
OBS!  Den som önskar svara på något som skrivs här kan antingen svara i Gästboken, som är ett utmärkt forum, eller skriva ett mejl. I båda fallen  kommer det att publiceras här senare, vid nästa uppdatering

9 november 2018: Rubrik:  Min mamma och jag. 
Med adress till Sveriges Radio och samtliga privata radiokanaler i Sverige. 
Min mor kom från Tyskland till Sverige, kanske den första vågen av invandring, efter andra världskriget. Hon använde ibland uttrycket "stupid", ett uttryck som jag idag kommer att tänka på när jag hör musikvalet i Sveriges Radio och samtliga privata radiokanaler. Nu tänker förstås Anglosax-fantasterna genast att det betyder "dum". Nej, uttrycket finns faktiskt i en Tysk-Svensk / Svensk-Tysk ordbok och då står det för betydelsen enfald.  Kanske ska jag säga när jag nu vill säga några ord om musikvalet i dessa omnämnda radiokanaler "stupiid" om detta helt dominerande engelska språket, dvs. utbudet "är till 98 %" på engelska. Detär väl Sveriges Radio i så fall som står för någon variation. Hur har det blivit så här - görs ingen musik i andra länder? Det kan jag väl aldrig tro. Ännu mer stupiid blir det ju om man inom EU tänker fortsätta använda engelskan som huvuspråk även efter Englands utträde ur Unionen. 
Är det Dagis-generationen som växt upp, och har blivit fostrade så att bara se upp till en skenbart vinnande part och auktoriteter? 

Exempel:     miniversion.danm.fieste.slay.wav
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3 mars 2018: Insändaren ej postad till Uppsalatidningen. Skall redigeras mer först. 

Insändare Uppsalatidningen, Rubrik: Varumärkesproblem

Vart tog föreningen Demokratiska partiet vägen? Allting har förändrats mellan 2015-2017, luften och inspirationen har gått ur undertecknad, t.f.ombudet. Varumärket skulle förnyas efter 10 år, det borde jag i och för sig känna till, jag höll själv ett föredrag på Uppsala universitet, Juridicum, immaterialrätten, om det hösten 2001. Likaväl har det gått mig förbi våren 2015 när märket skulle förnyats. Jag har också flyttat sedan märket registrerades 2005, från Östhammar var jag bodde då, till Uppsala. Man kan tycka att Prv borde vara en myndighet bland andra t.ex. Skatteverket som med automatik underrättas om ny adress genom handlingen Adressändring. Men icke - förrens nu man lovat se över det förfarandet. Brevet med förnyelsekravet samt vidhäftad faktura påstår man nu har skickats ut, men till min gamla adress i Östhammar. Där har det helt enkelt förkommit, varken kommit i retur till Prv eller vidarebefordrats till undertecknad. Det är ju bara jag som heter så i Uppsala län eller i Sverige för den delen, så det borde ju inte kunnat vara så svårt att viderebefordra kan jag tycka. Det var alldeles för mycket konstigheter som drabbade mig när jag bodde i Östhammars kommun för att jag skall tro att det bara är slumpen faktiskt. Ingen skall tro att rättsväsendet nu återställer missad tidsfrist pga. det här uppenbara, nej inte en chans. Hos Prv och andra svarar man mig att jag får väl registrera det igen. Nej, mycket har förändrats hos Prv varumärkesenheten sedan 2005. Det var den dåvarande generaldirektören Gun Hellsvik som godkände märket då - jag tror inte mycket på att man idag skulle godkänna något från undertecknad. Processen har enligt min uppfattning byråkratiserats så mycket numera, och det gör man, också enligt min uppfattning, bara med den tanken bakom att myndigheterna skall kunna kontrollera mer än tidigare vad som registreras. Eller med andra ord: det mesta i sakernas tillstånd skall tillbaks till där det alltid har varit. Tio år är ju annars bara en inkörningsperiod för ett varumärke och är ingenting i sammanhanget. Jag har trots allt lagt rätt mycket tid och även pengar, på projektet under åren. Valet jag har nu är att försöka fortsätta ändå utan varumäkesregistreringen och bara med hjälp av min hemsida på Internet - jag kan sätta upp dessa problem som på partiprogrammet. Att så här skall det inte få gå till. 
Vidare finns också möjligheten att registrera Demokratiska partiet som en t.ex. ideell organisation med stadgar, eller annan bolagsform. Men då är förutsättningen att det blir något intresse i Sverige. Det har det ju inte varit hittills, man är uppenbart nöjda med dom politiska partier man har.  Annars blir det nerlagt projektet. Sverige inte redo för så drastiska förändringar. Själv har jag oftast nya planer och ideer att satsa på, åren går också och det börjar bli dags att planera för tiden efter det här. 

Mikael Wogenius t.f. ombud f.d. föreningen Demokratiska partiet i Sverige 

___________________________________________________________________________
Inlägg 9 den 6 augusti 2016, svenska kronans värde
Ber om ursäkt för benämningen skräpvaluta på den svenska kronan. Det finns länder där man ännu får mycket för en svensk krona som t.ex. Japan, Tjeckien, Ungern, Indien, Indonesien, Island, Marocko i någon mån, Mexico, Ryssland, Thailand. Så finns det några som är ungefär plus/minus samma värde som t.ex. HongKong, Kina. Källa: Sverigers television Valutakurser, 6 aug 2016. Härutöver finns det säkert fler länder där jag får mycket för en svensk krona som t.ex. Colombia, som inte är med i Svt:s förteckning. Gentemot euron står ju kronan idag i 9:50 för en euro. Jag var i Tjeckien och Tyskland (Berlin) på semestern och i Tjeckien där är det ju verkligen behagliga priser. I Tyskland kostar en normalresa med U-bahn 2,70 euro numera vilket ju blir då i svenska krona ca 26 kronor. Men då får man ju räkna att de kör oftast var 5.e minut. Det är ganska otroligt egentligen.

Inlägg 8 den 29 maj 2014, Gunnar Wetterberg.
Gunnar Wetterberg är en enastående föredragshållare, påläst; kan hela Sveriges historia. Häromdagen på e.m. i tv2 var det något (jag tror sänt från Umeå) som fängslade mig väldigt. Tyvärr var jag tvungen åka till jobbet och fick avbryta – kan bara hoppas att det kommer i repris någon gång.
Inlägg 7 den 29 maj 2014, Quisling
På TV 10 har visats ett par gånger en mycket bra och intressant dokumentär om Norge och Vidkun Quisling under tid före och under andra världskriget. Det visar på hur inblandat vårt grannland egentligen var i andra världskriget och det var mycket mer än jag faktiskt hade trott eller har känt till. Det skulle väl vara värt att visa den dokumentären i Svt som nästan undervisningsmaterial om hur det kan gå till faktiskt. Han blev ju t.o.m. avrättad 1945 efter kriget, Quisling. Lika lite nån vill heta så efter det, som nån vill heta Hitler……
Inlägg 6 den 6 maj 2014, Avlyssningen
Det var ju glädjande, Super!, att jag fick rätt i alla fall om det där med avlyssning av allt och alla i telefon, internet osv.  Mycket pengar har det kostat varav en del väl i alla fall nu blir återbetalt.  Alltså min insändare till DN då 2006 som även finns återgiven här på hemsidan (länk). 
Inlägg 5 den 6 maj 2014, Repo-räntan
Angående LO:s krav på ytterligare sänkt repo-ränta. Blankt nej naturligtvis, det råder redan en Joakim von Anka effekt inom vissa områden i ekonomin.  Tvärtom borde räntan höjas till normalnivåer.  I en kommun här norr om Uppsala byggde man för några år sedan en motorbana s.k. Dragracing.  Det har gått i media rätt många turer nu om det där. Konkurs, banan hade kostat 160 miljoner att bygga och värderades nu till ca 40 milj och man fick 20 miljoner i utförsäljningen av konkursboet. Ganska mycket pengar om man ser till bygden här, men som sagt, pengarna flödar pga. den låga räntan. Det känns verkligen som  om Kronan är en skräpvaluta nuförtiden och inte mycket värd.
Inlägg 4 den 6 maj 2014, Partiledardebatt
Bland annat partiledardebatt i Agenda Svt, politikerna pratar om (också lokalpolitiker här i Uppsala) lågkonjunktur resp dubbel lågkonjunktur s.k. dubbeldeep och vän av ordning undrar naturligtvis över en definition av lågkonjunktur resp dubbel lågkonjunktur. Ungefär som man på SMHI definierar när det är vår eller sommar. T.ex. finns det väl vissa branscher som inte påverkas av lågkonjunktutr överhuvudtaget exempelvis livsmedelsbranschen, kollektivtrafik osv. Men ingen programledare från vare sig Sveriges Radio eller Sveriges Television kommer visst på tanken att fråga dem politikerna efter en definition på vad dom menar med lågkonjunktur. F.ö. så räknas väl politiken också till en bransch där det aldrigråder lågkonjunktur.  Själv har jag i ingen grad heller märkt av någon lågkonjunktur. Det är en intressant fråga – säg vilka tidsperioder från mitten av 1970-talet som det varit lågkonjunktur och hur den i så fall är definierad. Jag tror f.ö. har lagt märke till på sista tiden att vår valuta, Kronan, har sjunkit i värde gentemot t.ex. Euron – en ”smygdevalvering” om än liten.
Inlägg 3 den 9 april 2014     (Flyttat från Gästboken)  Alliansen, politik m.m.
Här gick det tydligen att publicera i allafall  Återgivande ungefärligen vad jag skrivit, eller försökte i alla fall: Angående debatten på fredagen om ett inlägg som socialdemokraterna skrivit på Debatt DN så tycker jag att det var bra som alliansen förhöll sig till uttalanden från (s) om samarbete över blockgränsen. Det är väl precis så som statsminister Reinfeldt uttryckte det; (s) längtar bara tillbaks till tiden som varit förr, då de fick vara i centrum och kunde göra uppgörelser alltefter dagsformen antingen till höger eller vänster. Den tiden är slut sade statsministern och det kan väl heller inte undgå någon som läst på Demokratiska partiets hemsida var Dp står i frågan. Nu har jag tyvärr inte mer tid idag - jag skall undersöka vad är med bloggarna för fel, jag hatar sån´t där att få göra om saker. Det är bara Internet tillbaks till hur det var förr...censur.  Ska lägga till här också i texten att vad jag mer tänkte skriva (hade väl skrivit också…..) att anledningen till att jag ibland allvarligt kritiserar Alliansregeringen det är att jag trodde väl nästan att politik skulle vara tuffare än som det tycks vara och att vad jag tänkte år 2006 det var väl att ”bättre låta vänsterblocket regera ihjäl sig, och ta över sedan och kunna få igenom sin politik” än detta hattande som har blivit på sistone med att sitta i minoritet.  Rätt eller fel…..eller bättre att i alla fall komma upp på banan så fort som möjligt…..?
Inlägg 2  9 april 2014  
Teknokrater och byråkrater 
På Svt – vartill vi ju i det närmaste är tvångsanslutna numera……nåja, fast en del vettiga saker har dom väl i alla fall – Kunskapskanalen visades nyligen ännu en i raden av skildringar av andra världskriget. Jag följde den inte serien i tre delar men råkade knappa in kanalenav en slump häromdagen. Den amerikanske prensentatören (programmen var väl amerikanska, tror jag) skulle skildra den tyska ledningen då han uttryckte det på så sätt att han menade att densamma bestod av teknokrater, vilket på svenska texten översattes med byråkrater. Det är anmärkningsvärt hur slarviga man är med fakta i en sådan s.k. public-service institution som Svt är. Teknokrati betyder enligt ordboken ”teknokrati [av grek, techne, jfr teknik, och kraten, härska], teknikervälde, samhälle organiserat och lett av personer med teoretiskt underbyggd kunskap om produktions- och samhällsprocesser.” Jag reagerade på just den här saken pga. att jag själv för några år sedan kom just i kontakt med någonting väldigt konstigt och märkligt i det svenska samhället. Jag kunde inte sätta någon definition på det knepiga förrän jag kom på just ordet ”teknokrater”. Det finns nog anledning att vara vaksam på detta fenomen.  
Inlägg 2  30 december 2013  Allmänt
Alla länkar musik är borttagna tills vidare, vidare; storstädning av hemsidorna kommer att ske under våren 2014.  Det är en del problem också med publicerandet av hemsidan ut på nätet. Det går lite väl sakta, och ibland så bryter det av, ofta retfullt nog när nästan allt är publicerat – då bryter det plötsligt, och man får göra om det.  Det måste vara – och varit – mycket skojeri med det här med Internet. Jag tänker på att vi hade färgtv redan för länge sedan, och det har ju aldig ens varit på tal om att filmer t.ex. skulle brytas av rätt som detär pga. att TV-n måste ”ladda ner fler Gigabyte innan filmen kan fortsätta”. Det har vi ju tagit för givet, och aldrig ens tänkt på hur det funkar men det måste vara en stark sändare man har där i Stockholm, Tv-tornet, som sänder ut televisionen. Det blir väl också för min del att byta datorn igen, förmodligen nu under våren. Den räcker för mina behov men när webbläsarna kräver högre effekt för att fungera, så tvingar dom ju en till att byta till nyare grejor igen.
Gott nytt 2014 !
Inlägg 1 23 november 2013.   Prov

 

