
Internet mail Ebbe - Alf mars 2004
A040301
Ld3 x c4
Nej, inget har drabbat mig - inte ens
rygg- för att nu börja från slutet.

Bilen går som ett spjut - allt enligt
Kjelle, som var ute och provade lite.
Svårigheten är att hålla sig inom
rimliga fartgränser - 120 känns som
70. Det enda jag inte är helt nöjd
med är bensinförbrukningen som
verkar att vara högre än vad jag
väntat. Men det går kanske att ställa
om.

Spåna du. Ibland blir det roliga
vändningar och skratt eller tom
leenden kan förlänga livet, vad det
nu skall tjäna till.

Jag lägger mig ALDRIG på en
hjärskrunklarsoffa frivilligt. Un har
jag inget emot - mina aversioner
ligger åt ett helt annat håll. Det är
du som susslar med bokstäver eller
hur? Jag känner ingen Ulva eller
Sulvia och f ö blir jag mest less på
kvinnspersoner.

I en av tidningarna finns det en
artikel om virvlat vatten. Det vore
kul om du hade tid att läsa den och
ge mig din åsikt i frågan. Och tänk
på att VETENSKAPSmän numera
diskuterar Strängar utan att begripa
det minsta lilla av det hittills min-
sta.

Känner du till Populär Historia?

/alf

E040301
Jag ger upp. Nytt parti: g2 - g3.

Du har har tydligen lagt dig till
med malmödialekten: säger u
istället för y. Du “urkar avslag med
full sturka i Smurna”, ex-vis.

“Populär Historia” gör skäl för sitt
namn. Du kan gott läsa den.

Jag lovar läsa artikeln om virvlat
vatten. Det snurrar visst alltid åt
samma håll?

F ö är jag sjuk. Förkyld. Det är jag
nästan alltid vid den här årstoden,
konstigt nog. Som barn firade jag
ofta födelsedagen med öronin-
flammation.
/ebbe

A0302
Men varför i all världen ger du
upp? Det finns väl ingen som helst
anledning - spelet är jämnt vad
gäller pjäser och jag kan inte se
något direkt hot från min sida. Vem
som ska vinna är en öppen fråga.
Jag tycker att du kollar igen - men
om du absolut insisterar så svarar
jag d7 - d5
Det verkar som om du haft en kul
barndom med öroniflammation i
slutet av februari. Kanske man kan
förstå din ångest inför att fylla år -
jag tycker mig ha märkt vissa
tendenser åt det hållet. Nu tycker
jag att du skall skaffa ett lager
TreoComp - som dom dårarna skall
klassa som narkotika - dricka och
må bättre. Själv har jag klarat mig
genom flera virusanfall från stock-
holmare, både vuxna och mindre
sådana. Det är minst ett år sedan
jag blev förkyld tror jag. Krya på
dig!! /alf

E0302
Tja, nu har jag redan flyttat om
pjäserna. Mitt drag: Lf1 - g2.

Ålderstalen börjar se litet ångest-
laddade ut: folk dör ju en masse i
den här åldern. Hur lär man sig
acceptera döden? Hur förbereder
man sig inför det oundvikliga?

Nu har vi gjort en variant på
blåbärsgröten - med svarta vinbär.
Det går nog lika bra med alla bär.
Kanske t o m med selleri. Du borde
pröva!

Jo men, idag har jag hämtat ut 5 st
rör (100 st) Treo Comp.

Jag har läst artikeln om virvlat
vatten. Vet inte vad jag ska säga:
jag saknar de nödiga kunskaperna
för att våga ha någon mening.
/ebbe

A0303
Sg8 - f6
Acceptera döden? Förbereda sig?
Tja, det har jag gjort mentalt de
senaste femtio åren. Fast jag vet ju
inte hur det blir när det kommer till
den s k kritan. I bland tycker jag att
det skall bli skönt att lägga sig ner
och slippa se den här djävla världen

mer, och ibland är jag så uppåt att
jag säger -Har inte tid att dö just nu
-när min inbyggda lieman skramlar
med verktyget.

Din metod med bär & grungröt var
intressant. Kanske man skulle pröva
bara för det?

Treo? Nå då blir du snart pigg och
frisk. Fast du måste också dricka
förstås. Bry dig inte om “ett halvt
glas vatten”. Ta ett stort glas fullt
-då smakar det bättre.

Virvlat vatten. Vilka nödvändiga
kunskaper anser du dig sakna?
/alf

E0303
Sg1 - f3.
Vad anser du själv om virvlat
vatten? Det verkar vara något
mysko med vatten. Som om det
finns en särskild “vattenreligion”.
Med sol, vind(luft) och vatten som
signaturmelodi och kampsång.

Rönnbärsfilosofi kanske kan erbjuda
en smart utväg på slutet: “Det ska
bli skönt att snart få lämna den här
jävelusiska världen!” , etc med ett
otal varianter. Men nja, det är väl
tveksamt om det kommer att fun-
gera.
/ebbe

A0304
c7 - c5
Virvlat vatten? Nja - vid närmare
eftertanke tror jag inte att det ger
något vettigt resultat att diskutera
sådana fenomen. Det verkar vara så
att människor är antingen troende/
religiösa eller förnekande och
förlöjligande när man kommer in på
just fenomen vars verkningar inte
kan förklaras. Och jag tycker att det
är lika svårt att tala med båda
kategorierna.

Däremot kommer snart Mediema-
gasinet, ett program som verkligen
är värt att se. Jag har sällan haft så
roligt som när Janne Josefsson
ställdes mot väggen och fick
erkänna att han vinklade och ljög i
ett av sina program. Det börjar om
tio minuter, men har säkert få tittare
eftersom det går samtidigt med
någon såpa.
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Rönnbärsfilosofi får du nog förklara
närmare. Visst känner jag till fabeln
om räven och rönnbären, men jag
kan inte få ihop den berättelsen med
filosofi och inställning till döden.
/alf

E0304
b2 - b3.
Rönnbärsfilosofien var väl klar som
korvspat (men är inte det grumligt
-eller just därför?): När jordelivet är
förlorat, säger man att det ändå inte
var någonting att ha; att livet var ett
helvete.

Sol, vind(luft) och vatten, dvs
Väder. “I borjan snacka di mest om
väred . .” Jag tror att vi kommit
någonting på spåren här! Det är
därför TV:s meteorologer ser så
illmariga ut. Hip-hip-gänget skojar
också med dem för att de inte klarar
“övergången”.

“Din klara SOL går åter upp . . .”
Jo, den förekommer i många sam-
manhang:
1) Solkors.
2) Kung Sol, Ludvig XIV.
3) Vid installationer(!) i Lund går
edilen(?) i spissen för processionen
bärandes på en solsymbol.
4) Solglasögon.
5) Solarium.
6) Solbad.
7) Nationalekonomisk teori som
innebär, att SOLEN ska äga
produktionsmedlen. Etc.

“VATTEN, bara vanligt vatten . . .”
Mot vattenkiosken! Etc.

LUFT: En kvinna tror att hon är
gravid, men doktorn avfärdar henne
med: “Det är bara luft”. Även vid
ett andra besök förklarar doktorn
att: “Det är bara luft”. Ett antal
månader senare stöter läkaren på
kvinnan, som kommer dragandes på
en barnvagn. Doktorn: “Är det . . .
? Nej, säger kvinnan: “det är en
fjärt som vi satt basker på”.
/ebbe

A0305
e7 - e6
Jaha, jaha. OK.
Bild på rönnbärsfilosoferna bifogas.
Luft-historien var i alla fall riktigt
rolig.
/alf

E0305
Lc1 - b2.

Det var väl en riktig SOLskenshis-

toria jag fick till? Ändå glömde jag:
solkult, solgud, solenn, solid, soli-
daritet, solkatt, solvarg, soldat, solo,
solitär, etc. och Solveigs sang.

I går kväll fick jag Vatten på min
kvarn, då jag lyssnade på Hasse
Alfredsons & Tage Danielssons ra-
vyer: Lena Nyman MuLade direkt,
när hon på bystan drabbades av
Solen och frisk Luft. Och Gösta
Ekman/Tommy Körberg Rensade
Luften med Molins Vattenfontän.
Etc

Förkylningen har hittills blivit värre
för varje dag. Nu har jag 40,5
graders feber. Sam like it hot. Nä,
nu tog jag i. Ehuru drar jag 40,5 i
skjorta och skor. Den storleken
finns dock bara inte. Så det får bli
alternativt 40-41.
/ebbe

Filosoferna föredrog tydligen
dödsdansen framför RönnBär.
Coolt!

A0306
Lf8 - e7
Febern stiger, förstår jag. Bäst att ta
det försiktigt.
/alf

E0306
0 - 0.
Idag har jag inget “spån” åt dig.
“Tack och lov”, säger Alf.

Men jag kan berätta, att vi i kväll
har varit på teater i Hässleholm och
sett en pjäs av Jonas Gardell:
Människor i solen(!).
/ebbe

A0307
Jag kopierar: 0 - 0
Ha ha säger Alf. Mycket glädjande
att spånaren blivit så frisk att han
står ut med teaterbesök. Är det Treo
och annan meducin som hjälpt?
Eller är det med uppbjudande av de
sista krafterna som du tagit dig
ä n d a  t i l l  m e t r o p o l e n
Hässlehoooolm? Troligen har du
lyckats smitta mig via nätet, ty jag
känner mig dimmig, lurvig, hafsig
med mera på -ig. Nu skall jag supa
mig fullare.
/alf

E0307
e2 - e3.
Idag har vi beskurit äppleträden.
Apropå äpple. I filmen Äppelkriget
gav Hasse Alfredson ett bra(?) tips
ang hur man behändigt plockar
äpplen: man bonnar med ett
honäpple i korgen och får
strömhopp av hanäpplen däri. Tror
du att det kan fungera?
/ebbe

A0308
Sb8 - c6
Visst, visst kan det fungera. Fast
äpplena duger bara till cider efter-
som dom slår sig så förbannat. Och
hela idén kan exporteras till den
slutliga lösningen på åldrings-
problemet:
Bonna ättestupan för gubbar med
nakna, unga fruntimmer. Bussa
gubbarna till kanten och vänta på
strömhopp - och där nere kan man
ta hand om resterna till kattmat.
Men hur skall man göra med
kärringar? Vad kan få DOM att
strömhoppa? Inte nakna karlar i alla
fall. Vet du?

I dag har vi varit Jönköping och
handlat. Där ligger på samma
område Rusta, BilTema, Jula och
Clas Ohlson. Fy tusan vad jobbigt.
Ändå skall jag nog göra om det nån
gång fast ensam.
/alf

E0308
Sb1 - c3.
Inbilla kärringarna att det finns
ytterligare minst en dimension till
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att hämta där nere i djupet. Bl a en
tidsdimension som kan göra dem
unga och vackra på nytt.

Såg du Vetenskapens värld i kväll?
Tanken svindlar av dessa svind-
lande tankar.
/ebbe

A0309
e6 - e5
Jo, något sådant måste det nog vara.
Jo, jag såg Vetenskapens Värld.
Och skulle vilja ropa: Äntligen!
eftersom jag så länge väntat på att
man skulle komma förbi alla
b e g r ä n s a n d e  t e o r i e r  s o m
mänskligheten släpat på sedan gam-
malt.
Det handlar om alla dessa axiom
som att
Ingenting kan gå fortare än ljuset -
alltså är rymdresor i praktiken
omöjliga.
Tankevågor är omöjliga och hela
det här snacket om övernaturlighet
kan inte vetenskapligt bevisas.
Men nu håller vetenskapen på med
teorier som inte heller kan bevisas
så då kan man kanske förvänta sig
lite ödmjukhet inför fenomen som
bevisligen existerar även om de inte
kan förklaras med nuvarande s k
vetenskap.
Om du tycker att detta verkar rörigt
så håller jag med. Mitt huvud
värker lite för mycket för att jag
skall vara klartänkt just nu.
/alf

E0309
Sc3 - e2.
Jag har svårt att dela din entusiasm
för Vetenskapens värld, Teknikens
värld. Den är livsfarlig i en konflik-
tfylld, dåraktig och kriminell värld.
Fundamentalisterna har visat sig
vara i stånd till precis vad som
helst. Stoppa världen - jag vill
hoppa av! /ebbe

A0310
e5 - e4
Nej, jag förstår att du inte kan
känna någon entusiasm för teknik o
dyl. Du får väl stå där och skrika
om att hoppa av. Tror du att det
hjälper?

Fundamentalister och teknik/veten-
skap har väl knappast något med
varandra att göra. Det är ju vissa av
dom som sysslar med religion, poli-
tik och samhällsfrågor som är fun-
damentalister och som skall djävlas
i alla lägen. Vad strängteorin har
med dessa idioter att göra begriper
jag inte.
/alf

E0310
Sf3 - e5.
Jag kopplade inte samman funda-
mentalisterna med strängteorin.
Dock medges glapp i resonemanget.
Bristfälligt formulerat. Men jag tror
nog, att du kan förstå vad jag
menade.

Vad gäller “Övernaturliga” fenomen
tycks vi inte vara överens. Det finns
inget övernaturligt enligt min men-
ing. Det som idag ev kan te sig
övernaturligt får i sinom tid en
naturlig förklaring. Så har redan
skett med mångahanda ting.

At t  det  i n t e  f i n n s  n å got
övernaturligt är ett axiom, som vi
behöver för att kunna orientera oss i
tillvaron. Utan detta axiom skulle
vetenskapen tappa fotfästet. Vi
kunde hamna i rena orimligheter
och kaos. Vetenskapen skulle bli
rent nonsens.

Vid rättegångar fordras bevis. Hur
skulle det annars se ut? Om man
godtyckligt skulle kunna tro det och
det, eller hålla det och det för
möjligt? Man kan ha en tro som
arbetshypotes - men inte mera.

Förkylningen vägrar ge med sig.
Var det RevitoniL som mirakel-
meducinen hette, som du rekom-
menderade?
/ebbe

A0311
Sc6 x e5
Då antar jag att du slår med löparen
Lb2 x e5 och jag Lc8 - f5

När det gäller Övernaturliga
fenomen är vi helt överens. Jag
anser precis som du att de inte
existerar och att sådan fenomen som
man inte kan förklara idag beror på

otillräcklig kunskap. Det som skiljer
oss åt att du inte vill ha med dessa
fenomen att göra och inte vill ha
någon åsikt om dem. Det vill
däremot jag. Men din ståndpunkt
gör all diskussion om dessa
oförklarliga fenomen meningslös,
och det tycker jag är tråkigt. Men
OK.

Rättegångar bygger till mycket stor
del på vittnesutsagor - där man inte
har teknisk bevisning. Och ingen
vågar väl säga att rättegångar har
något med rättvisa att göra? Hur
många fall finns det inte som är
rena spexen, fulla av fel, misstag,
usla utredningar, prestigebundenhet
m m? Hur många domar har vi inte
sett som påminner om helt obegrip-
liga fenomen?

Jo, nog är det Revitonil alltid. Men
den skall tas precis innan man blir
förkyld, annars har den ingen ver-
kan - tror jag. Birgit säger så i alla
fall. Man tar den alltså så fort man
känner det minsta lilla onda i
halsen, och hinner man detta så
brukar det aldrig bli någon
förkylning.
Så har det varit för mig.
-Var gräver man en grop för att
fånga en Heffaklump? frågade
Nasse.
- Jo en meter eller så framför det
ställe Heffaklumpen är på innan
han faller i gropen, sa Nalle Puh.
-Jaså, jaha, sa Nasse.
/alf

E0311
Se2 - f4.
V i s s t  k a n  j a g  d i s k u t e r a
Övernaturliga fenomen med dig.
Men jag är rädd för att jag bara har
skepsis att bidra med. Som lyssnare
kan jag ju alltid delta.

Om vi underkänner Övernaturliga
fenomen - avfärdar vi därmed också
religionerna? Ja, de kan gott ha det.
Så mycket elände som de har fört
med sig genom tiderna. Hu!

Ändå har jag en ambivalent
inställning till religionerna. Se tidi-
gare mail! Det finns mycket
tänkvärt och positivt att säga om
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religion också. Inte minst verkar det
finnas ett behov.

Rättsväsendet verkar vara i gungn-
ing. Högarna av anmälningar bara
växer. Allt fler lämnas utan åtgärd.
Rättsmaskineriet maler långsamt
och omständligt. Det får mig att
tänka på det slags snabbdomstolar
man inrättade i New York för några
år sedan. Mindre, solklara brott får
sin dom på stubben av en domstol,
som arbetar i omedelbar närhet av
polisen. Kanske något att tänka på
även här? Nu senast var det en pers
som kunde smita ifrån krognotan
utan åtgärd. Det var inte “lönt” att
sätta igång det omständliga
rättsmaskineriet för ett så litet be-
lopp (drygt 500 kr). Även större
brott än så lämnas utan åtärd. Men
vad ger det för signaler?!

Och så är jag gräsänkling igen:
Hustrut är på en tvådagars konfer-
ens i Brösarp.
/ebbe

A0312
Sf6 - g4
Förstår att du tycker det är
besvärligt att vara gräsänkling -
något som inte gäller mig på samma
sätt.

Jag är för trött för att diskutera
något just nu. Men tro och religion
gör mig ännu tröttare. Det får vara
till en annan gång.
Rättsväsendet i Sverige är under all
kritik och mest något som man får
betrakta som ett skämt - när det inte
övergår i tragik och sorg. Men jag
har alltid - för det mesta - tyckt att
det tragiska är komiskt och att
komedier rymmer för mycket tragik.
/alf

E0312
Le5 - b2.

I kväll känner jag mig också för
trött att diskutera religion. Men du
kan väl ta upp min frågeställning
vid ett senare tillfälle när du är i
form.

Menar du verkligen, att vårt
rättsväsende kan liknas vid ett
skämt?

Det känns som om vi har traglat
allting vid det här laget. Kanske har
vi glömt något. Vi får ta det från
början igen. Hur var det nu? Mor är
en orm. Far är en ros. Och Putte går
vilse i blåbärsskogen. Etc.
/ebbe

A0313
Le7 - f6
Visst är det så att hela religions-
tänkandet försvinner om man vid-
håller att det inte finns något över-
naturligt - att alla fenomen och
händelser som inte kan förklaras
med nuvarande kunskap en dag
kommer att framstå i klart ljus.
Religion har alltid varit suspekt i
mina ögon. Hur kan man hålla
dessa tankevidriga föreställningar
för sannolika? Hur kan man bortse
från all granskande, ifrågasättande
tanke-verksamhet?
Nej för mig har religion vart pest.
Därför var det mycket besvärligt att
undvika att såra t ex min mor och
andra släktingar när talet kom in på
religion. Under skoltiden valde jag
ofta ämnen som gav mig lov att
häckla allt religiöst och betygen
berodde på lärare. I Lund blev det B
och Ba för ett blivande undervis-
ningsråd, i Hälsingborg A och a för
Tom Söderberg, Hjalmars lärde son.
Och jag skrev ungefär likadant.
Men jag pratar ju om Jesus, läser
Bibeln. Men historia har för mig
inget med religion att göra. Jag är
bara intresserad av händelserna,
fenomenen, och hur de kan
förklaras.

Ända sedan Sune och jag stod inför
rätta i Hörby tingsrätt har jag
misstrott den s k Rättvisan. När jag
pratat med advokater och jurister i
bekantskapskretsen har jag bättre
förstått varför rätten är ett skämt.
Det verkar som om allt förnuft
försvinner i juridiken. Det verkar
som om bara en viss sorts person-
ligheter söker sig till dessa områden
och inträdesbiljetten är kyla, brist
på empati, oförmåga att sätta sig in
i andra människors tänkande,
oförmåga att värdera egenskaper,
osv. I vissa fall närmast nazistiska
åsikter.

Visst är alltihop ett stort skämt,
men ett mycket lönsamt skämt -
som du själv påpekade en gång.

Klarsyn är något som kommer med
åren och det är inte alls roligt. Visst
var det roligare innan man sett och
förstått. Fast jag kan fortfarande
glädja mig åt vissa nyheter: t ex att
shiamuslimer verkar att klara av att
hantera våldet utan hämnd, att man
mot alla odds kommit så långt att
det finns ett författningsdokument
som alla skrivit under i Irak. Något
mer just nu?
/alf

E0313
Lb2 x f6.
Du tvingar  mig jämt  t i l l
ofördelaktiga byten.

Har du och Sune stått inför rätta i
Hörby? Det har du inte berättat
tidigare. Vad hade ni då haft för er?

“När byfolket hade lärt sig hans
ABC-bok, då upphörde deras ögon
att lysa”. När skönheten kom till
byn. Nils Ferlin var klarsynt.
/ebbe

A0314
Sg4 x f6
Nåja, jag hade trott att du skulle dra
fram en bonde för att avvärja.

Har jag verkligen inte berättat om
denna omtumlande händelse? Det
måste jag ha gjort - muntligt åtmin-
stone. Visst kan jag berätta, men
knappast i kväll. Går nog och
lägger mig tidigt med en bra dos
lämpliga tabletter.

Håller helt med dig om Ferlin och
klarsynheten.
/alf

E0314
Lg2 - h3.
Det har blivit ett ganska tråkigt
parti.

Jag har spridit 25 kg kalk i träd-
gården (grönsakslandet) idag. Hur
gör du i det avseendet? Det verkar
inte nytta mycket till.

Jag har druckit vin i kväll och är
trött och sömnig.
/ebbe
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A0315
Nu är det du som tvingrar mig
Lf5 x h3 och då tar du förstås:
Sf4 x h3. Jag
Ta8 - c8 Nu är det i alla fall jämnt
så det förslår.

Jag minns inte alls om jag har
någon planering för skötsel av
trädgård. Men ibland sprider jag
kalk utan att ha en aning om
verkan.

Om jag inte minns fel så skrev jag
något om mina känslor för Spanien
när man ställde sig på USAs och
Storbrittaniens sida inför anfallet
mot Irak. Jag tyckte att spanjorerna
i mina ögon var berömvärda i
motsats till fransmän och tyskar. Nu
kan jag se att det var fel.
Spanien är det första landet som
lägger sig platt för terrorister och
utpressare.
Varför dog 200 människor? Jo för
att Bush och Blair lockade med
Spanien i aktionen att störta Sad-
dam. Inte för att samvetslösa
skurkar fegt utlöste sina bomber. Fy
fan.
För första gången kan dessa terror-
ister hösta in en verklig seger och
signalen är tyvärr viktig och tydlig:
Fortsätt med utpressning! Det lönar
sig! Alla fega europeer kommer att
skylla på Bush och USA. Dom
kommer att -som den spanske so-
cialisten - gömma sig bakom FN.
Det är det säkraste man kan göra -
det låter bra och får garanterat till
följd att INGET uträttas.

Det blir mörkare och mörkare.
/alf

E0315
Sh3 - f4.
Alf W Johansson(!) hade en intres-
sant artikel om Socialdemokratin i
söndagens SvD (sid 5). Läste du
den? SAP:s stora misstag är att man
haft  en  överdr iven  t ro på
människan. Med högre välstånd och
demokrati blev inte människorna
socialister/humanister utan material-
ister .  SAP blev en själlös
konsumtionsförening. Jag citerar: ”
- - - -” Nej, förresten: du kan läsa
SvD själv!

Hur var det nu med Hörby tingsrätt?
/ebbe

A0316
Det blir inget drag. Jag är så djävla
arg så jag spricker snart av ilska.
Skall försöka lugna mig och sända
något sent i kväll eller i morgon.
/alf

A0316-2
Det var nära att den satans datorn
blev till småbitar. Men jag lyck-
ades.... Här är dragen - nu är det du
som tvingar mig--Lf5 x h3 och då
tar du med hästen Sf4 x h3 och jag
Ta8 - c8

Jag hade skrivit ett långt mail om bl
a Spanien och terrorister och så
raderar datorn allt sammans. Så
dom vann igen, utpressarna. Jag
gitter inte skriva ner det igen. Och
det spelar ingen roll - Europa
kommer att ge sig för terroristerna,
budskapet är klart: Det lönar sig att
bomba.
/alf

E0316
Läste just dina senare mail. Din
ilska är obefogad: din Spanien-
uppsats kom fram kl 19.48. Den var
således inte raderad. Varför trodde
du det?
/ebbe

A0316-3
Inte ens ilskan kan man få ha -
berättigad. Varför jag trodde det?
Därför att allt försvann från min
dator när jag -efter att ha väntat i
fem minuter på att meddelandet
skulle gå iväg -tryckte på AVBRYT.
I ilskan över detta tittade jag aldrig
i UT-korgen eftersom jag var säker
på att den %&”%#”!#%”& datorn
gjort som den brukar -RADERAT.
Återkommer.
/alf

A0317
Dd8 - d6
Jo, nog läste jag artikeln om kon-
sumtionsföreningen. Det var
ungefär vad jag tyckt länge. Och i
da g  fa n n s  på  l eda r -  och
brännpunktssidorna andra åsikter
som jag helt instämmer med. Man
väljer väl tidning ofta för att få
medhåll.

Hörby? Jag får mardrömmar när jag
tänker på det. Det dröjde faktiskt
ända tills jag kom upp i 40 -
50-årsåldern innan dessa mardröm-
mar  slutade.  Då har  man
naturligtvis inga starkare upplev-
elser att yvas över. Jo du skall få
höra -

Mitt körkort kostade 9 kronor och
överlämnades i slutet av min
militär-tid i Eksjö. Så här gick det
till:
Vår kapten erbjöd några uoffelever
att ta körkort. Av någon anledning
kom jag med och sändes till Mo-
torkompaniet där en mustachprydd
furir stuvade in tre aspiranter i en
gammal Volvo. Jag satte mig bred-
vid mustachen - här skulle övnings-
köras.
Denna Volvo hade ingen synkronis-
erad växellåda - det betyder att det
är ingen konst att växla upp men
verkligt svårt att växla ner. Nu hade
jag sedan lundatiden kört minst
2000 mil med olika bilar, MG,
Vanguard, Anglia, Chevrolet och
PORCHE! så nog visste jag hur
man behandlade gamla växellådor.

Vi åkte alltså ut i Eksjö. När vi fått
upp farten, fick jag order att sakta
ner och svänga in på en trång gata.
Jag dubbeltrampade och slängde i
växeln direkt från fyran till tvåan
med ett motorvrål som fick mus-
tachen att darra. Men inga kuggar
lossnade - det hördes inte ett skrap.
Mustachen sa
- Stanna. 642 kan gå ur. Nästa.
Då hade jag övningskört i 3 eller
fyra minuter. Sen hade vi teori - om
detta prov har jag inget som helst
minne. Sen fick jag ett äkta körkort
med riktig stämpel - jag som under
två år åkt omkring med ett helt
förfalskat.

Detta berättar jag bara för att man
skall förstå min inställning till
samhälle och lagar inför vad som
hände senare, senare när min o-
hängde broder utan körkort köpte en
lätt motorcykel. Fort. följer.
/alf
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E0317
Kg1 - g2.
Jag väntar med spänning på
fortsättningen!

AW Johanssons artikel initierade
många tankar. SAP är som
konsumtionsförening inte ensamt.
Alla våra politiska partier är i hög
grad ekonomiska intresseorganisa-
tioner. Ideologierna verkar vara av-
somnade. Men trots kommunismens
kollaps tycks Marx lustigt nog få
rätt: Kapitalet koncentreras på allt
färre händer. Att det kommer att
sluta med en krasch är tyvärr ett
rimligt antagande. Huvvaligen!
/ebbe

A0318
Tf8 - d8
Det du skriver om politiska partier
stämmer inte helt - jo här i Sverige
förstås. Men vi har ju en en-
partistat - det har vi haft sedan
30-talet. Men kapitalet blir mer och
mer spritt - även här i Sverige. Hur
kan du tro något annat? Eller har
du inte hört talas om aktiesparande,
fonder, pensionsfonder och sådant?

Sune köpte således en Husqvarna
tror jag. Man fick ta körkort på en
sådan då man fyllde 16 och han bör
vid det här laget ha varit 17 cirka.
Men han ville vänta tills han fyllde
18 för då kunde han ta körkort för
bil och få motorcykelkortet på
köpet. Ekonomisk har han alltid
varit.
Nå - han flängde runt på hojen
överallt på den stora tomten Bonde-
mölla. Men så ville han kunna få
upp farten på en riktig grusväg och
det var där han tänkte utnyttja mig.
Övningslärare! En sådan behövde
enligt fars tjocka lagbok
1. Ha körkort
2. Ha mångårig körvana
Jag ansåg mig uppfylla dessa krav -
särskilt det sista, eftersom jag varit
tillsammans så mycket med herr
Sperling Stael von Holstein och kört
alla hans bilar. Vi läste vidare i
lagboken:
Övningsläraren på lätt motorcykel
åtföljer lärjungen i bil eller annat
motorfordon på lämpligt avstånd

från lärjungen. Vid en sådan
övningskörning är det körläraren
som har det fulla ansvaret och vid
en olycka är det han som räknas
som förare av båda fordonen!!!!!
Vem ville vara lärare under sådana
förhållanden? Inte jag i alla fall.
Skulle jag ta ansvar för en liten
obstinat brorsa som kanske på pin
kiv körde rakt ut i terrängen utan
att jag kunde hindra honom? Ald-
rig.
Vi hade slutat slåss med nävarna för
flera år sedan och skällde nu som
civiliserade skåningar.
Nej - skulle det bli övning skulle jag
sitta bakpå -men det var strängt
förbjudet. En lätt motorcykel får
bara ha EN person på sig även om
denne väger 170 kilo men inte två
som väger 120 kilo tillsammans.
-Vi skiter i det, sa jag. Vi övnings-
kör på skogsvägar. Där finns det
inte så många poliser. Jag sitter
bakpå.
Alltså åkte vi norrut från
Bondemölla på små, slingriga
vägar, upp i skogarna mot Södra
Rörum. Vi hade talat om för
föräldrarna att vi bara skulle ta en
liten tur och rasta fordonet. Far sa
inget och mor sa:
-Men kör föriktigt. Och inte fort!
Och inte långt, hör ni de!? Och var
inte borta länge!
Ja du vet hur det brukar låta. Vi sa:
-Ja. Ja. Visst. Jodå. Och tänkte på
helt andra saker. FARTEN!

Forts. följer
/alf

E0318 c2 - c3.

Har du inte hört talas om
företagsfusioner, om hur de stora
bolagen slukar de mindre i en
accelererande takt? Samtidigt har
fler blivit aktieägare och “medsky-
ldiga”. Vi har fått ett utbrett,
anonymt ägande; ansvarslöst och
kortsiktigt med krav på snabba
vinster, vilket träffande har kallats
“kvartalskapitalism”. Det kan aldrig
gå väl - och gör det inte heller.

Och nu följer att polisen låg och
lurpassade på er ute i tassemark-

erna? Otroligt - polisen som man
inte ens ser på vykort numera.
/ebbe

A0318-2
Jodå, jag har hört talas om detta.
Överdrivet som vanligt, men det
passar in i vissa domedagsåsikter.
För Sveriges del är det stora prob-
lemet att socialisterna är mest
förtjusta i stora företag som liknar
den Stora Staten. Men detta är
meningslöst att älta. Detta land
kommer att sakta gå åt helvete tack
vare de sanningar som artikeln
fr a m för de.  Och  ja g  ska l l
hurrraaaahhh!

Smala skogsvägar är inte lämpade
för högre hastigheter på lätt motor-
cykel. När vi ett par gånger varit
nära att studsa ut i terrängen och
upptäckt att 30 var högsta lämpliga
hastigheten sa Sune:
-Nu sticker vi ut på Södra Rörums-
vägen. Det kan inte vara så farligt -
och vi tar bara en liten sväng.
-OK, sa jag.
Alltså åkte vi upp till närmsta utfart
på vägen mellan Södra Rörum och
metroplolen Hörby. Och han drog åt
höger, mot söder och Hörby. Nu
gick det undan - vi sprutade grus i
svängarna och säkert gick det i 70-
80. Jag höll utkik och - långt där
framme ser jag en svart bil inkörd
på en åker jämte vägen.
-För helvete, skriker jag. VÄND!
Ser du inte? Det är en flygande
besiktning!

Flygande besiktning var vanligt på
den tiden - man kunde råka ut för
det på de mest olämpliga ställen.
Sune vände sig om och såg på mig
och antingen var han väldigt korkad
eller så tyckte han att jag skrattade
och trodde att jag ville lura honom,
så han körde vidare några meter.
Jag dunkade honom i ryggen och
skrek åt honom och äntligen hade
han fattat. Vi vände och jag såg hur
två figurer där nere vid bilen sprang
in i den, startade så att jordkokorna
yrde och kom efter oss.
-Kör de fortaste du kan för helvete!
Dom kommer efter oss!
Jag tyckte det var spännande och
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var säker på att hinna fram till en
väg där vi kunde försvinna - men
Sune trodde mig inte och såg inget
när han vände sig om - just då var
vi i en kurva som skymde.
-Fortare! FORTARE!
Men icke. Han ångade på som om
han aldrig hört talas om ett gasre-
glage. Den svarta bilen däremot
hade fattat. Här skulle man jaga två
farliga förbrytare på stulen motor-
cykel och NU DJÄvlar....
Femtio meter in på vår flyktväg var
svartvolvon nästan ifatt. Sirenerna
skrek som vansinniga och vi trodde
nästan att vi skulle bli skjutna i
ryggen. Inget annat att göra än att
ge sig. Och här är den första delen
av min  fr amtida  mardröm.
VARFÖR i helvete kunde inte
denne Sune fattta och köra så fort så
att vi kommit undan??? Varför?
VARFÖR? Att behöva ge sig för
potatisgrisar...

Vi blev förhörda av två uniforms-
klädda poliser med bistra miner. De
såg närmast besvikna ut när dom
fick klart för sig den enkla sannin-
gen och inte kunde dom skriva
heller - i alla fall inte så bra att dom
senare kunde läsa sina egna antec-
kningar. Till slut blev vi tillsagda
att gå hem. Nå, jag som hade
körkort kunde få åka på hojen men
lille Sune skulle gå.
-Ja. Jo. Visst. Jodå.
Så backade dom ut och försvann.
-Din satans föbannade dumme
djävel! Varför kunde du inte få fart
-Ja trodde du skojade. Jag såg dom
inte.
Han var nära döden, men med en sk
kraftansträngning lugnade jag mig
och vi åkte hem på samma sätt som
vi åkt dit.

Forts följer
/alf

E0318-2
c3 - c4.
Det är lustigt med roliga historier:
många gånger blir de roliga först
långt senare. Då, när det begav sig
på motorcykeln, var det naturligtvis
inte så kul.

Allt som ofta händer det, att jag i
porträtt av historiska personer ty-
cker mig känna igen nutida ex av
homo sapiens. Nu senast var det
Tage Danielsson som spökade i ett
por-trätt av Arvid Schauw,
borgmästare på 1700-talet (SvD 16
mars, sid 5 Kultur). Har du månne
gjort liknande iakttagelser?

En annan iakttagelse: Tränare pep-
pande sina utmattade disciplar, som
gör armhävningar, situps, el dyl :
”En gång till kan du!” eller
liknande hurtiga tillrop. Detta är
helt fel! Mjölksyra är alltid fel. Så
fort man anar mjölksyra, ska man
sluta och ta paus. Efter ett lämpligt
uppehåll kan man sedan fortsätta
och göra många fler armhävningar,
eller vad man nu håller på med.
Tänk på det när du motionerar
härnäst. Men du hör förstås till
dem, som likt Sten Broman, aldrig
har gjort så mycket som en huvud-
vrriiidning.

Du har inte nämnt CAD och bruks-
patroner på länge. Är det ändå
samma tryck som tidigare?

Hustrut rantar kring och packar
smått hysteriskt. Hon ska flyga till
New York i morgon förmiddag och
blir borta tio dagar. Ingegerd Sten-
port, Evy Calmer och hon ska
“göra” New York under en vecka.

Vid det här laget kan jag The
Gräsänkling blues både utan och
innan.
/ebbe

A0319
Tc8 - c6
Nej, jag har nog inte kopplat ihop
folk från för med folk från nu på
samma sätt som du gör. Jag har nog
inte den förmågan att se likheter.

Visst är det farligt med mjölksyra i
musklorna. Men det är som du
säger enbart teori för Sten B och
mig. Vi har aldrig motionerat - bara
rört oss av andra orsaker.
CAD rullar på som bara den -
ibland ringer det hela tiden.
Däremot har det varit stiltje på
BP9-fronten.

När du nu blir fri som fågeln - har
du då inte lust att flyga iväg till
Kanariholmarna eller till någon an-
nan trevlig ort på engelska landsby-
gden? Eller vill du helst sitta
hemma och läsa bra böcker?

Den otrevliga historien med motor-
cykeln får anstå - jag måste ta hand
om beställningar och utföra
städning - i morgon kommer gran-
narna hit och skall ha paj och
dricka.
/alf

E0319
Sf4 - h5.
Apropå Tage Danielsson: hans
Show upphörde alldeles för tidigt.
Han fattas oss ännu. Vilket är såväl
sannolikt som sant.

Sant är att jag nu är mycket trött
och sömnig och måste sova. Kanske
även drömma.
/ebbe

A0320
Dd6 - e5
Jo, Tage kunde gärna ha hållit på
lite längre. Det finns väl bara två
humorister numera i Sveriget och
dom kommer också från Skåne.
Tänk om dom kunde visa alla
Snacka om Nyheter med Stellan
Sundahl! Då skulle jag spela in. Nu
har jag bara ett par av dom.

Nu är det tid att tända marchaller
och att korka upp vin. Vete fan om
dom vill har rött eller vitt eller öl &
brännvin. Och morgondagen blir
tung, så tung.
/alf

E0320
Sh5 x f6!!
Syftar du på Hipp!Hipp! eller Kvar-
teret Skatan?

Stellan Sundahl var rolig i Helt
apropå. I Snacka om Nyheter tyckte
jag, att han var litet för skränigt
självbelåten - eller hur jag ska
uttrycka det. Att vara rolig på
andras bekostnad är inte riktigt
sympatiskt.

Marschaller? Var det något extra
som skulle firas? Hur mår huvet
idag?
/ebbe
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A0321
De5 x f6
Jag tänker på Hipp!Hipp! Kvarteret
Skatan vet jag inget om. Är det
humor eller töntsåpa?

Man var nog lika elak i Helt
apropå. I snacka om Nyheter var det
de inbjudna gästerna som ofta var
mycket intressanta och visade upp
helt andra sidor än vad man var van
vid.

Nej det var inget extra eldfängt med
grannvisiten. Som vanligt blev det
sent - 0300 - och ett stort hål i
drickakällaren. 5 starköl, ett antal
snapsar, fyra flaskor vin och 1/3
whisky. Jag drack två öl och en
snaps. Huvet mår tämligen bra, men
tröttheten är utbredd.
/alf

E0321
Dd1 - g4.
Du har väl inte missat Kvarteret
Skatan?! Jäteroligt! Består av små
sketcher. Del 2 sändes ikväll kl
19.30. Bara på skoj är ett annat
skojigt program, som också gick i
kväll. Båda rekommenderas.
/ebbe

A0322
Df6 - e7
Bara på skoj har jag sett ett flertal
gånger och där håller jag med dig
-det är för det mesta riktigt roligt.
Kvarteret Skatan stod jag ut med i
två minuter förra gången, så i går
tänkte jag att jag skulle se ordentligt
med objektiva ögon. Det höll i 15
minuter - sen var jag så arg och sur
över att man sänder sådan skit.
Där fanns bl a en mycket instruktiv
film i flera avsnitt om hur man
utnyttjar sin ställning för att fönedra
och mobba andra. Det var faktiskt
det värsta jag sett på mycket länge
och jag mådde nästan illa. Hade jag
varit i den stackars skrivarberoende
mannens ställe hade jag nog mördat
den serieläsande idioten. Och nog
tyckte jag att de obligatoriska skrat-
ten var ovanligt krystade?
Har du tänkt på hur Hasse & Tage
såg ut när dom framförde sina
sketcher? Dom var glada oftast, med

glimten i ögat. Man blev skrattlys-
ten bara av att se dom. Och det var
knorr på texterna - ofta med en
försåtlig, samhällskritisk ironi.
Jämför med aktörerna i Kvarteret
Skatan. Vem hade en glimt i ögat?
Var du ironisk när du säger
Jätteroligt?

I SvD fanns för ett antal dagar
sedan under Brännpunkt ett inlägg
om varför vi har barn som mobbar,
skriker hora och djävla käring till
flickor och lärare och bär sig åt som
töntiga busar - utan att egentligen
vara det. Det var klart och tydligt -
vi har det uppförande som pre-
mieras på TV- bl a. Det är nästan så
man kan förstå hur förtvivlan över
den urskiljningslösa skit som trump-
etas ut av TV och kvällspress kan få
fundamentalism att börja gro hos
föräldrar som inte vet hur de skall
skydda sina barn.
Gladiatorerna, Farmen, Big Brother,
Robinson - där har du några av de
program som utgör undervisning i
mobbning och förnedring. Det jag
inte begriper riktigt är hur någon
tänkande människa kan låta sin tid
på Jorden upptas av sådan skit.
Kanske beror det på att de inte
tänker?

En kritikerrosad serie är Sopranos.
Jag har sett ett avsnitt och min
reaktion var - ALDRIG mer. Jag
avskyr serier där man på ett skick-
ligt och försåtligt sätt skildrar
mördare och totalt känslokalla per-
soner som i grunden snälla och
trevliga familje-fäder. På något sätt
blir dessa maffiabossar hyggliga,
trevliga personer och därmed är det
lättare att överse eller sympatisera
med deras ogärningar. Hur verkar
det på lång sikt....?

Men inte skall man ta i så där!
Överdrift! Lite harmlös under-
hållning.....

Jag är naturligtvis en knäpp person
som tom vägrar att TA i Afton-
bladet eller Expressen. Birgit brukar
berätta för vänner om hur hon
personligen måste följa med till
macken för att köpa Expressen - jag

vägrade trots att jag skulle dit och
tanka. Hur kan man betala för
denna skit? Jo, jag har frågat. Och
det finns alltid något man kan
gömma sig bakom.

Det var meningen att jag skulle
skriva något om Hörby Tingsrätt.
Men nu har jag blivit trött i fin-
grarna, så det får vänta.
/alf

E0322
f2 - f3.
Det verkar bli ett utdraget och
ganska trist parti. Du får gärna säga
till, om du vill ha remi.

Tänk, jag tycker “skatorna” är rik-
tigt roliga. Du tycks snedtända på
deras humor. Jag förstår inte, hur
du kan höja Stellan Sundahls ela-
kheter till skyarna, samtidigt som
du fördömer skatornas komiska ab-
surditeter.
Ta sketchen där Johan Glans ska stå
i en ruta med byxorna nerdragna
och på ett övertygande sätt lovs-
junga den serietidningsläsande man-
nen. Det är skrattretande absurt!
Ett av komikens mest praktiserade
grepp. Ingen tänkande människa
förknippar väl denna fiktion med
något slags verkliget. Stellan Sun-
dahl däremot skojade inte med fik-
tiva personer utan med högst verk-
liga och namngivna, men försvars-
lösa, vilket jag finner osympatiskt.
Nu lever vi i ett så pass sjukt
samhälle, att de häcklade kanske
bara var tacksamma för publiciteten.
Men det beror väl litet på hur pass
grava påhoppen var.

De flesta “skatorna” var väl harm-
lösa - och roliga. Ta ex-vis sketchen
med den fejkade romantiken i Ven-
edig. Eller den överraskande vänd-
ningen när Rakel ville sätta på sig
något bekvämare. Etc.

Du skriver: “Det är nästan så man
kan förstå hur förtvivlan över den
urskiljningslösa skit som trumpetas
ut av TV och kvällspress kan få
fundamentalismen att börja gro . . .”
Du har aldrig funderat över om det
inte är kanske just det som är
meningen?! “Kaos är granne med
Gud”.
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Apropå Sopranos har du tidigare
sagt, att vi lever i ett ruttet, krim-
inellt samhälle, där maffian styr.
Alltså ett samhälle likt Sopranos.
De hyggliga, trevliga människor vi
har omkring oss kan i själva verket
vara hänsynslösa maffiosos? Huvva-
ligen! Som du säger: “Hur verkar
det på lång sikt ....?”

Du vägrar TA i Aftonbladet och
Expressen. Som “knäpp” lär du
knappast bli ansedd.
Snarare tvärtom: Du blir nog re-
spekterad och beundrad som en man
med osedvanligt gott omdöme och
hög moral. Litet apart. Litet
spännande så där. Varje tisdag
köper jag Aftonbladet, därför att
den har en bra sportbilaga med
travtips. Många artiklar är läsvärda
och Yrja Stenius läser jag alltid.
Hon är klok som en hund. Men
visst :  mycket  är  ogenerad,
spektakulär journalistik av sämre
sort. Från redaktionshåll heter det,
att man i kampen om konsu-
menterna gjort en dygd av
nödvändigheten. Således kan man
urskilja några skyldiga:
1) Det kapitalistiska samhällssys-
temet som nödvändiggör denna
kamp om konsumenterna.
2) Människorna med dåligt
omdöme, dålig smak (som alltid
kan diskuteras).
3) Tidningarna som inte tar sitt
ansvar utan trots allt trycker.
4) Samhället som tillåter och
möjliggör spridningen av alster,
som kan tänkas undergräva mo-
ralen. Och som alltid gäller maxi-
men:
Det finns inget så dåligt, att man
inte kan hitta på argument för det.

Om jag skulle försöka avsluta med
något roligt. Häromdagen läste jag
ett skämt i Norra Skåne, som fick
mig att småle och smila en smula:
Hon tjatar om, att han ska laga
kranen; fixa den trasiga elkabeln;
reparera den halta stolen, m m.
Varje gång svarar han: “Ser jag ut
som en rörmokare?
-Ser jag ut som en elektriker?
-Ser jag ut som en snickare?”

Till sist blir han trött på henne och
går på krogen. Några timmar och
några öl senare får han ruelse och
går hem. Väl hemma upptäcker
han, att allt är lagat och fixat.
Förvånad frågar han hustrut, hur
det kan komma sig. Jo, säger hon,
det kom en ung man förbi, och jag
bad honom om hjälp. I gengäld
fordrade han, att jag ställde upp för
en snabbis - eller bakade en kaka.
Jaha det var ju inte så dumt, tyckte
maken. “Vad bakade du för kaka?”
-”Men, hallååå! Ser jag ut som en
konditor?”
/ebbe

A0323
d4 x e3
Just den sketch du finner skrat-
tretande absurd var det som fick
mig att må illa. Det är kanske för
att jag är tänkande och har en fri
fantasi som jag så lätt drar slutsatser
och paralleller till skolans värld och
hur ungdomar uppträder idag när
jag ser dylikt. Om det varit isolerat
som ett en-gångs-skämt hade jag
kanske inte reagerat, men nu var det
upprepade accelererande ned-
righeter . Och visst har  det
förekommit sådana anspelningar
hos Stellan Sundahl - varianter som
jag inte alls gillat. Men eftersom jag
inte begriper det roliga med snaps-
visor heller så tänker jag i
fortsättningen inte uttala mig om
humor och svensk televisions
harmlösa program. Dock var din
historia från Norra Skåne mycket
rolig.

När vi kom hem, bror min och jag
var det två ganska slokörade per-
soner som berättade om sina
äventyr. Far sa inte mycket, men
mor hade som alla förstår en hel del
att säga. De följande dagarna vän-
tade vi med spänning på vad som
skulle hända, och efter någon vecka
- när vi nästan glömt bort obehaget
-damp det ner ett brev från åkla-
garmyndigheten. Nu minns jag inte
ordalydelsen i dokumentet, men
kontentan var att vi var instämda att
svara för vårt brott att ha framfört
lätt motorcykel utan körkort och
utan ägande. Polisen hade inte haft
klart för sig vem som var vem av

oss båda och därför var det ganska
rörigt. Dumt nog ringde jag till
åklagarmyndigheten och påtalade
alla fel - naturligtvis skulle jag
väntat med detta till själva
rättegången.
Nå, dagen D kom och där stod vi
vid de anklagades skrank och hörde
hur en fet, plussig 140-kilos
åklagare läste upp anklagelsen för
rätten, som hade en snygg, kvinnlig
domare.
Vi hade begått flera brott - framfört
motorcykel utan körkort, åkt två
personer på ett fordon avsett för en
person, och dessutom försökt att fly
från polisen.

När det blev tid för mig att framföra
vårt försvar, höll jag ett långt tal,
där jag framhöll nödvändigheten av
att som körlärare ha lärjungen un-
der nära uppsikt för att kunna
avvärja och påtala alla fel som han
eventuellt kunde göra. Och eftersom
jag som körlärare räknades som
fullt ansvarig för lärjungen var det
omöjligt för mig som varande en
ansvarskännande person att utöva
körlärarskapet i en efterföljande bil
utan möjlighet att ingripa.
Därför hade jag valt att bryta mot
den - som jag tyckte ganska ringa
och löjliga bestämmelsen om antalet
personer - för att tryggt och i full
s ä k e r h e t  u p p f y l l a  l a g e n s
bestämmelser om körlärarskapets
ansvarsfråga.
Jag citerade lagboken just om
ansvarsfrågan och visade med all
önskvärd tydlighet hur omöjligt det
var att agera anvsvarskännande
körlärare på annat sätt än det som
skett.

Medan jag talade hånlog den fete
åklagaren hela tiden. Han vred sig
med svårighet runt i salen och
blinkade åt de fåtaliga åhörarna
medan han gjorde små gester med
de feta händerna. Rättens ledamöter
såg också tämligen roade ut - dock
utan att ge ett hånfullt uttryck.
Domaren höll sig helt allvarlig.

Inte speciellt roligt, men det skall
föras till slut, dock inte denna gång.
/alf
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E0323
d2 x e3.
Jag får nästan Kafka i tankarna, när
du berättar om din åklagare. Men
du charmar förstås den kvinnliga
domaren.

Jo, det finns “typer”. Jag minns
ex-vis min bilskollärare. Ekstrand
tror jag att han hette. Året är 1951,
platsen Malmö, och jag arbetar som
kontorselev med 180 kronor i måna-
den. Jag halvsvälter faktiskt. En
mentor hade verkligen behövts. Nå,
det var inte det jag skulle berätta.
Jag tar alltså körlektioner. Bilskolan
har två bilar: en mindre och en
avsevärt större. Hittills har jag alltid
kört den mindre. Men en dag är den
upptagen och jag får ta den större
bilen. Det känns väldigt ovant och
konstigt att köra den stora bilen,
men det går bra ändå. Ekstrand är
mycket tystlåten och verkar surmu-
len. Tystnaden känns pressande och
för att lätta på stämningen försöker
jag vara konversabel/ämabel och
säger:
“Det här känns nästan som att köra
buss”.
Hans reaktion är fullkomligt
obegriplig.
“Kör in till kanten och stanna
omedelbart!” halvt ryter han med
liksom återhållen vrede i rösten.
När jag stannat bilen, ryter han:
” Det här är ingen buss” och börjar
rota i handskfacket efter papper. Jag
blir som förlamad, stum av för-
våning. Jag försöker avbryta honom
genom att stamma fram:
“Nej, jag tror herr Ekstrand. Det är
ingen buss”.

Absurt komiskt! Inte ens Skatorna
skulle kunna hitta på något
liknande. Men jag blev rädd. Tänk
att det fanns sådana “typer”! Hur
många sådana till fanns det? Mitt
ibland oss. Kan du förstå Ekstrands
bete-ende? Jag kan det inte.

“If the answer is War, the question
is wrong” stod att läsa på en ung
fredsdemonstrants banderoll härom-
dagen. En genial formulering i sin
enkelhet!

Hur gör man när man beställer
DVD-filmer på nätet? För det har
väl du gjort?
/ebbe

A0324
e4 x f3!!!
För att börja från slutet så köper jag
DVD-skivor på
http://www.dvd.se.
Dom har skött sig mycket bra, varit
snabba med leverans och har bra
priser tycker jag.

Ekstrand verkar vara lite märklig.
Men vad hände sen, när du fått
stopp på bilen? Blev du utslängd
eller vad?
Mannen hade kanske haft ett
jättegräl med frugan eller upptäckt
att hon var otrogen och var nära ett
sammanbrott. Kanske hade du fått
samma reaktion oavsett vad du sagt
som hade med bilkörning att göra.
Vad svarade han på dina förstående
ord om att ni inte åkte buss? Jag
tycker att det blir en massa
frågetecken kring hela episoden.
Om det var en helt isolerad
företeelse så är den mycket svår-
förklarad.
--------------------
När jag hade slutat min övertygande
plädering reste det feta missfostret
sig med svårighet och tittade först
på mig - hånleende. Sen vände han
sig till domaren och började ironis-
era över mitt försvar. Exakt vilka
ord han använde kommer jag inte i
håg nu - allt var så infamt framsagt
och skulle ge sken av att Sune och
jag var två två idioter som det inte
var lönt att spilla tid på. Ingen kan
naturligtvis tro på vad sådan där
spolingar säger och de bör ha ett
mycket kännbart straff.....
Jag minns fortfarande hur nära det
var att jag hoppat fram för att strypa
honom - vilken otroligt skön känsla
att få pressa in fingrarna i den feta
halsen och se hånet förvandlas till
rädsla....
Nå, inget hände. När den veder-
värdige slutat förklarade domaren
kort och koncist att ...
-Man får inte bryta mot en lag för
att uppfylla en annan bestäm-
melse...
Vid det laget var jag så arg att jag

knappast var tillräknelig. Jag minns
inte vad vi dömdes till - jo
dagsböter - men inte hur många och
inte hur mycket. Jag minns emeller-
tid att det var väl tilltaget då vi
gjorde jämförelser med andra
liknande domar.
Det värsta med hela tillställningen
var - förutom den över måttan
äckliga åklagaren - att jag begrep
att det bara var ett skådespel. Straf-
fet var bestämt i förväg, det spelade
ingen roll vad vi sade - så länge vi
inte hade en smart försvarsadvokat
som sade ungefär samma sak som
jag hade gjort. Orden och argu-
menten spelade ingen roll när en
barnrumpa framsade dem. Helt an-
norlunda hade det varit om Leif
Silbersky sagt samma sak. Rent
logiskt var det faktiskt omöjligt att
övningsköra lätt motorcykel med
ansvar enligt rådande bestämmelser.
-----------------
Så min klarsyn kom tidigt i vissa
fall. Och allt upprepades i olika
varianter i många nätters mardröm-
mar år efter år. Nå, nu är det bara
svaga minnen.

Ombyggnaden av sågen närmar sig
slutet. Åter har jag lekt med de
många maskiner jag skaffat under
alla år. Och det har blivit bra,
riktigt bra.
/alf

E0324
Tf1 x f3.
Sedan vi kommit överens om att vi
inte åkte buss, fortsatte färden.

Vilket år var rättegången i Hörby?
Kanske jag hade haft chans att
närvara. Vad hette åklagaren och
domaren? Var åklagaren polis och i
uniform? Dumt av dig att du lät
detta gå dig så djupt till sinnes.

Jo, jag kan tänka mig, att du har en
smått fantastisk verkstad.

Idag har jag känt mig ovanligt less
på allting.
/ebbe

A0325
Ämne: INTE schack men en story

som du kanske hört eller läst förut.
Jag bifogar som RTF-fil så du ser
den direkt när du öppnar den. Fick
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den av John Backman på PEAB.
/alf

Finns i slutet av månadshäftet

A0325
Tc6 - g6
Nog kan jag tänka mig att du har
känt dig ovanligt less och trött på
allting de senaste dagarna. Jag har
aldrig sett en värre kurvröra än du
lyckats samla ihop - se bild på nästa
sida! Fast du tror ju inte på sånt....

Året måste ha varit 53 eller 54 - jag
hade i alla fall gjort lumpen men
inte börjat på seminarium. Jag
minns inte alls vad någon av de
inblandade rättsrepresentanterna
hette.
Ingen av dem var uniformsklädd.
Dumt? Det skulle jag nog aldrig
säga om dig och din “potatisgubbe”.
Det handlar väl mer om känslor

som man inte behärskar med intelli-
gens och hjärnkraft.

Ekstrand förstår jag nu. Det var så
här:
Den stora bilen var hans inköp till
firman. Den hade krånglat gång på
gång. Alla som kört den hade
kommit  med någon  spydig
anmärkning i stil med:
-Som att köra lastbil va? Varför har
ni en sån här skorv på en körskola?
-Varför har ni inte riktiga bilar på
den här körskolan?
-Måste jag köra den här traktorn?
Kan jag inte få ha den andra?
-Va?! Ska jag öva på den här? JAG
ska inte ta busskort!
Och den dag du skall köra har herr
Ekstrand skurit sig vid rakningen.
Han har spillt hett kaffe på sina
känsligaste delar och varit tvungen
att byta kläder och blivit sen. Hans

fru har påpekat att han ser ut som
och uppträder som en riktig tönt -
och inte duger han till nåt på
nätterna heller. För övrigt klär han
sig som en slusk och tjänar dåligt
med pengar.
När Ekstrand kommer till jobbet är
han följaktligen på så uselt humör
som han aldrig tidigare varit. Och
där möts han av:
-Du får ta din jävla buss och öva
med idag - jag tänker ta den riktiga
bilen.
Så kommer du och skall ha
körlektion......
/alf

E0325
Dg4 - f4.

Betr mitt “horoskop”: jag har glömt
vad kurvorna står för. Kan du
hänvisa till det mail i vilket du
beskriver fenomenet - eller ge en
repris.

Med tanke på det djupa avtryck som
rättegången tydligen gjorde i ditt
sinne, trodde jag att ex-vis
åklagarens namn för evigt hade
fastnat i hjärnbarken. Är det inte
litet märkligt, att så inte är fallet?

Jo, så förhöll det sig förmodligen
med Ekstrand. Det är som jag säger:
det obegripliga har alltid en för-
klaring. Din var ovanligt rolig! Jag
skulle naturligtvis följt upp historien
genom att nästa gång säga: “Ska vi
nu ut och åka omnibus igen” - eller
något liknande. Men då hade jag
kanske inte levt idag.

Snart ska det väljas ny president hos
Onkel Sam. “I need YOU!” säger
han på den berömda affischen. Men
vem pekar han på? Vem är din
favorit?

Idag har jag haft en migränanfall
(tror jag), som jag dock lyckades
kväva i sin linda (låter hemskt ju).
/ebbe

A0326
Tg6 - f6
Biorythm har absolut inget med
horoskop att göra. Jag hittade inte
det jag skrivit tidigare om fenom-
enet. Här är en sammanfattning:
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Man antar att människans presta-
tionsförmåga varierar och en en-
gelsk professor försökte under
många år tillsammans med sina
studenter att räkna ut hur. Resultat
blev att man kunde urskilja tre
cykler på 23, 28 och 33 dagar som
startar vid föd-seln. Senare tillkom
ytterligare en kurva. Det verkade
som om männis-kan befann sig i
obalans när kurvorna korsade
nollinjen. Om de låg extra tätt blev
obalansen större. Massor med ex-
periment som tycks bekräfta teorin
har gjorts över hela världen, men
eftersom statistik inte är vetenskap
är det inget att diskutera.

Namn betyder så lite för mig. Det är
olika för olika personer. Jag minns
väldigt dåligt namnen på mina
elever i skolan - däremot är det inga
problem med att minnas ansikten,
gester, uttalanden.

I USAs val av president har jag
ingen som helst favorit.

I går fick jag ett bokpaket med bl a
Per Ahlmarks senaste - Det är
demokratin, dumbom. Jag har inte
läst något av honom tidigare och det
är för mig fantastiskt att läsa sina
egna åsikter klart och tydligt uttry-
ckas. Samtidigt är boken en nyttig
påminnelse om den usla världen i
ett nutidshistoriskt perspektiv.
/alf

E0326
Df4 - g4.
Statistik är väl vetenskap.

Politikerna är ofta durkdrivna
demagoger. Man tar upp en fråga;
låt oss säga man tar upp en hotbild.
Man argumenterar mycket logiskt
och övertygande hur man ska
bemöta hotet. Läsaren/åhöraren blir
imponerad av detta intelligenta och
till synes vattentäta resonemang.
D oc k ,  d e t  f a t a l a  ä r  a t t
utgångspunkten är oriktig, falsk: det
finns i realiteten inget hot. Exem-
plet kan mångfaldigas. I själva ver-
ket är det ett vanligt trick, som för
den ovane inte är så lätt att
genomskåda. Varning utfärdas
således.
/ebbe

A0327
h7 - h5
När jag ibland har hänvisat till
statistik för att bevisa något har jag
fått svaret - Med statistik kan man
bevisa vad som helst! Och det finns
två sorters statistik..........
Därav mitt antagande att statistik
inte är vetenskapligt.

Vad föranleder dina kloka ord om
politiker? Först begrep jag inte alls
men så tror jag mig förstå: Jag
skrev något entusiastiskt om Per
Ahlmark. Det är kanske för att han
är ovanlig konsekvent som han inte
är politiker längre. Han är obekväm
och skriker inte med massan. Så för
mig är det skönt att läsa någon som
ser världen på samma sätt som jag -
ungefär.

Hela dagen har jag brottats med
problem på CAD-fronten och inte
kommit till någon lösning. Nu är
jag så trött i huvet att jag bara vill
slappa. Det får bli med P. D. James
och en öl.
/alf

E0327
Jag uttryckte mig onödigt negativt
om politiker. Man kan naturligtvis
vara i god tro vad gäller riktigheten
i sakfrågan.

Mitt resonemang gäller f ö inte bara
inom politiken. Det har alllmän
giltighet, menar jag. Även de
skarpsinnigaste resonemang blir
meningslösa, om postulatet är orik-
tigt/osant - i alla sammanhang. Men
det är ju självklarheter.
/ebbe

E0327-2
Dg4 - g5.

Man kan tricksa med statistik som
man väl kan göra med all veten-
skap. Ett exempel: Köp 2 lotter och
du har dubbelt så stor chans att
vinna!

Har du granskat Per Ahlmarks pos-
tulat? Jag har för mig att han är
litet lös i köttet (det är de flesta).
Läste något dylikt för en tid sedan,
som jag dock inte kommer ihåg.
/ebbe

A0328
De7 - e4
Vilket är Per Ahlmarks postulat?
Har ingen aning om vad du menar.
Jag gillar hans åsikter som de
redovisas i boken.

Den senaste trenden som våra fixare
har kommit fram till är ERKÄNN
FEL! Dagens Nyheter har egen
Felombudsman. Det gäller att öppet
erkänna när man gjort eller haft fel.
Varför? Därför att någon trendnisse
har kommit på att detta är
förtoendeskapande. Därför går t ex
Kofi Annan ut och erkänner att han
var försumlig när det gäller Ru-
wanda. Snart kommer andra att
följa efter. Bättre förekomma än
före-kommas. Och ingen av de
slipade, maktgalna killarna bryr sig
ett dugg om andra.

Fortfarande är det turbulent på
CADfron ten  utan  lä t tköpta
lösningar i sikte. Inte mycket mer
att tala om annat än att det gör mig
trött i huvet. /alf

E0328
Ta1 - f1.
Jag menar: Per Ahlmark har väl
något slags utgångspunkt, dvs pos-
tulat, för sitt resonemang. Skulle
postulatet vara oriktigt blir det
följande resonemanget meningslöst,
hur logiskt och smart det än kan
verka vara. Välkänd sats inom
logiken.

“Och ingen av de slipade, makt-
galna killarna bryr sig ett dugg om
andra”. Jag fattar inte riktigt, hur
denna sats hänger ihop med det
föregående.

Vilken dag i maj är det nu du har
födelsedag?
/ebbe

A0329
Jag är för trött i huvet för att föra
något resonemang. Däremot ser jag
en möjlighet att schacka:
Td8 - d2!!!
Om jag fyller år mer så är det 24/5
/alf

E0329
Kg2 - g1.
Jag är också trött i huvet idag.
/ebbe
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A0330
Tf6 x f3
Jag funderade över din fråga om Per
Ahlmarks postulat. Det finns na-
turligtvis inget sådant - han skriver
i boken jag läser om sina åsikter i
en massa ämnen.
Men om man skulle sammanfatta
hans inriktning så är det att han
är liberal och sätter frihet högre än
mycket annat.
anser att demokrati är den ENDA
vägen till någorlunda fred och frihet
på jorden.
hårt kritiserar diktaturer och män-
niskor som stöder sådana
tycker att FN sköter sitt uppdrag
mycket illa i de flesta fall
anser att man måste möta etnisk
rensning och folkmord med kraft-
fullt våld
stöder Israel därför att det är en
demokrati som försvarar sig mot
diktaturer
stöder USA därför att det är en
demokrati som många gånger har
fått rädda ett uselt Europa från sig
själv.... med mera.

Jag läser hans inlägg som kolumnist
i DN sedan 1999 och det är för-
underligt hur han gör samma
bedöm-ningar av människor och
förhål-landen som jag själv gjort
och gör.

Så visst förstår jag alla dessa vän-
sterflummare, intellektuella, islam-
ister osv som känner sig träffade.
“Lös i köttet” skulle kunna vara en
sådan kommentar - när man inte
kan argumentera finns det andra
sätt.
/alf

E0330
Så var det “färdigt” igen. Förstår
inte riktigt vad som hänt. Förr
spelade vi alltid någorlunda jämt.
Har du blivit mycket bättre eller jag
mycket sämre? Nå, det ena utesluter
inte det andra. I brist på öppnings-
teoretiska kunskaper får det bli det
vanliga draget: e2 - e4.

Jag har inte läst Per Ahlmarks bok
och kan därför inte diskutera den.
Det du säger om den låter ju bra,
men inte särskilt originellt. Man har
liksom hört det förr. Men kritiserar

han inte Israel och USA i något
avseende?

Flummare finns det gott om: i alla
väderstreck. Ibland kan jag tro, att
världsarenan är en enda stor flum.
Flum och slum.

Här kan det passa med ett citat av
en gammal cyniker: Få är så
vältaliga om demokrati som gamla
dik-taturanhängare som förlorat.
(Jfr “när fan blir gammal, blir han
religiös”) Passen Eder för falska
profeter, som Jesus sa.

Idag fick jag brev ifrån min gamle
lumparkompis Jan Nyberg i
Sollefteå. Han är mycket upprörd
över Laila Freivalds insats som
Sveriges representant i FN:s kom-
mission för mänskliga rättigheter
den 17 mars i Genève. Hon underlät
att nämna (på tal om Kuba) att man
under 1990-talet avslöjat och avvärjt
170 USA-planerade terroristattacker
mot Kuba; men mer än 3000 ku-
baner har fått sätta livet till. Etc.
Dessutom, mot all god sed, lämnade
hon sessionssalen direkt efter sitt
anförande mot Kuba. Hon ville
förmodligen inte lyssna på den
kritik som följde. Annars kunde hon
ex-vis av Zambias representant
Owen Daka ha fått veta, att hans
lands läkarkår till 80 procent består
av kubanska läkare. Och att stu-
denter från fattiga länder får gratis
läkarutbildning i Havanna - tillsam-
mans med fattiga studenter från
USA!

Jan slutar brevet med följande ord: I
år var det USA:s ombud Costa Rica
som fick avlämna en Kubafientlig
resolution till FN-kommissionen.
Nästa år är det väl Sveriges “tur” att
bistå stackars USA mot den farliga
förebilden Kuba. Där finns ju
grundlagsenlig rätt till arbete, bos-
tad, utbildning, kultur, idrott och
hälsovård. Det är lite mer än vad
USA och EU kan erbjuda. Eller
alldeles för mycket skulle väl Bush
och Freivalds & Persson säga..

Jag förmodar att denna version
något avviker ifrån Per Ahlmarks.
Eller?

Tid efter annan blir man tillfrågad,

om man tror på ett liv efter döden.
Mitt svar är: Nä, men på fejkade
begravningar.
/ebbe

A0331
e7 - e5
Jan Nyberg - är han stolle eller är
han ironisk? Förebilden Kuba?
Grundlagsenlig rätt till arbete, bos-
tad, utbildning m m. Hur ser rätten
ut? Du får väl välja yrke fritt och
inte efter vilka förmågor som
behövs eller efter vad du anses
passa för? De 80 läkarna hade väl
alla frivilligt åkt till Zambia? De
ingick väl inte i ett statligt utbyte av
tjänster? Och om du inte är nöjd
med anvisat arbete är det väl bara
att byta? Fantastiskt att ha rätt till
bostad. Vilken? Får du kanske
välja? Nå, visst är det skönt att bli
omhändertagen. Härligt att en stark
person styr på livstid!

Och låt oss inte glömma att de lever
i en demokrati med fri press, fria
åsikter. De kan resa vart de vill,
kritisera vem de vill. De lever ju i
en FÖREBILD. Andra förbilder har
av någon anledning gått åt helvete
-Östtyskland, Sovjet, t ex. Men
andra paradis finns kvar: Nordko-
rea, Vietnam, Kina för att bara
nämna några.

Ett bra sätt att betygsätta en stat
borde väl vara att undersöka om
människor söker sig dit eller
försöker fly därifrån. Vilka gräns-
poliser i vilka stater försöker hindra
invandring respektive stopp flykt-
försök? Men hu så märkligt!

Nybergs version avviker nog inte
bara från Ahlmarks och min -
för-hoppningsvis även från de flesta
andras. Hur är det med din egen?

Egentligen borde man inte spilla
ord på stolliga åsikter - det går ändå
inte att få en vettig diskussion med
argument och logik. De frälsta är
enögda -som t ex Jehovas Vittnen.
Eller alla de svenska kommunister
som på 20-talet reste till Sovjet för
att få leva i den fulländade staten.
Sällan har väl uppvaknandet blivit
värre än för dessa stackare. Såg du
möjligen TV-serien för något år
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sedan med intervjuer av släktingar
och offer som lyckats fly?

Varför skulle Ahlmark kritisera Is-
rael eller USA? För varje P A finns
det ju minst tio som sköter det
jobbet - i alla tonarter. Däremot
kritiserar han vissa personer, Sha-
ron och Clinton t ex.

Fejkade begravningar kan nog vara
kul. Tidigare ansåg jag att levandet
var en förmån. Numera är det mest
en plikt.
/alf

E0331
Sg1 - f3.
Jan Nyberg och du är på sätt och vis
ganska lika: ni har båda en ganska
apart image.

Jan har vistats i familj på Kuba ett
flertal gånger, flera månader i
stöten. Han borde således veta, vad
han talar om. Helt uteslutet att han

A0331-2
Sb8 - c6
Åh, det förklarar saken - om Jan
menar jag. Hur många var det inte
som besökte Kambodja, Irak, Viet-
nam och Nordkorea t ex, och sedan
skrev initierade rapporter om hur
“man bygger sin demokrati på ett
närmast pedantiskt sätt” och andra
tydligheter.

Nix, jag följer inte med till Kuba.
Även om jag teoretiskt tycker att det
finns bättre regeringsformer än
demokrati, så håller jag med P A
om att bland människor och på den
här planeten är det endast demokrat
som borde räknas. Alla andra stater
är antingen skurkstater eller bör
b e t r a k t a s  m e d  s t ö r s t a
misstänksamhet.

Det finns en skiljelinje i Europa
mellan de stater som nyligen har
frigjort sig från det kommunistiska
oket och de som i sin självgoda
självbelåtenhet bara kan häckla
USA för att de befriats från Hitler
och nazism. Estland, Lettland, Li-
tauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slo-
vakien m fl värdesätter Nato mycket
högre än EU. De har visst aldrig
blivit svikna av amerikaner, men
flera gånger av europeer.
/alf
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När livet ibland ger men än du kan klara,
när 24 timmar inte räcker till, minns då
syltburken och ölet.
En professor i filosofi står framför sin klass,
med några saker framför sig på katedern.
När lektionen börjar lyfter han, utan att säga
något, fram en stor och tom syltburk, och
fyller den med golfbollar. Han frågar sedan
studenterna om burken är full. De nickar
jakande. Så plockar professorn upp en låda
med små färgade kulor och häller dem i
burken. Han skakar burken lätt och kulorna
finner vägen till hålrummen mellan golfbol-
larna. Igen frågar han studenterna om
burken är full.
De nickar jakande igen.
Professorn tar då upp en påse med sand och
häller den i burken. Självklart fyller sanden
hålrummen mellan golfbollar och kulor.
Återigen frågar han studenterna om burken
är full och studenterna svarar med ett
rungande JA. Professorn plockar då fram en
stor burk öl från under katedern och häller
hela innehållet i burken, vilket effektivt
fyller upp hålrummen mellan sandkornen.
Studenterna börjar nu skratta.
Nu, säger professorn när skrattet lagt sig,
ponera att denna burk representerar ditt liv.

Golfbollarna är de viktiga sakerna i livet, din
familj, dina barn, din hälsa, dina vänner,
dina favoritsysselsättningar, saker som om
allt annat försvann, och bara de sakerna
återstod, så skulle ditt liv fortsatt vara
fullständigt. De små kulorna representerar
de andra sakerna som betyder något, ditt
jobb, din bil, ditt hus. Sanden är allt annat,
de små sakerna. Om du först häller sanden i
syltburken, fortsatte professorn, blir det
ingen plats till golfbollarna och småkulorna.
Det samma gäller i livet.
Om du spenderar för mycket tid och energi
på de små sakerna, får du aldrig plats till de
sakerna som är viktigast för dig. Koncen-
trera dig på de saker som är viktigast i ditt
liv. Lek med barnen, ta dig tid till motion,
bjud ut din kära på middag, spela 18 hål till.
Det blir alltid tid kvar till att städa huset och
kasta soporna. Ta hand om golfbollarna
först, det som verkligen betyder något.
Prioritera. Resten är bara sand.
En av studenterna sträckte upp handen och
undrade vad ölet representerade. Professorn
log. Jag är glad att du ställde den frågan.
Det visar bara att hur fulländat ditt liv än
kan verka, finns det alltid plats till en stor
öl!

Syltburken & ölet

är en spefågel är det förstås inte.

Vi, du och jag, borde kanske resa
till Kuba och kolla själva! Självklart
säger jag detta i skämtsam ton. Vid
närmare eftertanke: det kunde också
vara ett seriöst förslag. Kanske är
det sådana “tokiga” saker man
borde göra litet oftare. Det kunde bli
en upplevelse: att minnas, att
berätta för barnbarnen. Amigo,
caramba - olè!?
/ebbe
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