SMÅ DAGSNOTERINGAR DE SISTA MÅNADERNA 2018
Av Lasse Johansson
Må 31/12 Nya strävansmål
I afton är det alla löftens moder, så även min.
Jag gillar att ge personliga nyårslöften, men kallar dem istället för mina personliga
"strävansmål". Det blir liksom lite mindre svekfullt om mål inte nås än att löften inte hålls.
Utöver de återkommande målen om aktiviteter för en bevarad hälsa finns för 2019 även
kreativitetsmål. Där har jag laddat med bl.a. tio nya skulpturer och fem tavlor och kanske ny
höstutställning. I kreativitetslådan ligger också fortsatt skrivning av dagboksanteckningar,
några berättelser och kåserier och någon novell. Allt kommer att på något sätt
uppmärksammas på min hemsida. Däremot sätter jag punkt för min s.k. Dagsnoteringar på
dessa sidor. Jag är liksom nöjd på detta och behöver gå vidare. Det ser jag fram mot.
Gott Nytt År alla
sö 30/12 Ska bli min musik
Vår,sommar och höst innehåller för mig dagliga och därmed livsviktiga långpromenader.
Mellan 5-10 km per dag är det eftersträvansvärda. Så blir det oftast också.
Under vintern tar det dock emot. Detta trots att det oftast är både milt och uppehåll i
Göteborg. Vet inte riktigt varför det blivit så, men vet att den slöheten måste ta slut.
Dagens långpromenad med livskamrat och vår lilla tax kändes bra. Så nu djävlar anamma
ska det bli ändring. Åtminstone en Slottsskogsrunda per dag ska hädanefter bli min musik.
Bra för både kropp och själ naturligtvis så det får väl bli ett av mina mål 2019 ..........och då
ett av strävansmålen som jag ska hålla.
lö 29/12 Luktsinne de luxe
Vi bor på andra våningen i en tvåa med högt i tak.. Det räcker gott för oss.
Upp till vår lya är det fem trappor. Vid ytterdörren finns en lång portal. Här går det folk i
huset och dagarna i ända. När hunden varit ute bryr hon sig inte om dessas kvarstannande
dofter. Hon markerar ingenting.
Om däremot någon ur familjen, våra söner eller deras hustrur eller något barnbarn, nyligen
gått förbi känner hon detta direkt. Det börjar redan innanför porten mot gatan. Då sätter
hon fart,. Hon drar hårt i kopplet och springer snabbt upp för trappan. Jag kommer efter
och väl uppe står hon och gläfser utanför vår dörr.
Snacka om luktsinne, enligt expertisen stort som en fotbollsplan jämfört med vårt
frimärksstora motsvarighet.
De luxe, alltså
fr 28/12 Årets sista bok
Börjar idag läsa "Vardagar" av Ulf Lundell. Bör rimligen ha läst ut den till nyårsafton. Jag
avslutar därmed läsandet för 2018. När jag ser tillbaka på de drygt 4o titlar jag plöjt igenom
under året känner jag mig nöjd. Några, och då inte minst en del av de biografier jag läst, har
varit synnerligen intressanta upplevelser.
Det gäller t.ex. "Den nya dagen" om Karin Boyes liv, fint skriven av Johan Svedjedal,
"Mannen i skogen" om Vilhelm Moberg bra tecknad av Jens Liljestrand, "Med livet som
insats" om Majakovskij lysande berättat av Bengt Jangfeldt och min omläsning av Björn
Kumms biografi över" Che".

Nu ser jag självklart fram mot lika goda bokmöten under det år som kommer. Och det ska
förstås vara texter på papper.
to 27/12 Hustrun
Var på fina Bio Capitol idag Vi såg filmen "The Wife" som visserligen hade en poäng men
som också var väntat överdrivet USA-sliskigt och patetiskt.
Enda poängen var, att begåvade mäns framgångar råder ju ingen tvekan om. Dock inget
nytt i detta med detta.
Men att en Nobelpristagare i litteratur, med ett trettiotal romaner bakom sig, skulle vara
helt fejk är väl överdrivet. Att hans hustru dessutom är den som egentligen skrivet alla
böckerna och att det hade dolts i alla år är om möjligt ännu mera banalt och overkligt.
Som inlägg i debatten om jämställdhet och som svallvåg efter Metoo är filmen enligt mitt
tycke usel och kontraproduktiv
on 26/12 Ett måste
Jag tänker idag på det kommande årets skrivprojekt. Förutom att jag hoppas att Eva
kommer igång med sina skrivaruppgifter börjar också mina planer ta form. Det här lilla
försöket med små dagsnoteringar har en osäker framtid. Kanske det bara blir de två
månader de hittills levt.
Mitt sedan länge pågående arbete med små kåserier, historier och lite längre noveller
måste få högst prioritet 2019. Jag känner att jag innan det är för sent vill hinna med så
mycket mera.
Bland alla ideer och utkast finns ett som börjar likna "Ett måste" och detta måste gäller
Historien om en särskild kvinna bland andra.
ti 25/12 En av de varmaste
Julafton firades hos äldste sonens familj tillsammans med yngste dito och en kusinfamilj
från huvudstaden. Totalt åtta vuxna, fem skolbarn, en bebis och en hund.
Det hela var denna gång bara så nära och varmt i vår gemenskapen som det bara kunde.
Tomtebesöket i form av utklädd Basse var också något extra.
Juldagen med middag hos oss för hela gänget blev en trivsam fortsättning. Jag tänker
tillbaka och måste nog konstatera, att denna julhelg slår det mesta sedan våra barn var små.
Allt, ja allt var precis så kärleksfullt och varmt som mitt romantiska hjärta tål och behöver
emellanåt
må 24/12 Julafton
Julafton
Jag njuter av gemenskapen och delar min lilla Julbetraktelse om
UNDRET I DET KALLA TOMTELANDET

sö 23/12 Klappar
Idag läggs väl på de flesta håll sista handen vid julklapparna. Hos oss har det dock skett en
kraftig nedbantning inom klapperiet. Numera är det väl i många familjer bara barnen som
får julpresenter.
Detta tycker också jag räcker.
Det gäller att ge med omsorg menar vi. För vår del blir därför alltid klappar med bokligt,
kreativt eller upplevelsebaserat innehåll. En och annan mössa och vante blir det väl kanske
dessutom
Även om de små kanske i stunden inte hoppar av glädje av våra omtänksamma klappar så
tror vi att dessa betyder något bra i längden. En god bok, färg, pennor och ritblock finns
med säkerhet med under en längre tid. Ett par bio- och/eller teaterbiljetter ger säkert både
framtida glädje och nya tankar. En prenumeration på en tidning sitter också fint och varar
bevisligen länge.
Dessutom är det fina med vissa och färre klappar att de är lite klimatsmartare än mycket
annat.
De du!
to 20/12 Överklassmiddag hos den ruttna Akademien
Idag håller Svenska Akademien sin årliga överklassmiddag. Det är en tillställning som
återkommit årligen sedan det kungliga bildandet av Akademien på sent 1700-tal. Före den
fina maten håller detta gubbgäng ett möte inför gästernas blickar.
Runt sammanträdesbordets allt glesare skara av ledamöter finns som vanligt gräddan av
samhällets profitörer, höga tjänstemän och s.k. framträdande personer i societeten.
Dessutom sitter kungafamiljen och begapar det moraliskt bankrutta sällskapet.
Några få inbjudna har tackat nej till att se denna ruttnande kvarleva från kungadiktaturens
tidevarv . Heder åt dem men skam till de, som med sin närvaro legitimerar detta
odemokratiska hanhangs upphöjda status.
On 19/12 Hyllandet och kryperiet är snart över.
2018 går till historien som året då
100 års minnet av prästsonen Ingmar Bergmans födelse firades. Sällan har det väl hyllats
och krupits så mycket för denna den borgerliga kulturelitens ikon. Alla slags media har varit
fulla med smickrande reportage och i TV har både hans ulsa och bra filmer duggat tätt.
Däremot har det i bevakningen saknats varje form av kritisk granskning av IB, hans åsikter,
ledarstil och introverta skapande.
Nåväl, nu är ältandet snart över. Tack för det!
MEN tänk om 100 års minnet av den allmänna rösträtten fått lika stor uppmärksamhet som
för Bergmans
Ja, då hade vi verkligen kunnat tala om en upplyst och ansvarsfull mediabevakning och ett
kulturellt och politiskt lyft i vårt land.
Ti 18/12 Oddsen emot oss
Som experiment har vi som adventskalender köpt 24 trisslotter
En per dag öppnas per fram till julafton. Oddsen att vi ska vinna är synnerligen dåliga. Av
alla lotter är det nämligen bara var femte som ger vinst dvs vi kan få 4-5 vinster.
Så här illa är läget för oss
Av fyra miljoner trisslotter är det bara 122 stycken som har en vinst på 10 000 kronor eller

mer. Med andra ord är chansen att vinna
1: 32 800. Så för att skrapa fram
10 000 kr hade vi behövt köpa ca 32 800 st Trisslotter. Om vi adderar dessa med 30 kr blir
totalkostnaden: 984 000 kr. Känns som en riktigt dålig affär Idag har vi hittills vunnit på tre
lotter och summan 120 kr . Med tur kanske vi vinner på ytterligare två lotter till julafton.
Chansen finns ju alltid även om den är pinsamt liten.
må 17/12
Med antidemokratiska rötter
Idag kommer vi ihåg att processen för allmän och lika rösträtt nådde en kulmen detta
datum. Visserligen hade rösträtten under ett antal år diverse begränsningar, men med
riksdagsbeslutet idag för 100 år sedan började den parlamentariska demokratin sin
mödosamma väg framåt.
Genomförandet skedde tack vare socialdemokraters och liberalers kamp alltsedan 1800talets slut. Det var också dessa som la fram den avgörande propositionen riksdagen.
Under hela rösträttskampen hade motståndet kommit från högern, dvs föregångarna till
dagens Moderater. Det är alltså ur denna antidemokratiska rörelse som Moderaterna har
sina rötter. Denna ”rotsanning” borde allianspartierna Centern och Liberalerna beakta
inför det fortsatta regeringsspelet.
sö 16/12 Det sa inte M o KD
Det största sveket i politiken står
de samverkande högerpartierna M och KD för. De har fått igenom en klimat- och
miljöfientlig rikemans- budget full av förbättringar för de mest välbeställda och med udden
riktad mot arbetslösa och fackanslutna. Denna högerbudget blev verklighet med SD:s
stöd.Och ska det en M/KD regering måste stödet också komma från yttersta högern
Att M/KD vill bilda regering med stöd av SD och föra en politik med stöd av rasisterna hörde
vi inget om i valrörelsen. Den politiska falskheten har sällan varit tydligare
lö 15/12 I sista stund
Klimatmötet i Polen har kämpat på under två veckor. De rika oljeländerna har som väntat
krånglat hela tiden. Till slut under sista dygnet gick det dock att få fram en uppgörelse.
Detta efter en rad eftergifter till förmån för de ansvarslösa rikemansstaterna.
Nu finns ett avtal, som åtminstone ger ett säkrare rapportsystem om staters
klimatpåverkan. Dessutom gavs lite klarare löften om rikare länders stöd till de fattigastes
åtgärder för bättre klimat.
Det blev ändå några små steg framåt. Men det behövs egentligen jättekliv i rätt riktning
fr 14/12 Litet hopp i Yemen
De stridande parterna i Yemen har träffat en överenskommelse. Med denna borde det vara
möjligt att något förbättra situationen för de miljoner svältande i landet. Detta är
välkommet men inte lösningen.
Avgörande nu som tidigare blir att övriga inblandade makter; Saudi, Iran, USA m.fl drar sig
bort från detta blodiga inbördeskrig. Kommer detta att ske inom överskådlig tid? Troligen
inte och det är riktigt tragiskt både för det yemenitiska folket och för världen.

to 13/12 Skurkgemenskap
USA, Ryssland, Kuwait och Saudiarabien vägrar att erkänna den senaste FN-rapparten om
hoten mot jordens klimat. Därmed går de emot 4000 forskares eniga besked om att kol- och
oljeanvändningen måste minska drastiskt.
Lögnhalsen Trump, förtryckaren Putin, en diktatorisk Emir och en mördarprins i skurkaktig
gemenskap för att stoppa världssamfundets arbete med att rädda mänskligheten. Det är
ingen science fiction film med onda planetariska makter som hotar vår överlevnad. Nej,
hotet är penninghungriga och känslomässigt förkrympta personer och makter.
Det är krafter som skiter i hur det går för planetens framtid och hur kommande
generationer ska kunna överleva. Därför måste de stoppas och stoppas NU.
on 12/12 Nedlagd röst ett val
C och L lägger idag ned sina röster vid beslutet om budget. Detta innebär att den SD-stödda
M/KD budgeten vinner. Därmed har SD fått det inflytande C och L sagt sig inte acceptera.
Det enda logiska i detta svek mot egna anti-SD löften är att C och L antingen röstar för eller
lägger ned sina röster vid en ny omröstning om en SD-stödd M/KD regering. Oavsett hur
mittpartierna väljer att rösta för eller avstå vid sådan regeringsomröstning blir resultatet att
SD:s inflytande åter manifesteras.
Sker detta är varje tillstymmelse till tro på C/L:s motstånd mot SD:s inflytande som bortblåst
Därmed har i synnerhet C:s omtanke om kapitalets intressen besegrat humanismen och
anständigheten inom borgerligheten.
Tragiskt om så sker
ti 11/12 Lycka är att bli 10 år
Idag fyller ett av mina barnbarn tio år. Hon riktigt skiner av lycka på morgonen när vi grattar
henne. Att denna lilla varelse, som jag följt sedan födelsen, fyller sitt första jämna tiotal år
gör att det blir extra varmt i i mitt bröst. En glädjetår kan jag därför inte hålla tillbaka.
Alla stunder av glädje bubblar liksom upp. Där finns det första leendet, de första stegen,
leken, äventyren, de många skratten och spänningen med skolan och andra livets nyheter.
Min present är ett häfte med av mig tio nyskrivna berättelser. Alla handlar om hennes
mjukisdjur, "Kaninis". Detta hoppas jag att hon får glädje av länge.
Grattis och lycka till, Alva, säger farfar
må 10/12 Allt sossarnas fel?
S, C, L och MP har förhandlat om sakfrågor för Löfvenledd regering.
När resultat uppnåtts verkar alla nöjda, inklusive Annie Lööf, och partierna skiljs åt med.
Sedan går Lööf till partistyrelsen. Där får hon inte stöd för det förhandlingsresultat som
uppnåtts.
Efter bakläxan i den egna styrelsen har hon sedan idag mage att skylla misslyckandet på
sossarna. Hon gör det förstås med sin vanligt aggressiva vokabulär. Förutom att hon och
hennes parti nu ska rösta nej till de dumma sossarna ska C även lägga ned rösterna till
förmån för M/KD:s SD-stödda budgetförslag
Därmed framstår hela hennes snackande om mittsamverkan och att hålla SD borta från
inflytande som ett enda stort falskspel. Beklämmande, tycker jag,

Sö 9/12 Min lillasyster
Jag har två betydligt äldre systrar. Den yngsta av dessa är för mig min lillasyster och idag
fyller hon 80 år. Det är en aktningsvärd ålder, som jag själv bara kan hoppas att uppnå.
Detta eftersom medellivslängden för svenska män endast är ett snäpp över just 80.
Naturligtvis tänker jag lite extra på min modiga lillasyster idag. Redan som tonåring flyttade
hon från föräldrahemmet och med stort mod vågade hon ta språnget ut i livet och skapa en
egen framtid. Detta har bl.a. innehållet ett uppoffrande arbete inom omvårdnadssektorn.
Hon har med detta gjort en stark samhällsinsats. Därmed är hon också en av de kvinnliga
hjältar som vid sidan av ansvar för egna barn även kämpat för andra. För den livsinsatsen
och för att hon är och alltid har varit en riktigt go tjej utbringar jag en stor grattisskål idag.
lö 8/12 I glöggens mystid
Från första december är det tillåtet att dricka glögg i vår familj. Därvid skiljer vi oss nog inte
så mycket från många andra.
Förr gjorde vi vår glögg själva på enklaste vis med en hink fylld med svagdricka och sk
glöggkryddor. Den kanske inte blev toppengod, men det luktade kryddigt gott i köket. Detta
skapade lite extra julstämning.
Numera köper vi både alkoholfri och starkare glögg. Under perioden lite förbi Lucia blir det
väl en mugg glögg ganska ofta. Ja, just en mugg eftersom sötman är sådan att två blir för
mycket.
Utöver den egna glöggen kommer också ett antal glöggpartyn hos goda vänner. Ett sådant
har vi varit på ikväll och det var precis så hjärtligt som vi förväntat.
Så tack för den stunden av värme, säger jag

Fr 7/12 Ett politiskt antagande
efter SCB:s sammanvägning av
opinionen under november 2018 ( %)
S 29,0
V 7,8
MP
4,1
L 4,6
C
9,2
KD
6,1
M 18,4
SD 19,4
Övriga 1,4
Utifrån denna mätning är mitt
politiska antagande om läget
Traditionell men förlegad och död
blockuppdelning
Röd gröna:
40,9
Borgerliga alliansen
38,3
Sverigedemokraterna
19,4
Aktuell politisk-taktisk uppdelning
Vänstern
7,9
Rödgröna mitten (S+MP)
33,1
Borgerliga mitten (L+C)
13,8
Borgerliga högern M+KD
24,5
Högernationalister
19,4

Kommande real politisk blockuppdelning
Vänstern
7,9
Mitten med S-MP-L-C
46,9
Högern med M-KD-SD
43,9
Framtida troligt underlag för regeringsmakten
Vänstern och Mitten
54,8
Högern
43,9
to 6/12 Karriäristen
Ser att Thomas Bodström ska intervjuas i pratprogrammet "Min sanning". Detta tänker jag
inte titta på. En sådan ärkeopportunistisk karriärist intresserar inte. Först gör han politisk
karriär på kändisskap i samband med brandkatastrofen 1998. Detta bär ända till
justitieministerposten trots att han då bara varit sossemedlem en kort tid. Som minister
gjorde han förstås inget större avtryck. I stort sett lika svagt som hans usla deckare. Sedan
var han mot feta arvoden kändisansikte hos pensionssvindlaren Alra. Inte konstigt att han
inte fick bli landshövding efter det, Nu uttalar han sig ofta och tokigt om vad S skall göra i
politiken och yrar om politisk comeback. Jag undrar i så fall vilket parti det blir, Antagligen
det som har makten
On 5/12
Efter TV program om svenska akademin och dess ruttna sexistiska glans
tänker jag idag i sann Frödingsk anda:
" De ser sig om eliten, en ordets överklass
De släpper egna skiten om än i gyllne dass "
ti 4/12 Äntligen !
Den borgerliga kulturelitens tidigare kelgris , Jean-Claude Arnault, har dömts till 2,5 års
fängelse för våldtäkt. Även om straffet naturligtvis är på ok för lågt finns all anledning att
utropa:
Äntligen har någon i svallvågorna av Metoo rörelsen dömts för begångna övergrepp. Allt för
många har anklagats och dragits i de offentliga skiten utan att det blivit rättegång och dom.
När det nu äntligen sker så är detta mycket viktigt. Det är viktigt för offrens upprättelse och
för tron på att rättvisa kan skipas. Det är därmed också viktigt för tilliten till att det lönar sig
att anmäla och inte bara berätta om övergrepp och peka ut förövarna.
må 3/12 Unga ger hopp
Ny klimatkonferens är igång. Nu hålls den i kolstaden Kataowice Polen. Bra val för att
påminna om kolets nedsmutsande effekter.
Efter vetenskapens senaste klimatrapporter ser planetens framtid dystrare ut än någonsin.
Uppvärmningen pga koldioxidutsläppen kommer att öka mer än befarat om inget drastiskt
görs. Hoppet om att så kommer att ske får inte ges upp. Detta trots att Trump m.fl vägrar
inse och begripa allvaret i situationen.
Motkrafter finns och protesterna av australiska barn och unga är
ett friskhetstecken. Det är kanske så att det är de yngstas kamp för jordens överlevnad är
det största hoppet. Måtte den kampen spridas till världens alla länder, tänker jag

Sö 2/12 EM-lottning
Såg idag lottningen till EM i fotboll 2020 och blev imponerad av hur de kunde få ihop det
hela. Förutom rankingen var det en rad andra parametrar att ta hänsyn till. T.ex. resultat i
Uefa Nations League, i vilka länder matcherna skall spelas och allvarliga politiska konflikter
länder emellan. Datorprogrammet klarade förstås detta med glans och alla länder kom
snabbt till rätt grupp.
För Sveriges del tycker jag det blev en intressant grupp med Spanien, Norge, Rumänien,
Malta och Färöarna. Sådana härliga kamper det kan bli mellan lagen från
broderländerna. Ovisst men med ett litet plus för blågult. Något att se framemot till nästa
år.
lö 1/12 Julinflation
Ofta talas om att det behövs en viss inflation i bemärkelsen en viss prishöjning. Jag har väl
inte riktigt förstått varför, men det har väl något med kapitalismen att göra När kan tänka.
Inflation brukar också användas på företeelser som det är alldeles för mycket av. Just i
dessa tider är ordet synnerligen användbart. Nu står nämligen julmarknader, julloppisar,
julkonserter, julbord och alla handa andra juljippon som spön i backen. Alla har de ett
gemensamt och det är att plocka oss på pengar. Ibland går dessa till något välgörande
ändamål men ofta inte. Oavsett så blir det bara för mycket julande
Jag blir bara så trött på detta
fr 30/11 Brösttoner
I den socialdemokratiska strävan efter regeringen via samverkan med C och L hamnar
naturligtvis Vänstern i ett dilemma. Att stödja en regering med uttalad högerpolitik enligt
mittenpartiernas krav borde vara helt omöjligt. Sjöstedt har också bröstat upp sig mot en
sådan regering om än ledd av Löfven. Bra om den hållningen behålls in till avgörandet. Det
bör finnas gränser för vad Vänstern kan tåla. Den tid lär vara förbi när Vänstern agerar
räddningsplanka för sossestyren.
En klar och stark vänsterpolitik mot alla former av högervridning är helt nödvändig. Allt
fumlande och hattande om detta bör vara uteslutet.
to 29/11 Ett halmstrå kvar
Malmö FF har, efter kvällens 2-2 mot Genk i Euro League, ett halmstrå kvar att rädda
fortsatt avancemang. Detta väntar i Turkiet om 14 dagar.
Jämfört med tidigare MFF -upplagor i Champions är årets lag svagare. Det allsvenska spelet
visade också detta. Märkligt för en klubb med så stora ekonomiska muskler.
Oavsett detta håller jag tummarna för att det ska bli seger mot Besiktas. MFF är, trots sina
brister, ändå sista hoppet i år för svensk klubbfotboll i Europa. Detta säger en del om
tillståndet i de svenska elitklubbarna
on 28/11 Historiskt vägval
Så har då både C och L presenterat sina politiska krav för att stödja en Löfvenledd regering.
Och det är precis som Björklund säger, att S måste göra en rejäl högersväng om
de ska få de s.k. mittenpartiernas stöd.
Så nu gäller helt klart ett historiskt vägval för sossarna. ANTINGEN stå fast vid sina principer
inom skatte- och fördelningspolitiken, hyresmarknaden, arbetsrätten ELLER vika ned sig för
den ultra liberala mittens krav inom dessa områden.

Stå fast betyder troligen nyval eller en högerregering med stöd av SD men med fortsatt
ställning som en del av vänsterkrafterna i landet.
Nedvikning betyder ett nytt regeringsinnehav men också ett adjö till rollen som ett
alternativ till vänster i politiken. Jag håller en slant på att S väljer regeringsmakten
ti 27/11 Kallt och rått
Novembervädret i Göteborg är sällan någon höjdare. Fuktigt, rått, blåsigt och några grader
kallt är det vanliga. Så har det också varit denna november anno 2018. Det betyder
återkommande klädproblem.
Det räcker inte, att bara tänka på att klä sig varmt utan klädvalet måste även hålla fukten
och blåsten stången.
Det blir att ha en av mina regntåliga hattar på och sedan pressa ned den så hårt att inte
vindarna sveper iväg den.
Och det gäller att tänka på varma grejer under skinnjackan så att både väta och kalla vindar
hålls i schack.
Jag gillar det inte, men å andra sidan skulle jag tåla snö och stark köld ännu mindre. Det är
nog ändå bara att kämpa på tills våren kommer. För det gör den väl?
fr 23/11 6 000 000 000
Ja, så mycket pengar förväntas människor köpa för denna fredag.
En svindlande köpesumma som gör att handlarna skrattar hela vägen till banken.
Så rullar USA:s kulturimperialism vidare in över landet. Nyligen var det jippot "Halloween"
som bredde ut sig. Nu är det "Black Friday" som fått fotfäste
Vad blir det härnäst? "Thanksgiving" med sina religiösa förtecken?
"Labor day" istället för 1 Maj
Inget kan förvåna längre när det gäller knäfallet för den hycklande och kommersiella
kulturimperialismen
To 22/11 Avgörande närmar sig
Lööf har idag sonderat klart och som väntat utan annat resultat än att avgörandet i
regeringsfrågan närmar sig. Nu måste snart C och L och ompröva sina hållningar och välja
sida. Valet står mellan att antingen stå fast vid motståndet mot inflytande av
högernationalismen eller att vika ned sig och ge den blåbruna högern M/KD/SD en unik
makt i vårt land.
Oavsett hur den liberala mitten kommer att välja får avgörande betydelse för den framtida
utvecklingen i Sverige. Ja, så allvarligt är faktiskt läget
On 21/11 Hoppfullt
Sverige vann igår kväll med 2-0 mot Ryssland i Nations League efter årets mest sevärda
insats. Riktigt glädjande och ger framtidshopp. Mest hoppfullt var Kristoffer Olssons spel.
Han klarade att spela framåt, att själv våga stiga fram och avsluta och att våga sig på instick
med väggspel och gjorde dessutom ett bra hemjobb. Kort sagt en sedan länge saknad
playmaker som rimligen bara kan växa framöver.
Om det också kan vaskas fram ett par riktigt starka forwards så kan laget tom utmana de
allra bästa nationerna.
Fortsättning följer, spännande.

Ti 20/11 Tvättmotion
Många torde ha en återkommande fast tvättdag. Åtminstone gäller nog detta för dem som
tvättar i gemensam tvättstuga. Som varande pensionär försöker jag att med hänsyn til de
som arbetar välja tider mellan 08-15 på vardagar.
I vårt fall gäller därför tisdagsmorgnar som fast tvättid.
En sådan morgon pågår i skrivande stund så det blir ett springande upp och ner för våra fyra
trappor. Ihop med mina tre promenader tillsammans hunden blir trappspringet dagens
motion. Lagom tycker jag,
må 19/11 Slår dövörat till
Trump vill inte lyssna på det turkiska bandet från det saudiska mordet på Khashoggi. Även
om det som hörs är på arabiska, ett språk Trump inte begriper, är inställningen typisk och
ignorant.
Troligen söker väl Trump ännu en utväg för att inte behöva agera mot den saudiska
kronprinsen. När Trumps privata kapitalintresse och USA:s globola makthunger står på spel
går mördarbandets ledare fri.
Cynismen och dubbelmoralen kan knappast visas mera naket
sö 18/11 Bäst på nästan allt
Ser en timmas program med och om Björn Ranelid. Det hela lämnar en obehaglig
eftersmak.
Sällan har tittarna fått så mycket pratig självgodhet och självhävdelse på en och samma
gång av en och samma person. Om och om igen betonade BR att han var den ende och den
bäste i Sverige på än det ena och än det andra. Parallellt med detta förklarade han andra
människor som varande korkade och efterblivna för att de inte delade hans uppfattningar
eller såg hans självutnämnda storhet.
Att han inte sa något om tidens svåra frågor gjorde att den bullrande tomheten ekade ännu
starkare.
lö 17/11 Räddade av straffar igen
Sverige besegrar Turkiet i ödesmatch. Hoppet lever om avancemang till Nations League gr
A. Men fortfarande är det en beklämmande måltorka och mestadels ett torftigt spel. För
tredje gången räddade av en straffspark. Det är väl historiskt kan tänka.
Berg får fortsätta på topp trots inga mål på 18 matcher. Märklig favorisering när andra bara
får några få chanser och sedan är det ut i kylan igen.
fr 16/11 Tankar om offentlig konst
Det är lite snårigt med det där att publicera foton av offentlig konst på nätet. Av HD dom
från 2016 verkar det helt klart, att foton av sådan konst icke utan ersättning till konstnären
kan läggas i databaser. Bra tycker jag.
Däremot verkar det inte vara någon större risk, att till en privat artikel lägga en bild av
offentlig konst som illustration. Bra det också.
Sen är det ju frågan om vad som är offentlig konst.
Är det bara sådant som placerats ut, finansierats och ägs av det offentliga dvs myndigheter,
stat och kommuner?
Eller är det all konst som finns i det offentliga rummet oavsett vad den är och var den

befinner sig? Är t.ex. otillåtna men snygga och intressanta graffitimålningar på tråkiga
husväggar offentlig konst? År de i så fall skyddade av HD domen?
Och om jag utan lov skulle placera några av mina träfigurer på lämplig plats i staden skulle
dessa då omedelbums bli offentlig konst. Lockande fundering som jag kanske borde kolla i
praktisk handling någon dag
to 15/11 Uppmuntran
Känner att i den svåra tiden behövs en passande sång. Lär mig därför Biermans
"Uppmuntran" utantill och finner kraft i att sjunga denna:

Nej, låt dig ej förhårdna
i denna hårda tid.
Dom alltför hårda brister,
dom alltför styva mister
sin vassa udd därvid.
Nej, låt dig ej förbittras
i denna bittra tid,
för grämelsen den bygger
ett galler runt omkring dig,
och makten klarar sig.
Nej, låt dig ej förskräckas
i denna skräckens tid.
Dom hoppas ju på detta,
att innan kampen börjat,
vi gett oss utan strid.
Nej, låt dig ej förbrukas,
men bruka väl din tid.
Nej, låt dig aldrig kuvas,
du stöder oss, vi stöder dig,
vi ger varandra liv.
Vi låter oss ej tystas
i denna tysta tid,
en dag ska marken grönska,
då står vi alla starka,
då är den här vår tid.
on 14/11 Bespottad
Annie Lööf har fått ett sonderingsuppdrag. Nu ska sakpolitik och inte statsminister- frågan
sättas i centrum. Mot bakgrund av C:s högerhållning i ekonomi och arbetsmarknad borde
blocköverskridande i just sakfrågor vara en omöjlighet.
Men kanske ändå inte. Den socialdemokratiska makthungern kanske kan leda till en ny
högersväng från S sida. Det har ju hänt förr så inget i den vägen skulle förvåna.

Ett litet stalltips.
Det blir Löfven till slut och då med en politisk uppgörelse med C, L och MP. Fördelen med
detta är att SD förlorar inflytande och att högerblocket manifesteras. Nackdelen är att
politiken riskerar drabba det arbetande folket vilket ju är riktigt allvarligt
ti 13/11 Kredit till C och L
Både C och L har nu sagt Nej till en ren högerregering som stöds av SD.
Det är på sin plats, att ge C och L kredit för deras rakryggade motstånd mot alla former av
inflytande från SD.
Det är också avslöjande, att kapitalisthögern M och den kristna högern KD inte alls har
något emot att få stöd av SD. Kanske inte så konstigt eftersom dessas värdegemenskap med
SD tycks ha blivit allt större över tid.
Den förenade högerns utbrytning ur den borgerliga alliansen är dock inte förvånande.
M:s makthungriga och arroganta behandling av C och L har pågått länge, men denna gång
kanske det gått för långt?
Fortsättning följer och högerns mediamegafoner på ledarsidorna i SvD, GP och andra drakar
vässar sina giftiga pennor.
må 12/11 Årsbokslut
Igår var vi ett trevligt gäng tillsammans och såg den allsvenska avslutningsmatchen
BK Häcken - IFK Norrköping 0-1
Rättvist men tråkigt att inte segern räckte till guld fö r Peking. Nu blev AIK med sitt tråkspel
årets mästare. Detta är bara att beklaga.
Häcken, som är den göteborgska fotbollens enda ljusglimt, har all heder av sin säsong. Med
trevligt och offensivt lir har laget bjudit på många högtidsstunder.
Dessa tackar vi för och hoppas på flera sådana 2019
Sö 11/11 100 år sedan
Kl 11 den 11/11 2018 slutade första världskriget efter att miljontals människor dött. Trots
detta startades 1939 ett nytt världskrig som skulle bli ännu värre mätt i förödelse och
antalet döda. I båda krigen bar högernationalismen skulden till katastroferna.
Idag vädrar samma antidemokratiska och antihumanitära krafter åter morgonluft i många
länder. Kampen mot detta onda måste tas av alla progressiva.
Släpp inte taget, tappa inte modet. No passaran!
lö 10/11 Liten försämring
Åldern tar ut sin rätt på många olika sätt. Värst är det förstås när kroppen drabbas av svåra
sjukdomar eller när den mentala skärpan tynar bort.
Men så finns det också en del smågrejer som är synnerligen irriterande ibland. En sådan
förändring är, i varje fall för mig, att jag inte kommer ihåg namn på samma sätt som förr.
Förr satte jag stor vikt vid att kunna många elevers namn. Ibland kunde jag koppla ihop runt
600 namn med rätta personer. Något sådant är inte möjligt idag, utan allt oftare blir det
: Vad var det hen hette nu igen? En liten och vanlig men tråkig åldersförändring, tänker jag

fre 9/11 Ett skrivarmål nått
Jag har idag gjort klart ett litet sagohäfte till ett barnbarn. Hon fyller 10 år i december och
då bör det ju vara en lite speciell present, eller hur?
Detta har varit ett av mina olika skrivarmål för året och att det uppnåtts känns faktiskt
väldigt bra
Jag behöver nu nya mål för mitt författande till nästa år. Funderar över vad det ska bli.
Kanske några noveller. Många uppslag finns för detta. Kanske en samling nya strofer att
tillfoga de gamla? Kanske försöka mig på några kåserier? Får se hur det blir.
to 8/11 Farlig utveckling
Trodde först att sociala medier i första hand skulle ha positiva effekter. Jag är mer tveksam
nu. Dess brottsliga användning tycks inte ha några gränser. Spridningen av hat och
människofientlig propaganda är fruktansvärd. Användares fokus till bara information som
bekräftar de egna åsikterna förlamar all förnuftig dialog och faktakunskap.
Utvecklingen är både farlig och tråkig. Kan något göras mot detta???
ons 7/11 Rappare valvaka
Det har varit en lång natts färd mot morgon för mig. Fascinerad över allt vad valvakor heter
har jag under natten följt "Midterm" i USA. Inte utan att man blir imponerad över CNN:s
rapportering och dess experters kunnande. Rappheten och överblicken är i jämförelse med
svenska valvakors dito helt överlägsen
ti 6/11 Frustrerad hund
Hundens beteende ställer frågor. Vår nu drygt 1-åriga tik skäller numera vid många ljud och
när den från vårt fönster ser andra hundar. När den lilla blir tillsagd att sluta upphör hon
och kommer till oss och gläfser, slickar och gäspar. Verkar som den ber om förlåtelse och är
frustrerad. Undrar hur detta kommer att utvecklas
må 5/11 Utkristallisering
Moderate talmannen Norlén har idag gett moderatledaren Kristersson en ny chans att bli
statsminister. Detta efter att deras parti tillsammans med KD vägrat låta gröna
Allianskollegan Lööf få sondera ett bredare regeringsalternativ.
Verklighetens politiska karta med den mörkblå högern SD/M/KD, den ljusblågröna mitten
med C,L och MP samt de rosa-röda S och V utkristalliserar sig.
Äntligen!

