Information! - Smirre Kirax!

Jag heter Mikael men mina vänner kallar mig för Smirre och jag spelar en anthropomorf räv i
onlinespelet Second Life, där jag heter Smirre Kirax.
INTRO!

Jag är en stor djurvän och mycket intresserad av subkulturen Furry Fandom och allmänt
intresserad av djur/rovdjur och rävar i synnerhet.
Jag har Aspergers Syndrom och ADHD. Har personlig assistans 24/7 genom Tindra.
Bor i Finja och bor granne med min Mor som hjälper mig med ekonomiska saker och
kontakter osv.
Har akvarium och en katt som bor tillsammans med min Mors katt.
Jag reste till Japan 2012 och det var en stor upplevelse, det var då jag b.la. besökte
Inaritemplet och konverterade till Shintoismen.
Brukar åka till Stockholm en gång per år för att vara med på Nordic Fuzz Con som är ett stort
konvent för Furries.
Varit i Danmark många gånger, samt Norge, Finland och Tyskland. Har också varit på Gran
Canaria 4 gånger.
Jag har inte körkort och får inte ta körkort på grund av mina diagnoser.
När jag var mellan 17 och 22 år så tog jag flyglektioner i Hässleholms flygklubb och flög
segelplan, Cessna och Piper med instruktör. Idag är jag medlem i F-10,s kamratförening och
har tillgång till en flygsimulator på F-10. Jag bygger också modellplan.

Man kan nog kalla mig "Animalist" då djur spelar en viktig och central roll i min tillvaro från att jag
tittar mycket på Animal Planet, är engagerad för rovdjuren här i Norden, tigrarna i Indien och för
hemlösa katter osv.
Läser hemsidor om djurrättsaktivism och är väl delvis djurrättsaktivist själv.
Har starka åsikter i b.la. vargfrågan och tycker att man exempelvis ska sätta in militär mot de grupper
som hotar vargar och andra rovdjur! Jag är medlem i Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna, samt
Tiggerfadder i WWF! Åsikter som jag har om fridlysning av alla rovdjur och rovfåglar samt införandet
av parkrangers för att skydda rovdjuren och mitt starka ogillande av rovdjurshatare - så grundar det
sig i en stor passion och kärlek till rovdjur.
Jag är för hårdare straff för djurplågeri. Jag är för GunRights och tycker att furrisar och
djurrättsaktivister skulle ha laglig rätt att bära och bruka vapen för att skydda djuren och sig själva
mot djurplågare och furryhatare!

Jag har ju även ett starkt intresse för Furrykulturen!
Dvs ritade och datoranimerade djur med mänsklig intelligens som går upprätt,
använder kläder, vapen, fordon och talar osv och jag har fått en del fina vänner inom den svenska
delen av Furry Fandom, vänner som jag träffar b.la. på Nordic Fuzz Con och jag har många vänner på
Second Life och FurAffinity men som jag bara träffar online för att de bor i olika dlear av världen.
Nå väl så är jag medveten om att furryvärlden är en låtsasvärld, en "Fablernas värld på Internet" och
vissa tycker väl att detta är lite töntigt att engagera sig i i detta som vuxen och jag förstår att folk har
den uppfattningen,
för mig så hänger att vara furrie ihop med min starka vördnad och passion för rovdjur och framförallt
så har jag fått vänner för livet genom Furry Fandom! En del vänner jag bara chattar med och träffar
på Second Life, men också vänner som jag umgås i verkligheten som jag delar djurintresse och
värderingar med!

Naturligtvis har jag djur själv, 2 underbara katter som heter Gustav och Tussi, samt akvarium med
fiskar!

På min fritid åker jag ibland till Skånes Djurpark och jag ser djuren där som mina vänner och tycker
det är en trevlig och lagom runda att gå. Dock tycker jag att vilda djur ska leva i frihet men när de blir
jagade över allt av hatiska och rabiata rovdjurshatare så är det kanske ett alternativ för dem att vara
på en djurpark, även om ett stort naturreservat som skyddas av beväpnade parkrangers hade varit
bättre!

Jag har även ett starkt intresse för stridsflygplan och militära saker över lag.
Förutom Second Life som jag bara spelar online, så spelar
jag ofta krigsspel och flygstridsspel.
Jag är aktiv i F-10,s kamratförening och har tillgång till deras flygsimulator.

DIAGNOSERNA!
Jag har Aspergers Syndrom och AD/HD - vilket är medfött men inte fått diagnoserna för än i
vuxen ålder.
Mina diagnoser i mitt fall innebär att jag på flera plan är en 12-åring i en vuxen mans kropp!
Jag har även problem med social fobi och paranoia - vilket beror på traumatiska händelser i
min barndom och i mitt yngre vuxenliv.
Hade det rätt tufft på vissa skolor och arbetsplatser med mobbning, hot och trakasserier
som gjort att jag är rätt osäker i sociala situationer. Men jag funkar bra ihop med andra
Furries och andra som jag delar intresse och värderingar med.
Jag är också rädd för vissa personer och har väldigt svårt att lita på auktorieter. Min rädsla
och noja har ibland inneburit
att jag burit kniv på mig och även försökt få tag i en pistol. Vilket klart inte är bra.
Idag 2016 mår jag bättre och har stöd av assistenter.

FAQ:
Tycker om att äta?
Jag tycker om asiatisk mat och även sushi, min mors hemlagade köttfärsås och pannkakor.
Kyckling tycker jag om och de flesta sorters korv.
Jag gillar speciellt Ejos korvar och Ejos leverpastej, jag är galen i det alltså så ibland får min
mor eller min assistent hejda mig. XD
Jag tycker om frukt av de flesta sorter och speciellt bananer gillar jag. Jag tycker om Admirals
kaviar som de säljer på Lidl och jag tycker om Presidentost.
Favoritbrödet nummer ett är Skogaholmslimpan. Jag är även förtjust i godis och kakor samt
Coca Cola men är lite försiktig med det nu mera, måste tänka på sin vikt.
Favoritgodis är klar alla sorters choklad och sega råttor, drakägg och geléhallon är mums
mums!
Musik?
Jag tycker om rock och hårdrock, samt jag gillar även trance och rave och diverse elektronisk
musik. Tycker om band som AC/DC, Iron Maiden, Slipknot, Ebba Grön, Hammerfall, Furry
Fanatsies, KIZZ, Black Sabath, Manowar, Europe, BWO, Rave Nation, Metalica, Twisted Sister,
Nordman, Sarek, Wolf, Guns n Roses, Rolling Stones, Refused, Blå Tåget, Imperiet medflera.
Jag gillar att dansa till tuff musik och skulle vilja gå på ett stort raveparty.
Djuridoler?
Räv från Gamlaskogen, Fantastic Mr: Fox, Collien Lassie, Robin Hood som räv och Fox mc
Cloud. Och självklart hunden Nilla som är en fin och gosig Howawart! ^.^
Människoidoler?
John Rambo, Soldat Hamilton, Tom Cruise aka "Maverick" i TopGun och Doug Masters och
Chappy Sinclair i Iron Eagle.
Som barn tyckte jag om Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter.

Andra idoler?
Yoda och JarJar Binks i StarWars! ^.^
Politik?
Ha, tycker mest politik är trist precis som sport men som sagt så tycker jag ju att djurens
rättigheter är viktigt och tycker att friheten på Internet och främjande av subkulturer är
viktigt. Djurens Parti, Pirat Partiet och Vänsterpartiet är de partier som mest stämmer
överens med mina värderingar! =^.^=
Favoritfilmer?
Jag tycker generellt om krigsfilmer, actionfilmer och scifi-filmer.
Här är några av de filmer jag tycker om att titta på.
- Avatar, Jag är din krigare, Fantastic Mr: Fox, Rambo 1-2-3-4, Iron Eagle, Natural born
killers, Star Wars, V for vendetta, Lejonkungen, Robin Hood, Vuk, Micke och Molle 1 och 2,
Ice Age 1-2-3, TopGun, Plutonen, Hamburger Hill, Rädda menige Ryan, Black Hawk Down,
Children of the corn, Huset som Gud glömde, Kaze Ghost Warrior, Tanuki Wars, Naruto, The
Kingdom, Imposible Mission 1-2-3, Den långa flykten och några till. ;)
Jag tycker Beckfilmer är bra och den Svenska actionfilmen "Hotet" där de flyger med JAS-39
Gripen osv. =^.^=
Favorit TV-serie?
De vilda djurens flykt och Band of Brothers.
Favoritkanaler?
Discovery, Animal Planet, TV4 Fakta och TV4 Film.
Saker jag tycker illa om?
Djurplågare, djurplågeri, rovdjurshatare och furryhaters. Tjuvjakt på utrotningshotade djur
och jag tycker illa om idioter som vill utrota rovdjuren och idioter som tror att de vet och kan
allt bäst när de inte vet ett jota om saker, som exempelvis att de anser att furry fandom är
enond, destruktiv och farlig sekt som de vill hålla mig borta ifrån. >:c
Sådana personer vill jag inte ha med att göra, som pratar illa om mina vänner och pratar illa
om djuren osv.
Exempelvis idioterna på SIVO som misshandlar, plågar och dödar djur IRL och som
trollar, hatar, mobbar och förstör på våra forum och chaner! Önskar dessa onda och
avskyvärda människor förnedring, lidande och död! >.<
Läser?
Äventyrsböcker och då framförallt om rävar och andra djur. Läser Illustrerad Vetenskap,
Djurensrätt och Våra Rovdjur samt Super Play. Nyheter mm läser jag på Internet.
Skriver lite journal och laddar upp vettiga artwork på FuraFinity. Läser vissa trådar på
Flashback om programering och spel etc och läser lite andra bloggar om det samma och om
djur och natur. Håller koll på vad som rör rovdjuren via Nordulv och Rovdjursföreningens
hemsida. Brukar gå till 4Chan på fredagar för att samla furrybilder, annars så går jag ibland in
på FChan och Lulznet för att kolla/samla furrybilder, min favoritchan är Paws.Ru. Slökollar
rätt ofta på YouTube och surfar runt på olika hemsidor om militära saker, flygplan, datorspel
och rovdjur/djurrättsaktivism etc.

Favoritvin?
Castiello de Diablo. (Chilenskt.)
Favorit öl?
Norrlandsguld är nummer 1
Kirin (Japanskt) 2
Tuborg (Danskt) 3
Favoritbil?
BMW av värstingmodell utrustad med all modern highteck, silvermetallic och en stor fet V8
under huven! ^__^
Eller en Lamborghini Diablo. Även Koenigsegg gillar jag! (Extrembilar med över 1000 hk och
som gör över 400 km/t.)
Favoritstridsflygplan?
F-18 Super Hornet, F-22 Raptor, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning, F/A-37
Talon, JAS-39 Gripen och SAAB J-35 Draken.
Favoritattackflygplan?
A-10 Thunderbolt.
Favoritattackhelikopter?
AH-64 Apache, Tiger och RAH-66 Comanche.
Favoritstridsfordon?
M-1 Abrams eller humweejeep med antingen 50 cal kulspruta eller minigun.
Mac eller PC?
PC så klart för det finns knappt några spel till Macarna! XD
TV-spel som jag har?
Nintendo Gamecube, Sega Megadrive och Plays Station 2.
Min mobiltelefon?
Sonny Ericsson Experia.
Favoritmotorcykel?
Kawasaki Ninja och Harley Daviddson.
Mina dator:
En hemmabyggd och kraftfull dator som en nära vän till mig har byggt!
Datorn har Windows 10 och Office 2007, samt många spel.
Processorn är en I5 processor med 4 kärnor och ett Nivida grafikkort.
Datorn har två hårddiskar.
Master: 3 TB.
Slave: 2 TB.
Jag har Internet genom Telia.

Cykel:
Kronan - Svensk kvalitetscykel, ny från 2010.
Utan växlar. - fullt användbar.

Djur som vi haft i min familj!
När jag var liten så hade min pappa 2 hundar, en tax som hette Ludde och en beagle som
hette Pelle.
Min mor skaffade också en beagletik som hette Milla.
Min familj bode då i lägenhet i Hässleholm och vi hade även akvarium då och fiskar av olika
slag.
Bl.a. Guppyfiskar som ständigt ynglade av sig, samt röda stora fiskar, regnbågstetror och en
Black Molly.
1982 när jag var 7 år så skaffade jag två källingar som jag döpte till Cossmos och Katastrof.
Cossmos försvan dock senare 1984 vid vår sommarsuga som vi hade då. Men Katastrof
flyttade med oss till Gumlösa hösten 1984. 1985 uptäckte vi att Katastrof var en honkatt då
hon fick 4 källingar.
1983 skaffade vi en hund som vi döpte till Jack, det var Jack nummer 1.
Han var en blandras Collie och Saomjedspets och som valp såg han ut som en liten isbjörn.
^_^
Jack dog 1993.
Vid sommarstugan vi hade från 1982-1984 så fick jag två vädurskaniner som jag döpte till Pip
och Dojdoj.
(he, knäppa namn va? men jag var ju barn då.) De som ägde stugan som vi hyrde hade en
häst gående där som hette Mirriman som vi skötte om och även deras höns opch deras vita
kanin Laban.
Själva köpte vi 1983 2 stycken får (en tacka och en bagge) som vi döpte till Pelle och Lisa.
Kaninerna och fåren sålde vi när vi flyttade till Gumlösa 1984 men Jack och Ktastrof tog vi
med oss.
1985 fick Katastrof 4 källingar.
Av Katastrofs källingar behöll vi en och sålde de andra 3. Busen var den vi behöll och de
andra tre hette Kajsa, Sara och Laika.
Busen och Jack flyttade med oss till Möllarebacken utanför Gumlösa 1986.
Busen dog 1992.
1988 hittade jag en liten katthona på kyrkogården utan svans och hon fick heta Stumpan,
hon försvann dock.
1992 köpte vi 2 nya katter som hette Tussi och Maja.
Tussi fick källingar 1993 och en av dem var Elvis. Elvis behöll vi och han, samt Tussi och Maja
flyttade med oss till Norra Sandby 1994.

2004 hade Elvis varit borta en längre tid och kom hem på julafton och var skadeskjuten och
full med hagel så vi fick åka till veterinärn och ta bort honom ja, väldigt tragiskt.
Tussi och Maja förvan här i Norra Sandby 1995.
1992 köpte vi Schäfern/Rotweilern Jessi som flyttade med oss hit till Norra Sandby hösten
1994. Jessi dog i cancer 2003.
1992 köpte vi även 3 getter som vi döpte till Frida, Matilda och Laika.
Matilda och Laika var killingar från Frida så när Frida började stöta bort dem så skänkte vi
dem till 4H gården i Hässleholm.
1993 hittade vi en liten grå katt i uthuset på Möllarebacken som vi faktiskt döpte till Smirre
men han försvann sedan.
- att både Stumpan och Smirre försvann tror vi kan ha med jakten att göra, på
Möllarebacken så brukade de ha fasanjakt varje höst.
1996 hittade vi en övergiven katt i bränneshögen och henne döpte vi till Padra, hon försvan
2000. Från Padra hade vi en källing som aldrig blev så stor som fullvuxen heller, hon hette
Maja. Maja försvan också.
2002 fick jag en hund, blandras Bordercollie/Stövare och han hette Bamse från början men
jag döpte honom till Jack och han var Jack nummer 2. Jack gillade att jaga bilar och det
slutade olyckligt så jag förlorade honom våren 2006.
2005 hittade min granne en överkörd katthona med spenar så vi förstod att hon hade
källingar ute i terrängen och gav oss ut och letade, vi hittade de små källingarna och tog
hand om dem. De var tre stycken och vi döpte dem till Gustav, Simba och Tussi.
2008 blev både Gustav och Simba överkörda och vi hade bara Tussi kvar och har ännu.
Jag köpte en ny katt via Katt Komando Syd som jag döpte till Gustav och det var Gustav
nummer 2.
Både Gustav och Tussi är innekatter nu mera. Det går inte ha katter utomhus när man bor
nära en stor landsväg.
2006 då jag förlorade Jack nummer 2 så köpte jag en ny hund via Internet som hette Nalla
och som vi döpte om till Zenta, då min mor hade haft en hund på 60-talet som hette Zenta.
Vår Zenta nummer 2 var en blandras Schäfer/Rotweiler precis som Jessi. Zenta var vuxen då
hon kom hit och enligt webbsidan så såldes hon för att den 2 årige sonen i den förra familjen
var allergisk. Zenta var dock en problemhund som inte kunde vara själv då hon tuggade
sönder saker, hon hoppade upp på alla hon såg och älskade att jaga boskap. Vilket blev
problem här i Norra Sandby och jag försökte komma in med henne på en dresyrkurs, men de
vägrade ta emot henne då hon hos den tidigare familjen inte ens fått valpkursen. Men ta i
trä så löste det sig då jag via ett hundpensionat lyckades hitta en ny familj till Zenta där hon
nu mera bor på en gård och kan springa lös på ägorna och henens nye husse har fått ordning

på henne så hon inte rymmer elelr jagar andra djur, samt fått henne till att sluta hoppa. Jag
hälsar på Zenta ibland och möter en glad och harmonisk hund.

Mina åsikter:
Rovdjur:
Som djurvän, furrie och medlem i Rovdjursföreningen så anser jag att alla vilda rovdjur och
rovfåglar ska bli fridlysta och att man tillsätter beväpnade parkrangers som har till uppgift att
skydda rovdjuren mot jägare. Likaså att man upprättar en "Wolfroad" genom Sapmi så att
vargar kan vandra in från Finland och Ryssland och att man har parkrangers som skyddar
denna Wolfroad´.
Internet:
Jag anser att Internet är en självklar mänsklig rättighet och att det på Internet ska vara fritt
att utrycka sig, folket tycker inte alltid som makthavarna. Internet är den fria demokratin och
det fria ordet.
Annat:
Jag vill utöka nödrvärnsrätten och vill införa det jag kallar "hemskyddsrätt," alltså att var och
en har rätt att skydda sig själv, sin familj och sina vänner och sin egendom med skjutvapen vilken rättighet man har i USA. Jag tycker man ska slopa vapenlicenserna och det räcker med
en 18 års gräns på att få införskaffa skjutvapen. Jag anser att både pistoler, gevär och
automatkarbiner ska kunna köpas och ägas av alla medborgare som är över 18 år för att
skydda sig själva, sin familj/vänner och egendom.
Jag tycker man ska få ta körkort för bil vid 16 års ålder.
Jag tycker att man ska avsätta kungen och Sverige ska ha president.
Jag tycker det är viktigt att subkulturer som ex furry fandom får växa och synas och
interagera i samhället.
Jag tycker man ska bygga Shintotempel i de större städerna i Sverige och införa Shintoismen
som almän religion i Sverige. Även Buddisttempel och Hindutempel. Även öppna centrum för
New Age, Wicca och Asatro. Jag tycker att Halloween ska införas som obligatorisk högtid.
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