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E070813
e2-e4.

Så var sommaräventyret slut för
denna gång. Nu sitter jag här igen, i
splendid isolation. Insektsbiten, men
frisk och kry och vackert solbränd.
När jag är fullt nykter, kan jag inte
undgå att väcka berättigad
beundran.

Nu ska du få höra en fantastisk
historia som jag undanhållit dig,
därför att den känns litet skämmig:
Jag har en anfader som var rysk
krigsfånge i Sverige och som bl a
var med och grävde Göta kanal!
Han ska ha hetat LEO Trubbelskoy.
Dog självfallet i umbäranden och
tuberkulos.

Detta berättade morfar för mig strax
innan han dog.

Nu frågar jag dig: Tror du att detta
är sant, eller är det en skröna, eller
är det bara jag som spånar?

Har du haft någon glädje av poolen
i år? Vädret har ju varit si-så-där.
För egen del har det inte blivit så
mycket badande. Hittills. Men när
anden faller på sticker jag till havet.
Ebbe

A070813
e7 - e5

Solbränd? Men var det inte du som
inte tålde solen pga någonting i
huden? Frisk, kry och nykter. Jaha.

Mera märkligt - rysk krigsfånge
som avlar avkomma och dör av
umbäranden och tuberkulos. Skoyigt
namn har han också. Och jag som
trodde att det var Kinda kanal de
ryska krigsfångarna grävde.
Åtminstone såg jag deras namn
inristade på en av kanalväggarna
när jag paddlade förbi i mitten på
60-talet. Leo minns jag men inte
resten.

Nu tänker jag inte fråga dig om
huruvida du tror något om detta.
Däremot är jag ganska säker på att
din anfaderhistoria är spåning och
åter spåning. Det KAN finnas en

gnutta sk sanning i det hela men
bara om din morfar var en skämtare
- ja sant att han berättade något för
dig.

I poolen badar jag nästan varje dag
en eller fler gånger. Just nu är det
21 grader varmt, men det gick lika
bra när det var 17.

Senaste tiden har jag använt för att
fälla den femstammiga almen som
stod vid muren utmot gatan. Den
hade redan börjat påverka muren
mot svag lutning, och det beseglade
dess öde. Nu ligger den och flämtar
i min källare, delad i kortare bitar,
lämpade för Hugo-kaminen.

I övrigt har livet aldrig varit
tristare.
/alf

E0813-2
Sg1-f3.

Rätt svar: jag bara spånar. Men vem
vet? Kanske har jag en anfader som
heter Leo Trubelskoy. Inte mycket
mindre osannolikt än att ha 7 rätt
på Lotto.

Nähä, du kan tydligen inte din
Falstaff. För att friska upp ditt
minne citerar jag ur En var sin egen
professor :
- En ung man mellan 7 och 70 år
kan aldrig undgå berättigad
beundran, så framt han är fullt
nykter.
- Är han då icke det allltid?
- Nej, man lär ha sett ett och annat
exempel på motsatsen.
- Var då?
- I Indien.

Jag förlorade några tusen på
börs-raset. Du då?
Ebbe

A0814
Sg8 - f6

Nä, jag kan inte mycket Fakir. Det
jag minns är receptet på Hösoppa
och lite svagare Ormsoppa.

Vidare ett förslag om
arbetslöshetens lösande.

Hur var det nu med solbrännan. Har
du blivit botad eller spånade du?

På börsen har jag i skrivande stund
förlorat mellan 90- och 60000. Det
beror på varifrån man räknar. Sune
sa i dag att han stod på minus
350000 och jag sa att det var rätt åt
honom. Så tipsade jag honom om
att sälja Gunnebo och då vann han
2000. Det är pengar det också sa
han.

Nå, börsen oroar mig inte. Den går
upp ock den går ner. Och vi sitter
här alla och behöver egentligen inte
dessa pengar eftersom varken
helvete eller himmel har några
banker.

I övrigt var visst I Bergman en ivrig
nazist och Povel spelar piano i kväll
i rutan.
/alf

E0814
Sb1-c3.

Med solbrännan förhåller det sig så,
att jag bara har vitiligo fläckvis. Jag
ser med andra ord ut som en
mustang. Och flickor gillar hästar.
Särskilt nyktra.

60-90 tusen. Det var hårda bud
(som Moses sa när han fick
stentavlorna på tårna).

Ingmar Bergman ivrig nazist. Var
har du fått det ifrån?
Ebbe

A0815 BILD
Lf8 - b4

Är mustanger fläckiga? Jag trodde
det var giraffer och leoparder. Men
jag kan ha fel. Men visst tror jag att
flickor gillar dig.

Enligt Maria-Pia Boetius var IB en
stor beundrare av Hitler 1936 -
1945 enligt vad han själv uttryckte i
en intervju hon gjorde med honom.
Men han skämdes som en hund
eller något ändå värre och ångrade
sig djupt när han kom till insikt om
hur blåögd han varit - allt enligt en
artikel i SvD.
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Dagen efter fyllde Cordelia
Edvardsson på med några glimtar
om hur djävlig IB kunde vara mot
sådana han inte gillade, t ex judiska
jouralister.

Det försonande med Bergman skulle
vara att han blev djupt ångerfull när
han begrep vidden av sin djävlighet
och dumhet - med undantag för
personen Bengt Jansson.

Men detta har väl också funnits i
andra tidningar?

Tora fyller 10 år idag och jag sände
henne ett gratulationskort, som
bifogas. Vi åker upp för kräftätande
på fredag; tillbaka på söndag.
/alf

E0815
Sc3-d5.

Visst, jag är något i hästväg (liten
sjöhäst eller inte mycket mer än en
ponny, säger makan).

Jo, IB var nog en knepig jävel. Han
hade ett stort Ego - på gott och ont.

Eller hur uppfattade du honom?

Var fann du det fantastiska
gratulationskortet till Tora? Ur
Fablernas värld? Eller kom det ur
egen fatabur?
Ebbe

A0816
Sf6 x d5
då antar jag att detta följer:
e4 x d5 e5 - e4

Nog var IB en knepig djävul alltid.
Tur att vi inte träffades - han hade
säkert avskytt mig. Jag hörde och
såg alla intervjuerna med honom
och förvånades över hans absoluta
uppriktighet beträffande sin egen
person - långsint, demonisk, hatisk
mot vissa (Bengt Jansson) osv. Han
berättade om när han och brodern
skulle strypa och döda lillasyster
och talade om hur han gjort sig av
med dåligt samvete men hade
skuldkänslor kvar. Jaha.

Men Hitler kom man aldrig in på.

Ja, nu är dom borta, giganterna, de
STORA. Bergman, L Forsell,
Antonioni, Povel Ramel - m fl.
Finns det några liknande idag?

Kortet till Tora var eget fabrikat
med hjälp av bilder från nätet. Men
jag tyckte det blev ganska lyckat -
tösen är mycket förtjust i djur.

I morgon blir det Stockholm med
kräftor à 299/kg. Fast man kan lika
gärna ha röda ägg med perforerade
skal, kokta i saltat dyvatten och
insvepta i dill. Spriten är ju ändå
det viktigaste.
/alf

E0816
Hur kan ett så komplicerat språk
som latinet ha uppkommit
spontant?!
Verkar vara en skrivbordsprodukt.

Mitt drag: Sf3-d4.

“Av jord är du kommen, jord skall
du åter varda . . . .” Huvaligen!
D-dagen närmar sig obevekligt. Jag
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tycker nog, att prällen kunde vara
litet mera personlig och preciserad.
Exempelvis kunde en variant för
EkSjös del lyda: “Av Ek och Sjöhäst
är du kommen, EkSjö skall du åter
varda . .”

Jag vet inte om mina spånadssaker
roar dig. Säg till om de besvärar
dig!

En av mina flickvänner sa en gång,
att hon hade ingen lust att besiktiga
IB:s uppstötningar. Jag tyckte det
var hårt sagt, men kom i en hast
inte på något genmäle.

Jo, det är ingen tvekan om, att “de
stora” lämnar tomrum efter sig; de
fattas oss. En efter en slocknar
stjärnorna på parnassens himmel
och ens världsbild krackelerar.
Människan är nog i grunden
konservativ: helst ska inget
väsentligt förändras; man vill känna
igen sig i sin tillvaro. Annars blir
man aliens.
Ebbe

A0817
I all hast....
Dd8 - g5

Jag är tillbaka söndag eftermiddag.
/alf

E0819
c2-c4.

Igår gjorde vi åter “Tour de Skåne”:
Osby-Hörby-Skurup (där vi plantade
en ros på föräldrarnas grav) -
Beddinge-Ystad-Simrishamn-
Kivik-Åhus-Kristianstad-
Broby-Osby.

Och du överlevde kräftskivan?
Ingen räkfrossa, inga kopparslagare
och inga surrande humlor i kupan?
Ebbe

A0819
Dg5 - e5

Hur kan ett så komplicerat språk
som latinet ha uppkommit
spontant?!

Du som är latinare och humanist -
inte skall du fråga mig. Undervisa
mig! Jag trodde att ursprunget var
från etruskerna...

Jag vet inte om mina spånadssaker
roar dig. Säg till om de besvärar
dig!

Int besvärar något mig, men ibland
hänger jag inte med i svängarna.
Troligen är det säkrast med jord och
gödning - D-dagen är en allvarlig
sak som int skall skämtas med. Jag
har förstått detta efter alla kalla
blickar när jag talar om dans på
begravningen och en kör som
sjunger Ääännteligeeeen....

Jo jag överlevde skivan. Det märks
att alla blivit ett år äldre. Man
dricker mindre, skrålar mindre, äter
mindre, avslutar tidigare m m.

Alla sådana fester inleder jag med
10 mg morfin. Inga kopparslagare,
inga humlor i kupan och ingen
frossa.

Men djävligt trött just nu.
/alf

E0819-2
Sd4-b3.

För egen del mår jag ganska illa av
alkohol. Tål inte så mycket numera.
Ännu ett nöje som gått förlorat. Hur
många cangtiliter häller du i dig vid
festliga tillfällen?

Sletit hårt i parken idag och är
redigt trött.

Överväger att släktforska på Leo
Trubbelskoy. Kanske en skojig
skojare.
Ebbe

A0820
c7 - c6

Ja, det är för djäkligt. Inte tåla
nubben. Det borde man få
kompensation för.

Hur mycket jag dricker? Det är
väldigt lite. Ett par starköl och en
sån där liden flaska med Svenska
Nubbar. Det märks liksom inte
varken på ena eller andra sättet.

Jag har, som den glädjedödare jag
är, aldrig begripit SNAPSvisorna.
Hur kan vuxna människor sitta och
skråla om att drunkna i brännvin,
dra den opp och ner i strupen,

dricka, supa, vara som svin - och
samtidigt veta hur mycket denna
satans dryck ställer till med i fråga
om misshandel, mord, barnelände
osv.

När jag var yngre försökte jag ta
upp en diskussion om vårt märkliga
beteende, men blev alltid betraktad
med underliga blickar. Numera
sjunger jag falskt och sväljer. Hos
Sune använder vi bara en enda visa:
NU!

Kan du inte välja att forska om
någon som troligen finns - eller har
funnits?
/alf

E0820
a2-a3.

Jaså, bara en nubbe. Jag dricker
minst det dubbla vid festliga
tillfällen.

“Nu ska vi ut och härja, supa och
slåss och svära; bränna röda stugor,
slå små barn och säga fula ord. Med
blod ska vi stäppen färga, nu
änteligen lär jag kunna dra nån
riktig nytta av min Hermodskurs i
mord!” Skååål!
Ebbe

A0821
Lb4 - e7

Jo, men du är ju en atletisk typ med
stadig benstomme som tål mycket.
Jag däremot är en typisk
representant för “före” i Arne
Tammers annonser - en sådan som i
unga år knappt vågade lukta på en
spritkork.

Men hänge dig åt de värsta visorna
kan du också. Fy faen.

Jag förstår att du inte vill ge dig in i
en seriös diskussion om människans
oändliga behov av att förnedra sig
själv, antingen i religion eller som
förnekare av allt gott.

Har du möjligen hört soldatvisor?
Stora starka karar som sjunger om
vad de skall göra med erövrade
flickor? De överfurirer som har små
gulliga döttrar hemma - döttrar och
deras mammor som aldrig lär höra
hur pappa vrålar?
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Jag kommer nog aldrig att begripa
mig på dem - inte heller varför jag
har mage att skratta åt Helt
Apropå-herre som badar i brännvin.
/alf

E0821
d5xc6. Det var en riktigt dålig
öppning jag lyckades få till den här
gången.

Jag atlet, du svag och klen: förstår
inte var du har fått det ifrån. Du
måste skämta.

Det var nu ingen snapsvisa som jag
citerade. Jag trodde du kände till
spexet Djingis Kahn av Hasse
Alfredson. Det var mitt sätt att
inleda en seriös diskussion om
snapsvisorna. Att överdriva med
absurditeter är ett av komikens
vanligaste grepp. Ett grepp som
även snapsvisorna begagnar sig av.
Jag menar att det finns bra
snapsvisor och det finns dåliga/
osmakliga snapsvisor. På samma
sätt som det finns bra och dålig
komik. Jag kan inte se något fel i
att sjunga i glada vänners lag. Men
självfallet måste varje visa bedömas
i sitt sammanhang: När-Var-och
Hur.

Fy faen för folk som koketterar med
sin moralism.

Vad är det för en herre som badar i
brännvin?
Ebbe

A0822
Sb8 x c6
Ganska bra tycker ja.

Du har nog ingen aning om hur
komplexartad min ungdom var och
hur jag avundades alla grabbar som
såg ut som Tarzan... Nej, du.

Visst känner jag till Lundaspexen.
Men det betyder inte att jag kan
överse med verkligheten bara för att
det kallas spex. Jag hörde om ett
annat spex där man sysslade med
Stockholms blodbad, och där man
fixat till en jättebred huggekubb
med plats för fem i taget och hade
ett jättesvärd för att kunna
rationalisera huvudproduktionen.

Visst - har man förmågan att koppla
bort bilderna och känslan och
lukten från det verkliga blodbadet -
ja då är det ju roligt som fan. Men
har man inte den förmågan, ja då....

Men det är ju så länge sen.... VA?

Fortfarande begriper jag inte. För
mig har tiden ingen betydelse. Men
jag minns att jag i någon diskussion
undrade hur länge det skulle dröja
innan det blev godkänt och roligt att
göra ett spex om tysk
tvåltilverkning med judefett.

Visst - man kan skämta om allt!
Sjuk humor, svart humor osv.

Tyvärr känner jag mig alltid utanför
“i glada vänners lag” men har lärt
mig att inte visa det - om du nu
tycker att detta har med moral att
göra. Moral?

Vi lämnar ämnet. Jag har alltid
blivit betraktad som en kuf i dessa
sammanhang och det får jag leva
med.

Jag minns när vi tre värnpliktiga
underofficerare blev inbjudna till
uoff-mässen, där man drack och
sjöng och gladde sig i glada vänners
lag, och chefs-uoffen sa till mig:
-Du hör inte hit grabben. Lika bra
att du går.

Och ändå gjorde jag mitt bästa för
att platsa.
/alf

E0822
g2-g3.

Hur du har kunnat uppfatta dig som
klen och svag kan jag svårligen
förstå.

Om jag inte minns fel, triumferade
du vid skolmästerskapen i Hörby:
Du vann kula, kast med liten boll,
slungboll och hade ett bra resultat
även i höjdhopp. Och flickorna
jagade dig: stoppade brevlappar i
dina fickor, etc. Bäst i klassen var
du också. Konstigt att du inte fick
storhetsvansinne. Nej, Alf fick
komplex för att han var så klen, så
klen. Fan tro´et.

Jag försöker alltid att diskutera
seriöst. Däremot tycker jag, att du
ofta saknar belägg för dina
svepande generaliseringar. Landets
furirer m fl undrar nog, hur katten
du kan ha koll på deras sångvanor.

Såsom du beskriver händelsen i
uoff-mässen gränsade den till
pennalism. Vad hände egentligen?
På vilket vis var du avvikande?

Det framskymtar från och till, att
katolicismen är på frammarsch i
Sverige. Kanske som reaktion mot
islams utbredning (eller vice
versa?). De religiösa friskolorna blir
i varje fall allt fler. Har du någon
uppfattning om detta? Inkvisitionen
på väg?

Jag håller på att gräva upp den gula
Lysimachian framför garaget till
höger på bilden. Där tänkte jag i
stället plantera rosor, stockrosor,
solrosor, m m samt ha
blåstjärna(scilla) som marktäckare.
Vad tror du om det? Du kanske har
någon käck idé?!
Ebbe

A0823
d7 - d6

Nog vet du Ebbe att den självbild
man har inte har ett dugg med en
objektiv verklighet att göra - både i
positiv och negativ mening. Det
finns de människor som är
påstridiga och odrägliga och anser
sig vara trevliga och underhållande.
Eller att det finns människor som är
mycket duktiga på vissa områden,
men ändå betraktar sig som klåpare.

Försöker jag se objektivt på mig
själv kan jag visserligen rada upp
ett antal händelser och färdigheter
som du gör, men den bilden har
inget med den känsla jag har av
min plats bland människor och i
världen.

Ett enda exempel: jag har aldrig
besökt en badstrand på eget
initiativ. Visst jag har varit där i
sällskap med andra, därför att jag
rent intellektuellt vet att jag måst
övervinna min obehagskänsla av att
visa mig själv oklädd.
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Du har själv andra känslor som kan
ge obehag - jag tänker på en del
episoder du har berättat med många
känslor inblandade och inte skulle
det falla mig in att raljera över det.

Men det var inte denna diskussion
jag ville ha utan en mer seriös
analys av den mystiska humorn i ett
spex med bred huggekubb, t ex ,
eller hur tidsavståndet inverkar på
allvarskänslan. T ex hur man kan
göra en komisk TV-serie om Vlad,
som spetsade sina fiender på smala
pålar och avnjöt deras plågor medan
han intog sin middag.

Händelsen på uoff-mässen hade
inget med pennalism att göra. I
stället fick jag ett intryck av att
mannen innerst inne förstod den
konflikt som han tyckte sig utläsa
hos mig och faktisk sympatiserade
med.

Jag har nog inte tänkt på hur
religionen utvecklas mer än att
islam breder ut sig. Däremot läste
jag lite om skandalen i England när
det gäller papister (=katoliker) i
offentliga sammanhang.

Du glömde nog att skicka med
bilden. Men visst låter det vackert -
utan bild.
/alf

E0823
Lf1-g2.

Du vill diskutera spex och film med
mig, vilka jag inte har sett. Det är
naturligtvis inte görligt. Men de
som du nämner skulle jag
förmodligen tycka lika illa om som
du. Mer kan jag självklart inte säga.

Som med det mesta: det finns bra
humor och det finns dålig humor.

Men det är förstås mycket en
smaksak. Och så är man i en
diskussion tillbaka till ruta ett.

Det verkar som om de hemska
bilderna ifrån nämnda spex och
TV-serien om Vlad fortfarande
plågar dig. Det får mig att tänka på
filmen Amen, som jag just har sett.

Även här är det en man som plågas
av bilder:

SS-officeren Kurt Gerstein får
inblick i hur förintelselägren
fungerar och kan inte förtränga
bilderna. Han vill att världen ska få
veta det oerhörda som sker.
Kontaktar svenska ambassaden i
Berlin samt katolska kyrkan, men
hans ansträngningar blir
resultatlösa. Såg du filmen kanske?

Den 13 juli sände jag dig en bild av
huset. Trodde att du kom ihåg den.
Ebbe

A0824
Lc8 - e6

Nix, inga bilder plågar mig.
Däremot funderar jag ibland över
saker och principer, trender och
synsätt som det är urbota dumt att
försöka diskutera. Så vi avslutar.

Jag såg inte filmen Amen.

Och inte kunde jag tro att du
hänvisade till en bild från mitten av
juli - jag hade helt enkelt glömt att
den existerade - ursäkta.

Marktäckare är jag mycket förtjust i
så för mig låter det klokt och bra.
/alf

E0824
Dd1-c2.

Vi tycks vara litet debattrötta för
tillfället, så jag skriver inget idag.

Men gå gärna in och kolla på
www.solarventi.se och säg vad du
tror och tycker!
Ebbe

A0825
0 - 0

Jo, det verkara att vara en mycket
smart och bra konstruktion, som
kombinerar flera olika sätt att
hantera sol, värme och luft. Jag har
tittat på tekniken och det verkar
som om S7 skulle vara den modell
som ger mest för pengarna. Jag
antar att du tänker på Undenäs - för
permanentbostäder tror jag inte på
den.

Som vanligt har jag för mycket att
göra med CAD och Brukspatroner
nu när hösten närmar sig. Ner i
källaren...
/alf

E0825
0-0.

Har just sett Barry Lyndon på TV2.
En film med fantastiska bilder. De
verkade nästan auteniska, som tagna
på 1700-talet. Tillsammans med den
suggestiva musiken, Händels
Sarabande, blev det en stor
filmupplevelse. Intrigen var också
spännande. Såg du den kanske?
Ebbe

A0826
d6 - d5

Nej, tyvärr såg jag inte Barry
Lyndon. När jag lite slarvigt läste
programmet tänkte jag: Barry
Landon? Men den har jag sett och
dessutom har jag den på video. Så
jag läser.

Långt senare bläddrade jag genom
kanalerna och stannade en stund på
Barry. Märkligt - jag kände inte
igen något. Mycket vackra bilder,
men...Sen var jag för trött.

Vad är det frågan om? Finns det två
filmer Barry? En Landon och en
Lyndon? Är jag helförvirrad och
borde tas in för reparation? Kan du
reda ut frågan?
/alf

E0826
c4xd5. Du slår tillbaka: Le6xd5. Jag
igen: Tf1-e1.

Nej, jag känner inte till någon Barry
Landon. Har du letat i Google?

Vet inte varför, men ikväll känner
jag mig så psykiskt trött. Om jag
skulle ta och gå in i väggen.
Ebbe

A0827
Nja, jag vill nog hellre slå med
damen:
De5 x d5
Så vad gör du då?
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Tydligen finns det ingen Barry
Landon och jag känner mig
omtumlad. Inte har jag hittat bandet
heller. Kanske levar jag i en annan
värld också. Jag har för mig att vi
har diskuterat denna film som enligt
min hjärna har gått i TV tidigare.
Men när jag får tid skall jag forska
vidare.

In i väggen? Så känner jag mig
ofta, mycket ofta. Men det duger
inte när man måste ha utbildning i
morgon för två herrar som skall lära
sig CAD. Jag måste städa och
förbereda.
/alf

E0827
Donnerwetter!! Nej, i så fall spelar
jag Lg2xe4.

Natten till söndagen dog min vän
Knut Thulin i cancer. Jag har nog
berättat om honom tidigare. Han var
anställd som konditor hemma i
Hörby 1945-50. De senaste tio(?)
åren har vi företagit resor till
Helsingör tillsammans.

Alla dödsfall i min närhet s a s gör
mig nedstämd. Känslan kan även
erinra om den man känner, när
någon närstående reser sin väg:
man känner sig kvarlämnad,
övergiven. Vidare är det så svårt att
fatta, att ta till sig, att någon
plötsligt inte finns längre.

Han bekymrade sig om så mycket,
stort och smått. Som genom ett
trollslag är alla hans bekymmer
plötsligt borta, försvunna. Vilken
ironi! Eller vad ska man kalla det?
Jag hittar i en hast inget bättre ord.
Gör du?

Språkade med Kurt Svensson i
telefon idag. I förra veckan fick han
sin andra stroke; låg 5 dagar på
sjukhuset i Norrtälje. Han får inte
köra bil på tre månader, vilket är
besvärligt eftersom han bor 4 km
utanför tätorten Grisslehamn. Och
hans sambo Kristina saknar
dessvärre körkort.

Vidare berättade han, att hårddisken
pajat, vilken var fylld med för
honom värdefullt material.

Så vi två kanske inte ska klaga.
Men man kan ju inte bara prata om
det trista vädret.
Ebbe

A0828
OK
Dd5 x b3

Jag skulle gärna kommentera
tankarna i ditt mail, men jag är
dödstrött efter att ha undervisat
intensivt i sju timmar utan egentliga
avbrott, så jag återkommer.

Men visst har vi det bra...
/alf

E0828
Le4xh7!! Du måste flytta kungen:
Kg8-h8. Jag igen: Dc2xb3.
Du slår tillbaka: Le6xb3. Jag igen:
Lh7-e4.

Idag har jag varit i Lund och hälsat
på Göran Möller. Vi hade tur med
vädret; fick en förtjusande
höstpromenad i Botan och
Stadsparken.

Nu har jag diagnostiserat mig varför
det känns så konstigt att besöka
Hörby (och i viss mån Lund).
Känslan är besläktad med sjösjukan,
vilken som bekant uppstår p g a
diskrepansen emellan synintrycken
och balansorganen i öronen:
Synintrycken överenstämmer ej med
de lagrade minnesbilderna i
hjärnbarken. Jag får ett slags känsla
av overklighet, vilken jag kan
uppleva mer eller mindre starkt som
vilsenhet.

Nu har jag tänkt färdigt för idag.
Ebbe

A0829
Sc6 - d4

Din vän Knut T hade tydligen två
oros-korgar; en för bekymmer kring
den egna personen och en som
gällde hela världen. Så dör han och
plötsligt är han befriad - men den
stora världskorgen är lika full -
egentligen. Jo, det är ironiskt,
tragiskt och komiskt.

Kurt har problem - men ett hade
han kunnat slippa - troligen. De
flesta - och även Kurt, antar jag -

sätter sladden till sin dator direkt i
väggkontakten, och då har man
bäddat för problem. Själv skulle jag
aldrig våga koppla mina datorer på
det sättet - men så har jag heller
aldrig råkat illa ut. Man måste ha
en sk UPS till datorn. Det är en
manick som ser till att inget av alla
fel på strömmen kan skada datorn.
Den får alltid ren spänning utan
avbrott och transienter. De flesta
hårddiskkrascher beror på att ett fel
i strömförsörjningen har uppstått
medan man sparade något.

Hur har du det?

Om det är så som du säger om
sjösjukan, tycker jag att du har en
mycket bra förklaring till känslan
av vilsenhet som griper en ibland.
Jag har inte tänkt på det tidigare
och kanske heller inte upplevt det så
starkt som du gör.

I kväll skall jag koppla av och se en
deckare på fyran. Tröttheten från i
går sitter i.
/alf

E0829
Tf1-e1. Jädrans tryck du har på
mig.

Tack för tipset om UPS! Den hade
vi missat. Var köper man den
manicken? Kostnad?

Ur Görans fatabur: fiktivt samtal
med Gud.
Röst från allmogens djup: - Gud,
vilken är den sanna, rätta
religionen?
- Det vet jag inte. Jag är egentligen
inte religiös.
- Men har då de olika religionerna
ingenting gemensamt?
- Jo, budet Du skall icke dräpa.

Nu är islamisterna heligt upprörda
igen. Nerikes Allehanda har
nämligen djärvts publicera en bild,
där profeten Muhammed framställs
som en rondellhund.

För att om möjligt gjuta olja på
vågorna(?) har tidskriften Tänkaren
publicerat en karikatyr av Jesus som
rondellhund.
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Känner du för att kommentera? Jag
förstår nada. Rondellhund?
Ebbe

A0830
Ta8 - d8

En UPS kan du köpa på Dustin t ex.
Den jag har är köpt där - kostnad ca
1000:-. Det fina är att om det blir
strömavbrott har du minst fem
minuter på dig att avsluta.

Det stämmer kanske att ett
gemensamt bud är att icke dräpa.
Fast jag tycker att de flesta
religioner verkar tävla om att göra
motsaten i sin guds namn.

Det är väl Vilks Rondellhund det
handlar om. Jag har en känsla av att
han är ute efter uppmärksamhet.
Någon skrev en kommentar om att
man borde rita en Judesugga, och
visst nappade Vilks - om jag nu
läste rätt.

Konst i dag har inget att göra med
det man avsåg med begreppet när
jag var ung - det handlar mest om
fjanteri, sk installationer och annat
löjligt. Världen är galen - som den
alltid har varit. Det är väl bara att
galenskapen tar nya former.

Vet du vad det stora modet bland
Stockholms rika dagdrivande
överklassdamer är? Jo man skall gå
omkring med en liten miniatyrhund
utöver axelväskan.

F ö anser jag att alla religioner skall
förbjudas.
/alf

E0830
Te1-e3.

Det blev ett litet fel i mitt förra
mail: det var tidskriften
Fritänkaren, ej Tänkaren, som har
publicerat en karikatyr av Jesus som
rondellhund.
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I morgon far vi till Undenäs;
tillbaka söndag kväll.
Ebbe

Bilden från trettonde juli.....
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