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A070401
Db2 - c3

Hoppas du hade roligt i Stockholm!

Nu skall jag strax åka och hämta
barnbarn i Nässjö.

C-vitaminer har nog inget med
utslag att göra. Gift och kvalster
låter troligare. Antagligen tar dina
celler över och fixar det hela. Vet
du att man snart kan få människan
att återskapa förlorade kroppsdelar
precis som ödlor kan? En arm växer
ut och blir likadan som den
avsågade - lika gammal, med
samma utseende. Det handlar om
stamceller förstås.
/alf

E070402
Tb1-a1.

Jo, vi roade oss ganska tappert i
Stockholm. Vi anlände lördagen
den 31 mars kl 12.40. Klockan 13
deltog vi i en guidad tur på Operan
(Fantomen syntes dock inte till).
Sedan strosade vi ner genom stan
till Dramaten och kl 16 såg vi Ett
drömspel av Strindberg. En stark
föreställning som kan
rekommenderas. Nu ville
kroppastöllet ha sitt och vi hamnade
så småningom på en indisk
restaurang Hurry Curry vid Sergels
torg, där vi intog en starkt kryddad
kycklingfilé (som gav mig
halsbränna).

Kvällen avslutades med biobesök: vi
såg The Queen med Helen Mirren i
titelrollen. Sedan var det dags för
cellen på Långholmen.

Söndagen den 1 april bjöd på ett
strålande vackert vårväder (har du
sett några bra aprilskämt förresten?
DN hade en ganska skojig grej om
EU-förslag av sommarsemester i
september). Vi strosade Söder
Mälarstrand (ibland lossar vi ej
sand) in mot centrum. Vek av
norrut över järnvägsbron och
hamnade på Riddarholmen, där vi
besåg och beundrade alla de gamla
fina byggnaderna. De kunde bygga
hus förr!

Mitt närminne! Tänk jag kommer
inte ihåg vad vi gjorde resten av
dan.

Men i varje fall var vi ånyo på bio
och såg en film om Edith Piaf.

Måndagen den 2 april bjöd på ännu
en vacker vårdag. Efter att ha
intagit en stadig brunch på
Långholmens Wärdshus begav vi
oss in till stan.

Minnet haltar igen. Hur som helst
företog vi sightseeingturer per buss.
Besökte Nordiska Museet. Landade
omsider på Djurgården där vi
företog en fotvandring (mina fötter
kändes vid det här laget som
brännande klumpar) till
Rosenlunds(?) slott. Tillbaks igen på
värkande ben till Blå Porten, som
bjöd på gott kaffe och välsmakande
bakverk. Därefter tog vi
Djurgårdsfärjan till Gamla Stan.
Vid Skeppsbron såg vi de stora
Finlandsbåtarna lägga till. En
imponerande syn.

Om jag sedan tillägger, att Inger
varje dag drog iväg med mig genom
ett otal butiker, gallerior, etc. blir
bilden mera fullständig.

Klockan 18.25 utrymde vi kungliga
huvudstaden. I rasande fart förde
oss X2000 söderut och kl 22.52 var
vi åter i göingemetropolen.
Ebbe

A0403
Hej Trenter-Strindberg!
Ta2 x a1
Då antar jag att du tar tillbaka så
här:
Dd1 x a1 Sh5 - g3 he he

Ja, det var en livlig skildring av hur
man orienterar i Stockholmet. Jag
förstår om du är dödstrött både i
benen, fötterna och hjärnen. Jag
skulle aldrig klarat av den resa du
beskriver.

Lustigt med alla stockholmsnamn -
de låter så bekanta från alla böcker
man läst.

Men varför har du inte skickat
bilder? Du måste ju ha fotat en hel

del, eller hur?

Här är som vanligt kaos. Alla
ringer, jag handlar och lagar mat
och har i bland hand om barnbarn,
samtidigt som jag försöker tjäna
pengar på börsen.

Nu skall jag se på Claudius med
Frida.
/alf

E0403
Huvaligen, vilket drag du fick till!
f2xg3. Du slår väl Löparen:
Dc3xe3!! Jag igen: Tf1-f2.

Nej, vi hade tyvärr glömt att
medföra kamera.

Kröppen kliar och värker.
Ebbe

A0404
Lf8 - b4
Jo, det såg kul ut, men nu tycker jag
inte det verkar så bra.

Jag är dödstrött och mår inte så bra.
Inget att tycka till om.
/alf

E0404
Sd2-f1.

Undra på att du är trött, som du
håller på. Relax!
Ebbe

A0405
Hej - och mycken tack för
PÅSKhälsningen!

Sen blir det lite snett med schacket.
De3 - a3

I morgon åker vi till Stockholm - så
tidigt det nu går med sömniga barn.
Dom kommer aldrig i säng förrän
vid elva och sen måste jag ha en
stund själv så då blir klockan tolv.
Och så upp sex. Det blir lite tungt i
längden.

I dag skulle Birgit beställa pizza, en
stor och en liten.

- Nu ringer jag till Babylon vi
dkyrkan och beställer. Så hämtar du
vid sex.
- Visst, visst.
Sju minuter i sex åker jag ner till
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Babylon, stormar in och säger: -
Min fru ringde för en stund sen och
beställde en nummer 1 och nummer
7 - färdiga vid sex. Hur går det?
-- Vadå? Det är ingen som har
ringt!

Tre personer stirrar hotfullt på mig
- de är alla mörka i hyn och ser ut
som terrorister. -Här finns inga
beställningar!

- Då har hon naturligtvis ringt till
fel pizzabagare. Nu gäller det att
gissa! Ursäkta så mycket.!

Jag dryper ut och undrar vart hon
ringt - troligen till Amigo. Gasen
ibotten - nu 17:59 - och 18:01
bromsar jag in utanför AMIGO.
Rusar in och hinner säga: -Min fru
...en stor o...

-Dom är färdiga - HÄR!

Som tur var hade jag vittnen på att
hon ringt fel - annars hade hon
aldrig gått med på det.

Nu skall jag packa och syssla med
en mängd nödvändiga ting. Under
måndagen är jag hemma igen och
börjar slita med allt det jag inte
hunnit med under veckan.

GLAD PÅSK på Dig och
Inger!

/alf

E0405
Da1xa3. Du slår tillbaka: Lb4xa3.
Jag igen: Le2-d1.

I Stockholm, tänker jag, får du
möjlighet att vila upp dig litet. Väl?
Ebbe

A0409
0 - 0

Inget busväder (mellan 5 & 10m cm
blötsnö) på hemvägen kunde hindra
mig att hålla den vanliga tiden på
tre timmar & en kvart. Visserligen
var vi nära döden en gång men
bilen och kallt blod fixade det.
Birgit höll på att få hjärtstopp.

Jo, jag har vilat, ätit, druckit och
läst om slaget vid Trafalgar och om
den fantastiska miljö som dessa
segelfartyg utgjorde. Massor med

frågor som jag inte fått besvarde i
Hornblower-böckerna blev riktigt
genomgångna. Alla som är
intresserade av segelfartyg bör läsa
Roy Adkins Trafalgar. I övrigt såg
Frida och jag resten av Jag,
Claudius.

Nu har jag hunnit leverera en
CAD-licens, och i morgon skall jag
bli färdig med en sats
Brukspatroner.
/alf

E0409
Tf2-c2.

Hade du så bråttom hem?

Ja, du fick tydligen a good time in
Stockholm. I vilken stadsdel bor
Pia? Och vad heter hon förresten?

Tänker du nappa på Avanzas
fondpaketserbjudande? Jag avstår
nog.

Nu är jag förkyld igen. Ögon och
näsa rinner non stop. Och klådan
har inte blivit mycket bättre. Nå, det
ska väl gå över.
Ebbe

A0410
Sc6 - b4

Jo, jag hade ganska bråttom på
hemvägen. Och jag har väldigt svårt
för att köra sakta.

Jag begriper inte hur du lyckas bli
förkyld igen om du nu förser dig
med depåCvitaminer. Du måste var
mycket speciell. Öka dosen till två
per dygn. Och drick TreoComp i
whiskey - inga baciller klarar den
kuren!

Nej, jag skall inte lägga mer pengar
på fonder just nu. Jag har fullt upp
med att köpa och sälja aktier.
/alf

E0410
Tc2-e2.

Jaja, nu tror jag att jag vet, hur du
kommer att dö, fartdåre.

Undrar om du tacklar din
huvudvärk på rätt sätt. Jag citerar ur
tidskriften Pax: “Frida Blom
(ordförande i Svenska Freds- och

sjukskriven ett år) har haft migrän
och huvudvärk konstant, dagligen.
Felaktig medicinering och
överdosering har förvärrat
huvudvärken. Först när alla
mediciner togs bort, och efter flera
veckors abstinenshelvete, släppte
plötsligt all huvudvärk och Frida
Blom har inte haft huvudvärk på
fyra månader.”
Något att tänka på?
Ebbe

A0411
Lc8 - a6

Ja, antingen av fartens tjusning eller
av glödande ilska - så far jag till
helvetet.

Glömde din fråga om vad Pia hette
- jag antar i efternamn? Gruvö-
Albiin heter hon och bor I Skogås,
ett idylliskt villaområde.

Intressant om Frida Blom. Det
förvånar mig inte att hon blev bättre
när man tog bort en massa olika,
motverkande mediciner. Ser man på
biverkningar för en del läkemedel
står det ofta just huvudvärk. Nu kan
jag inte jämföra mig med F Blom.
Min huvudvärk är mycket
lindrigare, jag tar bara en nyttig
medicin regelbundet - TreoComp -
och i undantagsfall RelPax eller
morfin. Jag är aldrig sjukskriven
eller förkyld. Faktiskt har mina
plågor blivit avsevärt lindrigare med
tiden - om man jämför intensitet
och frekvens.

Nu skall jag strax se på
Impressionisterna - det finns en del
guldkorn från SvT!
/alf

E0411
Te2-e3. Det här kan jag nog inte
reda ut.

Tyvärr glömde jag och missade
halva programmet om
Impressionisterna.
Verkar vara en sevärd serie.

Va´bra att din huvudvärk har blivit
lindrigare.

Via telefonkatalogen zoomade jag in
Pias och Kjelles hus. Det såg riktigt
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idylliskt ut i Skogås.

Bifogar en nytagen bild av vårt hus
Ebbe

A0412
La3 - b2
Kämpa på du.

Som sagt, serien är ett guldkorn.
Den går i tre delar så håll utkik
efter den sista!

Telefonkatalogen Eniro och HITTA
är fantastiska. Vore man terrorist
skulle det vara enkelt att göra sig av
med vem som helst via GPS-styrda ,
sprängmedelsladdade, småflygplan.

Tjusig bild med intressanta skuggor
på ditt hus! Vill du se hur
skogåshuset ser ut från marken kan
jag leta reda på något.

Jag antar att du är uppdaterad om
hur man förväntar sig att
stamcellsanvändningen kommer att
utvecklas - vi blir som ödlor: en
förlorad arm kan fås att växa ut och
bli exakt likadan som den gamla;
samma utseende, ålder, osv.

På sikt behöver vi inte döda djur för
att få kött. I stället använder man
stamceller från grisar, nötkreatur &
andra för att producera fransyska,
filé, innanlår, sidfläsk m m. Kanske
hinner man uppleva den första
odlade biffen innan man lägger sig i
kistan.

Ny teknik är spännande. Företaget
Guideline Oil har utvecklat en
metod att styra borrkonan utan
fysisk förbindelse med den - och
tagit patent på metoden. I går köpte
jag 2000 aktier för 4:- och idag steg
dom till 4:70.

I dag har jag deklarerat färdigt.
Nettot på firman blev 152000:- och
det mesta går bort i skatt. Så nu
gäller det att betala in till
skattekontot varje månad -
restskatten ligger säkert på 40000:-
förutom de 50000 jag redan betalt.
Men det är ju så häftigt att plundras
enligt Sahlin.
/alf

E0412
Nej, det är hopplöst, jag har spelat
partiet. Så nytt parti: e2-e4.

Vad har du själv för syn på
stamcellsanvändningen?

Nu måste jag klia mig, och skölja
kranen.
Ebbe

A0413
e7 - e5

Jo, så småningom hade det nog gått
åt helvete för vit, men då måste
svart akta sig för misstag.

Stamceller är fantastiska! Vilka
möjligheter de öppnar på alla
områden! Jag önskar alla forskare

på området lycka till och hoppas på
användbara resultat inom
sjukvården - bl a.

Sen kan alla religiösa komma med
sina ack och ve - de kommer ändå
inte att kunna hindra några
framsteg på området.

I måndagskväll började jag få ont i
halsen, kände mig trött och hade för
övrigt symptom på förkylning. Då
tar man en extra 1000 mg Cvitamin
på kvällen och kompletterar med
revitonil. Efter tre dagar är alla
symtom borta med denna metod -
viktigast är den dubbla C-
vitamindosen.

Gör sammalunda och känn dig
fri(sk)!
/alf

E0413
Sg1-f3.

I kväll har vi sett en riktigt rolig
dvd-film, som Inger lånat hem ifrån
biblioteket. Den heter Chicken
run/Flykten från hönsgården och
rekommenderas.

I morgon ska jag börja fasta. Har
köpt ett vitaminfastepaket för 380
kr. Jag hoppas att det ska eliminera
klådan.
Ebbe

A0414
Sb8 - c6

Har hört talas om den filmen - bra
kritik.

Jaha, underliga äro de religiösa
övningarna. Men är du inte lite sent
ute? Fastar man inte före påsk?

Själv är jag dödstrött efter allt
satans trädgårdsarbete. Men nu är
potatishinkarna i växthuset besådda
och potatislande grävt och gödslat. I
morgon skall jag påta ner knölar i
moder jord. När jag grävde hittade
jag några potatisar från förra året.
På prov kokte jag dom och märkligt
nog smakade de som färska, trots att
de borda vara ordentligt omruskade
efter en svår vinter.
/alf

Internet mail Ebbe - Alf april 2007

MEA0704.DTP

3



E0414
d2-d4. Har jag inte försökt denna
öppning tidigare och med dåligt
resultat?

Nej, det är inte av religiöst nit jag
fastar. Anledningen är mera
prosaisk. Jag ska testa en
naturmedicinsk ordination. Litet
spännande är det allt.
Ebbe

A0415
e5 x d4

Tja, vi har väl spelat alla möjliga
varianter vid det här laget. Och du
börjar ju alltid på samma sätt.

Detta väder är onaturligt. Jag går
omkring som på sommaren och
vertikalskär gräsmattan, tömmer
poolen för rengöring och svettas
utan att kunna hoppa i vattnet. Jag
vill ha moln, regn och normal
temperatur!

I går skulle jag spela in en sen film
igen. Och när jag spelar upp
hamnar jag mitt i filmen. Då
äntligen begrep jag vad den
förbannade DVDspelaren har för sig
- den visar helt korrekt tid
(sommartid) , men spelar in efter
vintertid. Och ändå är det en
SONY! Nå, nu vet jag hur den skall
behandlas, men det retar mig att det
tog två missade filmer för att jag
skulle begripa.
/alf

E0415
Sf3xd4. Nej, det här var nog ingen
bra öppning.

I kväll har jag sett en riktigt otäck
Wallander-film på TV4. Innan
frosten hette den och handlade om
religiös fundamentalism. Sekten
kallade sig Guds brinnande vrede
och skydde inga som helst medel.
Rejält hemsk var den. Jag ställer
mig litet frågande till effekterna. Är
det egentligen bra att sådana filmer
produceras och visas?

Idag har jag avverkat en dags riktig
fasta. Jag känner mig litet matt och
har litet ont i huvet. Men det sägs
gå över. Det lär vara värst de första

veckorna. Nå, det var ett skämt
(hoppas jag): läs “dagarna”.
Ebbe

A0416
Lf8 - c5
Om öppningen är bra lär väl
framtiden utvisa.

Jag letade reda på Innan frosten
kommer och bläddrade genom den.
Bara ett svagt minne fanns kvar i
mitt huvd - så svagt att det var
nästan inget alls. I början tyckte jag
Mankells böcker var bra, men den
känslan försvann med åren. Kanske
var det när man började göra film
av dem. Jag minns att jag tyckte de
var en enda grådaskig hisoria och
jag tyckte sämre och sämre om
huvudpersonen och hans
uppträdande.

Nu tänker jag dra igenom boken
igen och se om något ändrats.

Livet djävlas med mig och jag är så
arg över alla motgångar i alla
förbannade detaljer i vad jag måste
göra, så jag skall nog inte skriva ett
ord till.

Jo - hoppas du trivs med fastan och
att du mår bättre av den på sikt.
/alf

E0416
Sd4xc6.

Här har det inte varit roligt idag.
Igår insjuknade Inger i influensa,
och idag har fastan plågat mig. Inte
har den hjälpt emot klådan heller.
Än så länge i varje fall.

Innan frosten är faktiskt den enda
Wallander-film jag har sett. I rollen
som Linda, Kurt Wallanders dotter,
sågs Johanna Sällström, som för
någon vecka sedan tog livet av sig.
Det kändes litet underligt. Såg på
löpet att fadern hade opponerat sig
och kallat TV4:s agerande för svek.

Om jag är kry far jag nog till Hörby
på fredag och deltar vid
begravningen av Maja Möller,
Görans syster. Hon blev hela 92 år
gammal.

Nu kliar det alldeles förbannat. Jag

tror jag blir vansinnig. Har nu blivit
kallad till återbesök vid
hudmottagningen i Kristianstad den
9 maj. Hoppas att de nu med hjälp
av proverna kan ge en riktig
diagnos.
Ebbe

A0417
Dd8 - f6

Du måste ha det verkligt besvärligt
och jag beklagar och känner med
dig. Inte förrän 9 maj? Inte ger jag
mycket för svensk sjukvård. När
man läser om hur det går till i
andra länder i Europa när det gäller
väntetider undrar man hur någon
kan tro att vi har “världens bästa
sjukvård”.

TV4 brukar klanta sig i sådana
sammanhang. De har säkert
medvetet valt filmen just för att
Johanna var död - de spekulerar
alltid i sensation och dålig smak.
Fast de har antagligen långt till
TV5:s och TV3:s prestationer på
området. Men det är hörsägen från
min sida - jag kan inte se dessa
kanaler.

Maja var tydligen en riktig
krutgumma. Åldersskillnaden till
Göran verkar väl stor. Var Göran
ett litet sladdbarn - som min syster
Evy?

Har du klåda över hela kroppen
eller bara lokalt? Mer eller mindre
på dygnet?
/alf

E0417
Dd1-f3.

Jo, Göran är ett riktigt sladdbarn.
Maja hade tre(eller fyra) äldre
syskon!

Jo, jag har klåda i princip över hela
kroppen. Jag kan aktivera den
genom att klia var som helst. Men
värst är den på armarna och bålen.
Visst är det väl långt till återbesöket
den 9 maj ifrån den 29 mars, 42
dagar!

Och Inger är redigt influensasjuk.
Ebbe
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A0418
Df6 x c6

Det gäller alltså att inte börja klia -
hur det nu skall gå till, när det är så
skönt? att börja.

Hade tänkt skriva innan
Impressionisterna, men hann inte.
Hoppas du sett sista delen, en
underbar serie.

Hela dagen har jag hållit på med
poolen, men nu är den äntligen ren
och vattnet rinner, friskt och klart -
hela natten. Det tar två dygn
-nästan - att fylla den.

Nu skall jag fortsätta med CAD.
Hoppas Inger är på bättringsvägen.
Ta dubbla C-vitaminer! Äter du
inget alls? Inte ens blåbärssoppa?
/alf

E0418
Sb1-c3.

Nu har jag diagnostiserat mig själv
med hjälp av en läkarbok. Så vitt
jag förstår, lider jag av dermatitis
(hudinflammation). Min hud är torr
och får för litet fukt. Bästa lindring
får man i ett badkar med svalt
vatten.

Ironiskt nog kanske fastan bara
förvärrade klådan: en del av
“slaggen” tar sin väg ut genom
porerna i huden.

Men jag fortsätter med fastan i alla
fall. Den kan ha positiva effekter på
andra vis. Jag drickäter (med sked)
grönsakssoppa och fruktdrycker
samt örtte fem gånger om dagen.
Inget vidare men det går bättre nu,
har vant mig.

Jo, vi såg också Impressionisterna i
kväll. Fäste du dig vid någon
särskild av dem? Jag fann dem alla
beundransvärda. Som språkrör hade
Monet ett försteg. Och vilken
underbar näckrosdamm han hade
skapat!

Dagens Stig Johansson: “En del
människor tror inte på Gud - ett
förhållande som tycks vara
ömsesidigt.”
Ebbe

A0419
a7 - a6

Din diagnos låter ganska trolig.
Men om huden är torr och spricker
finns det väl många salvor som
kurerar detta. Fast över hela
kroppen....? Badkar? Brukar du inte
bada bastu? Då blir man väl
ordentligt fuktig? Men kanske torr
efteråt. Kanske var det därför man
smorde sig med olja i gamla tider?
Varför inte bli Den Smorde I Osby?
Fanns det inte en originell präst
därstädes som smorde folk?

Allvarligt talat så hoppas jag
verkligen att du blir bra på ena eller
andra sättet. Är Inger på
bättringsvägen?

Det fina med Impressionisterna var
bl a att det var så utsökt komponerat
med dessa ögonblicksbilder
kopplade till olika tavlor
sammanvävt med sanna händelser
ur brev, anekdoter, verkliga platser
och goda skådespelare. Jag ångrar
att jag inte spelade in hela serien -
den skulle vara värd att se flera
gånger. Monet var ju den som
överlevde dem alla - en verklig
krutgubbe.

Stig Johansson har en klar och
tydlig gudsbild.
/alf

E0419
Lc1-e3.

Jo, idag bröt jag fastan. Talade med
läkaren idag, som sa att fastan
stressade huden. Så jag tänkte rätt:
fastan förvärrade klådan. Nu måste
jag trappa upp matintaget försiktigt.
Den smorde? Åtminstone är jag hal
som en ål.

Inger är bättre. Hon var faktiskt på
jobbet idag. Tyckte det var
nödvändigt, eftersom den nye
chefen, Torbjörn Nilsson, kommer i
morgon.

Jag instämmer i din syn på
Impressionisterna. Roligt när
underhållning kan kombineras med
bildning. Det var ju ett stycke
intressant kulturhistoria som bjöds.
Även jag missade att spela in
programmet, tyvärr.

I kväll har vi varit på teater och sett
Marknadsafton av Vilhelm Moberg.
Visst bjöd den en del munterheter,
men pjäsen börjar kännas litet
dammig. En form av ädelbuskis, om
uttrycket tillåts.

I morgon far jag till Hörby och
Maja Möllers begravning.
Ebbe

A0420
Lc5 x e3

Hur länge skulle fastan ha pågått?
Och vad och hur mycket fick du
äta?

Nå, det är nog klokt att avbryta och
pröva metoden när du inte har
några krämpor som t ex klåda och
utslag.

Hade jag fått bestämma hade man
sänt fler halvdokumentärer - en
blandning mellan spelfilm och
verklighet kring författare,
kompositörer, konstnärer,
uppfinnare, ingenjörer,
universalgeni m fl. Jag minns i
TV:s början hur fängslad jag var av
två italienska serier; en om
Leonardo da Vinci och en om G.
Verdi. Fortfarande har jag klara
bilder i hjärnan från dessa serier.

Flera av Mobergs pjäser kan väl
kallas ädelbuskis utan någon
nedvärderande sidomening, och
Marknadsafton, som jag sett på TV
ett par gånger, är ett bra exempel.
Fast människorna finns väl inte
längre - därav mossigheten. Det är
ungefär som när man ser gamla
revyer med Hasse & Tage - man
skrattar inte längre åt det som var
roligt förr.

Så Göran hade flera ÄLDRE
systrar? Hade han någon broder
eller var han den sista lyckade
satsningen på en arvprins? Hälsa till
honom när du besöker Hörby!
/alf

E0420
Df3xe3.

Fastan skulle ha pågått en vecka,
eller längre om man så vill och det
känns bra. Jag fick 5 flaskor med
safter/muster att drickäta, långsamt
med sked för att öka
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mättnadskänslan och för att inte
stressa magen.

Göran har två äldre bröder: Sven
som är 93 år gammal och bor i
Torekov, samt Lars som var tre år
yngre än Maja och som dog 79 år
gammal, vilket måste ha varit för 10
år sedan, således 1997.

Jag fann begravningen idag enkelt
och smakfullt anordnad. Göran
tyade t o m att hålla ett litet tal,
medan tårarna som vanligt rann på
mig.
Ebbe

A0421
Sg8 - f6

I vissa lägen kan antagligen fasta
vara en bra metod för att rensa
kroppen - i samband med att man
tror på det. Men det verkar jobbigt -
jag skulle nog aldrig klarat av det.

Mycket ofta numera funderar jag på
olika sätt att hjälpa det slutliga
livsmålet på traven.

Du är tydligen en mycket känslosam
person som lätt får fart på
tåreflödet. Vet inte om jag avundas
dig. Jag kan inte minnas att jag -
med undantag för en enda gång -
gråtit efter det att jag lämnade
Orup. Jo, jag snyftade lite när jag
hade gått vilse i skogen en gång
före tonåren.

Jag är nog en känslokall djävul.
/alf

E0421
0-0-0.

Min känslosamhet är verkligen
inget att avundas. Den är bara
pinsam.

I kväll har vi varit i Malmö och sett
Skånes Dansteaters föreställningar
Stream och Våroffer. I Våroffer
dansar en kvinnlig dansör helt
naken, vilket är sensationellt.

Vi åkte tåg dit, men vi fick lift hem
(i en komfortabel Volvo S-80) med
ett annat Osby-par, Frigga och Lars
Bäck.

Du “funderar mycket på olika sätt .
. .” Vad har du ev kommit fram till?
Ebbe

A0422
d7 - d6

Nej, jag avundas inte ditt tåreflöde.

Helt naken? Undrar just hur många
extra pers som köper biljett utan att
vara direkt intresserade av dans?
Var hon rakad eller fanns busken
kvar? Stormande applåder?

Ännu har jag inte kommit på något
riktigt bra sätt.
/alf

E0422
h2-h3.

Rakad? Jag satt inte så nära, att jag
just såg något. Nu var flickan blond,
vilket gör att busken inte blir så
accentuerad. Intressant?

Vad “entusiasmen” anbelangar, så
är ju lätt avklätt mera sensuellt än
naket. Naket kan vara konst, medan
lättklätt oftast är porr.

Efter begravningen strosade jag ett
tag ensam omkring i min barndoms
by. Här och var slokade
cirkusaffischer, vilket kom mig att
tänka på barndomens cirkusar och
den tomhet man kände, då de hade
demonterat tältet och gett sig av. En
liknande känsla grep mig nu: min
by var demonterad.

Läste en intressant artikel i dagens
Sydsvenska, sidan B4: Offentliga
rum bakom stängda dörrar. I ett
nötskal: Det privata har blivit
offentligt och det offentlga privat.
Artikeln slutar: “När vi tror på
demokratin går vi ut på torget med
något att säga varandra. När vi
tvivlar på den, bygger vi om vårt
kök och funderar på om det är rätt
att låta barnen gå kvar i den
kommunala, offentliga skolan.”
Ebbe

A0423
0 - 0

Som du sa så var det rent
sensationellt. Därav min undran om
rakningen. Fast när det gäller konst,

så lär vad som helst kunna räknas
dit.

Det förgångna har visst stor
betydelse för dig. Men Hörby har
väl alltid varit en liten sömnig
köping utan livfulla ungdomsgäng
som klubbar byinnevånare på
torgen. Du lider av nostalgi,
grabben. Kanske är det biverkningar
av dina utslag - hur är det med
dom? Måste du klia dig hela tiden?

Kanske har Sydsvenskan rätt om
demokratin - jag vet inte. Trenderna
i vad folk intresserar sig för är nog
lite mer komplicerade, och jag vet
ingen som säkert kan svara på
varför vi har uttryck som shoppa
loss eller shoppa runt. Är det för att
vi saknar meningsfullhet, att livet är
tomt som en påse? I så fall har det
alltid varit så - vi fyller påsen med
olika saker - att skrika om
demokrati eller göra om köket.

Kanske demonstrera i Vetlanda?

Bifogar en artikel ur SvD -sista.
/alf

E0423
Lf1-d3.

“Janne Josefsson sprider
socialpornografi”. Förhåller det sig
som Hjördis Flodström Nilsson
säger, så måste man ju instämma.

Jag har blivit alltmer kritisk till
massmedia. Kommersiella, politiska
och andra särintressen verkar styra i
alltför hög grad.

Nej, nostalgi är att ta i. Jag skulle
inte vilja leva om mitt liv. Däremot
blir jag lätt sentimental, när jag
tänker på en svunnen barn- och
ungdomstid.

Klådan har dessbättre blivit sämre,
om du missförstår mig rätt.
Ebbe

A0424
Lc8 - e6

Jag har alltid varit skeptisk till just
Janne Josefsson. Han har vinklat
lite för mycket. Han har fokuserat
på sin egen person lite för mycket.
Han lider av en svårartad hybris
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enligt min mening. Det finns andra
som granskat saker men hållit sin
egen person i bakgrunden och varit
mer objektiva. Just när det gäller
personer som framför åsikter,
förslag eller kritik - i alla typer av
media - så skulle jag vilja veta
vilket parti vederbörande röstar på.
Hur skall man annars kunna
värdera det man hör eller ser?

Så bra att klådan blivit sämre.
Kanske den dör helt och hållet med
lite övning?

I dag har jag bakat bröd för första
gången i mitt liv - i kök alltså. I
naturen har jag bakat på pinne men
det räknas inte. Spansk Limpa blev
det - den ser fin ut utanpå - jag tog
alldeles nyss ut den ur ungnen.

I morgon är det utbildning hela
dagen. En annan variant är
undervisning per telefon, som jag
också börjat med. Verkar vara
riktigt effektivt med rätt person.
/alf

E0424
g2-g4.

Vad gäller nakendansen glömde jag
att nämna en väsentlig sak:
ljussättningen var skonsam. Alltid
viktigare än man kanske tänker på.

Hur är det nu: Kan du läsa de
artiklar i Sydsvenskan, som jag
refererar till?

Såg du första delen om Henrik
Ibsen igår? Sevärd. Förskräcklig
farsa.

Jag bakar också ibland. Men inte för
ofta.
Ebbe

A0425
b7 - b5

Jaha, du menar att man såg inte så
mycket av härligheten i dunklet.

Insändare går aldrig att läsa på
nätet. Däremot bör man kunna hitta
det mesta, men det brukar vara
krångligt att hitta rätt. När det

gällde SvD kunde jag inte hitta
Josefsson utom genom att ta hela
sidan i PDF. Och det kan man bara
göra om man är prenumerant och
kan skriva in lösen o dyl.

Jo, jag såg Ibsens förskräckliga
farsa. En stolt och bedragen man
med en oäkta Henrik. Rena
Norenaren ett århundrade för tidigt.

I dag har jag undervisat i ett kör
under 6 timmar. Det tar på orken
och humöred. Nu skall jag dricka
massor med ÖL.
/alf

E0425
a2-a3.

Tar det på humöred att undervisa?

Vårbruket tar på krafterna. Nu är
jag så trött, så trött.
Ebbe

A0426
Sf6 - d7

Jo, under vissa omständigheter tar
det på humöred när man undervisar.
Om man är tvungen att vara skärpt
hela tiden och samtidigt har djävligt
ont i hoet (som Sune säger). För
även om det inte sker så ofta
numera, så finns det dagar då jag
måste ta morfin för att klara mig.

Även jag är trött efter en lång dag i
den satans naturen. Inte heller i dag
fick jag ner potatis och gladiolus.
Kanske i morgon. Även om det inte
är så många som ringer så blir
dagen sönderstyckad med samtal,
matlagning, handling med mera.

Nu skall jag vattna - det är alldeles
för torrt.
/alf

E0426
f2-f4.

Ja, jag förstår inte hur du orkar.
Har Sune också hoevärk?

Förmodligen far vi till Undenäs på
lördag. Inger har 5 dagars ledighet:
28/4-2/5.
Ebbe

A0427
Sd7 - c5

Nej, Sune har aldrig huvudvärk.
Däremot har han värk på andra
ställen, gikt, podager - och andra
ord svänger han sig med.

Nu är det så torrt i marken att man
måste vattna. I april! Visst är
världen upp-och-nervänd. I övrigt är
jag för trött för att tänka - ännu
mindre att skriva.

Tar du schacket med dig till
Undenäs? Stannar ni där hela
veckan?
/alf

E0427
Ld3-e2.

Nej, jag tar inte med schacket till
Undenäs. Tillräckligt stökigt ändå.

Vi åker i morgon, men jag vet inte
hur länge vi stannar.
Önskar dig en trevlig Valborg!
Ebbe

A0430
Ta8 - b8

Tyvärr hjälper inte din önskan om
en trevlig Valborg. Jag känner mig
som en levande död. Hoppas att du
har haft en trevlig tid med normal
persedelvård i det gassande
solskenet.
/alf
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