
Julhälsning från en ”snöstubbe”. 

Precis som vi lärt oss ord som pandemi, covid 19, mutat-

ion och deltavirus dyker det upp ytterligare ett ord – 

omikron ! 

Tar det aldrig slut?  

Jo, förhoppnings-

vis om vi inte 

trängs och kra-

mas, men tvättar 

händerna och vac-

cinerar oss. I 

värsta fall får vi ta på oss munskyddet igen 

så ingen hör våra klagomål på dem som 

bryter mot alla regler. 

I början av september gjorde vi en bussresa 

in i Norge. Vid Svinesund skulle våra covid-

pass inspekteras. Lite oroliga var vi nog om 

alla skulle komma in i vårt ”broderland” 

som vi tycker så mycket om. 33 personer 

beordrades att kliva av bussen och ställa 

upp oss på två meters avstånd mot en be-

tongvägg. Ett tiotal poliser kom marsche-

rande på rad och gjorde kontrollen. Vi var 

nästan beredda att sträcka upp armarna 

och be om nåd inför en ev. skenavrättning, 

då leendet på poliserna skvallrade om att 

allt var OK. Det var tydligen bara en makt-

demonstration mot en trätobroder. Det 

finns en gräns för allting – kan man tycka. 

QR-kod 

Vi får nu finna oss i att nya 

restriktioner införs för att 

begränsa smittspridningen. 

Det är lika bra att inför-

skaffa vaccineringsbevis med QR-kod via 

sin smartphone eller dator på 1177 och 

identifiera sig med bankid. Om man inte 

har det, går det att sända en blankett på 

posten för beställning av beviset på pap-

per. Vi hjälper till att få fram blanketten om 

du önskar. 

Årets julfirande blir kanske inte lika isolerat 

och stillsamt som fjolårets.  Stillhet hör an-

nars till det ursprungliga julfirandet. Stilla 

natt sjöngs till och med mellan fienderna i 

Europas skyttegravar under första världs-

kriget, sägs det. Så kanske vi kan skönja ett 

mer lagom och ursprungligare julfirande i 

spåren efter en pandemi. Vi kanske t.o.m. 

har lärt oss något om hur gränskonflikter 

hanteras – genom ömsesidig respekt. 

God Jul och ett Gott nytt år 

önskar Claes 

 

 

 

 


