
Internet mail Ebbe - Alf february 2004
A040201
g7 - g6
Ibland är  man tanklös till
förbannelse.  När  jag skrev
Nätsamtal och februari 2002 och
tidsdokument på gräsrotsnivå trodde
jag att jag var rolig och tydligt
refererade till vår korrespondens.
Inte tänkte jag på att det kunde
m i s s u p p f a t t a s !  U r s ä k t a .
Snöskottaren hittar du på sid 4
februari 2002 i vår korrespondens.

Ingenting förvånar mig längre. Jo
visst såg jag att Fantomen skrattade
men tänkte inte närmare på det.
Han har ju tidigare lett lite grann så
jag antog att han blev gladare och
våldsammare med tiden. För det är
ju så att utslagen blir större på
känslo/utlevnads-skalan. Våldet blir
grymmare och glädjen större. Och
när det gäller Fantomen dröjer det
inte länge förrän någon gör honom
till homo och låter Hammar viga
honom vid Guran i Dödskalle-
grottan. Finns det inte olika ver-
sioner av Fantomen/Dragos? Jag har
ett svagt minne av att jag någon
gång läst om att han var gift med
Diana och hade fått tvillingar, varav
den ena hette Heloise. Vet du mer?

Vintervädret är vackert - jag har
varit ute och förevigat snö på
trädgrenar och annat kviddevitt.
Och skottat skiten. Här är ca 30-40
cm. /alf

E040201
Nu kom du med den där luriga
öppningen igen. Var det inte jag,
märkligt nog, som lärde dig den?
Men jag misslyckades med den
öppningen. Well: Lf1 - c4.

Har läst snöskottarhistorien igen.
Det finns ingen anledning att revid-
era min tidigare kommentar:
“dråpligt rolig”. Men litet otäck är
den allt. Hans uppfattning att “alla”
ljuger är nog inte helt fel.

Diana är särbo med Fantomen om
jag fattat rätt. Och successionen lär
vara tryggad.

Fantomen är en typ av seriefigur,
som det råder delade meningar om.
Belackarna ser i honom en fascis-

toid övermänniska. Freaksen menar,
att Fantomen är en romantisk figur,
som ska stimulera vår fantasi till
tankar om det annorlunda, det stors-
lagna, det upphöjda och om gudom-
lig rättvisa. Kort sagt en sinnebild
av Gud.
/ebbe

A0202
Sg8 - f6
Mycket möjligt att du var först med
detta drag - jag minns inte och det
är svårt att söka på ett drag.

N i x ,  D i a n a  ä r  g i f t  m e d
trikåmannen. Vad kan man inte få
reda på via nätet! Kolla den här:
http://www.bossescomics.com/fan-
tomen.htm

Häromdagen gick jag igenom
bokhyllorna här och hittade Charles
Forts samlade verk - jag köpte den
från USA någon gång på 60- eller
70-talet. Fort var ett stort original.
Han samlade på händelser - sådana
som inte gick att förklara. Han läste
alla tidningar han kom över och
klippte eller noterade allt sådant
som var underligt eller oförklarligt.
Han skrev fyra böcker och blev så
berömd att han gav upphov till en
förening i USA. När jag köpte
boken visste jag att han samlade på
“events” och bl a skapat ordet
teleportation. Här är ett exempel på
hans noteringar från New York
Herald, 26/11 1911:
Tre män hade mördat sir Edmund
Godfrey från Greenberry Hill, Lon-
don. Mördarna blev hängda. De
hette Green, Berry och Hill.
Skriver man Charles Fort i Google
så blir det en uppsjö av länkar. Han
lever tydligen riktigt gott trots att
han dog när jag föddes.
Det är som med serier. De fascin-
erar, får fans, samlare. Nu skall det
visst bli varmt igen.
/alf

E0202
d2 - d3.

Jo, här töar det för fullt. Snart är det
sommar och sen står det inte länge
på förrän det är jul igen. Halleluja!
Som i Jac Brels karusellvisa tycks

tiden bara gå fortare och fortare.
Det får mig att tänka på Ulla
Sjöblom, som gick bort alldeles för
tidigt. /ebbe

A0203
d7 - d5
/alf

E0203
e4 x d5.

På tal om Fantomen: Det där med
“romantik” är inte så okomplicerat,
som jag kanske lät påskina. Inte
sällan går det snett. Jag skulle
kunna tro, att vi har lika många
“romantiker” bland dynamitarder,
tjuvar och mördare som bland dik-
tare och musiker.

Människan tycks ha behov av ro-
mantik i den grå vardagen - en
guldkant på tillvaron. Här kommer
ex-vis våra religioner lät in i bilden.
Men behovet av “romantik” (finner
inget bättre ord för det; har du?)
kan snart sagt ta sig vilka uttryck
som helst, på gott och ont.

Hur uppfattar du dig själv? Jag
skulle tro att du är “romantiker” i
ganska hög grad. Ditt intresse för t
ex rymdfenomen, Charles Fort, m m
tyder på detta. Själv uppfattar jag
mig vara på mera nykter kaluver s a
s. Trist typ!

Graden av romantiskt kynne måste
hänga ihop med psyket. Då är vi
inne på ämnet psykologi. Psyket är
till stor del en produkt av våra
gener. Då har vi plötsligt hamnat i
ämnet biologi. Och är psyket skadat
ska vi sätta vår lit till psykiatrin
(som i värsta fall kan förvärra
skadan).

Men miljön påverkar oss säkert
också mycket vid våra val av “ro-
mantiska” aktiviteter; ex-vis vid val
av r el igion .  Exemplet  kan
mångfaldigas.

Nu har jag tänkt så mycket, att jag
blivit yr i bollen och riskerar att inte
hitta ut igen. Som du förstår, är jag
ingen dogmatiker utan en sökare.
/ebbe

crim/mea9902.dtp

1

http://www.bossescomics.com/fan


A0204
Sf6 x d5
Du kallar människans längtan efter
spänning, upplevelser, kärlek?, be-
hov av liv efter döden med mera
sådant för romantik - i brist på
bättre ord. Och olika individer har
fått större eller mindre behov av
denna romantik - det ligger i gen-
erna. OK. Och du är mindre roman-
tiskt lagd än vad jag är. OK.

För mig är romantik svärmeri, verk-
lighetsflykt, Rosseau med Emile och
den  Gode Vilden ,  Göt iska
förbundet, rokkokå och sirliga
rörelser, peruker, önsketänkande,
lycklig kärlek på film och i böcker,
behaglighet i tillvaron osv.
Det är inte religion. Det är inte att
finna oförklarliga fenomen intres-
santa, inte att försöka dra slutsatser
av fakta. Men visst kan man defini-
era som du gör.
När jag var ung var jag nog
romantiker enligt din definition. Jag
svärmade för Stenåldern, för Indi-
aner, för Buffalo Bill - alla hjältar
och miljöer jag kom i kontakt med
via läsförmågan. Och ungdomar har
i alla tider trott att de var först att
upptäcka allting och främst viljan
att reformera världen till något
bättre. Du ska inte komma och prata
om nykter kaluver!! Du, som tror att
människan skulle kunna ordna upp
sina egna problem genom att göra
så eller så - OM bara alla....Det är
du som är den borne romantikern!

Det är jag som är den trista typen.
Det är jag som inte tror på någon-
ting -även om jag finner allting
möjligt. Du blandar ihop saker -
tycker att om jag är intresserad av
något så tror jag på det. Helt fel. Jag
är skeptikern som anser att män-
niskosläktet kan liknas vid en bak-
terikultur, kommer du ihåg?

Charles Fort skrev: Det är ingen
som kan avgöra om jag är vetenska-
psman eller humorist och komiker.
/alf

E0204
Dd1 - f3.

Alf är en trött, desillusionerad,
vresig, gammal cyniker! Bättre så?
/ebbe

A0205
Sd5 - f6

Japp, den karaktäristiken låter my-
cket bättre. Och om du kryddar med
SUR så känner jag igen mig
fullständigt.
Själv är du en sökande romantiker.
Ja, vad söker du? Det finns väl inte
så mycket att finna i det allmänna
tankegodset - du har väl vänt och
vridit på det mesta utan att hitta
något vettigt. Och här skall du få en
länk som du åtminstone kan ha
roligt åt: http://www.sokaren.se/

Talade jag med dig om LitoZin?
Det är ett undermedel för den som
har atros. Birgit har nu ätit den
första kuren mot sina smärtor i
händerna och nu säger hon att hon
för första gången märker en
bättring.

En annan kvinna som man kan
använda ordet BRA på är minister
Marita. Hon har åstadkommit att
TV8 kommer att hamna i Boxer-
utbudet, så nu kan man kanske få se
ännu mer intressant TV. I går och
med repris i dag har Discovery
redovisat de senaste arkeologiska
fynden med anknytning till Frygien,
Gordien och Midas. Hittills har alla
historier varit obekräftade och
utdömda som saga och myt - nu har
man hittat “vetenskapliga” bevis för
det mesta. Ibland har dom mycket
intressanta program.
/alf

E0205
h2 - h3.

Nej, LitoZin har du inte nämnt
tidigare. Vad är det? Kostar?

Jag kollade litet på Sökaren (prenu-
mererar du på den?). Jo, där fanns
multum. Men för tillfället är jag
trött i huvet och vill ta “time out”
ifrån tänkandet och grubblandet.
/ebbe

A0206
Sb8 - c6
Båda har vi uselt minne. När jag
letar ser jag att jag nämnde LitoZin
i mitten av januari och att Birgit
skulle prova en kur.
LitoZin är extrakt av biologiskt
odlade nypon - tillverkas av en enda
firma. Massor med undersökningar
har gjorts på kliniker och sjukhus.
Kolla i Google! Jag har köpt från
Hälsorutan, som har lägst pris för
180 tabl. - 159:- Man skall börja
kuren med 8-9 tabl/dag och man
märker av en förbättring efter tre
veckor. Detta stämde på Birgit. Nu
trappar vi ner dagsdosen.

Nej, jag prenumererar inte på
Sökaren - ännu. Tänker nog göra
det senare. Först skall jag köpa
några gamla nummer för att bilda
mig en uppfattning om hur
vederhäftiga dom är.
/alf

E0206
Df3 - e3.

Tala om uselt minne! Idag har jag
flera gånger tänkt: “Det där ska jag
fråga Alf om.” Och nu kan jag inte
för mitt liv komma ihåg det. Det är
så irriterande.
/ebbe

A0207
Sc6 - a5
Ginko Biloba lär vara bra för min-
net enligt reklamen. Jag har börjat
äta det igen så nu får vi se om det
verkar.

När det gäller sådant som vi har
skrivit i mail är det ganska lätt. På
min dator finns alla texter sparade
så det är bara att använda sökfunk-
tionerna i Windows. Innan jag kör
över texten till PressWorks slår jag
ihop våra mail till en fil för varje
månad och dessa filer tar liten plats.
Vill du ha dem kan jag packa ihop
och skicka.

Det mest objektiva som skrivits om
alla tvivelaktiga fenomen har gjorts
av Lyall Watson. Boken En Större
Verklighet är ett mycket bra prov på
detta. Han har förresten egen hem-
sida - det är bara att skriva hans
namn i Google.
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Kommer du ihåg NFO-aktierna?
Dom sjönk i värde till nästan in-
genting och jag trodde att jag hade
förlorat allt jag satsat på dem. Men
så kollade jag för några dagar sedan
(jag brukar göra det varannan
månad) och då ser jag att de stigit
till 7:-. Kanske är det slut med
verkan av alla konkurrenters sabo-
tage och ryktesspridning kring upp-
finningen.

Nu skall jag se de dårpippiga
skåningarna i Hipp Hipp.
/alf

E0207
Sb1 - a3.
Min Löpare stör visst.

Tack för erbjudandet att sända filer.
Men vänta med det tills vi fått vår
nya dator installerad!

Det är sent och jag är för trött och
sömnig att skriva något i kväll.
/ebbe

A0208
Sa5 x c4
Jo den stör. Vad slår du med?
Du är inte den förste som har
problem med datorer. Minns du min
vän Blomstrand som skrev om Den
Magiske Mannen? Han brukade
säga så här.
-Nja, när jag ska köpa dator så vill
jag ha en leverantör på platsen. Då
är det alltid någon som man kan ge
sig på direkt. Skickar man efter så
vet man inte hur det kan bli.

Och jag sa: Aldrig att jag köper från
en som skruvar ihop något i
källaren. Direkt från tillverkaren
och från en som inte har råd att
göra misstag och som har all kom-
petens. Tittar man runt så blir det
DELL. Blomstrand köpte och nu
säger han: Aldrig mer. Det har bara
varit småfel på den satans datorn.
Helt plötsligt börjar den t ex gå
otroligt långsamt -eller så är det ett
program som inte funkar mer.

Huvudregeln är: Köp från dom
största. NETWORK är stort! Datorn
skall byggas helt färdig av
tillverkaren, DELL, NETWORK el-
ler vem det nu är. Den skall vara

helt färdigprovad hos tillverkaren.
LEVERANTÖREN får inte göra
något. När den fungerar på plats -
öppna inte den satans maskinen!
Andas inte på den! Se till att inte
solen lyser på den! Innan du trycker
på startknappen -gör korstecknet!
Så är det!
/alf

E0208
Sa3 x c4.

Jaha, har jag haft någon intressant
tanke på sistone? Kanske den här: I
gångna tider höll hoven sig med
narrar (benämningen/titeln var
“kunglig hovnarr”). Nu har nar-
rarna försvunnit, men en del kungar
finns kvar. Men är det så, eller har
man bara bytt identitet?

O s w a l d  S p e n g l e r s  v e r k
Västerlandets undergång (omkr
1920) behandlades igår av en
skribent i Norra Skåne. Spengler
hävdade, att historiskt sett har varje
kultur haft sin uppgång, blomstring
och förfall. Vilket är en ofrånkomlig
livscykel. Enligt hans mening har
Västerlandet nu kulturellt passerat
sin toppunkt och är inne i ett
teknokratiskt, intelektualistiskt och
materialistiskt stadium på sin väg
mot ett oåterkalleligt förfall. Norra
Skånes skribent exemplifierade
detta resonemang på ett mycket
tankeväckande sätt. Tja du, Speng-
lers livscykel stämmer åtminstone
på oss: barndom, mandom,
ålderdom och undergång.
/ebbe

A0209
Lf8 - g7
Vet inte hur jag skall tolka dina
tankar - tycker du att vår kung har
blivit narr eller är det en reflexion
med allmän address? Just nu är det
ju ytterst populärt att häckla kunga-
makten.

Spenglers kurva återfinnes på de
flesta områden - Laffler var en
annan tänkare som hade en
liknande kurva.
Start -> Uppgång ->Topp ->
Nedgång -> Slut. Å andra sidan så
upprepar sig historien inte alltid.

Maginot-linjen är väl ett av de
bättre exemplen. Och när det gäller
västerlandets kulturkrets tror jag
inte att den går samma öde till
mötes som ex vis romarriket. För
mycket är annorlunda när det gäller
bakgrund, utveckling, spridning m
m.

Nu måste jag se på TV - måndagen
är den enda som fångar mig.
/alf

E0209
Sg1 - e2.

När kungen inte längre är kung s a
s, ligger det ett narraktigt skimmer
över det hela - tycks det mig.

Är du cool, Alf? Det är inne nu hör
jag. Men det är ju inget nytt: redan
Agent 007 hade en cool nuna. - Nja,
säger Alf, men jag blir cool när jag
s va l k a r  m i g  i  m i n  p oo l
(oemotståndligt rim; Obs! hoolans
roligt!)

Idag har jag varit i Växjö och fått
några födelsemärken bortfrysta med
flytande kväve (några hundra grader
minus). Det kändes coolt.
/ebbe

A0210
Sf6 - d5
Ur en viss synvinkel ligger det ett
löjets skimmer över all tradition,
alla ceremoniner. Enligt min åsikt
är monarki ett utmärkt statsskick.
Alla länder har en statchef och om
det är en president eller en kung
som det skall betalas för kan väl
kvitta. För mig är det bättre med
kung - en person som uppfostras för
en viss roll i apspelet nationer
emellan förefaller mig naturligare
än en person som väljs - ingen tror
väl att man väljer den bäst lämpade.
Det finns hur mycket som helst att
säga om detta. Men jag skulle vilja
se den statsminister som skulle våga
föreslå att kungen och Victoria får
sparken. Då skulle han få ett litet
helvete från alla kvinnor som köper
skvallerpress.

Nja, jag är väl lagom cool men mest
sur och vresig gammal gubbe även
om jag doppar mig i poooolen. Så
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bakom är jag att jag inte visste att
det är inne att vara cool.
/alf

E0210
De3 - d2.

Jag har nu läst Alkemisten av Paulo
Coelho. Jo, det är en vacker bok:
romantisk, poetisk, magisk, mystisk
och religiös.

Konflikten i mellanöstern är något
av ett mysterium för mig. Hur kan
det vara ett etniskt problem? Judar
och araber är ju så besläktade. Du
vet: Sem, Ham och Jafet, Noas tre
söner. Och moabitiskan Rut är kung
Davids farfars mor. Men det är
klart: i Gamla Testamentet slåss
man som fan. Och David var en
jävel på att skära förhudar av
filistéerna.
/ebbe

A0211
b7 - b5
Alkemisten har tydligen sålts i
väldiga upplagor över hela världen.

Konflikten i mellanöstern är nog
naturlig. Alla har glömt Noa och för
övrigt vet du väl: Släkten Är Värst!

Nu har hyenaflocken julafton. Hade
jag varit kung hade jag antagligen
flyttat till Norge. Tänk att man inte
kan unna honom att reflektera över
sina intryck. Diktatur? Rättsstat?
Spöstraff?
I detta land Sverige
* kan en person slå ihjäl en annan
med hammare - motiv: att få sitta i
svenskt fängelse.
* kan stora mörkläggningen sätta in
när poliser misshandlar till döds
(Osmo Vallo)
* måste man till slut släppa osky-
ldiga som felaktigt suttit i fängelse
många år - tack vare att privatper-
soner granskat. (Raman m fl)
* går barnamördare fria trots att
deras skuld är utom allt tvivel
fastställd. (minns inte namn på de
båda föräldrarna som friades därför
att rätten inte kunde avgör vem av
dem som höll i giftsprutan)
* kan en person som går till polisen
och meddelar att hans bror? lagrar
narkotika i hans fastghet bli fälld

och dömd till sex års fängels för
medhjälp
* är det meningslöst att gå till
polisen och anmäla inbrott - 6%
klaras upp
* osv osv

När Sovjet blomstrade var det
högsta mode bland våra vänster-
politiker att slicka Stalin & anhang
i det s k aschlet. Då sades det inget
om diktatur och mänskliga rättig-
heter då man besökte Kreml. Då
kunde en sosseminister anse att de
baltiska staterna inte var ockuper-
ade. Tacka vet jag diktatur à la
Brunei!
/alf

E0211
Sc4 - a5.

Jag är lika förvånad och upprörd
s o m  d u  ö v e r  n ä m n d a
missförhållanden och skandaler.
Hur ska de förklaras? Har du några
hypoteser, teorier?
/ebbe

A0212
c7 - c5
Jag tror - eller finner det möjligt -
att det är följden av det s k
automatiska välståndssamhället.
Om man tar bort allt personligt
ansvar, om man inte uppfostrar till
ansvar för sig själv och andra
undergäver det moral och etik.
Om staten skall garantera att alla
skall ha det lika bra oavsett vem
man är och hur man sköter sig - då
formas egoister en masse. Detta är
en av hur många hypoteser som
helst.

Jag får nästan panik när jag ser hur
massmedia bär sig åt beträffande
kungens olyckliga uttalande till en
hyena. Här har vi en inte särskilt
begåvad kille, på gott humör, som i
god tro talar med en reporterhyena
om hur han uppfattar den här
sultankillen och hans kontakt med
sitt folk. Sen handlar Rapport och
alla andra s k nyheter bara om
detta: HU! FY! Diktatur! Mänskliga
rättigheter! Spöstraff! Låtit sig bju-
das av DIKtator! Nästan ingen visar
minsta tecken till tolerans eller

överseende eller någon liten efter-
tanke.
Skall det någon gång hända något i
detta land som kan ge anledning till
stolthet över att vara svensk?
Herman Lindquist var arg som en
geting när man frågade honom -
han stiger i min aktning.
/alf

E0212
a2 - a3.

Jag ska fundera på det du sa. Nu är
jag trött och sömnig.
/ebbe

A0213
0 - 0
Om du inte såg Mediemagasinet
igår, så titta på reprisen i morgon,
lördag. Verkar vara fristående re-
portrar - SVT kan slå SVT på
käften - Elisabeth Höglund får en
känga. Ska bli intressant att höra
vad detta program har att säga om
kunga-bråket.

Hoppas att du har rört dig försiktigt
i dag!
/alf

E0213
0 - 0.

Tyvärr missade jag Mediemagasinet
idag. Jag stod i källaren, målade ett
bord och glömde bort hålla koll på
tiden.

I kväll ska vi gå på teater och se
Pizzeria Gasolino. Eftersom det är
turnépremiär blir det en liten supé
med skådespelarna efter före-
ställningen.
/ebbe

A0215 Lc8 - f5

Där ser man! Gå på supè med
skådespelarna. Det måste väl vara
ett avbrott à la grande i vardagstrist-
essen! Hoppas att du hade riktigt
trevligt!
/alf

E0215
I hast: Ta1 - b1.
Nu ska vi ut och GÅ.
/ebbe
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A0215-2
b5 - b4
/alf

E0215-2
a3 x b4.
Den nya datorn är nu installerad.
Detta mail är skrivet på den.
/ebbe

A0216
c5 x b4
Och vad skall man göra med den
gamla datorn? Vad har du gjort? De
flesta gamla datorer fungerar ju
utmärkt för normala, vettiga
ändamål - däremot inte för spel.

I dag har jag beställt en webbkam-
era på Dustin. Så nu kanske du får
se mig göra grimaser i mailen - det
går att göra vanliga små filmer med
den. /alf

E0216
Sa5 - b3.

Vår gamla dator ska vi nog ta med
till Undenäs.

Vad tusan är en webbkamera?
/ebbe

A0217
Dd8 - c7
Ja vad är en webbkamera? En liten
pryl som man kan ha vid s k
videokonferanser eller för att enkelt
skicka bilder via mail och internet.
Just nu är min kamera igång och

medan jag skriver har jag en re-
altidsfilm på mig själv i ett litet
fönster på skärmen. Jag kan spela in
videoklipp eller ta stillbilder - med
de hemskaste grimaser - bifogas!!!

Nu skall jag gå och koka soppa på
grönsaker. /alf

E0217
Sb3 - d4.

Det var en lattjo liten pryl! Var kan
man köpa en sådan och vad kostar
den? Men det är väl tveksamt, om
fotot gjorde dig rättvisa.

På tal om konst, installationer, o
dyl: Läste du Slas artikel i
söndagens Svd?

Glöm nu inte att i morgon, 18/2,
gratulera Frida (och Piraten)!
/ebbe

A0218
Lf5 - d7

Frida är gratulerad - Birgit håller
alltid reda på s k “dagar”.

Den lattjo prylen har jag köpt på
Dustin i Stockholm. Med frakt och
moms kostar den 981:-. Men det
finns billigare - priserna ligger
mellan 400 och 700 före moms &
annat. Kamerorna testades i Mikro-
datorn och det var Logitechs och
Philips som var bäst och hade
samma pris.

Jo, jag läste det Slas skrev och
tyckte att det var mycket bra.

I dag kom årgång 2003 av Sökaren.
Jag har bläddrat lite i några num-
mer och det jag mest frapperas av är
skribenternas och redaktörens skep-
sis och drift med det mesta. I nr 1
startar han Svenska Flumtidningen,
som jag läste med stort nöje. Jag
hittade en kul liten artikel som
Charles Fort skulle ha gillat.
På Princeton-universitetet har man
via nätet ett antal maskiner som inte
gör annat än genererar slumptal
dygnet runt. Så sparas alla tal och
forskare studerar dem för att se om
det går att finna något mönster i
dem. Normalt finns det inga sådana,
men den 11/9 för två år sedan och
tre dagar framåt blev det en mycket
tydlig förändring i maskinernas tal-
bildning.
Andra händelser som förändrat
slumptalsmönstret är Dianas död.
Alla forskare som studerar siffrorna
godtar att de existerar men har
ingen förklaring. Andra undrar om
mönst-ren bevisar existensen av
något slags världsmedvetande.

Och: Slumpen är stigen som Gud
tar när Han vill förbli anonym.
Albert Einstein !
/alf

E0219
Sd4 - f3.

Ditt mail av gårdagen kom inte
fram förrän idag! Obs!

Jag ska tala med Inger om den där
lattjo prylen, webbkameran.

Inget kul med snöMOS. Men det
börjar våras så smått. Använder du
NKP i trädgården? Eller är det
kanske bara för blommor?

Numera känns det, som om det
mesta bara går runt, runt. Men så är
det kanske, när cirkeln snart är
sluten. Ehuru: lika briljant som
Sagan om ringen blir den nog inte.
Inte ens som kaffet Gyllene cirkeln.
Den kommer nog mest att se ut som
en 0-nolla. Dock - i datavärlden är
nollorna lika viktiga som ettorna.
(spånandet ledde tyvärr inte till
någon riktigt bra knorr)
/ebbe
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A0219
Tf8 - c8 /alf

E0219-2
d3 - d4. /ebbe

A0220 Ld7 - f5 /alf

E0220 b2 - b3. /ebbe

A0221 Lf5 x c2 /alf

E0221 Tb1 - b2. /ebbe

A0222 Lc2 - f5 /alf

E0222
Tb2 - a2.

Jag brukar ha obehagliga drömmar.
Men i natt befann jag mig på de
saligas ängder tillsammans med:
mimi, gigi, zizi, titi, didi, bibi, lili
(marlene), etc., inalles 3 dussin,
ungefär. Ja, det var pipi direkt. Nu
blev du allt svart-alf.
/ebbe

A0223
Lf5 - e4
Visst blev jag svärtad- mer än
vanligt. Förstår att det blev pipi
med mimi.
Men även om det låter otroligt så
har också jag drabbats av dylika
drömmar (mycket sällan) - dock
bara i singularis. Och varje gång
har jag vaknat lika arg över att råka
ut för uppvaknandet just som jag
skulle till att..... som man säger.
Å andra sidan - hur skulle det
kunna ha fortsatt? Jack London
skrev en bok en gång där han
avhandlade drömmar och bl a
förklarade varför att man ofta
drömmer att man faller, men aldrig
att man landar eller slår sig eller -
dör.
Enligt honom beror det på att våra
förfäder aporna ofta sov i träden och
ofta föll medan de sov. Och bara de
som klarade sig kunde föra fall-
skräcken vidare till avkomman.

Jag hoppas att du läste Stig Ström-
holms ledare om monarkin i SvD.
Och i går såg jag en bekräftelse på
vad jag alltid vetat - TreoComp är
det bästa man kan sätt i sig. Fast
dom har ju inte ännu förstått hur
många andra sjukdomar man skyd-
das för. Dock skall det vara två
redia tabletter om dan.
/alf

E0223
Sf3 - e5.

Hjalmar Söderberg(?): “Jag kan inte
älska. Men jag kan utföra kärlekens
apspel och pantomim.” Jag kom
osökt att tänka på denna sentens,
när jag under en promenad i går
fick syn på en brunnsattrapp i en
trädgård. Kan inte Söderbergs sen-
tens rentav ha en vidare giltighet?
Vi kan inte längre leva enkelt och
genuint, men vi omger oss gärna
med det forna livets attribut. I en
känsla av att något gått förlorat? Jag
medger ,  a t t  r eflexionen  är
hårddragen - dock med ett korn av
sanning i.

I går var det min tur att laga
middag. Jag letade fram kuvertet
med recept ifrån min matlagning-
skurs. På kuvertet hade jag anteck-
nat “1995”. Det gav mig en mindre
chock: Var det verkligen nio år
sedan jag gick denna kurs?! Det
kändes som det bara var för några
år sedan. Nio(9) år: det är ju nästan
lika lång tid som jag gick i folk-
skola plus realskola! Vilken skillnad
på tidsupplevelse! Och inte minns
jag mycket av vad som hänt under
de senaste nio åren. Det kändes litet
kusligt: Som om livet bara rinner
ifrån en, allt hastigare. Med den här
takten blir jag snart 80.

Varifrån fick du din bekräftelse om
TreoComp? Jag har hört att acetyl-
salicylsyra är vanebildande; att man
får abstinensbesvär om man slutar
ta dem. Dessutom inte bra för
magen. Vad skiljer f ö TreoComp
ifrån Albyl och Magnecyl?

Nu ska jag städa. Ett sisyfosarbete.
/ebbe

A0224
Le4 - b2
D e  n ya  r ön e n  om  T r e os
förträfflighet läste jag om i Svenska
Dagbladet, söndagens kulturdel, vet-
enskapssidorna.
TreoComp innehåller förutom ace-
tylsalicylsyra kodein och koffein,
som sätter lite sprätt på a-syran.
Och det bästa sättet att slippa
abstinens är att inte sluta. Och

magen klarar sig bra med lite
Lanzo.
Här i Eksjö är det bra ordnat. När
jag vill ha meducin, går jag in på
nätet och skriver önskelista. Dagen
efter går jag ner till tomte-vård-
centralen och hämtar ut. Så går det
till.

Hjalmar Söderberg sade många
kloka ord om olika saker. Han och
Edvard Munch har varit och är
mina idoler på respektive område.
Din brunnsattrapp får mig att min-
nas liknande händelser. I skolan
hade jag en gång en elev som var
född ond. Han var ondskan personi-
f i e r a d  -  v i s a d e  d e  r ä t t a
d j ä v u l s t a k t e r n a  r e d a n  i
fyraårsåldern. Han hamnade hos
mig så fort han kom till högstadiet
och jag höll honom i herrans? tukt
och förmaning under tre år. Grab-
ben var inte alls dum, snarare lite
mer än normalbegåvad. Och min
enda strävan var att förmå honom
spela en annan roll än den naturliga
för honom. Alla samtal gick ut på
att det var smartare att handla gott
och spela god även om det tog emot
och var svårt -han skulle tjäna på
det.
När jag berättade för andra om
denna metod förfasade de sig. Un-
der de tre åren hände inte så många
allvarligare incidenter - lite
småstölder, mobbning o dyl.
Så fort han slutat skolan blev det
knivskärningar, stölder, fängelse,
misshandel, fängelse, stölder - och
jag undrar om han inte också blev
inblandad i ett mord. Nu bör han
vara i trettio-årsåldern och sitter
han inte inne är han säkert död. Så
kan det gå. Leve attrappen!

Tiden har alltid varait relativ - inte
bara ifråga om upplevelse utan
kanske även i den s k verkligheten.
Vem vet om inte klockorna går
fortare på natten. Är det någon som
kollat?

Ser du möjligen på Vetenskapens
Värld måndagar? Om inte bör du se
reprisen. Nu har man nämligen
kommit så långt att man inser att
vetenskapen är slut -nu återstår bara
filosofin.
/alf
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E0224
Ta2 - b2.

Jo, med en dags försening läste jag
också SvD:s artikel om acetylsali-
cylsyra (kan vi komma överens om
förkortningen “asc” i fortsätt-
ningen?). Tyvärr har jag en känslig
mage. Jag får lätt halsbränna, sura
uppstötningar, magkatarr. Så jag
kan bara inta TreoComp med
välfylld mage.

Inte kan du väl rekvirera meducin
på nätet utan läkarrecept?

Jag får erkänna, att jag fattade
dåligt ditt sambandsresonemang om
brunnsattrappen och den busige
eleven.

Den metod som du praktiserade på
honom var smart och tydligen
lyckad. Du sa helt enkelt: “Lev väl!
Det tjänar du på:” Idag, då brott så
uppenbart tycks löna sig (ytterst få
blir uppklarade eller ens åtgärdade)
är det väl tveksamt om du hade
lyckats dupera honom.

Jo, jag såg också Vetenskapens
Värld i måndags. Det svänger om
Universum till strängaspel. Jaja,
änglarna har väl alltid spelat harpa.
/ebbe

A0225
Lc2 - f5
Som vanligt uttryckte jag mig dun-
kelt. På vårdcentralen kan jag
hämta ut receptet på önskad me-
ducin. Om du har problem med
Treo skall du köpa Lanzo, som har
samma verkan som Losec. Det finns
receptfritt i 15 mg kapslar - tror jag.

Hur är det med associationerna? Du
ser en brunnsattrapp - alltså en falsk
sak som skall ge intryck av en
gammal funktion - eller kortare:
ersätt äkta med falsk! Det får dig att
tänka på kärlekens apspel - utför
handlingen utan den verkliga
känslan. Jag tycker att sambandet
med min elev är kristallklart: ersätt
äkta vara med falsk! Ersätt godhet
med spelad godhet. Varför - när det
naturliga är att plåga, skära, stjäla -
vara ond? Enda motivet: Du tjänar

på det - även om det bär dig emot!
Nåja, jag har alltid haft problem
med min kombinationsförmåga.

I dagens SvD skriver Mats Geller-
felt om Starkeys bok Elisabet. Kul!
Jag började läsa den i går och håller
helt och hållet med Mats. Det
brukar jag göra - han är min
favorit-tyckare. Samtidigt anlände
en bok om Mary Boleyn, Anna den
halshuggnas syster, som blev
älskarinna åt Henrik med bilan när
hon var 14 år gammal. Tala om
lammkött! Eftersom hon var så
lättköpt tröttnade Henrik och
belägrade Anna i stället. Hon visste
hur en slipsten skulle dras och
vägrade lägga sig på rygg förrän de
var gifta. Så föddes Elisabet och tre
år gammal såg hon på när man
halshögg hennes ömma moder.
Där ligger Farmen, Gladiatorerna,
Big Brother och annat skräp i lä.
/alf

E0225
Se5 - c4.

Nu fattade jag brunnsattrappen.

Även jag har läst Mats Gellerfelts
recension av David Starkey´s bok
Elisabet. “Mentalitetshistoria” var
något nytt för mig. Verkar intres-
sant. Ska nog läsa den. De marxis-
tiska historiker, som hävdar att
religionen bara är täckmantel/
kosmetika för politiska och ekono-
miska intressen, verkar inte vara
helt fel ute. Här spökar visst
“brunnsattrappen” igen: “Spelad
godhet” kallar du det, godhetsfullt.
Men inte sällan ser det ut som ren
ondska. “Spelad” sådan?

Inger och jag har funnit upp ett nytt
grötrecept, som det vore näst intill
k r i m i n e l l t  a t t  u n d a n h å l l a
mänskligheten (trots invändningar
räknar jag dig dit):
Tag en djup tallrik; häll i drygt 1 dl
djupfrysta blåbär; tillfoga en halv dl
vatten; mikra 2 minuter; tillsätt
knappt 1,5 dl havregryn, litet salt,
några skedar socker samt 1,5 - 2,0
dl vatten; mikra 1,5 plus 1,5
minuter. Mina mått (och steg) kan

du ändra efter tycke och smak.
Ät blåbärsgröten med mjölk som
helst inte är homogeniserad. Nyttigt
och gott!
/ebbe

A0226
Lg7 - f6
Din blåbärsgröt låter som något
ganska gott. Det som gör att jag
troligen inte kommer att prova di-
rekt är ordet havregryyyyn.
Långt inne i min hjärna ligger små
ord som framkallar rysningar, och
de flesta har med gröt att göra.
Manna-grynsgröt. Rågmjölsgröt.
Havre-grynsgröt.
Det fanns också ett radioprogram
som fick mig att gå i taket ända upp
i medelåldern -börsrapporten någon
gång vid middagstid på Orup. Efter
den tiden har jag ALDRIG ätit
sådan gröt - endast risgrynsgröt.
Den fick vi aldrig på Orup. Nåja.
Men blåbär är nyttigt och därför
äter jag sådana i form av soppa
varje dag. Men man skulle kanske
försöka komma över gröten. Nu
fyller du snart sjuttioett.
/alf

E0226
Dd2 - h6.

Nu förstår jag dig inte riktigt:
havrevälling gillar du ju! Hyser du
avsky gentemot bokstaven Y? Kan-
ske är det din akilleshäl. Sadisten
inom mig tar nu överhanden och
vill plåga dig. Jag väser: “gryn,
gryn, yra, yrsa, syra, yxa . . .”
Här avbryter Alf mig. Han rusar
upp, slår händerna för öronen och
vrålar: “Sluta, sluta!! Jag blir ga-
len!!!” Hi, hi.

SvD dementerade idag (sid 7)
gårdagens bild av drottning Elisa-
bet. Men dåligt nog talade man inte
om,  vem bi lden  egen t l igen
föreställde. Vet du?

Armarna känns som spaghetti. Har
skottat blöt, tung snö. Och nu
vräker snön ner igen. Ännu ett
sisyfosarbete. Inte har väl ni nån
snö i Småland?
/ebbe
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A0227
Lf5 - d3
Som vanligt har du fått gryn om
bakfoten. Jag äter aldrig havre-
grynsvälling. Jag äter Findus Full-
kornsvälling. Och den innehåller
inte ett enda GRYN -däremot
MJÖL av olika sädesslag, däribland
havvre. Men visst har du delvis rätt
i fråga om min antipati mot en-
skilda gryn. Det beror bl a på ett
fruntimmer som kallar sig Grynet,
en ytterst tillgjord, grimaserande
representant för kvinnokönet.

Nej jag vet inte vem bilden i
Gellerfelts recension föreställer,
men det går kanske att ta reda på
senare. Nu åker jag nämligen till
Stockholmet för att hämta Birgit
som varit där uppe medan Pia varit
på sin årliga konferans om
datasäkerhet i USA, SanFransisco.
Den flickan reser mycket. På söndag
eftermiddag är jag tillbaka - troli-
gen.

Snö? I förrgår natt kom det 20 cm.
Men underligt nog blir jag mindre
trött i år av att skotta bort skiten än
jag blev förra året. Men det är väl
inbillning.

Känner du till tidsskriften Populär
Historia? Den har blivit bättre för
varje nummer och är nu så pass
intressant att man kan rekommend-
era den.

Nu hoppas jag att du får en skön
och avslappnande födelsedag i mor-
gon och att mitt brev kom fram.

GRATTIS!
/alf

E0229
Tf1 - d1.
Nu börjar man skönja början till
slutet, fastän vi bara är i slutet av
början.

Tack för presenten! Men inte skulle
du . . . Tveksamt dock om jag är en
sökare av det slag som Sökaren
söker efter.

Din avy emot Y måste bygga på
någon traumatisk upplevelse. Jag
har en teori: Où est la femme?
Cherchez la femme! Antagligen
heter hon Ylva, Sylvia eller något
liknande, men kallas kanske Grynet.
Du är ett fall för exorsisten, dvs
mig. Du får komma hem till mig
och lägga dig på min soffa! Med
hjälp av transcendental hypnos ska
vi driva ut demonerna.

Nja, jag vet inte. Tycker du det är
roligt, när jag spånar?

Nu har du gjort några långturer
med den nya bilen. Är du nöjd med
Lagunan?

Har du blivit föremål för skott idag?
/ebbe
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