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E1001
Telefon.... Ke1 - d2
Ebbe
A1004
Sg7 - e6
Så är man tillbaka efter en intensiv
period. Järvsö Pressverktyg hade 6
man som skulle utbildas under två
dagar. På söndagen åkte jag upp 65 mil. Kunde inte sova på natten
men måste upp 0500 eftersom jag
skulle börja 0630. Sen höll jag på
till 1600 med en timmes lunch.
Likadant på tisdagen. Åkte ner till
Stockholm direkt efter jag slutat, låg
över och va r i E ksjö på
eftermiddagen. Här fanns 19 mail
och nio telefonsökningar.
Men i kväll tänker jag slappa efter
att ha klarat av det mest akuta.
Knepigt schack eller hur?
/alf
E1005
g3 - g4.
Verkligen en knepig ställning. Men
du leder med en häst, vilket nog blir
avgörande.
Puh, jag blir nästan matt av att höra
på. Kan det vara nyttigt?
Ebbe
A1005
Se6 - f4
Det mest fantastiska med detta parti
är (för min del) att jag tydligen inte
ännu lyckats röra till alla pjäsers
plats på brädet... eller?
/alf
E1006
Le2 - d1.
Hur har det gått för dina fantastiska
aktier på sistone? Fortsatte kursen
med raketfart uppåt?
Ebbe
A1006
Kd8 - c7
Jag har en otrevlig känsla av att
trots övertag med hästen förlora det
här partiet.
Mina aktier? I skrivande stund har
jag sådana i DUROC, OPCON,
Q-MED m fl. Alla är mer värda än
när jag köpte dem. Försäljning
under året har gett ett överskott på

17874:- Underligt att sitta på
parkett och betrakta revolutionen utan skott & blod. Och
eftersinnande undra: Lär dom sig
aldrig? Nej det gör dom inte.
Maktens män kommer aldrig att
lära av historien.
Den nye i Belgrad sa att han skulle
vara som den ende obesmittade
maktman jag känner till - en
romare (glömt namnet), som tog
makten och redde upp ett kaotskt
tillstånd - för att sedan dra sig
tillbaka till sitt lantgods. Känner du
fler? Vad hette han?
Under två onsdagar har TV
presenterat Mobotu - ytterligar en i
raden av vansinniga maktgalningar.
Minns du Bokassa, Idi Amin - för
att inte tala om de andra idioterna
som nu gör sitt bästa för att förstöra
en kontinent.
/alf
E1007
Tf6 - a6.
De afrikanska potentater, som du
nämner, är så absurda att man
famlar efter ord.
“Gör Så Här” har gett mig ett nytt
förmånserbjudande. Men jag är väl
fortfarande prenumerant i Eksjö?
Nå, jag hinner ej med mera lektyr.
Ebbe
A1007
Te5 - e3
Nej jag är inte längre prenumerant
på Gör Så Här, varken som Ebbe
eller Alf. Så för den delen är det
fritt fram.
Och i Jugoslavien har dom tydligen
fått en ännu värre nationalist än
Milosovic. Skall bli kul att se hur
det går för de stackarna. Klarar K.
(kan ej stava) Montenegro och
Kosovo borde han få diplom som
lindansare.
Jag läser Peter Englunds senaste
med njutning - inför språket,
detaljer och utredningar om
förhållanden som jag inte tänkt på.
T ex hur skogen förvandlades under
1600-talet, hur alkoholhaltiga
drycker utvecklades. Skaffa den och
läs!
Annat intressant? Göran Skytte och
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K G Hammar har inte samma
åsikter om globalisering, Skytte är
besviken på sin biskop. I TV
analyserade Carl Bildt situationen i
Jugoslavien - det var länge sedan
jag kände mig föranledd att dela ut
beröm åt en politiker. Carl är en
ovanligt skärpt man med otrolig
arbetskapacitet.
Och så skall det naturligtvis bli krig
igen runt Israel. I motsats till
Guillou börjar jag tycka mer illa om
araberna. Hur var det - så fort de
fick ett område att styra över blev
det kriminalitet, terror och bråk
med de egna - eller?
/alf
E1008
Järnvägar! Nu är det nog kört. I
stället för tåget får det bli Tornet a6
x a4.
Vad gäller världspolitiken tycks vi
ha bytt roller i fråga om
engagemang. I synnerhet de
religiösa och etniska konflikterna är
så irrationella, så vanvettiga, att jag
blir närmast apatisk. “Du ska tala
dem tillrätta!” - “Oh, Herre Gud!”
Ebbe
A1008
Sf4 x d3 Vet inte om detta är bättre
än att schacka - beror på dig!
Nåja - inte engagerar jag mig
precis. Däremot betraktar jag
vansinnesteatern med intresse och
nyfikenhet och tycker alltid att det
roligt att lyssna till och läsa vad
intelligenta personer säger.
Hörde att en serbisk Nostradamus
förutspått att en son av Kosunic?
skulle rädda Serbien king 2000talet. Och Kostunica har hela sin
släkt i denna by..
I dag söndag har jag slitit halva
dagen i trädgården, tömt urnor och
planterat, tvättat lådor och grävt i
jorden. Naturen har jag inte mycket
till övers för. Ont i ryggen får man,
skitig blir man, våt och trött och
jävlig. Tacka vet jag att få sitta vid
en dator och laborera enbart med
hjärnkraft.
Hela vår gata är uppgrävd - man
håller på att installera fjärrvärme i
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många av husen runt omkring. Här
har du ett verkligt prov på mänsklig
dumhet och ointelligent tänkande.
Man eldar med något -sopor, ved,
flis, olja - ja vad fan som helst - så
att det blir varmvatten. Sen gräver
man sönder stan för att lägga ner
dubbla vattenledningar överallt och
sen pumpar man runt detta
varmvatten.
På sommaren finns det lika mycket
sopor, men då kan man inte elda
upp dem utan måste vänta tills
behovet föreligger.
Tänk nu om man istället hade
investerat i en ångturbin + en
generator och hela tiden kunnat
köra ut ström på nätet - sommar
som vinter. Och skickat energin på
de trådar som redan ligger i gatan.
Men man kan inte begära allt. Hur
skulle man få dessa amatörer till att
förstå att EL är ett sätt att
distribuera energi - inte något man
kan jämföra med olja, ved kol eller
annat.
Dessutom subventionerar man
vansinnet - ja annars hade det väl
inte gått. När jag pratat med
killarna som håller på här utanför
och förklarat varför JAG inte går
med - då är det som om de för
första gången fattat skillnaden
mellan energi och distribution.
Gode Gud och Djävul!
/alf
E1009
b2 - b3.
Tänk, vad du säger om fjärrvärme
är precis vad jag tänkte, då man la
ner fjärrvärme i Älmhult. Eftersom
ja g ä r m edvet en om m i n a
bristfälliga kunskaper om tekniska
ting, vågade jag dock aldrig föra
mina tankar till torgs s a s (med
undantag för några pers i
bekantskapskretsen).
Tänkte: jag måste ha fel; de
kommunala ingenjörerna måste
begripa det här bättre än jag. Vad
säger du: kan vi ha fel? Finns det
någon hake, som vi ej har insett?
Kan det möjligen ha med lagringen
av energi att göra? Jag tycker du ska
ringa och tala med den kommunala
myndigheten!

Det berättas inte så sällan om
människor som mår dåligt av
datorarbete. Ibland är det svårt att
veta, om du är skämtsam eller
seriös. Men jag ska nog tolka ditt
uttalande så här: personligen
för edr a r du da t or - fr a m för
kroppsarbete, vilket kan vara fullt
begripligt.
Ebbe
A1009
Th8 - b8
Jodå, det finns en hake, men det
gäller inte lagring. Visserligen kan
man lagra värme i saltkristaller,
men det duger inte att göra det i
stor skala. Haken ligger i ett påstått
glapp i värmeinsatsen i en
kondensor som används när man
kör ångturbiner.
Enligt experterna går det åt för
mycket energi för att åter få upp
temperaturen till användbar ånga.
Mig förefaller det som om detta
vore ett bättre forskningsområde än
att forska och subventionera annat som t ex vindkraft, vågkraft och
annat krafs.
När man tillverkar el behöver man
inte tänka på någon lagring, det är
bara att köra ut elektronerna på
nätet. Det är något lurt med det
hela-temperaturen i en sopförbränningspanna måste vara uppåt
1000 grader - bl a för att man skall
kunna rena avgaserna från skadliga
ämnen.
Det borde inte vara ett problem att
återvärma kondensorångan till
effektiv kraftånga. Men kanske
ligger haken i anläggningens
storlek, troligen behöves det större
grejor än vad småkommuner
normalt klarar av.
Å andra sidan - tänk på alla dessa
små värmekraftverk som faktiskt
finns.
Tacka vet jag kärnkraftverk - i dag
går det att göra små anläggningar
som inte KAN råka ut för
härdsmältor.
Om femtio år - om man är optimist
- kommer man att skaka på huvudet
åt alla dessa idioter som höll på
med löjliga vindkraftverk och annat
krafs i början på 2000-talet.
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Kommer du ihåg vad jag skrev för
länge sedan om dieselmotor +
generator och verkningsgrad?
/alf
E1010
Ta4 - a5.
“det är bara att köra ut elektronerna
på nätet”, säger du. Men nätet kan
väl inte lagra, utan elen måste i så
fall konsumeras i samma takt som
den produceras? Jag är väldigt
okunnig på detta område.
Men varför iute försöka få frågan
närmare utredd! Kanske har
kommunen en hemsida och en Email-adress.
Nej, jag kommer inte ihåg vad du
har skrivit om dieselmotor +
generator och verkningsgrad.
Ungefär var/när ska jag leta i
korrespondensen? Ebbe
A1010
Sd4 - f2
Nej elen kan inte lagras i ordets
vanliga bemärkelse. Men det går att
balansera tillgång och efterfrågan
på ett sinnrikt sätt, så att ett litet
kraftverk alltid kan vara effektivt.
När man byggde värmekraftverket
här hade jag långa diskussioner med
kommungubbarna och chefen, Tilly,
om hur man skulle klara lagringen
av värme under sommaren - och att
det vore bättre att köra med el.
Det var likadant när skolan skulle
skaffa datorer. Då kämpade jag
ännu värre - förgäves. Dom slängde
ut en halv miljon på ett system som
när det var färdiginstallerat var
totalt omodernt och måste ersättas.
Alla som var med och bestämde var
amatörer och hade inte den blekaste
aning om vad deras beslut innebar.
Ett år efteråt fick jag ett enda
erkännande från en kommunalgubbe
i Mariannelund - han ringde en
kväll och sa något i stil med: - Jo vi
skulle nog ha lyssnat på dig...
Sen dess håller jag mig utanför
kommunpolitik på alla områden.
Jag skrev om energi okt-dec 1998
sid 6.
/alf
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E1010-2
h5 - h6.
Jag har läst om vad du skrev om
dieselmotor + generator. Tyvärr, jag
saknar de nödiga baskunskaperna
för att förstå det. Men det låter
genialt.
Alternativen till kärnkraft är, enligt
din mening, “krafs”. Kanske har du
rätt - det undandrar sig min fattiga
bedömningsförmåga.
Men det finns andra aspekter på
saken som för tjän ar att
uppmärksammas. Jag har sagt det
tidigare: Högteknologin skapar ett
elitistiskt samhälle, som skapar
goda förutsättningar för förtryck och
terrorism, vilket i sin tur blir en
grogrund för polisstat och diktatur.
Övergripande måste, enligt min
mening, vara en vision av det
goda/harmoniska samhället som
skapar förutsättningar för den goda
människan och det goda livet.
Högteknologi skapar elitism och
kapitalism innebär ekonomisk
krigföring. Jag betvivlar, att vi på
dessa vägar kan nå det goda/
harmoniska samhället. Det värsta är
att ingen tycks bry sig. Det yviga
demokratiska snacket uppfattar jag
mest som retorik. Tendenserna, de
centralistiska i synnerhet, går i
motsatt riktning. Någon motrörelse
är svår att upptäcka. Det bästa vi
kan hoppas på är nog ett gott
“patriarkat/matriarkat”.
Ebbe

A1010-2
Nu är det jag som inte begriper. Jag
har kollat: jag skrev fel - Sd4 skall
vara Sd3 till f2. Min springare på
h6 står kvar, så du kan inte flytta
ner din bonde. Vad säger du? Du
måste nog dra något annat!
/alf
A1011
Roade mig med att plåta brädet från
din sida - efter att jag flyttat Sd3 f2. Stämmer det?
/alf
E1011
Vi var visst litet klantiga båda två.
Jo, ställningen stämmer. Snyggt
fotograferad förresten!
Jag flyttar Th8 - g8.
“den goda människan”: ursäkta att
jag lät som en präst senast! Tror
inte att jag själv skulle vilja gå
under den beteckningen. “Juste”
låter bättre: jag försöker vara juste
och vill vara känd som juste knappast god.
Köpte du Telia-aktier?
Nu ska jag se på Yrrol.
Ebbe
A1011-2
Men för helvete! Det är ju MITT
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svarta torn som står på 8-raden.
Dina står på h1 och a5. Menar du
att du flyttar Th1 - g1? Jag antar att
du menar så och funderar därefter.
/alf
A1012
Sf2 - e4!!Schack
Provar med att rita på brädet i
FastCAD. Inget dumt sätt faktiskt.
/alf
E1012
Självklart Th1 - g1.
”Den mänskliga faktorn” - huru
ofullkomliga äro vi icke!
Det är bl a därför som jag stegrar
mig inför kärnkraft, flygning,
operationer, m m teknologi. Det
finns inga gränser för de “olycksfall
i arbetet” man kan tänka sig.
Ebbe
Ovanstående skrev jag i går kväll
men lyckades ej få i väg det. Snyggt
foto!
Jag flyttar Kd2 - c1.
DS
A1013
Te3 - c3!!!
Efter mycket tjat från Birgits sida,
har det nu blivit av: Vi har
ordentliga lås överallt - inte bara
leksakdito. Det är nycklar till
förbannelse att hålla reda på, men
det kanske hjälper. Det retsamma är
att man icke får reda på om
utgifterna hindrade någon slem
individ från att djävlas.
Ibland går jag ut så sent att man
kan se stjärnor. Då upptäcker jag ett
fenomen: Alla stjärnor är dubbla de ser ut som två lysande prickar,
den ena över den andra. Det dröjde
ett tag innan jag började fundera
över om det var fel på himlakroppar
eller på mig - då upptäckte jag att
synfelet ligger helt i mina ögon. Om
jag lutar huvet åt sidan 90 grader
ligger prickarna horisontellt. Det
lustiga är att jag bara kan konstatera
felet på stjärnor.
Nu rasar alla börser och det blåser
kallt i finansvärlden. Nu kan man
sälja och hösta in rediga förluster
och snuva statsmaffian på skatt.
Sune, som daytradar, vrider sig som
en korkskruv i ilska. Jag har sagt
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till honom att om han är snabb
behöver han bara handla med EN
aktie, Clas Ohlson och tjäna grova
pengar. Clas åker nämligen upp och
ner som en jojo och det är bara att
köpa i dalarna och sälja på toppen det kan ske kanske två gånger om
dagen.
Men vem har tid med dylikt? Inte
jag som måste hjälpa hjälplösa
kunder i en förvirrad datavärld. Nu
skall jag fylla mig med öl.
/alf
E1013
Kc1 - b2.
Nu vill jag snart se en snygg
mattställning!
Om du lutar huvudet blir du “sne”.
Och är man “sne” är det inte
konstigt att man ser dubbelt.
Jag funderar också på att köpa en
Citroen. C. driver just nu en
kampanj under mottot “Rätt pris
direkt” och sänker priset på ex-vis
Xsara till 112 900 kr. Det har
tydligen funnits god prutmån
tidigare. Vad betalade du?
Men jag väntar nog till våren: det är
synd att utsätta en ny bil för den
skånska vintern. Har du några råd i
sammanhanget?
Ebbe
A1014
Tb8 - f8
Min Xsara kostade 160 000:- Om
jag skulle byta till ett annat märke
skulle jag således förlora en massa
pengar - vilket är helt korrekt med
min medfödda otur.
När du byter din gamla Volvo mot
en Citroen, kommer du att vinna
mycket - pengar, säkerhet, tysthet m
m. Helt i linje med din goda tur.
I torsdags ringde jag Sune och sa:
Du måste titta på kanal 4 kl 1700!
Du kommer att gilla det! På
fredagen ringde han och sa: Jag har
a l dr i g skr a t t a t så m ycket !
Fantastiskt roligt!
Jag hade inte hjärta att förstöra?
nöjet för honom genom att säga vad
programmet var en spegelbild av våra Skapares lek med Jorden,
människorna och djuren. Allt fanns
där - spänningen, tävlingen,
råheten, grymheten, skadeglädjen -

allt bortom humanism.
Och Gud stod på sin platform och
kommenterade, allt medan hans
smådjävlar illvilligt vaktade sina
hörn. Inte ens helveteselden
saknades. Titta och lär och
förundras!
/alf
E1015
Tg1 - g2.
Du gav 160 000 kr för din Citroen,
säger du. Men det var väl med
tillägg för luftkonditionering, m m?
Är “Robot wars” det TV-program
du avser? Jag såg det ej. Kan du
berätta mer om det?
Skämt åsido: upplever du det som
besvärande att se stjärnor dubbelt?
Är det inte bara som de blinkar?
I kväll har vi varit på teater och sett
“Svartbäckens ros”; en musikalisk
föreställning som bygger på Owe
Thörnkvists låtar. Bortsett från en
h yst er i sk
ljudnivå
får
divertissemanget betyget “Med nöje
godkänd”.
Göran Möller kommer och hälsar
på mig i nästa vecka - preliminärt
på onsdag. “Om Gud tillåter och
vattnet vill koka”.
Ebbe
A1015
Tf8 - f1
Jo - Xsaran är utrustad med
mototorvärmare,
drag,
luftkonditionering, radio.
Programmet är Robot Wars - ett
engelskt från -98. Olika grupper
konstruerar radistyrda robotar som
sedan får kämpa mot varandra på
en preparerad spelplan. I varje hörn
finns Robot-Killers som ger sig på
kämparna om de kommer innanför
den gula linjen. Det finns fallgropar
och eldsprutande hål, spetsar som
sticker upp från golvet. En
engagerad publik skriker och vrålar
- särskilt när en av robotarna lyckas
välta motståndaren eller såga sönder
honom totalt. Men det hela måste
ses....
Vill du gå på älgjakt? Gå in på
svd.se - och välj ÄLGKAMERAN!
Svenska Dagbladet har satt ut en
kamera någonstans på ett älgpass -
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den tar en stillbild i minuten.
Den som lyckas anteckna exakt tid
då en älg passerar är med och tävlar
om något. Tyskarna är helgalna i
sajten. Ända från USA har
tidningar ringt och velat intervjua
folk på SvD.
Jag sände förresten några av mina
kåserier till SvD - på din inrådan.
Efter en månad fick jag ett mail:
Jag har läst om tryckimpregnering
och skrattade gott. Tyvärr har vi
inte plats i tidningen....
/alf
E1015-2
Ld1 - c2.
Cittran är ett bilalternativ som
allvarligt intresserar mig. Kan du
hjälpa mig att reda ut
kostnadsbegreppen?! Var de fyra
ting, som du nämner, ej standard?
Vad kostar i så fall dessa grejer var
för sig? Vad var priset på din cittra
utan tilläggsinstallationer? Bra att
veta när man står öga mot öga med
bilhandlaren.
Ebbe
A1015-2
d3 - d2
Jag har svårt för att reda ut detta
med priser. Jag föreslår att du tittar
in på någon av dessa hemsidor - du
lär kunna få reda på allt om vilka
bilar som helst där.
Nya bilar: http://www.autobytel.se
Både nya & beg.:
http://www.bilweb.se
I princip är alla priser sänkta med
15-25000:- och alla handlare har
sina egna paketpriser på olika
tillägg.
/alf
E1015-3
Ursäkta - det blev nog fel i
hastigheten! Skall vara Ld1 - e2.
Jag tror det står “c” i förra mailet.
Men det har ingen större betydelse:
matten är nära.
Ebbe
A1015-3
Jo det har betydelse: Istället för d3 d2 drar jag Tf1 - c1.
/alf
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Ebbe Dagerbo skrev:
Ursäkta det blev nog fel i
hastigheten! Skall vara Ld1 - e2.
Jag tror det står “c” i förra mailet.
Men det har ingen större betydelse:
matten är nära.
Ebbe
E1016
Le2 - d3.
Gårdagens mail sände jag kl 19.42
resp 20.40. Du sände dina kl 20.57
resp 21.06. Vid ditt första mail hade
du ju redan min korrigering! Eller?
(Ditt inhiberade drag d3-d2 skulle
väl vara d4-d3? Annars står mina
pjäser fel).
Tack för korrekturet som jag fick i
dag! Ebbe
A1017
Tc1 - e1 Så du trodde att jag fick
dina båda mail och sedan svarade
jag först på ditt c2-drag och sen
ändrade mig en lagom stund efter?
Det vore väl ganska dumt.
Som du kanske vet kommer inte ett
mail som sänts 20.40 fram till
mottagaren 20.41. Även om så
skulle ske kan man tänka sig att ett
mail åker iväg innan avsändaren
hunnit hämta hem nya.
I vissa fall blir ett mail som sänts
20. 40 i n t e t i l l gä n gl i gt för
mottagaren förrän en halvtimme
senare - om han nu verkligen kollar
brevlådan. Jag skrev fel i mitt
inhiberade drag - det skulle vara d4
- d3 - så dina pjäser står rätt.
/alf
E1017
Ld3 x e4.
Förlåt en i datorvärlden okunnig
yngling!
Patriarkatsidén är nog inte särskilt
populär - att dömma av följande
historia: Det var en gång en hund,
som hette Tarzan. En dag blev
Tarzan överkörd. Eftersom husse
var bortrest, föll det på mattes lott
att på ett skonsamt sätt meddela
barnen, att deras älskade hund var
död.
Med låg, behärskad röst sa hon:
“Tarzan är död”. Ingen reagerade,
vilket självfallet förvånade henne.

Så hon upprepade: “Tarzan är död”.
- “Tarzan!” utbrast barnen bestörta.
“Vi tyckte du sa farsan”.
Ebbe
A1018
Te1 x e4
Visserligen hade jag bstämt mig för
att skriva UPPGIVET, men det får
gå några drag till. Din övervikt på
bönder kommer att fälla utslaget till
slut.
Tarzan var nog den enda ljusglimt
som fått mig att dra på de s k
smilbanden senaste veckan.
Hälsa Göran!
/alf
E1018
Ta5 x g5.
Görans besök blev inhiberat och
uppskjutet t v, eftersom jag blev
krasslig.
Strix och Grönköpings Veckoblad
glömde jag nog att tacka för.
Märkliga publikationer för resten:
m å n ga skä m t ä r ju gr ovt
ärekränkande! Vad ska man tro?
Jag tycker att jag har åldrats mycket
på sista tiden. Eller också har jag en
infektion/virus i kroppen, som gör
mig partiellt sjuk. I varje fall
känner jag mig trött och värkbruten.
VAR GLAD! LEV VÄL! (Nu fick
jag dig allt att dra litet på
smilbanden igen)
Ebbe
A1019
Te4 - e1
Tråkigt att du känner dig så
krasslig. Du hade något fel med
öronen -har detta blivit bättre?
Jag tror att du blandar ihop
åldrande med någon infektion som
du inte blivit av med. Det fanns en
period för något år sedan då jag
blev förkyld och eländig hela tiden
tyckte jag. Då började jag äta tre
sorters tabletter regelbundet:
Ginseng, Q10 och depåvitamin. Sen
har jag inte alls varit förkyld eller
känt mig dålig rent kroppsligt - ja
utöver de vanliga krämporna som
jag alltid dras med.
Däremot tycker jag att livslusten
blir sämre och sämre med varje nytt
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år.
Visst är skämten i STRIX
ärekränkande. Men vilken kändis
vågar säga ifrån? Då blir det bara
värre.
Se på utställn in gen med
skämtteckningar i riksdaghuset. Inte
konstigt att politiker är en särskild
sorts människor - vem annars skulle
sälja sin integritet för en löjlig
maktposition?
Nej - glada tillrop rycker inte i
smilbanden. Svart humor, sjuk
humor, Robot Wars - se där några
orsaker till spasmer i småmusklerna
kring näringsinkastet.
/alf
E1020
Tg5 - g7!! Schack!
Mina akuta öronbesvär är borta.
Däremot har jag kroniskt nedsatt
hörsel på höger öra.
Jag äter också “kraftfoder”. Om det
gör någon nytta har jag ingen aning
om.
Utställningen av skämtteckningar i
riksdagshuset har fallit mig ur
minnet. När ägde den rum och vad
innehöll den?
Jo, det är sant: livslusten minskar
stadigt. Det är inte mycket som
lockar mig numera (“jag har
ingenting alls här i världen att
vinna . . .”). Men det är väl på sätt
och vis OK. Det blir då lättare att
skiljas ifrån det här livet.
Ännu ser jag dock inte döden som
ett alternativ till livet. Döden är ju
ingenting och blir ett alternativ först
när livet blivit outhärdligt. Men
döden kan förefalla mera rättvis:
“inför döden är vi alla lika”. Den är
fullkomligt “neutral”: den gör oss
varken friska eller sjuka; varken
rika eller fattiga; den bjuder oss
ingen glädje - men heller ingen
sorg. (Detta sagt i förtroende. Tala
inte om det för någon!)
Ebbe
A1020
Kc7 - d8
Om döden har du helt rätt.
Utställningen såg jag ett reportage
om i något nyhetsprogram - den
pågår antagligen just nu - och gäller
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en enda tecknare som jag inte
minns namnet på. Bilderna jag såg
var enbart på riksdagsmän/quinnor.
I dag fyller Birgit år. Pia med familj
är på väg och anländer väl bortåt
10-draget med sömniga, ovilligt
yrvakna barn, så det blir säkert
livligt. Och just när det är en jäktig
dag - då skall alla ha tag i mig. Bra,
tycker jag - det enda som uppehåller
livslusten.
Samtidigt verkar det som om man
upptäckt Brukspatronen. Folk som
inte vill köpa olja har 16 A
huvudsäkringar och då är det endast
BP9 som klarar elvärmen. Allt jag
har på lager är redan sålt. Jag har
beställt 100 nya kort så det blir
mycket arbete framöver.
/alf
E1021
Tg7 - g5.
Jag har tagit efter ditt sätt att
markera “schack” med två ”!!”.
Men är det korrekt?
Jo, du ska nog skatta dig lycklig
som har brukspatronen, CAD,
barnbarn, m m Säkert mycket
välgörande för livsgnistan.
Idag dök det ner en broschyr ifrån
BMW i brevlådan. Man har
konstruerat en vätgasdriven bil, som
ska vara i serieproduktion inom
några år. Äntligen! Men sen släpper
väl alla hämningar: Tjohoo, vad det
ska köras bil!
Har sett en kul film på TV i kväll:
“The mask”. Såg du den?
Ebbe
A1021
d4 -d3 I all hast.
Nu är det snart slut - kan inte vara
många drag kvar.
/alf
E1022
Tg5 - d5!!
Funderar på att köpa en kassett till
den öppna spisen. Har du några
tips/råd?
Ebbe
A1022
Kd8 - c7
Nej, om sådana kassetter vet jag
inget. Kanske du kan hitta en del
under www.radron.net - det är

tidningen Råd & Röns hemsida.
Nu har Pia med familj åkt.
Omedlbart de kom i fredags kväll
blev de halvsjuka. Frida hade ont i
magen och feber. Pia låg till sängs
med feber hela lördagen med
avbrott för 100 besök på toa. Det
var tal om att vi skulle lämna in
henne på akuten, men hon ville
inte. Barnen var hängiga, ville inte
äta.
Så kan det gå.
/alf
E1023
a2 - a3.
Ha de fa m i l jen dr a bba t s a v
influensa, salmonella, eller vad?
Men de verkar ha tillfrisknat
snabbt, eftersom de kunde ta sig
hem redan följande dag.
Har sletit i trädgården i dag och är
trött.
Ebbe
A1023
Tc3 - c1
Flytta nu så jag kan få ge upp i lugn
och ro! Tydligen har du blivit
mycket bättre på senare tid. Jag har
inte sett att du gjort ett enda
misstag.
Vad Pia & comp led av har jag
ingen aning om. Numera är världen
full av mystiska sjukdomar.
/alf
E1024
Td5 x d3.
Citroen finns ej i Osby, så idag har
jag varit och sett på Ford-bilar. Ford
Fiesta heter en ny modell, som
intresserar mig. Vad gillade du
Ford, när du gick igenom bilfloran?
Idag har jag varit på 50årsuppvaktning av vår vice ordf i
teaterföreningen. Han bjöd på kött
av älg, hjort, ren, vildsvin, bäver,
björn, struts, känguru och krokodil!
Brrrr, magen fick vad den tålde!
Drink före och vin till maten. Därpå
följde äppelkaka med vaniljsås. Vi
avrundade sedan med kaffe, två
sorters tårta, chokladpraliner och
likör! Detta hände klockan 13. Jag
håller fortfarande på och smälter
maten. Att man aldrig lär sig. Men
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man vill ju gärna göra heder åt
anrättningarna.
Ibl a n d ka n ja g t ycka , a t t
pensioneringen känns litet grand
som en pånyttfödelse. Men jag vet
fortfarande inte vad jag ska bli, när
jag blir stor.
Ebbe
A1024
Tc1 - b1!!!
Ford? Den fanns inte i Eksjö och
jag har alltid varit lite skeptisk till
just Ford.
När jag valde fanns fyra bilar med i
racet: Xsara, Renault/Megane, WV/
Golf och Opel/någonting. Xsaran
vann helt klart. Där jag köpte
Cittran sa försäljaren vid något
tillfälle till en spekulant med Ford:
-Ford? Nej Ford byter vi inte in.
Någonstans måste man dra gränsen!
Å andra sidan säger Sune att det
inte finns några dåliga bilar i dag
eftersom de inte längre tillverkas av
människor utan av robotar.
Du har väl varit inne på de sajter
jag sände dig? De är utmärkta för
bilspekulanter. Citroen finns inte
längre i Eksjö så jag åker till Tranås
för service och handel. Har idag
varit där och servat och bestämt mig
för att byta till en Xsara Combi
Exclusive, som man börjar leverera
i januari 2001.
Din beskrivning av bordets överflöd
påminner mig om hur jul dracks på
Jellinge. När man serverade
fläskkorv sa Toke med bruten röst:
-Det är timjan i...
En pånyttfödelse? Kanske det?
I morgon kommer en göteborgare
hit och skall undervisas hela dagen.
/alf
E1025
Kb2 - c2.
Det din bilförsäljare sa om Ford lät
som en slogan. Jag har inte hört, att
Ford skulle vara sämre än andra
bilar. Ford Escort ex-vis har varit en
storsäljare och mycket omtyckt
(tillverkas ej längre). Hedbergs Bil
annonserade idag, att man säljer
Ford Fiesta för 79 900 kr. Det låter
som ett hyfsat pris.
Som blodgivare gjorde jag en slät
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figur. Men jag har hört berättas om
en mera lyckad sådan. Det var vid
ett
föredrag
av
en
hembygdsskrivare, som varit ute i
de djupa skogarna och intervjuat
“original”. Först måste jag förvissa
mig om att du vet vad “koppning”
är.
Det är en form av åderlåtning: med
en manick gör man hål i huden,
vanligtvis på ryggen; sedan sätter
man en vakuumkopp över som
suger ut blodet. Metoden ansågs
rena kroppen/blodet ifrån osunda
vä t s k or . D e n u t öva d e s a v
kvacksalvare långt in på 1900-talet.
(En variant var blodiglar - en metod
som faktiskt har fått renässans i
våra dagar, används vid särskilt
besvärliga sårinfektioner) Nu är du
mogen för historien.
En gammal gubbe berättade: “Förr
gick jag till en dyr homeopat och
blev koppad. Men numera är jag
blodgivare vid sjukhuset i stället.
Och kan du tänka dig så tosigt - jag
slipper betala utan får i stället 25
kronor för mitt gamla, skämda blo!”
Ebbe
A1025
Tb1 - c1!!!
Vi kan kanske enas om oavgjort nu?
Jag kan hålla på med evig schack
och i ett sådant läge är det väl bara
oavgjort som gäller. Har du något
annat förslag?
Antagligen är Ford lika bra som
alla andra. Och när det gäller så
vanliga bilar finns det fullt med
tester på nätet.
Att jag vill byta beror på att jag
flera gånger tycker att jag haft för
lite utrymme för allt som skall
flyttas och hämtas. Så tänk på att
man behöver gott om utrymme om
man har sommarstuga!
Jo, jag kände till KOPPNING.
Blodhistorien är bra och påminner
om andra med liknande tema: Du
har väl läst om Tom Sawyer som
lyckades få betalt för att få andra att
utföra det tråkiga jobbet att måla
plank.
En annan företeelse - det lär finnas
s k GYM där man får betala för att
få utföra tråkigt kroppsarbete som

att lyfta skrot upp och ner eller
cykla upp för konstlade, branta
backar.
Men människor har ju alltid varit
idioter, härstammande från den usla
arten Homo Idioticus.
Å andra sidan ger ju detta upphov
till ett otal roliga historier. Just nu
är jag mer trött i hjärnan än vanligt.
Har haft undervisning hela dagen
för en ingenjör från NCC i
Göteborg. Antagligen är hans
hjärna ännu tröttare.
/alf
E1026
Jo, det blev oavgjort/remi. Det
tyckte jag mig se redan för ett 10-tal
drag sedan.
Idag presenterade “vi bilägare” ett
rost-test. 100 bilar granskade.
Varannan bil underkänd!
Icke godkända: främst asiatiska och
amerikanska bilar, bland dem Ford
Fiesta (så den lär det inte bli).
Godkända: Citroen Xsara, m fl. Väl
godkända: BMW, Mercedes, Saab,
Skoda, m fl. Mycket väl godkända:
Audi, Volkswagen, Volvo.
Så du kanske ska tänka om! Varför
inte en Golf, Volvo S60 eller en
Skoda?
Ebbe
A1026
e2 - e4
Remi trodde jag inte på. Jag var
bergsäker på att du skulle vinna
ända fram till att du tog senast
bonden med tornet.
Det känns som om jag skulle
drabbas av allt eländes elände i
fråga om smitta som jag haft
om k r i n g m i g n u e t t t a g .
Göteborgsmannen hostade hela
tiden och sa att han legat hela
helgen och nu gick på penicillin.
Huvet känns som om det tillhörde
någon annan och det är kallt och
förvirrat.
Borde hälla i mig whiskey, treo,
C-vitamin och spetsa med öl och
ost. Så gjorde jag i ungdomens
fagra dagar. Inga baciller brukade
klara en sådan attac. Fast idag är
dom väl så starka så det blir jag
som kolar istället.

7

Om bilar... Det räcker för mig att
Xsara är godkänd när det gäller
rost. Med tolv års garanti har jag
säkert bytt innan den blir röd.
I dag skrev jag kontrakt på Combi
Exclusiv som skall levereras i
januari. Lustigt med färger. Birgit
har alltid sagt att det skall vara en
där inte smutsen syns så tydligt alltså trodde jag att det skulle bli
silver. Inte. I dag var det vilken färg
som helst men inte SAMMA. Det
blev en röd -jag bryr mig inte.
Kvinnor blir man aldrig klok på.
/alf
E1027
e7 - e5.
Jag kan bara beklaga. Vi får
hoppas, att eländet denna gång inte
blir så långvarigt.
Göran talade om att han just varit
och blivit vaccinerad. Det borde
kanske du (och jag) också ha gjort.
Undrar just hur länge jag ska klara
mig.
Kassett till den öppna spisen är
beställd och levereras kanske redan
i morgon. Sen ska jag bara skaffa
ved också.
Ha r bör ja t fun der a på om
luftvärmeväxlare kan vara något för
mig. Du var visst skeptisk. Men vad
har jag för alternativ? Oljan kostar
snart 7 000 kr kubiken. Och jag
behöver nästan fyra kubik. En
luftvärmepump går på cirka 40 000
kr. Men kompressorn håller kanske
bara i fem år och kostar cirka 5000
kr att byta. Kanske lönsamt ändå?
Eller flyttar jag till en söderhavsö
(se början av vår korrespondens!)
och odlar kokosnötter.
Ebbe
A1027
d2 - d4
Har frossa, ont i hela kroppen m m.
/alf
A1030
Sg1 - f3
En myckenhet underliga sjukdomar
grasserar. Birgit, som är intresserad
och slår i böcker, har funnit att jag
bl a lidit eller lider av ROSFEBER.
Alla symptom stämmer, men som
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den skeptiker jag är, minns jag
alltid första kapitlet i Tre män i en
båt när jag hör talas om sjukdomar.
Jag arbetar med nya avdelningar av
hemsidan. Vill du veta hur min
broder ser ut kan du gå in under
JOMA. Fast du är väl ingen större
spekulant på maskiner. Eller du kan
läsa om hur Halleplast fick sina
CADritningar.
Just nu är jag förbannad på en norsk
firma som är skyldig mig 30000:och fakturan har förfallit. Det är
första gången jag får problem med
norrmän, men de är i byggbranchen
och den är visst mest lik
hästskojarbranchen. Undrar om
Hells Angels har en avdelning i
Norge?
/alf

E102ST

A1031

Käre vän, det låter allvarligt. Vad
gör du åt det?

Hej! Lf1 - c4 Man skall inte tala om
krämpor. I morse vaknade jag med
värre helvete än vanligt. Pia har
samma symptom. Men jag försöker
inte bry mig mig. Det går att arbeta
och det får räcka. Berätta nåt roligt!
/alf

Jag slår bonden: e5 x d4. Ebbe - - ------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Som jag sa i telefon: Det låg kvar
bland “Drafts”. Fruntimmer kan
man inte lita på.
Mitt drag: c7 - c5. Helt emot
instruktionsboken, tror jag.
Det var då för väl att du repade dig
så snabbt. Tog du någon dunderkur,
eller hur gick det till?
Lämna fakturan till din banks
inkasso-avdelning! Det brukar ta
skruv. Ebbe

Eftersom det finns gott om plats....
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