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23-10-2011 

 

Ti opdateringer på facebook 
 

Folk der ikke er på facebook, har ofte en ganske fast forestilling om hvad der foregår der. At der 

jævnt hen fortælles småting, som at nu har jeg klippet negle og gået en tur med hunden – og det er 

jo ikke helt forkert. Men hvis det kun var det – tror jeg ikke der var så mange på facebook, som der 

er. 

På grund at noget lettilgængeligt ved facebook glemmer jeg som blogadminstrator tit at tænke på, at 

de links og kommentarer jeg placerer på facebook lige så vel kunne have fundet plads her i bloggen. 

Her ville de imidlertid slet ikke få den opmærksomhed, som de får på facebook og de hilsener som 

følger med. Disse feedbacks kan man vel kalde intetsigende, men da det jo er venner man har et vist 

kendskab til, ved man hvad der ligger bag. 

Her prøver jeg at anbringe de seneste ti af mine opdateringer, selvom jeg ikke har en mening om at 

det er ti, som er typiske for mig. Diverse kommentarer fra andre fjernet: 

 

 
Per-Olof Johansson 

Hører du til dem, der hverken giver tiggere eller klipper tuber op? Fordi tiggeren er nok en fup-

tigger og tuben er nok tom. Så tror jeg, du bliver snydt mere af tubefabrikanten end af tiggeren. 

 

 

Per-Olof Johansson anbefaler et link. 

 
Naomi Wolf: how I was arrested at Occupy Wall Street  

Naomi Wolf: Arresting a middle-aged writer in an evening gown for peaceable conduct is a far cry 

from when America was a free republic 

 

Per-Olof Johansson:  ....."first they come for the "other" – the "terrorist", the brown person, the 

Muslim, the outsider; then they come for you – while you are standing on a sidewalk in evening 

dress, obeying the law."  

 

 

 
Per-Olof Johansson 

 - var vist altid tryg ved bogen, når han havde tegnet.. 

http://www.rxchr.mono.net/ 

http://www.per-olof.dk | mailto:mail@per-olof.dk |   Blog: http://perolofdk.wordpress.com/  
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Foreningen "Rasmus Christiansens Venner" - Velkommen  

www.rxchr.mono.net  

Landskabs- og dyremaleren Rasmus Christiansen (1863 - 1940) født i Bjertrup, udstillede på 

Charlottenborg, besøgte i en årrække Hjarbæk om sommeren og malede en mængde billeder. 

 

 
Per-Olof Johansson 

Der er kommet en bog om Rasmus Christiansen - den er jeg frem til - hans tegninger var fast 

inventar i mange gamle børnebøger og julehefter, 

http://perolofdk.wordpress.com/2011/01/23/skumpelskud/ 

 
Skumpelskud  

perolofdk.wordpress.com  

Rasmus Christiansen, 1863-1940, dansk maler og tegner. Nogle drenge en vinterdag på en islagt sø. 

Bag skråningen med høje træer gavlen af et hus. Drengene er i gang med en slædefart på ... 

 

 

 
Per-Olof Johansson 

Her kan man plukke æbler og der er mange sorter at vælge imellem, og en fantastisk udsigt over 

'Sjælsø og adgang til skoven..lørdag og søndag, denne uge og næste uge og måske en gang til, hvis 

vejret arter 

sig...http://maps.google.dk/maps?f=d&source=s_q&hl=da&q=Sandholmg%C3%A5rdsvej+31%2C

+3450%2C+Aller%C3%B8d&sll=55.869147%2C11.228027&sspn=9.061547%2C19.665527&ie=

UTF8&geocode=%3BCYwfqt_3HqN7FQiZVAMdmAu9ACl7IgWIW0ZSRjHMkBNwFY9CGA&

split=0&hq&hnear=Sandholmg%C3%A5rdsvej+31%2C+3450+Liller%C3%B8d&t=m&z=16&vps

rc=0&iwloc=A&daddr=Sandholmg%C3%A5rdsvej+31%2C+3450+Liller%C3%B8d 

 
Sandholmgårdsvej 31, 3450 Lillerød - Google Maps  

maps.google.dk  
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Per-Olof Johansson 

 - I dag Java-update, Ok - men også en besked om, at jeg havde de gamle opdateringer stående, og at 

jeg bør slette dem! Hm andre programmer har det med i opdateringspakken . men ok: Ni 

programmer slettet, over 500 MB, ja oprydning er da godt - 

 

 
SENESTE AKTIVITET 

 

[her adskillige udvekslinger af bemærkninger med vennerne] 

 

 
Per-Olof Johansson 

Jeg søgte efter en fælles side for danske keramikere her på facebook - jeg fandt en lukket side - så 

må man jo videre ud...men der mangler jo en del - http://danskepottemagere.dk/test/ 

 

 

 

 
Per-Olof Johansson 

http://perolofdk.com/readme2.htm#tilegnelse  

TILEGNELSE fra P. Syv til dronning Charlotte Amalia1695 - Scandinavian old poetry on the Web  

perolofdk.com  

Disse Viser vise hen til Viisdom, Og undervise de U-vise, At lære den gode Og forkaste den onde 

Viis, Til at fly Lyder, Og følge Dyder, Vandre den rette Bane, Sky den U-rette Vane, Hade de 

forrige og Disse Tiders Undskab, kiende de Onde Idretters Frydelige Indgang, Farlige Fremgang, 

men ... 

. 

 

 
SENESTE AKTIVITET 

Per-Olof synes godt om Pottery. 

[samt adskillige bemærkninger til vennerne] 

Per-Olof synes godt om Fiber Art Now. 

Per-Olof synes godt om Oslo Kunstforening / Oslo Fine Art Society og Ballenas Secondary School. 

 

 


