
Internet mail Ebbe - Alf juli-aug 2002
A020701
Då tar den svårte hästen: Tf4 x e4
och den vide tar igen: Te1 x e4. Så
blir den vide av med en bonne: Sa2
x c3. Vad gör den vide?
Inte för ett ögonblick trodde jag att
du sympatiserade med Pingst-
rörelsen. Men du gillar biografier.
Själv är jag inte lika intresserad av
denna litteraturform och just för
min aversion när det gäller kyrka
och frikyrka, så kunde jag inte
förmå mig att skaffa boken. Men jag
får kanske tänka om.
Kaplan säger nog inget om hur
dessa styresmän kommer till mak-
ten. Han iakttar bara verkligheten
och då kan han konstatera att
instabila länder klarar  inte
demokrati - om de vill ha fred och
inte hela tiden måste kämpa mot en
guerilla. Han konstaterar nog kallt
att det är omöjligt att styra
människor med något som skulle
påminna om logik, filosofi, etik osv.
Häll syra över bakterikulturen!
Jaså, pingstfolket vill ha en upplyst
despot. Någon särskild? Han Jesus
(Alcala) kanhända?
Nu måste jag duka och passa upp i
köket.
/alf

E020701
Te4 - e3.
“I väntan på Jesus (alt. Om Jesus
dröjer) håller vi bönemöte . . .” Så
löd (lyder?) Pingströrelsens gängse
anrop. Men hur skulle man förhålla
sig tills domedagen kom? Officiellt
var varje församling helt fristående
(demokrati), men mestadels höll
Lewi Pethrus väckelserörelsen i ett
fast grepp. I praktiken var det en
teokrati. Detta var hans ståndpunkt:
Ville man skapa fr ihet för
församlingarna tvingades man
skapa ett starkt centrum som
försvarade periferins frihet. Så var
det också inom politiken. Fanns ej
en stark ledare i centrum, som
försvarade delarnas frihet, då skulle
delarna obönhörligt sugas in i en
jättevirvel mot mitten. Som i en
centrifug. En malström. Då blev det
bara makt i mitten och delarna dog.
Diktatur således - för demokratins

skull. Det var inte lätt för det enkla
fotfolket att hänga med i svängarna.

Egentligen ingen ny tanke. Patriar-
katet (alt matriarkatet) har samma
idé: patriarken styr enväldigt men
med demokratin som rättesnöre.

Kommunismen har en snarlik ide-
ologi: proletariatets diktatur är bara
ett övergångsskede; sedan man s a s
nollställt samhället, ska staten vittra
sönder och avskaffas.

Om du vill, kan jag berätta litet
mera om Pingströrelsen. Men nu får
det räcka för i kväll. Har litet annat
göra också.
Ebbe

A0702
Ld6 - f4
Nu är huset fullt av stockholmare,
Pia, Kjelle, deras barn och Kjelles
föräldrar. Ingen tid för filosofiska
resonemang. Men pingstterierna
låter intressanta. Mer om detta!
/alf

E0702
Var så övertygad om Vits starka
ställning, att jag blev ouppmärksam.
De närmsta dragen är självklara:
Te3 x c3. Svart: Lf4 x d2. Tc3 x c7.

Har idag varit hos distriktsvården.
Fick Zomig emot min migrän. Den
skulle vara litet billigare än Imi-
gran. Sex tabletter kostade 331:50
kr, dvs 55:25 kr/st. Hur mycket
kostar Imigran?
Har börjat på en ny bok: “Sjöfarts-
nytt” av Annie Proulx. Den har
blivit tilldelad Pulitzerpriset och
The National Book Award. Så det
bör väl vara en bra bok. Jag har
bara hunnit till sidan 43. Det verkar
vara en burlesk sak. Filmad av
Lasse Hallström förresten. Men jag
har ännu inte sett filmen. Den var
visst nominerad vid senaste Oscars-
galan.

Du vill höra litet mera om
pingströrelsen. OK - ska tänka efter.
Guds frid! (“i stugan” borde kanske
tilläggas med tanke på din nuvar-
ande familjesituation)
Ebbe

A0703
Ka7 - b6
Gudeliga fridsönskningar kan
behövas, men påverkar knappast
verkligheten. Mer vill jag nog inte
säga i saken.
Imigran är dyrare, men jag vet inte
exakt hur mycket. Återkommer.
Prisbelönta böcker skrämmer mig
lite; i åtskilliga fall har jag märkt
att min smak inte följer prisjuryns.
Jag har nu sökt och köpt flera
böcker på antikvariat - det fungerar
verkligen utmärkt.
/alf

E0703
Gud bevare dig! För nu: Tc7 - c2.

Jag måste tipsa dig om ett radiopro-
gram i P1: “The Svenska Ords
story” (Hasse & Tage alltså)
klockan 11.03 med repris klockan
22.25. 16 st halvtimmesprogram
varav dagens är det tredje.
Ebbe

A0704
Ld2 - b4
Ännu är inte alla jomsvikingarna
döda! Tack för radiotipset! Skall
försöka lyssna någon gång. Men
under vissa förhållanden har man
ingen aning om vem man är, var
man är, hur man är eller när man
är. Nej livet är ingen höjdare - men
det vet ju du lika väl som jag.
/alf

E0704
Tc2 - c1.
Idag har jag sletet igen. Först fick
jag såga ner nästan halva plommon-
trädet, som hade fallit ner över
garagetaket. Sedan var jag tvungen
att rensa alla hängrännorna som var
fulla med mög. Avloppen var
tilltäppta så att vattnet rann över
kanterna. M m trädgårdsarbete. I
kväll har jag varit rejält trött. Och
knäet ömmar.

Hur länge stannar dina gäster? För
många och för mycket ståhej kring
dig? Undrar om det kan vara värre
än att vara så isolerad som jag är.
Det är sällan jag hör något annat än
mollackord.
Ebbe
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A0705
a6 - a5
Pia & Kjelle åker på söndag -
barnen skall stanna här en vecka
och så skall vi åka upp med dem
fredag 12/7.
Tyvärr, tyvärr det är tråkigt med
moll, men jag har svårt att krysta
fram något annat. Kanske vi skulle
byta? Nå, det är inte gästerna som
är problemet - det är något helt
annat. Men jag kan inte skriva ner
hur det är - all skrift kan komma på
avvägar och då blir det värre än just
denna förklaring. Men hoppet är det
sista som överger en medlem av
bakteriekulturen så det så.
Läste du om domstolen i en paki-
stansk by som hade dömt en kvinna
till att bli våldtagen av fyra män i
en typisk gruppvåldtäkt därför att
hennes lillebror had sällskap med
fel flicka? Efteråt skulle hon gå
naken genom byn från straffhuset
till sitt hem. Tjusigt.
/alf

E0705
g2 - g3.
Nej, jag har inte läst om den där
pakistanska “rättegången”. Är den
verkligen sann? I så fall fullkomligt
vansinnig! Inte kan den väl ha
något belägg i koranen? Jag blir så
upprörd och ledsen över all ondska
och allt jävelskap i världen.
Ebbe

Semesteruppehåll - svart:a6 - a5

E0715
Tc1 - f1. Det var väl mitt drag?

Har just återkommit efter en veckas
persedelvård i Undenäs. Jag behöver
nog inte säga mera.
Hur är det på din front? Har det
lugnat ner sig?
“Sjöfartsnytt” fann jag ointressant
och tråkig. Orkade inte läsa ut den.
Nu håller jag på med “Cromwells
huvud” av Carina Burman.
Jämförelsevis vore den boken mera
värd Pulitzerpriset.
Ebbe

A0715
Kb6 - c5
Jodå det är lugnare här. I fredags
åkte vi upp med barnbarnen, sov

över och hastade till Eksjö på
lördagen. Vi städade och fixade för
i går, måndag hade jag besök av
mätchefen på PEAB och vi hade en
mycket trevlig dag med arbete och
nöje - vi avslutade på hotellet med
god starköl och mycket filosof-
erande - vid 2300-tiden.
I dag har jag äntligen kunnat börja
på sådant som legat helt nere - kolla
taket, fläktar, poolen, trädgården
osv.
Läste du inte Cromwells huvud
tidigare? Jag vill minnas att vi hade
en liten diskussion om denna bok.
Själv har jag inte haft tid att läsa
men nu kanske....
Har fått tag på flera rariteter på
antikvariatnätet, Söderbergs Jahves
Eld t ex.
Puh - det är för varmt att vara inne.
/alf

E0716
f2 - f4.
I dag tog jag ledigt och for till
Helsingör. Klockan 13.30 återvände
jag till Helsingborg och tog mitt
första havsbad för året. Det var
riktigt skönt.
Vad har vi sagt om “Cromwells
huvud” tidigare?
Värmen är verkligen pressande.
Tror jag ska gå ut och sätta mig i
trädgården ett tag.
Ebbe

A0716
g5 x f4
I början på februari 1999 nämndes
Cromwell. Du undrade om jag
kunde rekommendera den och jag
skrev en miniatyr-recension. Se sid
1 9902.
Naturen är för djävlig. Jag var ute
och skulle plocka krusbär - från
dessa taggiga, motsträviga, fula,
stickiga bärbuskar. Runt dessa
växter fanns en oändlig massa ogräs
av det mest äckliga slaget - klib-
biga, stickiga, kliande, växtodågor,
med en fortplantning omfattande
rotskott, frö, och annan möjlig
förmåga.
Dessutom trivdes flugor, myror,
knott, getingar, humlor, fästingar,
skalbaggar och andra odjur bland
dessa växter - alla ansåg att jag,

Homo sk Sapiens skulle utrotas på
det mest plågsamma sätt som kunde
uppfinnas.
Efter en halv liter krusbär gav jag
slaget förlorat. I morgon skall jag
spruta ogräsättitika över hela den
djävla naturen - fast det blir nog för
dyrt.
När svenska klimatet blir sinness-
jukt som just nu - då är poolen en
välsignelse. Att arbeta på taket i
vindstilla solgass med asfalt och
täckmassa får svetten att rinna och
kroppen att ömma - då är vatten en
lisa. Säkrast är det också att ha en
solhatt doppad i vatten - annars får
man solsting.
Nu skall det bli ÖL - Bellman. Har
du provat denna dryck? Svart burk,
6 %. Annars - gör det!
/alf

E0717
g3 x f4.
Det stämmer: den 2 febr 1999
recenserade du Cromwells huvud.
Tänk, det hade jag helt glömt bort.
Jag instämmer i din kritik. Boken är
nog litet av ett hastverk; inte alls
lika genomarbetad som ex-vis
hennes bok om Kellgren.
I våras bevistade jag en författar-
afton med Carina Burman i Hässle-
holm. Vad jag då hörde jävar inte
nämnda bedömning.
Vem tillverkar ölet Bellman? (f ö
drack han nog endast vin) Vad
kostar det?
Jag hade för mig, att du redan var
klar med taket. Skrev du inte om
det i fjol eller i våras? Är taket
platt? Då kan du ju göra om det till
en uteplats!
Jag kan redan höra jämmerropen i
naturen: För Alfs raseri - bevare oss
milde herre Gud!

Solskadorna av i går tvingade mig
inomhus idag. Trots värmen lyck-
ades jag i alla fall städa huset.
Ebbe

A0717
Lb7 x d5
Jag tror det är Carlsberg som gör
Bellman. Den kostar 13:90 inkl.
pant på Systemet.
Det djävla taket blir aldrig färdigt.
Nu har pappen legat nästan dubbla
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livslängden så kanske det är på
tiden... I övrigt stiltje men storm i
huvet.
/alf

E0718
Le6 x d5. Du slår tillbaka: Kc5 x
d5. Jag igen: f4 - f5.

Hur ser ditt tak ut egentligen? Kan
du inte rita/cadda en skiss! Går det
inte att lägga plåt över eländet?
Ebbe

PS Du är före din tid - med en dag!

A0718
a5 - a4
Vem vinner racet? Någon gång
skall jag skicka dig ett foto av
takelendet - till vad nytta och nöje
det nu kan vara.
Plåt? Jodå - på ett ställe fanns en
liten läcka som jag inte lyckades ta
reda på. För ett par år sedan köpte
jag 4 st 5-metersplåtar som nu
ligger där med tyngder för att inte
blåsa bort i storm. Du kommer att
få se detta spännande spektakel
senare.
Visst är jag före min tid - detta för
att lura ett virus som skulle slå till
den sjätte juli. Nu skall jag ställa
om till rätt dag. .....................Så, nu
var det gjort.
Jag går och väntar på att vakna till
liv på något sätt - att få känna
entusiasm, intresse. Förr vaknade
jag på morgnarna och visste att jag
skulle ha roligt med att uträtta
sådant som väntade på bli gjort.
Nu ..... Kanske är det tillfälligt,
kanske är det kurvor eller solfläckar
eller planeter eller luft, mat och
vatten som spökar och djävlas med
mig. Kanske är det bara ålderns
självklara leda inför livet...? Men
det är väl likadant för dig antar jag.
/alf

E0719
f5 - f6.
Slit inte ut dig på det förbaskade
taket! Lej takslagare - eller vad det
heter. För inte tänker du väl på att
lämna efter dig en så stor förmögen-
het som möjligt?
Du måste intala dig att depressionen
är tillfällig! Det är det enda raka.

Ge dig själv en chans! Var snäll
emot dig själv: gör sådant som du
tycker om och som roar dig! Men
visst - jag förstår dig bara alltför
väl.

Jag har ett litet mysterium, som du
kanske kan hjälpa mig med. För
ungefär ett halvår sedan installerade
jag en avfuktare i källaren. Varje
dag tömmer jag den på flera liter
vatten. Det blir 15 liter i veckan, 60
liter i månaden, 720 liter om året!
Vart hade allt detta vatten tagit
vägen utan avfuktare? Jag känner
till att varm luft binder mera väte;
men det hjälper mig inte att lösa
mysteriet.
Ebbe

A0720
Kd5 - e6
Visst vore det roligt att dö som en

förmögen fan!?
Visst måste du tömma din avfuk-
tare! När du tar bort vattnet i luften,
så ersätts detta vatten genom att ny
luft kommer in - varm, och med
mycket vatten. Om du kunde stänga
igen din källare hermetiskt så skulle
det inte bli så mycket vatten när du
väl sugit ut det som fanns i luften -
den skulle helt enkelt vara torr.
Men eftersom luften hela tiden byts
ut och det är varmt, kvavt och
fuktigt så.... Hade du inte haft
avfuktare, så hade detta vatten helt
enkelt funnits kvar i luften.

Hela tiden sker det luftväxling så att
fördelningen av fukt, föroreningar,
m m skall vara så jämn som
möjligt. När det blir vinter kommer
du inte att få något vatten alls att
tömma ut misstänker jag.
Om man har källaren som torkrum
och kanske dålig ventilation - ja då
är det bra med avfuktare. Tvätten
torkar snabbare. Men annars...
Jag har en känsla av att det var en
kampanj för ett tag sedan om just
avfuktare. Jag minns i alla fall att
min järnhandlare försökte få mig att
köpa en och jag skrattade åt honom.
----------
Se på liljorna på marken! De spinna
icke och de så icke.... Eller var det
fåglar som inte höll på med sådant?
/alf
Glömde bilden som hörde till
föregående!

E0720
f6 - f7.
Jo, jag förstår: det är egentligen
bara på vintern, när vi torkar tvätt i
källaren, som det är någon större
mening med avfuktaren.
Taket igen: jag vet att du har en fix
idé om att göra allting själv. Men
någonstans blir du nog bara dum
emot dig själv.
Jag tackar för ännu ett vackert
blomster!
Ebbe
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A0721
Ld6 - f8
Precis när jag skulle skriva till dig
tidigare idag blev vi inbjudna till
grannen, som nyss kommit hem
från Tyskland - på öl och annat. Så
det blir inte mycket mer - allt
snurrar i huvet just nu tio över elva.
/alf

E0721
Kg1 - g2. Spännande race!
Med sådana grannar är det svårt att
tro på din depression.

Jag är inte riktigt övertygad betr ditt
avfärdande av avfuktaren. Visst har
den betydelse även sommartid: den
håller förvisso luften torrare i
källaren.
Idag har jag höstat, dvs slagit
blomsterängen med lie. Det ska nu
ligga några dagar och fröa av sig.
Och så har jag hängt i krokig arm i
vårt hasselträd och sågat ner grenar.

Gissa om jag har träningsvärk!
Ebbe

A0722
a4 - a3 Inte för att jag begriper hur
du skall kunna klara detta. Lycka
till!
Jag avfärdar inte avfuktare. Men i
min källare vore det ganska dumt -
den är lika torr som övervåningen.
Du torkar inte tvätt i källaren på
sommaren, eller hur? Om det då är
väsentligt fuktigare där än utomhus
- var kommer då fukten ifrån? Är
väggarna fuktiga? Har du mätt upp
luftfuktigheten?
Inte för att jag vill vara olyckskorp,
men i ditt ställe skulle jag nog kolla
lite.
Varför var det ingen som fotogra-
ferade dig när du hade dina gym-
nastiska övningar? Tänk vilken
härlig bild det kunde ha blivit -
Ebbe hängande i en krokig arm med
såg i den andra!
Jag trodde att hassel var en buske.
Så du kan slå med lie? Det är väl en
konst som inte har så många
utövare nu för tiden. Har du inget
att provocera mig med? Jag behöver
ilskna till lite.
/alf

E0722
Kg2 - g3.
Det är väl jag som ska bli ilsken
över att inte ha kunnat klå dig i
schack på så länge. Varför behöver
du ilskna till? Det är väl ingen
lustbetonad känsla?
Idag köpte jag Bellman, men har
ännu inte smakat den.
Inger fotograferade faktiskt mig i
hasselträdet.
Jo, vi har fuktproblem i källaren.
Jag har begärt offert på ett klinker-
golv i ett av källarrummen.
Såg du programmet om kelterna i
kväll? Som det sas: Kelterna var
nog inget folk i sig. Det var greker-
nas och romarnas benämning på de
i huvudsak germanska stammarna
(“barbarerna”) i nordvästeuropa.
Det keltiska var en aristokratisk
kult-kultur med stor geografisk
spridning. Keltiska kultföremål har
hittats i hela nordeuropa, från Bul-
garien och sydtyskland över Frank-
rike och Danmark till de brittiska
öarna. Sedan bredde romarna ut sitt
imperium över hela Europa, men
gjorde halt i höjd med nuvarande
Irland, där den keltiska kulturen
levde kvar. Främst manifesterad i
en väldig sagoskatt, som munkarna
tusen år senare hjälpte till att teckna
ner.

Det var tider det! (det har det alltid
varit). Läste häromdagen en recen-
sion av Émile Zolas “Människo-
djuret”. Så såg han på sin samtid:
Ett herrelöst tåg, lastat med beru-
sade soldater, skenar fram i vansin-
nesfart genom natten mot en ound-
viklig katastrof. Jag tycker bilden
låter otäckt aktuell.
Ebbe

A0723
b5 - b4
Adrenalin vet du! Det behöver man
tror jag. Och inget som är lustbeto-
nat och roligt är nyttigt - det vet
alla småbarn. Nyttigt skall det vara.
Du MÅSTE skicka bilden där du
hänger i trädet! Den MÅSTE in i
vår gemensamma korrespondens!
Tänk på eftervärlden - Levertin osv.
Nej, jag såg inte programmet om

kelterna. Det var väl en repris och
jag vet att jag sett det tidigare.
En duktig kvinna, Maja Hagerman.
Jag har hennes bok Spåren av
kungens män, som behandlar
svensk historia på medeltiden.
På TV ser jag numera mest på
Discovery, som har flera utmärkta
program om historia och arkeologi.
De har behandlat romarriket, IN-
KAS, Maya m fl. Inkariket var den
enda stat i världen som lyckats med
konststycket att utrota fattigdom -
det var den ultimativa kommunist-
staten utan att veta om det.
Staten tog hand om allt och alla -
varje individ var garanterad mat och
bostad. Genom ett fantastiskt nät av
löpare kunde INKAN kommunicera
med alla tjänstemän inom sitt jätte-
rike. Allt kunde meddelas genom ett
märkligt språk - snören med knutar.
Och ännu vet man inte hur de
lyckades få till stenarna i sina
murar. Men du vet väl allt detta lika
bra som jag.
Har du besvär med fukt i källaren
hjälper det nog inte med klinker-
golv. Vet du varifrån fukten kom-
mer?
Zola var en kille som man gärna
skulle ha tagit några öl med och
diskuterat lifvet och annat bakteri-
ellt. Han hade tydligen en klar bild
av Homo Idioticus.
Hur är det med nya bilen? Du bör
ha fått den nu och hunnit vara ute
på Race på Osbys paradgata. Får vi
höra en recension!
/alf

E0723
Kg3 - g4.
Nej, det håller inte.

Trädfotot togs tyvärr inte med dig-
ital kamera. Och det är drygt 20
bilder kvar på rullen. Så det lär
dröja.
Fukten kommer genom golvet. I fjol
målades golvet med en färg, som
sades skola andas. Pyttsan! Det blev
bubblor över en stor del av golvet.
Nu ska färgen slipas bort. Fukten
ska sedan kunna pysa ut genom
fogarna emellan klinkerplattorna.
Offerten kom idag: 7 500 kronor för
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30 kvadratmeter. Jag accepterar
nog.

Bilen har vi haft i flera veckor nu.
Jo, hittills är vi nöjda med den. När
j a g  s e n a s t  t a n k a d e  d e n ,
trippmätaren stod då på 62 mil,
kunde jag bara klämma i 30 liter
bensin. Men jag kör förstås mycket
på frihjul i nedförsbackar.
På fredag är det tänkt, att vi ska
köra till Undenäs och stanna två
veckor.
Ebbe

A0725
b4 - b3
Minneskatastrofen är ett faktum.
Jag var säker på att jag sänt mitt
drag i går och så upptäcker jag ....
Man kan undra varför. Kanske för
att jag en stor del av dagen höll på
med mail 0206 och på kvällen när
det mesta var klart valde jag att
spara i Compressed format och då
blev jag av med ALLT. Vid sådana
tillfällen är det svårt att hålla sig
lugn.
Din offert verkar väldigt låg. Ingår
verkligen material, arbete och moms
i priset?
Hur du kan köra 60 mil på 30 liter
bensin begriper jag inte. Även om
du rullar i nedförsbackarna, så har
du väl motorn igång. Och korta
sträckor tar mer bränsle - likaså
starter. Är det verkligen rätt?
Gör vi uppehåll när du är i Undenäs
eller tar du med dig brädet? Stock-
holmarna kommer hit på snabbvisit
på fredag och åker på söndag. Pia
skall på fest hos någon gammal
skolkompis.
/alf

E0725
Jag har spelat partiet och det slutar
med svart vinst. Jag föreslår att vi
gör uppehåll till den 11/8 så att jag
får tid att ladda batterierna.
Eftersom färgen blev så misslyckad,
fick jag rabatt på klinkergolvet.

Bensinförbrukningen stämmer.
Visst har jag motorn på även i
nedförs-backar (livsfarligt att slå av
den, eftersom det låser ratten på
vissa modeller). Men jag gasar ju

i n t e .  O c h  om  d u  k o l l a r
varvräknaren, kan du se att den
sjunker till bottenläge. Det blir en
vana att frikoppla (motorn bromsar
annars) i nedförs-backar. Nog är det
idiotiskt att sitta och gasa i
nedförsbackar. Det går fort nog
ändå.
Nu ska jag försöka komponera en
V75:a.

Glad sommar!
Ebbe

E20020815
Så var det dags att rådbråka de små
grå igen: Sg1 - f3.
Ebbe

A20020816
d7 - d5....tänkte göra bort mig
direkt...
Är det värmen som gör att man inte
orkar tänka, knappast skriva eller
arbeta? I så fall - inte konstigt att vi
har en tredje värld. Det är väl
egentligen bara på morgonen det
blir något gjort - här i alla fall.
Jag har slängt ut det stora fönstret
och satt dit nya stolpar att montera
det nya i. Det är 30 cm kortare så
det blir en hel del snickeri för att
fylla luckor på båda sidor. Det skall

komma på måndag enligt planering,
men det tror jag inte på.
Tungt är det - 70 kg - så jag måste
ha hjälp för att lyfta in det. Om du
får ljumskbråck och skall opereras -
räkna då med att det satans nätet
dom lägger in inte kommer att
fastna ordentligt utan ligger där
som en irriterande inkräktare. Men
du har ju andra problem.
Hur är det med knäet? Du har väl
inte försökt med kosackdans hoppas
jag.
Vi har två klängrosplantor och i år
har den ena fått spader med otroliga
blommor. Kanske smittats av
björken Fingalsson? I dag talade jag
med dito grannen och framförde i

försiktiga ordalag åsikten om att om
han eventuellt skulle få för sig att
såga ner trädet så hade han min
ytterligare välsignelse. Den -
björken - är fortfarande full av
klängen och då har vi ändå öst upp
skräpet med skyffel och lagt i
säckar. Kan man använda skräpet
att elda med? Naturen skulle plastas
in! /alf
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E0816
d2 - d4.
Har det regnat på dig idag? Klockan
17.05 öppnade sig himlen här i
Osby och ett skyfall dränkte byn.
Inte nog med vatten - hagel, stora
som mindre fågelägg, smattrade
som kulsprutekärvar emot tak och
föns-ter. På en kvart sjönk tempera-
turen med 10-15 grader. Jag har
aldrig varit med om något liknande.
Men man får vara tacksam för att
man inte befinner sig i ex-vis
Dresden.

Som jag sa i telefon, var jag med
Jan Nyberg igår i Köpendanmark.
Turen över sundet tog 35 minuter
(med tåg, 160 kronor retur) men
endast 5 minuter av dessa vistades
man på bron. Litet snopet.

(Jag ska göra ett försök med
presens:) Vi sitter i hettan under ett
parasoll på Rådhusplatsen, dricker
öl och betraktar folkvimlet. Antagli-
gen p g a värme, öl och trötthet får
jag nästan hallucinatoriska tankar
och känslor; ibland motstridiga.
Oupphörligt strömmar folk av alla
de slag och kulörer åt alla håll och
kanter, vilket får mig att tänka på
en myrstack. Vart är alla på väg?
Vad är det som ska uträttas?
I bakgrunden ser jag monumentala
statyer, som tycks minna om en
svunnen storhetstid. Jag får intryck
av att vi lever på “övertid”. (Även
årtalet 2000 hade jag länge
svårigheter med: jag fick association
av ett artikelnummer). Det känns
otryggt. Men samtidigt kan jag
känna mig trygg i den folkliga
värmen.

Samma upplevelse av “overklighet”
(jag hittar inget bättre ord) hade jag
f ö vid något tillfälle som nybliven
student i Lund. Men då var den,
med ytterligare inslag, mera obe-
haglig. En tentamen i Antikens
historia låg framför mig. Kurslit-
teraturen var omfattande; det var ett
myller av årtal, krig, konstiga
namn, m m att hålla reda på.
Uppgiften föreföll mig omöjlig. Vad
hade jag gett mig in på? Jag var
förtvivlad. Runt mig strömmade
glada/obekymrade människor.

Varför var jag inte en av dem?
Varför var jag untanför/isolerad?
Jag var den mest ensamma och
olyckliga människan i världen. Men
det var ju absurt! Alltså var det
“overkligt”. (Det är inte lätt att
förklara i skrift. Med gester, tonfall
o dyl hade det gått lättare).

Elin är fortfarande ett obehagligt
mysterium. Jag tror att hon
förväxlar mig med sin far. Vilket är
absurt, overkligt.

Är Stig Johansson dig bekant? Han
strör dagligen(nästan) tankekorn i
Sydsvenskan. Idag: “Det är med
Malmöfestivalen som med tillvaron
- en del märker bara matoset”.

Stockrosorna var nästan overkligt
vackra! (Overklig natur - det vore
väl nåt för dig?)
Ebbe

A0817
Lc8 - g4
Nej, här regnar det nästan ingent-
ing. I dag trodde jag att det skulle
bli åminstone ett litet skyfall - det
åskade och blixtarna ljungade, men
tjii. Det kom kanske 0,05 mm
ovanvatten.
Elin är fortfarande ett obehagligt
mysterium. Jag tror att hon
förväxlar mig med sin far. Vilket är
absurt, overkligt. Detta begrep jag
inte alls. Är jag dum eller..?

Det du berättar om dina overklige-
htsupplevelser finner jag mycket
intressant. Jag tror att jag förstår
dig precis - på något sätt är din
känsla ett intensivt koncentrat av
det som jag alltid har i bakhuvudet,
utan att kunna beskriva det så
perfekt som du gör. Där du talar om
en myrstack säger jag en bakter-
iekultur. Vi har talat om detta flera
gånger tidigare, om känslan av
utanförskap, om att inte kunna delta
i en bullrig gemenskap. För mig är
det nästan omöjligt att ryckas med i
entusiasm och kollektiv hysteri -
som t ex vid en fotbollsmatch. Mitt
tydligaste minne av detta kommer
från militärtjäns-ten. Vi hade blivit
befodrade till underofficerare, mina
två I6-komisar och jag, och vi var
inbjudna till uoffmässen på I12. Det

var någon form av festlighet och
manlig kompisafton - här dracks det
friskt, man höll tal och sjöng
oanständiga, äckliga visor osv.
Lindberg och Wollin verkade att ha
trevligt, de sjöng med och skojade,
medan jag antagligen såg ut som en
satans surkart. Troligen förstörde
jag trevnaden - festen var till en del
en upptagningsceremoni för oss ny-
komlingar i uoff-kamratkretsen.
Jag minns fortfarande den blick jag
fick av festprissen själv när han sa:
-Sådana som du passar verkligen
inte in här ...
Likadant är det ofta på andra fester
- fast mindre utpräglat numera än
som det var tidigare - när man skall
sjunga snapsvisor, ofta med det
mest korkade innehåll man kan
tänka sig. Visst är vi en sorts
dubbelnaturer .  Ingen  menar
naturligtvis att man skulle bli lyck-
lig om Vättern vore brännvin eller
om man kunde dra supen upp och
ner i strupen eller annat korkat,
men när jag då har undrat varför
man sjunger så - ja då tittar dom på
en som om man kom från en annan
planet.
Det är tydligen det berusade till-
ståndet som glorifieras. Hur förkla-
rar man detta för tänkande ung-
domar när man samtidigt förmanar
dem att inte dricka sprit?
Runt mig strömmade glada/obekym-
rade människor. Varför var jag inte
en av dem?
Stig Johansson är mig inte bekant -
dock verkar han vara värd ett
när-mare studium. Mitt barnbarn
Frida har lärt sig att använda
akvarell-färger i skolan. När vi
firade hennes födelsdag (7) förrra
helgen gav hon mig en teckning -
Till morfar från Frida står det på
baksidan. Visst är den overkligt bra!
(Nästa sida!)
/alf

E0817
Lf1 - e2.
Nätet i din mage verkar ju inte
fungera bra. Men är det den enda
operationsmetod som praktiseras vid
ljumskbråck?

Har jag nämnt Jan Nyberg tidigare?
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troligast - Christer Pettersson är
skyldig och det tragiska är att han
sköt Palme av misstag, i tron att det
var en person som han hatade, en
person som gick klädd som Palme,
såg ut som Palme.
Någon gång (han har visst redan
gjort det en gång) kommer han att
gå ed på att det faktiskt var han som
var skyldig.
För någon månad sedan gick det ett
program på TV där man på fullt
allvar ifrågasatte att fotbollsVM
hade gått av stapeln i Sverige - 58
tror jag. Man visade intervjuer med
inblandade, bilder, reportage osv
som alla visade att det hela var en
stor bluff, att spelen hade ägt rum
någon annanstans - och det lustiga
var att det fanns människor som
började bli osäkra på om konspra-
tionsteorin var sann.
Sen avslöjades att hela programmet
var en bluff - för att visa hur lätt det
var att skapa osäkerhet, en konspi-
rationsteori.
Om jag hade haft makt i en
regering som ansåg sig tvingad att
hemlig-stämpla saker skulle jag inte
nöjt mig med detta. Så fort någon
börjat skapa teorier om hemlighets-

A0818
d5 x e4
Numera opererar man bara bråck
med nät har jag förstått. Tydligen är
det effektivast för att hålla saker på
plats men...
Jo, du har nämnt Jan Nyberg tidig-
are. Jag letade efter honom på nätet,
men hittade inte rätt Jan. Använde
en ny sökmotor, allthewb.com, som
tydligen är duktig på vissa saker.
Den hittade omedelbart dig som
kassör i Osby Teaterförening t ex
Vad jag tror om Estonia? Faktiskt
inget alls - det är farligt och lönlöst
med tro. Det är ju så att världen är
full med mystiska förhållanden som
ger upphov till olika teorier eller
konspirationsteorier.
Om myndigheter hemligstämplar
saker kan man vara säker på att
någon försöker ta reda på varför och
kommer med olika förslag. Det
vanligaste exemplet är palmemor-
det. Det bör väl finnas minst 6-7
olika teorier om hur det gick till.
Flera av dem är presenterade i
böcker och TV -jag tror jag har sett
eller läst något om dem alla.
I det fallet har jag lyckats bilda mig
en uppfattning som för mig är

Kanske inte. Han är en vapenbroder
ifrån det militära. Vidare låg vi
samtidigt i Lund. Han är filosofiskt
lagd, så det var väl ingen till-
fällighet att han läste filosofi. Vad
jag tänkte berätta var att han är med
i en förening, som sysslar med
mordet på Olof Palme, bl a.
Föreningen intresserar sig även för
diktaturerna i sydamerika, Eustonia-
katastrofen, World Trade Center,
biologisk krigsföringsforskning, etc.
I samtliga fall, säger han, spelar
USA en mycket skum roll! Vid
Eustonia-katastrofen skulle det han-
dla om en viss amerikansk last. Carl
Bildts regering la upp en pärm om
saken - och hemligstämplade den.
Varken Ingvar Carlsson eller Göran
Persson har velat/vågat undersöka
saken och lämna ut pärmen. Dessa
skumraskaffärer skulle vara anled-
ningen till att man ville gjuta in
fartyget i betong. Vad ska man tro?
Vad tror du? (Föreningen ger ut en
tidskrift, som man kan abonnera på)

Frida är tydligen inne i sin blå
period.
Ebbe
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uppställd på däck inför landpermis-
sionen. Kaptenen förmanar: “Kom
nu ihåg pojkar, att flickorna i
Lissabon inte har mer att komma
med än flickorna hemma i Oslo!” -
“Naj, jeg ved det kaptain, men det
dom har, det har dom här i Liss-
abon, sa jeg.” Egentligen ska den
berättas på norska och av Arve för
att bli riktigt rolig.
I samma TV-program drog Arve O
en annan vits: “Kaffet var så svagt,
att medan vi (matroser i kabyssen)
tvistade om det var tè eller kaffe,
kom kocken in och frågade om det
var någon som ville ha mer chok-
lad.”
Den olycksaliga räntan igen - ett
aktuellt fall: Om Sverige ska vara
med i EMU måste räntan EMU-
anpassas, dvs sänkas. Men dessför-
innan måste den svenska kronan
stärkas, vilket blir svårt utan hög
ränta.
Såg du igår naturfilmen om San-
folket i södra Afrika? Dessa jägare
har en otrolig jaktmetod: de
springer sitt bytesdjur dödstrött.
Oavbrutet under många timmar
springer de under brännande sol,
barfota i glödhet sand och genom
risiga snår, tills blodet kokar i
bytesdjuret. Då står det blickstilla
och bara väntar på dödsstöten ifrån
spjutet. Tala om macho! Nu ska de
“civiliseras” har myndigheterna
bestämt.
Ebbe

A0820
Dd8 x d4
Jo, den historien har jag hört många
gånger - den är klassisk vid det här
laget, men alltid lika rolig, därför
att när man påminns om den så hör
man Arves röst och sjungande nor-
ska. Dryckesvitsen har jag aldrig
hört tidigare, tack för det.
Inte såg jag på TV om de som
springer ihjäl sitt byte. Men jag har
läst om dom. Verkar otroligt -
varför är de inte med och vinner
Maraton överallt och alltid.
När det gäller ränta - har jag
berättat varför jag numera sköter
allt via Skandiabanken eller enligt
Sune: BandiaSkanken? Jag antar att

I sanningens namn får jag erkänna,
att jag vridit till historien ett par
varv.
“När jag blir stor så ska jag . . .” Så
där långt kan jag tänka ibland,
innan jag lyckas hejda mig. Det är
surt, att ha framtiden bakom sig.
Ebbe

A0819
Lg4 x e2
Din moster är nog inte riktigt död.
När jag läser din historia om henne
kan jag samtidigt se henne själv,
berättande om doktorsbesöket. Man
ser tydligt hur hon hela tiden skakar
på huvudet som eftertryck till orden.
Men det är kanske en eloge till din
berättarkonst.
Här byts inga kylskåp i onödan. En
reparatör bytte termostat och så gick
det igen. Och det behövs lite
återhåll-samhet i pengaslöseriet -
man måste ha till öl!
Det verkar som om du har svårt att
försona dig med tidens gång och
dödens obevekliga sniffande. Just
detta med planerande, att göra när
man blir stor tar väl emot för mig
också. Det är inte lika roligt längre
att fundera ut ändringar och nyska-
pelser på hus, CAD och elektronik.
Och inte blir det något skrivet av
allt det som man skulle kunna
berätta om. Fast numera finns det
fler som skriver än sådana som
läser.
I dag har i alla fall CAD-världen
vaknat till liv - minst fem pers har
ringt och velat ha hjälp med olika
saker. Skönt att vara behövd - när
det inte gäller längre ska jag göra
slut på eländet.
/alf

E0819
Hej - och tack för korrekturet som
kom idag!
Dd1 x e2.
När vi satt på Rådhusplatsen i
Köpenhamn och tittade på dejlige
danske pier, kom jag osökt att tänka
på “flickorna i Lissabon” - Arve
Opsals paradvits från anno dazu-
mal. Kanske hörde även du den i
TV? Om inte - här kommer den:
Det är norskt flottbesök i Lissabon.
Besättningen på “Kong Olav” är

makeriet skulle jag mot någon form
a v  e d s f ö r b i n d e l s e  i n v i g t
vederbörande i hemligheten - kan-
ske riskfyllt men troligen bättre än
att låta spekulationer ta över.
Självfallet spelar USA en central
roll i alla sammanhang! Har de
bevisligen varit inblandade i vissa
skumraskaffärer, så måste de natur-
ligtvis även ha lagt näsan i blöt
överallt där mystiska saker kan
spåras.
OBS! Ingen kritik av Jan - jag tror
säkert att han och alla andra drivs
av djupt intresse, men jag är skep-
tisk som vanligt.
I dag har jag sänt vår korrespondens
under juli. Och ägnat en stor del av
eftermiddagen åt att bläddra genom
vad vi sagt under alla år sedan 98.
Så har jag haft besvär i köket -
kylskåpet pajade i lördags. Tur att
man har frys och kan flytta på
kylan!
/alf

E0818
Sf3 x e5.
Köp ett nytt kylskåp! De nya är
betydligt el-snålare samt saknar
dessutom freon.
Idag har jag städat samt i värmen
skurat balkongen. Puh!
Vad ska jag hitta på att skriva om
idag? Döden kanske. Jo, jag har
visst besvär med de döda. De spökar
för mig s a s. Som nu i somras när
vi var på besök i Kristinehamn. Då
och då dök moster Elsa upp. Jag
kunde se och höra henne så tydligt.
Det var svårt att fatta, att hon inte
fanns längre.

Hon var duktig på att berätta. Ibland
blev hon  rol igare än  hon
förmodligen avsåg. Hör här:
“Jag var så sjuk, så sjuk. Jag gick
till doktor Graneberg. Men jag
pointerade, att jag inte ville bli
inlagd eller sjukskriven. Det hade
jag varken tid eller råd med.
- “Men snälla fröken Göthlund! Ni
kan omöjligt gå till Ert arbete i
morgon: ni har lunginflammation,
41 graders feber och hemma ligger
Era föräldrar sjuka i pest och kol-
era”!
- “Doktorn, sa jag. Doktorn - måste
man, så måste man!”
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Men kanske är det oklart och
sönder-hackat?
Så här tycker jag - i korthet:
Varje individ måste beakta allt som
han/hon läser, ser, lär sig, förstår
osv - och samla det i sin hjärna. Av
denna faktamängd kan man forma
en mest sannolik bild av av om-
världen - en bild som inte alls
behöver vara begriplig och inte alls
behöver ta hänsyn till vilka tolknin-
gar andra människor gör av olika
fenomen, som inte måste vara in-
stängd i vetenskapsnivån för en viss
tid.
När denna - kanske lite suddiga-
bild är färdig, gäller det att ta
ställning och finna sin plats i tid
och rum. Men all denna längtan,
det oförklarliga suget efter mening,
tvivel, depression - alla känslodalar
och -toppar? Jo de ställer till det för
individen, men det går att infoga
även detta i sin världsbild och dito
filosofi. Som Birgit säger när hon
alltid oroar sig för sjukdomar, för
barnen, för barnbarn: -Varför oroar
du dig aldrig?
Nej jag oroar mig möjligen för att
det skall gör ont hos tandläkaren,
Men inte för att det skall gå illa för
mig eller andra, för att världen skall
gå under, för terrorister, tjuvar,
mördare osv.
Man kan bli upprörd, arg, ledsen av
att läsa tidningar eller se på TV -
över all idioti, dumhet, grymhet och
annat negativt. Men - man kan bara
dö sin egen död och den är jag inte
rädd för, den oroar mig inte.
Däremot är jag mycket rädd för att
mista min personlighet, att bli ett
kolli som äter och skiter enbart med
assistans - och därför funderar jag
mycket på hur man undviker det
och lättast gör slut sitt liv.
/alf

E0821
Se5 x d7.
Idétorka. Förtog mig nog igår.
Dessutom är jag förskräckligt trött i
kväll.
Ebbe

det mesta i svart-vitt (det är väl
bekvämast så?). Man behöver bara
bevista ex-vis en fotbollsmatch för
att inse, hur enögda de flesta är.

Ändå måste vi ha någon vision om
vart vi är på väg och vart vi vill
komma. Visioner som samtidigt kan
entusiasmera - i synnerhet ungdo-
men. Alf - där har du en uppgift att
bita i!
San-folket lever helt vid sidan av
“civilisationen” och har förmodligen
ingen aning om Maraton-lopp o dyl.

Jag har inte mer att berätta om Elin
för närvarande. F ö är det ett
olustigt ämne.
Ebbe

A0821
Sb8 - d7
Kanske är det värmen - konstigt att
jag inte såg en sådan fälla!
Visioner? Det bästa exemplet på
personer med en klar vision är väl
Jan Carlsson, som på sin tid för
länge sedan lyfta SAS till oanade
höjder, genom att förändra inställ-
ning, och tänkesätt hos hela person-
alen.
Ett annat är IKEAs grundare, Kam-
prad. Hela hans vision om hur man
driver företag genomsyrar hans ska-
pelse - och är mycket verkningsfull.
För att inte tala om Stenbäck! Det
finns många andra exempel på just
visionärer inom företagande och
entrepenörsskap.
Visst är det så att just ordet vision
bör förbehållas utvecklingen inom
organisationer - antingen det nu är
företag eller offentlig sektor med
sjukvård, skola eller annat. Och
visst hade jag visioner om hur min
verksamhet skulle drivas med
Studiegården, obsklinik m m.
Det är väl alltid så att enskilda
personer driver utvecklingen inom
ett område - därför att de har en
klar bild av hur något bör vara - det
är väl vision!?
Livsfilosofi som man kan leva och
dö med och för - det är en helt
annan sak. När jag läser vår korre-
spondens sedan 98 tycker jag att jag
har talat om vad min filosofi
innebär - och den är jag nöjd med.

du också sköter alla bankaffärer via
Internet.
På tal om nätet, så var jag inne på
E l i n  D a g e r b o s  h e m s i d a
häromdagen. Vacker flicka, som
inte har så mycket överseende med
Osby och Sverige. Visst får man
intuitivt en bild av en människa
(som kan vara felaktig) när man
läser vad någon skrivit - t ex om sig
själv.
Jens har tydligen ingen hemsida
eller är den väl dold. Jag begriper
fortfarande inte vad du menade med
hon förväxlar mig med sin far?
Berätta!!
/alf

E0820
De2 - b5!!
Vid något tillfälle skrev jag, att
strävan mot gudomlighet måste vara
den högsta visionen. Det låter bra/
vackert, men är nog ett villospår, en
villoväg. Hur skulle det yttra sig?
Skulle man inte bli outhärdlig för
både sig själv och sin omgivning?
Och det vore verkligen att bädda för
frustration, djup otillfredsställelse
och förtvivlan. Av det kan inget gott
komma.

Att ha sig själv som föremål för en
vision? Det låter helt galet i sin
egocentricitet. Jag har använt ordet/
begreppet vision i fel sammanhang.
Visioner är förbehållna det allmän-
na: samhällsbyggare såsom politiska
partier, religioner, finansmän,
företagsledare, o dylika. Själv
försöker jag finna en filosofi, som
jag kan leva och dö med. Hittills
med begränsad framgång. Hur
förhåller det sig med dig?

Hur står det då till med visions-
tänkandet? Har våra politiker,
finansmän, företagsledare, o dyl
några visioner? Rimligen bör de
veta vad de syftar till, vad de vill
uppnå med sin verksamhet. Men jag
är tveksam. Nu är det inte helt
oproblematiskt med visioner. Starka
visioner kan lätt bli fundamentalis-
tiska: typ kommunism, nazism, is-
lam m fl religioner. Och fundamen-
talister är vi nog litet till mans: vi
har en avgjord tendens att vilja se
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E0826
Sb1 - d2
Jo, det var en fin tripp vi gjorde.
Nästa gång ska vi också försöka
hinna med Hallands Väderö. Tyvärr
saknar bilen AC (man kan inte få
allt för 58 000 kr), så det blev litet
svettigt. Det blev till att bada litet
oftare i stället. Nu är det ju inte så
många dagar på året, som det är en
sådan värme.
Har jag sagt, att det var ett bränsle-
relä, alltså inte startspärren, som
var trasigt? Jo, det nämnde jag
bestämt vid vårt telefonsamtal.
Norrvikens Trädgårdar är man i
färd med att restaurera läste jag i
bladet för en tid sedan.
Berätta gärna litet mera om dina
äventyr i Torekov och Båstad!
Ebbe

A0827
Lf8 - d6
Nix, du har inte sagt något om ett
bränslerelä - det visste du inget om
när vi möttes på tel.
Men har inte jag berättat när jag
praktiserade i radioaffär på som-
rarna? Jag måste ta reda på det.
Men jag har kanske inte sagt något
om mannen, Pherson, som ledde
radioaffären genom många öden.
Denne man var Båstads don Juan -
det har jag förstått senare när jag
tänkt igenom en del för mig
oförklarliga händelser som timade
under heta dagar. Man var ju
oskulden själv och tänkte bara på
radiorör och stora elektrolytkonden-
satorer.
Pherson såg ut som Richard Wid-
mark med starka käkmuskler som
rörde sig när han såg kvinnor.
Affären bestod av två rum, det mot
gatan och så en liten verkstad. Där
fanns Reparatören, den ordinarie
och så jag. Det var knappt vi fick
plats båda två. Reparatören var en
asketisk man som talade i korta
satser och troligen deltog i Ping-
stKyrkan. Pherson bodde i ett
jättehus tvärsöver gatan med sin
mor - någon fru Pherson såg jag
aldrig. Däremot hände det ofta att
kvinnliga sommargäster ville ha råd
av herr Pherson i radiofrågor - och
även annat.

A0826
Dd4 - e5
Undrade just vad som hänt i vär-
men. Det låter onekligen som en
trevlig sysselsättning att åka om-
kring sådär - om man har luftkondi-
tionering i bilen och det har ni väl?
I Båstad har jag varit mycket -
jobbat i radioaffär och haft annat
trevligt. I Torekov (eller i en liten
by i närheten) har jag varit vikarier-
ande lärare en gång när vi bodde i
Hälsingborg. Det var en upplevelse.
Det fanns EN elev, en trädgårds-
mästarson, inflyttad från Båstad,
som hade en IQ i närheten av 100,
de övriga hade inte platsat på
särskola.
Utanför skolhuset sprang en totalt-
okig ýngre man som skrek högljutt
och slängde sig i dikena. Enligt
övriga elever var han lite “trög” och
skulle nonchaleras.
Jag var där i 14 dagar - en mycket
underlig tid. Enligt ordinarie
lärarinnan berodde elevunderlaget
på inavel i byn. Den hade tydligen
pågått i många generationer.
Jag antar att ni besökte Hovs Hallar,
som är en utomordentligt vacker
plats, varifrån jag har hämtat motiv
till tavlor och fotografier.
Det finns en konstnär där på ÅSEN
- eller fanns - RIPA heter han, som
jag minns därför att han hade ett så
rationellt system för städning. Alla
golv var belagda med klinker och
lutade svagt mot avlopp i varje rum.
Alla möbler stod med benen i
plåtburkar. Han demonstrerade
städning: Fram med vattenslangen
och spola av hela skiten!
Vi köpte några blad ur hans produk-
tion - då på femtitalet. Och Norrvik-
ens Trädgårdar! Där hade jag en
morbror som jobbade. Nu är det väl
nerlagt. Det var då - på den tiden då
man hade framtiden framför sig och
fortfarande såg världen med opti-
mistiska ögon.

Från en amerikansk domstol:
Q: What is your date of birth?
A: July fifteenth.
Q: What year?
A: Every year.
/alf

A0822
0-0-0 -det hade du inte väntat dig!
Även jag har inget att skriva - mitt
huvud brottas med macroproblem
och det ligger långt från filosofi.
/alf

E0822
Nej, det var ett oväntat drag. Jag
rockerar också: 0 - 0.
Vad är “macroproblem”?
Idag har jag bara orkat med en
cykeltur.
Ebbe

A0823
Td8 x d7
Macroproblem? PEAB vill ibland ha
hjälp med att automatrita vissa
saker i Fcad32, vårt CAD-program.
Och då tillverkar jag ett sådant. Nu
sist var det en viss typ av linjer som
automatiskt skulle få tvärstreck på
olika sätt som jag gjorde i ordning.
Nu vill dom ha mer...
Annars sliter jag med fönstret - att
få in det snyggt skapar lustiga
problem. Så bär jag vatten varje
dag. Satans krukor. Sammanlagt
har jag 30 st att kontrollera varje
dag. Det du!
/alf

E0823
Lc1 - e3.
Har jobbat i trädgården idag. Är
helt matt av värmen. Orkar varken
tänka eller skriva.
Ebbe

A0824
a7 - a6
Våra liv verkar tröttande. Kanske är
det det ovanliga klimatet?
/alf

E0825
Db5 - b3
Jo, den här värmen gör mig helt
slak.
Inger och jag tog “lill-semester” i
helgen. Vi hemsökte Bjärehalvön:
övernattade på vandrarhem i
Höganäs; gjorde strandhugg i Arild,
Mölle, Domsten, Helsingborg,
Helsingör, Krapperup, Torekov,
Båstad, m fl natursköna orter.
Många bad blev det också. Nu
känner jag mig helt urlakad.
Ebbe

Internet mail Ebbe - Alf juli-aug 2002

crim/mea9902.dtp

10



Man var inte precis bortskämd med
lättsam, njutbar musik i radion på
den tiden.
Den tredje damen i leken/politiken,
Maria Wetterström(?) mp, har också
g j o r t  b r a  i f r å n  s i g  v i d
utfrågningarna.
Just nu kom ett sovtåg: bäst att
hoppa på genast och gå och lägga
sig. Go´natt!
Ebbe

A0829
De5 - h5
Det här vädret gör mig deprimerad.
Varje dag samma satans sol som
bränner allting. Det har inte med
växthueffekt att göra - nej ett idi-
otiskt högtryck har parkerat här
tack vare alla knäppa vind-
kraftverk.... Jag vattnar och vattnar.
Just nu är min årsförbrukning ca
500 kubikmeter. Det blir 7500:-/år.
Det har inte regnat här på mer än
en månad - och då kom det några
ynka millimeter.
Det här valet gör mig deprimerad.
Du tycker att en del kvinnor klarar
utfrågningarna bra. Kanske - jag ser
inte på eländet. Sen har vi helt olika
åsikter om politik så det är inte
mycket att diskutera. Ingen ändrar
sig i alla fall - ingen bryr sig om det
som är viktigt - och DET är ju olika
för olika människor. Och en sak
kan vi kanske vara ense om - ingen
lyssnar på några argument, ingen
ser det hela från ovan, ingen tar
hänsyn till vilken eländig, girig,
usel varelse människan är.
Jag antar att du också ser hur
Lundgren klarar sig. Men tycker du
att han är bra?
/alf

E0829
Kg1 - g2.
Varför vattnar du så mycket? Jag
vattnar bara två nyplanteringar. Det
går ju inte att hålla hela trädgården
fuktig.
Jag har så svårt att ta politisk
ställning, eftersom tillvaron är så
komplex. F ö har jag vision om ett
samhälle, som inte har mycket ge-
mensamt med de etablerade partier-
nas program. Så t ex skulle jag vilja
pröva tidsfaktorekonomi och ekono-

nog att lägga min röst för någon av
dem. Såvida jag inte röstar blankt
av ren villrådighet.
Ebbe

A0828
Sg8 - f6 ... och sen skall du väl hota
min dam...?
Kan du tänka dig att lilla oskulds-
fulla jag skulle erbjuda fullblodsda-
men mina tjänster när hon uttryckli-
gen ville servas av don Pherson??
Jag kan det inte.
Visst var Tegner en klok man.
Jag har funderat på vilket år Båstad
var aktuellt. Det måste ha varit
någon gång mellan 1947 och 1951.
Att det blev Båstad berodde på att
en av mina mostrar, Astrid, var
hushållerska hos den gamla kons-
tnärliga damen, fru Pantzarhielm.
Astrid hade skött frun under många
år och fick styra och ställa som hon
ville nu när damen var gammal och
skröplig. Jag fick alltså bo gratis i
den Pantzarhielmska villan och äta
hos moster A.
Det jag minns bäst av logiet var
middagsrasten - en timme, då man
efter maten kunde sitta i trädgården
och slöa i solskenet och lyssna till
restaurangmusik i radio - från
Wivex i Köpenhamn var det visst.

Politiska debatter har jag försökt
lyssna till, men det går åt alldeles
för mycket Sobril eller Valium. Jag
blir så fruktansvärt arg över dumma
frågor och slingrande svar - jag
brukar skrika -Jamen fråga då
varför ....!!
Så gör dom inte det utan kommer
med något intetsägande. Så talar de
i mun på varandra, överröstar var-
andra - det liknar mer en boxnings-
match med en vilt hejande publik.
Nix jag skall inte rösta annat än
blankt.
/alf

E0828
h2 - h3.
Båstad 1947-51: det var alltså under
realskoletiden. Det lät skönt nostal-
giskt med Wivex restaurangmusik i
radion, i solskenet, i trädgården. Jag
tror mig också minnas den där
restaurangmusiken vid lunchtid.

Det jag minns särskilt var när en
starkt målad dam uppenbarade sig i
affären och absolut ville tala med
herr Pherson, som just hade gått in
till mor för att få lite mat. Jag var
tvungen att rusa ut och hämta
mannen - telefon var det tydligen
inte tal om.
Nå, Pherson kom, stängde in Rep.
och mig i verkstaden och konverse-
rade damen. Vi knuffade upp dörren
så att vi kunde höra problemet. Det
var en fjäder i damens korsett som
skavde på något sätt och Pherson
var högst villig att hjälpa till med
reparationen - just sådana brukade
han ta hand om själv.
Så vi fick byta plats - Rep. och jag
åkte ut och damen och Pherson
stängde in sig i verkstaden - det
fanns stora fönster i affären ut mot
gatan. Vi gick där och sparkade lite
och hörde underliga ljud, tittade på
varandra och log lite menande. Rep.
såg generad och kyrklig ut.
Efter en stund var det klart - damen
kom ut, röd i ansiktet och lyckligt
leende. Pherson följde efter med sitt
Widmarksleende utbrett över hela
ansiktet - och vi kunde återgå till
radioreparationer, Pherson till
måltid hos mor.
På den tiden var vädret likadant
som denna sommar - åtminstone
minns jag det så.
/alf

E0827
g2 - g3.
Råligt. Men varför sprang du och
hämtade Pehrson? Du kunde väl
erbjudit dina egna tjänster! Som den
store fruntimmerskarlen Tegnér sa:
Jag ångrar ingen av mina “synder”;
däremot de tillfällen till “synd” jag
inte tog. Vilket år var du i Båstad
förresten?
Jag uttryckte mig litet olyckligt i
mitt förra mail ang Hallands Väderö
också. Skall vara: En annan gång
ska vi besöka HV (utan jäkt).

Följer du den politiska valdebatten?
Hittills tycker jag att damerna,
Maud och Gudrun, har klarat sig
bäst vid utfrågningarna. Som den
gentleman (hm) jag är, kommer jag
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mi utan ränta och inflation. Då
skulle demokratibegreppet kunna få
en reell innebörd. I spissen vill jag
dock ha en diktator, som kan se till
att reell demokrati genomförs.
Kunde så denna ordning få global
giltighet, skulle vi kunna skrota alla
bomber, minor, kanoner, granater m
fl djävulska uppfinningar - och
äntligen få fred på jorden.
Hur ser din vision ut?
Ebbe

A0830
Th8 - d8
Om visioner och annat får jag
återkomma till. I dag anlände ett
mail från Jonas och det gör att jag
har svårt för att tänka normala
tankar i min ilska.
/alf

E0830
Sd2 - c4.
På tal om döda som spökar: kunde
vi inte komma överens om, att
spöka för varandra när vi är döda!?
Jag menar: den som dör först spökar
för den andre - om det finns ett
slags liv efter detta. Men vi måste
bestämma oss för ett eller flera slags
tecken, som är odiskutabelt person-
relaterade. Vad sägs? Och vilka
tecken skulle man kunna tänka sig?
Ebbe

A0831
Ld6 - f8
Först hade jag tänkt att gå och
schacka med damen, men det verkar
inte bli något bra av det så jag flyr...
Spöka? Jag kommer omedelbart att
tänka på de fångna Jomsvikingarna
som sitter på stocken och väntar på
sin avrättning - den historien har du
säkert läst i Röde Orm. Det gick
inte så bra för dem. Det är nog inte
så lätt att komma överens om något
ovedersägligt tecken och dessutom
personrelaterat. Om det är som
många har skildrat - efter döden ser
man sig själv liggande där död och
vill inte tillbaka till kroppen - då
har man nog inte så stor chans att
bestämma dels över den egna anden
och dels kommunicera med levande
människor.
Har du läst böcker som “Hoppsan,

Jag Är Död!”? Jag tror inte att man
kan komma överens - innan.
Däremot kommer jag verkligen att
spöka för dig om jag har förutsätt-
ningar för det och jag kan garantera
att du kommer att förstå vem det är
som uppträder. Om det finns minsta
chans alltså.
Visioner? Menar du inte önske-
tänkande? De flesta visioner är just
drömmar -OM BARA ALLA
VILLE.....
Eller ta nollvisionen. Hur kan
någon överhuvudtaget kläcka något
så korkat?
/alf

E0831
Db3 - c3.
Döda har faktiskt spökat för mig.
De uppenbarar/synliggör sig för mig
i mötande bilar. Sålunda har jag sett
mina föräldrar, min f fru Elisabeth,
Olof Palme, Ove Rainer och kanske
några till. Hade jag inte haft pas-
sagerare, hade jag tvärnitat och
vänt. Märkligt! Men nu är det ett
tag sedan det senast hände.

Ingegerd Stenport, från Göteborg, är
i vänten. I morgon ska vi övernatta
på vandrarhem i Simrishamnstrak-
ten. Främsta anledningen är att
Inger ska medverka vid en konfer-
ens på måndagen i Simrishamn. Så
i morgon kväll får du inget mail.
Ebbe

A0831-2
Sf6 - d5
Även jag är uppe sent i kväll. Jo du
har tidigare talat om dessa möten
just i bilar. Men jag tror att det
faktiskt inte är döda bilförare eller
passagerare - däremot att det är lätt
att tolka in likhet i människors
ansikten genom bilrutors otydlighet.
Och du har säkert en livlig fantasi
som underlättar.
Månadens sista mail - nu kan jag
börja på sammanfattningen i DTP-
format. Hoppas du får trevligt i
Simrishamn -denna skånska pärla
bland småstäder!
/alf
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