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A020102
Ld2 x a5
Så var det äntligen slut på resande
och firande. Vi har haft roligt hos
Sune & Gun - som vanligt. Det var
ovanligt långsamt att ta sig hem i
detta förbannade isklimat. Växt-
huseffekt-- PYTTSAN! Löjligt är
det.
Du pendlar och är trött. Men visst
får du ta dig ur flipperkulerollen -
det är ju DU som bestämmer:
När du skall vila
När du skall besöka Inger
När och hur du skall utföra alla
andra saker. Och du MÅSTE vila så
du orkar. Vad säger Inger om
förhållandet till Jens och Elin?
/alf

E020102
Hjärnvägar! Jag såg det draget tidi-
gare, men glömde bort det.
Nu: Lc8 - a6.
Idag har jag åter varit ute och åkt
omnibus. Det är ingen hejd på
muntrationerna här. Nå, det är en
ganska vacker tur; i synnerhet
kvällstid då allehanda ljuskonstverk
kantar en del av vägen.

P g a infektion i bensåret är Inger
flyttad till infektionskliniken. Sedan
ska hon vidare till rehab (= rehabili-
teringsavdelningen).

Som jag sagt tidigare, vill jag f n
inte störa henne med barnbråket.

Jag önskar dig och de dina en god
fortsättning på det nya året!
Ebbe

A0103
La5 x b6
Du åker buss - jag trodde du bilade.
Men naturligtvis är det klokare att
åka buss. Vem körde på Inger? Var
det på ett övergångsställe? Jag hop-
pas verkligen att hon tillfrisknar så
att du kan tala med henne om
barnen - näst efter olyckan är väl
detta det viktigaste att ordna upp
och jag har en känsla av att Inger är
en nyckelperson. Eller har jag fel?
Jag får inget riktigt grepp om det
hela. Barnen måste ha anklagat dig
för helt konkreta saker utöver att
Jens fått stryk en gång. Det brukar
ju inte ge upphov till hat. Och Elin

fick väl inget av den medicinen. Så
vad är den förvända anledningen till
deras uppträdande? Har du ingen
aning? Jag hoppas att detta år blir
bättre för dig och din familj på alla
sätt!
/alf

E0103
La6 x c4.
Jag har löst en månadskort för 850
kronor, som gäller för resor med tåg
och buss i hela Skåne.
Inger  blev påkörd vid et t
övergångsställe av en man i 20-
årsåldern, som heter  Pierre
Sörensen. Polisen utredning är ännu
inte klar. Bl a ska Inger höras.
Barnkontroversen är en bomb som
tickar. Den kommer förmodligen att
brisera när Inger kommer hem.
Ebbe

A0104
d3 x c4
Det är ett märkligt faktum att
nästan alla lagar som stiftas med
syftet att förbättra något, ger precis
motsatt resultat. Beror det på att de
som styr begriper så litet? Eller...?
Om inte den nya lagen funnits hade
olyckan då inte hänt? Hade Inger
omedvetet varit mera försiktig? Jag
är numera livrädd för fotgängare
när jag kör bil - vet inte om vilken
typ de tillhör. Kanske den försiktiga
som inte går ända fram till
övergångs-stället förrän det är klart.
Eller den som går rakt ut utan att se
sig för det minsta. Den senare
varianten är oftast tonåring. Å an-
dra sidan såg jag före jul ett
medelålders par som med påsar i
händerna stagade rakt ut, diagonalt
ö v e r  g a t a n  m e l l a n  t v å
övergångsställen, i tron att de var
hemma på sin egen gårdsplan - två
meter framför min bil. De lever
ännu därför att jag betraktade dem
som älgar, och för säkerhets skull
redan hade stannat. Kommer bil-
isterna att lära sig? Tror inte det.
Fler olyckor kommer att hända än
före reformen. /alf

E0104
Tf8 - e8.
Jo, jag är också skeptisk till den nya
lagen vid övergångsställena. Såväl

bilförare som fotgängare tycks bli
tveksamma och osäkra vid över-
gångsställena. Men att ändra till-
baka skul le nog bara  öka
förvirringen. Kanske ändå inte helt
fel: ty som bilförare litar jag aldrig
på fotgängarna; och som fotgängare
litar jag aldrig på bilförarna. Som
fotgängare vänder jag demonstrativt
ryggen till för att markera, att jag
inte tänker kliva ut på gatan, förrän
bilen har passerat.
Inger säger, att hon minns absolut
ingenting av olyckshändelsen. Men
det lär vara ganska vanligt, enligt
de läkare vi talat med.
Brrr! Det är kallt. Jag förstår
flyttfåglarna.
Ebbe

A0105
f2 - f3
Precis samma inställning har jag -
lita inte på någon oavsett rollen som
fotgängare eller bilförare. Kanske är
vi för gamla och desillusionerade.
Den enda vi har lite kontakt med av
dem i Malmö är Julia, barnbarn nr
2 ur Jonas familj. Och inte kommer
det att bli bättre med kommunika-
tionen. I detta fall är det helt klart
vad Jonas tycker om sina föräldrar
och orsaken till det. Jag har samlat
ihop vår korrespondens så att vem
som vill kan bilda sig en uppfat-
tning. Men du har bara talade ord
att falla tillbaka på - det är svårare,
eftersom minnesbilder alltid blir
dimmiga och oklara. Livet är pyton
- inte bara för flyttfåglar.
/alf

E0105
Tb8 - c8.
Det är sent. Har just återkommit
ifrån Kristianstad.
Ebbe

A0106
Tb3 - b4
I går kväll ringde malmöbarnen och
tackde för julklappar. Alltid ett
framsteg. Även om det inte är så
sent känner jag mig trött och
olustig. Vill egentligen bara gå och
lägga mig - men det är för tidigt.
Väntar på att något skall hända..
/alf
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E0106
Tc8 - b8.
Jag ser “svart” på det här partiet.
Hur mår ditt ljumskbråck? Lyckades
operationen?
Ebbe

A0107
Tf1 - d1
Ljumskbråcket mår bra. Det gör lite
ont hela tiden - mer eller mindre.
Om det lyckade får jag kanske veta
30/1 - då är jag kallad till opera-
tören. Han vill väl veta hur han
skall göra nästa gång.
Väntar fortfarande på att livslusten
skall återvända. Snart har jag inga
tänder i nedre våningen att tugga
med. Fy fan.
/alf

E0107
Uppgivet: jag ser inga möjligheter
för svart. Mitt drag som vit: g2 - g3.

Varför har du så dåliga tänder? Har
du någon teori? Nå, protes i
underkäken är väl ett mindre prob-
lem än protes i överkäken?
Vad beträffar livslusten förstår jag
dig bara alltför väl. Dock: du har ju
Sune, CAD, trädgården, grannar, öl,
m m som kan liva dig! Och du
förstår ju att njuta av litteratur,
musik, film, m m ! Så “det kunde
ha varit värre”, som pojken säger i
“Mitt liv som hund”.
Ebbe

A0108
OK. d7 - d5
Visst har du rätt - det kunde vara
mycket värre. Det är dumt att klaga,
men det känns skönt att ibland få
gnälla lite.
Kvaliteten på tänder (liksom på
mycket annat mänskligt) beror på
gener. En del människor har usla
tänder som faller bort och blir
uppätna oavsett hur dom sköts -
andra (som Birgit) - kommer att ha
friska tänder långt efter döden.
Hennes tandläkare har sagt att hon
har hästtänder. Kul. I underkäken
kan man sätta in implantat. Det
ordnar sig. Du har det värre på så
många sätt - jag beklagar.
/alf

E0108
d2 - d4.
Apropå Tegnér som vi talade om för
en tid sedan: Häromdagen råkade
jag läsa, att han år 1802 disputerade
på “Det komiska och dess urs-
prung”. Visst verkar ämnesvalet
vara överraskande modernt!
I morgon måste jag hämta hem
Inger ifrån sjukhuset i Kristianstad.
Trots att hon ännu inte kan stödja
på benet. Men så agerar sjukhusen
numera.
Ebbe

A0109
Sg8 - f6
Allt mänskligt är egentligen mod-
ernt - fast vi tror ofta att människor
från andra tidsåldrar var annorlunda
än vi. Redan från Sokrates tid finns
det skrifter där man förfasar sig
över den fördärvade ungdomen. Den
moderna männ iskan  är  en
stenålderskuf som doppats i lite
utspädd kulturfernissa. Har vi inte
sett hur rena stenåldersbarn från
Nya Guinea anammat  den
västerländska kulturen på några år -
hoppat över ca 10000 år utan större
problem? Jodå, människan är sig lik
och hade det varit någon fart i Gud
så hade han gjort slut på den
misslyckade konstruktionen.
Hur skall det gå med Inger? Får du
någon hjälp någonstans ifrån? Vad
säger Inger? Vill hon hem så snart?
/alf

E0109
Lf1 - g2.
En smärre rättelse: Tegnérs doktor-
savhandling hette “Om det komiska
och dess ursprung”. Ehuru på latin.

Vad är komiskt? Ja, inte är det att
bli påkörd av en bil! Våldsdåd och
dåligt uppförande överhuvudtaget är
inte komiskt. Således: leve
komiken! Leve humorn! Leve Char-
lie Chaplin! Hasse & Tage! Povel
Ramel! Galenskaparna! John
Clease! Rowan Atkinson! m fl, m fl.

Humorn lär vara det som skiljer oss
ifrån djuren(som dock är oskyldiga).
Men humor är nog en bristvara
bland mänskligheten. Fast det vet

jag egentligen ingenting om.
Ebbe

A0110
e7 - e6
Komik och humor är svårt. Vem var
det som sa: Skadeglädje är den enda
sanna glädjen...? Är det sant,
komiskt eller humoristiskt? Hur är
det med lyteskomik - buskis? Kiss
& bajshumor?
Ett mycket svårt ämne som vi inte
vet så mycket om. Troligen gör inte
djuren det heller.
Just nu läser jag Suetonius´ Kejsar-
biografier översatt från latinet av
Ingemar Lagerström - på tal om just
latin. Kan du läsa latin?
I dag har jag beställt en ny dator.
Måste följa med i den s k utvecklin-
gen och kolla nya operativsystem
mot mina CAD-program. Det blev
en DELL den här gången. Och jag
måste lägga in LINUX på någon av
dessa burkar.
Hoppas att det går bra med Inger.
Jag antar att hon är seg och viljes-
tark.
/alf

E0110
Sg1 - h3.
Jag förstår mekanismen bakom
skadeglädjen. Dock kan jag inte
erinra mig att jag någonsin haft den
glädjen. Lyteskomik: har du sett
John Clease demonstrera “konstig
gångart”? Avgjort lyteskomik - och
ändå inte. Buskis kan vara dråpligt
rolig - om man är på det humöret.
Kiss & bajs roar väl bara barn?

Notabelt är att skratt och sinne för
humor inte nödvändigtvis behöver
ha med varandra att göra.
Ebbe

A0111
c7 - c5
På tal om humor - visste du att man
på Internet haft en omröstning om
världens roligaste historia? Om inte
så kan jag berätta den som vann -
fast jag kommer inte ihåg den
ordagrannt. Hur går det för dig och
Inger? Vad är svårast?
/alf

Internet mail Ebbe - Alf - januari 2002

crim/mea9902.dtp

2



E0111
Lc1 - g5.
Nej, berätta! Den historien har jag
inte hört. Och hur var det med
farfars bössa?
Ebbe

A0112
Dd8 - b6
Sherlock Holmes och Watson är på
tältsafari i öknen. En natt väcker
Holmes Watson och säger:
-Watson, vilken slutsats drar du nu
när du ser alla dessa miljoner och
åter miljoner stjärnor på himlen?
-Ja, jo... Det måste finnas mer än
miljoner - miljarder! Och om man
tänker sig att bara en på miljonen
kan ha planeter som vår sol. Och att
det då kanske kan vara så att en på
miljonen av dessa planeter har intel-
ligent liv som vi - ja då....
-Du är en idiot Watson! Ser du inte
att någon har stulit vårt tält?
--------------
Har jag inte berättat om farfars
bössa? Det måste jag göra någon
gång.
/alf

E0112
b2 - b3.
Visst var det en rolig historia. Men
den bästa?

Apropå lyteskomik: Har du sett/hört
Povel Ramels imitation av “stora
lokförarskrattet”, “lilla ping-pongsk-
rattet”, etc.? Styvt gjort!

Och har du sett John Cleases dem-
onstration av “konstig gångart”?
Monty Python gillade jag skarpt.
Såg du “The life of Brian” (som
förväxlades med Jesus), och
sökandet efter den försvunna Gral
(vad den nu hette)? De bjöd på
många goda skratt. Tur att sådana
muntergökar finns. Men är det inte
dåligt med återväxten?
Ebbe

A0113
c5 x d4
Jodå, jag har sett och hört dem alla.
För att inte tala om Faulty Towers,
som jag tycker hör till det bästa som
gjorts - ja inte alla förstås. Totalt
fanns det visst tolv avsnitt - en gång
i tiden spelade jag in alla som
sändes och har sett dem gång på

gång. Och någonstans har jag en
film med John Cleese där han är
rektor vid en skola med pippi på tid.
Sen har vi mr Bean och figuren
själv i Den Totala Katastrofen. Den
har du väl sett?
----------------
Farfars bössa hittade jag en gång på
ett konstigt ställe. På vinden bru-
kade det bli utrymme bakom rum-
men som inreddes under de lutande
taken.
Om man var listig och på
upptäcksfärd kunde man krypa in
bakom ett sådant rum via någon
lucka eller när man hade röjt undan
skräp och lådor som stod i vägen.
Man måste ha ficklampa med sig
och en gång när jag var ensam i
huset...
Långt där inne låg den på golvet
bland papper, kartonger, korgar,
gamla kläder. Jag trodde inte mina
ögon. Men naturligtvis drog jag den
med mig tillbaka ut i ljuset. Det var
en dubbelbössa, med fint sirad kolv
och inäggningar. Man kunde fälla
ner piporna - jag visste för jag hade
sett dem i Flisbergs katalog. Men
patroner...Och det fanns en liten
buckla på den ena pipan.
Jag gick till far och sa - Jo, jag har
hittat ett gevär på vinden, en hagel-
bössa. Är det fars? (man sa inte DU
på den tiden)
-Nej, det är min fars. -
-Finns det licens på den då? Annars
är det väl inte lovligt?
Underligt nog började han leta i
sina lådor och hittade ett gulnat, lite
skrynkligt papper. Licensen!
-Finns det inga patroner?
-Nej du, sånt har vi inte kvar.
-Kan man inte köpa?
Där slutade konversationen. Jag
minns inte hur gammal jag var vid
den här tiden - 13-15 kanske. Men
visst var det innan jag började på
Realskolan.
Bössan flyttade jag på - till ett
säkert ställe. Jag visste var licensen
låg... Och den behövde man
naturligtvis för att kunna få tag på
patroner. Det jag minns säkert är att
jag står i en järnaffär i Hörby. Inte
Svenssons, för där handlade alltid
far. Hette den Winqwists? Den låg
vid den stora huvudgatan, ovanför

låg Christells uraffär.
Jag stod där med licensen i handen
och pengar i näven och sa något...
Jag minns inte vad men troligen
ljög jag som Bombi Bitt och såg
antagligen lika snäll ut som
Skarsgård gör i filmen - för pa-
troner fick jag - varför kan jag
fortfarande inte begripa.
Man kan tänka sig lyckan! Här
skulle djeflar anamma skjutas!! Mor
klagade alltid över alla kaniner som
höl l  t i l l  i  t r ädgården  och
bråkade...Och alla indianer som
smög omkring i buskarna...
/alf

E0113
Lg5 - f6.
Nej, jag har inte sett mr Bean och
figuren själv(vem är det?) i den
Totala Katastrofen.

“Farfars bössa” artar sig till en
redig skröna. Jag emotser otåligt
fort-sättningen! Jo, järnhandeln
hette “Winquists”; bytte sedan namn
till “Tolden”. Bertil och Rolf hette
sönerna, som övertog järnhandeln.

Ser i tidningen idag, att Svea Axels-
son, Hörby, lämnade jordelivet den
18 december (f ö samma dag som
Inger höll på att stryka med), 89 år
gammal. Du kommer kanske ihåg
henne, eftersom hon var Ingrids
mamma. (By the way: var kommer
uttrycket “Svea Hund” ifrån?)
Knut

A0114
Sb8 - c6
När någon undertecknar med Knut -
så tänker jag direkt få Orvar, som
skulle skicka telegram till en jubi-
lar: Lycka intill livets slut önskas
Dig av vännen Knut!
Orvar
----------------------
Figuren själv är Rowan Atkinson
som i  en  långfi lm spelar
museievakmästare som sänds till
USA för att inviga en tavla, som
skänks av en patriot. Den filmen är
vansinnigt rolig.

Grannpojken fyller 10 och skall
uppvaktas. Själv sitter jag med bom-
ull i käften efter en krater i
underkäken, utsprängd av en
bedövande tandläkare. Farfars bössa
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får vänta till nästa gång - nu skall
det göras saker...
Jag har ingen aning om var Svea
Hund kommer ifrån. Men det skulle
vara roligt att få återse Ingrid.
Hennes mamma kommer jag mycket
väl ihåg. Hon var liten och späd -
åtminstone i jämförelse med
Vetrinären. Jag undrade alltid hur
hon klarade trycket....
/alf

E0114
Lf6 - g5. (?)
Trycket? Hon var nog “Flickan
ovanpå” (en förbaskat rolig film
förresten).
Ebbe

A0115
Lf8 -b4!!
Jag hade aldrig hållit i ett gevär -
men visst hade jag sett hur man gör
på film. Nu skulle det först övas
innan avrättningen av alla kaniner
took place. Fortfarande - när jag nu
tänker på det - så vet jag inte alls
hur mina föräldrar var inblandade.
Visste dom? Tillät dom? Litade dom
verkligen så mycket på mig att dom
lät mig hållas med gevär och pa-
troner helt fritt?
Nedanför Farmors Länga fanns en
grusgrop utgrävd ur backen - den
användes oftast som vändplats när
bilar kom och hämtade träull. Här
skulle de första skotten smälla - det
borde vara ofarligt. Jag minns inte
om lille Sune var med men troligen
stod han på behörigt avstånd och
klämde.
På 15 meters avstånd satte jag upp
några burkar inne i gropen. Två
röda hagelpatroner trycktes in i
pipan och så stängde jag muskedun-
dret. Jag lyfter sakta bössan med
kolven mot kinden, siktar och try-
c k e r  a v . . .  S m ä l l e n  b l i r
fruktansvärd!! Men inte bara den.
Nästan bedövad sitter jag på marken
med bössan liggande bredvid. Och
min axel värker som om den gått ur
led. Vad har jag gjort för fel? Så där
brukade inte Hjortdödaren göra när
han sköt!
Det blir bara ett skott den gången.
Det gör för ont i axeln - och
plötsligt begriper jag - jag hade
hållit kolven en bit från axeln och

rekylen hade inte mött någon
motkraft utan slagit tillbaka och
golvat mig. Man måste naturligtvis
hålla kolven hårt tryckt mot axeln
för att ta mot stöten!
Burken stod kvar utan minsta
skada. Hade jag blundat? Nej - jag
hade skjutit med den bucklade
pipan och haglen hade troligen
spritt sig lite hur som helst.
Nästa dag gick det bättre - jag
minns att jag träffade en burk EN
gång och att jag lyckade stå i
upprätt läge efter skottet. Nu var jag
klar för kaninerna!
/alf

E015
Lg5 - d2.
Det låter vådligt värre. Var det
hagelpatroner - med spridning?
Och: hur gick det sen?
Ebbe

A0116
e6 - e5
Mer om hagelspridning en annan
gång. Mitt hufvud tillåter inte
seriöst arbete just nu. Dessutom tror
jag att tanddoktorn inte fick upp
alla tandrester ur käken - det gör
ont.
/alf

E0116
Kort rockard: 0 - 0.
Jag kan bara beklaga - och hoppas
att huvudvärken släppt, när du läser
detta!
Bilen, som körde på Inger, fördes
inte av ägaren. Vidare var bilen
obesiktigad, oförsäkrad, obeskattad
och belagd med körförbud. I sådana
fall ska man vända sig till
Trafikförsäkringsföreningen, TFF.
Få se hur det går.
Ebbe

A0117
Lb4 x d2
Bilen var med andra ord en Sahlin-
bil. Jag hoppas att föraren får ett
kännbart straff. Hur är det med
Inger? Kan hon gå/röra sig i huset?
Ni måste ha det mycket besvärligt!
Tidigt varje morgon var trädgården
full med kaniner som skuttade, lekte
och åt av allt som var odlat. Nu
tänkte jag gå upp tidigt och skjuta
av några stycken - kanin går

utmärkt att äta!
Men det fordras planering. Man
måste stå någonstans där dessa
odjur inte kunde se mig men själva
vara helt synliga och oskyddade.
Det fanns en sådan plats. Bon-
ingshuset var sammbyggt med den
gamla kvarnen -nu fabrik. Man
kunde gå direkt från köket ut på den
gamla kvarnvinden där det bara
fanns damm och gamla redskap.
Ett fönster vätte ut mot trädgården
och om man lämnade detta öppet
och själv stod en bit in, så hade man
någorlunda fri utsikt för jakt - eller
ren avrättning.
På kvällen öppnade jag fönstret,
satte klockan på väckning vid fem
och lyckades också vara på plats
innan någon annan var vaken.
Geväret var laddat, det var tyst
överallt när jag smög mig över
vinden till lämplig plats framför
fönstret. Och trädgården var full av
kaniner!
Sakta höjde jag bössan, tog noga
sikte på en som satt stilla och åt
sallad och tryckte av.
Smällen var fruktansvärd härinne
på den gamla vinden! 100 års
mjöldamm lossnade från tak och
bjälkar, virvlade runt och lade sig
som en dimma över allt - och
särskilt över mig och geväret.
Jag såg först ingenting, sprang fram
till fönstret för att se på liket men
-Kaninuslingarna hade stannat i
rörelserna när skottet kom - de satt
nu och tittade sig förvånat omkring,
undrande över vad det var som stört
dem.
Den som jag siktat på satt också där
och bligade, helt oskadd! Det var
väl själva... Jag höjde bössan igen,
siktade på samma usling och sköt.
Den satans kaninen såg sig förvånat
omkring och fortsatte att äta. Detta
kunde jag inte begripa och gör det
fortfarande inte.
Jag slängde geväret, letade reda på
några brädbitar och slängde ut dem
genom fönstret, skrek som en van-
sinnig och fäktade med armarna.
Det såg ut som om de satans djuren
vinkade tillbaka!
Nu sprang jag ner i källaren och ut
på gården - det var väl själva faen
om jag inte skulle få bort dom! Och
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äntligen fattade det vad det var som
jagade dem - med mord i sinnet.
Sakta började de dra sig bort mot
skogen - man kan säga att de gjorde
en strategisk reträtt.
När alla försvunnit, gick jag till-
baka, letade rätt på muskedundret
och laddade med nya patroner. När
jag tittade ut var dom tillbaka...
Trots att jag sköt ytterligare
hagelsvärmar var det som om
kaninernas Gud hade lagt sin skyd-
dande mjöldammshand över dem..
Inte en enda kanindjävel hade vett
att dö på ett hederligt sätt. Och nu
hade alla vaknat av skottlossningen
- det blev ett himla liv överallt.
Jag fick erkänna mig besegrad - det
var bara till att glömma alla
drömmar om Hjortdödaren, Hjortfot,
Sitting Bull, Buffalo Bill och de
andra gossarne.
/alf

E0117
Sb1 x d2.
Inger har ett komplicerat benbrott.
Hon kan fortfarande inte stödja på
vänster ben. Vidare har hon skadat
huvudet (krossade vindrutan på
bilen!). Blod rann ur båda öronen.
Det står  fortfarande kvar i
mellanöret och känns som ett tryck.
Hon hör dåligt. Till och från har
hon svår huvudvärk. Äter mycket
penicillin och Alvedon. Det är my-
cket ledsamt.

Du skjuter hej vilt med ett muske-
dunder klockan fem på morgonen!
Hur reagerade den våldsamt väckta
familjen? Den trodde väl, att
domedagen var nära? Hur gick det
sen? Fick du stryk?
Ebbe

A0118
Lc8 - f5
Det låter verkligen mycket illa med
Ingers tillstånd. Har läkarna sagt
något om hur skadorna kan läkas?
Vad de kan hjälpa till med?
När det gäller kaninerna har jag
inget minne alls av vad som hände
efteråt och hur familjen reagerade.
Stryk fick jag inte - jag tror faktiskt
att åtminstone far mest såg det
humoristiska i jakten.
Däremot drar jag mig till minnes en
annan mycket märklig episod. Jag

står i fönstret till fars kontor, helt
ensam. Jag vet inte om jag är ensam
i hela huset, inte heller vilken tid
det är på dagen.
Ute på gårdsplanen ser jag 11 (jag
minns att jag räknade dem!)
kaniner i olika storlekar och en...
MÅRD som jagar dem! Först tror
jag att det är synd om de stackars
hoppdjuren men inte! Så fort
mården börjar jaga en kanin
springer den jättefort tills mården
tröttnar -och det dröjer inte många
meter. För på vägen kommer han
närmare en annan kanin och då
börjar han jaga den.
Det är märkligt - det verkar som om
kaninerna samarbetade för att trötta
ut mården och få den närmast
vansinnig. Jag står där och tittar på
de ömsom stillasittande och ömsom
fortspringande kaninerna och tror
knappast att det är sant. Leker dom
pjätt? Med livet som insats? Till slut
händer det något - en bil eller något
annat - och hela sällskapet
försvinner blixtsnabbt mot skogen -
mården sist.
/alf

E0118
a2 - a3.
Inger ska på återbesök den 28 och
29 januari. Innan dess vet vi inte
mycket.

Det var en lustig och överraskande
kaninhistoria! Men kaniner bor väl
inte i skogen? Ska de inte ha sandig
terräng, där de kan gräva gryt och
gångar?

Hur var det nu med patronerna? Var
de med hagelspridning? Hur länge
fick du hållas med farfars bössa?
Ebbe

A0119
0 - 0
Patronerna var hageldito. Normalt
skall det inte vara möjligt att
bomma med sådana eftersom de
sprider sig som splitterbomber, men
jag lyckades gång på gång. Kanske
var jag vindögd eller så var det fel
på bössan. Jag minns inte mycket
mer om episoden med den.
I går började jag leta efter resterna
av vår korrespondens. Den sista var
från april 2001 - snart ett år sedan.

Nu har jag i alla fall fått i hop maj
och juni - sänder i morgon. Prob-
lemet är att jag inte har full koll på
de bilder vi utväxlat men all text
har jag. Det blir lite luckor eftersom
du hade fel på din dator vid något
tillfälle och så var det semestrar...
F ö är det en morfindag i dag.
/alf

E0119
Sh3 - g5.
Nu har Inger blivit rejält förkyld
också - som om det inte redan
räckte. Undrar hur länge jag ska
klara mig.
Ebbe

A0120
Db6 - c5
Ni har det verkligen besvärligt!
Hoppas att både du och Inger klarar
av alla påfrestningar!
Här händer inget roligt precis. Jag
har värre ont nu av det satans nätet
i ljumsken som dom satte in. Birgit
har ont i nacken och över ena ögat
och skall till vårdcentralen i morgon
- om hon får tid.
Hvad är positivt? Jo den satans
julen är nu utstädad och det är
nästan ett år tills eländet breder ut
sig igen som dimman över Lytzen.
Och dagarna blir längre. Snön
smälter i regnet och man slipper se
den vita skiten - min avdöde
grannes uttryck
Jag håller nu på med juli - augusti-
breven. Där är långa hopp i tiden,
så en del blir lite svårförståeligt. Jag
sänder efter hand - det finns mycket
att ta igen.
Nu på fredag har jag kurs och måste
förbereda mig. Det är ovanligt
många besök på hemsidan, så det
blir nog fler beställningar på CAD-
fronten. Håll er friska!!
/alf

E0120
Ta1 - a2.
Regn, regn. “I´m singing in the
rain”. Det känns litet ledsamt att
tänka på, att Gene Kelly inte finns
längre. Jag är nog en hopplöst
sentimental typ. Om detta har jag
visst skrivit tidigare.
Ebbe
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A0121
h7 - h6
Jag glömde säga om kaninerna och
din fråga: Skogen - jo men det är
lite omväxlande vegetation kring
Bondemölla. Oavsett vad kaniner
egentligen borde ha för miljö så
trivdes dom katastrofalt bra bland
dessa igenvuxna åkrar, stengärden,
busksnår och skogsdungar.
Visst är du en sentimental typ.
Minns du de sex männen som
våldog en baby? Samtliga är
frikända i brist på bevis. Minns du
Steneberg vid Europakontoret?
Svarta löner m m? Frikänd. Gång
på gång är det samma historia.
Mördare går fria, oskyldiga fälls.
Hur kommer det att gå för drum-
meln som körde på Inger? Frikänd?
Du har inte sett mr Bean i Den
Totala Katastrofen. Hyr filmen! Den
är sanslöst rolig. Allt klumpar sig -
det har jag märkt - om olika
händelser. Det gäller olyckor eller
som nu, beställningar. Dator, bok-
paket - allt kommer på samma
gång. Allt blir en enda röra. Nu
fattas bara att Brukspatronerna har
tagit slut hos Relek.
/alf

E0121
Sg5 - f3.

Tack för korrektur som kom idag!

Handlar “Den totala katastrofen”
om en taveltransport ifrån England
till ett amerikanskt konstmuseum;
mr Bean förväxlas ifrån vaktmästare
till professor? I så fall har jag sett
den. Jo, den var rolig.
Ebbe

A0122
g7 - g5
Hedersmord? Nog borde det kallas
idiotmord eller kanske sjukdoms-
mord? Kanske man skulle ha en
tävling om vilket ord som vore det
mest kränkande, förnedrande? Så
länge NÅGON kan använda ordet
heder i detta sammanhang tror jag
att det påverkar vissa individer i
helt fel riktning. Nu kommer man
att sätta denna mördaridiot i
fängelse, där han är försörjd till
högre skattekostnad än tidigare.
Det var DEN filmen jag menade.

Hur går det att hålla humöret uppe?
Turligt nog har jag inte tid att tänka
på sådant för egen del.
/alf

E0122
h2 - h3.
Du ska inte komma här och snacka
om  “i d i ot m or d” !  T ä n k  på
sysselsättningen! Tänk så många
människor dessa mord sysselsätter:
poliser , åklagare, advokater ,
domare, psykologer, kuratorer,
fångvaktare, journalister, m fl och
kringeffekter i form av biträden, etc.
Och tänk så många lösnummer
kvällstidningarna får kränga. TV
hänger också på rejält med rappor-
tering och debattprogram. Det har
blivit en hel industri. Skulle den
spektakulära brottsligheten upphöra,
blev man nog tvungen att fejka den.
Så omfattande, så beroendeframka-
llande har nog denna “industri”
blivit.

I går beklagade och ondgjorde sig
NOVA över vissa dammbyggen,
som dränker ovärderliga konstskat-
ter: Hur kan detta förklaras? Ingent-
ing är lättare att förklara: När
företagens, arbetarnas och el-konsu-
menternas intressen förenas, finns
det ingenting som kan stoppa dem.
Detta är ett tema med variationer i
alla sammanhang. Det är så utplun-
dringen av jorden går till. Kom-
mande generationer får betala.
Ebbe

A0123
e5 - e4
Självfallet vore det en katastrof för
alla dem som lever på brotts-
ligheten. Men för offren vore det
nog bättre om man kunde fejka
brotten. Fråga Inger! Jag tycker att
det vore ett stort framsteg.
Jag såg också NOVA. Otroligt
vackra mosaiker! Men inte är de
förlorade inte. Om hundra år kom-
mer man att ha små forskningslabb
på bottnen av den stora sjön och
därifrån plocka upp fler dyrgripar.
Fast det är ju klart att det hade varit
bä t t r e  m ed  r en  och  g r ön
KÄRNkraft, så hade alla fått vad de
ville. Ja utom räddhararna förstås.
Denna dag går till historien. Jag har
haft minst 30 telefonsamtal - alla

tycks välja samma dag att ventilera
problem.
/alf

E0123
b3 - b4.
Ebbe

A0124
Dc4 - b5
I dag har jag blivit klar med våra
mail juli - augusti i fjol. Det var inte
så mycket skrivet - många avbrott. I
morgon blir det utbildning hela
dagen. En stockholmare åker ner i
dag och skall utbildas på FastCAD.
Förbereder. Hur är det med er?
/alf

E0124
Jag förmodar att du avsåg: Dc5 -
b6. Mitt drag: Sf3 - h2.

I kväll har jag varit på sammanträde
med teaterföreningen. Vid eftersit-
sen blev det en ganska livlig diskus-
sion om den senaste vårdskandalen i
Gislaved. Jag, med flera, menade att
det var fel av sonen att först vända
sig till massmedia. Dessa agerar ju
som hungriga vargar vad gäller
dylika nyheter: nyanser  och
källkritik är oftast obefintliga. Man
dömer utan rättegång s a s. Det är
samma psykologi, samma metodik
som när man hetsar pöbeln. I värsta
fall kan man vålla ofantlig skada.
Ponera: 1) Att gumman var med-
veten om bandspelaren. 2) Att gum-
man faktiskt var riktigt elak, vilket
inte är ovanligt vad gäller senil-
dementa åldringar.

En rå samtalston (som kan låta
värre än den faktiskt är) är väl inte
särskilt ovanlig på arbetsplatser.
Nog kunde ex-vis ni lärare säga
ganska råa saker om elever?

I princip borde det ha gått till så, att
sonen i första hand vände sig till
socialchefen. Först därefter - om så
nödvändigt - till massmedia.

Jag är inte ute efter att fria vårdarna
(yrket är tyvärr lågavlönat, oattrak-
tivt och har svårt med rekryterin-
gen). Men jag menar, att man ska
ha grundlig kännedom om ett
ärende, innan man uttalar sig och
dömmer.
Ebbe
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A0125
Nej, jag menade Db5 - c5. Men det
kvittar - jag sätter min dam på b6
och drar a7 - a5.
I stort håller jag med dig i dina
åsikter om drevet, vården, m m,
men jag är för trött för att skriva.
Det tar på krafterna att undervisa
intensivt en hel dag. Jag kom-
menterar en annan gång.
/alf

E0125
b4 x a5.
Jo, jag menar att utvecklingen inom
massmediabranschen är oroande. I
jakten på scoop har man t o m
börjat fejka sensationerna. Dock
mera vanligt utomlands än i Sver-
ige. “The media is the message”.
Risken är att “ingen” längre tar den
på allvar, uppfattar den som seriös.
Då har “den tredje statsmakten”
svikit sin uppgift. Då har en av
demokratins grundpelare raserats,
vilket är mycket allvarligt.

Gislaved igen: att det är olagligt, att
avlyssna folk med dolda mikrofoner
har väckt föga uppmärksamhet.
Märkligt! Och ändå inte: man ty-
cker det är bra, att ex-vis
vårdskandaler avslöjas. Men jag
förstår lagstiftaren: det kan ju inte
stå var och en fritt att placera ut
dolda mikrofoner hur som helst. Då
har vi “1984” här (hur långt har vi
då hunnit 2002?).
Ebbe

A0126
Ta8 x a5
Jag såg en intervju med bandspelar-
mannen. Han verkade nyanserad
och  samlad och  in te a l ls
fördömande.
Så vitt jag förstod hade han tidigare
talat med ledningen och undrat över
blåmärken m m men inte fått riktiga
svar. Detta med bandspelaren var
sista steget. Det är klart att han
kanske borde ha kört bandet för
personalen. Men är det inte så att de
som har bråkat om sina anhöriga
har vittnat om att det efteråt blivit
värre för dem? Svårt att döma i
sådana frågor när man bara hela
tiden har andrahandsuppgifter.

Jag läser bara Svenska Dagbladet
som för det mesta är ganska sansat,
men litar ändå inte på alla up-
pgifter. När drevet började tänkte
jag på hur de avslöjade vårdarna nu
skulle ha det - för att inte tala om
släktingar och bekanta. Visst blir
straffet mer än hårt! Om olagli-
gheten i avlyssnadet blir det bråk:
facket anmäler. Det man inte tagit
upp den här gången är att det gäller
ett kommunalt hem. Hade det hänt i
privat regi hade man slgit upp det
med stora rubriker. Rättsäkerhet?
Demokrati? Media? Staten? För mig
är det begrepp numera som jag inte
tar på allvar. Hur många oskyldiga
sitter i våra fängelser? Hur många
mördare går fria? Det kommer alltid
att vara så - den mänskliga tron att
det verkligen går att skapa ett
perfekt samhälle för just människor
är totalt urdum.
Vem bär skulden för Fadimes död?
Jag anser att det är alla de töntar
som sitter på caféer i samhällen som
Fittja och pratar om “heder”, de
som retar och trakasserar sina
kompisar som inte har makt över
kvinnor, som är skyldiga. De som
mobbar och driver dumbommar till
att tro på “heder”.
Bara de dumma, osäkra, kan drivas
på detta sätt - och det kommer att
hända igen, oavsett vad Mona Sah-
lin sitter och spånar om, oavsett hur
många demonstrationer som hålls
för TV.
/alf

E0126
Sd2 - b3.
Gislaved: Det är nog endast den,
som är väl bekant med alla inblan-
dade parter, som kan ge en riktig
bild/förklaring av det inträffade. Att
lita till tidningsuppgifter är vansk-
ligt.
Jag håller med dig om, att vårt
samhälle är långt ifrån perfekt. Vad
göra? Kasta yxan i sjön - eller kavla
upp ärmarna?

“Hedersmord” är självfallet bara
trams. Den som inte står ut med
“skammen” kan ju döda sig själv!
Ebbe

A0127
Ta5 - a4
Kavla gärna upp ärmarna - om du
ännu inte griptis av visdomens
klarsyn! Världsförbättrare från alla
tider - förenen er!
Sedan tidernas begynnelse har de
verkat och tänkt, påverkat, erövrat,
tvingat, härskat....
Det går väl an med de snälla - alla
filosofer, författare, tänkare, teor-
etiker. Men så kommer alla dessa
som vill utöva praktiken: Lenin,
Stalin, Hitler, Pol Pot osv - ja i vår
tid förstås. Men kompisarna har
funnits sedan urminnes tider - fast
det är först i våra dagar som de
verkligen lyckats i stor skala med
sina ideer.
Jag har mycket svårt för att se
meningen med uppkavlade ärmar
men vill för den skull inte förorena
sjöar med yxor. Skammord är ett
bättre ord betydelsemässigt - men
alldeles för klumpigt ur andra syn-
punkter. Vi lär nog få dras med
heders-- själv tyckte jag idiotmord
var bättre. men jag borde inte
snacka så mycket.
-------
Idag stod det helt plötligt ett rådjur i
grannens trädgård - lugnt ätande
blommer medan jag kunde fo-
tografera genom fönstret. (Nästa
sida)
/alf

E0127
Sh2 - g4.
Det perfekta samhället låter som en
mardröm. Jag vill inte tala i de
termerna. Men som det ser ut i
världen idag, tycker jag nog att den
skulle kunna förbättras!

Fin bild på rådjuret!
Ebbe

A0128
Sf6 x g4
Astrid Lindgren är död och inte har
det blivit något vettigt gjort i dag.
Hela dagen har jag sett på TV och
lyssnat på allt klokt hon sagt -
denna fantastiska, goda, humoris-
tiska människa, som nästan kan få
mig att vara stolt över att vara
svensk.
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Jag vet inte om du har sett samma
sak som jag, men en av de bästa
stunderna var när Bo Strömstedt
med fru och Börje Ahlstedt talade
om henne. Margareta läste en dikt
som Astrid skrivit inför sin gallsten-
operation - hörde du?
Eller när hon går på kyrkogården
och talar till sin döde make: Jag
hälsar väl på dig snart - men du har
antagligen redan hittat en ny liten
ängel...
Nu har jag äntligen förstått var du
har fått uttrycket Döden, döden....
ifrån.
Tre kvinnor har fått mig gråtfärdig
- två vid sin död. Astrid är en av
dem. /alf

E0128
Du menar förstås: Lh5 x g4. Mitt
drag: h3 x g4.

Även min dag har varit fylld av
Astrid Lindgren. TV-inslagen du
nämnde såg jag också. Jag
instämmer: hon var en sagolik
människa.

Det är mycket sent. Klockan visar
02.37. Jag återkommer förmodligen
till Astrid Lindgren i morgon. God
natt!
Ebbe

A0129
Inte underligt att det blir totalt fel.
Vi har spelat ganska länge med helt

olika uppställningar - beroende på
något som hände vid drag 7. Du
skrev Lg5 - f6
På f6 stod min springare och du
menade Lg5 x f6. Slarvig som jag
är läste jag bara till Lg5 - f... och
flyttade till f4 eftersom det var den
enda möjliga lediga rutan på f.
Jaha. Nu har jag dels tittat genom
alla mail och spelat partiet på nytt
och antingen skall jag ge upp eller
så lär du nog vinna ganska lätt.
Läget är alltså bonde mot springare
till din fördel - och så satt jag och
trodde något helt annat. Observera
att min löpare står på f5 (drag 11)!
Så här får det bli - på ditt drag Sh2
- g4 svarar jag Kg8 - g7.

I morgon skall jag till läkaren som
skar upp mig och placerade nät
under skinnet. Det kommer alltid att
göra ont där - värst är det på
morgonen. Men hellre det än den
obehagskänsla jag hade innan - man
tror att man skall spricka och
kroppsinnehållet skall rinna ut
genom hålet - när man lyfter något
tungt. Visst är det hugnesamt att ha
Astrid till minneskompis när man
har ont eller ser mörkt på saker!
/alf

E0129
Kg1 - h1.
Vi får hoppas att det blev rätt nu.
Vilka är de tre kvinnor, som fått dig

gråtfärdig? Du förstår väl, att jag
blir nyfiken!

Hade du inte farfars bössa till
hands, då du såg rådjuret i vitögat?

Idag var jag med Inger på återbesök
i Kristianstad. I morgon ska hon
faktiskt börja deltidsarbeta.
Ebbe

A0130
Lf5 x g4
För säkerhets skull sänder jag med
en bild på mitt spel efter ditt senaste
drag och före mitt. Kolla! Om
kvinnor kan jag kanske säga något
en annan gång. Dumt när man inte
tänker sig för.
Även om det verkar vågsamt förstår
jag om Inger vill bli verksam igen.
Det måste fresta på humöret att inte
få vara nyttig - jag förstår det så
väl.
Farfars bössa är sedan länge för-
svunnen - jag har ingen aning om
vart den tog vägen när Bondemölla
såldes. Och även om jag hade haft
den till hands hade jag inte skjutit.
För det första hade jag missat och
antagligen skjutit grannen på andra
sidan gatan eller brevbäraren.

För det andra finns ju risken att
djuret dött och då!! Tänk bara på
allt besvär med att flå, stycka, och
bloda ner sig! Jag som numera
knappast kan ta hand om en ab-
borre!
I dag har jag varit hos läkaren, som
talade om att jag bör ha ont i minst
ett år till. Så lång tid tar det innan
kroppens vävnader växer samman
med och accepterar nätet. Så då vet
man hur det blir. Jag hade tänkt ta
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upp problemet med att få dö i rätt
tid men det blev aldrig tid för det.
Kanske lika bra.
/alf

E0130
h3 x g4.
Jag har kollat brädet: pjäserna står
rätt.
Har inte tid att skriva något i natt:
håller på med teaterföreningens
bokföring.
Ebbe

A0131
Tf8 - e8
Hoppas att bokföringen stämmer!
Själv har jag små problem med
skattemyndigheten. Jag fick ett
meddelande om att man beräknat
min F-skatt - alltså skatten för min
firma - till 44000 för år 2002. Och
så har behållningen under de sen-
aste fem åren varierat mellan 2000-
1000. Inget dåligt försök, men fullt
värdigt maffian.
Nu har jag skrivit till dem - från
undersåte 320524-4118 - och före-

slagit att de som vanligt bara borde
övertaxera mig till ca 22000. Vi får
väl se. Det finns i alla fall ingen
som begriper sig på hur dom
räknar.
Det senaste meddelandet (före
uträk-ningen) var att det fanns 8000
över på mitt skattekonto sedan all
skatt hade dragits för år 2000 - ändå
stod det att det nu i februari skulle
finnas 14000 på mitt konto!
Hurrah för maffian! Där kan man
tala om BOKFÖRING! Du skall
inte komma och snacka om
teaterför--eningen. Eller kanske du
kan lära dig att ta ut ordentliga
medlemsavgifter som täcker mycket
mer än kostnaderna.
/alf

E0131
f2 - f4.
Den nästan hysteriska hyllningen av
Astrid Lindgren illustrerar väl
maximen om “vårt behov av
hjältar”.

Jag blev förvånad att höra vilken
markant boskillnad hon gjorde
emellan sitt “bondjänte-jag” och sitt
“författar-jag”. Det var som om
bondjäntan bara uppfattade sig som
ett språkrör för en tvillingsjäl, som
hon en gång skulle möta i Nangi-
jala.

Tänk om man hade fått läsa hennes
böcker, när man själv var barn! Hur
hade man reagerat då, tror du?
Hade läsupplevelsen varit större?
E ffek t er n a  s t a r ka r e ,  m er a
bestående? Vad tror du?
Ebbe

Har letat reda på mina gamla vinetiketter från det upprörande året 1977 och lagt in dem i

datorn. Det fanns faktiskt de som ville ha dem som väggdekoration - kanske tilltalades de av vad

de trodde sig se...

Jag gillar dom!
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