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E
Sb1 - c3
Ebbe

A0301
Lf8 - c5
Jag begriper inte riktigt vad du
för står  el ler  din  lek med
Avigsidan....
Jag tycker det är en riktig
uppmuntrare. Jag har sällan haft så
roligt som när jag läste brevet från
den italienske hotellgästen. Idag
fick jag Spader Madam. Det är nog
den bästa av de alla.
/alf

E0301
h2 -h3.
Den 26 februari undrar du, om jag
känner till boken “Avigsidan”. Jag
tolkade detta som en diskret
sondering ifrån din sida: ägde jag
redan den tilltänkta presentboken?

Vad är Spader Madame?
Ebbe

A0302
c7 - c6
Här ser man vådan av att inte sätta
kommatecken på rätt ställe. Spader,
Madame! skulle det ha varit och då
finns det väl ingen möjlighet att du
skulle ha frågat vad detta var?!
Du skrev att du såg den 17
november förra året. Eller har ditt
minne blivit ännu sämre än mitt?
Då kan man köpa en mångfald örter
till dyra priser, bl a i tidningen
L a n d ,  s om  j a g  t a g i t  e n
provprenumeration på. Annonserna
är den stora behållningen. Vad sägs
om ett porträtt av Wilhelm Moberg
inom glas och ram för bara 658:-?
Du får rabatt om du tar 12-pack.
Idag har jag varit i Jönköping och
handlat varmrökt vätternröding - i
morgon skall det bli stor fest med
sex inbjudna prominenter. En av
dem är allergisk mot fisk och måste
utfordras med galet oxkött.
Har du tänkt på att det bara är
korna som blir galna? Eller har du
hört talas om galna oxar? Att inte
feministerna protesterar..
/alf

E0302
d2 - d3.
Jaså “Spader, Madame!”. Jag trodde
d e t  h ä n g d e  s a m m a n  m e d
“Avigsidan”.
D e  p r om i n e n t a  -  ä r  d e t
affärskontakter?
Varför säger man inte helt enkelt
“kogalenskapen”?
Ebbe

A0303
h7 - h6
Affärsbekanta? Nej det är mest
tidigare kollegor från skolvärlden.
Galna kosjukan låter lite mer absurt
och lika vansinnigt som det är.
/alf

E0303
f2 - f4.
Missa inte “Mitt liv som hund”!
Ebbe

A0304
d7 - d5
Jodå, hundlivet är missat! Inte
mycket att göra åt den saken. Och
jag brukar alltid klanta mig på
något sätt när jag skall spela in
något.
EU borde förbjuda användandet av
andra bestick än rostfria och förorda
glas som platsar i en diskmaskin.
/alf

E0304
e4 x d5.
I kväll har det varit årsmöte med
Teaterföreningen och i morgon är
det styrelsemöte. “Why must the
show goes on?” Because . . . .
Ebbe

A0305
Sf6 x d5
Because... what should you do
otherwise.?
/alf

E0305
Lc4 x d5. Svart: c6 x d5.
Sg1 - f3. Objections?
Because . . . “we are not amused”,
för att tala med drottning Victoria.
Gillar du världsteatern?
Ebbe

A0306
Nja, det var nog inte så jag hade
tänkt när jag tog med hästen.
Istället blir mitt drag:
Dd8 - h4!!! Å andra sidan blir det
väl ingen större skillnad om jag
följer ditt förslag och sedan drar
iväg med damen. Eller?
Världsteatern? Om du menar den
teater som alla händelser utgör - då
är det intressant, underhållande och
lärorikt att sitta på parkett och
iaktta - men ett litet helvete att vara
med bland skådespelarna.
/alf

E0306
Jaha, jag är ju matt i nästa drag.
Nå, även Homeros slumrade ibland
(det låter väl något det).
Spelar du e2-e4, spelar jag e7-e5.
Spelar du d2-d4, spelar jag d7-d5.
How is business? Du har inte sagt
mycket om CAD och brukspatroner
på sistone.
Ebbe

A0307
e2 - e4 e7 - e5
c2 - c3
Blir det bra så? Ett ovanligt drag -
eller vad säger du?
Det har inte varit något roligt med
varken CAD eller Brukspatroner.
D e n  s e n a s t e  s ä n d n i n g e n
ytmonterade kort var så dålig, att
jag har skrotat halva leveransen, 50
kort. En nätt förlust på 10000:-.
Nu har jag gjort om kortet och
skaffat ny leverantör av både
korttillverkare och ytmonterare. Jag
måste beställa 100 st så det blir till
att ha 30000:- färska slantar i
beredskap. Och då skall naturligtvis
elen bli dyrare så jag står där med
rumpan bar - eller hur är det man
säger?
CAD ja. Det har varit tyst och stilla.
Dock vill även Estländare handla av
Cad One och det går ju bra. I går
sände jag första programmet dit.
Annars har jag slitit med att byta
diskmaskin i dag. Inget roligt alls
när det var meningen att jag skulle
hinna uppgradera min hemsida med

crim/mea9902.dtp

1



FastCAD 3D, som jag tänkte slå på
trumman för och börja sälja. Det får
bli i morgon om inget annat går
sönder.
/alf

E0307
Hell Ceasar!
Sg8 - f6.
I kväll har jag varit på teater och
sett två enaktare av Norén. Jag
önskar att jag hade kunnat redogöra
för dem.
Ebbe

A0308
d2 - d4
Att du inte kan redogöra för dessa
norenska enaktare kan väl ha
många orsaker. Själv skulle jag inte
ha kunnat göra det eftersom jag
aldrig begripit ett dugg av vad
denna person skrivit.
/alf

E0308
Hell caesar!
Caesar? Ja, om inte världen ska
slitas sönder i konvulsioner av
konflikter, krig och miljöförstörelse
måste man enas kring något, kring
någon. Själv sätter jag mitt hopp till
ett reformerat FN. Hell FN!
Mitt drag: e5 x d4.
Ebbe

A0309
Hell HELL!
Dd1 x d4
Nu blir det säkert en lustiger dans.
Hoppas på något kan man alltid
göra. Men det blir nog mest för
formens skull -djupt inombords
känner jag att alla ansträngningar
hos stora organisationer, alla
välmenande ingrepp, bestämmelser
och rekommendationer kommer att
förfela sin verkan eller vara
meningslösa. Så fort människan för-
söker ändra något till det bättre går
det rakt åt helvete.
Ta kristendom/kommunism! Visst
är dessa läror i grunden lika - sprid
godhet, dela lika, ta hand om
varandra, organisera godheten. Men
det blir mest skit av allt sammans.
FN, EU - goda ambitioner,
välmenande organisationer - och

nästan alltid enbart ett sätt för
byråkrattöntar att skaffa sig
välbetalda jobb.
Nej - jag kan inte tro på några
organisationer. Däremot verkar det
som om det mänskliga kollektivet
och världens utveckling följer någon
sorts kaos-teori, en underlig,
s l u m p a r t a d ,  o f ö r u t s e b a r
händelsekedja.
/alf

E0309
Hell vete!
Det är nog vad det är. Jag menar,
du har nog dessvärre rätt i vad du
säger i ditt senaste mail.
Sb8 - c6. Blir dansen lustigare än
så?
Ebbe

PS
Tack för korrekturet! Häftklammer
vill jag dock helst slippa, då jag
sätter in våra tänkvärda alster i
pärm. Den är nu full. Potz Donner,
haben wir das alles getan! DS

A0310
Hell havvvre, råg och mejram!
Dd4 - a4
Dans för en drottning och två hästar
- en riktig naturupplevelse till
musik av herr Bellman.
Nej, men i kväll tänker jag se på
TV från 1930, tror jag. Fortfarande
minns jag scener ur De Sju
Samurajerna, en fantastisk film. Jag
skall njuta och riktigt exelera i
onyttighet med mycket öl och
pepparkakor, syltlök och oliver.
/alf

E0310
Hell kornsbröd! (nu fick vi in all
säden, som hon sa - flickan)
Lf8 - c5.
Du ska “exelerera” (finns konstigt
nog ej enligt SAO) i njutning i
kväll. Det är rätt: vi ska njuta så
länge vi kan.
Ebbe

A0311
b2 - b4
Även om ordet inte finns så begrep
du vad jag menade. Kanske man
kan uppfinna ett nytt begripligt sprk
med rd sm nte fnns.

Tänk att man fortfarande kan
uppleva något nytt! “Få in all
säden” - ett uttalande som är
genialiskt i passande sammanhang -
och jag hade inte hört det trots 69
väl använda år. Tack för det!
/alf

E0311
Hell! (tja, vad tycker du?)
Lc5 - b6.
Även jag såg “De sju samurajerna” i
går kväll. Men blev besviken. Den
var dessutom onödigt lång.
Äter du syltlök och oliver så där
utan vidare, utan några tillbehör?
Visst ska man försöka njuta av livet
så länge man kan. Något annat vore
en oförskämdhet mot skaparen. Men
jag är ledsen för att jag är så dålig
på det. Borde nog anmäla mig till
någon slags kurs.
Ebbe

A0311-2
Hell Ström, Vete, Berg och dalbana!
b4 - b5
Tänker spela dam i fortsättningen..
Jodå, jag blandar syltlök, oliver,
fetaost i en skål och häller över
Thousand Island Dressing. Detta
äter jag till gott ÖL. Men så blev
jag också bortbytt på Orup och
tycker att Startrek Voyager är bluff.
Samurajerna var inte riktigt lika bra
som jag minns den från förr. Men
jag blev inte direkt besviken.
Troligen har sinnet slipats och
ögonen mattats med åldern.
/alf

E0312
Sc6 - e5.
“Hell-andet” kan i och för sig vara
en fruktbar idé. Risken är dock att
den urartar till ett fullkomligt
vansinnigt “heilande”.
I kväll såg jag “Nyckeln till frihet”
på TV4. En spännande och ovanligt
välgjord film. Såg du eller missade
du den?
Ebbe

A0312
f2 - f4
Jag tittade på filmen ibland -
särskilt mot slutet där skurken fick
sitt rätta straff. Det är andra eller
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tredje gången den sändes på TV.
Visst är den fängslande och ovanlig.
Dessutom undrar jag om den inte
har verklighetsbakgrund? Vet du?
I dag har jag haft besök av en kund
som åker mellan Norrköping och
Växjö för  att behandla sin
kärlkramp. Han arbetar bl a som
konsult för Cloetta och hade med
sig ett par kilo choklad i olika
förpackningar. Halleluja för
barnbarn.
/alf

E0313
Se5 - g4.
“Nyckeln till frihet” bygger på en
novell av Stephen King.
Betr Caesar-idén har den nog sitt
berättigande i vissa lägen. Jag
tänker t ex på Frankrike 1958, då
landet stod vid randen av ett
inbördeskrig. Det var “polsk
r i k s d a g ”  i  d e n  f r a n s k a
n a t i on a l för sa m l i n gen .  Med
uppbjudande av resterna av sitt
förnuft lyckades fjärde republiken
ena sig om att ge makten åt de
Gaulle. Jag är inte så påläst om
Challes kvaliteter, men det är av
mindre vikt i sammanhanget. I det
läget fick de Gaulle förkroppsliga
Caesar-idén, vilket visade att idéen
hade (har?) viss livskraft.
Å andra sidan har flertalet kungar
och kejsare varit rena katastrofer.
Det är som vore de fördömda -
dömda till klantighet, dumhet och
ren kriminalitet. Undantagen som
bekräftar regeln är inte många. På
raken kan jag bara erinra mig kung
David och Julius Caesar (båda
lyckades med sina enhetsverk och
fick stopp på inbördeskrigen).
Demokratin är den högsta idén
(åtminstone visionen om den). Men
för säkerhets skull ska man nog ha
en Caesar i rockärmen.
Ebbe

A0313
Sg1 - h3
Min käpphäst har alltid varit
“odlade monarker” när det gäller
styrelseform - eller upplyst despoti,

som man talade om som alternativ
under antiken. Och den som jag
alltid har undrat över av historiska
diktatorer är Sulla, mannen som var
en totalt okänslig slaktare och
enväldig despot under 8år (tror jag).
Men han gjorde slut på allt inbördes
käbbel och stod själv för mördandet
i statens namn.
Det märkliga med mannen är att
han en dag på höjden av sin makt
avsäger sig alltsammans och flyttar
ut till sin villa utanför staden och
lever vidare som en vanlig
privatperson.
Det som också har förvånat
hävdatecknare är det upphöjda
för a k t  h a n  vi sa de i  a l l a
sammanhang - oavsett om det
gällde motståndare, offer eller
lismande smickrare. Och ingen har
visst begripit hur han vågade ge
upp makten - han måste ha haft
tusentals hämdlystna, hatiska
anhöriga till mördade personer runt
omkring sig.
Till slut dör han av vanlig
blodstörtning - inte för en mördares
hand som Julius C.
Den författning han lämnade efter
sig var mästerlig, men byggde
felaktigt på en intrigant aristrokrati
- ändå höll den i tio år efter hans
död. Sulla har alltid fascinerat mig!
Hur var det med de Gaulle - var det
inte Algerietfrågan som han
lyckades lösa, dvs han genomdrev
att det blev självständigt?
/alf

E0313-2
d7 - d6.
De Gaulle och Algeriet-kriget är en
lång historia att redogöra för. Den
erhåller du bäst och enklast genom
ett uppslagsverk.
Ser du matprogrammen i TV1 med
Tina Nordström? Mm, henne skulle
jag vilja ha i köket!
Kan du via nätet ta fram artiklar ur
t ex Sydsvenskan? I så fall ska du
läsa Gunilla Bergdahls kåseri
idag(sid B6): “Avsluta med fyrkant”
(har du förresten levt 4-kant någon
gång?). Hon får verkligen till
poängerna, den tösen!

Nu har jag funnit en hållbar
livsfilosofi - tror jag. Frågan är
svaret (som man frågar får man
svar): Livsfilosofi!
Livet är naturligtvis till för att levas.
Hur ska det då levas? Ja, så att man
blir nöjd med det. Helst ska man
försöka göra det till ett konstverk.
Nu är det inte allom givet att kunna
göra konst av sitt liv. Men ett rejält
hantverk borde också kunna duga.
Skulle sen Sankte Pär finnas, är det
nog en nödvändighet för att bli
insläppt genom pärleporten. Synd
bara att jag kom på det så sent. Jag
hade behövt en mentor i unga år.
Men egentligen är det bara
självklarheter.
I  Ha va m a l  f i n n s  l i kn a n de
tankegångar: “Bort dör din hjord,
bort dör dina fränder. Själv dör du
även. Men ett vet jag som aldrig dör
- domen över död man”. Jo, men
vem ristar runorna?
Ebbe

A0314
Lf1 - e2
Jag hittade inte Gunillas artikel om
fyrkanten. Hur man lever fyrkant
har jag ingen aning om.
Jo jo nog tror jag att du skulle vilja
ha den tjejen i köket - du som lätt
blir kär i alla möjliga kvinns.
Visserligen ser  jag inte på
matprogram, men jag har sett henne
när jag springer förbi Birgits TV.
Det låter glädjande att du funnit en
livsfilosofi i att koppla konst och
hantverk till din levnad. Hoppas
verkligen att du lyckas och slipper
existensiella problem, som du skrev
om i ditt allra första mail.
Undrar om det inte är vad jag hållit
på med hela livet. Först att skaffa en
världsbild som ger vettiga för-
klaringar på alla iakttagna fenomen
- utan att bli hindrad av konvenans
och fantasibrist. Sen att skapa och
tillverka så mycket som möjligt och
fylla sin dag med verksamhet. Jo
minsann.
Existensiell ångest har jag aldrig
tyngts av - däremot av tungsinne,
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depression och dylikt. Och det är
väl inte riktigt samma sak?
När det gäller domen över död man
lär väl den negativa var uthålligast.
Och i dag rista ingen runor - jag
brukade säga till mina elever om
sådana saker.......
Ni lämnar efter er minnen och ett
avtryck i omgivande människors
sinnen. Och i efterlevandes. Se till
att det blir goda minnen och vackra
avtryck.
/alf

E0314
Dd8 - e7.
Att leva i fyrkant innebär att leva i
dubbla parförhållanden (2+2) -
enligt vad jag tror mig ha förstått.
Själv har jag bara prövat på fyrkant
i relationen 1+3. Det gick utmärkt:
Min kärlek är så stor att den räcker
till många.
Du fick inte fram Gunilla Bergdahls
kåseri. Men går det, i princip? Vad
var det i så fall som inte fungerade?
Runor - dödsrunor. Jag försökte
vara litet vitsig.
De Gaulle: Han fick slut på kriget
och drev igenom författningen till
den femte republiken med stark
presidentmakt. I övrigt fick han inte
mycket uträttat. Uppgivet lär han ha
sagt: “Hur ska man kunna styra ett
folk, som bara ifråga om ost har
1000 olika sorter/smaker”. Det
ligger en viss ironi i att det var just
detta förhållande som såväl gav
honom som berövade honom
makten.
Jaha, vad ska vi nu tackla, kasta oss
över för ämne? Jag har en känsla av
att vi stundom har klent på fötterna.
Åtminstone gäller det för min del.
Ebbe

A0315
Le2 - d3
Som vanligt har jag stopp i det
satans avloppet som lutar för litet.
Just nu tömmer jag varmvatten i det
var tionde minut och hoppas på
tillfällig bättring. Troligen måste
jag riva bort gammalt och lägga nytt
och då skall ingen satans rörmokare
få göra det. Den förra har bevisat att
han inte kunde.

Troligen hade de inte lagt ut
Gunilla B.s kåseri på nätet - allt får
ju inte plats där.
Nej jag har aldrig haft något annat
än parförhållanden. Tid igen...
/alf

E0315
Lc8 - f5.
Jag har aldrig levt fyrkant. Jag
skämtade. Däremot har det varit
nära några gånger.
Du kommer väl ihåg tipset jag gav
dig om biologisk avloppsrening?
Men vid akut behov måste man nog
använda kaustik soda. Har du prövat
det? Och har du prövat rensfjäder
(tror jag att det heter)?
Kolla om skadan ex-vis kan bero på
en sättning av huset! Då kan du få
ersättning av försäkringsbolaget.
Idag har jag varit i Älmhult och
spelat bordtennis med Svennis,
badat bastu och spelat schack (förra
gången vann jag, men idag
förlorade jag).
I kväll har jag varit på konsert i
Hässleholm och lyssnat till
dissonans-musik. Nå, det var inte
precis min tekopp. Musikanterna i
Zetterkvist-kvartetten var dock
mycket duktiga.
Nu är jag så trött, så trött att jag
tror jag går och lägger mig direkt.
Annars brukar jag sitta uppe till 2-3
tiden.
Ebbe

A0316
Sb1 - d2
Jag kommer alltid ihåg ditt tips om
biologin - när jag måste börja med
avloppet. Annars glömmer jag alltid
att leta efter det i varuhusen. Soda
har jag alltid hemma - ja, nu är det
slut efter gårdagens kamp med
avloppsfett. Men jag VANN! Nu
rinner det ganska bra - så länge det
varar. Att det är så uselt beror på att
rörmokaren drog röret utan lutning
- han ansåg att om man tog 4 tums
rör så var det ingen risk. Han hade
fel.
Det verkar som om du levde ett
aktivt och glatt liv där nere i Osby.

Här vräker det ner snö och då
lägger alltid plogen hela skiten på
min planhalva. 20 cm har det
kommit. FY TUSAN!
/alf

E0316
0 - 0. Kort rockad.
Bara lätt snöfall här, vilket snabbt
smälte bort. Sedan veckor tillbaka
har vi fullt med snödroppar i
trädgården.

I morgon, eller söndag, kör vi ev till
Lund.
Ebbe

A0318
Ke1 - d1
Inget schack härifrån under
lördagen - som du märkte. Grannen
var inbjuden för att “göra slut på en
del odrucken sprit” som jag sa i den
högtidliga inbjudan. De kom redan
1800 och avlägsnade sig 0030. Då
var syftet med sammankomsten
uppfyllt. I dag känns det konstigt.
/alf

E0318
Lf5 - g6.
Känns det konstigt? Det är bara att
köpa ny sprit!
Vi kom aldrig iväg till Lund. Nu
har vi siktet inställt på nästa helg.
Ebbe

A0319
Da4 - c4
Känns som om jag har gjort bort
mig....
Snart är det vårdagjämning och så
är det full vinter här med -18 grader
på natten och en jävla massa snö.
Rådjuren går in i trädgården och
letar efter mat, fåglarna knäpper
vingarna och ber böner om mat,
rododendron slår ihop bladen till
gröna stickor och Ramses pinkar
under trappan.
Så talar dessa knäppskallar om
växthuseffekt och varmare klimat
och vatten som skall stiga i Emån.
Vet dom inte att klimatet varierar
enbart med solfläckarna? Men som
vanligt tror Homo Idioticus att hon
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kan påverka allt. Visst är hon
duktig med attom-bomben (som
dom sa i Ludvigsborg när det small
första gången) men int klarar hon
att få det varmare i Småland.
Och veden är slut och kylan skall
vara till påska. Vem vinner Tomma
Skallen-priset? Kanske talibanerna?
Albanerna? Eller skall vi kanske
tala om VakumSkallen?
Vad tycker du om tillståndet i
världen? Detta år, 2001, verkar att
vara inledningen på det totalt galna
seklet.
/alf

E0319
Lg6 - h5.
Visst, jag håller med dig om
tillståndet i världen. Jag tror att det
här seklet kommer att bli avgörande
för jordens fortsatta existens:
antingen får man till en ändring till
det bättre, eller så går det rent åt
h e l v e t e .  M e n  d å  ä r  v i
förhoppningsvis redan borta.

På tal om det: innan du är “borta”,
alltså senildement - ska du inte
avsluta dina memoarer? Jag väntar
spänt på fortsättningen!
Ebbe

A0319-2
Jag såg det för sent.... Jag ger upp.
Du drar som vit.
/alf

A0320
Du såg nog inte mitt mail 0319-2.
Jag gav upp när jag såg vilken
vacker groda jag åstadkommit - du
känner ju till den där Homeros som
somnade...
Memoarer...? Det var så länge sedan
så jag minns inte var jag slutade.
Men jag borde hålla reda på saker
och göra det och det och det..
Om du drar e2 - e4 så drar jag e7 -
e5
/alf

E0321
Du såg tydligen mer än jag. Men
OK: Lf1 - c4.
På tal om tillståndet i världen:
Utvecklingen på Balkan är i viss
mening obegriplig. På så vis att den

går på tvärs med utvecklingen i
västeuropa. Där går man samman i
EU för att skapa en större
gemensam marknad och en
gemensam stark valuta. Det gamla
Jugoslavien var ju ett slags EU i
miniatyr.
Nu har federationen splittrats upp i
mindre beståndsdelar. Med mindre
marknader och små valutor, som
kommer att bli lätta byten för
valutaspekulation.
Lägger man därtill all förödelse, av
människoliv, natur och kapital, som
krigen medfört, kan omdömet inte
bli annat än - vanvett! Exemplet
Sarajevo visar också, att de
krigförande parterna mycket väl
kunde leva i fredlig samexistens.
Obegripligt vanvett! Jag blir så less
på den här världen.
Ebbe

A0321
Sg8 - f6
Det jag såg var att du direkt kunde
lägga en gaffel med hästen på dam
och kung och då var det knappast
roligt längre.
Om Balkan och dessa människors
uppträdande är vi i alla fall överens
och tycker lika - kors i taket! Och
man kan fundera över orsaken till
att det på vissa områden verkar vara
omöjligt för människor att hålla
fred.
Det finns forskare som har
spekulerat över samband mellan
a ggr es i on er  och  ä m n en  i
jordskorpan, andra har  sökt
samband med jordstrålning,
magnetfält och annat lurt.
Antagligen är det bara vanliga
mänskliga gener eller solfläckar...
Hur kan man få slut på dessa
inbördeskrig, misstänksamhet,
nationalism osv i områden som
Balkan, Nordirland, Mellanöstern,
Etiopien/Eritrea, - ja nästan hela
Afrika? Går det över huvud taget?
Jag tror inte det. Åtminstone blir
det ALDRIG så mellan judar och
palestinier, mellan katoliker/
protestanter, muslimer/kristna. För
kan någon tro på att man skulle
skippa religionen? Icke. Den enda

tröst man kan ha när man betraktar
Homo Idioticus är att hon har varit
sådan sedan begynnelsen - det är
inte värre i dag och hon har trots
intensiva försök inte lyckats ta död
på sig själv - och allt annat/andra!
/alf

E0322
d2 - d3.
Visst verkar läget hopplöst på
många håll i världen. Det tjänar
dock inget till att kasta yxan i sjön.
Men är det verkligen så hopplöst?
Det måste väl ändå anses vara fullt
möjligt att få gehör för en
internationell rättsordning?! FN
finns, Europa-domstolen finns, den
internationella domstolen i Haag
finns.
Det är bara att bygga vidare och
f ö r s t ä r k a  d e  b e f i n t l i g a
institutionerna. Jag ser inga andra
utvägar - såvida man inte ser krig
som godtagbart alternativ.
Det kan man tydligen göra, att
dömma av följande dråpliga
historia: Det är krig och en by har
just intagits. I sedvanlig ordning
klampar segerherrarna in i ett hus
och begär av ägaren att få
kvinnorna utlämnade:
- Fram med kvinnorna!
- Här finns bara min fru och min
dotter.
- Ro hit med dem! Krig är krig.
Finns här inga fler?
- Jo, min gamla mor som snart är
90 år gammal; henne ska ni väl
ändå inte . . .?
- Då hörs gumman pipa inifrån
kammaren: Krig är krig!
Jag kände tveksamhet till att berätta
den här vitsen. Men du gillar ju
burleska historier.
Ebbe

A0322
h7 - h6
Din tveksamhet inför krigshistorien/
vitsen är förståelig. Men skämtet
med gråten i halsen är väl ganska
vanligt när det gäller vansinniga,
förnedrande situationer?
Visst finns FN och domstolen i
Haag. Just den senare har jag lagt i
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min mapp för mänskliga framsteg -
så mycket mera eftersom de faktiskt
lyckats uträtta något och inte bara
blivit en tjänstemannabyråkrati.
FN tror jag mindre på. Där fordras
starka män likt Dag Hammarskjöld
t ex - och sådana är vissa länder
rädda för just på grund av deras
styrka.
Det stora felet är att mänskligheten
godkänner KRIG som ett vedertaget
sätt att lösa mellanfolkliga problem.
Och så kommer det att fortsätta tills
man förbjuder krig. Förbjuder krig?
Det kan man väl inte?
Jo - inom en federation eller
sammanslutning, t ex. Säg att alla
stater i Europa -även alla de på
Balkan skulle vara med i EU - inget
sn a ck  om  sa ken .  Då  ka n
parlamentet bestämma att alla
inbördes strider mellan folkgrupper
eller stater ICKE är tillåtna, utan
måste avgöras i domstol. Då blir
mil i tärmakt  detsamma som
polismakt - de enda som får ta till
våld är polisen. Om någon annan
brukar våld och vapen är han
fredlös.
Så fort man framför en sådan tanke
skapas mot-åsikten. Om jag säger
att polisen i det fall som man
redogjorde för i TV - du vet rånet
där en tjuv stod på vakt utanför
banken med sin AK - borde ha rätt
att skjuta mannen genom huvudet,
ja då talar jag naturligtvis i
nattmössan.
Ändå vore det konsekvent - den som
tar till sådana vapen och hotar
andra har förverkat rätten till sitt
liv. Det är  bara ett kallt
konstaterande som skulle få en
fruktansvärd proteststorm att bryta
ut. Vem vill vara konsekvent? Inte
svenskar i alla fall.
--------------
I morgon fredag åker vi till
Stockholmet. Mycket sent på
måndags-kvällen räknar jag med att
vara tillbaka.
/alf

E0323
a2 - a3.
För ovanlighetens skull tycks vi
vara helt ense vad gäller behovet
och  ön skvä r dh et en  a v en
internationell rättsordning.
Jag instämmer: hotar man med
automatgevär, får man ta risken att
bli skjuten med automatgevär. Det
är allvarligt, om förtroendet för
ordningsmakten rubbas. Bemöter
man bovar med flathet blir de bara
än stöddigare och än svårare att tas
med. Dessvärre verkar vårt
rättssamhälle vara i gungning.
Man borde kanske engagera sju
samurajer? (i Hemvärnet?) Vad
filmen beträffar menade jag inte, att
den var dålig. Det var bara det, att
förhandsreklamen hade gett mig så
högt ställda förväntningar, att
besvikelse var svår att undvika.
Dock: filmen var bra.
Ebbe

A0326
c7 - c6
Det är vad jag orkar med - nyss
hemkommen från Stockholmet med
en satans huvudvärk som hållit i sig
hela dagen.
/alf

E0327
Sg1 - f3.
Hade du inte haft så briljant hjärna,
skulle jag ha rekommenderat dig att
byta huvud. Nu är väl heller inte
bilkörning det bästa receptet emot

huvudvärk. Hoppas du mår bättre
idag.
Ebbe

A0328
d7 - d5
Att kunna byta huvud vore inte så
dumt. Kanske i Cold Lazarus värld
kan man köpa eller hyra olika typer,
kanske odla nya egenskaper eller
annat vansinnigt......
I går letade jag bland fotografier -
tänkte på Orup och året 1940. Det
enda kort som finns från den tiden
är ett som visar min ömma moder
och jag stående på den balkong som
låg i slutet av korridoren på min
avdelning. Tydligen har jag nyss
anlänt, kanske för provtagning, för
jag är klädd i civila kläder. Mor ser
inte glad ut, men jag har ett
kommandoleende påklistrat.
Radion som stod högst upp på vår
sal berättade om kriget. För alla
busarna i sängarna runt mig var det
en spännande match. I början - då
radion talade om anfallet på Polen -
sa dom:
- Vänta bara ... Snart kommer
England att göra mos av dom... Och
Frankrike!
Jag minns inget av att någon höll på
tyskarna, underligt nog. Överallt
talade man om kriget. I början av
1940 anlände lastbilar  med
sandsäckar som travades upp
framför vissa delar av vissa
byggnader. Jag tror det var sådana
avdelningar där man hade maskinell
utrustning och sådana som lämpade
sig som skyddsrum.
Den 9 april var radion upphetsad.
Tyskarna hade gått in i Norge och
Danmark! Nu var det verklig kris!
För mig var det ett glädjebud. Långt
innan hade ryktet spritts att alla
som möjligen kunde klara sig
hemma skulle skickas hem.
Efter 22 månader kändes det som
om livet skulle börja på nytt -
märkligt när man tänker på det nu,
att kriget och förstörelsen skulle
vara till glädje.
Ett tydligt minne har jag från denna
befrielsedag. Mor och far har
kommit i bilen - den underliga
kupe-bilen där en liten människa
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kunde få plats bakom framstolarna -
för att hämta mig. På hemvägen
stannar vi i byn utanför Christells
affär. Mor och far går in - Johan
och Linnea Christell hör till deras
närmaste vänner, och nu måste man
både prata nyheter och handla.
Jag sitter kvar i bilen och läser på
skylten: DIVERSEAFFÄR.
Jag lägger betoningen på första
stavelsen och har ingen aning om
vad det betyder. När mor kommer ut
får jag min första lektion i ord- och
betoningskunskap.
Lustigt med tydliga synminnen: när
som helst kan jag tydligt se skylten
och det blankpolerade järnrörsräcke,
som fanns utanför affären. Det löpte
längs gaveln och satt fast på tre
trästolpar - troligen var det avsett
som fästpunkt för böndernas
hästskjutsar.
Sen minns jag inget mer. Inte att
jag träffade Sune, som jag inte sett
på nästan två år. Inte att jag blev
kramad av farmor (blev jag det?).
Inte något kommer jag i håg. Det
måste ha varit vår. Det måste ha
varit en jublande befrielsekänsla -
eller var jag en bortbyting som inte
kände sig hemma någonstans?
Mor sa så. - Han är inte den
samme. Jag känner inte igen
honom....
Det jag minns är en overklighets-
känsla, som om allt och alla
omkring mig inte berörde mig. Det
är mycket svårt att beskriva. Det
man minns blir fragment, korta
episoder - som filmsnuttar där man
är med som aktör eller åskådare.
Jag skulle fylla åtta år och borde ha
gått i skola ett helt år. Först fick jag
privatlektioner hos fru Haskel, som
var lärarinna på riktigt. Det varade
några veckor tror jag - tydligen
kunde jag läsa och räkna hjälpligt.
Så började tredje perioden av mitt
liv - det var tio år tills jag skulle ta
realen i Hörby 1950 - för det var väl
då det skedde?
/alf

E0328
Lc4 - b3.
Du har tydligen redan bytt huvud en
gång, på Orup. Det är mycket
märkligt detta, att du tror att du
blev bortbytt på Orup. Du menar
väl, att du blev som förbytt;
sjukdomen och vistelsen på Orup
gjorde dig mentalt förändrad? Du
kände väl igen ditt barndomshem,
när du kom tillbaka? I så fall kan
du ju inte ha blivit “bortbytt” i
vedertagen mening. Kan du inte
försöka reda ut det här litet klarare!
Det kan vara viktigt.
Det fanns en urmakare Christell i
Hörby. Var han släkt med
diversehandlaren?
Fru Haskel var en gång Göran
Möllers svärmor. Hon gick ur tiden
först i fjor.
I kväll har vi varit på teater och sett
“Fröken Fleggmans mustasch”. Men
utan Hasse&Tage blev det mest
flams och trams.
Ebbe

A0329
d5 x e4
Nej jag blev nog inte bortbytt i
verklig mening - det är nog mer
som jag skojar om en underlig
känsla av utanförskap.
Jag har aldrig tänkt på om jag
kände igen mig - det gjorde jag väl.
Urmakaren i Hörby var tvillingbror
(enäggs- tror jag) till handlaren i
Ludvigsborg. Har glömt vad han
hette. Båda bröderna gifte sig med
stora, tjocka kvinnor - urmakaren
med en som var betydligt längre och
tyngre än han själv - om jag nu
minns rätt. Båda fick en son.
Jag minns flickan Haskel som en
liten rulta med mörkt hår och stora
ögon. Hon hade två yngre bröder -
en hette Kaj - tror jag. Mitt minne
är dunkelt och kronologin är ännu
simmigare. Jag förstår inte hur
människor lyckas skriva klara och
rediga memoarer - eller spånar
dom?
När höstterminen 1940 började
måste det ha varit i Fulltofta skola.

Man åkte buss, som stannade nere
vid herrgården/slottet, det var
ordinarie bussen mellan Höör och
Hörby. Sen gick man i en krök runt
Trolle-residenset och fortsatte den
långa allén upp till skolan. Det var
nog lite mer än en kilometer. Jag
har mycket dimmiga minnen från
denna tid - snöstorm och frysande,
en kall skolsal med kamin. Vem var
lärare? Minns inte.
Nu skall jag berätta hur jag tror att
livet gestaltade sig i Bondemölla -
eller Ludvigsborgs Träullfabrik.
Huset byggde far i samma veva som
jag föddes - och farfar dog. Far
köpte skog, byggde en såg, högg ner
skogen, sågade upp den och fick
virke så det räckte inte bara till
huset utan även till att sälja. Taket i
finrummet snickrade han helt och
hållet själv - det hade ett inveckalt
mönster med rutor och krusiduller i
plywood.
Det var ett hus i många våningar.
Längst ner fanns turbinen - inbyggd
i sin betongkammare som låg
nersänkt i förhållande till första
våningens jordgolv, som låg i
samma plan som möllegården dit
bönderna kom med sina skjutsar. En
trappa upp kom man till den
tidigare kvarnen - nu fabrik för
träull med två maskiner som
hyvlade för fullt. En dörr ledde från
fabriken in i boningshuset -man
kom in i brygghuset med en stor
bakugn och vidare in i farmors
lägenhet om två rum & kök.
Från brygghuset gick en smal trappa
upp till en farstu - och så var man i
vår lägenhet, först till köket. Från
köket kunde man springa runt i alla
rum, vilket var strängt förbjudet och
roligt.
I hallen hittade man ytterligare en
trappa som ledde till övervåningen
med två sovrum och diverse andra
smyttar. Och var man flitig kunde
man via en stege komma ytterligare
en våning upp, men då måste man
vara mycket kort om man skulle
kunna röra sig fritt med oskadad
skalle.
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(Däruppe hittade jag fars överblivna
produktion av radioapparater, en
mystisk skrivmaskin och andra
läckra prylar som man nu gärna
skulle velat ha kvar)
I köket fanns en järnspis med
vidhängande panna. Skafferiet vette
mot norr -det fanns inget kylskåp.
Vi köpte mjölk i en miniatyrgård ett
par hundra meter hemifrån. Man
fick gå och hämta mjölk på kvällen
i en treliters emaljerad, vit hink
med lock. På vintern och hösten när
det var mörkt bodde en miljon
gastar i alla buskar och snår och
fantasin gjorde dem alla levande.
Bonden hade två eller tre kor och en
dotter Ulla. Gunnar Nilsson hette
mannen - som också hyvlade träull
på dagarna för runt en krona i
timmen./alf

E0329
Sf3 x e5.
Din barndomsmiljö verkar ha varit
nog så intressant och spännande
(men det var du naturligtvis inte
medveten om då). Och din far tycks
ha varit en jävel till karl. Tror du
dessa omständigheter format dig,
och i så fall hur?

Madame Christell hette Gerda
(jättedamen!) vill jag minnas.
Mannen hette Kalle och sonen Rolf.

Var det i ett slags besvärjelse av
gastarna som du kunde ta dig för att
cykla till Hörby sent om kvällarna
för att köpa “Teknik för alla”?
Ebbe

A0330
Dd8 - a5!!!
Jodå, nu kommer jag ihåg namnen
på Johans släktingar.
Kanske var  det gastar  som
påverkade det mesta....Annars är
nog det mesta gener!
-----------
Från början fick man vatten från en
källa ca 50 meter från huset.
Farmor brukade berätta hur det var
innan man grävde brunn och
skaffade pump. Nu användes källan
till att kyla mjölken. På kvällen när
vi hämtat bar det i väg till källan,
där man hängde hinken på en

pinne. På morgonen skulle den
hämtas -mycket försiktigt - för nu
skulle grädden skummas av. Det
brukade vara mer än en centimeter,
tjock, gul grädde...
I köket fanns en handpump. Ville
man ha vatten drog man handtaget
fram och tillbaka - fram och
tillbaka. När far var tvungen att
pumpa vatten ibland blev det
ändring. Han konstruerade en listig
pump som drevs av vattnet från
dammen och tryckte upp vattnet
från brunnen till en tank.
Det var många som talade om den
mystiska pumpen som stod längst
ner på jordgolvet och rörde sig
långsamt upp och ner. Den var helt
automatisk - startade när trycket i
tanken sjunkit under en viss nivå.
Vi bodde ungefär en kilometer från
själva byn Ludvigsborg. Byn låg vid
tre vägar som bildade en triangel -
från varje spets gick vägar till Höör,
Hörby och Södra Rörum.
Så fanns det järnvägen, eller
resterna av den smalspåriga
järnvägen som en gång förband
Höör med Hörby.
Far berättade i bland om nöjet att gå
ner till stationen och titta på tåget....
Stationshuset fanns kvar och av
järnvägen hade det blivit en smal
cykelstig -närmsta vägen och utan
branta backar. När nya vägen
mellan Hö-metroplerna byggdes
följde man stigen helt och hållet.
Vägen mot S Rörum kallades för
Snokagången - smalare och
krokigare väg fick man leta efter.
Våra grannar var alla Goda - jag
hörde aldrig att man var ovän med
någon. Bäst minns jag Enid,
engelska och gift med Jakob, som
var sjökapten och sällan hemma.
Under kriget gick han i lejd, som
det kallades när man avtalade frihet
från torpeder från de krigförande.
De bodde i ett nybyggt hus på vägen
mot Södra Rörum, hade hönseri och
en jättehög mast med vindkraftverk.
Mycket ofta var hon hos oss, ensam
som hon var och orolig för mannen
som hon sällan hörde ifrån.
Gick man mot byn kom man först
till Jonny och Selma, som köpt tant

Josies hus. Det passade bra, för
liksom tanten var de nya ägarna
svensk-amerikaner. Selma kallade
sin man för Jaaani och det hördes
direkt att dialekten inte var skånsk.
Jonny hade fiskbil som han varje
dag körde runt med till en stor
skara kunder. På gården hade de en
ilsken schäfer som man var livrädd
för.
I nästa hus bodde Schönströms. Där
fanns en dotter, Margit eller Tott
som hon kallades. Hon var mitt
första svärmeri, trots att hon var
några år äldre. Det var alltid
spännande när vi skulle tvätta, för
då kom mamma Schönström och
hjälpte till och även Tott.
Sen kom man till toffelmakare
Albin Andersson, en lång mager
herre med skinnförkläde. Han hade
ångmaskin, som drev alla maskiner
för träskotillverkning, och den var
spännande.
Sonen i huset, Herbert var tyvärr
också äldre - en hygglig grabb som
inte såg ner på småglin, utan visade
hur man byggde små vattenhjul i
bäcken.
Varje år gjorde Albin träskor till oss
- och senare även till Pia och Jonas.
När som helst kan jag minnas
lukten i hans verkstad - virke från
ale, läder, beck.
Det enda huset på vänstra sidan av
vägen innan man kom till byn ägdes
av en annan Schönström - dock inte
släkt till grannen. Där bodde Tore
med sin mor, en lite böjd gumma
som man sällan såg.
Varje dag satte Tore sin stora
mjölkkanna på cykelns pakethållare
och ledde ner ekipaget till byn, där
det fanns ett mjölkbord som
mejeribilen körde förbi. Dom hade
tre kor tror jag.
Jag har aldrig sett en sävligare och
mera lugn och gladlynt människa
än denne Tore. En gång var jag där
inne och minns att det var jordgolv
i det trivsamma köket.
Så fanns där ett lite udda hus -
Göranssons, som vi inte visste
m ycket  om  a n n a t  ä n  a t t
skorstenarna var falska.
Nedanför huset fanns en damm som
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var lagom stor för att spela bandy
på under de kalla vintrarna. Där
fanns äckliga stolpar som stack upp
ur isen och där slog jag mig en
gång i knäet så jag trodde jag skulle
dö av smärtan.
Nu var man nere i byn och där
bodde först August Olsson,
diversearbetare och min stora idol.
Han gick alltid i skjortärmarna -
sommar som vinter, hade mustach,
svor och tvättade sig sällan, var
jättestark och inte särskilt begåvad.
----------------------

Är detta verkligen intressant?
/alf

E0330
Järnvägar! Lc1 - d2. Den förlusten
blir inte lätt att reparera.
Intressant? Jo men visst var väl
människorna intressantare förr?
Även i Hörby fanns det många s k

original. “Men så blev det så här.
Vi är lika som bär. Jag ser
ingenting särskilt i det.”
Ebbe

A0331
Da5 x e5
Hur vore det om du berättade om
några Hörby-original?

N u  v a r  d e t  k r i g s t i d ,
ransoneringskort, bistra vintrar. I
skolan gick jag ett år i Fulltofta,
andra klassen. Sen blev det skolan i
Häggenäs med Gunsten som lärare.
Där var jag tredje till sjunde klass.
Det var den verkliga B-skolan - här
läste man tillsammans i åk 3-4 och i
5-6-7 med ämnesväxling. Mer om
detta senare.
Tack vare kriget blev det förbjudet
att ha bil för privatpersoner. Vi
hade en Chevrolet kupé, blå med
stor baklucka och nästan inget
baksäte alls. Far ansökte om att få
behålla bilen - han behövde den i

rörelsen. Det blev avslag -en sån
liten personbil var rena lyxen.
Då rev han ut inredningen där bak
och byggde ett litet flak av bräder -
det var väl ungefär en kvardratmeter
stort. Sen åkte han till Hörby,
besökte registreringsmyndigheten
och ville registrera om bilen som
lastbil - en sådan fick man
nämligen inneha om man var
företagare.
Far berättade senare om samtalet -
han brukade underhålla mor och oss
barn om dagens händelser när han
varit ute i världen - vid kvällsmålet.
- Det där är väl ingen lastbil, sa
inspektören. Skämtar ni med mig,
karl!?
- Jo men den här bilen har ett flak,
och jag anser att det är en lastbil.
- Jamen för helvete, ni ser väl att
det där lilla krafset inte kan kallas
lastflak!
- Nu är jag trött på det här. Jag vill
ha den här bilen registrerad som
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lastbil. Det står inte någonstans i
era bestämmelser hur STORT ett
lastbilsflak skall vara -så var nu så
vänlig....
- Det skall vi allt se!
Man gick in och letade upp alla
böcker, slog i register. Ingenstans
stod det något om hur STORT ett
flak skulle vara. Däremot fanns det
bestämmelser  om hur höga
lämmarna runt om skulle vara och
sådana hade far ordentligt satt dit
med gångjärn och allt.
- Så jag fick min lastbil, sa far.
Vi lyssnade beundrande över hans
klurighet.
Men bensin fick vi inte köpa. Det
fick bli gengas. Vad jag minns, så
fanns det två typer av aggregat -
antingen eldade man med kol eller
vanlig ved.
Man kunde hänga en kokare fram
eller bak på bilen eller ha den på en
liten släpvagn. På vår bil hade vi
den bak - tror jag. Det blev lite
trångt när man skulle använda
flaket till annat än att ha ved på.
När vi nu behövde gengasved - vad
var då naturligare än att tillverka
och sälja?

I rasande fart byggde man upp ett
plåttak, under vilket det placerades
A) en såg, B) en huggmaskin.
Skjulet stod i vinkeln mellan den
gamla kvarnbyggnaden och en
tillbyggnad för träullfabriken - just
här stack det ut en axel som man
kunde använda för att driva
huggmaskinen.
Veden var björk. Den sågades i
skivor, som var ca 5 cm tjocka. Sen
åkte skivorna in i huggmaskinen,
som klöv dem till korta vedträn -
och så var det klart.
Veden såldes i hektoliter och man
tappade den i papperssäckar. Men
det var besvärligt att stå där och
med en skyffel ösa ved i en säck.
Far konstruerade sin första
komersiella uppfinning (tror jag) -
hektolitermåttet.
Det var en rund plåtbehållare som
satt på en ställning. På ställningen
satt en ring, där man kunde spänna
fast en säck. Så öste man snabbt
upp veden i behållaren - en
hektoliter - drog i ett handtag som
fick behållaren att lyftas upp, lutas -
och tömmas i säcken. Snabbt och

enkelt! Det fanns många som
tillverkade gengasved, som skulle
levereras i säckar. Och det fanns
många som skulle leverera andra
saker, mätt i 100 liter - i säckar.
Far började tillverka mått och sälja.
Han var först och hann med mer än
100 innan det var fler som tog upp
konkurransen. När någon frågade
varför han inte tog patent, brukade
han säga:
- Patent? Kostar för mycket, går för
långsamt. Bättre att hålla på så
länge det går - sen är det roligast
med nytt.
/alf

E0331
Ld2 - c3.
Din far verkar ha varit en “lyckad
typ”, väl anpassad för jordelivet.
Var han också en lycklig man?

Hörby-original: Det är sent och på
raken kan jag inte komma på några
historier. Kanske vid senare tillfälle.
Ebbe
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