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Mikael Wälivaara 8 juni 1955 - 1 april 2008

Min bästa vän dog - och detta är inget skämt - den 1 april. Vår första kontakt skedde i maj 2006,
men har sedan dess varit mycket intensiv. Vi kom att betrakta varandra som bröder. Jag skrev den 4
april denna hälsning på Mikaels blogg:
Hej. Har inte orkat skriva förut.
Mikael, du betyder oerhört mycket för mig. Vi kom att bli som bröder, så nära kom vi
varandra. Stöttade varandra.
Vi träffades för en lunch i söndags, trots att du hade tidsnöd. Du hade hastigt beslutat
komma hit upp för din familjs skull, och du var tvungen att genast åka ned igen till Kivik, i
Skåne.
Vi satt och diskuterade denna bloggen bl.a.. [UUAA Radio] Som jag skrev i ett nödvändigt
svar i den andra tråden nyss, fallet att Mikael själv inte skulle vara med fanns inte ’på
bordet’. Däremot kände du Mikael förtroende för nuvarande gästskribenter.
Till er som inte visste, Mikael och Jessica pratade väldigt mycket med varandra på telefon.
Senare vann även jag Jessicas förtroende, och vi tre kom att ha en mycket förtroendefull
mycket-nära-vän-relation. Det är som Jessica och andra ovan skriver, vi måste stötta
varandra!
Namaste.
Leif
PS: Mikael, vad är det för sätt att dra så där?! Vi var ju inte klara! Vilken stil! :) ( Ta
inte det där jag just skrev så allvarligt, Mikael. Du vet hur mycket jag gillar dig. Vi får
helt enkelt fortsätta så gott vi kan, utan din fantastiska hand med språket, och rösten. Men
jag kommer att sakna dig. Förstår du det? Vi ses igen!)
Jag har i veckan sett tillbaka på Mikaels bloggproduktion, och tror att det kanske mest
insiktsfulla han gjorde där, var dessa videobloggningar:
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2007-05-04: "Efter ett och ett halvt års bloggande och podcastande är det nu dags för
video. Detta första program handlar om hur det kan komma sig att somliga inte ser på 11
september på samma sätt som andra. En fråga om perception? Presentatör: Mikael
Wälivaara http://uuaaradio.blogspot.com/"

2007-05-04: "Jag fortsätter att resonera kring frågan hur vi kan se WTC7 rasa, utan att
ställa oss vissa grundläggande frågor. Hur vår perception av vad som händer kan skilja
sig åt så, mellan de som tror på den givna verkligheten och de som tycker den är helt
otrolig. Presentatör: Mikael Wälivaara http://uuaaradio.blogspot.com/"

2007-05-05: "Den här gången jämför jag vad vi egentligen ser att George Bush gör på
morgonen den 11 september med vad vi har fått höra att han skulle göra. Det verkar inte
hänga ihop... Presentatör: Mikael Wälivaara http://uuaaradio.blogspot.com/"
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Och viktigast av allt, Mikael visade alltid varm omtanke om sina bloggvänner:
2007-05-15: "En "partyversion" av Tom Paxtons "What a Friend You Are". Live och utan
skyddsnät... Ta ett glas vin och känn min tacksamhet, bästa bloggvänner! Mikael
Wälivaara, UUAA Radio"

Leif Erlingsson, med stor tacksamhet till vännen Mikael Wälivaara!
2008-04-06
PDF "printout"
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