
Internet mail Ebbe - Alf 9905
E01
Lc4 x d5.
I morgon ska vi till Lund och fira
samt hjälpa sonen att flytta ifrån sitt
studentrum. Han har fått en tvåa på
Södra Esplanaden. God Helg!
Ebbe

A01
Da5 x d5
Södra Esplanaden, Karl XI:s gata m
fl. De väcker minnen - diffusa,
oreglbundna.
I dag är det jag som är trött och
ledbruten efter  detta satans
trädgårdsarbete. Men vill man ha
egen potatisa av märke Silla så...
Jag blandar jord och plockar ogräs
på en gammal kompost för att få ett
bra potatisland. Förra året hade jag
några stånd där och det blir jättebra.
/alf

E02
Se5 - f3.
Nu har vi hjälpt Jens att flytta - från
tre trappor ner till fyra trappor upp.
Puh - nu är jag ledbruten och helt
utmattad igen!
Vilken adress hade du i Lund? Karl
XI:s gata?
Nu ska vi ut och plocka nässlor till
soppa. Ingen rast och ingen ro.
Ebbe

A05
Lc8 - g4
Numret på gatan minns jag inte
men det var i slutet om man kom
från torget - på höger sida hos herr
o fru Albrechtsson.
Herrn hade varit kock på ett fartyg,
nu var han pensionerad. Mitt rum
var på 30 kvm och kostade 60:-/
mån. Där blev jag av med den s k
oskulden på ett ytterst genant sätt.
Jag har också flyttat barn o möbler
land och rike kring. Särskilt minns
jag när Jonas skullle flyttas från
någonstans i i Knallebygden till
Eksjö och släpen med alla möbler
fick punktering. Mycket skojigt.
Även i dag har jag fnattat runt i
jordr iket  för  a t t  förbereda
potatisförökningen. Förr om åren
gjorde det inte så satans ont i
ryggen.
/alf

E03
Dd1 - e2. Schack!
Jaha, du får också värk av
kroppsarbete. Vad gör man åt det?
Hur stoppar man förfallet?
Vadå genant? Blev du våldtagen -
eller tvärtom? Själv har jag ingen
aning om när jag förlorade min
svendom. Det gick litet pö om pö s
a s. Har dock aldrig haft en tanke
på att någonting gick förlorat.
Nu ska jag gå ner och läsa några
kapitel i “Skälmarnas furste”.
Ebbe

A03
Ke8 - d8
Nej jag blev inte våldtagen - detta
skulle jag aldrig berört med ett ord
om det inte varit för en ansenlig
mängd vin - ovanligt gott - som
hamnat inombords.
Så många klyschor man håller sig
med! Förlorad oskuld ..... harre
djavlar som han sa, han på
kyrkogården.
Jag trodde du var färdig med
Skälmarnas furste för länge sedan.
Nå då har du kvar den nästan bättre
Erövraren från Kastiljen. F ö är väl
förfallet det enda som ökar.
/alf

E03-2
0 - 0. Jag gör kort rockad.
Idag var det åter en mycket läs- och
tänkvärd artikel i sydsvenskan:
Tomas Forser skriver på kultursidan
A4 under rubriken “Politisk teater -
en knepig uppgift”.
Ånyo: Kunde du inte tänka dig att
byta till sydsvenskan?! Skulle inte
Jonas kunna förse dig med en
prenumeration? Jämt är det någon
artikel, som jag vill referera till. Det
skulle underlätta och berika vår
diskurs!
Ebbe

A04
Th8 - e8
Likadant här! Jag har en samling
urrivna ledar-kultur- m m-sidor
liggande här - alla från Svenska
Dagbladet - med sådant stoff som
jag gärna skulle diskuterat. Men jag
kan inte tänka mig att byta tidning -
lika lite som du kan tänka så.

Och Jonas kan inte ordna någon
extrapren. till mig utan att bli
ytterst besvärad - vilket jag inte
utsätter honom för.
Sen är det ett problem för mig att
hinna med. Två tidningar blir för
mycket. Just nu hinner jag knappt
med EN - TV har jag nästan slutat
se på. Men jag såg Falling Down -
en film som säger mycket om
mänskliga varelser!
/alf

E04
Ld2 - e3.
“The rest is silence.” Jag menar
bara, att jag är trött och sömnig.
Saknar inspiration i kväll.
Ebbe

A05
Sb8 - d7
Ja du. Den lilla inspiration som
finns hos mig går åt att skriva om
manualerna till FastCAD och
EasyCAD. Och så skall hemsidan
uppgraderas. Jag antar att du med
stort intresse följer allt otroligt
intressant som jag framför där?!?!?!.
Bara skoj. Drick ditt vin, lyssna på
sångtrastarna!
/alf

E05
c3 - c4.
Det är mycket CAD, förstår jag. Har
du möjlighet ett en gång sälja ditt
CAD-företag, eller är det kanske
inte ditt?
Ebbe

A06
Dd5 - e6
Cad One är mitt till en tredjedel -
sägs det. Resten ägs av Johnny
Styffe. Han köpte det när han var
arbetslös i tron att han skulle kunna
ägna sig åt CAD, men sen fick han
ett annat jobb och nu har han
nästan ingenting med verksamheten
att göra.
Han har en revisor som sköter
bokföring och deklaration - resten,
dvs fakturor, försäljning, annonser,
hemsida, support, utbildning sköter
jag.
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I min deklaration för AGEMA hade
jag ca 2000 arbetstimmar för året
och nettot var 1320 kronor. Ännu
tillåter maffian att man arbetar
ideellt.
/alf

E06
d3 - d4.
Idag har jag fått bytt en järnbalk på
vår Volvo-bil. Den som sitter och
håller upp växellådan.
Kostnad: 2 500 kronor exklusive
arbete! Jag hamnade nog i fel
bransch.
Ebbe

A07
De6 - g6
Jo, bilar är ett fördärv. I går
hämtade jag ut min efter den lilla
skada jag fick i Malmö. Hade det
inte varit för hustrut så hade jag inte
brytt mig att fixa det med annat än
tape - nu kostade det 3160:- ...
Grannen Blomstrand, som nu är död
och bl hade ett hus i Kivik, brukade
säga till mig när han såg hur jag
snickrade: Flytta till Kivik och bli
hantverkare där. Du kommer att
tjäna dubbelt mer än som lärare.
Men så är det med Tvillingar. De
kan lite av allt men blir aldrig proffs
på något.
Och solfan skiner, som Blomstrand
sa. Ett annat av hans uttryck var:
(han var lärare): Så har ytterligare
en dagjävel gått åt helvete och
ungdjävlarna också...
Han älskade sina elever och gjorde
allt för dem. Det är som med
snapsvisor. Kan man tänka sig nåt
mer makabert? Jo naturligtvis.
Människan själv.
/alf

E08
Kg1 - h1.
Jag förstår, att du saknar din
granne. När dog han? Är det hans
son, som har/hade psoriasis?
Idag har jag kravlat omkring på
terrassen och klippt grästuvor i
springorna emellan ölandsstenarna.
Så nu är jag ledbruten igen. Man
blir lätt sina ägodelars slav. Denna
insikt kan leda till den visdomen, att

. . . . .

Moster Elsa ska begravas på onsdag
i Kristinehamn. Inger har tagit
semester hela nästa vecka. På
söndag åker vi till Undenäs och
kommer förmodligen inte tillbaka
förrän nästa söndag, den 16:de.
Det var väl ungefär vid den här
tiden, som du var och hälsade på
mig i fjol? Ja, ett år går fort. Å
andra sidan tycker jag, att det känns
ganska länge sedan. Det är inte lätt
att fatta tid. “För det första kan vi
inte fatta tid. För det andra kan vi
inte fatta rum”, som fru Sjöberg sa i
realskolan.
Om du vill, skulle jag kunna
komma och hälsa på dig någon dag.
Vecka 20 (ev. 21) skulle passa mig
bra. Från juni kommer jag nog att
vara i Undenäs, utan bil.
Hoppsan - klockan är ett. Nu borde
jag sova. Skalden säger förståss:
“Man borde inte sova, när natten
faller på. Man borde .... .” Å andra
sidan sägs att “det är skönt för en
skald att få sova”. Hur ska dom ha
det egentligen?
Ebbe

A08
Vad kul att du kan komma hit!
Vecka 20 går bra - och nästan alla
veckor är det lugnast måndag-tisdag
för min del.
19-20/5 har jag reserverat för att ge
undervisning i Göteborg på Albihns
Patentbyrå, vecka 21 blir det bäst
med tisdag-onsdag.
Vilket du än väljer så är du mycket
välkommen! Hoppas du kan stanna
över natt så vi kan prova viner
riktigt ordentligt. Blomstrand,
grannen över gatan var inte han
med psoriasis-sonen. Den grannen
finns på samma sida. Jag minns inte
om jag berättat alla historier vi har
haft för oss, jag och mina döda
grannar. Kanske jag gjorde det när
jag var i Osby?
Har du hört när Ruben och jag
handlade tryckimpregnerat? Har du
hört när Ruben sågade av sig
tummen? mer följer senare....
/alf

A08-2
Sd7 - f6
Mycket hellre skulle jag berättat om
Rubens och mina bravader, men det
får anstå. Jag MÅSTE få den här
manualen färdig i helgen och vågar
inte chansa på att jag är kanonpigg i
morgon.
Ha det skönt i Undenäs - ta gärna
schacket med dig, det finns ju telfon.
Din kung verkar osäker och trängd
tycker jag. Har du något Blixt
Gordon - drag i bakfickan? Jag har
grävt och satt potatis i dag för att
omväxla med datorjobb. Ur led är
kroppen, tiden och diverse annat.
/alf

E08-2
De2 - d3.
Jo, läget ser verkligen trängt ut. Är
Blomstrand och Ruben samma
person? Du får berätta mera, när vi
råkas.
Det verkar bli bäst med den 25-26
maj. Den 17:de har jag nog litet att
bestyra efter att ha varit borta en
vecka.
Nej, jag tar inte schacket med mig.
Vi ska vara i Kristinehamn halva
veckan, och det är så mycket annat,
som ska släpas med.
Nu ska jag prova min mörka
kostym. Undrar just om jag kommer
i den.
Ebbe

A08-3
Du är välkommen 25/5! Här skall
vinprovas!
/alf

E09
Tack för vänlig inbjudan! Det visar
sig, att makan behöver bilen just
dessa dagar för bl a Göteborgsbesök.
Men det går tåg. Jag kan ex-vis åka
klockan 07.35 och vara i Eksjö
09.45. Följande dag kan jag ta en
buss klockan 18.12 och vara i Osby
två timmar senare. Blir det bra eller
ska jag försöka hitta en tidigare
förbindelse tillbaka?
Jag hade tänkt erbjuda dig ett antal
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växter (trollhassel, lysemachia,
majbräken, vallört, vintergröna,
förgätmigej), men det får således
anstå till en annan gång. Det är väl
också tveksamt, om de kan vara av
intresse för dig.
Och så är du välkommen att hälsa
på mig i sommar i Undenäs! Nog
ska du kunna ta dig ledigt några
dagar? Ebbe

E15
Back in town: regnigt, blåsigt och
nollgradigt i Undenäs. Brrrr!
Enligt mina noteringar är du vid
draget. Jag drog senast De2-d3 och
du dessförinnan Sd7-f6. Eller är du
av annan mening?
Ebbe

A15
Nej jag är inte av annan mening.
Att du inte har fått mail från mig
beror på att du skulle vara tillbaka
16/5, men jag förstår att detta satans
klimat har drivit iväg dig tidigare.
Huset är fullt av små barn. Enligt
kyrkobokföringen skulle de vara två
men jag är säker på att de är minst
fem - åtminstone stundtals.
Jag har fått köra igenom schacket
igen (alla pjäser välta) och tror att
jag skall dra De6 - h5. Det tjänar
nog inte mycket till - även om din
kung verkar inträngd så står min
alldeles för öppet.
I morgon lär allt bli lugnare. Du är
mycket välkommen enligt vad du
skrev tidigare - med tåg. Jag hämtar
dig vid stationen i Eksjö 0945 25/5.
Det skall bli kul att prova vin!
/alf

E16
Din Dam stod förståss på g6 (ej e6).
I annat fall hade du inte kunnat
flytta Damen till h5.
Mitt drag: Sf3 - e5.
Betr. mitt förslag om återresa
klockan 18.12: Det är relativt sent
och innebär kanske problem för dig.
Men du förstår: ska jag åka billigt
(d v s mindre dyrt), måste jag
begagna mitt reslustkort, vilket
utesluter X 2000. Alternativet är att
åka tidigt på förmiddagen. Du får
avgöra vilket!
Ebbe

A16
Lg4 - e2
Jag hade skrivit DG6 så slarvigt att
jag läste G till E när jag skrev
mail.------
Det passar mig utmärk att du
stannar till efter18. Vi kan nog
fördriva tiden. Skulle du vilja ha
korppsarbete kan jag säkert ordna
sådant - jag menar för att du inte
skall stelna till och få träningsvärk
igen....(Skämt)
Jag är tämligen trött och ser inte
fram mot veckans arbete med någon
större entusiasm.
Ett litet gädjeämne: Jag tog fram
NilssonPiratens Flickan med
bibelspråken. Där finns några av
hans absoluta höjdpunkter ex
Balaklava och Högvilt. Känner du
till dom?
Sen finns där hans historier om F -
en legendarisk överliggare i Lund.
Dessa historier är spridda över flera
böcker. Vid någon tidpunkt skall jag
skriva ner historierna om mina
grannar - med Piraten som högt
över mig skimrande förebild.
/alf

E16-2
Dd3 - b3.
Du läser gärna om, vad du redan
läst. Däri skiljer vi oss: Jag tycker,
att det finns så mycket oläst att läsa,
att jag inte har tid att läsa om.
Har kravlat omkring i trädgården
idag och är vingabröden igen.
Dagens citat: “Historien är föga mer
än en krönika över mänsklighetens
brott, dårskap och olyckor.”
(Edward Gibbon, brittisk historiker,
född 1737) Och då hade han ändå
ingen aning om, hur mycket mera
vatten han skulle få på sin kvarn!
Ebbe

A17
Kd8 - c8
Vatten på den kvarnen får man
alltid!
Även jag har varit i trädgården och
planterat lökar i krukor, potatis i
krukor, sysslat med tomator o dyl.
Jag köpte lökar från Bakker i något

erbjudande och fick en sådan satans
mängd små knölar att jag haft
problem med att att få ner dom
tillräckligt tätt. 160 gldiolus + ett
oräkneligt antal andra små varelser.
--------------
Jag blir mer och mer ointresserad av
omvärlden. Kanske ett tecken på
senilitet - å andra sidan tycker jag
att jag har kvar skärpan när jag
kommer i situationer där jag måste
vara skärpt - t ex i CAD-
sammanhang. Eller så är det en
sorts avståndstagande från mänsklig
dårskap ( har du läst Barbara
Tuchmans böcker?)
Torsdag åker jag till Göteborg för att
undervisa hela dagen på Albihns
Patentbyrå. Det blir tufft. När jag
kommer till en storstad och skall
leta mig fram till en bestämd plats
går det alltid lika säkert åt helvete.
Jag förbereder mig mycket noga,
skaffar kartor, ritar ut vägen, letar
efter  parkeringshus, lär  mig
gatunamn utantill osv.
Så kommer jag till verkligheten och
finner att där jag skall svänga till
höger är det enkelriktat. Nästa gata
till höger är avstängd. Men nästa då
för helvete----
Då hamnar jag på en bro över ett
jättevatten eller i en tunnel som går
till Uppsala eller ett feskeläge i
Bohuslän. Snart är jag ute i periferin
och har ingen aning om var jag
befinner mig.
Detta har hänt i Göteborg och
Stockholm. Birgit brukar berätta om
när vi skulle hälsa på Pia (tror jag -
mitt minne var absorberat av karta)
och hela tiden kom till samma
satans krematorium - trots att jag
följde den karta någon hade ritat.

Jonas sa vid ett tillfälle i
Stockholm: Kan inte jag få gå av
här och så kan jag hoppa på nästa
gång du kommer förbi? Vi hade då
rundat Slussen ett antal gånger.
Jag har nu kommit på hur jag gör i
Götet. Det finns ett parkeringshus
som jag hittar till. Där ställer jag
bilen och tar TAXI! Nu har dom
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säkert stängt av gatan till detta
parkeringshus eller rivit det. Vi får
se.
/alf

E18
Ta1 - b1.
Idag har jag köpt “billett”.
Ankommer således Eksjö tisdagen
den 25 maj klockan 09.45.
Varför inte ta tåget till Göteborg?
Ebbe

A18
b7 - b6
Jo jag har nog tänkt på tåget. Det
fungerar bra när man åker upp-ner,
men höger vänster är inte bra. Det
tar helt enkelt för lång tid och jag
tror inte att kunder vill betala för att
jag sitter på tåget.

Jag har arbetat som en slav hela
dan - ingen har ringt och jag tror att
alla bara tänker på sol, sommar, o
dyl. Det är väl inte så många drag
kvar nu eller.....?
/alf

E18-2
Tf1 - e1.
Såg mig härtill nödd och tvungen.
Idag har det varit så varmt och
vackert väder, att jag inte visste vart
jag skulle göra av mig. “Så jag
beställde öl och brännvin”.
Nej, jag gick ut i parken och satte
mig på en bänk i solen. Och fick
solsting inom en halvtimme. Nä,
men jag blev illamående och litet
groggy. Tål helt enkelt inte sol och
värme längre; åtminstone inte av
sådan intensitet. Och så har jag ju
vitiligo - som svider. Men det är
naturligtvis ändå bättre än regn,
rusk och kyla. Lagoma är bäst.
Ebbe

A19
Te8 - e6
Jag har funderat och inte hittat ett
enda bra drag. Nu flyttar jag hipp
som happ (vilken fantastisk
klyscha!) och hoppas att du gör
något bra av detta. I morgon går jag
upp tidigt och åker västerut. Du
måste var försiktig med denna onda

sol. Tacka vet jag moln, lagom
varmt eller duggregn. Solen bara
bränner sönder ALLT!
/alf

E19
f2 - f3.
Lycka till i morgon med föredraget.
Du vet väl knepet: Om du är
tveksam på någon punkt - höj rösten
och se bestämd ut!
Ebbe

A20
Le2 x f3
Ja, det här partiet ser jag som i det
närmaste uppgivet. Men för att se
om du kanske gör något misstag i
segeryran, så fortsätter jag några
drag till. Det har varit en något
tröttande dag utan sedvanlig
middagsvila och morgonmeditation.
Jag har sällan mer än 1-3 peroner
att föreläsa för och skulle jag vara
osäker på något så säger jag det
direkt. Visserligen vet jag flesta
knep i föreläsning, men jag vet
också att det är bättre att vara
uppriktig i sådant eftersom
osäkerhet är så genomskinligt. Nu
skall jag ta ett glas vin och slöa lite.
/alf

E21
Se5 x f3.
Det florerar en historia om en känd
politiker (N.N.), att han ska ha
antecknat i marginalen till sitt tal:
“Osäkert på denna punkt - höj
rösten och se bestämd ut!” Det var
så det förhöll sig; inte att jag
misstänkte dig för slikt.
Jag är litet rädd för att jag kanske
blir till besvär för dig under mitt
besök: Du har mycket annat att
bestyra, etc. Men tillåt mig att ev
lugna dig. Jag kan roa/sysselsätta
mig själv långa stunder: läsa, lyssna
på musik, ta promenader, bese det
nya biblioteket och trästaden, etc.
Det är inget problem.
En annan sak: ska lakan, örngott,
handduk medföras eller ej? Det lär
finnas olika bud om den saken: De
flesta uppfattar det väl som en

artighet, medan andra kan ta det
som en slags underskattning. Hur
vill du (och Birgit) ha det? Det var
naturligtvis dumt av mig att fråga:
nu kommer vi väl båda att (över-
)anstränga oss i artighet. Alltså: jag
tar med mig lakan.
Håller du dig med tidskriften “Gör
Så Här”? Det är en slags teknisk
t i d s k r i f t  f ö r  h ä n d i g a
tusenkonstnärer. Om du så önskar,
kan jag ta med mig några nummer.
Vidare: har du boken “I svenska
marker: En resa bland fridlysta
växter”? Jag har nämligen 2 ex och
skänker dig gärna det ena.
Ja, det var väl allt för dagen.
Ebbe

A21
Kc8 - b7
Gör jag det inte lätt för dig? Jag
begrep allt den där passusen - jag
har också hört den förut. ------
Jag är helt säker på att du klarar dig
själv långa stunder utan att jag
underhåller dig - det finns mycket
att se och göra.
Det är lustigt det här med ta-
med-lakan. När Birgit och jag åkte
till mina föräldrar hade vi alltid med
oss lakan - likadant när vi åker till
min bror. När Pia eller Jonas
kommer till sina föräldrar har dom
inga lakan med sig. Jag tror det är
en sorts generationsfråga. Förr
handlade det om att tvätta, lägga,
mangla och förvara snyggt i
LINNESKÅPET. Unga familjer har
inte tid att hålla på med sådant -
tvätta, torka, vik ihop. Man kan älta
sådana detaljer länge. Nu har du
bestämt dig för lakan. OK - då
bjuder jag (Birgit) på handdukar så
har väl alla spelregler följts!
Boken I svenska marker tar jag
gärna emot, men gör-det själv-
tidskrifter tror jag inte på för min
del. Jag har ganska mycket själv av
den sorten - jag är väl den mesta
gör-det-självare som finns. Men tack
för omtanken.
Det skall verkligen bli roligt att få
träffa dig på min hemmaplan! En
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dag i veckan står jag för middag -
kanske det blir när du är här - i så
fall blir det min specialpaj - Birgit
älskar den.
/alf

E21-2
a2 - a4.
Makan har hällt i mig ett par glas
vin i kväll, så är oförmogen att
skriva brev.
Ebbe

A22
Sf6 - d7
Alldeles själv har jag hällt i mig ett
antall glass vin ikväll. Och är in5te
mycket för att skrivva brev. Kom
hem vid 4 i natt efter korvfest hos
grannden. HAr arbetat hela daggen
och är just nu totalldlut.
/allf

E22
c4 - c5.
Har du läst Noam Chomsky? Såg/
hörde honom i Nike härom kvällen.
Hans tes: “Medierna är budskapet”
är verkligen tänkvärd. Visst är vi
helt i händerna på massmedia, när
det gäller att tolka “verkligheten”.
Det är medierna, som ger oss bilden
av världen. Och mediamogulerna
blir färre och färre. Sedan blir det
avgörande, om den överlevande
mogulen är ond eller god. Det
verkar vara att spela hasard om
framtiden. Men vem bryr sig?
Ebbe

A23
g7 - g5
Borde du inte ha mattat mig nu med
övervikt och allt? Det verkar segt
det här.
Nej, jag har inte läst Noam
Chomsky. Visst är vår värld av
verkligheten mediernas. Därför ser
jag mindre och mindre på TV-
nyheter eller också jämför jag allt
under en dag. Visst vinklar dom här
mellan programmen.
Jonas brukar säga att den bästa
nyhetstjänsten är BBC och jag antar
han har rätt eller borde ha det. Jag

är inte rädd för moguler. Förr hade
de en chans men inte i dag. Världen
är öppen på ett helt annat sätt,
ingen kan göra något utan att det
uppmärksammas.
Är man intresserad av fakta i en
fråga kan vem som helst söka på
Internet. F ö kommer tidningar att
försvinna i nuvarande form. Om
fem år har du din läsplatta som du
lägger vid telefonen på kvällen och
slår in någon kod för att tanka ner
vad du vill under natten från dina
menyvalda medier.
På morgonen bläddrar du genom
plattans innehåll och känner dig
lika frustrerad som i dag över
världens dårskap och ondska. Men
den virriga bofinken Knut sjunger
som vanligt utan att bry sig.
/alf

E23
Sf3 - d2.
Det är mr Hyde i mig, som vill
plåga dig litet till. Oavsett hur
nyhetsförmedlingen kommer att se
ut i framtiden, kvarstår problemet:
Hur kan jag vara säker på att ha en
korrekt bild av verkligheten? Finns
det f ö någon entydig verklighet?
Knappast. I viss mening finns det
väl lika många “verkligheter”, som
det finns människor?
Och dessa “verkligheter” är i
ständig förändring. Vi kommer
alltid att vara utlämnade åt
m e d i e r n a s  t o l k n i n g  a v
“verkligheten” - deras bild av
världen. “Medierna är budskapet”.
Ebbe

A24
Dh5 - g6
Hur många filosofer har diskuterat
den s k verkligheten? Är det inte
alla?
Om man tar historiska skeenden så
är uppfattningarna ofta olika trots
att alla har facit - eller? Då börjar
tolkningarna. Nej, jag orkar inte
spekulera. Därest två homo sapiens
träffas bildar man en förening.
Därest tre träffas uppstår två
religioner. Om fyra träffas blir det
krig.

I dag har jag fått poolen full igen.
Det tar 44 timmar att hälla i 45000
liter vatten ur en trädgårdsslang.
Sista gången jag byter vatten har jag
bestämt. Det är för jobbigt.
Jag skall hitta på något listigt utöver
det vanliga filtrerandet och
bottensugandet. Och så vet man inte
om det blir någon sommar. Men
skatorna lär flytta sina bon neråt i
träden och detta är ett osvikligt
tecken på en fin sommar.
Du får kaffe och ostmacka när du
anländer. Sedan middag vid 1300.
På kvällen sillsnaps om det passar.
Eller vill du hellre hålla dig till vin?
Eller ha både en snapsrackabajsare
och olika sorters vin? Du är mycket
välkommen!
/alf

E24
Sd2 - c4.
Om jag inte missar tåget i morgon
bitti kl 07.35, inträffar jag således kl
09.45 i Eksjö.
Skam till sägandes äter jag inte sill;
har aldrig kunnat. Jag äter endast
fisk, som inte smakar utpräglat fisk,
ex-vis kokt torsk, hälleflundra, lax,
stekt spätta och möjligen några
fiskrätter till.
Meningen var väl, att vi skulle
prova dina viner? Men vad äter man
till? Chips?
Ebbe

A26
Lf1 - c4
Hoppas allt fungerade och att du
kom hem lyckligt och väl! Nu är jag
nästan färdig med macrot som ritar
spiraler. Det blir troligen en sen
kväll innan jag är färdig - inte för
att det är brått men för att det roligt
att knäcka den satans datorn. Vi
hörs
/alf

E26
1) e2 - e4. e7 - e5.
2) Lf1 - c4. Sg8 - f6.
Jo tack, jag kom lyckligt och väl
hem; även flaskorna.
Tack än en gång för dessa båda
angenäma dagar i Eksjö!
Ebbe
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A27
Sb1 - c3
Så har ytterligare en dagjävel gått åt
helvete och man har slitit som ett
djur med trädgård, trädgårdsmöbler,
macron, Brukspatroner och annat
elendes elände. Nu skall jag ha ett
stort glas vin och vila och samla
mig innan jag tuppar av.
/alf

E27
Lf8 - c5.
Även jag är rejält trött efter en dags
idogt arbete i trädgården.
Om du vill abonnera på “Gör Så
Här”, så kan jag väl få värva dig
som ny prenumerant? Då får jag
nämligen en present av förlaget.
I morgon kväll kör vi förmodligen
till Undenäs. Jag stannar hela nästa
vecka och kommer hem först den
6/6. En lumparkompis, Jan Nyberg,
har aviserat att han kommer och
hälsar på mig den 2-4 juni.
Nu stupar jag i säng.
Ebbe

A28
d2 - d3
Kanske har du hunnit iväg till
Undenäs när detta skrivs. Om inte:
Värva mig för GÖR SÅ HÄR! Vi
hörs.
/alf
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