylld av lust. 
Kom, ta mig hela vägen hem. Kom, hela mig med dina händer. För faller du, så faller jag. För faller du, så faller 
jag. 

Hur är en höft som är fylld av lust? Bara undrar, liksom.  

Låtassociation: Det mesta av Uno Svenningsson. 
Betyg: 3/5 

* * * * * 

KAYO – Innan natten är över 
Innan natten är över är allt jag behöver, att få känna ditt hjärta mot mitt. Jag ger allt jag har, när du stannar kvar. 
Innan natten är över är allt jag behöver, att få hålla din kropp emot min. Bara du och jag, innan natten blir till dag. 

Jaja, det var väl hyfsat detta också. 

Låtassociation: Jag kan inte placera det, men det är en plankning. 
Betyg: 3/5 

* * * * * 

Plats 8: Gregor 
Plats 7: Jessica F 
Plats 6: Kayo 
Plats 5: Jessica A 

Andra chansen: Patrik 
Andra chansen: Elysion 

Globen: BWO 
Globen: The Poodles 

Det som förvånade mig den här veckan, var att alla låtarna - utan undantag - har bra refränger. Det som skiljer 
sig åt är arrangemang, musikstil och artist. Därför tyckte jag också att det inte hade så stor betydelse vem som 
gick vidare eller inte. En jämn nivå där alla låtarna växer vid andra lyssningen. Utom BWO som aldrig låter bra 
utanför en skivstudio. Ska jag nu önska något, så är det att inte BWO går till ESC-kvalning, för då får vi stå i 
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skamvrån ett år till. Faktiskt.  
 
Jag hoppas att jag har mer klös nästa vecka. Kanske eftermiddagens bloggträff sporrar mig? 

 5 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-03 
 16:50:16, Kategorier: Blogginlägg  

Statistik mars 

Topp 20, söksträngar för att hitta till min sida. Tror jag ska vara lite kreativ... 

Anton Körberg 
Ibland är han där i tv-rutan när TV4 inte har något annat att visa dagtid. Idiotiska ordlekar, svammel med 
studioman/-kvinna, drar ut på det hela för att trissa upp vinstsummorna. Ja, päronet föll väldigt långt från 
äppelträdet. 

Ge mig en kaka till kaffet 
I dag fick jag rulltårta med vispgrädde till eftermiddagsfikat på jobbet. Helt okej. Jag är annars väldigt glad över 
att ha sluppit höra skitlåten med kaktexten som framfördes i melodifestivalen i lördags.  

Ge mig en kaka till kaffet text 
Nej, tyvärr så har jag inte receptet på den rulltårtsbit jag fick i dag. 

Jag ljuger så bra 
Tyvärr inte. Istället har jag blivit aggressiv och tar ingen skit. Jag har i dag skapat små konflikthärdar överallt på 
jobbet. Och jag skulle ljuga om jag sa att allt var bra. 

Knarkrecept 
Vill man bli hög ska man sniffa röda Unii-tuschpennor.  

Lyrics ska vi plocka körsbär i min trädgård 
Svensk text - varför söker man på 'lyrics'? Men visst, här kommer en del av fortsättningen: Du och jag, tralala. 

Låttext 
Amanda satt på taket. Amanda trilla' ner. Amanda födde ungar, med röven upp och ner. 
Den förste kunde prata. Den andre kunde gå. Den tredje satt i hålet, den fjärde putta' på. 

Ryggmärgsprov 
Man får ingen bedövning och får sitta upp. Då kör doktorn in en jättenål som hackas in i ryggkotorna. Sedan 
svimmar man och har migrän i två månader samt kan bli helt blind under den här tiden. Sedan får man blodcancer 
som standard.  
Kanske jag ljuger väldigt bra ändå? 

Thoth tarot 
Min favorittarotlek. Snygg. Informativ. Tydlig. Talande. Jag har två - en på svenska, en på engelska. Och 
ytterligare 11 tarotlekar som jag inte använder. 

Velvet mi amore 
Loppbiten fäbojänta som visade arslet hela tiden, sa jag i lördags. Det säger väl inget om låten. Omdöme: Skit! 
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Ampullöppnare 
Synonym: pundare. Annars är det ett hjälpmedel som går att beställa gratis från berört läkemedelsföretag. 
Billigare och lika bra: Kapsylöppnare, den gamla hederliga sortens. 

Babinski 
Tjatigt, men jag säger det igen: En neurologisk undersökning som går ut på att man drar med en vass nål under 
fotsulan för att se åt vilket håll tårna reflexmässigt pekar mot. Positiv Babinski innebär att man har någon sorts 
hjärnskada. Min hjärnskada hade försvunnit förra året. Jag är så negativ sååå... 

Begravning av nyfödd 
Kista. Hål. Jord. Men det är olagligt att begrava dem om de inte är döda. Vem har hört talas om att man begraver 
nyfödda?  

Belinda Carlisle svenska 
Sångerska. Och hon är inte svenska. 

Bisschen frieden svenska 
Tysk vinnarlåt i European Song Contest. På tyska, inte svenska. 

Blind stroke 
Tja, sånt som händer. Det som inte dödar, härdar. 

Brevinkast clipart 
Enligt posten snart ett minne blott.  

Bögberättelser 
Kul! Söker man på Google så finns det bara jag som skrivit ordet "bögberättelser". Jag önskar att jag kunde 
berätta någon. Det närmaste jag kan komma en homoerotisk berättelse är väl när jag i förra veckan blev indragen 
på ett läkarrum där doktorn tog av sig alla kläderna inför mig. Han kunde dock behärska sig.  

Chokladkoppen 
Ett fik i Stockholm. Där kan man nog få höra bögberättelser.  

Dog kattbiten 
Jag förstår inte. Hund som blivit kattbiten. Hur? Skaffat sig katt? Eller någon som dog kattbiten? Äsch. Min missa 
biter mig ofta, men det är kärleksbett. Hon har så svårt att visa känslor på ett normalt sätt utan att använda tänder 
och klor.  

 9 kommentarer •  Ändra..  

2006-03-02 
 20:50:48, Kategorier: Blogginlägg  

Sugar daddy 

Veckans första och sista lediga dag. Eftersom jag sovit i stor sett hela dygnet har jag inte mycket att återberätta. 
Det skulle i såfall vara vad jag fått för post - det är det enda jag hunnit gå igenom i dag. Tja, t.ex. fick jag 
bostadsbidrag beviljat. Ganska otroligt då jag är ensamstående och över 28 år. Men si, jag är pensionär. Inte 
ålderspensionär, men ändock pensionär. Bara till 25 %, men ändå. Det räckte. Mitt extravaganta liv börjar nu. Jag 
kommer att strö pengar omkring som om jag hade hål i fickorna. Tänk vad 154 kronor kan göra! 

 2 kommentarer •  Ändra..  
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2006-03-01 
 22:51:47, Kategorier: Blogginlägg  

Den stora besvikelsen 

Jag fick hjälp med att skriva ett brev på finska till släkten i Finland inför min fars begravning för två veckor 
sedan. Ingen som helst reaktion. Jag undrar om man nu tycker att det är en lättnad att inte känna ett tvång till att 
hålla kontakten? Varför skulle de? Jag har aldrig haft någon direktkontakt med någon av släktingarna på andra 
sidan Östersjön. Allt har gått genom min far. Ändå känns det. Ingen respons. Inte ett ljud. Ingenting. Halva min 
identitet och bakgrund försvann.  

Samtidigt förstår jag dem. Familjen slogs ju i sönder redan i början av 40-talet när min far skickades till Sverige 
som krigsbarn. Allt har hela tiden varit så besvärligt. Det var en tillfällighet att min far inte fick resa hem när hans 
syskon fick återvända. Kommunikationen har varit svår p.g.a. att min far förlorade finskan innan han ens hann 
lära sig språket som barn. Farmor försökte hålla kontakten genom att åtminstone skicka vykort. Men både hon och 
farfar dog. Tre farbrödrar har också hunnit dö. Kvar är min fars småsyskon som inte föddes förrän efter kriget. 
Nej, det är klart. Släktband är inte särskilt starka. Jag känner dem inte, och de känner inte mig. Och envägsriktad 
vilja räcker inte. 

Det är nog detta som känns värst. Betydde han inte mer för dem? Och jag? Finns jag? 

Update 13 timmar senare 
Jag har fått svar. Banden finns kvar. 
(Oj, inte meningen att rimma). 

 2 kommentarer •  Ändra..  
 18:29:24, Kategorier: Blogginlägg  

Allt är inte vackert 

Vad är egentligen en nidbild? Politiska partier tar bort nidbilder av sina motståndare som de publicerat på sina 
hemsidor. Varför? Det kanske är mer satir än nidbild? Hur jag ska beskriva min egen bild - den av mig själv till 
höger högst upp på sidan - vet jag inte. Det är kanske inte så smickrande att framstå som en balettfjolla? Särskilt 
som jag inte är det. Men lite kul är det. Både nid- och satirbilder är roliga. Meningen är väl inte att de ska vara 
smickrande eller spegla sanningen? En teckning av en motståndare är väl en form av erkännande?  

Nej, men det finns betydligt värre bilder - i form av avslöjande fotografier - att publicera på nätet. Det är nästan så 
jag vill anmäla mitt webbhotell för följande bilder. 
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Det finns mer, men det får bli en annan gång. 

 4 kommentarer •  Ändra..  
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