
   

                        kottåret 2016 gick som ett skott och nu har vi 2017 i siktet, men det går 
inte att skjuta på. Visst är det lite lustigt hur vi i efterhand lyckas komprimera tolv 
månader till en enda liten mening – ”Ja, nu har det gått ett år igen” – när det har hänt så 
mycket och vissa dagar aldrig ville ta slut?! 
     En långdragen historia var förstås presidentvalet i USA, denna politiska tragikomik där 
två pensionärer idiotförklarade varandra i jakten på makten. Om det ändå hade varit en 
intern strid inom PRO för då hade konsekvenserna inte blivit så stora … Drömscenariot 
vore samma upplösning som i Lars Ekborgs gamla monolog: ”Vi hade en skönhetstävling 
hemma i byn och alla kärringar ställde upp. Ingen vann.” 
     Och så har Storbritannien haft fräckheten att lämna EU. Fast lite märkligt är det att vi 
måste finansiera en så omfattande byråkrati bara för att umgås över gränserna, vänner 
borde kunna fördra varandra utan fördrag. Hursomhelst så kan britterna nu konstatera 
samma som de brukar när dimman ligger tät över Engelska kanalen: ”Europa är isolerat!” 
     Att Fidel Castro gått ur tiden öppnar intressanta möjligheter. En är att Donald Trump 
lägger ett bud på Cuba, döper om landet till Cuba Libre (Det fria Kuba) och får påven, alltså 
Rom, och Coca Cola att sponsra driften. Skål!
     Det som hela året satt sin prägel på nyhetssändningarna är de tragiska  
händelserna i arabländerna och annorstädes. För att inte tala om alla stackars 
människor som tvingas på flykt och måste försöka skapa sin framtid i ett  
nytt och mycket främmande land. Det är lätt att skylla alltihop på de patetiska och 
maktgalna diktatorerna, men vår store humanist Tage Danielsson pekade på det stora 
ansvar som vi alla kan ta: ”Tänk om det blev krig och ingen kom.” 
     Som vanligt rullar de gående julborden på runt om i landet, nu med lite extra kunglig 
symbolik kring prinskorven eftersom Sverige i år fått två nya prinsar, Oscar och 
Alexander. Har du förresten tänkt på hur jämlikt det är att stå i en matkö? Alla får rätt. 
     Nobelpriset i litteratur går knappast att förbise när vi resumerar 2016. Att Bob 
Dylan över huvud taget fick det var en överraskning i sig, dock har det ojats mest över 
att han inte hade artigheten att komma och ta emot priset. Men det kanske var han 
som hade rätt och alla andra fel – på nobelfesten är det ju ingen matkö – eftersom den 
spränglärde Alfred Nobel ogillade fester och förmodligen själv hade uteblivit. Dels hade 
han stora matsmältningsproblem, dels hade han ingen som helst lust att mingla. 
     Snart är det dags för årets finalfestande med god mat och dryck så unna dig nu några 
sköna helger och njut av tillvaron! Det skall bli intressant att se hur Bob Dylan firar nyår, 
månne sitter han där i sin ensamhet när nyårsklockorna ringer och mumlar ”No bell.” 


