Flärdskrivaren - Arkiv för: September 2006

Sida 1 av 20

Arkiv för: September 2006
2006-09-30
20:12:30, Kategorier: Blogginlägg

Tröttsamt
I dag för tre veckor sedan vaknade jag med en rejäl förkylning. Jag säger bara; repris. Som jag känner just nu, så
orkar jag bara inte ännu en gång. Men det är bara att ignorera de tankarna samt förkylningen. Jag har inte tid att
vara sjuk förrän på fredag i nästa vecka. Fast då är väl eländet över, eller så blir jag sängliggande långt innan dess.
Nåja. Kanske inte världsliga problem, men väl personliga.
2 kommentarer •

Ändra..

2006-09-29
22:56:08, Kategorier: Blogginlägg

Sopor!
Okej, här är min insändare jag hade i tidningen i onsdags. Anledningen till censuren beror på... tja, varför
egentligen? Jag är väl inte riktigt redo att servera uppgifter som kan härröra till mig som person. Det sitter
fortfarande i, detta med all förföljelse jag varit med om genom att ha hemsida på nätet. Nå, insändaren...

Min insändare var en replik på någon annans insändare angående den försämring som det inneburit att man tagit
bort en återvinningsstation. Jag hakade på med min "handikappsaspekt", kanske inte så mycket för egen del som
för alla i mitt närområde som faktiskt har uttalade funktionshinder. Två saker som jag aldrig skrev om men som
gjort mig förbannad i samband med detta:
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1. Den återvinningsstation man hänvisar till ligger "off" om man inte har bil. Och man har inte byggt ut denna
station, utan den ska också svälja allt det som de i mitt närområde ska återvinna. Så på tal om nedskräpning och
förfulande - det blev genast dubbelt så skräpigt vid den ensamma återvinningsstationen.
2. Jag vet vem som tagit beslutet, eller utövat utpressning på kommunen, för att få bort återvinningsstationen.
Hyresgästföreningen (psykoförening som förföljer presumtiva medlemmar, värre än Jehovas) och mitt
bostadsbolag. Öh, bostadsbolaget är ett kommunalt aktiebolag med kommunen som huvudägare. Märkligt att
kommunen som ansvarar för sophantingen också är samma kommun som plancerar funktionshindrade i området,
samt också är den kommun som äger bostäderna här. Logiken brister när kommunen sitter på tre stolar med olika
mål som krockar med vartandra.
Jag väntar fortfarande på ett svar från ansvariga. Hoppas allt leder till något bra och att jag inte enbart framstår
som gnällig.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-28
23:25:20, Kategorier: Blogginlägg

Fortsatt spam
I dag fick jag bara 506 spaminlägg i bloggen. Undrar vad syftet är? Reklam eller förstöra? I det här fallet är det
väl både och, beroende på mig som betraktare. Men jag undrar vad det primära syftet är ... nu blev svårt skriva.
gazzy ligger över vänster hand. kan inte skriva mer.
1 kommentar •
Ändra..
18:01:37, Kategorier: Blogginlägg

Skrivare
Är det brukligt att en skrivare sätter igång av sig själv när man ligger och sover, samt direkt därefter stänger av sig
själv? Jag tycker inte om sådant. Det väckte mig.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-27
20:05:46, Kategorier: Blogginlägg

Cirkulering på nätet
Alfabetsfrågor på engelska – jag svarar på svenska.
Accent – skånska
Booze of choice – likör
Chore I hate – tvätta, särskilt nu när jag inte har egen tvättmaskin längre (hushållssyssla)
Dog or Cat – katt, så klart
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Essential electronics – dator, klockradio
Favorite perfume/cologne – nej, jag får andnöd av allt utom deodorant
Gold or Silver? – silver
Hometown – Tollarp, Skåne (ort man växt upp i, kommer från)
Insomnia? – ja, särskilt sedan min far dog, men inte sedan jag flyttade nu i september.
(sömnlöshet)
Job Title – koordinator, men grundanställningen avser läkarsekreterare
Kids? – över min livlösa lekamen!
Living Arrangement – ofrivillig singel
Most-admired trait – jag vet inte riktigt – känna samhörighet?
Nude or clothed? – tja, jag är påklädd för anständighetens skull (min alltså)
Overnight Hospital Stays – ska man veta det? Jag har varit inneliggande för 2 operationer, en
hjärtsäcksinflammation och svår vattenkoppsinfektion. Cirka 2-3 veckor totalt? Hur länge jag
låg på BB minns jag inte så där exakt.
Phobia – barn?
Quote – äh, det löser sig, sa kärringen och sket i vasken.
Religion – humanism, d.v.s. ingen religion alls
Siblings – inga kända eller okända
Time I wake up – kl. 05
Unusual talent/skill – äh, jag är unik ändå
Very tall? – 183 cm
Weight? – cirka 20 kg mindre än i maj
X-rays – misstänkt trauma som barn, armbrott i tonåren, alltid hos tandläkaren
Yummy foods I make – seg plommonkaka
Zodiac sign – vattuman
Kommentera •
Ändra..
18:43:52, Kategorier: Blogginlägg

Gnällig gubbe
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1. Under dagen har jag fått 2 143 spaminlägg i bloggen som jag fått radera mer eller mindre manuellt.
2. Webbhotellet lade därefter av och släpper inte ens in mig på driftstatussidan. Just nu fungerar det, annars hade
jag inte kunnat skriva detta.
3. För första gången har jag fått en egenskriven text publicerad i en dagstidning. Jag hade en insändare i
Göteborgs-Posten i dag. Räcker det om jag säger att jag belyste ett problem för många med funktionshinder i mitt
närområde? Jag hoppas på att min insändare leder till en förbättring. Eller åtminstone ett godtagbart svar.
Annars har dagen varit bra. Det har blivit svalare och regn. Underbart! Fast där kanske andra blir lite gnälliga?
Man får välja vad man lägger energin på.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-25
18:32:22, Kategorier: Blogginlägg

Onda krafter
Käckt och glatt hoppade jag på spårvagnen för att snabbt innan stängningsdags hinna in i bokhandeln som fått
hem en bok jag beställt. Jag hoppade käckt och glatt på fel spårvagn, kan jag få lov att upplysa om. Fadäsen
upptäcktes för sent. Visst, jag hade kunnat hoppa av och bytt spårvagn, men så stora marginaler hade jag inte
innan bokhandeln skulle stänga.
Den "felaktiga" spårvagnen körde mig hem. Också det en besvikelse i sammanhanget. För nu kom jag ändå hem
så pass tidigt att jag hann laga mig lite mat. Jag som hade hoppats på att efter bokhandeln vara så sent hemma att
jag var tvungen att köpa något fettdrypande i gatuköket utanför min balkong. Nu blev det hälsosam hemlagad
kost. Tusan!
Men det är en dag i morgon också. Då måste det bli rätt spårvagn. Och kanske något fettdrypande efteråt. Missar
jag rätt spårvagn i morgon också, blir det istället en tårdrypande historia.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-24
18:28:04, Kategorier: Blogginlägg

Söndag
Äntligen har jag byggt ut den bärbara datorn så att den är i samma skick som innan jag flyttade. Det betyder att
jag har kopplat in extern 19-tums bildskärm, kopplat in värstinghögtalarna samt installerat det nya externa
tangentbordet och nya musen (båda sistnämnda trådlösa). Nu kan jag arbeta vettigt vid datorn.
Helgen? Den tog slut väldigt snabbt. Jag hann ju i stort sett bara att sova. Och tvätta. Och laga mat. Och diska.
Och sätta ihop möbler och datorn. Och gosa med katten. Och läsa böcker. Och handla. Och "städa" (väldigt
ytligt). Med andra ord så hann jag absolut ingenting! Mitt resonemang; Jag skulle hunnit så mycket mer och efter
det "hållit helg", d.v.s. slappat. Istället förbereder jag inför ännu en arbetsvecka.
Visst, ja! Jag borde ha hunnit fortsätta med min föreläsning jag ska hålla. Men det arbetet bör kanske göras på
jobbet, trots allt. Detta är fjärde gången jag ska hålla i en föreläsning på lika många år. Beställare: Min
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arbetsgivare. Syfte: Internutbildning.
År 1: Multipel skleros ur ett medicinskt perspektiv samt med paralleller till mina erfarenheter.
År 2: Handledning av studenter som gör "lärande i arbetslivet", d.v.s. praktiserar. Handledning av nyanställd
personal.
År 3: Nationella kvalitetsregister och dess betydelse för sjukvårdens nationella riktlinjer med inriktning
hjärtsjukvård.
År 4: Patientklassificering (kodning) enligt riktlinjer från WHO och Socialstyrelsen.
Låter det tråkigt? Det är det inte. Åtminstone inte för mig som är intresserad av ovan ämnen och som pratar gärna
och länge.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-23
09:08:03, Kategorier: Blogginlägg

Vad en liter mellanmjölk kan göra för självkänslan och egenvärdet
Veckan har varit hektisk för mig. Jag befinner mig någonstans fortfarande i den rivstart det innebär att börja jobba
efter sommarsemestern, och med allt det kaos det innebär. Nej, jag är inte stressad även om jag ligger back rejält.
Okej, lite stressad har jag varit under veckan. Det har inte varit lätt att pussla ihop tiden med arbete, möten,
hantverkare, möbelleveranser och så vidare. Men nu är det helg och min uppmärksamhet riktar jag nu mot mig
själv. Egen tid.
Just nu har jag en fjantig lyckokänsla. För jag är precis hemkommen från ICA. Lyckokänslan beror på egenvärdet.
Jag har höjt min känsla av oberoende genom att inte behöva förlita mig till hemtjänstens god vilja när det gäller
inköp av matvaror. Makten med beslut har förflyttats till mig. Jag bestämmer vad jag handlar. Jag har kontrollen
över ekonomin. Som sagt - fjantigt. Är man inte omyndigförklarad borde man inte ha de erfarenheter jag har. Och
de flesta av oss brukar väl inte känna något speciellt vad gäller egenkänsla bara för att man klarar av att gå till
affären och handla?
Strax ska jag springa ut en runda igen. Dags att hämta hem ett fungerande tangentbord och en borrmaskin.
Postorder sparar tid. Sedan kvittar det att jag bor centralt.
PS
Angående rubriken; hemtjänsten hade aldrig lyckats hitta mellanmjölk utan hade då istället köpt ett skruvstäd som
en likvärdig vara. DS
5 kommentarer •

Ändra..

2006-09-22
18:35:20, Kategorier: Blogginlägg

Arbetsfokus
Okej. Tar jag priset i dag? Drygt fem timmars övertid. I och för sig skulle jag bara jobbat fem timmar, men det är
mer än dubbel arbetstid då, va? Äh, det är självförvållat(?), för dels var jag inbeordrad till ett möte (ack, där rök
min tandläkartid), och dels så håller jag på att sammanställa en föreläsning som jag ska ge. Ack, du tunga värld.
Ska jag etikettera allt detta, så kan jag bara säga: arbetslust!
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Ändra..

2006-09-21
21:20:18, Kategorier: Blogginlägg

Beskrivande
Lide men gott, sa han som patta katten.
patta = skånskt ord för dia.
Nej. Jag och Gazzy har inte haft några oegentligheter för oss. Jag kom bara inte på något att skriva om, så jag
citerade Skånsk ordbok.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-20
07:50:58, Kategorier: Blogginlägg

Konsekvenser!
Besvärlig morgon. Gazzy kröp in i en av mina t-shirts. Den jag hade på mig. Där byggde hon bo och ville inte
komma ut. En nackdel att mina t-shirts blir större. Där finns plats.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-19
20:18:54, Kategorier: Blogginlägg

Den diskriminerande kommunen
För att få fortsatta arbetsresor med flärdtjänsten, så kräver de ett arbetsgivarintyg som bekräftar att jag har ett
arbete att åka till. Blanketten retar mig till vansinne. Arbetsgivaren ska fylla i anställningens längd, det vill säga
vilket datum man slutar jobba. Jag är anställd tillsvidare. Kan man inte ha en sådan anställningsform när man är i
behov av flärdtjänst? Nej, flärdtjänsten anser inte det, har jag förstått. De har tidigare sagt till mig att jag inte kan
få arbetsresor till sjukvårdsinrättning eftersom man då alltid är patient och då inte får åka kommunal flärdtjänst
utan ska åka landstingets sjukresor. Enligt de kommunala tjänstemännens digra kunskaper så kan man inte både
ha en funktionsnedsättning och samtidigt vara arbetstagare inom sjukvården.
1 kommentar •
Ändra..
07:26:14, Kategorier: Blogginlägg

Morgonstund
I dag ska porttelefonen äntligen lagas. Efter tre veckor. Konsekvensen har varit att jag fått lämna ut portkoden till
kreti och pleti. Men så länge inte Jehovas eller Hyresgästföreningen (de som tidigare förföljt mig) kan ta sig in,
tycker jag att det kvittar vem som kommer över en portkod.
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Dagen i övrigt? Flyttfirman ska hämta sina tomkartonger. Sedan hoppas jag slippa tänja på flextiderna på jobbet
ett bra tag framåt (åtminstone tills soffan kommer) så att jag får jobba i fred. Jag har sex veckor att hinna ikapp
efter - chock - sex veckors semester. Vem kunde tro att en simpel flytt skulle ta så mycket tid i anspråk?
Dags att hoppa in i duschen. Sedan är det att vänta. Hantverkare... *fnys*
Update
Måste berätta om det förskräckliga. Det låg en bajskorv på huvudkudden bredvid mig i sängen i morse. Strax
innan hade där legat en kisse och sovit. Svårlöst ekvation.
1 kommentar •

Ändra..

2006-09-18
16:57:53, Kategorier: Blogginlägg

Julafton med tillhörande ångest
Kaotisk hemmiljö. Ikea har levererat 31 hårda paket plus två glasfönsterlampor. Om 1½ vecka kommer ömma
modern så att jag kan få hjälp att sätta ihop eländet. Under tiden kan jag inte röra mig bland alla välfyllda
embalage.
Om en månad kommer soffan. Sedan kan jag kanske bo in mig.
Kommentera •
Ändra..
15:04:37, Kategorier: Blogginlägg

Personlig reflektion
Om bloggosfären skulle avgöra valet, skulle vänstern haft alla (349)mandat i riksdagen. Hm, kanske bloggosfären
ändå var avgörande? Genom sitt ständiga gnäll över alliansen och utan att ta upp egna sakfrågor som viktiga,
stakade man ut vägen åt "fienden"?
Så här dagen efter - jag är extremt nöjd med utgången. Efter 15 år som anställd inom den offentliga vården och
halva den tiden som patient och med s.k. kommunal service, var detta enda utvägen. Faktiskt. Vissa verkar
förväxla förändringar med försämringar. Det blir inte sämre, bara annorlunda och med det hoppas jag mycket. Jag
vill ha möjligheten att styra över mitt eget liv. Statlig styrning ger inte trygghet. Jag vill inte begränsas - för det är
jag redan av min sjukdom.
Har jag någonsin sagt att jag är humanist? Däri ligger min jämställdhetsiver. Någon fast partipolitisk tillhörighet
har jag inte.
Kommentera •
Ändra..
14:50:15, Kategorier: Blogginlägg

Fantastiska flärdtjänsten
Att mitt bostadshus har tre olika gatuadresser, är inget problem för flärdtjänsten när jag ska bli hämtad. De har ett
annat problem. Flärdtjänsten kan inte hitta min gata alls. Som i dag.
På bilden nedan ser man min gata i turkos. Vid gatans början står en skylt med gatunamnet och vilka husnummer
som finns. Eftersom jag har en bom in mot gården, måste jag gå ut till bommen, men det gör inget. Jag står på rätt
gata och bilen kan inte köra längre än till bommen. Det är helt omöjligt att missa mig och adressen. Trodde jag.
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Man kör helt enkelt förbi min gata, svänger aldrig in på den. På andra sidan kvarteret finns en liten, liten skylt
som beskriver att man via en gångväg (inte väg) kan sicksacka bland rabatter för att komma in på min gård. Det är
precis vad chaufförerna (två) gjort. De får parkera på den andra gatuadressen och sedan gå och leta efter min
ytterdörr. Varför? Enligt beställningen så är de ju inte på rätt adress med sin bil och där står inget om att man ska
hämta mig, men där står att jag väntar vid bom. Områdets enda bom.
De är väldigt arga på mig för att de inte hittar mig trots att det är de som kört fel. I dag ringde till och med
chauffören till Flärdtjänsten och sa att jag inte hade varit på plats på avtalad tid. Bara så där. Han hittade mig
nämligen till slut och upplyste mig bara om att jag stod på fel adress och att han minsann hade kört rätt. Och han
tänkte då inte beställa någon ny bil åt mig, för jag skulle skylla mig själv för att han inte kunde sitt jobb. Eller nåt.
Och så körde han sin väg.
Jag får väl vara glad att jag ändå är företagssam och kunde göra en ny bokning. Men jag kom en halvtimme för
sent till jobbet.
Efter ett samtal med Flärdjänsten så har de i dag anmält chauffören. De kunde också upplysa mig om att jag hade
gjort allt rätt, bokat rätt, stått rätt.
De inkompetenta chaufförerna borde kanske lära sig använda sin GPS? Fast det förutsätter att de kan läsa, men
uppenbarligen kan de inte läsa gatuskyltar och då faller allting ändå.

2 kommentarer •

Ändra..

2006-09-17
20:08:22, Kategorier: Blogginlägg

Den totala förvirringen
I mitt hus finns fyra trappuppgångar. Två av trapporna har ett gatunamn. De två andra heter något helt annat. På
gatuplan i huset ligger butiker och de har ett tredje gatunamn. Hur förvirrat är inte detta?
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Ändra..

2006-09-16
19:22:05, Kategorier: Blogginlägg

Anteckningsskrift
I dag är det inte många som vet hur man stenograferar. Inte ens jag. Skulle jag? Förutsättningarna har funnits. När
jag för drygt 20 år sedan hade maskinskrivning på högstadiet, beklagade jag mig. Maskinskrivningsfröken hörde
min klagan om att det hade varit så coolt att kunna stenografera. Så jag fick hennes lärobok från 1975. Tydligen
efterfrågade man inte längre hennes kunskaper i stenografi, så hon såg väl något i mig när hon gav mig sin bok.
En arvtagare? Jag vet inte.

Denna lärobok tar jag emellanåt fram men det är svårt med självstudierna. Ingenting har jag lärt mig på dessa 20
år trots att jag fortfarande vill behärska konsten. Jag har väl bristande disciplin.
Föregående generation av läkarsekreterare behärskade tekniken vad gäller stenografi. Men annan teknik har under
åren ersatt något så ålderdomligt som att använda sig av papper och penna. Förr tog man en diktamen innan man
gjorde en utskrift, men i dag dikterar läkare. Det har de i och för sig gjort under årtionden, men också där har
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tekniken utvecklats. En gång i tiden spelade läkarna in sina journaltexter på något som liknade lp-skivor. Under
min tid inom läkarsekreteraryrket har det varit kassettband som gällt. I dag slåss tekniken lite mellan digital
diktering (röstinläsning på hårddisk) och röstigenkänning (datorn översätter doktorns inlästa röst och skriver
texten automatiskt). Det sistnämnda är en katastrof då datorer har svårt att skilja mellan olika röster, brytningar,
felaktigt svenskt uttal, medicinsk terminologi och så vidare. En dag är väl också den här tekniken ett fungerande
faktum vilket inte skrämmer mig nämnvärt. Teknik är inget hot mot min yrkeskår anser jag. Allt är en anpassning.
Men visst är det märkligt? Det är över 20 år sedan jag började med maskinskrivning (ordbehandling var
fortfarande ett relativt okänt begrepp) och redan då fanns ett intresse för allt detta. Stenografi. Diktat.
Maskinskrivning. Ordbehandling. Allt som sedan har varit både ett arv och en realitet i mitt senare yrkesval. Hur
kunde jag pricka så rätt? Jag är född till kontorsnisse.
Stenografi. En kunskap jag saknar. Men jag kan skriva mitt namn. Jonas.

8 kommentarer •

Ändra..

2006-09-15
12:26:05, Kategorier: Blogginlägg

Förvaring av värdehandling (bibliotekskortet)
Min säng. Mitt köksbord. Min fåtölj. Nej, jag beskrev inte just minnesvärda platser för sex, utan vad som inte är
köpt på Ikea. I princip är allt jag äger från Ikea. Det är sorgligt på nåt sätt. Ändå känns det inte särskilt ledsamt att
på måndag få en stor Ikea-leverans hem.
Oj. Det är inte bara svårt att skriva med trasigt tangentbord... Det är inte helt lätt med en katt som just nu sitter
mellan mina armar på skrivbordet samtidigt som jag försöker skriva.
Porttelefonen blev aldrig lagad i dag som utlovat. Det visade sig att det behövs en väldigt speciell och märkvärdig
porttelefon och den fanns inte att tillgå.
Redan känner jag mig stressad inför nästa vecka. Förutom att jag har ett jobb att sköta, så måste jag vara hemma
då:
- porttelefonen ska lagas.
- Ikea levererar.
- flyttfirman kommer och ska hämta sina numera tomma flyttkartonger
- jag ska till tandläkaren (det som påbörjades för tre månader sedan ska nu slutföras - långa väntetider mellan
pågående behandlingar).
- tvättstuga får användas nu när jag står utan egen tvättmaskin.
- fackmöte
Nu gick Gazzy. Det får jag också göra. Strax får jag hembesök från kommunen som ska göra ny utvärdering kring
mitt behov av hemtjänst (numera enbart städning).
Jag hittade mitt bibliotekskort i dag. Det låg i en glasslåda som var fylld med stenar. Fråga inte.
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Ändra..

2006-09-14
18:32:58, Kategorier: Blogginlägg

Turbo-Jontas
Den s.k. flärdtjänsten har blivit 1000 ggr värre sedan jag flyttade. I och för sig har jag nu nära till jobbet (bor i
centrum, jobbar i centrum, ändå lite avstånd) men det är svårare att ta sig dit. Felet är E6/E20 med sina
trafikstockningar vid Tingstadstunneln (som går under Göta älv, förbinder Hisingen med fastlandet). Värst är väl
trafikljuset där jag bor. När taxi ska svänga vänster här släpper trafikljuset bara fram två bilar åt gången för att
sedan ha rött i fem minuter. Det är ingen överdrift. Det är inte som tiden känns lång. Det är fem minuter rött.
Så efter en arbetsvecka inser jag att jag omöjligt kan komma i tid till jobbet. I dag var bilen en kvart sen p.g.a.
ovan. Sedan skulle vi ju passera detta kaos på väg till jobbet. Instämpling 17 minuter efter att jag skulle börjat
arbeta. Visst, jag har flex men förseningarna innebär att min arbetsdag förlängs motsvarande för att jag inte
konstant ska gå minus varje dag.
I dag valde jag att ta spårvagnen hem, men det är jobbigt. Pest eller kolera.
Arbetsdagen blev lång ändå p.g.a. en föreläsning.
Tusan! Jag har blivit av med mitt lånekort och jag måste till biblioteket.
Aaargh! Och jag måste köpa ett nytt tangenbord.
Jag är nog något uppjagad i dag. Mycket att stå i. Men nu är jag ledig i tre dagar. Från jobbet åtminstone. Späckat
program ändå.
Måste berätta - jag har röstat i dag (på jobbet, sjukvårdsinrättning med förtidsröstning). Jag räknade ut att detta
var sjätte gången jag gick till valurnan (ej räknat EG-/EU-val). Ändå var där de före mig i kön som var äldre och
som vek valsedlar och stoppade i flera valsedlar i kuverten samt tog samma färg på alla valsedlarna som skulle
ner i kuverten. Är folk så obildade?
Det värsta tyckte jag var att valsedlarna låg så att man fick ta dem där patienter satt och väntade på sjukresor. Inga
valhemligheter där inte. Och det saknades många valsedlar från riksdagspartierna. Till exempel kunde man inte
rösta på Kd om man nu ville det. Demokratiskt? Censur?
Men nu kan jag slappna av. Jag har röstat och jag gjorde rätt val. Ett parti för kommunfullmäktige och ett parti för
riksdag och landsting. Så såg fördelningen ut, men jag tänker inte avslöja partitillhörigheterna. Är man så nyfiken
får man väl läsa igenom mitt dagboksarkiv. Ledtråd: Det finns med någonstans mellan åren 1999 och 2006.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-13
20:48:39, Kategorier: Blogginlägg

Celebert besök

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2006/09/

2008-03-08

Flärdskrivaren - Arkiv för: September 2006

Sida 12 av 20

Ekar det tomt i en blogg så beror det på innehavaren befinner sig i Göteborg och besökt mig i dag. Min första gäst
sedan jag flyttat. Det roliga är att vi i dag vistats på samma adress, olika våningar, innan vi åkte hem till mig. Och
att vi befann oss på samma adress är verkligen ett sammanträffande som vi uppdagade i går när vi jämförde våra
kalendrar.
Usch, vad jag låter kryptisk. Jag kan inte utveckla eftersom mitt tangentbord gick sönder i går och det är ett litet
helsike att försöka skriva något alls.
Någon gång under eftermiddagen försvann min förkylning lika snabbt som den kom.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-12
17:37:21, Kategorier: Blogginlägg

Dagens Jontas, naken och klen
Naken gick jag till affären i dag. Det betyder två saker. Naken - jag gick utan min krycka (utomhus) för första
gången på 3½ år. Affären - jag har så nära att jag kan gå dit utan att behöva skicka någon hemtjänst. Anledningen
till att det nu blev utan krycka, berodde på att jag skulle handla så mycket att jag behövde båda händerna fria för
att kunna bära hem det. Och det gick bra. Jag är lite ostadig i gången, men det gick.
Förkylningen börjar bli jobbig. Det är en rejäl förkylning jag fått och som nu varat sedan i lördags. Jag tror att
detta är min tredje förkylning sedan 1998, men den första så pass allvarlig. Den förkylning jag hade december
1998 liknar dagens krasslighet. Då satte det igång min ms två veckor senare. Sjukdomen ms alltså, med sitt allra
första skov. Den här gången hoppas jag förkylningen klingar av utan att lämna några spår efter sig.
Trött och sliten. Först ägnat en hel semester åt flytt, sedan börjat jobba och samtidigt dragit på sig en förkylning.
Trött och sliten.
4 kommentarer •

Ändra..

2006-09-11
17:51:11, Kategorier: Blogginlägg

I terrorns skugga
Dagen efter attentatet mot World Trade Center för fem år sedan, skrev jag nedan. Med facit i hand förvånas jag
lite över hur rätt jag hade, samt hur aktuell texten fortfarande är. Och dagen för själva terrordådet skrev jag
följande:
Självklart är detta ett terrordåd. Ett i detalj planerat och genomfört. Egentligen var det bara en
tidsfråga.
Först trodde man nämligen att detta var en flygplansolycka. När flygplan nr 2 kom började man spekulera.
Men texten jag skrev dagen efter:
Liksom många andra tror jag också att världsordningen nu kommer att ändras. Kanske inte märkbart
men jag tror att man blir lite mer misstänksam, lite mer reserverad. USA:s president sa idag att
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gårdagens terrorattack var en krigsförklaring. Och alla västvärldens ledare har hakat på och säger det
samma. Det gör mig väldigt rädd. Det vi kallar för vedergällningar är också att se som en
terrorattack om det drabbar oskyldiga, precis som det drabbade oskyldiga i New York och
Washington DC. Alla dessa USA-attacker som skett mot så kallade militäriska mål i Irak de senaste
åren, har också drabbat civilbefolkningen. Samma skrot och korn, tycker jag då. Om oskyldiga
drabbas i någon form av "försvarsåtgärder".
"Demokratins huvudfiende nummer ett är terrorismen" fick man också höra. Tänk, jag trodde det
var diktaturen vilket i såfall skulle vara Kina eller Kuba. Finns det andra diktaturer? Sydvietnam? På
den tiden diktatur var demokratins fiende var allt så mycket lättare - då hade man en stat som
motståndare. Terrorism är inget land, ingen stat. Terrorism är fanatiker med en ideologi som säger
sig grundas på religion. Märkligt nog nästan alltid islam, vilket är mycket beklagligt eftersom
ingenting i islam säger att man ska hämnas på det här sättet. I och för sig är jag inte insatt i
muslimers religion, men jag vägrar tro att islam eller muslimer är västvärldens fiende. Det farliga är
att sätta likhetstecken mellan islam och terrorism. Terrorism är en liten grupp människors verk som
ser ett helt samhälle, med civilbefolkning, som deras fiende. Oklahoma-bombaren var en vanlig
amerikan som inte hade mycket till övers för FBI och hämnades FBI:s aktion med en religiös sekt.
Den religiösa sekten bestod inte av muslimer, men åter stod religionen som någon sorts ursäkt för ett
accepterande av terrorism. Jag förstår inte. Att ha en stark religiös övertygelse verkar farligt. Man
blir terrorist?
Eftersom terrorism inte är en stat, och förekommer överallt - hur garderar man sig? Det går aldrig att
gardera sig eftersom man inte kan förebygga. Vill man kasta en gräddtårta i kungens nylle, så går
det att komma förbi alla säkerhetsanordningar. Det är bara så. Det är först efter ett attentat man kan
jaga ifatt förövaren, kasta sig över honom och sedan ställa honom till svars. Men då är olyckan
redan skedd. Tårtan är kastad. Gatstenarna har redan farit genom luften. Och plan har kapats och
kraschat in i civila byggnader.
Det låter kanske drastiskt men jag ser ingen skillnad på Göteborgs-upploppet med gatstenar och
attentaten i USA. Båda visar på samma respektlöshet mot demokrati. Vad händer nu? Hjärnan
bakom USA-attacken kommer att intervjuas av GP och gråtande säga "Jag skulle bara ut och
dansa"? Och så är allt glömt och förlåtit... Nej, kanske inte i USA. Hade det varit Kaknästornet och
Sverige, hade det förmodligen blivit så. USA kommer istället att förinta de som inte bara dödat
oskyldiga, utan även träffat den amerikanska själen. Frågan är bara hur långt en demokrati kan röra
sig i gråzonen innan man beter sig som en diktatur där man i samhällets namn agerar bödel?
Varför är alla så berörda över hela världen idag? Kanske för att vi lever i en liten värld där nyheter
kan ses i direktsändning på teve och över Internet. Vi kan relatera när vi ser människor dödas och
skadas. Vi kan relatera när vi direkt ser skräcken, paniken och ångesten hos de som drabbas. I och
med attacken blev världen ännu lite mindre och vi kom varandra närmare. Inom västvärlden har idag
nästan gränserna utplånats. Västvärldens ledare håller varandra bak ryggen och det skrämmer mig
också. Plötsligt har det blivit "vi och dem". Demokrati mot den diffusa terrorismen. Jag vet inte om
jag gillar vart utvecklingen är på väg. Att den är på väg är klart.
Är detta det närmsta jag kan komma en värld i kris? Hittills är det så. Det största hotet under mitt
31-åriga liv har varit Irak-krisen för tio år sedan. Där var några veckor då vi inte visste hur stort det
skulle bli, hur det skulle utvidgas eller vilka som skulle bli indragna. Men gårdagen är förmodligen
den enskilda händelse som redan nu påverkat mig mest. Och som kommer att påverka mig...
Olustkänsla känner jag idag. Chocken från igår har lagt sig även om jag fortfarande är ledsen. För
mig blev det också så personligt påtagligt eftersom en MS-bekantskap i USA fortfarande inte vet om
väninnan överlevt som befann sig i World Trade Center när flygplanen gjorde sin sista färd.
Kommentera •

Ändra..
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09:21:27, Kategorier: Blogginlägg

Olycka lajv
Jag fick för mig att kolla morgontrafiken via webbkameror och kunde inte förstå varför där var så många
ambulanser vid spårvagnshållplatsen bredvid Liseberg.

Aha. En trafikolycka.
Kommentera •

Ändra..

2006-09-10
18:14:07, Kategorier: Blogginlägg

Det närmaste jämställdhet vi kan komma
I dessa valtider. Kan man röra sig fritt utan att matas med valfrågor eller annat som har med valet att göra? Nej.
Och morgontidningen hade i dag en ungdomsenkät som jag innerligt inte hoppas speglar verkligheten. Tre killar
och tre tjejer fick varsin fråga att besvara.
Kille 1
Vilken är den viktigaste frågan i valet?
Kille 2
Varför är det viktigt att rösta?
Kille 3
Ska du rösta i valet?
Självklart fick tjejerna lika viktiga frågor.
Tjej 1
Vilken partiledare skulle du vilja kyssa?
Tjej 2
Vilken partiledare skulle du vilja kyssa?
Tjej 3
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Vilken partiledare skulle du vilja gå på dejt med?
Vad lär vi oss av detta? Jo, män är tänkande och analytiska. Kvinnor är känslomässiga och röster efter vem de vill
hångla med. Eller?
3 kommentarer •

Ändra..

2006-09-09
21:17:25, Kategorier: Blogginlägg

Blir så trött
Nu är jag något skärrad. Det är möjligt att den här sidan bara försvinner utan någon som helst förvarning.
Webbhotellet är inte precis känt för att hålla sitt löfte om fri trafik. Jag har kommit upp i 10 av 10 GB för den här
månaden. De raderade ju skiten för r2 förra (?) året. De sade bara upp avtalet utan vidare.

Och jag orkar inte bry mig. Synd är det om Tintelin om hennes sida försvinner då jag lånar ut plats till henne.
Första arbetsdagen efter semestern. Vaknade i natt av halsont som under dagen visat sig vara en ordentlig
förkylning (snorfebersnorfeber). Jag som aldrig är förkyld. Vänder det inte nu, så finns risken att det sätter igång
ett ms-skov till. För två veckor sedan var jag på akuten och har fortfarande dubbelseende.
Det är nog dags att lägga sig. Jobb i morgon också, och inget kan hålla mig hemma. Åtminstone inte bagateller
som förkylning eller ms.
3 kommentarer •

Ändra..

2006-09-08
19:01:06, Kategorier: Blogginlägg

Fredagsfyran v. 36/06
Tema: På och om dumburken
1) Gör tv mer nytta än den gör skada?
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Exploderar den eller börjar brinna, så gör den väl skada. Annars samlar den mest damm och då är den heller inte
till så stor nytta. Jag förstår inte frågan, måste jag erkänna. Menar man innehållet som visas på tv, så är det väl
upp till var och en hur man interagerar. Allt handlar om val.
2) Vissa menar att televisionen som vi känner den idag är dödsdömd när allt mer blir “on demand” via
nätet. Vad tror du om det?
Teknik går alltid framåt. Vi kan inte i dag sia om vad som händer med varken tv eller nätet i framtiden.
3) Har du, eller tänker du skaffa, en tv-apparat som kan visa HDTV?
Nej, jag har inte HDTV. Jag tänker inte överhuvudtaget just nu i sådana här termer. Uppstår ett behov, kommer
jag säkert att efterfråga det, men inte i dag.
4) Idag är det exakt 40 år sedan det första avsnittet av Star Trek visades på amerikansk tv. Ser du någon
tv-serie som kommit de senaste tio åren som skulle kunna bli lika långlivad?
Det där var väl snudd på en lögn? Star Trek var inte långlivat. Kanske första avsnittet sändes för 40 år sedan, men
serien sändes bara mellan åren 1966 och 1969. Andra Star Trek-serier har däremot återkommit under dessa 40 år,
men under årtal har där också inte producerats något alls (där är 18 års uppehåll mellan originalserien och Next
Generation). Hade nu så varit fallet, att serien sänts under 40 år, hade det inte imponerat på mig särskilt. Våra
bästa år (Days of our lives) började sändas 1965 och går dagligen (måndag till fredag). Och ändå är inte ens detta
den äldsta serien!
Men bortser man nu från faktamissen i frågan, så är det omöjligt att besvara om någon annan (aktuell) serie
kommer att hålla, och sändas, i 40 år. Även om jag alltså känner till minst två (*) serier som passerat 40årsgränsen.
(*) Den mest långlivade såpan får väl The Guiding Light anses vara. Den startade som radioföljetång 1937 och
gick över till tv 1952 och sänds fortfarande.
2 kommentarer •

Ändra..

2006-09-07
22:55:02, Kategorier: Blogginlägg

Vokabulär
Trots att sommarsemestern officiellt tog slut i går, så hade jag min första semesterlediga dag i dag. I ”Jontas
uppslagsverk”, band 19, sidan 388, står där: ”Semester. En period av vila, sömn och allmän slöhet”. Så, precis så
var min dag. Mina sex veckors ledighet från jobbet får jag väl beskriva som en "flyttsemester".
Morgondagen ska jag ägna åt shopping.
Shopping. En form av tillfredsställelse där balans uppnås av inköp bestående till 50 % nyttigheter och 350 %
subjektivt ”jag behöver”.
Jontas uppslagsverk, band 19, sidan 421
Kanske jag borde använda mitt uppslagsverk lite oftare för att förklara ords betydelse?
2 kommentarer •

Ändra..
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2006-09-06
22:03:21, Kategorier: Blogginlägg

Dagens skit
Alltings jävlighet brukar klumpa ihop sig och drabba en samtidigt. Dagens exempel är den post jag fick.
Tydligen vill försäkringsbolaget att jag ska betala årspremie både för gamla och nya bostaden trots att de enligt ett
telefonsamtal i förra veckan skulle ge mig pengar tillbaks eftersom jag flyttat till ett "billigare" område (ska tolkas
som mindre brottsbelastat område).
För en del veckor sedan ringde jag Telia för att flytta mitt internetabonnemang. Samtidigt passade jag på att höja
hastigheten från 0,5 till 8 Mb/s. Det har inte fungerat, kanske mest för att jag ännu inte pluggat in adsl-modemet i
första telefonjacket i bostaden. Därför blev jag något förvånad över brevet i dag. Jag hälsades välkommen till mitt
nybeställda abonnemang (inte flyttning) med hatstighet upp till 0,5 Mb/s!
Jag får bostadsbidrag p.g.a. låg inkomst och dyr hyra. Jag flyttade till dyrare boende (tvungen och ansvisad av
kommunen p.g.a. handikapp) men inte fick jag mer i bidrag - vilket jag kanske inte heller trodde. Men inte ligga
på samma nivå som tidigare utan plötsligt få 34 kr/månad? Löjligt.
Dagens positiva är att jag fått hantverkshjälp även om porttelefonen fortfarande väntar på åtgärd (mest angeläget).
Åtta fel åtgärdade. Tre fel återstår. Ja, det positiva är att mer än hälften av felen rättats till. Så i sammanhanget får
jag väl vara tacksam även jag får höra att jag svamlar och klagar för mycket när avlopp inte fungerar, o.s.v. Det är
nästan så jag fått uppfattningen att bostadsbolaget vill att huset ska förfalla?
I dag var det min 22 och sista semesterdag. På lördag börjar kaoset allvaret. Men först - uppvilning efter semester
och uppvilning inför arbete.
2 kommentarer •

Ändra..

2006-09-05
22:47:27, Kategorier: Blogginlägg

Kompakt
Cirka 20 meter från mitt sovrumsfönster har jag en spårvagnshållplats. Här går fyra spårvagnslinjer samt tre (tror
jag) busslinjer. Varje gång jag tittar ut så finns där en spårvagn eller buss. Det är riktigt trevligt att se, lite
rogivande. Åh, nu kom precis spårvagnslinje 1 mot Östra sjukhuset. Inte mycket folk på vagnen, men någon steg
på och någon klev av. Som ni märker har jag inte något speciellt att skriva om. Jag skriver helt enkelt om det jag
ser när jag lyfter blicken från datorn och tittar ut. På andra sidan hållplatsen har jag Minuten och en klädesaffär.
Ska jag spåna länge till? Nej, jag har senaste dagarna inte skrivit förrän sent, precis innan läggdags, och då har jag
inget att berätta. Dagen är glömd och ligger bakom mig. Måste jag nu dra mig något till minnes, så var nog dagen
mest fylld av väntan. Tre hantverkare skulle kommit - det blev en halv. Ja, han återkommer i morgon för att
fortsätta sitt arbete. Alla mina trösklar ska bytas ut. Men den hantverkare som jag verkligen behöver få hit, har
inte visat sig. Föregående hyresgäst hade förstört porttelefonen. Inte för att jag förväntar mig några besökanden,
men jag vill att allting ska fungera. Äh, nu kom busslinje 17 (mot Tuve?) och det är dags att stänga datorn.
Go'natt!
PS
Nej, jag hör inte kollektivtrafiken. Så jag får sova ostört. Här är ljudisolerat.
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Ändra..

2006-09-04
23:46:50, Kategorier: Blogginlägg

När bloggar är som sämst
Det första jag såg på nätet i dag, var att Steve Irwin avlidit. Det var den största nyheten hos alla tidningar. Därför
är jag allergisk mot att se denna nyhet hos bloggare där man länkar till tidningen man läst det och kommenterar
det med ”han har dött”. Jag förstår inte värdet i den informationen i en blogg. De som läser bloggar läser också
tidningar, så där är inget nyhetsvärde att återberätta något som de flesta redan visste. Hade man berättat något
utöver, något sensationellt som tidningarna inte fått med, hade det genast blivit mer intressant. Eller mer ingående
hur man själv reagerade på nyheten. Så en länk och kommentaren ”han har dött” är totalt meningslöst.
Ovan är bara ett exempel på hur en ”nyhet” tas emot av bloggare och som man ser alltför ofta. Som sagt är detta
en sak jag inte tycker om då det hela är så meningslöst. Personliga bloggar om vardagshändelser är betydligt
intressanta.
Tidigare har jag också skrivit om vad jag inte tycker om att läsa hos bloggare då det gäller politik. Då skrev jag
också om ovan ”nyhetsvärde” men nu har jag ett konkret exempel vad gäller Steve.
Det kanske också är dags att avslöja hur jag läser bloggar? Först och främst; använd ett bloggverktyg med rssflöde så att jag kan prenumerera på uppdateringarna. Tiden är förbi då jag gick igenom min länklista dagligen för
att leta uppdateringar. Ett fåtal utan rss följer jag på nåder.
För det andra: Vissa flöden presenterar bara de två första raderna i ett inlägg – så skriv en fängslande inledning,
annars öppnar jag inte upp bloggsidan för att läsa inlägget i sin helhet. Om flödet visar ett helt inlägg, som är så
långt att jag måste scrolla – öh, det gör jag inte. Bara om det som är synlig är bra scrollar jag nedåt.
För det tredje, så kastar jag säkert glas i stenhus, så det är bäst att jag inte skriver mer om bloggare. Om inte annat
så förstår man min länklista till höger. Där är väldigt få "nyhetsbloggare" eller "politikbloggare".
5 kommentarer •
Ändra..
21:41:24, Kategorier: Blogginlägg

Theme song
När jag under kvällen låg och tittade på hur Gazzy tvättade sig, kom jag tänka på följande textrader från
musikalen West side story:
I feel pretty,
Oh, so pretty,
I feel pretty and witty and bright!
And I pity
Any girl who isn't me tonight.
Min kisse blir väldigt fin då hon tvättar sig, så hon känner sig nog ’pretty’. Det måste vara hennes theme song.
Var det Ally McBeal som myntade det begreppet för att beskriva någons liv? Jag vet inte vilken theme song jag
själv skulle vilja beskriva mitt liv med, för det skulle nog ändras hela tiden. Det närmaste jag kan komma just nu,
är Anastacias Sick and tired, även om det inte handlar om kärleksproblem.
A little late for all the things you didn't say
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I'm not sad for you
But I'm sad for all the time I had to waste
'Cause I learned the truth
Your heart is in a place I no longer wanna be
I knew there'd come a day
I'd set you free
'Cause I'm sick and tired
Of always being sick and tired
Vilken theme song skulle du själv välja?
3 kommentarer •

Ändra..

2006-09-03
23:30:31, Kategorier: Blogginlägg

Den skräckslagna katten
Flytten till ny bostad var nog värst för katten. Det var först och främst inte populärt att bli inlurad i en
transportbur. En taxiresa runt i hela Göteborg innan vi var framme var inte heller populärt. Hon surade. I början
högljutt, men sedan med tysta mördande blickar.
Väl framme i nya lägenheten trodde jag att hon nyfiket skulle inspektera den nya miljön. Nej. Hon krälade i 120
km/h från transportbur till in under köksbänken (där är öppet – jag har handikappsanpassad lägenhet utan
underskåp i köket). Efter en timme tyckte jag att jag fick ta och visa henne kattlådan med sand, så jag bar henne
dit. Det skulle jag inte gjort. Gazzy sprang förbi lådan, in bak tvättmaskinen, under alla rörledningar, där hon
verkligen fick pressa sig in för att få plats. Hon var skräckslagen. Den nya miljön gav henne panik. Jag lyckades
dra fram henne, för jag tänkte att hon skulle lugna sig lite med husse i sin närhet, men hon darrade så förskräckligt
och hjärtat slog så hårt, att jag fick sätta ned henne vid transportburen. Sedan låg hon bak den i ett halvt dygn
innan hon vågade sig fram. De senaste dygnen har varit flyktväg från ett gömställe till ett annat.
Nu börjar hon finna sig lite när hon ser alla sina saker omkring sig. Hon börjar känna igen sig och har nu också
börjat gå på upptäcksfärd. Nyfikenheten har hittills gjort att hon i dag fallit ner i två öppna flyttkartonger och
nyligen inspekterade hon handfatet lite väl närgånget (huvudet ner i avloppet).
Det är tredje natten i nya lägenheten. I stort sett alla nätter under sex år har Gazzy sovit i sängen tillsammans med
mig. Men dessa första nätter i nya bostaden har hon inte haft ro till det. Har jag rört mig det minsta har hon
sprungit och gömt sig. Förhoppningsvis blir det en lugn natt, för nu ska jag sova och jag hoppas kissen lugnat ner
sig så vi båda får lite nattsömn.
Men jag trodde aldrig att hon skulle bli så panikartat skräckslagen som hon blev.
3 kommentarer •

Ändra..

2006-09-02
15:06:04, Kategorier: Blogginlägg

Positivt med negativt
Är där någon skillnad på person- och badrumsvåg? Det låter lite dumt att väga badrum, så jag föredrar nog
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personvåg. I dag köpte jag... tada! ...en personvåg. Här har jag i fyra månader kämpat med vikten, men inte haft
möjlighet att väga mig sedan vågen på jobbet gick sönder (I didn't do it). Sedan har jag ju haft semester, så den
nya vågen på jobbet har inte varit av större glädje för min del. Men nu så. En egen våg. Äntligen.
Facit:
Sedan maj har jag gått ner omkring 20 kg. Bara att fortsätta på inslagen väg, alltså. Ja, inte den här helgen förstås,
för nu frossar firar jag min flytt.
7 kommentarer •

Ändra..

2006-09-01
20:15:20, Kategorier: Blogginlägg

Förflyttad
Isch, för att behöva skriva på den bärbara datorns minimala pygmétangentbord. Men nu var det viktigare att
komma ut på nätet än att börja packa upp dator och skrivbord. Jag sitter i sängen och skriver och kan nu meddela
att flytten gått bra. Relativt bra, alltså. Mycket bök och akuta kaosartade nödlösningar har kantat min väg, men
just nu har jag förträng allt sådant. Även om det känns lugnt nu - behöver inte stressa - så har jag nu massor,
massor att packa upp. Var jag nu ska göra av det, för jag har slängt möbler och ska nu invänta nya som levereras
om cirka 1-2 månader. Och om en vecka är sommarsemestern slut. Att kalla detta semester är lögn.
Äh, åter till uppackningen.
Förresten - nu har jag lämnat ölivet bakom mig och bor åter på fastlandet för första gången på sex år. Märkligt
nog har jag nu närmare till vatten (Göta älv) än tidigare.
3 kommentarer •

Ändra..
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