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A030401
b7 - b5
Har du hittat något trevligt skämt
denna bemärkelsedag? Sune påstod
sig först ha blivit riktigt förbannad
över en artikel i Sydsvenskan, där
man meddelade att alla gatuskyltar
skulle visas på olika hemspråk, men
sen kom han i håg dagen.
Jag har säkert berättat om vår
granne Blomstrand som bodde tvärs
över gatan. Han hade två söner,
Anders och Nils. Nils har jag haft
en del att göra med -vi har t ex
utväxlat kåserier och haft långa
diskussioner under årens lopp. Du
är ju intresserad av fenomen
(understatement!) så du är kanske
intresserad av att läsa om Nils´
möte med Den Magiske Mannen.
Bifogas som fil. (Se i slutet)
Nils är i övrigt en person som står
med fötterna stadigt på jorden och
kan bara registrera det han
upplever. /alf

E030401
Td7 - d5.
Den magiske mannen - vad ska jag
säga? Av “malmöbon” hade du fått
kommentaren: “den historien får du
gå längre ut på lannet med!”
Nå, vissa passager är ju inte helt
otroliga, t ex detta ha ovanligt god
hand med djur. När man berättar
historier, är det inte ofta så, att man
utgår ifrån en kärna av sanning,
som man sedan broderar ut och
fabulerar kring?
Ja, jag kan inte tro på övernaturliga
ting förrän jag själv har varit med
om dem. Kanske inte ens då: ex-vis
illusionisters trick har jag nästan
aldrig lyckats avslöja.
Sedan finns ju alltid möjligheten/
förklaringen att det rör sig om ren
bluff: två eller flera personer
kommer överens om att dikta upp
en historia. Det är inte mera otroligt
än att det vittnas falskt inför
domstol - om än inte här så i Indien
(fakiren). Ebbe

A0402
Te8 - e5
Nej - det är det lustiga. “Jag kan
inte tro på det förrän jag själv har

varit med om det - och knappt ens
då”. Det lustiga är att man inte ens
kan tänka sig möjligheten av att ett
visst fenomen är obundet till om en
viss person tror på det eller inte.
Sen är det också så att det som är
naturligt för vissa personer är
övernaturligt för andra. Eller det
finns kanske reglerat någonstans?
Kanske att ett visst antal s k
människor bestämmer något?
/alf

E0402
Td5 x e5,
vilket får bli mitt sista drag i det här
partiet.
Vad gäller övernaturliga fenomen
måste väl ändå bevisbördan s a s
ligga på de troendes sida. Vilken
ställning skulle ÖF kunna tänkas ha
i ett samhälle? Skulle man kunna
referera till ÖF i en rättegång
ex-vis? Jag menar att det vore
orimligt. Var skulle vi hamna då?
Idag redogör tidningarna för april-
skämten. Det visar sig, att flertalet
tappat själva poängen med skämtet.
Poängen är ju att lögnen ska vara så
orimlig, att den drabbade ska känna
sig riktigt lurad, riktigt korkad.

Exempel på ett riktigt dåligt april-
skämt lät tennislandslaget gå i
tryck. Man lät kungöra vid
presskonferens, att Magnus Larsson
drabbats av en brusten hälsena. Nu
är detta ingen ovanlig åkomma hos
idrottsmän, varför ingen behövde
känna sig lurad/korkad över att ha
trott på det. Således ett helt
poänglöst april-skämt.
Nu exempel på bra april-skämt.
Kjell Stensson redogjorde en gång,
mångordigt och omständligt, för en
vetenskaplig upptäckt: om man
trädde en nylonstrumpa över
huvudet kunde man se färgTV!

Mellersta Skåne i omständligt
vetenskaplig utläggning; ” Kraftiga
eruptioner på Ringsjöns botten har
fått Hörbyån att rinna baklänges!”

“Titta! Ute på sjön går en människa
på vattnet.” (en del menar, att det är
ett romerskt april-skämt)
Ebbe

A0403
Om du menar att du ger upp så
tycker jag att du tar vit igen. Om
jag inte minns fel så tror jag att vi
kom överens om att den som
förlorar eller ger upp har vit. Så
kom igen men inte med b2-b3!
Kan vi kanske vara överens om att
definitionen på vad som är
övernaturligt skiftar med tiden och
människors kunskap? Kan vi vara
överens om att alla människor inte
kan lära sig att hoppa höjd som
Kajsa Bergquist? Kan du förklara
varför just hon kan det? Kan man
tänka sig att vissa människor har
vissa förmågor som inte andra har?
T ex som att kunna tala med djur?
Som att kunna hitta en person som
Nils beskriver?
Varje dag hör vi om hur man
kartlägger nya gener och kan
förklara mer och mer av olika
fenomen - som man inget vetat om
tidigare. Kan man tänka sig att det
så småningom går att förklara vissa
fenomen som man inte klarar av i
dag?
Om jag som upptäcktsresande
träffar på ett naturfolk som inte vet
vad civilisation är, och talar om för
dom att hemma kan jag se bilder i
en liten burk - bilder som kommer
från hus flera mil bort - ja då blir
jag utskrattad som den lögnare jag
är. Troende? Bevis? Nå, jag tror att
det är meningslöst.
Är man låst i sin egen tid och den
kunskap som gäller sin egen tid - ja
då blir väldigt mycket ÖverNaturligt
och misstänkt och något man inte
skall syssla med. Spela schack i
stället!
Jag håller med om hur aprilskämt
bör vara. Fast jag tror inte att
Stenson satte strumpan över huvet. I
stället hade han folk att klippa
sönder strumpor och klistra fast
dom på TV-skärmen. Mycket bra!
/alf

E0403
e2 - e4.
Jag kan inga öppningsteorier.
Vad gäller Övernaturliga Fenomen
verkar det som om vi talar om litet
olika saker. Jag associerar till anti-
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i n t e l l ek t ua l i sm ,  ocku l t i sm ,
vidskepelse, häxprocessor, den
jesuitiska inkvisitionen, etc., vilka
alla har anknytning till ÖF. Jag
menar, att det är en intellektuell
skyldighet att inta en skeptisk och
kritisk hållning till ÖF. Intellektuell
anständighet helt enkelt.
Du menar, att det övernaturliga
skiftar med tiden och kunskapen.
Ex-vis blir TV:n med tiden/
kunskapen inte längre något ÖF.
Men hur menar du? Finns det ÖF
överhuvudtaget - eller försvinner de
med tiden/kunskapen? Det verkar
faktiskt så, med tanke på alla forna
vidskepelser som numera till stor
del har försvunnit.
Ebbe

A0404
e7 - e5
Trött, otrevlig - fy fan. Hoppas du
mår bättre.
/alf

E0404
Sg1 - f3.
Jo, det är sent. Dags att sova.
Ebbe

A0405 Sb8 - c6
/alf

E0405
Lf1 - c4.
Har sett filmen El Salvador ikväll.
Jag blir aldrig riktigt klok på USA:s
agerande. Vad har man för
intentioner egentligen? I varje fall
bär man sig väldigt klantigt åt.
Ebbe

A0406
Sg8 - f6
Såg inte filmen. Ser knappast på
TV. Men du har säkert rätt - på
klantighet i alla aspekter finns
ingen gräns.
/alf

E0406
d2 - d3.
Du verkar ha besvär med humöred.
Har det hänt något?
Ebbe

A0407
h7 - h6
Nej det är det djävliga. Inget
speciellt har hänt, så vitt jag vet,

men humöred är i botten och jag
har ingen lust att göra något.
Åldern, våren, eller periodisk leda.
Bara att vänta.
/alf

E0407
a2 - a3.
Ditt humör verkar åka berg-och-
dalbana. Mitt humör är mera jämt.
Jag är jämnt på dåligt humör.

Tog mig en  funderare på
materialismen. Är människan
verkligen så besatt av materiella
ting som det stundom sägs?
Det är nog en överdrift att tänka så
om detta fenomen. Jag tror att
materialismen till stor del har sin
grund i otryggheten. För den skull
vill man ständigt ha mer och mer
för dagen, ty morgondagen litar
man inte på. Nu är materialismen/
konsumismen en förutsättning för
kapitalismen. Minskad konsumtion
(vilket miljön hade mått bra av!)
medför produktionsstörningar och
arbetslöshet, som i sin tur i en
nedåtgående spir a l  minskar
k o n s u m t i o n e n  o c h  ö k a r
arbetslösheten.
Aktiekurserna rasar och i värsta fall
kan det sluta med en krasch. Krig
och rustningar har inte sällan varit
” räddningen”. Eklonomin får en
väldig kick av rustningsindustrin.
På så sätt tog sig ex-vis Tyskland
och Amerika ur depressionen på
30-talet. Trots/tack vare krigen sägs
välståndet i Amerika aldrig ha varit
högre än på 40- och 50-talen. “Är
det konstigt att man längtar bort
(från denna idioti) nån gång?”
Ebbe

A0408
d7 - d5
Du har  säker t  r ä t t  under
förutsättning att alla enskilda
bakterier i kultursamlingen reagerar
på samma sätt. Sen finns det säkert
också andra sätt att beskriva
m a t e r i a l i s m ,  k a p i t a l i s m ,
fundametal ism,  kommunism,
konsumism, m fl -ismer. Men jag är
för trött på världen och på mig själv
för att orka tänka ut något smart
och listigt.
/alf

E0408
h2 - h3.
Har du tagit ställning i EMU-
frågan? För min del uppfattar jag
frågan som inadekvat. Det är som
att fråga om färg- och tapetval, när
man vet att huset är byggt på lösan
sand och inte på hälleberget.

Visst blir man trött på världen
(värden?). Tyvärr är det brist på
klot som vårt i universum.
Ebbe

A0409
Lc8 - f5
Så har det hänt - det som jag trodde
och hoppades få se. Irakier kissande
på Saddam och irakier kyssande
bilder av Bush.
Jag har haft CNN på medan jag
arbetat och sett precis hur de
reagerat - detta undertryckta,
missbrukade folk, som svikits så
många gånger. Vad säger alla dessa
fredsivrare - tror dom fortfarande att
de lyckats med något med sina
fromma önskningar?
Jag kommer troligen att rösta för
EMU. Inte för att jag tror att det
blir bättre - byråkratin kommer att
vara likadan, idiotin kommer att
växla, och alla misstag som kan
göras kommer att göras. Men om de
är svenska eller europeiska kvittar
mig - nästan.
Jag tror mer på europeiska.
Önska dig inte fler sådana här klot i
universum. Det räcker väl med ETT
mistag!
Min svenska favoritkvinna är
Sambo, som fått F-skattesedel som
egen företagare i prostitution. Flera
sådana!!! Hon är en värdig spegel
av det svenska hyperhyckleriet.
/alf

E0409
0 - 0.
Nå, än är det för tidigt att göra
bokslut i Irak. Än har man inte
funnit Sadam Hussein, inte heller
några massförstörelsevapen. Mycket
ligger i ruiner, många har skadats
eller dött. F n råder anarki. Än är
det för tidigt att hurra.
Ebbe
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A0410
Dd8 - f6
Jo, oavsett vad som händer är det
bara elände. Det var bättre förr,
eller hur. Ju förrare ju bättre.
/alf

E0410
Lc4 x d5.
Har du gjort en tavla, eller har du
något djävulskt drag i bakfickan?
Ebbe

A0411
Knappast en tavla. Möjligen en stor
djävla väggmålning. Så går det när
huvet är fullt av macron och magen
med öl. Får försöka skärpa mig.
0-0-0
Denna helg blir jobbig. På måndag
måste jag leverera Brukspatroner
och en justerad applikation till
Garantell.
En sak är jag ialla fall mycket nöjd
med - mitt nytillverkade hopfällbara
datorbord.
/alf

E0411
Jaså, det var en tavla. Jag trodde att
du kanske hade kommit på någon
smart dragkombination. Nå, då
tycker jag att du ska göra om
draget! Gör du inte det, blir mitt
nästa drag: Ld5 x c6.
Ebbe

A0412
Nix, jag gör inte om några dumma
drag. Kan vara kul att slåss utan
hopp om vinst -
e5 - e4
Jag arbetar som en slav med macro.
Nej inte som en slav - närmare som
en konstnär eller kompositör som är
helt absorberad av arbetet och som
låter inspirationen flöda. Det är
verkligen roligt - jag tror inte det
finns något som går upp mot
känslan av att behärska datorn och
få den att göra som man vill.
/alf

E0412
Tabben var ju inte så fatal som det
såg ut i förstone. Nu gör jag några
drag och så får du opponera dig om
du vill.
Vit Lc6 x e4.

Svart Lf5 x e4.
Vit Sb1 - c3.
Se där: nu bär det uppåt igen med
humöred, som tycks ha nått nästan
euforiska höjder. Det gläder mig.
Och jag gratulerar dig till att ha
funnit denna livlina.
Vad är det för slags datorbord du
har konstruerat?
Ebbe

A0413
Jag tar dina drag och flyttar på
löparen:
Le4 - c6
Att ha en bärbar dator är att ha en
massa lösa delar som skall plockas
ner i väskor när man skall flytta på
den. Så jag gjorde en speciell väska
där ALLT får plats och allt är
färdiginkopplat. Men helst ville jag
ha den på ett lågt bord så man
kunde sitta i fåtölj och jobba. Så då
blev det ett särskilt hopfällbart bord
på hjul - se bilder. Detta är jag
mycket nöjd med. Den kan köras in
under mitt vanliga bord när den inte
används och tar då ingen plats.
I morgon skall jag leverera
Brukspatroner - eller kanske på
tisdag.
Nja - humöred är annorlunda mot
tidigare. Kallare på något sätt.
/alf

E0413 Lc1 - e3.

Det verkar vara några verkligt
smarta grunkor som du har skapat!
Det är inte lönsamt att söka patent
har du tidigare sagt. Men nog borde
du kunna sälja produktidéerna till

branschen?

Nästa vecka kommer våren, sägs
det. Ebbe

A0414
g7 - g5
Kan bli vårt kortaste parti någonsin,
eller hur? Eller tror du inte jag sett?
Nu vill dom ha fler invecklade
macron. En verklig utmaning.
/alf

E0414
d3 - d4.
Vad är det du ser? Jag ser ingen
omedelbar mattställning.
Ebbe
PS Jag kom inte in på nätet i går
kväll. DS

A0415
g5 - g4
Mitt huve är  så fullt med
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macrokoder så dom kryper nästan ut
ur öronen. Dom ser ut som jättmjäll.
Vad skall jag göra doktorn?
På långfredagen åker vi till
stockholmet - tillbaka på måndag.
Vad gör du själv i Påsk? Jag hoppas
på ägg och brännvin.
Här är en dikt som jag fick från
Margo - hon firar The Poetry
Month:

In this world
We walk on the roof of hell,
Gazing at flowers.

/alf

E0415
h3 x g4.
Macrokoder låter kryptiskt i mina
öron. Är det inte sådant Pia
knäcker?
Så vitt jag vet, ska vi vara hemma i
påsk.

I trädgården sjonger nu di små
fularna så det rongar.
Ebbe

A0416
Lc6 x f3
Jo, di smau fogeljavlarna begriber
ente better.
Macrokoder är sånt som man
skriver när man (jag) vill att cadden
skall rita själv.
I dag kom nya förfrågningar om
utbildning och mer automatritning.
En firma har köpt 31 st CAD, så
antagligen går det bra för dom.
Men hur klarar man tiden? Jag
börjar känna mig jagad.
/alf

E0416
Dd1 x f3.
Antagligen kommer ditt företag att
fortsätta expandera. Du kommer att

få allt svårare att hinna med, att
orka. Hur du ska lösa den
ekvationen vet bara du själv. Men
än så länge känns väl framgången
mest positiv?
Tror du inte att jag blev solskadad
idag! När ska man lära sig?
Ebbe

A0417
Df6 x f3
Man lär sig aldrig. Se bara på
politiker!
I morgon tidigt åker vi till
Stockholm. Det verkar att bli s k
bra väder.
Var det tyvärr så att Saddam var
rätt för irakier? Man blir ledsen
över alla parters agerande. Å andra
sidan gäller det ju bara en
meningslös bakteriekultur.
Halleluja och GLAAAD PÅSK!
/alf

E0417
g2 x f3.
Det kunde du ha gjort! Men blir det
inte trist utan damer?
Tack detsamma!
Ebbe

A0421
Th8 - g8
Du har så rätt, så rätt. Men damer
får man lära sig att leva utan.
Dessutom är de oberäkneliga och
svåra att kontrollera och livet blir
fan så mycket enklare för mindre
förståndiga.
Stockholmare håller sig med alla
typer av baciller och virus så när
intet ont anande landsortsbor åker
dit blir de omedlbart attackerade
och dödsjuka.
I öfrigt anser jag att naturen är ond,
att Sambo borde får Svenska
Dagbladets Bragdmedalj och att
livet är en skröna.
/alf

E0421
Sc3 - e4.
Vad har du/ni nu drabbats av för
sjuka?
Vem är Bragd-Sambo?
Naturen är inte ond. Den bara är.
Det är först när människan kommer
in i bilden som den blir ond.
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Livet en skröna: hur menar/tänker
du då?
Har just återkommit efter två dagars
persedelvård i Undenäs.
Ebbe

A0422
f7 - f5
Kan knappt sitta upprätt. Feber, ont
överallt, m m.
F ö anser jag att människan skall
utroas så natuiren kan få utveckla
sin ondska i fred.
Håller du med?
/alf

E0422
Se4 - f6.
Har du fått influensa, eller vad? Är
Birgit också sjuk?
Först måste vi definiera vad vi
menar med Ondska. Enligt mitt
förmenande är det fråga om
medveten elakhet/ondska. Är då alla
människor onda? Nej, det finns
många exempel på motsatsen. Är
majoriteten ond? Nej, det finns
knappast skäl att tro det. Finns det
en ond minoritet? Jo, men hur stor
är den? 40, 20, 10, 5, 1, 0,5 % -
eller vad? Kan någon svara på det?

Är det inte snarare kulturen (vår
civilisation) än naturen, som är
“ond”?
Ebbe

A0423
Tg8 - g6
Jo, nog är det en satans influensa.
Och det gäller oss båda.
BragdSambo är flickan som stäm-
mer staten för att den tar emot skatt
på inkomst av prostitution. Hon är
värd en blomma och kanske en
medalj för kampen mot det svenska
hyckleriet.
Ondska och godska finns bara i
människans värld. Om vi då - som
du helt riktigt gjort - definiererar
ondskan och sedan applicerar den
på hur naturens varelser uppträder
mot varandra - då blir naturen OND
- i mina ögon. Naturen har ingen
medkänsla, hänsyn eller dylikt -
bara ren och skär egoism.
Nej - det går inte att sitta uppe
längre. Adjö.
/alf

E0423
Sf6 - h5.
Nu är jag illa ute igen. Du är
hopplös.
Idag ska inte trötta dig med några
“frågor”. Jag förstår att du inte
känner dig i form för dylikt. Men
“Adjö” - så illa ställt är det väl ändå
inte? Var inte så egoistisk/ond!
Vem ska jag då tala med? Fingal
Olsson? Men är inte han dö?
Ebbe

A0424
f5 x g4
Du ser att jag knappar in...
Idag är det inte adjöstämning. Jag
har arbetat ytterst inspirerat på det
sista macrot åt Garantell - nu på
2410 rader. Problemet är att hitta
enskilda variabler och definitioner i
denna ramsa. Allt är i alla fall
bättre - tänk nu bara om det kunde
komma regn, regn och lite till så
man slapp göra onödiga saker som
att räfsa löf. Löf skall ligga kvar
och bli maskmat. Fingal med
björken, vår granne mot staden till,
har s k tumme med vädret. Han
lägger om taket på uterummet och
jag ger mig den ONDE på att det
inte kommer en droppe ovanifrån
förrän han är färdig.
Nu kör han gräsklippare och rifver i
gräset och Birgit vrider sina händer
och säger: Varför kan inte du vara
som Fingal? HAN sköter minsann
trädgården. HON behöver inte hålla
på med sånt. Och trädgårdskarlen
som inte kommer. Ack,Ack, Ack...
Inga damer för mig.
/alf

E0424
f3 - f4.
Jag gratulerar till det snabba
tillfrisknandet!
Idag har jag varit i Lund och hälsat
på Göran Möller. Vi hade det riktigt
skönt i solen på Kulturens
servering. Ebbe

A0425
Td8 - d5
Det verkar som om du har ett lugnt,
skönt liv. Ibland blir jag lite
avundsjuk, men vet att jag inte
skulle stå ut mer än en dag utan

hela den skit jag står till halsen i.
Märkligt.
/alf

E0425
Sh5 - g3.
Inte menar du väl, att du uppfattar
din affärsverksamhet som skit?
Snappat ifrån Görans kylskåpsdörr:
To do is to be (Nietzsche).
To be is to do (Kant).
DoBeDoBeDoBe (Sinatra).
Ebbe

A0426
Tb6 - g6
Nej, skit var fel ord. Svårt att
förklara. Du har i alla fall gett mig
veckans leende med glimten från
Görans kylskåp. Sällsynt bra!
Men huvet är så fullt av snor och
elände att det inte ens finns plats för
smärta. Kul med förkylning. Jag går
och lägger mig.
/alf

E0426
c2 - c4.
En förkylning brukar ta en vecka.
Det får du försöka stå ut med. Sen
ska du se att du ser litet ljusare på
tillvaron igen.
Tyvärr har jag ingen rolig historia
att muntra upp dig med idag.
Ebbe

A0427
Td5 - d8
Ja, ja. Men det är fan vad en vecka
kan vara lång i så fall.
/alf

E0427
b2 - b4.
Men har inte förkylningen lättat
litet vid det här laget?
Grannen har grävt upp sin
gaturabat t  för  a t t  plan tera
ligusterhäck, vilket hade det goda
med sig att jag fick en del blommor
att överföra till vår trädgård.
I Osby har vi nu Puppettoo-festival i
dagarna 10, vilket du kanske har
snappat via TV. Makan är givetvis
involverad.
Ebbe

A0428
Tb6 - c6 Förkylningen mår lika bra
som tidigare. Helvete.
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TV ser jag nästan aldrig på numera.
Vad är  det för  fantastiska
festligheter ni har för er i Osby?
Berätta! Karneval? Samba på gator-
na? Öltält och tjofaderittan? Eller
mera kulturellt?
Visst är livet en skröna - om man
med skröna menar en osannolik
historia med knorr.
/alf

E0428
Ta1 - c1. Jag har glömt påpeka, att
du för några drag sedan spelade
Tb6-g6, men du menade förstås
tvärtom. Du vill kanske ha det rätt i
anteckningarna.
Puppettoo är en internationell
dockteaterfestival i nordöstra Skåne.
Den  ä r  för a n l edd  a v a t t
Dockteaterverkstan i Osby firar 25-
årsjubileum. Det blev nämligen
incitamentet till att kulturnämnden
drog igång den här festivalen och
bjöd in dockteaterspelare från hela
världen. Även grannkommunerna
nappade på idéen, så ekonomiskt är
festivalen garanterad.

Treo Comp i whisky - fungerar inte
den hästkuren längre?
Ebbe

A0429
Tc6 - a6
Man kämpar förtvivlat.
Puppettoo verkar att vara ett
jätteprojekt. Hade ingen aning om
att dockteater hade sin högborg i
Osby. Från hela världen?
Hur många pers handlar det om?
I Eksjö har vi något som kallas
Tattoo - ett jippo med hästar och
trumpeter tror jag. Man brukar
ockupera torget och bygga upp
läktare runt om men jag vet inte vad
som försiggår innanför avspärr-
ningarna. För min del kunde jag
lika bra bo i ett rum på Hall.
TreoComp har väldigt liten
inverkan på mig numera. Och sprit
tål jag inte längre - bara öl.
I morgon kommer stockholmarna.
Pia skall uppliva gamla hästminnen
från när hon deltog i ryttarspelen i
Sjöängen.
En väldig strid utspelas mellan
Våren och Vintern, som håller en

Vår-kvinna inspärrad någonstans.
Man slåss med träsvärd till häst och
två ambulanser bruka stå och vänta
med förhoppningsfulla förare. På
slutet jagas vinterryttarna iväg till
Skurugata och allt blir bra.
/alf

E0429
Tc1 - c3.
Märklig ställning. Mycket ovanligt
parti.
Puppettoo vet jag inte mycket om.
Men du kan gå in på deras hemsida:
www.puppettoo.nu om du vill veta
mera.
Tål du inte sprit? Det är inte mer än
drygt en vecka sedan, som du sa att
du hoppades på brännvin och ägg i
Stockholm.
Hur firar ni Valborg och Första
Maj?
Idag har jag varit hos tandläkaren.
Och nu har jag huvudvärk.
Ebbe

A0430
Lf8 - g7
Det är sent. Vi har varit i Sjöängen
med Pias familj och betittat
ryttarspelen och sett elden tändas.
Skall berätta mer om detta en annan
gång. Puppettoo verkar vara en kul
grej! /alf

E0430
Tc3-d3.
Som sagt: det är sent.
Ebbe

Den magiske mannen
Vi träffades på jobbet under senare
hälften av 70-talet. Han började som
sommar-jobbare men fick lite senare
fast anställning.

Det var en mycket snäll och trevlig
kille. Alltid glad och mycket
hjälpsam. Vi hade väl inga
gemensamma intressen direkt men
vi trivdes mycket bra ihop ändå. Det
blev att vi jobbade mer och mer
tillsammans.

Jag uppfattade honom i början som
en naturromantiker och det visade
sig att han höll på mycket med
måleri på fritiden. Han var en mycket
skicklig målare och hans motiv var i
huvudsak hämtade från naturen,
återgivna med en dov, nästan lite
trolsk ton.

Hans största inpirationskällor visade
sig vara en serie böcker som under
70-talet betecknades som extrem
flum-litteratur, samt några stycken
mycket avvikande kompisar, en
boende i skogarna utanför Orrefors
och en boende i ett hönshus utanför
Stensjön.

B ö c k er n a  v a r  s k r i v n a  a v
folklivsforskaren Carlos Castaneda
och handlade om dennes möte med
den indianske trollkarlen Don Juan.
Don Juan fann Castaneda som en
lämplig lärjunge och invigde honom i
indianernas andliga värld. Som
hjälpmedel använde han en hel del
droger, därav böckernas flum-
stämpel. Men min kompis såg förbi
drog-användningen och tog till sig
idéerna och synsättet som låg
bakom.

Han började ganska tidigt visa mig
praktiskt en del av böckernas
grundläggande idéer. Det jag särskilt
minns är hur man söker upp dåliga
och bra platser. Som exempel tog
han när hund ska lägga sig. Den
lägger sig ju inte bara utan går ju
runt ett tag och undersöker marken
tills den hittar ett lämpligt ställe att
vila på.

Jag träffade bara en av hans
inspirations-kompisar. Det var killen
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som bodde i hönshuset.

Vi åkte ut och hälsade på honom en
strålande vacker vintermorgon i
början av december. När vi kom
stod han lutad mot stängslet till en
hästhage och pratade med hästarna.
Först tyckte jag väl att det inte var så
märkvärdigt men efter en stund
märkte jag att hästarna gjorde precis
som han sa. Han talade till dem med
låg och vänlig röst och det såg
nästan ut som han styrde dem med
osynliga trådar.

Efter en stund satte han sig på en
stubbe utanför ladugården. Vi
började samtala med varandra och
under tiden kom det en ström av
hundar och katter och kröp upp i
hans knä.

När vi hade pratat med varandra en
stund så sprang det plötsligt ut en
stor raggig katt ur ladugården 50
meter ifrån oss och satte kurs mot
stora vägen en bit bort. Kompisen
såg det och sade med låg och vänlig
röst: Nej du, dit ska du inte springa
utan kom hit i stället. Och katten
snurrade runt och sprang blixtsnabbt
till oss och kröp upp i hans knä och
började spinna.

Med tiden började jag märka att vi
kommunicerade bättre och bättre
med varandra. Det konstiga var att
vi pratade mindre och mindre. Det
räckte många gånger att vi bara
tittade på varandra och sedan visste
vi exempelvis att det var dags att
åka och äta frukost.

Ibland åkte vi hem till honom och
drack 11-kaffe. Många gånger var
hans flickvän där. I början var hon
pratsam och vänlig men allteftersom
tiden gick blev hon mer och mer
avvisande och sur. Jag frågade
honom någon gång varför hon alltid
var så sur, men han bara log till
svar.

Flera år efteråt förstod jag vad det
handlade om. Hon var svartsjuk. När
vi kom hem till deras gemensamma
bostad märke hon att han och jag
hela tiden kommunicerade med
varandra utan att egentligen säga

någon t i ng .  Hon  kände s i g
automatiskt utanför.

Vårt sätt att kommunicera med
varandra började så småningom att
kännas mer och mer påfrestande för
mig. En dag när vi var ute och åkte
med jobbets pickup på väg till en
arbetsplats kände jag att det var
dags att ta några dagar ledigt och
komma ifrån det hela.

När jag kom hem från jobbet den
dagen ringde jag till några bekanta
och fick låna deras husvagn några
dagar. Jag tog ledigt från jobbet
torsdag-fredag och planerade att dra
iväg själv med husvagnen t.o.m.
helgen.

Min kompis frågade naturligtvis var
jag skulle ta vägen, men eftersom
det var han som jag ville komma
ifrån ett tag så svarade jag: Du
skulle ändå aldrig hitta dit.

Sagt och gjort. En underbar
majmorgon drog jag själv iväg med
bil och husvagn upp till de stora
skogarna på gränsen mellan
Sm åland och Östergöt land,
Svinhultsskogarna. Jag körde från
Ingatorp norrut mot Svinhult.
Ungefär halvvägs svängde jag av
österut på en mindre stickväg som
leder ner till Mariannelund. Efter
ungefär en mils körning visste jag att
det ledde ner två hjulspår till höger.
Jag vek av från vägen och följde
hjulspåren ner till ruinen efter
torpstället Vakten, nere vid Silverån.
Där slog jag läger. Längre från
civilisationen kan du knappast
befinna dig i södra Sverige.

Terrängen runt lägerplatsen bestod
av gles gammal tallskog och efter en
gynnsam vår växte där fullt med
murklor. Jag ägnade dagarna åt
murkelplockning och öringfiske i
Silverån.

Det blev morgon den tredje dagen.
Jag hade kvällen innan lagt ut lite
ståndkrok i ån uppströms och efter
att ha ätit frukost gav jag mig iväg
för att vittja krokarna. När jag hade
plockat upp krokarna och räddat
middagen så styrde jag stegen
tillbaka till husvagnen.

När jag kom fram till gläntan där
husvagnen stod uppställd såg jag att
det var någon som satt på trappan
till husvagnen. Jag sprang snabbt
fram till husvagnen och när jag kom
fram så blev jag bara stående där.

Jag hade många gånger läst i
böcker hur människor kunde känna
en isande känsla av skräck efter
ryggraden. För första gången i mitt
liv var det exakt den känslan jag fick.
F r a m f ö r  m i g ,  s i t t a n d e  p å
husvagnens trappa, satt min kompis
med ett vänligt leende på läpparna.

Hur i helvete har du hittat hit, var det
första som kom över mina läppar.

Han tittade förvånat på mig och sa
med vänlig röst: Ja, det var så fint
ute idag så jag åkte ut en sväng och
sedan undrade jag hur Nisse hade
det. Och så åkte jag hit för att se hur
du hade det.

1980 bytte jag jobb och flyttade.
Under de kommande 10 åren sågs vi
bara 2 gånger. Det berodde inte på
någon osämja mellan oss utan jag
tror att det berodde på hans
flickväns djupa avståndstagande
från mig.

Den första gången stötte vi ihop med
varandra under denna tidsperiod var
på stan en alldeles vanlig lördag. Vi
började direkt prata och det kändes
ungefär som vi hade träffats dagen
innan.

Den andra gången vi sågs var det
lite mer spektakulärt. Det skulle bli
den andra gången i mitt

liv som jag skulle känna en isande
känsla av skräck efter ryggraden.

Jag hade varit hemma på lunchen
och ätit. I genomsnitt en gång om
året, skulle jag tro, tog jag den
vägen till jobbet som jag nu gjorde.

Jag passerade järnvägsstationen
o c h  s k u l l e  p r e c i s  k o r s a
Delfinparkeringen då jag framme vid
konditori Cecil, ca 100 m längre
fram, fick se en man stå lutad mot
konditoriets fönster och stint stirra
på mig.
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Jag trodde att det var någon som
var påtänd som stod där, så jag
svängde av lite åt det huset som låg
på motsatta sidan av gatan. När jag
var ungefär 20 m från den hotfulla
gestalten vid konditoriet tittade jag
upp för att se vad han skulle ta sig
till. Jag stelnade till, för där stod min
gamle jobbarkompis med armarna i
kors och tittade mig i ögonen med
ett vänligt leende på läpparna.

När jag hade hämtat mig från den
första chocken så blev det i alla fall
ett mycket glatt återseende. Jag gick
upp till min arbetsplats, stämplade
Tjänste ut och gick sedan ner till
konditoriet igen där vi satt och fikade
resten av eftermiddagen.

Det visade sig att även han hade
bytt jobb några gånger sedan sist,
och nu var han lokförare.

På min fråga vad han gjorde här
svarade han: Ja du, jag var här med
ett lok idag på förmiddagen, och
sedan hade jag några timmar över
innan jag kunde komma hem igen,
så då tänkte jag att: Det är ju här
Nisse bor. Det var ju längesedan.
Skulle vara kul att träffa honom igen.
Och så ställde jag mig här och
väntade på dig.

I början av 90-talet kom jag i kontakt
med kunskapen om Jordmagnetiska
fält. En kille på mitt dåvarande jobb
invigde mig i den världen. Jag tog
reda på och utforskade allt om
Curry- och Hartmanlinjer, källådror
och bergsprickor. Efter ett tag såg
jag parallellerna med idéerna om de
goda och dåliga platserna jag hade
kommit i kontakt med på 70-talet.

Jag tog mina nya erfarenheter som
en anledning att söka upp min
gamle jobbarkompis igen. Det
visade sig att det inte var några
nyheter för honom. Tvärtom, han
hade utvecklat den kunskapen
betydligt längre än jag själv. Han
behövde exempelvis inte några
hjälpmedel i form av vinkelpinnar
eller slagruta för att påvisa de
jordmagnetiska fälten. Han kände
dem ändå. Kom han in i ett rum där

han skulle sätta sig kände han direkt
på vilka stolar det gick bra att sitta
på och vilka man borde undvika.

Hans naturliga fallenhet för att
känna dessa saker hade till slut
börjat att bli en belastning för
honom. Han hade sedan en tid
försökt tänka bort att de existerade.
Han beskrev det med orden: Det
känns som att ständigt leva i ett
jävla korsord.

Sedan mitten av 90-talet har vi
kommit att träffa varandra betydligt
oftare än tidigare, vilket betyder
ungefär en gång om året.

Vi har träffats några gånger i hans
sommartorp, vilken ligger i en dyster
granplantering, långt ifrån grannar,
badsjöar och andra attraktioner. Där
hade han bl.a. under några år
sällskap av en tam älg som brukade
komma och äta äpplen ur hans hand
när han lockade på den. En lyckad
älgjakt satte tydligen stopp för den
fortsatta relationen.

Den sista episoden med min gamle
jobbarkompis som jag hade tänk att
berätta om ägde rum förra året. Min
äldsta dotter hade fått ett nyvaknat
intresse för måleri och hon tänkte
investera i oljefärger. Jag visste att
acrylfärger var ett alternativ som
dessutom inte luktade så mycket.

Min gamle vän hade ju stora
erfarenheter av bägge teknikerna så
jag föreslog att vi skulle ta kontakt
med honom och höra vad han
tyckte.

Sagt och gjort, jag ringde upp
honom och han tyckte det var
jättekul med hennes nya intresse.

Vi bestämde att åka över en
eftermiddag och fika.

Eftermiddagen kom och vi åkte dit
och knackade på ytterdörren. Dörren
öppnades och vi blev varmt
välkomnade, även av hans flickvän
som numera var hans fru.

Vi gick runt i huset och tittade bl.a. i
hans målarateljé där han visade och
berättade en hel del. Sedan var det
dags för kaffe och han fortsatte att

berätta om sitt skapande. Jag
märkte då att för jag tror tredje
gången reste sig min dotter upp
omotiverat och gick en runda i
våningen.

Efter några timmar var det dags för
hemfärd. Vi gick ut till bilen och min
dotter nästan rasade in i baksätet.

-Hur är det? frågade jag.

-Varför sa han allt två gånger? blev
hennes svar.

Utmattad i baksätet berättade hon
att varje gång han skulle säga något
hörde hon det strax innan han i
själva verket sa det. Jag hade själv
märkt att han den kvällen var på
ovanligt gott humör och hade talat
med en ovanlig intensitet.

Några dagar efteråt ringde jag upp
honom och tackade för senast. Jag
berättade om min dotters reaktion
och han förklarade sig:

Jag tyckte att det var så himla kul att
hon hade samma intresse som jag.
Det är ju inte så vanligt. Men jag
drog nog på lite för mycket, jag
tänkte på det efteråt.

Berättat av Nils Blomstrand
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