
Internet mail Ebbe - Alf februari 2001
A0201
0-0-0 Lite roligt skall du få!
I går var det granskning av
skattemyndigheterna. Förtvivlad
invandrad frisör visste inte hur han
skulle göra för att klara kraven.
Kvinna som hade fått gå ifrån allt,
inklusive hus och hem, vittnade om
självmordstankar. Och de flesta
undrade: går det verkligen till så
här? I Sverige? Kan man verkligen
bli straffad och utblottad INNAN en
domstol avgjort saken? Nej, det kan
man inte i vanliga fall.
Men när det gäller statsmaffian är
det exakt vad som sker och vad alla
medborgare skall vänta sig. Jag
skrattade högt vid flera tillfällen -
när man blåögt trodde att vanliga
humanistiska, mänskliga regler
skulle gälla i skattemål.
Jag skrattade högt när stackars
människor inte begrep vad de
utsattes för och varför. Själslig
tor tyr ,  depression ,  konkurs,
ifrågasättande. Jag tänkte på Lars
K i n d e l l ,  m i n  b r o r  S u n e ,
bilhandlaren i Vimmerby, Ingmar
Bergman - och alla andra, som
förnedrats och misshandlats av
dessa ynkliga maktnissar.
Jag tänkte på tandläkaren, som i
för t vi vl a n  för sök t e  m ör da
kronofogden. Jag skrattade och
tänkte på hur NATURLIGT maffian
uppträder.
-Inte har vi med sådant att göra! Vi
skall bara följa lagarna och ta in
skatten!
-Vi skiter väl i om det går åt helvete
för Abdulla eller Svensson. Vi skall
ha skatt! Hade lejonet som börjar
äta antilopen levande kunnat tala,
hade han sagt likadant.
-Vadå plågsamt, smärta!? Har väl
inte jag med att göra! Jag skall ha
mat!
Jag hatar naturen och hoppas att
människan en gång lyckas lura sin
skapare och den satans idioti som
han lyckats inplantera i sina
varelser. Fast det är fåfänga
förhoppningar.
/alf

E1/2
Nej, du får inte göra rockad över
schackad ruta, dvs b1 (min Dam
står på e4).

Grattis till den nya, fina bilen
förresten! Man blir änna avundsjuk.
(själv hade jag nog väntat med
leveransen tills snöslask och salt
försvunnit ifrån vägarna)
“Skattemyndigheterna granskar”:
var det ett TV-program som jag har
missat? Skattesystemet är åt h-e
tillkrånglat! Jag tror mycket på det
system som “Tidsfaktorekonomin”
pläderar för.
Lejon stryper alltid först sina byten
(du får nog ta ett snack med
Charlotte Permell!).
Religion/kyrka igen: Det vore
orättvist att förglömma den enorma
betydelse som kyrkan haft som
kulturbärare i årtusenden. Vem
inrättade de första hospitalen, de
för s t a  skol or n a ,  de  för s t a
biblioteken?! Det var först i kyrkan
man kunde finna kulturella yttringar
som konst, litteratur och musik
(tänk ex-vis på den gregorianska
kyrkosången). Prästen var länge den
ende som kunde läsa och skriva i
församlingen. Vilken schaman!

Idag är kyrkan bara en skugga av
sitt forna jag. Man kan finna det
såväl glädjande som beklagligt (det
mesta är på ont och gott). Kyrkan
stod för en viss ordning (för att inte
säga diktatur). Nu har vi demokrati,
som allt mer liknar anarki. Jag vet
inte vilket som är värst. Jo,
anarkistisk diktatur är avgjort värst:
det som ryssar, tyskar, m fl fick
känna på under 1900-talet.
Ebbe

A-ROCKAD
Jag anser fortfarande att jag kan
göra rockad. Tornet får gärna flyttas
över en schackad ruta - däremot inte
KUNGEN. Vad säger du?
Nedanstående regler har jag hämtat
på nätet.
/alf

3.5. a) Kungen kan flyttas på två
olika sätt, nämligen:
1) till en angränsande ruta som inte
är angripen av en eller flera av mot-
ståndarens pjäser, eller
2) genom ‘rockad’. Detta är ett drag
med kungen och ett av tornen med
samma färg på samma rad. Det
räknas som ett enda drag och utförs
som följer: kungen flyttas från sin
utgångsruta två rutor mot tornet,
var- efter tornet flyttas över kungen
till den ruta kungen just har
passerat.
i) Rockad får inte göras
a) om kungen redan har flyttats,
eller
b) med ett torn som redan har
flyttats.
ii) Rockad är tillfälligt förhindrad
a) om kungens utgångsruta eller den
ruta kungen måste passera eller den
ruta till vilken kungen ska flyttas är
angripen av någon motstån- darpjäs,
eller
b) om det finns någon pjäs mellan
kungen och det torn med vilket
rockaden ska utföras.

E2/2
Jaha, det var en lucka i min
schackkunskap. Då får det bli: Lf7 -
e6. Ebbe

A???
Innan jag flyttar på något - är du
säker på att du vill ha det så med
löpardraget?
I dag läste jag något kul i tidningen.
Brittish Telecom har under tre år
under sökt  telefon  och  sur f
i n t en s i t e t en  h os  en  g r upp
försöksperoner (2000 st). Då lade de
märke till att intensiten varierade -
det gick upp och ner i en 29-dagars
kurva.
På skoj jämförde man med andra
fenomen och si på fan -det stämde
med fullmånen! Trafiktoppen mot
slutet av varje period sammanföll
med fullmånenens inträdande.
Vad sambandet är vet man inte -
ba r a  a t t  det  f i n n s  dä r  -
ovedersägligt. Fast det är ju
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omöjligt - Homo Sapiens vet att allt
s o m  l u k t a r  a s t r o l o g i  ä r
ovetenskapligt och vidskepelse. Det
kan ju inte vara så att månens
ställning i förhållande till andra
himlakroppar skulle inverka på vårt
beteende - av den enkla anledningen
att vi inte begriper hur och varför
det skulle vara så.
Kul! Vill du ändra ditt drag
eller......?
/alf

E3
Nä, jag före-drar nog: De4 - e7.
Tack!
Ebbe

A0203
Db3 - c3
/alf

E4
b7- b5.
C Pen är visst redan föråldrad. Har
du läst om Virtual Pen?
Fredagar har sydsvenskan en bilaga,
som heter “Dygnet runt”. Senaste
numret innehöll en artikel om
ölbryggning i hemmet. Det sades
vara ganska enkelt och det
hembryggda ölet blev väl så gott
som systemets. Kanske någonting
för dig som dricker mycket öl!
Däremot tycks det vara “tummen
ner” för hemgjort vin. Kanske något
att tänka på!
Ebbe

A0204
g3 - g4
Så vitt jag vet är C-pen och de båda
typerna av virtual pen helt olika - de
skall inte jämföras.
C-pen är i huvudsak en scanner för
att läsa in befintlig text och lagra
den. Virtual pen är till för att lagra
och behandla text och figurer som
man skriver på papper.
Det finns två typer: en som
använder ett speciellt datapapper
(svensk uppfinning) och en som
håller reda på pennans rörelser
enligt ett komplicerat program. Med
en sådan får du först lära den din
handstil.
Den som skrev om öl kontra vin i
hemmet kan inte vara annat än en

oerfaren amatör. Enligt de flesta
personer som verkligen hållit på
med detta är det mycket svårare och
kladdigare och mindre ekonomiskt
lönande att hålla på med öl än med
vin.
Bl a av den anledningen har jag
aldrig försökt. Och de prov jag fått
smaka från fanatiska hembryggare
har inte ändrat det hela. Brygger
man vin av bra fabrikat - helst vitt -
så får man som regel ett vin som
ofta är bättre eller lika bra som
systemets 40-50-kronorsprodukter.
Sen finns det 7 och 14-dagarsvin
som bara är skräp och endast avsett
för fylla.
Om kyrkan - jag antar att du
menade den kristna och alltså bara
omfattande de senaste tvåtusen åren
- kunde man säga mycket. Du
framhöll en del positiva saker.
Frågan är om dessa uppvägs av
intolerans, förföljelser , krig,
folkmord och annat som kyrkan och
den kristna religionen begåvat
mänskligheten med. Fram till Hitler
och Stalin hade kyrka/religion
rekordet i död - frågan är väl vem
som skall slå de senaste rekorden?
/alf

E5
f5 x g4.
Tyvärr kan jag nog inte säga emot
dig.
Ebbe

A0205
Le2 x g4
Idag när jag skulle tanka bilen, gick
det inte att öppna tanklocket.
Nyckeln kärvade. Fungerade alltid
på gamla Xsaran. Andra småsaker
irriterar, fjärrkontrollen, belysning
på instrumentpanelen. Jag spricker
snart av ilska. Varför i helvete kan
man inte behålla saker som är bra
när man gör en ny modell?
I dag har jag sänt bl a en CD med
Pressworks och alla månadsaviser
sedan vi började brevväxla 98.
/alf

E6
De7 - e4.
Ursäkta min okunnighet, men vad
är “pressworks”?
Nu är det klippt, dvs förkylt igen.
Ebbe

A0206
Td1 - d4
PressWorks är ett sk DTP-program
(DeskTop Publishing), som jag
använder för att skapa det du kallar
korrektur.
På skivan har jag lagt in dels själva
p r o g r a m m e t  m e d  a l l a
installationsfiler i katalogen \Press,
dels all vår korrespondens i
katalogen \ebbe. Någon gång för
länge sedan frågade jag om du ville
ha programmet och du sa ja. Ibland
kommer jag ihåg saker.
Jag har äntligen kunnat tanka bilen,
e n  l a g o m  u p p m u n t r a n  i
köldhelvetet. Har du inte vaccinerat
dig mot förkylning?
I dag har vi haft besök av en mängd
småfoglar på vårt lilla fogelbord,
som hänger i en gren från
skuggträdet vid poolen. Där var ett
liv och ett kiv. Ett gäng talgoxar
ansåg att bordet var deras och slogs
vilt med mesar och spavar. Ser dom
på TV - amerikanska gängfilmer?
Ramses, som verkar vara nästan
blind - ja han ser tydligen rörelser -
smög på magen i snön bort till
trädet medan alla foglar kacklade
som vansinniga.
Väl framme låtsades han som om
det regnade, satte sig och slog en
sjua, varefter han släntrade bort som
om han inte hade en aning och
fogelkonserten. Han gick in under
en gran - men kom aldrig ut på
andra sidan. Där satt han och lurade
- blickstilla - medan alla foglar
skrek och skällde och sa
-Tror du inte vi ser dig, kattskrälle
t ror  du in te vi  seeer  dig
kkaaatskrääääle.
Men Ramses låg kvar som död. Nu
samlades alla foglar i trädet och satt
blick stilla, medan de konfererade
om vad man borde göra. En mes
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förslog att en modig sparv skulle
skulle flyga ner på marken och
locka kattskrället till anfall. Ingen
sparv ställde upp. Sen var det en
talgoxe som ansåg att man borde
anfalla i flock och göra som skator
och måsar när Birgit putsat fönster -
skita ner kattskrället totalt. Men
ingen vågade.
Till slut gick jag ut och väste min
fruktansvärda kattskrämmarväsning
- ända framme vid granen. Ramses
försvann som vanligt som ett svart
streck och alla foglar lyfte och flög
bort till grannen. Otack är världens,
människors och foglars lön.
/alf

E7
De4 - e7.
Reträtt (men Sven Dufva fällde
bajonett).
Tack för Frances Fyfields bok (har
du läst den? är den bra?), korrektur
och CD-skiva!
CD:n innehöll en demo av FastCad,
inte sant? Jag (och Inger) begrep oss
inte riktigt på den. Vi trodde att den
innehöll ett redigeringsprogram.
Inger är novis och jag är helt
okunnig vad gäller dataprogram.
Stackars Ramses: munmissa dessa
flygande sparvstekar! Han får trösta
sig med att han gav upphov till en
rolig historia.
Från sparvar till änder - på krogen:
“Säg vaktmästarn - har ni vildand”?
- “Nej, men vi har en tam anka som
vi kan reta upp”!
Herre, som saknar sked, till
servitrisen(skånsk):
“Sked, fröken”!(?) -
“Nä, det var bara magen som
kurrade.”
Ebbe

A0207
b2 - b4
Jo, jag har läst Fayfield. Jag tyckte
inte att det var en topp-bok men
ganska bra. Mina åsikter stämmer
oftast inte med de kritiker som
skriver i tidningar -utom när det
gäller Mats Gellerfelt.
Skivan innehåller en sk viewer, med
vars hjälp man kan titta på och

skriva ut alla typer av CAD-
r i t n i n g a r  i  D X F - ,  D W G -
(AutoCAD) och alla FastCAD-
format.
Vill du installera PressWorks så gör
du det via Utforskaren. Där går du
till D: eller den enhet du har som
CDläsare, och öppnar mappen
\press. Sen dubbelklickar du på
SETUP - du får en meny där du kan
välja vad som skall installeras. Om
du installerar kan du sedan öppna
de filer som ligger i mappen \ebbe -
de som slutar på DTP.
Sked-historien var mycket bra - den
tama ankan var visserligen kul men
har inte samma knorr som skeden.
Man skall aldrig klaga över för lite
att göra - då drunknar man i
ketchup-effekten.
/alf

E8
Lf7 - e6.
Såg du TV2:s “granskning” i dag?
Hundratals automatkarbiner och
tusentals handeldvapen är på drift i
landet! Polisen vägrar/vågar ej
ingripa vid rån. Vid bankrånet i
Överum hade tjuvarna fräckheten
att hålla på en halvtimme inne i
lokalen, medan nyfikna människor
flockades i närheten. Polisen
menade, att det var för riskabelt att
ingripa. Det är alltså fritt fram för
bovarna. Men då har vi ju laglöshet!
Anarki!
Ebbe

A0208
f4 - f5
N e j ,  j a g  s å g  i n t e
granskningsprogrammet. Jag visste
vad som skulle visas, jag visste vad
du verkar förvånad över.
Visst har vi laglöshet! Visst har vi
anarki! 26 brottslingar är på
rymmen just nu, Sverige är
önskelandet för alla kriminella,
trevliga fängelser, låga straff, osv
osv.
Här i Småland har vi olika gäng
från Polen och Baltikum som åker
omkring och gör villainbrott.
När polisen tar en grupp i en bil full
med smycken, prydnadssaker och

kontanter, är det bara att släppa
dem efter en stund - brist på bevis.
Det är naturligtvis deras egna saker
som de försöker sälja.
Jag blir trött och ledsen när jag
tänker på alla brottsoffer - ja, du vet
- och så är det enda man kan göra
att be till Gud att man må slippa
dessa satans samvetslösa skurkar.
Hur många historier har du läst i
tidningarna om rån, inbrott,
misshandel? Ett oändligt antal.
Det fanns en advokat - Wendt tror
jag han hette - som förslog att man
skulle hålla ett visst antal
brottslingar inlåsta alltid. Det skulle
drar ner brottsligheten med 90 %.
Men det är ju viktigare att dessa
vaneförbrytare får komma ut ibland
och ha roligt.
Vad blir reaktionen när en polis
drar av ett skott och träffar en
skurk?

Nej, vi lever i ett maffialand. Det
f i n n s  t vå  o r g a n i s a t i on e r ,
statsmaffian och brottsmaffian.
Båda använder den normala,
skötsamma, idiotsvensken för sin
utsugning och sitt maktbegär.
Bläää!
/alf

E9
Le6 - g8.
Man (Obs den (o-)medvetna jag-
negationen!) spelar klantigt.
Man ska väl inte längre bli hängd
för häststöld, men visst verkar det
slappt i överkant. Brottsoffer och
vittnen lämnas inte sällan mer eller
mindre i sticket. Medan mycket mer
satsas på att kriminalvårda
brottslingarna.
Men vem bryr sig egentligen? Vem
vill verkligen ta tag i det? Polisen
menar tydligen att det är för
riskabelt. Och så är det ju en hel
näringsgren, som föder polis,
jurister ,  advokater , domare,
fångvaktare, psykologer, kuratorer,
m fl. Det är som bekant idiotiskt, att
såga av den gren man själv sitter
på!
I granskningsprogrammet sades, att
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alla hemvärnsmän (50 000) har en
AK hemma i garderoben (riskabelt
och måste vara fel i fredstid!). Drygt
ett hundratal av dessa AK är redan
stulna. Nå, skulle inte dessa
hemvärnsmän kunna försöka göra
skäl för namnet! De kunde väl ha
ryckt ut vid bankrånet i Överum och
avväpnat rånaren, som stod på vakt
en halvtimme utanför banklokalen!
Om nu polisen vägrar ingripa. Hur
ska man annars kunna upprätthålla
respekt för lag och ordning?!
T e n d e n s e n  ä r  h e l t  k l a r :
brottsligheten ökar och blir allt
grövre/våldsammare. Det är lättare
att stämma i bäcken än i ån. Vi
kanske redan befinner oss i forsen
på väg mot vattenfallet.

Nu läser jag Peter Englunds bok
“Den oövervinnerlige”. Boken i sig
är ett mästerverk. Men det gör inte
saken bättre. Jag blir så less på den
här världen!
Ebbe

A0209
Th1 - h3
Håller med i allt du skriver i ditt
förra mail. Jag kunde ha skrivit det
själv.
I dag såg jag sista delen av reprisen
på granskning. Rikspolischefen:
Polisens viktigaste uppgift är att se
till så att inte människor blir
skadade.
Vad menar karlkräket?
Jag trodde att polisens uppgift var
att förhindra brott -åtminstone
teoretiskt. Slutsatsen blir att om
brottslingen bara ser till att han har
ett riktigt bra vapen så är han
garanterat fredad. Vilket djävla
land. Skulle man tillämpa hans
princip är det bara att ge sig inför
alla angripare - någon kan ju bli
skadad. Vänd andra kinden till, var
passiv inför ondskan.
Fy tusan. Varför inte hellre ha
prickskyttar som skjuter kriminella?
Den som bär vapen och rånar och
hotar borde veta att han riskerar ett
skott genom huvudet.
Jag är trött efter ytterligare en
arbetsam dag.
/alf

E10
Lg8- h7.
Klockan är 01.40. Det är för sent att
orka skriva något.
Har du läst “Den oövervinnerlige”?
Den är ett storverk och en rejäl
tegelsten. 1600-talet var  ett
förskräckligt århundrade. Jag förstår
inte, hur mina förfäder förmådde
överleva då.
Ebbe

A0210
a2 - a3
Jo, jag har läst Den oövervinnerlige.
Visst är det ett storverk, som jag
läste i september redan. Jag var
säker på att jag hade kommenterat
den, men visste inte var och när. Då
är Windows sökfunktion bra. Det
var bara att skriva in filtyp och ord-
oövervinnerlige - som är lite
ovanligt.
Nå, jag hittade -den 25/9 2000. Och
du undrade över namnet.
Hur de kunde överleva på 1600-
talet? Ja, hur kunde de överleva
tidigare? Hade vi inte en diskussion
om att alla tekniska, medicinska och
vetenskapliga framsteg är av ondo?
Nej, kanske inte. Hade jag levt på
Karl X´ tid så hade jag aldrig fyllt
68, och kanske det varit lika bra.
Ser du En Fot I Graven med Gösta
Ekman? Jag känner mig ytterst
besläktad med denna kverulant -
dock lider jag inte av hans tafatthet
med tingen.
Ekman är en sann konstnär. Det är
en njutning att se hur han kan säga
allt utan att öppna munnen - hans
kroppsspråk är otroligt bra.
Jag har varit nere på kontoret och
börjat plocka bland alla tusen
prylar. T o m maj månad skall jag
betala för dessa rum, som jag nu
inte har någon nytta av. Och
mycken tid går åt för att planera hur
jag skall klara en flytt. Jag är
dödstrött.
/alf

E11
De7 - f6.
Ställningen verkar vara ovanligt
låst.
Jo, det stämmer att du nämnde

“Den oövervinnerlige” den 25 sept
2000. Mitt närminne har börjat
krackelera - milt sagt. Förfallet är i
full gång.

Jag har aldrig sagt eller menat, att
all teknisk forskning är av ondo.
Men det är nog klokt att vara litet
skeptisk och inte hysa någon
övertro.
T ex är medicinska skandaler inga
sällsyntheter (kommer du ihåg
Neurosedyn-barnen ex-vis?). Och
miljöskandalerna står som spön i
backen: till lands, till sjöss och i
luften. “Utvecklingen” är således
inte enbart positiv. Helst skulle man
vilja göra ett urval.
Sen kan man undra: vad är syftet,
v a d  ä r  m e n i n g e n  m e d
“utvecklingen”? Vart syftar vi? Har
vi någon vision?
Jo, jag gillar också Gösta Ekman;
jag tycker att han är “större” än sin
far och farfar.
Så du har sagt upp kontorslokalen i
alla fall. Det var ju så omöjligt att
få plats med alla grejorna. Hur löste
du problemet?
Ebbe

A0211
Dc3 - e3
Minnet? Vad är det? Vad sitter jag
här för? Sitter jag förresten? Vem i
helvete skriver jag till?
Nu skall jag gå och göra något.
Men vad var det?
Nåja..
Ännu har jag inte sagt upp
kontorslokalen. Det skall komma
som en överraskning. Alla prylar
skall jag fördela över ett stort
område som andra personer i huset
skall hjälpa mig med - detta som
utbyte mot att jag låter en del
ungdomar ta över lokalen fram till
1/6. Jag håller på att bereda plats
för väsentliga saker i villan.
Har vi någon vision? Med
utvecklingen? Jag har en, men den
är så främmande att det inte mycket
lönt att tala om.
Visioner i allmänhet är livsfarliga -
om det är makthavare som har dem,
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och de har förmågan att genomföra
dem. Stalin och Hitler är bra
exempel.
Nej låt utvecklingen leva sitt eget
liv - då sköter den sig nog bäst. Det
finns ingen möjlighet för någon
människa att förutse, veta, förstå,
vart det hela bär hän. Men var
skeptisk, tro inte på något, ta inget
på allvar. Blir du provocerad?
Bilen artar sig mycket bra och jag
är just nu ytterst nöjd med den.
/alf

E12
Enligt mitt bräde har du en bonde
på e3! Så här står pjäserna på mitt
bräde:
VIT: Kc1, Dc3, Tornen h3 och d4,
Lg4. Bönderna på h f och c 5, b4, a
och e 3.
SVART: Kh8, Df6, Tornen b och d
8, Lh7. Bönderna på g och c 7, h
och a 6, b och d 5.

Jo, jag är nyfiken på din vision -
berätta! Diskretion - en hederssak.

Du har sydsvenskan söndagar. Nå,
läs “Kölappar hot mot artigheten”
på sidan B8! Om man tar
fransyskan (nej ej den delikata
k ö t t b i t e n )  o c h  h e n n e s
medkverulanter på allvar illustrerar
historien bra, varför det rationella
inte alltid är det förnuftigaste. För
att travestera “Högsta rätt är högsta
orätt” kan man kanske säga “Högsta
rationalitet är högsta idioti”.
Fransyskan sätter här fingret på en
öm punkt: I vår utvecklingsiver kör
vi ofta aningslöst över den
humanistiska biten! Därför, menar
jag, är det så viktigt att ha en vision
om vart vi är på väg, vart vi vill
komma.
I va n  I l l i c h  h a r  l i k n a n d e
tankegångar. Honom har jag väl
skrivit om tidigare? Kolla gärna i
din webbfil (eller vad det heter)!
Gissa vem som är “Svarte Petter”!
Du ska få en ledtråd: det är nog
synd om Inger.
Ebbe

A0212
Visst fan har jag en bonde på e3.
Där har den stått och sett dum ut
sedan drag 3.
I min bok skrev jag Dc3 - d3 för
hand - med penne. Men på vägen
över minnet till tangentbordet blev
det som det brukar. Få se...vad var
det nu jag skulle göre?
/alf

E13
c7 - c6.
H a r  v a r i t  o c h  s e t t  p å
dansteaterutbud idag i Hässleholm.
Ä r  n u  p å  s p r å n g  t i l l
teaterföreningens styrelsemöte.
Ebbe

A0212-2
Th3 - f3
Så var det sent igen och trött är
man också. Gammal man gör så
gott han kan ... men ändan den står
stilla. Gnatt!
/alf

E14
Td8 - e8.
Jag har aldrig varit med om maken
till låst ställning! Vem ska lyckas
göra ett genombrott?
Läste du artikeln i sydsvenskan?
Visst var den tänkvärd.
Ebbe

A0213
Tf3 - f4
Nu har jag läst om fransyskan och
kölapparna. Lite kan jag väl hålla
med men bara mycket lite. Jag tror
nämligen inte alls att artigheten
försvinner med kölappar - tvärtom.
Det kåsören skriver stämmer inte
alls med min erfarenhet - jag bor ju
i en småstad.
Låt oss granska: Är köttgurun
ensam i sin affär? Har han flera
kassor? Vill kunden alltid ha en viss
expeditör?
Här i Eksjö finns det kösystem på
Sys t em et ,  Pos t en ,  Ba n ken ,
Blomsterboden. Inte på Sahlgaards,
alla klädaffärer, järnaffärer.
På posten och Systemet hälsar jag
naturligtvis på kassörskorna och de
kunder jag känner, pratar och
skämtar, kan sitta var jag vill tills

E15
Te8 - e5.
Könummerlappar - andra varvet:
Vad gäller nummerlappsystemet i
Sverige håller jag i stort sett med
dig. Men det känns litet grand, som
om vi är ute på ett sluttande plan:
var/när/hur blir vi reducerade till
nummerlappar nästa gång? Den
franska damens upphetsning var
säkert äkta.

Nämnda exempel var inte helt
lyckat - det finns bättre. Värre var
att jag inte lyckades fokusera dig
rätt, dvs på hoten mot humanismen.
Redan 1936 insåg Charlie Chaplin
faran och spelade in filmen
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det blir min tur. Likadant på Posten.
Och visst händer det - t ex i
Blomsterboden - att jag kommer in
och finner att någon har glömt ta
nummerlappen före min. Då ger jag
naturligtvis turnumret till personen i
fråga, helst om det är en trevlig
fransyska.
Nej, jag blir mer och mer övertygad
om att slaktarfransyskan är ute och
reser. Jag undrar om det verkligen
är en sympatisk madame - hon
verkar vara en fördomsfull person
som heller inte lyssnar utan bara
pratar på med sina egna åsikter.
Hur många irritationsmoment
slipper man inte med turnummer!
Det  svenska kösystemet  är
världsbäst. Det är rationellt,
tidsbesparande och uppmuntrar till
otvunget umgänge medan man
väntar. Det befordrar ett avslappat
beteende utan de uppblossande
aggressioner som brukar utbryta
bland hetsiga fransmän. Leve
kösystemet! Låt den svenska
socialstyrelsen inrätta filialer i
Fr a n kr i ke  och  l ä r a  dessa
kverulerande grodätare hur man
handskas med rationalitet - dom kan
ju bara detta med nationalitet.
Återkommer kanske om min vision
- den är svårförklarad. Jag begrep
inte kopplingen Inger - Svarte
Petter. Spelar ni kort?
/alf
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“Moderna tider” (den har du väl
sett?). Orwell skrev “1984”, etc etc.
Många andra, både förr och senare,
har  varnat för  samma sak:
avhumaniseringen av tillvaron.

I kväll har jag sett “Cold Lazarus”,
en modern tid som Chaplin inte ens
i sina vildaste fantasier hade kunnat
föreställa sig. Någon hjärna lär man
aldrig kunna tina upp. Men i övrigt
. . . . hu!

Tidigare i kväll var vi på teatern
och såg/hörde EvaBritt Strandberg
framföra visor och sånger av “Alla
dessa karlar” (konserten hette så).
En underbar artist! Jag blev kär i
henne så klart.
Ebbe

A0214
Tf4 - f3
På stället dans - ett verkligt
omväxlande parti.
Vadå hotet mot humanismen? Du
får väl ändå bestämma dig - naturen
eller humanismen!
Hotet mot humanismen är ju att vi
dras mot att följa vår natur som rent
biologisk varelse. Att döda och
ödelägga allt som står i vår väg mot
att tillfredsställa våra lustar och
drifter. Det är vår natur!
Därför hävdar jag att naturen är ond
och att människan borde sträva efter
att komma ifrån den och kunna
hävda sin intelligenta tanke och
inriktning mot det sant humana.
Jag har sett Moderna Tider och jag
h a r  l ä s t  s å  m å n g a
helvetesskildringar om framtiden.
Och INGEN av dem har blivit
sannspådd!
Kanske är det fördelen med Du Nya
Sköna Värld eller 1984 - att deras
befin t l ighet  garan terar  dess
ickeuppfyllelse.
Du blir lätt kär, Ebbe, och du faller
lätt för förföriska siare och spåmän.
Världen är full av människor och
organisationer som tror sig veta hur
allt bör ordnas OM bara... Men
världen är en bakteriekultur utan
betydelse för universum och jag kan

inte delta i någon tro på vare sig det
ena eller andra.
En vision kan man ha men den blir
lätt svart och ogenomskinlig.
/alf

E16
Df6 - g5.
Nu kan jag inte alls följa dig: hur
kan du se en motsättning emellan
humanismen och naturen? “Nature
is out of question!” Naturen är ju
grunden, fundamentet för allt liv på
jorden och kan ej ifrågasättas.
Humanism och naturvård/miljövård
går utmärkt väl att förena. Båda är
lika nödvändiga för ett gott
mänskligt liv på jorden. Kan man
till detta foga litet intressant och
stimulerande kulturliv är detta en
extra bonus.

Vad fick du ut av Dennis Potters
“Cold Lazarus”?
Ebbe

A0215
Td4 - f4
Först Lazarus - det jag fick ut var
först och främst en timmes njutning.
Jag njuter av Potters fantasi och
originalitet, av dialogen och alla
bakomliggande åsikter man kan
spåra.
Det är likadant som när jag såg den
förra gången. Men t o m på den
korta tid som förflutit från det att
Dennis P. skrev sin historia har det
hänt tekniska saker som han inte
kunde förutse och därför inte kunde
använda. I stället bygger alla
framtidsskildringar på den kända
tekniken - så är det i En vacker dag,
Du nya sköna värld, 1984, Resan
till månen - eller vilken annan
roman som helst.
Det roligaste exemplet i Lazarus är
när man kopplar in den fantasifulla
hjälmen med en sladdkontakt -
BlueTooth var inte påtänkt när
Potter skrev.
I min världsbild finns det en klar
motsättning mellan naturen och
humanismen. Men det är inte
mycket att orda om - jag har skrivit

så mycket tidigare om detta att det
räcker. Du talar om humanism och
naturvård/miljövård precis som alla
andra som uppfattar sig som den
mest intelligenta varelsen i
universum, den som är alltings
mått. Den varelse som måste dras
med sitt ansvar för natur och andra
varelser, som måste dras med sin
osäkerhet, rädsla för död och smärta
och som måste trösta sig med
religion och ceremonier.
Å - det finns så många färdiga
paket att lösa in och otaliga
kombinationer. Miljövän, vegan,
vegetarian, buddist, pingstvän,
moderat, nazist, osv osv.
Vad skall lilla jag välja? Vad skall
jag krydda med? Jag står nog
utanför alla mänskliga fack och har
min speciella världsbild.
I den säger en biolog i Fråga Lund:
99,9 procent av alla varelser i
naturen -utom människan - dör en
plågsam och ibland utdragen död.
Jag frågar VARFÖR? En präst
säger: -Bara människan har en själ -
djur och växter är själlösa varelser.
Varför? Är du säker? Vad säger
veganen? Vad säger alla andra
frälsare av världen?
OM BARA....
/alf

E17
Tb8 - e8.
Vad gäller vår naturdiskussion
verkar det uppenbart, att vi inte
talar samma språk. Vi måste backa
diskussionen och börja med
semantiken! Vad menar du med
begreppet Natur?
För mig är Naturen det ekosystem,
som inbegriper allt och alla på
jorden. Naturen är ingenting vi kan
ifrågasätta. Som biologiska varelser
ingår vi själva i naturen. Den är
o å t k o m l i g  f ö r  m ä n s k l i g a
värderingar. Den är ex-vis inte
grym. Den bara är.

Sen är det klart, att vi allt som ofta
tar en känslomässig ställning till
naturen. “Det var  ett jävla
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regnande” kan vi ex-vis tänka eller
säga. Trots att vi vet, att regnet är
helt nödvändigt för livet på jorden.
Eller vi kan tycka, att lejonen är
grymma när de slår sina bytesdjur.
Men lejonen gör det inte av grymhet
(grymhet kan bara tala om i
mänskliga sammanhang). De
upprätthåller bara (omedvetet
naturligtvis) den ekologiska
balansen i naturen. Inte skulle väl
du vilja ha din trädgård full med
antiloper?

Så - vad är Natur för dig?

Katastrofer i helvetesskildringar
såsom “1984” har aldrig inträffat,
säger du. Jag vet inte med vilka
mått du mäter eller var du sätter
dina gränser.
Varje år ger FN ut en bok med
titeln “Tillståndet i världen”.
Tillståndet är synnerligen dåligt:
hundratals miljoner människor
svä l t er ;  ä n  f l er  l ever  på
existensminimum; rent vatten är en
bristvara; luften i storstäderna är
otjänlig att andas; jordar förvandlas
till öken pga för sträng betning;
jordarna blir allt mer utsugna pga
för ihållande brukning; oljeutsläpp;
haven blir alltmer förgiftade samt
utfiskade, etc etc. Krig och
revolutioner på många håll i världen
förvärrar läget än mer. Jag tycker,
att man kan tala om katastrof!

Det värsta är att det är svårt att se
någon ljusning. Politikerna tycks
vara mera fokuserade på makt än på
vettiga lösningar. Dessutom är de
utlämnade åt “folkviljan”. I
Amerika sägs det ex-vis vara
politiskt självmord att höja
bensinskatten.

Jo, det stämmer: jag blir lätt kär i
kvinnfolk. Men det finns prima
karlfolk också. Så än är kanske inte
allt förbi.
Ebbe

A0216
Kc1 - b2
GUD: - Jaha, jag har kallat er båda
till förhör. Tydligen har ni lite olika

uppförande och åsikter har det sagts
mig. Dig Ebbe gillar jag. Du har en
klar uppfattning om min skapelse.
Du där - Alf, eller vad du heter, har
jag hört de hemskaste saker om.
Men vi får väl se...
ALF: Jag förstår att du gillar Ebbe.
Han står ju där med mössan i hand
och tycker...

GUD: Du skall vara tyst ända tills
du blir tillfrågad. Annars skall du få
se på fan -Gabriel heter han
förresten.
Nu skall vi se... Du skriver här i ett
brev, Ebbe, att Naturen inte får
ifrågasättas. Naturen är inte grym -
den ÄR. Mycket vackert uttryckt.
Skulle ha kunnat säga så själv.
“Människan ingår som biologisk
varelse men själva naturen är
o å t k o m l i g  f ö r  m ä n s k l i g a
värderingar.”
MYCKET BRA! Så vill jag ha
människorna. Ibland tror jag att det
var ett misstag - detta att göra er så
intelligenta och samtidigt ge er fri
vilja. Ni borde ha varit hårdare
styrda i ett fastare program... nåja
det har ni inte med att göra för
resten.
Och du skall vara tyst, Alf.
Du är orolig för tillståndet i
världen, Ebbe. Ja, det beror ju på att
ni bär er så klantigt åt. Ni kan inte
hålla fred. Ni kan inte begränsa ert
antal. Ni kan inte skaffa tillräckligt
med mat. Och allt blir ju så orättvist
fördelat, hi, hi, ja -ursäkta mig det
var inte min mening att skratta...
Nu skall vi se... Vad tycker du att vi
skall göra Ebbe? Vad har du för
tankar om hur alla problem för
mänskligheten skall lösas?
EBBE: Först och främt går det inte
att ha demokrati. De som begriper
bättre måste ta makten och styra.
Den tekniska utvecklingen får inte
skena iväg. Och med en god
utbildning och fördelning av alla
resurser så måste Jorden kunna
utvecklas till det paradis som den
troligen var avsedd att bli. Om man
bara låter....

ALF: Det är ju så att...
GUD: Alf skall hålla truten - ja
ursäkta uttrycket. Visst har Ebbe
rätt. Så måste man göra. Det skall
bli mycket intressant att se hur det
går. Nu skall vi höra vad den där
Alf har att säga.
Gabriel! Sätt på honom en
scrambler! Jag vill inte att Ebbe
skall höra alla dumheter som han
hasplar ur sig.
ALF: Du är rädd va! Rädd att han
skall inse meningen med det hela -
att det inte är MÄNNISKANS bästa
utan DITT ROLIGA! Du gillar alla
som står där med mössan i näven
och tycker att du har gjort något
riktigt fint - Skapat en fantastiskt
dyrkansvärd NATUR som skall
vårdas och tas om hand OM
BARA...
Och så vet du - det är en
omöjlighet. Du har bäddat för
oändliga konflikter, för krig, för
elände, plågor, katastrofer - och
samtidigt får du de flesta att tro sig
själva vara orsaken. Visst är det
skickligt!
Ja jag vet - nu talar jag för döva
öron eller öron som bara hör vad de
själva vill. Du Gud - varför hjälper
du inte alla intresseföreningar!
Varför hör du inte alla böner?
Skulle du inte kunna begränsa
antalet här på Jorden?
Säg att du tar död på alla muslimer.
Då blir det ju lite mera plats.
GUD: Ja ja, snacka på du. Vet du
om att allt du säger översätts innan
det går ut? Det är ingen dålig
apparat. En sån skulle du skaffa dig.
ALF: Men du Gud? Vet du om att
vi numera är så skickliga att vi kan
börja skapa själva?
Tänk om vi så småningom kan
skapa en värld utan din eländiga
NATUR, en värld där allt inte är
plåga och smärta, förintelse och
konflikt. En värld som inte är till
för en skapares nöje, en värld som...
GUD: Och vad tror du att jag var
från början...?
Du Gabriel! Släng ut den där
gabrialans Alf - men ta av honom
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Scramblern! Och säg till om kaffe
och en medalj till Ebbe!
------
/alf

E18
Dg5 - h4.
Det var roligt berättat - men jag
blev knappast övertygad: om att
Gud finns; om att Gud ligger bakom
allt djävulskap på jorden.

Själv är jag mera övertygad om att
vi måste lära oss att leva i harmoni
med det ekologiska system, som vi
kallar Naturen.

Dragning i vitshusboden: - Köp en
lott och vinn en bil! - Jag vill inte
ha någon bil. - Det finns hundra
tusen lotter. Varför skulle just Ni
vinna?!
Ebbe

A0217
Dd3 - e2
Inte trodde jag att jag skulle
påverka din uppfattning av
omvärlden! Det lustiga är ju att
ingen i vår ålder påverkas av något,
ändrar uppfattning. Vi stöps i en
form - där blir en Thomas Quick,
här en Moder Theresa. En oändlig
mängd individer - en bakteriemassa
av onda, goda, dumma, intelligenta,
fräcka, krigiska, fega.......
Mina betraktande ögon finns långt,
långt utanför mig själv - medan de
flesta av oss håller sina synorgan
kvar i huvudet.
I går sa jag till Birgit -Har du sett
alla lökar som håller på att komma
upp där borta under trädet?
-Nej titta! det hade jag ingen aning
om! Jag trodde de hade dött.
Det gick några timmar. Så kom
Birgit in
-Tjusiga blommor du har satt. Det
var fågelfjädrar. Inte konstigt att
Ramses inte åt något i går....
Inte vredgas jag på katten som leker
och plågar sitt byte. Däremot kan
ja g  i n t e  bl i  över en s  m ed
programmeraren, som visar sin
ondska och är totalt okänslig för
andra individers smärta och ångest.
/alf

E19
Te8 - f8.
I all hast. Elin är nämligen hemma
och skriver vid datorn.
Ebbe

A0218
a3 - a4
Du skrev om tillståndet i världen.
Det är uselt enligt FN: Svält, krig,
förödda naturresurser osv, m m. Så
vitt jag förstår har det alltid varit så.
ALLTID.
Säg något år - någon tid då
tillståndet i världen inte varit
sådant. Visst - det fanns inga
oljeutsläpp på 1600-talet, men som
du påpekade om Peter Englunds bok
- hur klarade dom av att leva i detta
elände? Varför skulle det finnas
någon ljusning? Varför skulle
människan ändra sin NATUR? Säg!
/alf

E20
Dh4 - d8.
Jorden har inte alltid varit i dåligt
skick. Den är miljarder år gammal.
Men så sent som år 0 hade den
endast en bråkdel av sin nuvarande
befolkning. Träd fälldes med
stenyxa - ej med motorsåg. Etc. etc.
Jordens kondition har stadigt
försämrats och nu är den sämre än
någonsin.
Däremot stämmer det nog, att
mänskligheten alltid har varit lika
dålig.
Jag påstod inte, att jag såg någon
ljusning - tyvärr.

D u  s ä g e r ,  a t t  a l l t  ä r
programmerarens/skaparens fel. Är
det inte att göra det litet väl lätt för
sig? Vi vet ju inte ens om det finns
någon skapare.
Ebbe

A0219
a4 x b5
Det är väl på tiden att jag släpper
fram dig!
Som vanligt uttrycker jag mig så det
blir plats för missförstånd. Jag
menade inte att du såg någon
ljusning - detta är ju en omöjlighet.
Ingen tänkande människa kan så
klart se någon ljusning - lösning på

detta dilemma att en intelligentare
och mer egoistisk varelse placeras i
naturen.
Libanons cedrar var väl nästan slut
år noll - trots primitiva verktyg.
Fast år 0 hade man för länge sedan
gått ifrån flintan - det var stål som
gällde. Hettiterna uppfann konsten
att gör stål omkring 1000 f K.
Och Jorden - visst har den mått
bättre, om man nu kan använda
sådana ord om en materieklump.
Fast du menar naturligtvis Jorden
som ekologiskt system. Allra bäst
skulle hela systemet må om varenda
människa utrotades. Då först skulle
det naturliga systemet sköta sig själv
- vara i balans. Men så fort du inför
en intelligent och praktiskt duktig
varelse i detta system - ja då är det
dömt till undergång.
DET är vad som kommer att hända.
För ingen kan väl tro att människan
skulle förneka sig själv och t ex ta
död på sig av ekologisk anledning.
Homo Sapiens kan ju inte ta död på
sig själv i tillräcklig utsträckning av
egoistiska skäl för att ge naturen
balans - vi kommer trots alla
dödliga uppfinningar att bli fler och
fler.
För mig är det ett fullkomligt löjligt
problem - helt vansinnigt omöjligt.
Den som tror att människan har
någon möjlighet att via förnuft och
goda tankar lösa sina och planeten
Jordens problem när det gäller
överbefolkning, svält, krig, tortyr,
naturkatastrofer, förstörelse av jord,
skogar, hav och luft - den
människan lever i en drömvärld, en
OM BARA-värld. Tyvärr.
/alf

E21
a6 x b5 (det draget hade du kunnat
göra).

Kanske har du rätt. Men visst borde
man kunna göra en hel del för att
fördröja det oundvikliga slutet?!
Ebbe

A0220
De2 - d2
Kanske jag hade slagit med andra
bonden för din del?
Tyvärr - inte kanske - har jag rätt.
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Så varför fördröja det hela? Kanske
du såg Vetenskapens Värld i går.
D ä r  v a r  y t t e r l i g a r e  e n
domedagsprofetia. Gud gör vad han
kan för att hjälpa oss tillbaka till
den lyckliga stenåldern. Men
troligen är vi lite för duktiga - du
skall se att vi kommer att överleva -
bara vi kan ta kål - eller kol - på
den satans Naturen.
Lustigt detta att det alltid varit en
kamp mellan människan och
naturen - en kamp som naturen
tycks förlora.
Och i kväll är det en högtidsstund
med Lazarus. Typiskt nog är det tre
program jag vill se och alla går det
sent.
/alf

E22
Tf8 - f6.
Huvudvärk - ur slag i dag.
Influensa?
Ebbe

A0221
Dd2 - c3
Beklagar verkligen! Blev du aldrig
vaccinerad mot influensa?
Här blåser det så huset skakar. När
det gäller naturen kontra människan
så tror jag nu att jag vet hur det
kommer att bli. Men tyvärr hinner
jag inte skriva om det - och så tror
jag att jag behöver tänka en bra
stund till. Krya på dig!
/alf

E23
Te5 - e7.
Ebbe

A0222
Tf3 - f1
Hur är det? Sjuk? Trött på livet?
Tänk på att det snart är vår och att
det blir varmare och att alla galna
björkar börjar släppa sina satans
pollen och annat otyg över världen,
att kattorna skriker utan att begripa
varför och att Sverige numera har
en otrolig massa havsörnar som
dödar små möss. Halleluja!
/alf

E24
Dd8 - e8.
Nej, det var inte influensa. Men
riktigt kry känner jag mig inte:
trött, hängig och håglös. Behöver
nog ladda batterierna (hur nu det
ska gå till).
Ebbe

A0223
Tf1- e1
Det börjar bli träääligt som dom
säger här uppe..
Vi är tydligen lika piggelin, du och
jag. I går fick jag reda på att
mannen som snickrade i fängelset,
min före detta elev, var död. Jag har
försökt få tag i en socialare idag för
att få reda på mer, men inte lyckats.
Jag tror att han inte hade några
släktingar alls här.
Nåja det kommer en måndag -
kanske har någon tid då. Jag hittade
en gammal bok från 1976 i hyllan -
Växternas hemliga liv. Mycket
intressant för mig, som inte skrattar
åt fantastiska berättelser. Bli bättre!!
/alf

E25
Lh7 - g8.
Dansar vi vals eller vad? 3 av 4

drag tycks gå igen.
Hur kan du vara naturfientlig, du
som t o m tror att växterna kan
känna smärta, m m?
Ebbe

A0224
Dc3 - d4
Någon form av dans i alla fall...
Naturfientlig? Jag? Som lider med
naturen? Nej - jag är fientligt
inställd till skaparen, som jag tycker
inte tar tillräcklig hänsyn till
humanistiska principer.
Har jag verkligen sagt att jag tror
att växter kan känna smärta? I så
fall har uttryckt mig oklart. Smärta
är något som vi djur känner tack
vare våra nerver och dess koppling
till hjärnan. Jag är inte säker på att
man kan använda uttrycket om
växter när man menar att de
reagerar på olika stimuli.
B a x t e r  o c h  a n d r a  s o m
experimenterar TOLKAR dessa
reaktioner som smärta, rädsla och
andra djuriska känslor.
“Grönsakernas liv är kort och
dystert” säger Justus Brylén,
grisbonde, 51, i ett uttalande för
Grönköpings Veckoblad där han gör
sig till talesman för våra legymer.
Veganer och Legymeer (den nya
rörelsen för växternas likaberät-
tigande) -förenen er! Åt människan
svältdöden!
/alf

E26
Lg8 - f7.
Jag funderar på att byta el-bolag. Är
priset det enda man behöver beakta?
Spelar inte t ex driftsäkerheten
någon roll?
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Den som säger “ingen rök utan eld”
har aldrig varit ute och campat.

I övrigt fortsätter idétorkan.
Ebbe

A0225
e3 - e4 Nu har du chansen!
Oavsett var du köper själva
strömmen - vem som sköter
debiteringen - så är det ditt lokala
bolag som kommer att ta ut
nätavgiften. Och det är detta bolag
som svarar för driftsäkerheten.
Alltså bör det inte spela någon roll
till vem man betalar - det är lika bra
eller dåligt.
Du såg kanske granskningen av
Vattenfall på TV? Nog verkar deras
agerande fullt i klass med all annan
idiotisk verksamhet/planering!
Sitter du och eldar sura vedpinnar?
Ryker det in? Fy fan för det svenska
klimatet! Framför varmare luft! Mer
växthuseffekt!
/alf

E27
d5 x e4.
Jo, jag såg Vattenfalls svindlande
affärer. Dessutom blev det intet av
“den gröna energin”. Skaparen
borde gripa in! Eller också är det
denne som programmerat. Annars
är man väl inte “allsmäktig”?
Ebbe

A0225-2
Te1 x e4
Nej, skaparen/programmeraren har
slagits av sin egen konstruktion,
människan, och slåss nu för sitt
f o r t s a t t a  b e r ä t t i g a n d e  i
skaparriksdagen. Kanske han är
samma kladdiga klant som våra
politiker? Han påminner kanske om
Björnen Rosengren?
Nu blir det till att sätta ner en fot
igraven tillsammans med Ekman.
/alf

E28
Lf7 - d5.
Vadå chans? Ska vi ta remi?
Ebbe

A0226BILD
Chans & chans. Jag menade väl att
du hade en bra möjlighet att göra
bort dig, men du tog den inte. Jag
tar gärna remi - ångrar du dig så
kan jag alltid ta ditt torn och vi kan
stångas ett tag till.
Jag har ibland dåligt minne. Känner
du till en bok som heter Avigsidan?
Har jag någon gång pratat om den?
Sen kan man naturligtvis inte låta
bli.....
/alf

E29
OK. e2 - e4.
“Avigsidan” är mig ej bekant. “På
avigan” heter en Povel Ramel-revy,
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om det kan vara den som spökar.
Jan Berglin är en rolig jävel.
Ebbe

A0227
e7 - e5
Jo, Jan är en rolig jävel. Men inte
ens han hjälper alltid. Det snöar, är
kallt som fan och i bland blåser det
till och med.
Går man ut så skriker foglarne som
om det vore vår - såna dumma
jävlar. Jag har börjat drömma om
nätterna - tror jag. Fast det är
kanske då jag är vaken? Vad vet
man?
/alf

E30
Lf1 - c4.
I morgon fyller jag 68 år och blir
väl då farbror/onkel på riktigt.

Såg du J. Tatis “Mon oncle”
förresten, när det begav sig? Mycket
rolig och faktiskt lika aktuell.
Ebbe

A0228BILD
Hej och grattis på fåstiskalben! som
Ugglan säger.
Sg8 - f6
Det hjälper inte hur du försöker - du
kommer i alla fall aldrig ifatt mig!
Jag kommer alltid att vara äldre, så
det så.
I dag fick jag brev från Posten. Man
får det om man har BOX. Att ha
boxadress har hittills kostat 200 per
år och det kan man ha råd med. Nu
höjer man priset till 1200:-/år!
“För endast 100 i månaden får du
alltså en säker och flexibel
hantering av inkommande post!”
Man betalar alltså för att själv

hämta posten centralt på stationen.
Kan det vara enklare för denna
institution?
Nu blir det så att en mängd
småföretagare säger upp sina boxar
och alla brevbärare måste konka på
all extra post. Facket rasar,
anställda undrar över om det finns
någon gräns för dårskap och vi
skrattar. Det är väl lika bra att ta en
till........
/alf
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