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A0401
De5 - g5
Troligen var min far en ganska
lycklig man - även om man aldrig
talade i sådana termer.
-När jag tänker på dessa år i
Bondemölla och byn, minns
episoder och händelser - undrar jag
: har jag inte berättat om detta
tidigare?
Så när jag skriver nu - ha
överseende med om det är gammal
skåpmat jag serverar!
På väggen i mitt kontor sitter den
tavla som jag målade 1949. Ett
vintermotiv, lite naivistiskt och
osäkert men det hjälper mig att
minnas. Ovanför tavlan har jag satt
ett digitalfoto på Bondemölla idag -
en fantastisk kontrast.
1949 såldes det träull. Varje år
köpte far massaved - granstockar,
sågade i 2 meterslängder. Stora
upplag ligger där till vänster i bild.
Det röda garaget finns kvar och den
gamla kvarnbyggnaden. Granskogen
står som hög vägg i söder -nu är
den borta.
Vattentornet med den upphissade

dammluckan är nytt, bara två år
gammalt. Man ser att det är betong
- tidigare var det tillverkat av trä.
1947 har någon skrivit med en
pinne i våt betong - det året lade
man igen den öppna rännan som
ledde vatten från dammen ner till
turbinen.
Tänk om jag målat fler, alldagliga
tavlor direkt ur verkligheten!
Jag ser på de spår som skymtar i
snön, spår efter den vagn som
träullsarbetaren lastade massaved
på. Det var en hemmagjord vagn
med två bilhjul och långa skaklar.
Man lastade på veden och rullade
ner den till det låga skjulet i brunt.
Där fanns en lucka i väggen och
innanför en stor cirkelsåg, som man
kapade upp stockarna i halvmeters
längder på.
Just denna dag som är svår att
glömma är det inte vinter utan höst.
Det är regnigt och dimmigt - det
har varit fuktigt i luften flera dagar.
Jag sitter uppe i köket - det är
eftermiddag och trekaffet är
urdrucket. Eftermiddagskaffe skulle
arbetaren alltid ha.

Han har gått ner till sågen och skall
fortsätta. Det är ett karaktäristiskt
ljud man hör - när den stora klingan
skär genom en stock - gång på
gång. Det sjunger om klingan som
olika melodier - smala stockar har
en melodi, grova en annan där
ljudet blir tyngre och dovare.
Mitt i denna konsert smäller det
plötsligt till!! - -och man hör nästan
hur sågen stannar.
För en sekund blir det alldeles tyst
och så går klingan upp i varv igen
-det smäller och rasslar där nere.
Mor, som suttit i kökssoffan rusar
upp.
-Nu har det hänt något! Måtte det
bara inte..!
Men visst har det hänt. Mannen
som sågar har kärran med massaved
bakom sig. Han tar en stock, vänder
sig om, lägger den i den ledade
rännan mot ett anhåll för rätt längd
och vickar till - klart. Men han har
lastat kärran högt. Det vått och halt.
Han har lutat den lite för mycket för
att det skall vara lätt att dra ner en
stock.
När han står där vänd mot sågen
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glider en stor stock ner och knuffar
honom i ryggen. Han ramlar rätt
mot klingan - instinktivt med
högerarmen som skydd. Klingan är
inte slipad för att skära kött och ben
- det blir en häftig inbromsning
-han rycker tillbaka armen och ...
Mördarstocken ramlar ner på
golvet.
Sen minns jag inte hur allt
utvecklade sig. Men jag minns
bilden av mannen som kommer med
den nästan avsågade armen, blodet
som rinner i strida strömmar och
mor som får fram handdukar för att
lägga om. Far får fart på bilen -
lasarettet i Hörby nästa!
Vems var skulden? Så vitt jag vet
blev det aldrig en fråga om
skadestånd, eller någon utredning -
så som jag tror att skulle ha blivit i
dag. Även på den tiden fanns det en
Yrkesinspektion med tjänstemän
som kontrollerade arbetsplatser och
såg till att alla bestämmelser följdes.
Och mannen - tänk att jag inte
minns vad han heter? Han fick inget
större men av händelsen.
Klingan hade inte gått helt igenom
båda underarmsbenen. Läkarna
opererade in en silverplatta som
stöd och sa att benet skulle läkas
ihop och att det skulle gå att ta bort
silverskenan senare. Jag tror att han
var tillbaka efter någon månad.
/alf

E1/4
g2 - g3.
Det var då för väl, att den där
sågolyckan inte slutade värre. Vilket
den naturligtvis kunde ha gjort. De
där cirkelsågarna ser verkligt otäcka
ut och jag har alltid haft stor respekt
för dem.
Nu kommer Inger och vill disponera
datorn. Nå, jag hade just inget att
berätta idag.
Ebbe

A0402
Lc8 - g4
--------------
Jag minns inte om det var före eller
efter Orup - troligen efter - som jag
började snickra. Materialet var
sockerlådor. Jag hade en liten

skottkärra och gick regelbundet ner
till byn och handlanden Christell
och köpte sockerlådor för fem öre
styck. Det var mycket fint trä i
dessa lådor med sinkade hörn, man
kunde bygga bokhyllor av dem, eller
ta sönder dem och göra båtar eller
vattenhjul eller vad som helst.
Far åkte ofta till Höör eller Hörby
och brukade handla hos Christells
på samma gång, men jag minns
aldrig att jag bad honom hämta en
enda låda.
Jag lekte nästan alltid ensam.
Visserligen fanns Sune men han var
så liten, och begrep så dåligt vad
man kunde göra. Inte fick man vara
ifred för honom heller.
Vi var nästan alltid ovänner sedan
jag kom hem från Orup. Det var
egentligen inte så konstigt. På två år
såg jag honom inte en enda gång -
han fick inte besöka sjukhuset och
jag fick aldrig hempermission.
Livet började egentligen efter Orup
- Bondemölla var en fantastisk plats
att växa upp på. Många byggnader
med mystiska skrymslen att
utforska, ruiner efter gamla kvarnar,
vattenvägar överallt och material i
överflöd för att bygga hyddor och
kanoter, för att tillverka knivar och
pilbågar.
Från dammen löpte en öppen ränna
fram till en dammlucka och en
avbalkning där det satt ett galler
som skulle hindra grenar och annat
skärp att komma in i turbinen. Här
kunde man ta s k isgäddor på
vintern. Tre gånger kommer jag i
håg att vi lyckades få upp stora
exemplar.
Turbinen ja. 1936 rev far bort
vattenhjulet och byggde om för
turbin och träullstillverkning. För
att en turbin skall fungera måste
skovelhjulet sitta i ett rör som är
helt fyllt med rinnande vatten. Här
kom FALLHÖJDEN verkligen till
sin rätt. Turbinen kunde ge 25
häst-krafter där vattenhjulet med
samma flöde bara gav 5.
Röret eller valvet började efter
dammluckan, gick under en väg och
in i en stor låda, tillverkad av ek,
som när jag växte upp var alldeles

svart. Lådan var helt sluten förutom
röret från dammen och röret som
gick ner till turbinen.
Nej - det fanns också ett s k
svalltorn på lådan som skulle ta
emot hastiga förändringar i flödet
som annars skulle kunna spränga
lådan - och tjäna som regulator för
skiftande vatten-nivåer.
Lådan stod i en djup grop, fritt på
en betongsula, liksom på korta ben
och bara en meter från den gamla
kvarnbyggnaden. Den var ungefär
två meter hög - och den läckte!
Överallt sprutade små rännilar
fram, samlades i en ränna i
bottenplattan, rann ut genom ett hål
i en mur och bildade en liten bäck
som slingrade sig ner till det stora
utloppet från turbinen.
Det var spännande att var med när
dammluckan lyftes och vattnet
rusade in i lådan med ett dån. Mest
spännande var det att klättra upp i
svalltornet och titta ner i det
framrusande vattnet och tänka på
hur det skulle vara att ramla ner där
och sugas in i det mörka röret, ner i
turbinskovlarna som skulle skära
allt kött i strimlor....
När vattnet hade fyllt lådan
pressades luften ur. Väldiga
kaskader sköt upp ur tornet och
drog med sig vattenplask, det
dundrade och dånade, bubblade och
stänkte. Så plötsligt dog allt bort
och vattenytan var stilla förutom en
svag virvelrörelse.
Naturligtvis var det förbjudet att
klättra upp i svalltornet. Och det var
svårt att göra det när vattnet
släpptes på för lucklyftaren hade full
uppsikt över tornet, åtminstone på
tre sidor.
Men baksidan...
Om man visste ungefärliga
tidpunkten kunde man gömma sig
mellan kvarnväggen och
tornet/lådan och klättra upp i rätt
ögonblick. Visserligen var det
ganska högt, ungefär fem meter,
men det var en skön kombination,
höjden och risken för upptäckt...

Bäcken kunde användas till mycket.
Man kunde bygga vattenfall, göra
dammar och forma
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miniatyrlandskap med vägar och
små hus, lägga in vattenhjul med
remskivor som via
gummibandsremmar drog små
modeller av riktiga maskiner.
Intill bäcken på sluttningen brukade
man köra ut all sågspån, som blev
över. Ännu hade man inte lärt sig
att elda med den...
Med åren blev det mängder med
spån och det fanns djur som älskade
den. Snokar i hundratal brukade
lägga sina ägg där och på vårarna
och försommaren kryllade det av
gråa äckeldjur.

Far hade inte mycket till övers för
besvärliga barn, men jag minns den
gången han i ett plötsligt anfall av
barnmedvetenhet  gjorde et t
vattenhjul av en rund plåtbit som
han klippte upp i smala bitar,
utifrån och in mot mitten - men inte
ända in. Sen tog han en tång och
vred varje remsa i ytterkanten 90
grader. Det blev en massa skovlar.
Han borrade hål i mitten och lödde
fast en axel och sen föjde han med
oss ner till bäcken där vi hade
ordnat ett bra fall.
Vi trodde inte våra ögon när han
hjälpte oss att lagra axeln på rätt
sätt så hjulet började snurra med
rasande fart. För några minuter var
han på vår nivå men så återvände
han till sin värld av maskiner och
planläggning.

Jag kan se detta lilla hjul när som
helst - se hur det snurrar i

vattenstrålen och dropparna som
skvätter och blänker i en sky ikring
det.
Bondemölla var det idealiska stället
att leka gömme på. När jag började
känna andra barn från byn genom
skolan blev det ett tillhåll för byns
alla ungar trots mors och fars
tydligt visade motvilja. Nu förstår
jag dem. En farligare plats fanns
inte på mils avstånd med skärande
maskiner, remmar som man kunde
fastna i, sågklingor, vatten att
drunkna i, höjder att falla ner ifrån
- allt omöjligt att övervaka.
Jag vet inte hur mina föräldrar fick
slut på springet, men det tog slut.
Jag hade inget emot det, det passade
mig utmärkt att leka ensam.
/alf

E2/4
h2 - h4.
Tack för korrekturet! Bilderna ger
bonus.
Även jag kommer ihåg de fina
sockerlådorna med zinkade hörn.
Undrar just hur många fattiga
studenter, som gjorde bokhyllor av
dem.
Var det så att din far ärvde kvarnen
av din farfar? Vilket år återvände
han ifrån Amerika? Har du aldrig
någon gång funderat på att
emigrera?
Det Bondemölla som du beskriver
och berättar om - finns det kvar?
Eller är allt numera borta? Vad
hände i så fall? Vart tog det vägen?
Ebbe

A0403
Dg5 - f5
Farfar köpte Bondemölla efter sin
Amerikaresa omkring 1900. Far
föddes 1902 och ärvde och tog över
det hela när farfar dog 1932.
I dag är Bondemölla mycket
förändrat både i förhållande till hur
det såg ut när jag var i tio-årsåldern
och när far lämnade det och flyttade
till Höör. Men förändringarna är
faktiskt till det bättre - så tycker
både Sune och jag när vi besöker
stället ett par gånger om året.
Hur det förändrades hade jag tänkt
berätta i takt med att jag kommer
ihåg och har lust. Men i korthet:
* Dammen finns kvar i utökat
skick. Där är sportfiskeanläggning -
titta gärna under
http://www.bondemolla.se
* alla byggnader som fanns när far
lämnade det är kvar. Boningshuset
är helt ombyggt.
Jo - det hände mycket när Sune och
jag växte upp. Synd att man inte
dokumenterade....
Så svårt det är att få fram en
kronologi - man minns ju inte saker
knutna till följd och år. Bifogar en
bild...
/alf

E3/4
Dd1 - d2.
Vad är det nu för verksamheter i de
n ya ,  s t or a  byggn a der n a  i
Bondemölla? Vilket år sålde din far
och flyttade till Höör? Överlevde
han din mor?

Jag glömde säga, att snödroppar har
vi haft sedan jul. Vintergäck och
krokus har glatt oss i flera veckor
nu. Kejsarkronorna har också
stuckit upp. De har en besynnerlig,
hemlighetsfull doft.
Ebbe

A0404
Df5 - f3
Du ställer så knepiga, kronologi-
frågor - jag får frossbrytningar.
Mor dog i mitten på 80-talet - tror
jag. Jag vet inte exakt, men jag kan
naturligtvis ta reda på det och skall
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någon gång göra upp en ordentlig
kronologi.
Far bodde nog kvar ett par år - sen
flyttade han. När han fyllde 90 1992
firade vi i hans lägenhet i Höör.
Knappt ett år senare dog han på
Orup, som nu är vanligt sjukhus.
Det stora huset är nu matsal,
övernattning, magasin, affär,
k o n f e r e n s l o k a l  m  m  f ö r
sportfiskeanläg-gningen.
I vår trägård finns inte en enda
vårblomma uppkommen. Grannen
Fingalsson däremot, som Birgit
kallar Trädgårds-tarzan för att han
alltid håller på i den satans
kulturnaturen, har en massa
snödroppar intill husväggen, där
han inte ser dem om han inte går ut
och pulsar i snön.
VI ser dem däremot hela den tid vi
glor ut genom fågelskitna fönster
och kan eventuellt glädjas åt dem.
Ett av mina problem när jag skall
skriva är: Har jag pratat om detta
tidigare? T ex om
Eldsvådan?
Farfars dubbelbössa?
Huggormar? Skräddarens Bertil -
min idol?
Fågelholksproduktion? ?????????
/alf

E4/4
Th1 - h2.
Nej, du har inte berättat tidigare om
eldsvådan, dubbelbössan, etc.

Idag får jag ta “Sura gubben” (i
Sydsvenskan) till hjälp: “Först
gnäller de över att varenda unge
ränner runt med mobiltelefon
nuförtiden. Sedan skäller de på
Ericsson för att de inte säljer fler
telefoner till de små lymlarna. Hur
ska de ha det?!?”

Men så är det: Kommersialismen
strider ofta mot ideella värderingar.
Och löntagarna har hamnat i en
schizofren ställning: Å ena sidan
önskar man full sysselsättning med
jobben kvar; å andra sidan vill man
ha stigande aktiekurser med tanke
på pensionsfonderna. Därför tar
man ogärna något ägaransvar.

Konststycket är i klass med att såväl
äta kakan som att ha den kvar. Det
går till en tid - men sen blir det
upptäckt.
Ebbe

A0405
Lf8 - e7
Att vara Sur Gubbe är nog ganska
lätt! Jag känner mig alltid som en
sådan när jag går och muttrar för
mig själv och svär över allt i min
närhet. Inte begriper jag vad man
bråkar med Ericsson om. De små
lymlarna köper ju Nokias telefoner
och Anna Hedborg har väl gjort sitt
till när hon höll på. Bättre att fly till
barndomen.....
Hade man köpta leksaker förr? Det
jag minns var Mekano. Alltid
önskade jag mig Mekano och på
Orup var en stående önskan -
SKRUVAR och MUTTRAR! De
försvann alltid. Föll på golvet,
sopades bort, räckte inte till en ny
konstruktion.
En nalle minns jag och en rund
bräda med hönor som stod runt
kanten och pickade när man
roterade brädan lite lätt. Det var
snören undertill och en tyngd och
när den gick runt , så nickade
hönsen...
Nej - från det ögonblick man kunde
läsa obehindrat öppnades en Ny
Romantisk Värld. Man lekte
R o b i n s o n ,  d e n  g o d e
stenåldersmannen Rulaman, man
smög omkring i buskarna och hette
Hjortfot.
På fars verkstad gjorde vi pilbågar,
knivar, svärd, spjut, sköldar. Vi stal
massaved och plåtbitar, papp och
bräder. Allt släpades till skogs och
blev hyddor, barrikader.
Under en period var det två gäng
som bekrigade varandra med alla
medel. Ett under att ingen blev
allvarligt skadad när vi sköt mot
varandra med stålskodda pilar eller
kastade vassa spjut.
Fast ett vapen var så farligt att vi
inte vågade använda det mot
varandra - slungan. Ingen visste hur
slungan som dödade Goliat såg ut.

Och jag vet inte hur vi fick till det -
om vi hittade en bok eller det var
återuppfinning.
En läderbit med två starka snören
och några hönsaringar eller
mässingsdito var vad som behövdes.
På femtio meters håll kunde man
smälla en sten i laduväggen så det
blev ett ordentligt märke - ett
fruktansvärt vapen. Och man kunde
bli träffsäker....
Flera hyddor byggde vi i träd - så
högt upp man kunde komma. Vi
byggde smala, platta kanoter i
masonite, vi fiskade.
Under de stränga krigsvintrarna på
40-talet, då det var massor med snö
även i Skåne - ja då var vi alla
backhoppare och Mora-Nissor.
Varje rast i skolan var ytterst
utdragen - så fort man kunde bar
det ut och ner till några små backar
ett hundratal meter från skolan. Vi
byggde gupp och hoppade, ramlade
och bråkade.
När läraren ringde in - gärna fem
minuter för sent - ja då tog det
minst tio minuter till innan vi var
samlade.
Jag kan inte minnas att jag
någonsin hade tråkigt på denna
underbara, farliga plats som hette
Bondemölla. Isen på dammen t ex.
Vattnet steg och sjönk i takt med
till- och frånflöde. Om det då frös
hårt på natten när det var högt
vattenstånd - då kunde isen ligga
som ett bjälklag utan stöd av vatten
undertill mitt på dagen. Jag vet - en
dag när det var så åkte jag med
Sune på en sparkstötting rätt över
dammen - och mor såg oss från
köksfönstret. Hon skrek som en
vansinnig - och mycket stryk blev
det när hon fick tag i mig
-Förgrömmade ungar som ska begå
mord och självmord!!
Lille Sune fick inget - det var jag
som skulle begripit bättre.
I träullfabriken var det riktigt roligt
med alla ställen man kunde leka
gömme på. Där fanns maskiner,
sågen, remskivor med svajande
remmar överallt.  Där fanns
omotiverade hål i golvet där det var
lätt att bara ramla ner.
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Där fanns pressen som man
pressade balar i - man fick akta sig
för att bli instängd under luckorna
och pressas till sylta tillsammans
med träullen. Arbetarna brukade
frossa i beskrivning om vad som
skulle hända om vi gömde oss där
när han satte i gång pressen....
Men visst skulle man hjälpa till. Det
gällde mjölkhämtning, att gå och
handla, mata hönsen, luka i
trädgårdslandet, klippa gräs, bära
ved, läsa för farmor, dra mangeln
och - tvätta.
Den maskinintresserade fadern
köpte den första tvättmaskinen, en
bytta på ben med ett låsbart lock. På
locket satt en hävstång som man
drog fram och tillbaka - då snurrade
några vingar runt nere i byttan och
det var meningen att tvätten skulle
bli ren av detta.
Arbetet var otroligt deprimerande,
tungt och eländigt - dessutom
ganska verkningslöst enligt min
ömma moder.
Det enda som kunde försona detta
var närvaron av Margit, Tott den
vackra, ouppnåeliga.
Naturligtvis stack man och gömde
sig så fort det gick. I skogen, längst
in i Farmors Länga, på Möllar-
Anners kammare eller på något
annat ställe där man inte kunde
upptäckas.
Ett sådant ställe var extra härligt.
Den stora lolängan, som byggdes
1914, hade ett loft fyra-fem meter
över marken - säkert 60 kvm. Loftet
hade inget vanligt golv - istället
hade man lagt s k granslanor glest
tvärs över bjälkarna och sedan lagt
halm ovanpå. När vi första gången
skulle utforska detta absolut
förbjudna ställe, trampade jag rätt
genom halmen och hamnade
gränsle över en slana.
Sen lärde vi oss att åla och krypa
över de gungande slanorna längst
bort mot ytterväggen, där man
kunde borra små hål och släppa in
ljus. Man kunde bygga upp liksom
en fästning av halmbalar och vara
helt dold frå nyfikna blickar inifrån

längan. Vi släpade som vanligt upp
allt som gick att stjäla för
t r e vn a d e n s  s k u l l ,  m a t t o r ,
sockerlådor, porslin, tidningar m m.
Vi hade t o m stearinljus - tända - i
halmriket.... /alf

E5/4
Lc3 x f6.
Jo, visst: barndomen är  en
guldålder. Då har livet ännu magi.
Etc.
Konstruktionen av din slunga
förstod jag inte riktigt. Själv var jag
en jävel på slangbåge/slangbella.
Gjorde du inte sådana? Du vet: en
klyka, två gummilängder (av cykel-
eller bilgummi) och en skinnbit att
lägga projektilen i.

Såg du “Fula fiskar på nätet” i kväll
på TV1? Skrämmande! Eller vad
tycker du? Har du antivirusprogram,
som du kontinuerligt uppdaterar,
br a n dvä gg  och / e l l er  a n dr a
säkerhets-arrangemang?

Tvekar du aldrig att sälja CAD till
potentiella lymlar, som kanske
använder programmet till att göra
nya infernaliska uppfinningar? Nej,
den tanken har nog inte ens
föresvävat dig (Obs provokation!).
Det ligger i kommersialismens
natur att sällan eller aldrig göra
några sådana överväganden. “Cash
is king” som man säger. Det är
mycket därför världen ser ut som
den gör idag. Det är märkligt att allt
t y c k s  k u n n a  u r s ä k t a s  i
kommersialismens/konkurrensens/
marknadens/börsens namn: vidrig
animalisk produktion (vilket hemskt
uttryck!), massupp-sägningar av
personal, etc. etc. Överhuvudtaget
ser vi hela tiden ett ökat tryck på
människor och natur, vilket ursäktas
i marknadens namn som något
oundvikligt, nästan som vore det en
naturlag. Och ingen finns att ställa
till svars. Ägandet i aktiebolagen är
anonymt och bekvämt ansvarslöst.
Vi tumlar runt i tillvaron utan
styrning - precis som Aniara.
Ebbe

A0406
Le7 - f6
Jodå vi gjorde slangbågar av alla
modeller. Men de förbleknade helt
mot SLUNGAN. Med slangbellan
kunde man skjuta pricksäkert med
småsten, med slungan kunde man
vräka iväg ägg-stora stenar med en
fruktansvärd kraft.
Tänk dig ett starkt snöre, ca 160 cm
långt. Sätt fast en mässingsring i
vardera ändan. Klipp av snöret på
mitten, skaffa en lagom stor
läderbit, som du gör hål i och fäster
de fria snörändarna. Trä de båda
ringarna på pek- eller långfingret.
Lägg en sten i läderbiten. Sätt
tumnageln mellan ringarna - mot
fingret. Sätt fart på det hela - snurra
runt stenen i läderbiten. I rätt läge -
peta bort ytterringen. Slungan
öppnar sig och .... Inte konstigt att
Goliat lade benen i vädret om han
fick en sådan projektil i pannan.
Jag såg de amerikanska fula
fiskarna. Jag har inte ens ett
antivirusprogram. Å andra sidan är
jag mycket försiktig och använder
inte Microsofts produkter om jag
har alternativ. Ännu har jag inte
drabbats.....
Just nu säljer jag CAD som aldrig
förr, fast det verkar inte att vara till
unga lymmlar med ondsinta
uppfinningar. Nix jag har aldrig
tänkt så som du gör.
När du beskriver den mänskliga,
egoistiska röran, kapitalism,
kommersialism -ja varför inte ta
med många fler -ismer - - märker
du inte att det egentligen är den
bakterikultur som mäsnkligheten
utgör som du redogör för?
Vi tycks ha ungefär samma syn men
reagerar olika. Det är väl egentligen
bara inför den absoluta ondskan,
manifesterad i tortyr, som jag inte
kan skratta, bara gråta.
/alf

E6/4
c2 - c3.
Slungans konstruktion (var fann du
den?) fattade jag, men inte själva
kasttekniken. Du måste demonstrera
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den någon gång! Oss “pågadjävlar”
emellan.
Vad menar du om LINUX? Den har
ju fått väldigt goda vitsord.

Mitt förra mail var avsiktligt
vinklat. Jag inser fuller väl, att
Handel är en förutsättning för
välfärd (åtminstone i vår del av
världen). Det är avarterna jag vill
åt. Kanske är du på rätt spår: det är
människan det är fel på! Hade alla
handlat hederligt och anständigt,
hade kommersialismen aldrig
behövt vara något problem.
Planekonomierna, å andra sidan,
f u n g e r a r  h e l l e r  i n t e
t i l l fr edsstä l lande.  Det  finns
sannerligen plats för nytänkande!
Kanske TIDSFAKTOREKONOMIN
kan vara ett uppslag. “Ekonomi
utan ränta och inflation” kan vara
ett annat alternativ. Margrit
Kennedys (ej släkt) bok med samma
namn rekommenderas!

Även om man kan förtvivla, vill jag
gärna tro, att människan kan
h u m a n i s e r a s  i  e t t  bä t t r e
samhällssystem.
Ebbe

A0407
0 - 0
Linux är  idag et t  mycket
l ä t t i n s t a l l e r a t  oc h  s ä k e r t
operativsystem, som används i de
flesta servrar. För privatpersoner
finns det i dag nästan allt man
behöver för normalt skriv- och
bildarbete i program för Linux.
Om det inte varit för att jag måste
arbeta med CAD/Windows mot en
massa kunder - ja då hade jag nog
kört Linux.
Jo - så länge den mänskliga gröten
innehåller lika många usla som
duktiga, onda som goda, dumma
som kloka - osv - så länge blir allt
mänskligt otillfrdsställande. Jag har
sagt det många gånger: Det finns
inget sätt att handskas med, styra
människan. Det blir alltid ett evigt
k o m p r o m i s s a n d e ,  a l l t i d

E9/4
Dd2 - e3. (Din häst stod på b8, ej
c8)
Det känns som om vi betat av alla
diskussionsämnen. Eller? Problemet
med den bristfälliga människan
kvarstår visserligen, men är väl
inget att göra åt. Eller är du beredd
att rekommendera avel i stor skala?

Hur firar ni påsk? Vi firar just inte.
Vi “paskar”, d v s går förbi den.
Eventuellt kommer ungdomarna
hem. Ev inte.
Ebbe

A0410
Ta8 - d8
Nej, det finns inget att göra åt den
bristfälliga människan. Och även
om det fanns, så skulle inte jag
försöka eller lägga mig i. Mitt

halvmesyrer, elände. Du kan ta
vilken fråga, vilken aspekt som
helst.
Jag är så trött på min ras.
/alf

E7/4
Lb3 - d1.
Idag har jag tillsammans med fyra
andra ur styrelsen varit på
“sättningskonferens” i Hässleholm
på f d T4. Det gäller att hugga för
sig av utbudet av teaterpjäser under
hösten. Det är ett förskräckligt
puzzlande med geografiska och
tidsmässiga aspekter, m m. Skånes
Teaterförening står som värd för
arrangemanget och vi är ett
trettiotal lokala teaterföreningar i
Skåne som konkurrerar om utbudet.
Vi började klockan 09 och var klara
först omkring klockan 17. Puh.
Ebbe

A0408
Df3 - f5
Det verkar jobbigt med teater. Hur i
helsike kan ni organisera detta? Var
du lokalförening eller Skånes? Eller
får varje lokalförening föreslå och
är det sedan någon diktator som gör
det bästa av alla önskningar?
I ditt förra mail talade du om att
humanisera människan i ett
samhällssystem och så hade du en
sats “Hade alla handlat....”
Allt sådant önsketänkande är
fruktlöst. Aldrig någonsin kan
människor enas. Däremot är det
möjligt att människan humaniseras
teoretiskt - att den allmänna
tendensen är en önskan om mindre
våld, mer överseende, humanare
behandling av fångar, oliktänkande
osv. Men samtidigt är det enskilda
våldet och mobbningen större och
värre.
Sedan knivförbudet infördes har
bruket av kniv som vapen ökat. Rå
misshandel är vanligare.
Finns det något hopp om ökad
humanism, så ligger det långt fram
i tiden. Det enda som verkligen enar
människor mycket starkt är hat mot

en gemensam fiende - så har jag
förstått. Ser man på Kosovo,
Balkan, Israel/Palestina, Algeriet,
Tutsi-land osv - så är det klart att
hat är den starkaste känslan som
finns. Tänk om människans hopp
ligger i att enas i hat mot något
utomstående? Det skulle väl i så fall
vara det enda....
Eller är det möjligt att hitta på en
hat-transformator?
/alf

E8/4
Jag tar mig friheten att göra en serie
av drag. Har du något att invända,
får vi backa. Således:
Ld1 x g4. Df5 x g4. d3 x e4. Dg4 x
e4!! Dd2 - e2.

Visst! Den tolfte planeten, med Karl
XII och hans 12 apostlar i spetsen,
angriper Tellus - och (sic!) jordens
folk förenas! Elementärt, min käre
Watson.
Ebbe

A0409
Nej - så här får det bli:
Ld1 x g4 Df5 x g4
d3 x e4 Sc8 - a6
/alf
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humör är på botten -här vårstädas
det och varje gång detta totalvan-
sinne bryter ut blir jag deprimerad.
Den frihet som “paskande” verkar
innebära, existerar inte här. Fredag
åker vi till Malmö och sedan till-
baka på söndagen. Vart skulle man
emigrera? Kanske till Holland.
/alf

E10/4
Sb1 - d2.
Varför skulle du emigrera? Du har
det väl bra i Eksjö? Hur går det med
kontorsflytten förresten?
Idag har jag bytt däck och köpt två
nya sommardäck. Kan nämna, att
bilreparatören inte alls rekommend-
erade året-runt-körning med
vinterdäck. Nej, de blev sladdriga i
sommarhettan. Du kanske ska tänka
om.

I kväll har vi varit på teater och sett
“Fördämningen” av Connor
McPherson. Så där.

Elin ringde just och berättade, att
hennes sambo, Erik Andrén, fått
anställning vid bank i Kiel. Han får
30 000 kronor/månad i ingångslön -
och han är ännu inte klar med sina
ekonomistudier. “Härliga tider,
strålande tider!”
Ebbe

A0411
b7 - b6
Det var väl närmast just Holland
som var poängen - inte att emigrera.
Kontorsflytten står totalt stilla. Jag
har maj månad på mig att fixa det
hela -då får jag tillgång till den
källarlokal, som jag skall ha som
upplag.
Visserligen har jag inget märkt
tidigare när det gäller däck, men
kanske jag tänker om och skaffar
speciella sommardäck. Jag har läst
lite däcksfilosofi i Vi Bilägare.
Det var en hisklig lön för en
nybörjare. Men han är kanske extra
duktig? Men så är visst svenska
topplöner låga jämfört med
utländska.

I morgon kommer det snö över
Småland - solfläckarna är större än
någonsin.
/alf

E11/4
De3 - f3.
Du som använder mycket EL - har
du aldrig funderat på att borra för
bergvärme? Det har jag. Ska nog
begära offert på det.
Holland - är det, det “obehagliga”
slutet du tänker på? Ja, lagstiftnin-
gen gäller väl inte för utlänningar -
eller?
Nu ska du tänka på våren! Då saven
stiger och det spritter i grenen.
Ebbe

A0412
Du provocerar mig med damen! Jag
tar den! Dg4 x f3 Och då antar jag
att du tar tillbaka Sd2 x f3
Och då har du betet dai i tommen
som dom säger i Tjörnarp:
Lf6 x c3!!!
Bergvärme är inget för mig - jag
har undersökt och räknat.
Det holländska slutet är väl närmast
behagligt men det gäller kanske inte
för ytlänningar, som du påpekar.
Just nu är det solfläcksmaximum -
kanske är det därför allt är så
konstigt.
/alf

E12/4
Jaså. Förstår jag inte: b2 x c3.
P å  t a l  o m  H o l l a n d  ( e g
Nederländerna; Holland är endast
den största provinsen): Visst är
döden och döendet (ofta utdraget
och smärtsamt) skrämmande.
Många skulle säkert känna det som
en trygghet att veta att hjälp finns
att tillgå emot liemannen (84%
svarade “ja” vid en liten TV-enkät
nyligen).

Men det är än fler, som behöver
litet livshjälp. För många är säkert
livet tungt att leva - och då tänker
jag inte bara på folken i de s k
u-länderna. Det vore väl något för
AB Glädje & Sorg att ta tag i! Men

jag misstänker, att det bolaget har
tagit ner skylten - uppgivet inför
åsynen av utvecklingen som löper
amok. Glad Påsk!
Ebbe

A0412-2
Snopet! Och anledningen - jag hade
glömt flytta tillbaka din b-bonde
efter att ha provat olika drag. Så då
är det ganska jämnt och du slipper
en blodig tumme.
Td8 - d3
I morgon tidigt bär det söderut i
snöyran. Hoppas att du och Inger
får en Trevlig Påsk!
/alf

E15/4
Jag tycker att du ska göra om
draget! Om du inte gör det, spelar
jag: Sf3-d2.
Så har vi åter firat en religiös
högtid. Själv är jag ganska ointress-
rad av religiös mystik, religiösa
mysterier. Å andra sidan slår det
mig en tankeställare, att tillvaron
nog skulle vara litet torftigare utan
dessa. Men fundamentalisterna gil-
lar jag inte. Hur är det med dig?
Bekänner du dig till någon religion?

Varför är så många förtjusta i att
resa? Kan det bero på vår bakgrund
som nomader? Dessutom tror jag så
här: Att resa ger en illusion av
rörelse/förändring. En känsla av
frihet. Man är missbelåten med det
närvarande och resandet ger en
illusion av att vara på väg bort - till
något förhoppningsvis annorlunda
och bättre.
På tal om de höga lönerna inom
bank- och finansvärlden ingår de
nog i strategin för att motivera
höjdarnas skyhöga löner. Dis-
krepansen får inte vara för stor. Det
kan se illa ut.
Nu har jag funnit repliken som
avväpnar kritiken. Ex-vis säger Bir-
git: “Jag vet ingen som kan röra till
det som du, Alf!” Du svarar smick-
rad, lätt generad över kompliman-
gen: “Äsch, det är bara som du
säger!” Fungerar i de flesta sam-
manhang.
Ebbe
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A0416
Tack för erbjudandet men - inga
omdrag! Td3 x c3
Religion? Jag har ingen religion.
Jag tror inte på någon gud i stil med
de herrar (varför blir det inget
högljutt bråk bland feministerna om
att alla gudar är män - ja nästan?)
som dyrkas på olika ställen i
världen. Fundamentalister är de
värsta misstolkarna inom alla
områden, religion, politik, moral
osv. Det är den typen av människa
som ställer till med 90 % av alla
krig.... tror jag.
Ofta har jag funderat över varför så
många talar så fascinerat om resan-
det. Visst har du rätt i dina tankar
om detta.
En tredje, kanske omedveten orsak
till resandet är en önskan hos
resenären att kunna berätta och
imponera på andra om alla fantas-
tiska upplevelser man haft.
Jag hatar att resa - av många
anledningar. Jag har inga illusioner,
ingen längtan. Egentligen är jag nu
totalt tröttkörd efter mötet med fyra
vildar i Malmö. Nåja - mycket
trevliga vildar. Den minste, Sixten,
ä ter ,  växer  och  skr iker  i
oroväckande takt. Om inte kurvan
planar ut kommer han att vara två
meter lång och väga 120 kilo när
han fyller femton.
De båda som går i skolan lär vara
bäst i sina klasser - och det är ju
roligt att höra. Begåvade barn borde
utbildas på att klara sig själv i
skolan - i dag får de ingen stimu-
lans alls i en klass där läraren har
fullt upp med alla som inte hänger
med. Och det är mycket fult att vara
duktig i annat än idrott, musik och
liknande.
Jag är stolt över Jonas. Det var inte
lätt för honom att växa upp med
mig som pappa - jag hade så lätt för
allt praktiskt arbete och Jonas hade
det  in te.  Men  han  är  en
s p e c i a l b e g å v n i n g  f ö r
tidningsvärlden - klarar stress, tid-
spress samtidigt som han har
ö v e r b l i c k  o c h  n ä s a  f ö r

väsentligheter inom nyhetsflödet.
Ingela och barnen vill att han skall
ställa upp i en tävling om att prata
baklänges - han har en otrolig
begåvning att direkt och omedlbart
uttala vilket ord som helst
baklänges. Jag begriper inte alls hur
det går till.
Vi var och besökte hans arbetsplats
- ett otroligt ställe. Utsikten från
14:de våningen är svindlande. Kon-
torslandskapet där han arbetar är
ungefär som det ser ut i amerikan-
ska filmer - en oändlig mängd
arbetsplatser med datorer och tel-
efoner.
Som nyhetschef sitter han mitt i
smeten bland alla redigerare och
skall hela tiden fatta beslut. Två
gånger om dagen leder han konfer-
enser med journalister och grupp-
chefer och fördelar arbetet.
Själv säger han att han har drivit
igenom en del förändringar
beträffande målsättning och
utvärdering av arbetet och att det
enligt olika uttalanden lett till en
bättre tidning under det senaste året.
Du som läser den varje dag - vad
har du för åsikter om material och
upplägg? Det skulle vara intressant
att kunna jämföra hans vy av saken
med en objektiv läsares.
Jodå, REPLIKEN är bra. Fast det
frodras att kritikern fattar ironin.
Jag undrar om jag inte läst något
liknande i en bok för länge sedan -
någon av P G Woodhouse kanske?
/alf

E16/4
Ke1 - f1. Det artar sig till ett
utdraget, tråkigt parti. Remi?

Betr Sydsvenskan menar Inger, att
tidningen har dålig bevakning av
Hässleholm. Men det är klart, man
kan ju inte bevaka alla platser i
sydsverige.
Erinrar mig, att jag för några år
sedan besvarade en enkät ifrån
Sydsvenskan. Jag menade, att erb-
juda tidningen för halva priset till
nya prenumeranter egentligen var
orättvist, nästan oförskämt, gente-
mot gamla, trogna abonnenter.

Det är dessa som vore värda någon
form av bonus. Kanske kunde man
tänka sig en gratisprenumeration
vart 10:e år (vilket innebär en rabatt
på endast 10% per år); eller 50%
rabatt vart 5:te år; eller något annat
i den stilen. På så sätt skulle man
göra två flugor på smällen: abon-
nenterna skulle känna sig rättvist
och vänligt bemötta; Tidningen å
sin sida skulle få ett starkt lockbete
och lättare kunna behålla sina pre-
numeranter. Tänk - sådana tips kan
konsulenter ta miljoner för!
Ebbe

A0417
Tc3 - d3 Tråkigt? Kan jag inte hålla
med om - inte än.
Har du ringt Sydsvenskan och del-
gett vederbörande dina ideer?
Kjelle och Pia turades om att
beställa subventionerad korttidspre-
numeration till Ny Abonnent. Ända
tills Kjelle tröttnade och ringde SvD
och talade om hur de hade gjort i
flera år och undrade om det inte var
på tiden att det blev en vanlig
prenumeration med samma rabatt
som om de körde som vanligt.
-Jovisst, det går bra! Så nu har de
sin rabatt på tidningen - hela tiden.
/alf

E17/4
f2 - f3.
Nu är jag jätteförkyld igen. Fy
tusan!
Ebbe

A0418
Sa6 - c5
Jag beklagar verkligen! Har du
prövat med Revitonil, Treo i
brännvin, Q10, Gericomplex,
Oleum Basileum och annat? Krya
på dig! /alf

E18/4
Th2 - e2.
Fy 17 vad jag mår dåligt. Undrar
just hur jag ska kunna sova i natt,
när jag inte får luft.
Ebbe
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A0419
Sc5 - b3
Får du inte luft? Kan du inte andas
genom näsan? Just detta ger mig
panikkänslor och jag har alltid Ot-
rivin näsdroppar till hands. Jag
hoppas verkligen att du kryar på dig
och känner dig bättre!
/alf

E19/4
Min kuse slår din: Sd2 x b3 (härtill
är jag nödd och tvungen). Jag
förmodar, att du slår tillbaka med
Tornet: Td3 x b3. Jag flyttar Kun-
gen: Kf1 - g2.
Idag mår jag litet bättre. Det var
många preparat, som du räknade
upp .  Men  du  g l öm de det
väsentligaste, nämligen Rinexin (alt
Rinomar, Lunerin eller motsvar-
ande). I min begynnande senilitet
hade tyvärr även jag glömt, att
dylika preparat är verksammast vid
andtäppa.
Vid middagst id r ingde jag
läkarstationen/distriktsvården och
fick tala med syster Jenny. Be-
skeden jag fick var oväntade,
förvånande: Feber är bästa medlet
mot virusinfektion. Således ska
febernedsättande medel såsom ace-
tylsalicylsyra undvikas!
Nå, kunde jag få något mot min
hosta? - Hostan förhindrar att virus-
infektionen sprider sig till lungorna!
Ungefär samma svar fick jag betr
Rinexin: Är virusinfektionen i
näsan, så vet man var man har den.
Rinexin kan få den att flytta till
ex-vis öronen.
Nå, med tanke på risken för
besvärlig bihåleinflammation och
med tanke på andtäppan skulle jag
få Rinexin. Beskeden var ganska
sensationella, när man betänker i
vilken omfattning folk proppar i sig
medicin (inte minst acetylsalicyl-
syra) vid förkylning.
I “Kalla fakta” för en stund sedan
påtalade man riskerna för blodpropp
med de nya p-pillerna. Ett flertal
flickor hade fått amputera fötterna.
Medicin och hälsokost är förvisso
inte riktigt samma sak.

Varför är det inte lönande för dig
att borra för bergvärme? Beror det
på ditt värmesystem med direktver-
kande el i slingor under golvet?

Ska du nu byta till den nya Citroen
5? Den verkar ju vara strået vassare.
Ebbe

A0420
Det var då för väl att du har kryat
på dig!
Nej, så var inte uträkningen. Tar du
min häst så blir det Td3 x f3††
(hittat rätt tecken!)
Lilla syster Jenny är en riktig
motvallsflicka. Hon tror inte på
medicin överhuvud taget. Nu tror
inte jag på enbart acetylsalisylsyra -
den skall intas med alkohol!
- Klart att det är bra att veta att
man har snoret i näsan och inte i
örat. Men är det inte fan så mycket
obehagligare att ha det i däsad?
Stellan Sundahl var förvånad över
näsdroppar: - De är fantastiska! Ett
sprut i vardera borren och man
begriper inte var allt tar vägen. Inte
förrän man kommer hem och tar av
sig sockarna...
C5 är verkligen inte ett strå vassare.
Xsara Exklusive är jag mycket nöjd
med. Accelererar som en Porche, är
tyst som en Jaguar, lastar som en
gammal usel Volvo Skåp, är
bekvämare och lyxigare än någon
annan och drar 0.7 när jag åker till
Stockholmet i 130 knutar. Och då
är den ännu inte inkörd!
Det är väl bara Citroen som inte
behöver annonsera för att få alla
bilar sålda? Bergvärme ger inte de
temeraturer jag vill ha. Beräknar
man investering och trolig livslängd
+ ev haveriförsäkring samt annat
möjligt elende så vill jag inte ha
med saken att göra.
/alf

E20/4
Kanske finns det chans till remi.
Men jag ger upp det här partiet. Det
har blivit så ointressant.

Nu ska jag komponera en V75:a till
i morgon.
Ebbe

A0421
Förståeligt om du ger upp. Två
bönders övervikt i detta läge betyder
mycket.
e2 - e4
Om du då svarar e7 - e5 så drar jag
c2 - c3.
Hur går det för dig med hästspelet?
Springer kusarna som du vill? Har
du några försänkningar bland
kuskuskarna som kan ge dig tips?
Det är väl som med aktier. I går
fredag morgon tänkte jag: Kanske
Eriksson äntligen har hittat en
ljusning. Om man skulle köpa nu
innan rapporten kommer och satsa
på att de stiger...? Dom stängde på
69 i torsdags.
Alltså går jag in på Avanza på
morgonen vid 0800 och skriver
KÖP! Och då ser man att redan
innan börsen har öppnat så har ca
2000000 aktier bytt ägare - men det
står inte till vilket pris.
Aha, tänker jag. Nu köper dom som
vansinniga! Den kommer att stiga!
Alltså skriver jag 75 som kurs - det
spelar ingen roll, jag vet att det blir
till det pris som gäller precis när
börsen öppnar.
Vid 10-tiden hör jag på radion:
Katastrof! Elände! Kris! Djäflar!
14% ner! Tänk nu om JAG hade
låtit bli att lägga en order. Då hade
Eriksson stigit som en raket, och
Sverige hade varit räddat. Det är
tungt att ha en sådan ansvarsbörda
att bära....
Inne på Avanza ser jag att jag har
ett antal Eriksson som jag betalat
61:50 för - och nu har de sjunkit till
58. Livet är stenkul.
/alf

E21/4
d7 - d5.
Såg du “Wag the dog” på TV4 i
kväll? Rolig men skrämmande.
Denna real reality verkade mer nära
än avlägsen. Som sagt: Hur vet
man, att man har en korrekt bild av
“verkligheten”? Är den i själva
verket mest löjlig?

På tal om aktier. Tidskriften “Vi”
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har i sitt senaste nummer en stor (4
sidor) artikel om bränsleceller. Vi
får hoppas, att “Opcon” vinner
kapplöpningen. Vad händer annars
med våra aktier?
M e d  s y d s v e n s k a n  f ö l j d e
häromdagen en reklamfolder från
Citroen, i vilken man presenterade
alla sina bilmodeller. Men din “Ex-
clusive” nämndes ej. ??
Ebbe

A0422
Lf1 - d3
Wag the dog? Jo jag såg på den
bitvis - mest i början. Sen tyckte jag
att den urartade så jag gick över till
1:an där man körde en dokumentär
om Vietnam.
Carmen spelade jag in samtidigt.
Vad kan man säga om verk-
ligheten? Bl a att den blir bäst och
sannast skildrad när den blivit his-
toria. Medan den pågår blir vi alltid
manipulerade -senaste komedin
gäller väl båten med de kidnappade
barnen.
Att jag tröttnade på “doggen”
berodde väl närmast på att historien
var väl otrolig. Visst kan man fixa
händelser men detta var en i mitt
tycke dålig karikatyr av en möjlig
verklighet. Så satans lätt är det inte
att manipulera journalister och att
få alla TV-kanaler att spela samma
falska visa.
Jag har inte sett reklamen från
Citroen i Sydsvenskan, så jag kan
inte gå i svaromål. Min bil är en
variant av kombimodellen Xsara
med tillnamnet Exclusive så den
fanns kanske med ändå. Annars kan
man gå in på någon bilsajt eller
Citroens egen - där hittar man alla
fakta.
Till sommaren kommer kombimod-
ellen av C5, men jag tror nog att
Xsaran håller bra. Har du sett
statistiken från Bilprovningen?
Gissa var Citroen Xantia ligger?
Xsaran har inte blivit provad ännu -
i år är första gången.
/alf

E22/4
Sg8 - f6.

Nej, jag har inte sett statistiken

ifrån Bilprovningen. Vad visar/bev-
isar den?
“Wag the dog” var måhända
överdriven men knappast gripen ur
luften. Vi lär nog få se åtskilligt
sådant i framtiden. Kommersiella
media, främst kvälls- och vecko-
press, har länge slirat betänkligt på
sanningens/anständighetens väg.
Världen är ond, naturen är grym,
överheten är cynisk, allmänheten är
dum. Men är det inte också ganska
löjligt?
Ebbe

A0423
e4 x d5
Xantia kom på tredje eller möjligen
fjärde plats - jag är inte helt säker -
när det gällde minst antal fel, vilket
jag anser talar för att Citroen gör
bra och tillförlitliga bilar utan så
mycket snack i reklamen.
När det gäller nyheter, så är det väl
ingen som på allvar tror det som
står i tidningarna eller det som sägs
på TV. ALLT är ju färgat av
rapportörens politiska inställning,
humör, ork m m.
Lyssna på rapporteringen om judar/
araber. Det är för mig fullkomligt
obegripligt att någon kan tro på en
fredsrörelse bland dessa människor.
Israeler hatar araber och araber
hatar judar. Och varenda reporter
därifrån har tagit ställning - det
hörs vem han eller hon sympatiserar
med.
Det skulle vara roligt att se ett
reportage där man jämförde re-
spektive sidors skolböcker i beskriv-
ningen av motparten.
Nu är detta inte samma sak som den
medvetna,  yt ter st  ot r evl iga
förvanskningen av fakta som t ex
förekommer inom nomenklaturan.
Ta bara fallet Osmo Vallo. Eller ta
vilken märklig rättegång som helst.
Alla vet ju att dessa maktens män
håller varandra om ryggen och
hjälper varandra när det gäller att
mygla, förfalska och bedra.
Det har alltid varit så och kommer
ALLTID att vara så. Skillnaden mot
förr ligger i nutidens fantastiska
möjligheter.

Jag begrep inte riktigt den sista
meningen i ditt senaste mail.
Världen är ju inte enbart ond - det
blommar ibland upp lite godhet på
fruktbara ställen.
Naturen är alltid grym men ofta
vacker. Överheten är naturligtvis
alltid cynisk - det ligger i naturen
hos de individer som söker sig till
sådana tjänster.
Allmänheten är visserligen oklok
om man ser den som ett kollektiv,
men var kommer löjligheten in?
Vad är det som är löjligt?
/alf

E23/4
Dd8 x d5.
Det var en dystopi som jag slängde
ur mig för att jag var in the mood.
Halvt provokativt kanske i hopp om
tröst och motsägelse.

Att tillvaron är löjlig är en
“stämning” (hittar inget bättre ord)
som understundom faller över mig.
Jo men tänk på alla dessa som
spänner vadorna!
Ebbe

A0424
Dd1 - f3
En värre spelöppningsklantskalle än
undertecknad får man leta efter.
Och allt beror på att jag inte tittade
på brädet när jag skrev de båda
första dragen. Nåja.
Inte hade du hoppats på tröst från
en sådan svartalf som jag. Nu
förstår jag precis vad du menar - jag
trodde jag var ensam om denna
känsla som jag motarbetar och
döljer av alla krafter - detta att inte
gapskratta inför många företeelser
som jag finner löjliga - för att inte
såra och verka snobbig.
Alla dessa som spänner vaderna!
Alla dessa som jagar bollar - runda
eller platta!
Alla dessa som springer varv på
varv i en löparbana eller ännu värre
-springer på samma ställe eller
cyklar  som vansinn iga  på
stillastående apparater!
Alla dessa som sätter ringar i näsan,
läppen, örat, kinden, bröstvårtan!
Alla dessa som köper gräsklippare
med sits och stor motor när mattan
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är 50 m² - bara för att reta grannen!
Alla dessa som firar rituell kanni-
balism i religionens tecken!
Alla dessa som går omkring med
rättrogna, vida byxor i väntan på att
en ny liten Mohammed skall ramla
ner i dom!
Kort sagt alla dessa människor -
inklusive mig! Så länge jag kunde
begripa att åtminstone skaparna
kunde ha roligt och finna glädje i
den bakteriekultur de skapat - så
länge kunde jag glimtvis bortse från
löjligheten. Nu tycker jag att det blir
svårare och svårare.
Å andra sidan är mycket tyckande
kemibundet, eller påverkat av
månen eller solfläckar eller annat
djävulskap, så allt blir säkert men-
ingsfullt och trösterikt en annan
dag, vecka eller månad.
Hallelujjja!
/alf

E24/4
e5 - e4.
Du inkluderar dig själv. Men jag
har svårt att föreställa mig dig i
ex-vis militärparad med hög
benspark! (nu skrattar vi bestämt
båda).
Nå, inte ens en soldat behöver vara
ute i ogjort väder. Det finns väl
minst tre sätt att spänna vadorna:
När det är fel; när det är rätt; och
när det kan vara diskutabelt.
Det är endast i den specifika situ-
ationen man kan se om det är
löjligt. Men nu använder man väl
ett uttryck som “spänna vadorna”
endast i löjliga sammanhang, d v s
när den negativa varianten är för
handen.
Ebbe

A0425
Df3 - e3
Ack Ack Ack... Vilken dag!
Började med tandläkaren. Först ry-
ckte dom bort fel tandkrona -fast det
var ju bra så kunde dom kolla karies
under den.
Sen ville dom ha 3300:- för den nya
kronan på rätt tand och det hade jag
inte på mig.
Sen har det ringt hela dan. Tack
vare strejken på bygg så hade en del

ledigt för undervisning i norrlandet.
Och då ringer dom och önskar och
frågar. Sen får jag reda på att
firman i Malmö som skulle montera
mönsterkort inte ens börjat. Det
skulle vara klart nu. Och inte kunde
de använda de filer jag sänt dom
från början.
Sen växer mossan som satan i
gräsmattan. Och trädgårdshjälpen
som vi tidigare haft har inte tid
längre - han har skaffat egen
trädgård.
Nu har jag rivit mossa och räfsat
och kalkat. Hade jag fått bestämma
så skulle den satans naturen ha fått
sköta sig själv. Är man gift får man
aldrig bestämma. Jag är dödstrött
och borde mycket lätt bli kanonfull
på lättöl.
/alf

E25/4
Lf8 - c5.
Inte ska du väl behöva betala för
felaktig tandläkarbehandling?!
Enligt handboken ska man inte
vertikalskära gräsmattan förrän i
maj-juni. Det enda som biter på
mossa tycks vara gödsel!
Jo, men det var ett roligt uppslag
jag fick. Nästa gång jag får “nolla”
dig eller på annat vis utsätta dig för
praktical joke, ska du få i uppdrag
att delta i militärparad med hög
benspark, iförd hjälm, stövlar och
bössa: gevädret med bajonett ska du
hålla stint framför dig med sträckta
armar; blicken ska vara så “tom och
innehållslös att den skrämmer”.
Nog hade du skrämt mig alltid.
Ebbe

A0426
De3 - e2
Tänker nog ge upp efter ytterligare
några drag - kanske efter ett.
Jag uttryckte mig oklart om
tandläkaren. Oturen var inte att jag
fick betala -summan var rätt - utan
att jag inte hade pengar på mig så
det räckte.
Jag kan höra hur du skrattar när du
i andanom ser denna figur medelst
hög benspark förflytta sig med stir-
rande, tom blick...
Någon gång skrev du om “Frode,

mitt alter ego...” Har du läst “Sagan
om Ringen”? Där finns en hob
Frodo. F ö finns det mycket att
kommentera och skriva om. Men i
vårsolens glans är jag alldeles för
trött för att ens en gång vara vaken.
/alf

E26/4
0 - 0. Jag gör kort rockad.
Skam till sägandes har jag inte läst
“Sagan om ringen”.
Jag är nog lika trött jag. Dessutom
vill det sig inte riktigt med till-
frisknandet. Förkylningen vägrar ge
med sig.
Som vanligt är jag gräsänkling.
Inger for i morse till Stockholm på
fyra dagar.
Ebbe

E
Hej igen!
Ursäkta - jag glömde att jag hade
tänkt om. Ska vara: Dd5 x d3.
Ebbe

A0427
De2 x d3
Då antar jag att du drar e4 x d3 och
i såfall drar jag Sg1 - f3.
Nu skall jag se på John Carré!
/alf

E27/4
Nu gör jag kort rockad: 0 - 0.
Sa jag att jag börjat bli senil?
Du ska väl också se “Spionen som
kom in från kylan” i kväll?

Nu har jag begärt offert på borrad
bergvärme (antaglig kostnad: 100
000 kr). Anledningar: Oljan har
blivit för dyr; enligt ny lag ska
oljetanken inspekteras vart 5:e
(3:e?) år till en kostnad av 2 000 kr;
oljetanken kanske inte blir godkänd;
Pannan är 25 år och måste
förmodligen snart bytas ut. Varför
skulle det inte löna sig, enligt dig?
Ebbe

A0427-2
0 - 0 samma sak här.
Jag spelar in spionen - så länge
orkar jag inte vara uppe.
Eftersom du ändå måste investera
stort är det troligt att bergvärmen
kan bli en bra affär för dig. För mig
är det annorlunda - jag behöver inte
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investera, min anläggning slits inte
och behöver inte bytas ut - tror jag.
Sen är det fråga om en princip. El
är det absolut bästa sättet att dis-
tribuera energi. Men det är svårt för
människor att förstå - de jämför t ex
el med olja, ved, biobränsle, gas,
vind, kärnkraft osv.
El är ett sätt att distribuera energi,
de andra är värmeenergi (utom den
idiotiska och fula vindkraften).
I dag har man kommit så långt att
det skulle gå att bygga fusionsk-
raftverk och opinionen verkar att
svänga. Men den som lever får se -
den som dör kan bli grillad.
På tal om att bli “nollad” - det
kommer aldrig att hända mig. Den
som försöker riskerar att bli dödad.
Hela konceptet med “nollning” är
mig så totalt motbjudande att det är
omöjligt för mig att delta på
NÅGOT sätt.
Det fanns de som försökte när jag
blev korpral under militärtjänsten,
men de drog sig snabbt ur med följd
att jag blev utfrusen ur en gemen-
skap som jag avskyr.
Jag är en mycket tråkig typ.
/alf

E28/4
Tf8 - e8.
“Nollning” har jag ingen personlig
erfarenhet av (den höga bensparken
tarvade ett sammanhang). Vad jag
förstår, kan den spänna över ett
brett register - från ganska harmlösa
skämt till grov förnedring. Som
vanligt är det nog avarterna som får
mest publicitet. Företeelsen blir helt
enkelt vad man gör den till.

“Nollor” har blivit väldigt aktuella i
den digitala värld, som håller på att
ta över. Jag tycker den verkar vara
litet upp-och-ner-vänd: stöddiga ty-
per, eg nollor, spänner vadorna och
försöker agera som “ettor”. Och vice
versa: bra människor ödmjukar sig
många gånger helt i onödan.
“Varför är allt en trasa?”

Efter att ha sett “Spionen som kom
in från kylan” ställer jag ånyo
frågan: “Hur får man en korrekt
bild av verkligheten?” Och tala om
cynisk överhet! Här offrade således

brittiska UD Alec, flickan och Fie-
dler till förmån för Mundt. Kan
omdömet vara lika dåligt i real
reality?
Nu ska jag gå ut och ta ett nappatag
med trädgården.
Ebbe

A0428
b2 - b4 - det är allt jag hinner med
just nu.
/alf

E28/4-2
Lc5 - b6.
I kväll har jag sett “Barry Lyndon”;
som så ofta en film om mänsklig
dårskap. Men den var välgjord och
fascinerande. Musiken var kongeni-
alisk och mycket suggestiv.

Dårskapen konfunderar mig. Det är
som vore den ödesbestämd, ound-
viklig för vissa människor. Som om
dessa deltog i ett dårskapens roll-
spel, utan möjlighet att ta sig loss,

slippa undan. Men så illa kan det
väl ändå inte vara?
Ebbe

A0429
c3 - c4
Jag ser på Barry under de korta
pauser då jag inte flänger omkring
och arbetar med alla meningslösa
dårskaper.
Dårskap - mänsklig dårskap - vilket
oändligt hav att ösa ur! Men som
vanligt fordas en definition. Hur
klassificerar man dårskap? Är det
dårskap att förälska sig i någon som
man vet kommer att göra en olyck-
lig?
Är det dårskap hålla på principer
när dessa leder till att människor
skadas?
Är det dårskap att lagstifta om
cykelhjälm?
Är det dårskap att förorda fossila
bränslen i stället för kärnkraft?
Analogt med polisens uppträdande
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under det väpnade rånet - var det
dårskap att inte ge efter för Hitler?
Eller var det Hitler som stod för
dårskapen?
Visst håller jag med om att viss
dårskap verkar att vara ödesbunden
-ibland knuten till olyckliga
människor utan omdöme, smidighet
eller förståelse. Men mänsklig
dårskap är i mina ögon mycket
relativ. Det är lätt att i efterhand
granska historiska beslut och
händelser och analysera fram
dårskapen, men inte alltid lätt att
handla alternativt.
Är det några särskilda människor
eller händelser du tänker på som
kan illustrera dårskapens rollspel?
Jag arbetar som en slav hela da-
garna.
/alf

E29/4
c7 - c5.
“Leve dårskapen!” Känns uttrycket
bekant? Jo, det är svårt att hitta
någon generell definition på
dårskap. Det är väl bara i det
specifika fallet, som man kan
avgöra vad dårskap är. Om jag inte
missminner mig, diskuterade vi en
gång “Dårskapens vägar” av Bar-
bara Tuchman. Eller minns jag fel?

Vad är det du sliter så förskräckligt
med? CAD, trädgården, eller vad?
Ebbe

A0430
b4 - b5
Jodå vi har diskuterat Dårskapens
vägar. I efterhand är det lätt att tala
om dårskap - särskilt om historiska
händelser.
Ett annat problem i sammanhanget
är att man aldrig får reda på vilken
grad av dårskap ett alternativt hand-
lande i en viss situation hade lett
till.
Nej, när jag tänker på begreppet
dårskap svämmar hjärnan över av
olika motstridiga aspekter och jag
vet inte riktigt hur jag skall kom-
mentera eller hantera dem. Kanske
är det lika bra att utropa “Leve
Dårskapen!” Eller kanske sortera ut
begreppet som alltför komplicerat
och svårbedömt.
Vad jag arbetar med? Jo att hålla
efter den satans naturen. Tack vare
alla miljövänner som lyckats få
fram eldning med fossila bränslen
som i sin tur lett till en evig
försurning som betytt att alla plank,
vindskenor, altangolv, staket,
växthus m m som utsätts för det
försurande regnet bekläds med
MOSSA - så måste jag hålla på med

RENGÖRING av nämnda prylar.
Dessutom sysslar jag med allt annat
som hör villaägandet till samtidigt
med förflyttandet av två miljoner
prylar från ett kontor till olika
destinationer.
Och i slutet av veckan väntar nya
kretskort. I dag på morgonen -
medan jag ännu kände mig som en
levande människa med av TREO
dämpad huvudvärk - tänkte jag på
att berätta om när jag sköt med
gevär första gången. Nu - när jag
knappt orkar sitta upprätt och helst
bara vill bli full med öl - orkar jag
inte. Skål!
/alf

E30/4
Lc8 - g4.
Oj, det låter svettigt värre! Och att
du har ont om tid. Men du ska inte
känna dig tvingad att skriva
nånting. Den närmaste tiden kan vi
ju nöja oss med att utväxla schack-
drag.

Vi har just kommit hem efter att ha
varit nere vid Osby-sjön och sett på
valborgsmässobål och fyrverkeri.
Tal och sång förekom även. Hur
firar Ni Valborg? Du bålar förstås i
trädgården.

Jag önskar dig en varm och skön
majhelg!
Ebbe
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