
Internet mail Ebbe - Alf 0105-0106
A0501
Sf3 - e1
Problemet är att jag tycker det är
roligt att skriva - för det mesta.
Tvingad kommer jag inte att känna
mig. Vi får se. Det låter lugnt och
trevligt med fyrverkeri och firande.
I Eksjö har vi ryttarspel med strid
mellan Majgreven och Vintergreven
- ett gammalt spel om att befria en
jungfru (tror jag) ur Vinterns
fängelse. Pia var med och red när
hon bodde här och vi var där och
tittade varje år då barnen växte upp.
Nu är det inte så - ingen av oss är
mycket för firande. I stället blev det
en sillbit och snapppps. Skål! /alf

E1/5
Du har väl helgat vilodagen?
Lg4 - e2.
Idag har vi varit i Lund och lyssnat
på tal och studentsång. Och vandrat
i Botan.
I morgon fyller min favorithustru
år, så jag måste upp tilia.
Ebbe

A0502
Man kan bli deprimerad för mindre.
Såg inte alls detta ditt smarta drag,
som nu får mig att ge upp. Din tur
att ha vit!
Maj är en årfyllarmånad. Jonas och
Pia firar dag två och fyra och själv
råkar jag också ut. Framför mina
varmaste hälningar till din hustru!
Är det i dag den andra maj? Det är
lite osäkert i ditt mail.
Jag läser nu Sagan om Ringen i
korta pauser. Det är som att hamna
i en totalt främmande värld med
alver, dvärgar, orcher, balroger,
trollkarlar och många andra mys-
tiska individer som tycks leva och
röra sig som om dom inte för ett
ögonblick begrep att de bara är
fantasivarelser.
/alf

A0507
Sg8 - f6
Detta meddelade jag på din telefon-
svarare och nu hoppas jag att din
dator tillfrisknat!
/alf

A0515
Tf8 - e8 Mer blir det inte i kväll!
/alf

A0516
c5 - c4 /alf

E16/5
Ld3 x c4. Ebbe

A0517
Te8 x e4††
Kan inte komma på något bättre.
/alf

E17/5
Lc1 - e3. Ebbe

A0518
b7 - b5 - det är med stor tveksamhet
jag väljer drag.
Nu har jag beslutat mig för att inte
längre delta i demokratin Sverige
när det gäller att rösta på partier
och politiker. Försvarsbeslutet var
den sk droppen. Taktik, idioti, in-
triger, rävspel - allt går att applicera
på politikernas agerande bara i detta
fall. Nåja, min röst är inte så viktig.
Och inte ändrar den något. Ett tag
började faktiskt mina sympatier luta
mot nya centerledaren men det är ju
omöjligt att rösta på ett parti med så
knäppa åsikter - kvinnan till trots.
På söndag åker jag till Malmö för
att fira Jonas´ svärmors födelsedag -
hon har stor fest. Då får jag bl a
träffa släkten Rydsjö - Elsie t ex.
Kan bli intressant.
/alf

E18/5
Lc4 - d3.
Är svärmorsan släkt med Elsie
Rydsjö? Hoppas du får en trevlig
afton!

I morgon håller Riksteatern kon-
gress i Växjö. Vi tänker närvara.
Ebbe

A0519
Te4 - e5
Jodå, de är släkt. Vi åker vid 800
först till Jonas med en massa böcker
som han skall ha - arvegods efter
grannen Blomstrand (29 årgångar
av Bonniers Litterära Magasin) -
sedan på fest vid ettiden och sist till
Sune på kvällsmat och hem. Det
blir en lång dags färd mot natt.

Dina mail är numera utökade med
ett som fil bifogat visitkort. Är det
meningen att det skall vara så?
/alf

E20/5
Ld3 x h7!!
Det var riktigt trevligt att vara på
teaterkongress. Bl a bjöds vi på en
utmärkt föreställning i Växjös
gamla fina teater från 1849. Pjäsen,
“ V i a  D o l o r o s a ” ,  v a r  e n
enmansförestäl-lning: I en och en
halv timme höll Henric Holmberg
sin publik fången. En imponerande
prestation! En förutsättning var
förstås, att pjäsen var mycket intres-
sant och tänkvärd. Den handlade
om konflikten emellan judar och
araber i Israel. Borde ses inte minst
av kontrahenterna själva! Där fanns
mycket av insikt i konflikten att
hämta.
Ebbe

PS Ursäkta min glömska - men
vilken dag i maj är det nu du fyller
år?

A0521
Smart, mycket smart!!
Kg8 x h7
Tyvärr så fyller jag inte år längre -
det är något som upphörde i och
med att jag bestämde mig för att
inte rösta - vilket inte har ett dugg
med saken att göra.
Vid kalaset i söndags på Margare-
tarestaurangen i Pildammsparken
hade jag Elsie Rydsjö till bordet.
Det var en upplevelse av positivt
slag. Hon är 81 och sprudlande vital
som en 30-åring. Hon har humor, är
blixtsnabb i repliken, har ett fantas-
tiskt minne, är intresserad och
utåtriktad - otroligt att någon kan
vara sådan vid denna ålder!
Tillsammans med sin kusin - Jonas
svärmor och festföremål - hade hon
varit i Prag för en vecka sedan och
hade många synpunkter på mat och
kultur. Hon beklagade att hon inte
längre kunde flänga runt på cykel -
men köra bil gick bra!
Hon skriver en bok om året, hade
varit i Stockholm för att medverka i
ett kommande TVprogram - Bok-
bussen - och hade kritiska synpun-
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ket på Röda Rummet - du skulle sett
hennes imitation av programledar-
ens ögonfladder! Jag har inte läst
någon av hennes böcker och talade
om det, men lovade också att jag
direkt hemkommen skulle göra så.
Det verkar som om hela denna släkt
är ovanligt seglivad och skärpt.
Hennes syster var 86 och även om
hon inte var lika rörlig som Elsie
verkade det inte vara något fel på
hennes intellekt. Bekantskapen var
en höjdare!
/alf

E21/5
Dd1 x d4.
Ja, jag kunde ju gjort ett dubbeldrag
förra gången.
Tack för korrekturet, som kom idag!

Idag har jag skurat trävirket (som
behöver målas) över källartrappan -
och blev så trött, så trött. Nu ska jag
se litet på Seinfeld.
Ebbe

A0522
e7 - e6
Maj är den jobbigaste månaden på
hela året! Åtminstone detta år. I dag
kom 100 st ytmonterade kretskort -
de skulle ha varit här i slutet av
april. ONROX i Malmö, som har
tillverkat, sände paketet i onsdags,
men den klant som skrev adressen
angav som postort 575 22 GRUVÖ.
Vad gör man då? Ja nu vet jag att
jag som ort räknat är likvärdig med
Karlstad -varför begriper jag inte.
Inte kan det ha med sola att göra.
Nu skall jag såga lite ved, sköta
bokföring, skriva fakturor och an-
nat. /alf

A0522-2
d7 - d6 ska det naturligtvis vara!
Men är man så trött som jag är nu
så flyter allt samman till en gröt.
/alf

E22/5
0-0-0 eBBE

A0523
Lg5 x e3
I morse hade även jag strul med
e-post. Det gick inte att få fram fyra
meddelanden - det blev avbrott mitt

i. Då tog jag MS Outlook Express
och si - då ramlade resten in - även
ditt. Så nu är det lite delat. I kväll
skall vi på kalas igen - till ringa
nöje för min del. Antagligen åker
jag på att tacka för maten - en
sådan sak kan fördystra en redan
ansträngd själ. Allting djävlas - som
vanligt. /alf

E23/5
Sd5 x e3.
Kalas brukar pigga upp. I morgon
har du säkert en positiv rapport.
Ebbe

A0524
Te5 - e6
Några drag till så ger jag upp. Det
gick ganska snabbt!
Om kalaset har jag inget särskilt att
säga - det är väl lusten som fattas.
Som du vet ramlar jag ibland ner i
depressionens svarta brunn och det
är bara att till att vila sig en stund
så man orkar klättra upp.
/alf

E24/5
Dd4 - d3!!
Jaja, jag ska inte försöka komma
med några hurtfriska tillrop.
Förmodligen har de oftast motsatt
verkan. Men du vet ju av egen
erfarenhet, att du snart kravlar dig
upp ur brunnen igen. Stämmer
depressionen ånyo med de där kur-
vorna?

Själv har jag ett mera jämnt humör:
jag är jämt på dåligt humör. D v s
jag känner mig mestadels nere och
ledsen. Gud vet varför. Jag har det
ju bra. Förmodligen är  jag
mjältsjuk.

Här skulle det kanske passa med ett
uppiggande skämt. Men jag hittar
inget i vitshusboden idag.
Ebbe

A0525
g7 - g6
Skämt? Nej det luktar bara illa.
Kurvor? Jag har inte tittat.
/alf

E25/5
Dd3 x b5.
Du tycker illa om skämt. Det erinrar

mig om ett skämt:
Den store, grove busen till den lille
mannen: ” Din lilla, jävla skit!
- Var det på skämt eller på allvar?
- Det var på allvar!
- Det var tur för dig, för jag gillar
inte skämt.”
Men den har du nog hört tidigare.
Ebbe

A0526
Lc8 - d7
Jo, jag hade hört den förut - dock
inte så att jag skulle kunnat komma
ihåg och berätta - tack för det. När
du frågat tittade jag senare på
kurvorna - de flesta är i botten. Fast
jag tror nog att jag ramlar ner lite
huller om buller eller så.
Just nu blev jag färdig med tack för
senast till Gunilla, Jonas svärmor.
Hon är lite speciell, Gunilla Wärle.
Har skrivit flera kokböcker och
annat om mat. Hon gillar inte tal
och andra högtidliga ceremonier så
jag tackade i form av ett sådant -
rätt så bra tycker jag själv. Bifogar
det som DOC-fil.
/alf

E0526
Db1 - d3.
Det talet ska jag försöka komma
ihåg, när det ev blir aktuellt för min
egen del. Man kan nog aldrig bre på
för tjockt.

Ett nytt orosmoln har dykt upp på
min himmel. Har du hört talas om
Legionärssjukan, legionellabakter-
ien? Den finns naturligt i små
koncentrationer i allt sötvatten. Vi
får alltså in den i husets kranavann.
Den förökar sig i temperaturer mel-
lan 20 och 40 grader. Vattnet bör
därför upphettas till minst 50
grader. Enligt broschyren upphettar
bergvärmepumpen vattnet till högst
55 grader. Kanske kan jag få en
ärofull död som legionär. Vet/tror
du något om detta?
Ebbe

A0527
Jag antar att du menade Db5 - d3
och då drar jag Dd8 - b6
Detta problem med otillräckligt
varmt vatten var ett i raden när jag
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bestämde mig för att inte vara med.
Likaså använde grannen över gatan
detta argument - hon ville ha verk-
ligt hett vatten när hon duschade -
alltid. Temperaturen i mina varm-
vattenkranar är alltid minst 60, så
när legionärssjukan slog till i media
kunde jag lugna Birgit.
Huruvida du kommer att dö en
ärofull död i duschen - därom lever
jag i okunnighet. Man kan kanske
värma bergvattnet lite extra med
elekris? Å andra sidan har jag bara
hört om sjukan på just sjukhus, men
där skall ju allt elände samlas. Är
det någon som dött i villa pga
bergvärme? Jag tvivlar.
/alf

E27/5
h3 - h4.
I kväll har vi varit på bio och sett
Lasse Hallströms senaste film
“Chocolat”. I anslaget -det där
sagoaktiga, romantiska, poetiska -
påminner den inte så litet om “Mitt
liv som hund” (såg du den?). Skönt
att för ett tag slippa vardagsrealis-
men, som länge stått alltför högt i
kurs. Jag skulle vilja ge den 3-4
“stolar” för att tala TV-kritikspråk.
Ebbe

A0528
Ld7 - c6
Gör slut på detta ur min synpunkt
usla parti! Mina tänder är på
halvsulning och lifvet är ännu mer
pyton. Självfallet har det ringt hela
dagen och läspningar har fyllt
luren. Kul!
/alf

E28/5

Jag ska försöka: h4 - h5.
Inte för att jag vet hur man halvsu-
lar tänder. Men som du säger: det
låter kul.
Ebbe

A0528-2 Så bra då! Lc6 - e4
Halvsulning innebär att man bygger
på den satans protesen så att den
inte sitter och glappar så förbannat.
/alf

E28-2/5
h5 x g6!!
Jag kunde nog ha karaktäriserat
filmen “Chocolat” som en skröna.
Har du sett “Mitt liv som hund”?
Ebbe

A0529
Kh7 x g6
Nej, jag har inte sett Mitt liv som
hund. Den har gått på TV några
gånger tror jag, men den har nog
inte passat min smak eller också har
det funnits någon annan anledning.
Jag har märkt att filmer som beteck-
nats som bra, eller mycket bra eller
underbara har lämnat mig helt
oberörd eller uttråkad eller arg.
Min store tjocke far, t ex. Den
orkade jag inte se. En annan som
jag fick spader av och retade Pia var
en med Thomas Brömsen där han
spelade töntig lärare som det var
meningen att man skulle tycka synd
om - tror jag.
Jag har nästan slutat se på TV.
Världen och hela apspelet liksom
livet överhuvud taget verkar vara
överreklamerat och kunde lika
gärna stoppas upp någonstans -för
min del, alltså.
/alf

E29/5
Dd3 - e2.
Jag kan förstå dig. Men det finns
inte så många alternativ till den här
världen.
Ebbe

A0530
Kg6 - f6
Inte för att det spelar någon roll hur
jag flyttar - slutet är ändå givet. Och
jag har inte ork att fundera ut något.
Nu 2115 har jag äntligen fritt. Det
är som vanligt: allt kommer samti-
digt.  Slut på Brukspatroner
beställningar på CAD, växter som
skall planteras, flytten som skall
vara klar i morgon. Och så har jag
skurit mig i långfingret - en verkligt
kul olycka - jag hade så brått att jag
inte fick bort det när jag fällde ihop
fickkniven!

Annat kuligt: Halvsulningen är klar
och nu sitter den satans protesen
som gjuten. Pengarna rullar ut ur
plånboken. Halleluja! /
alf

E30/5
De2 - g4. Din ställning är väl inte
så hopplös.

Ånyo: Varför gör du dig inte av
med hälften du sysslar med - innan
du kollapsar?
Ebbe

A0531
Kf6 - e7
Skojar du? Icke skämta med en
halvkallopsad man. Det är väl skönt
att ha mycket att göra! Att få lägga
sig på kvällen efter att ha uträttat ett
gott dagsverke! Det ger poäng hos
Luther och St Per!
Jag tycker mig ha kommit upp ur
brunnen och ser mig yrvaket om-
kring. Ser inte på TV, men läser
och lyssnar på opera de stunder jag
kan sätta mig. Skööönt! Livet för
övrigt ger jag tusan. Tyvärr hinner
jag inte bli riktigt färdig med
städningen av kontoret, men det är
ingen som skall in direkt - jag kan
ta det lugnt.
/alf

E31/5
Se3 - f5!!

Jag hoppas att vi lyckades reda ut
det där ev viruset.
Ebbe
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A0601
Le4 x f5
Egentligen skulle jag ge upp men -
Inger raderade en fil i datorn tack
vare min onödiga varning. Hon
sände mig några länkar om virus
och ville gärna ha tillbaka filen. Jag
bifogar! Har fler funderingar i nästa
mail!
/alf

E0601
Dg4 x f5.
Jag har mat på spisen.
Ebbe

A0602
Te6 - e5
Inte hinner jag skriva ner några
djuplodande funderingar! Hoppas att
Inger fick tillbaka EXE-filen or-
dentligt och att maten blev god.
Glad Pingst!
/alf

E0602
Df5 - f4.
Pingsten blev så lagom glad. Brrr!

Läser i bladet att svenska folkets
pensionsfondspengar till större delen
placeras i utlandet. Resultat: kron-
ans värde faller och utrymmet för
investeringar i Sverige minskar
drastiskt! Kommentarer överflödiga.
Vidare läser jag, att av 65 dollar i
världshandeln utgör endast en(!))
dollar betalning för varor. Övrig
“handel” är valuta- och andra finan-
siella spekulationer. Visst är det
sjukt!
Ebbe

A0602-2
Db6 - c5
Nu vet jag inte vilket blad du läser
ur och vem som skrivit - det har stor
betydelse, med tanke på att journal-
istik inte är sanning utan oftast ett
sätt för skribenten att profilera sig i
någon riktning.
Varför placerar man i utlandet?
A n t a g l i g e n  d ä r f ö r  a t t
fondförvaltarna vill göra sitt bästa
enligt sina uppdrag - att förvalta
pengar på bästa sätt. Hade man
invseterat enbart i svenska papper
hade journalisten kunnat dra en
annan vals: Varför dåliga svenska

papper?
F ö finns det gott om pengar i
Sverige för sunda investeringar - jag
tror inte på sådana uttalanden.
Samma gäller nummer två - det
verkar vara en vinkling och siffror
som är totalt ut i det blå. Som du
själv påpekat: med statistik kan man
bevisa och förvränga allt till den
uppfattning man vill driva.
Varför är dollarn så stark? Och till
råga på allt där den idiotförklarade
Bush regerar!
Varför kan inte Europa hävda sig
med alla sina fina socialistiska
regeringar? En komplott förstås!
Om bara....
/alf

E0603
Th1 - h7.
När vi resonerar, måste vi försöka
hålla isär saker och ting. Att kron-
ans värde faller och utrymmet för
svenska investeringar minskar är
ovedersägliga fakta. Om detta är en
följd av socialistisk politik är en
annan fråga.

Att endast en dollar av 65 avser
varor i världshandeln är ett
förhållande, som ingen seriös
ekonom förnekar - så vitt jag vet.
Om detta i sin tur beror på en
överlägsen amerikansk ekonomi är
en annan fråga.
Ebbe

A0603
Ta8 - f8
När du presenterar ett fenomen som
fakta och anser fenomenet vara sjukt
- då är det OK.
Nä r  ja g  fr a m för  t ä n kba r a
förklaringar till samma fenomen bör
man hålla isär olika frågor. Jodå,
jag fattar. Beträffande iakttagelsen
65 dollar mot 1 dollar så menade
jag inte alls att det hade något att
göra med amerikansk politik.
Däremot har denna politik åtskilligt
att göra med det första fenomenet -
den dyra dollarn och var man
investerar.
Som jag skrev ner mina tankar i all
hast blev det i fel sammanhang och
helt naturligt att missuppfatta. Såvitt
jag vet finns det inte två ekonomer
eller för den delen präster,
vetenskapsmän eller t o m slaktare
som har samma åsikter om sådant
som de själva anser sig vara ex-
perter på.
Det är faktiskt riktigt skönt att
slippa bry sig när det gäller hur det
går för mänskligheten. Vi talade för
en tid sedan om hur man manipul-
erar händelser och nyheter. I går
sände jag en bild till Kjelle, som
fyllde år. Kan kanske vara en
illustration till något.
/alf
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E0603
Df4 - h4!!
I politiska diskussioner blir du lätt
demagogisk i stället för analytisk,
tycks det mig. Men OK, jag tror nog
att jag förstår vad du menar.

Hur många år fyllde Kjelle? Re-
agerade han på texten?
Ebbe

A0604
Ke7 - d7
Är det inte på tiden snart att du gör
slut på det här kattrakandet?
Demagogisk? JAG? Jag som verkli-
gen analyserar! Du säger SJUKT!
Det tycker jag är demagogiskt....
Nåja - det är inte lätt med skrift...
Kjelle fyllde 41. Han sa - Ser jag så
jävlig ut? Har du manipulerat
bilden?
Vilka tidningar och tidsskrifter läser
du f n? Här är min lista: Svenska
Dagbladet (där finns en debattsida
som du kan gå in och chatta på)
Ny teknik, Uppfinnaren/Konst-
ruktören, Mikrodatorn, Vi Bilägare,
Sunt Förnuft, Dagens IT.
I dag har jag färdigställt tio BP9 av
den nya modellen. I morgon skall de
provas och sedan skickas. Femtio
kort från förra leverantören måste
jag kassera. En snygg förlust på
30000:-.
Vet du hur turordningen är när ett
företag går i konkurs? Först skall
Staten ha in ev. skatter. Sen skall
alla medel som finns kvar användas
till utestående löner för anställda.
Allra sist kommer alla leverantörer -
de får inte ett öre. Rättvist? Jag
minns när en av mina kunder - en
verklig skurk - vägrade betala. Det
kostade mig mycket mer än vad han
var skyldig. Men man får betrakta
det som lärpengar.
/alf

E0604
Th7 - g7.
Vadå kattrakande? Ställningen är ju
i det närmaste jämn.
Varför måste du betala för kort som
måste kasseras?
Hur kunde du förlora mer än han
var skyldig? Rättegångskostnader
kanske?

Invandringspolitikens pass- och vis-
umregler  finner  jag något
förbryllande. Om man flyr ifrån en
korrupt regim, kan det inte vara lätt
att få ut pass och visum. Att ha med
sig pass och visum kan ju förefalla
vara litet dubiöst: Antingen är de
utfärdade av en tvivelaktig/brottslig
regim eller också är de förfalskade.
Kan det rentav förklara, varför det
är så många rötägg bland invan-
drarna?
Ebbe

A0605
Te5 - h5
Jo det var rättegångskostnader. Jag
visste inte då hur det gick till utan
begärde mannen i konkurs. Sen gick
det två år och räkningen för
konkursen -mellan 3 och 4000 -
damp ner. Och han lurade mig på
ca 12000. Det var en mycket entusi-
astisk person som enligt egen utsago
hade gjort fantastiska uppfinningar
för att ta till vara vågornas kraft.
Miljövän var han också. Han lovade
och lovade och lovade att betala och
höll på i mer än ett halvår innan jag
tröttnade.
Firman som monterade och lödde de
ytmonterade komponenterna slar-
vade så att varje kort hade någon
lite kallödning som jag kanske
upptäckte. De flesta fel gick inte att
upptäcka utan en massa arbete -
många kort kom tillbaka och det var
ett satans elände med besvär för
kunderna.
Jag vill inte förlora i förtroende och
valde då att skrota allt som jag inte
levererat och beställa nytt hos andra
firmor. Nu fungerar det verkligen.
Men skulle jag inte kräva
skadestånd? Löda om? Visst, någon
annan skulle gjort så. Jag föredrar
att bara gå vidare. Sortera bort
dessa klantskallar, som inte gjorde
fel av ond vilja utan av oförmåga m
m.
Jag vill inte bli vansinnigt arg och
börja gräla - antagligen hade jag
strypt någon av cheferna då. Och
det är bara pengar det handlar om -
ja, arbete också - och pengar kan
kan man inte ta med sig i kistan -
däremot ett rykte.

Invandrarpolitik och flyktingpolitik
begriper jag inte ett skvatt av - det
verkar vara den vanliga mixen av
hyckleri, dumhet, intolerans m m.
/alf

E0605
Dh4 - d4.
Det verkar vara mycket bus i
business-världen.
Ett ev tips: känner du till “Kund-
kraft”? Det är en förening av el-
konsumenter som gått samman för
att pressa priset på el (och även
olja, bensin). Jag har gått med. Du
kan få mer information via “in-
fo@kundkraft.se”.
Du tänker inte rösta vid nästa val,
säger du. Rösta i stället “blankt”!
Då sällar du dig inte till de lata
soffliggarna.
Ebbe

A0606
e2 - e4
Som du förstår så ger jag upp nu.
Det kommer annars att bli en
utdragen, tämligen meningslös exer-
cis med två torn som bevakar
varandra. Utgången är given - i ett
sådant läge vinner den som har två
bönders övervikt om han inte spelar
otroligt klantigt - och det gör du
inte - du spelar så så man skull
kunna tro att Gromit är inblandad.
Men det är han naturligtvis inte.
Visst kan man rösta blankt. Eller
hitta på ett eget parti. Men även om
jag inte röstar alls tänker jag inte
räkna mig som tillhörig någon
etiketterad grupp à la lata sofflig-
gare.
Hade jag ork skulle jag hålla en
föreläsning om demokratins
uppgång och fall eller predika vid
dess begravning. Jag tror nämligen
inte på DEMOKRATIN som ett
absolut begrepp.
Ju äldre den blir i ett land ju mer
påminner den om en trött gammal
gubbe som sågar ved - t ex La-
gerkvists GUD. Men jag håller
hellre tyst och lägger mig nu en
stund - jag har ont i ryggen som
extra krydda till övriga smärtor.
Jo - kundkraft. Jag har ett fyraårigt
kontrakt på elen. Så här betalar jag
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i grundpris:
2001 15,2
2002 15,6
2003 16,2
2004 17,3
Detta är jag nöjd med.
/alf

E0606
Ja, jag resonerade likadant: två
bönders övervikt bör räcka.
Nu: e7 - e5.
Firas det nationaldag?
Du har ett mycket förmånligt el-
avtal: 10 öre under det gängse
priset! Vilken el-leverantör har du?
Förmedlad via Kundkraft? Vilket år
tecknade du detta avtal? Sydkraft
erbjuder bl a ett 5-årigt avtal med
ett genomsnittligt pris av 25 öre
(24,4 öre de två sista åren). Jag vet
inte hur jag ska göra. Elen blir väl
förmodligen inte billigare med åren.

Ryggont: har du förtagit dig i
trädgården eller är det njurarna som
spökar?
Ebbe

A0607
Sg1 - f3
Nej, jag firar inte Nationaldag. Dels
mår jag nästan illa av ceremonier
och högtidligheter och dels är jag
inte alls stolt över att vara varken
svensk eller människa.
Det första avtalet med Östkraft - eg
Tekniska Verken i Linköping -
skrev jag på 981030. Det gällde från
990101 fram till 001231 och
strömmen kostade 20 öre. Det var
före alla andra och innan riksdagen
hade lagt sin näsa i blöt, så jag fick
betala mätarbytet själv - 2000:-
Nej jag har aldrig låtit någon
förening hjälpa mig med något. Jag
avskyr ombudsmannamentaliteten i
Sverige. Men jag är ju lite knäpp.
Det ryggonda är troligen vanlig
överansträngning/fellyft.
Jag undrar: Har jag sänt dig Press-
Works så att du bl a kan söka efter
valfritt ord i vår omfattande korre-
spondens? Det har nu kommit en ny
version av detta fantastiska pro-
gram. Om du vill kan jag sända dig
en CD med programmet plus alla
DTP-filer.
/alf

E0607
Sb8 - c6.
Jo, du har haft godheten att sända
mig en CD med Presswk. Du får
gärna öka din godhet med att förse
mig med den nya versionen.
I kväll såg jag ett verkligt
upprörande/hemskt inslag i TV-Ak-
tuellt: på kontinenten hålls miljoner
grissuggor i så små järnburar, att de
inte ens kan vända sig! De är
ständigt gravida och födande. Så
står de i fyra år. Sedan är de slut.
Ibland, och allt oftare, skäms man
över att vara människa!
Ebbe

A0608
d2 - d4
Jag bränner och skickar CD! Du har
ännu inte svarat på min fråga om
vilka tidningar du regelbundet läser.
Jag vet bara om Sydsvenskan.
Kanske är det tur för blodtrycket att
jag så sällan ser på TV. Det du
berättar om grisar får mig att må
illa. Automatiskt dyker det upp alla
andra prov på mänsklig uselhet när
det gäller djur som jag sett eller läst
om.
Nåja - naturen själv är lika djävlig
men inte av samma ondska som
människan presterar. Men det hem-
ska är att man lider av att
människan inte tack vare sin intelli-
gens kan vara bättre.
Det enda jag skall se och har sett
just nu på TV är Sofies Värld.
Filmen är plottrigare än boken, men
värd att se. Jag har funderat en hel
del på Sokrates och hans dödsdom.
Egentligen var den alldeles självklar
med tanke på den vanliga
människan.
Sokrates logiska misstag var att han
inte såg den bottenlösa uselhet som
vidlåder de flesta idioter av märket
Homo Sapiens. Han trodde att han
genom enkla och logiska frågor
skulle få människor att snällt tänka
efter och genom sina svar upptäcka
fakta och förhållanden - att de
skulle kunna lära sig något. Det han
missade var den ondska, avund, och
hämdgirighet som tändes i nästan
varje människa som upptäckte sin
egen dumhet - och skyllde den på
Sokrates.

I dag har HQ köpt Avanza. Jag har
just mailat till Avanza och undrat
om det skall gå som när Teletrade
köpte Fondex - strul och elände.
Har efter många brev, telefonsamtal
och mail äntligen fått ordning på att
avbryta allt fondsparande med Tel-
etrade som mäklare. Det första brevt
sände jag 17/5. Nu har de lovat att
ordna allt till 14/6. Verkligt
USELT! /alf

E0608
e5 x d4.

Vi har just kommit hem efter att ha
varit på kalas hos grannen: Cristine
Ivarsson fyllde 60 år.
Den enda tidning jag läser
någorlunda regelbundet är Sydsven-
skan. Vidare prenumererar Inger på
“Femina” och “Allt om mat”; jag på
“Vi”. Varför är det intressant?
Jo, man har  en grymmare
djurhållning på kontinenten. Det
sägs bero på att man där är mera
relischöser: djuren har ingen själ -
och hör sen!
Ebbe

A0609
Lf1- b5
Grannen tände grillen och bjöd på
tysk korv med mycket dricka
innehållande etylalkohooool. Nu är
det sent trorjag men jag hade
gjooooort ett drag på¨brädetr tiudig-
are men tangentbordet ser b´verkligt
kul uut nu när jag försöker sända ett
maail. hoppas du förstår mig.
/alf

E0609
Lf8 - c5.
Vad är etylalkohol?
Det är sent. Själv känner jag mig
också omtöcknad, men av naturliga
orsaker.
Ebbe

A0610
0 - 0
Etylalkohol är det kemiska namnet
på drickbar sprit och som finns i
alla flytande glädjespridare som
säljs på SYSTEMET och smugglas
hej vilt. “All glädje utan sprit är
konstlad glädje” var Åke Ribbham-
mars stående kommentar i lämliga
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sammanhang. Eller var det “All
sprit utan glädje är konstlad sprit”?
Skit samma.
Ibland roar jag mig med att
undersöka världens förhållande till
människor med lite ovanliga namn.
Man går in på AltaVist t ex och
skriver “Ebbe Dagerbo” SÖK! Nej,
det fanns inget dokument där du är
nämnd. Men så skriver man “Inger
Frigell” - och då ramlar det in 8
dokument där hennes namn finns
nämnt. T ex detta från en tävling
1998:
From Inger Frigell, if@swipnet.se: 1
- Lasse Lagom: Dance me to the
end of love / För mig, (Album:
Levande Ljus), Sweden 1992 (in
Swedish) 2 - Totte Wallin: First we
take Manhattan/Nu tar vi Lilla Ess-
ingen (album: Lilla Essingen blues),
Sweden 1989 (in Swedish) 3 - Lalla
Hansson: One of us cannot be
worng/Grön parfym (album: Upp till
Ragvaldsträsk!), Sweden 1992 (in
Swedish)

Jag är full av beundran över detta
nät. På några sekunder spårar det
upp vad som helst. Skriver jag “Alf
Gruvö” så visst letar det reda på att
mitt namn är nämnt på en chatsida i
USA 1999 - det var någon som
berättad om hur han fick tag i
FastCAD.
Visst kan de tidningar en person
läser berätta något om personen. Det
var så jag tänkte.
/alf

E0610
Söker man på Dagerbo på Google
eller HotBot hittar man både maken
och barnen.
/Inger
h7 - h6.
“Hört på stan”: Do you like Ki-
pling? - I don´t know, I have never
kippled.
Ebbe

A0611
e4 - e5
Tack för  t ipset  om bät t r e
sökmotorer! Jag har lagt in Google
som förstahandsval. Well I havn´t
kipplat either.
/alf

E0611
Sg8 - e7.
Va! Har du inte kipplat? Då har du
väl inte proproprierat heller? (den
historien har jag väl berättat?)
I kväll såg/hörde jag Elsi Rydsjö i
bokbussen. En intressant bekant-
skap, det kan jag hålla med om.
Tack för CD-skivan som kom idag!
Ebbe

A0612
Lc1 - f4
Proproprierat? Nej det har jag inte -
och inte minns jag heller att jag
hört talas om det tidigare. Men det
kan ju bero på uselt minne.
I uppfinnaren och Konstruktören
har jag just läst om nästa genera-
tions fantastiska utveckling om sk
nanotubes, den fjärde typen av
kolförening, som kommer att revo-
lutionera det mesta. Men då är jag
död. Men det är kul att veta att vi är
på väg mot en skaparfunktion även
om det är på en mycket primitiv
nivå.
Ännu har jag inte läst någon bok av
Elsie Rydsjö men det SKA bli av.
Jag her egentligen ingen tid över att
läsa något.
/alf

E0612
Jag gör kort rockad: 0 - 0.
Vi, d v s Inger, har installerat
PressWorks. Men vi/hon förstår inte
hur det fungerar. Många frågor: Ska
man läsa mailen ifrån skivan eller
ska de läggas i en mapp och i så fall
vilken? Hur/var lägger man in
sökord? Behöver jag använda båda
skivorna du sänt mig?
Försökte du finna “propropriera”
med hjälp av PressWorks? Jag tror
jag berättade en rolig historia för
flera år sedan.
Du tycker att det är kul, att
människan är på väg att kunna
agera skapare/Gud. Jag tycker det är
skrämmande. Inget är så farligt och
skrämmande för människan som
människan själv. Hon utgör själv
sitt största hot.
Ebbe

A0613
Sb1 - d2
1. Du behöver bara använda senaste
skivan.
2. Om jag antar att programmet är
installerat på HD och fungerar - gör
så här för att öppna en fil:
* Starta PWK
* välj Open an existing file
* Klicka på Browse
* Välj D: (jag antar att CD är D:
och att skivan finns i)
* Välj \ebbe
* Leta reda på någon fil t ex
mea0104.dtp
* Du kan ha kvar alla filer på
skivan och undersöka dem därifrån
- det är onödigt att belasta HD.

3. Sökning: Om jag skulle letat reda
på propropriera skulle jag gjort det
via Start>Högerklicka>Sök och se-
dan på vanligt sätt på enhet D:\ebbe
- allt detta kan Inger! Resultatet blir
att ordet finns i mea9912.dtp och då
har jag anledning plocka fram
pärmen och leta - det fanns i slutet.
NU har jag läst om språkforskaren
och visst minns jag. Hade man gått
på TXT-filen i stället hade man
direkt via sökfunktionen i en editor
hittat ordet mycket snabbt.

Om det är så att människan inte
klarar att handskas med sig själv -
ja då bör hon naturligtvis inte vara
kvar. En så usel varelse kan väl inte
ha något berättigande. Ibland tycker
jag att du påminner lite grand om
tjuren Ferdinand som bara vill sitta
där och lukta på blommorna. Hop-
pas du inte tar illa upp! Det verkar
som om du är emot allting inom
teknik, forskning, utveckling osv.
Men - du har aldrig svarat på
frågan om på vilken utvecklingsnivå
vi borde ha stannat. Vilket årtionde,
t ex?
/alf

E0613
Se7 - g6.
Det var bättre förr. Ju förr desto
bättre.
Ebbe
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A0616
Tf1 - e1
Jag förstår att du gjort en noggrann
kalkyl över kostnader och fått
lönsamhet. Eller är det också andra
motiv - miljö och dylikt? Hade du
inte väntat dig upploppen i
Göteborg? Mina tankar om detta var
ungefär som alla utländska journal-
isters åsikter: Vi är naiva, god-
trogna, lite mesiga. Självklart skulle
det bli tidernas bråk. Räck dem ett
finger och du blir av med hela
handen...
Jag skulle kunna skriva mycket om
detta, men alla mina förslag är ändå
dödfödda, eftersom de bygger på
logik och människokännedom. Det
var väl tillräckligt pompöst? Det
som förvånade mig var Göran Ps
reaktion - kanske det blir lite
lagändringar i riktning mot realism
förståelse för vad det är för element
man har att göra med. Dödstrött -
nu lägger jag mig.
/alf

E0616
f7 - f5.
Om dina förslag ang ligisterna byg-
ger på logik och människokänne-
dom bör de inte vara dödfödda -
tvärtom. Försök utveckla!
Ebbe

E0617-2
Ursäkta mitt förhastade drag! Skall
vara: Lc5 - b6.
Ebbe

A0617
Sd2 - c4
Uppriktigt sagt är jag osäker på vad
jag håller på med. Vet inte om jag
har någon strategi i detta parti -
flyttar mest på måfå.
Antagligen har jag fått en släng av
den vanliga sommardepressionen.
Sommar?
Visst skulle jag vilja utveckla några
tankar. Vi kan börja med DEMON-
STRATION. Vad innebär det? Jo
man går fram i en samlad trupp och
bär på plakat där man har textat
olika slagord och deviser. Det ingår
i den demokratiska fostran att man
redan på lågstadiet skall lära sig
denomstrera.

Före TELEVISIONENS tid var det
ett sätt att sända ett budskap -ju fler
man lyckades samla och ju fler
åskådare man fick ju bättre.
Det hela började med socialdemok-
ratiska meningsyttringar mot det
borgerliga samhället - mot makten.
Men när man hade makten? Då blev
det mer en ritual. Då blev det den
andra sidan - borgarna, villaägarna,
Attac, KFMLR, anonyma idioter m
fl som samlades. Men till vad tjänar
det hela?
INGET ALLS egentligen - om inte
media, TV, radio, tidningar skriver,
visar bilder, intervjuar, debatterar
osv. Det är inte budskapet pöbeln är
intresserad av utan VEM VINNER?
Polisen eller buset?
Men det hör till demokratin. Det
handlar om rätt tillfälle. Det hand-
lar om att fånga uppmärksamheten -
och media styr. Vad skulle man
gjort i Göteborg?
1. Förbjudit ALLA demonstrationer
i staden.
2. Ordnat en ny TV-kanal,
DEMOKANALEN där alla oganisa-
tioner blev inbjudna till en öde
flygplats, idrottsarena med ga-
ranterat alla media samlade och
representanter närvarande för att
diskutera, debattera, m m. Tv skulle
sända 24 timmar om dygnet. På så
sätt skulle ALLA kunna få sina
budskap framförda i TV och alla
som ville vara med och kolla vem
som vann skulle få ta sig till den
öde platsen.

3. Den som tar på sig en rånarluva
arresteras och placeras i bur under
en vecka.
4. Eller - alla toppmöten hålls på
otillgängliga, isolerade platser dit
endast media har tillträde. ALDRIG
på platser som bebos av vanliga
människor.
5. Samtliga punkter  skulle
naturligtvis garantera att de demok-
ratiskt valda ledarna skulle få prata
med varandra i lugn och ro och en
uppsjö av protester skulle genljuda i
alla media över begränsningar i
friheter av olika slag. Nu fortsätter
jag i Nessers senaste.
/alf

A0614
Lf4 - g3 /alf

E0614
h7 - h6.
Det lackar mot midsommar. Då far
vi traditionsenligt till Undenäs. Och
lika traditionsenligt firar ni med
Gun och Sune - om jag minns rätt.

Men dessförinnan väntar jag bor-
raren. Det blir spännande att se, om
han kommer ner till 105 meter.
Ebbe

E0614-2
Jag menade naturligtvis a7 - a6. Det
är litet lurigt med svart: man får
liksom bala taklänges.
Ebbe

A0615
Lb5 x c6
Jo det blir midsommar som vanligt
tror jag. Och du skall borra. 105 m
är ganska mycket - måste man ner
till detta djup? Dyrt blir det eller
hur? Håll mig underrätad om hur
arbetet fortskrider! Typiskt med TV.
I kväll är det sevärda saker från
1930 till 2400. Biblioteksprogram-
met var fantastiskt fint.
/alf

E0615
d7 x c6.
Installationen av bergvärmepumpen
är offererad till 120 000 kronor,
inklusive moms. Jo, det tar ju några
år innan man har tjänat in den
investeringen.
Kravaller i Göteborg. Något jag inte
hade väntat mig. Det är deprime-
rande att se all skadegörelse, som
drabbar helt oskyldiga. Vem klarar
av att tala de skyldiga till rätta?
Eller ska de sändas på seglats till
Karibien? Har du något förslag? Du
som varit van att handskas med
besvärliga ungdomar.
Ebbe
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E0617
c6 - c5.
Ditt 5-punktsförslag är tänkvärt. Jag
tycker du ska maila det till någon
mininster! Eller  till någon
insändaresida! Eller till både ock!

Kanske har det där traskandet på
gator och torg spelat ut sin roll, nu
när radio/tv finns i alla hem. Gatu-
demonstrationer urartar alltför ofta.
Bättre att göra som du säger i punkt
2.
I går föll vårt plommonträd vid
garaget. Det var tydligen murket
och regnvattnet blev för tungt.
Tungt blev det även att såga upp det
och ta hand om grenar och ris. Vill
du ha litet plommonträ att snida i?
Eller att grilla med?
Ebbe

A0618
Dd1 - d3
Visst vore det roligt att slöjda i
plommonträ. Men jag vet att jag
inte får tid att göra något
“överflödigt”. Så vill du inte snida
själv så ta det till braskaminen -
men tack för erbjudandet.
Jag hade fler ideer om Göteborg,
men enligt Sune som jag hade en
livlig diskussion med, så var mina
tankar redan tänkta av folk som
talat i radio. Jag lyssnar ju inte på
radio.
1. Sätt alla mötespolitiker på en
finlandsfärja, som ligger stilla i
havet så länge som behövs. Blir de
anfallna av demonstranter - flytta
till annat ställe.
2. Utrusta poliser med samma vapen
som viltvårdare har. Ett gevär med
bedövn ingspatroner /pi lar  a t t
användas för att söva vilda djur och
ligister som förirrat sig in i
människornas värld.
Ack ja. Det var patetiskt att se - och
kablades ut över världen: Svenska
poliser har batonger och pistoler -
som inte får användas. Då måste
man kasta gatsten.... Die dumme
Sweden.... Fast det fanns en byggare
i Chikago som lär ha sagt: Ge mig

bara ett arbetslag med svenskar så
ska jag bygga den satans bron på
nolltid!
/alf

E0618
Lc8 - e6.
Jag förmodar att du känner till
reglerna för kommunal, offentlig
upphandling: alla företag inom EU
har lika rätt att komma i fråga och
kommunen ska ta det lägsta anbu-
det. Detta är fel, menar jag (såvida
jag inte fått det hela om bakfoten):
de “egna” företagen inom kom-
munen bör prioriteras och ha förtur,
därför att det är fördelaktigast för
kommunen. Sysselsättningen tryg-
gas samtidigt som det ger stora
skatteintäkter . Reglerna vore
rättvisa endast om vi alla levde i en
enda storkommun.

Alternativet kan ge upphov till ett
skräckscenario:
Det “egna” byggföretaget går i
konkurs. Arbetslöshet. Kalkylerade
skatteintäkter blir i stället sociala
bidrag. Kommunalrådet, som gjort
sig stor möda med att åstadkomma
en balanserad budget, får ett raseri-
utbrott. Vice kommunchefen grips
av viss panik och ringer sin parti-
broder, landshövdingen. Denne
kommer strax till plats, vilket en-
dast tycks förvärra situationen.
Kommunalrådet menar att de gått
bakom ryggen på honom. Han får
ett nytt, än värre raseriutbrott och
slår landshövdingen på käften.
Denne tillkallar en hjärnskrynklare,
som sjukskriver kommunalrådet på
direkten. Diagnosen är utbrändhet.

Vänsterpartiets hetsiga ung-
domsavdelning vädrar morgonluft (i
ogjort väder) och gatudemonstrerar:
“Ner med EU, ner med kapitalis-
men!” Skyltfönster krossas, bilar
sticks i brand, etc.

Kommunalrådet är även chef för
hemvärnet på orten. Han har en
temperamentsfull son, som blir full-
komligt galen av denna, som han
menar, djupt förödmjukande

kränkning av fadern. Sonen tar
faderns automatkarbin, beger sig till
skolan och skjuter ner ett dussin
l ä r a r e  och  e l ever .  Son en
övermannas. En ny hjärnskrynklare
konsulteras. Han konstaterar, att
sonen är djupt störd och i stort
behov av vård.

Till de mindre svallvågorna hör att
fröken Carlberg på ekonomiavdeln-
ingen, som varit åsyna vittne till
KO-ten på landshövdingen, får en
gråtattack och beger sig skyndsamt
hem och insjuknar i nervöst sam-
manbrott.

Men byn lever samtidigt upp på ett
märkligt sätt. Massmedia invaderar
det lilla samhället, fylkas som
flugor  kr ing en  sockerbi t .
Spektakulära nyheter säljer bättre än
bra. Det är inte utan att byinvånarna
fjädrar sig litet. Både Andersson,
Pettersson och Lundström har in-
tervjuats i TV-Aktuellt minsann.

Sen bryter helvetet ut på allvar. En
far, som fått sina barn grymt
mördade, blir vansinnig av sorg och
vrede (läkarens senare diagnos).
Olyckligtvis har han en chefsbefat-
tning vid Barsebäcks kärnkraftverk.
Hur han har tänkt kan aldrig bli
klarlagt, ty han omkommer vid den
härdsmälta han utlöser. Omvärlden/
regeringen känner inte till detta
samband utan misstänker sabotage
från annat håll, från danskt håll. En
dansk, militant grupp har nyligen
hotat med “nödiga åtgärder” såvida
inte Sverige omedelbart stänger av
kärnkraftverket i Barsebäck.

En svensk, militant grupp tror på
dessa ryktens sanningshalt och
svarar med samma mynt: gruppen
spränger Köpenhamns kolkraftverk
i luften. Snöbollen är nu i rullning
och kan inte stoppas: krig utbryter
och slutar inte förrän hela världen
står i brand.

Tja, det låter inte mycket otroligare
än skottet i Sarajevo. Man skulle
kunna skriva en roman på uppslaget
eller göra en film på detta tema.
Ebbe
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A0619
Sc4 x b6
Strålande! Jag hade sanslöst roligt
när jag läste ditt scenario. Tänk att
starta ett världskrig genom en enkel
och nästan trolig händelsekjedja
(det fordras förstås ett ovanligt mått
av galenskap hos de flesta inblan-
dade!)! Du borde börja skriva för
TV - eller varför inte en bok? Och
det verkar som om du har tid - jag
har det klart icke - om jag skall bli
färdig med allt inför vintern.
Jag har ett läckande papptak, något
som förhindrar många stunder av
sömn. Sen orkar jag inte arbeta mer
än till 8-9 på kvällen och då är jag
satans trött. Skriv mer!!
/alf

E0619
c7 x b6.
Det är ju så, att varje större
händelse (ibland kan de synas bag-
atellartade) utlöser svallvågor - även
i andra, tredje och fjärde led.
En romanförfattare skulle kunna
spinna på detta tema i det oändliga.
Värst i den vägen är väl den
meterologiska tesen, att en fjärils
vingslag kan utlösa storm i en
annan del av världen.

Historikern kan sägas gå motsatt

väg. Han/hon försöker följa
svallvågorna bakåt i tiden. Men det
finns så många variabler, så många
inslag att det är ett vanskligt
företag. Inte sällan hamnar därför
historiker i olika tolkningar och
uppfattningar.

Om jag har tolkat min biologiska
klocka rätt nu, är det dags att gå
och lägga sig.
Ebbe

PS Gör själv ett försök i genren!
Utgå ifrån en inte alltför otrolig
händelse och följ sedan ringarna på
vattnet. DS

A0620
b2 - b3
Det är lustigt - allt som fastnat i

människors medvetande ur den fan-
tastiska boken KAOS är historien
och fjärlilen och stormen. Har du
läst boken? Jag har och den är värd
ett ordentligt studium.
En annan bok kan jag rekommend-
era: E=mc² av David Bodanis. Otro-
ligt intressant och bra. T ex om en
genialisk kvinna, Emilie du Chate-
let. Voltaires älskarinna som var
sprudlande intelligent och sysslade
med energi, massa och hastighet.
Och så blir hon gravid i 40-

årsåldern och inser att hon kommer
att dö vid förlossningen - man visste
ju inget om bakterier. Tragiskt och
djävligt - visst dör hon.
--------------
Just nu lyssnar jag till olika operor -
Verdi, Puccini, Bizet m fl. Det är
som balsam för en uttröttad hjärna
och kropp. Jag har gått ner fyra kilo
och det behövs.
/alf

E0620
b6 - b5.
Vem dyrkar upp den andre först?

Det jag skrev i går om historier
fram- och baklänges var ogenom-
tänkt och virrigt. Glöm det! Tur att
vi kör med korrektur.

David Bodanis bok har jag just
köpt. Återkommer ev när jag läst
den.
Bantar du eller är det fråga om
ofrivillig viktminskning?
I morgon far vi till Undenäs över
helgen. Inger har inte semester
förrän den 9 juli. Jag föreslår att vi
gör ett uppehåll i schackspelet.

Glad midsommar!
Ebbe
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A0621
Kanske har du redan åkt - imorgon
är osäkert. Men - c2 - c3
OK, vi tar paus. Jag väntar tills jag
hör från dig. Var ute och fo-
tograferade lite från kullen på
tomten. Trevlig Midsommar!
/alf

E0623
d4 x c3.
Inger fick diskbråck(?), så vi måste
hastigt avbryta vår vistelse i
Undenäs. Nu säger hon dock, att
hon mår bättre.

Tack för de vackra blommorna! Få
se om inte jag också ska kunna
finna några rara blomster.
Ebbe

A0624
Dd3 x c3
Diskbråck? Jag frågade Birgit och
hon säger att det sitter i kotpelaren.
Då måste det vara allvarligt och inte
att leka med. Var ni hos farbror
doktorn?
Just nu har jag tagit en liten Pernod
som har en dimmig inverkan på
tillvaron. Om en stund skall jag se
och spela in klassikern Apornas
planet. Jag vet inte hur många
gånger jag visade den på skolan när
det begav sig - som exempel på hur
viktigt det är att inte tänka i låsta
banor. Och så fanns det en film som
hette The Wawe. Den skulle visas
för hela mänskligheten en gång om
året och det skulle vara obligator-
iskt. På Studiegården var det så.
Alla som hade de minsta rasistiska
tendenser fick se den flera gånger.
Känner du till den? Nej - den gick
säkert obemärkt förbi de flesta.
/alf

E0624
b7 - b6.
Inger mår bättre idag, så det var
kanske inte diskbråck. Men hon
hade väldigt ont i ryggen.
Känner mig så oförklarligt trött.
Orkar varken med det ena eller
andra. Kanske är det värmen.
Ebbe

A0625
Ta1 - d1
I dag har det varit uppehåll i flera
timmar och jag har spritt täckmassa
på taket - nu är det bara hälften
kvar. Hur går det med hålet i
berget? Stör borren? Vad händer?
/alf

E0625
Dd8 - c7.
Det händer ingenting på borrnings-
fronten. Jag vet inte när borraren
kommer. Rörpularen säger, att det
brådskar  ju in te,  efter som
bergvärmepumpen inte levereras
förrän i augusti.
Nu är det jag som har ont i ryggen
efter att ha arbetat strängt i
trädgården hela dagen.
Ebbe

A0626
Td1 - d6
Jo ont i ryggen känner jag igen. Jag
har haft det nu i tre veckor. På
natten är det värst när man skall
vända sig på andra sidan, på dagen
värst innan man kommer igång
efter att ha suttit stilla. Men skit
samma. Jag förväntar mig inget
annat än att ha ont lite över allt.
/alf

E0626
a6 - a5.
Är det vila som gäller, när man har
ryggont - eller vad? Men jag har så
mycket att göra med hus och
trädgård, innan vi kan fara till
Undenäs den 7 juli.
I dag firar Inger och jag vår 31:a
bröllopsdag. Ofattbart! “För det
första kan vi inte fatta tid . . .”
Jag håller på med E=mc2. Mycket
intressant! Men har inte hunnit så
långt ännu.
Ebbe

A0627
h2 - h4
Mitt ryggonda bryr sig inte om
varken vila eller arbete. Det bara
ÄR -ungefär som naturen.
31 år? 1970. Då hade jag varit gift i
16 år. Kanske kan vi inte fatta tid
-och frågan är om det behövs.
I dag har jag arbetat på taket igen i

starkt solsken och vindstilla och
spritt ut 25 kilo täckmassa. Det var
nästan så jag tuppade av. Tack och
lov för poolen! Visst är det en
massa arbete med den, men sådana
här perioder är den välsignad.
Det blommar och växer som aldrig
förr. Jag har slängt ut en massa
gödning och det verkar som om det

gjorde nytta. En mystisk sak har
hänt med kullen. En gammal växt -
trädgårdsnattviol - har utan att jag
gjort någonting invaderat vissa
områden och brett ut sig som ogräs.
Grannen Fingalsson säger att han
köpt både frö och plantor av denna
växt men inte fått någon att
överleva.
/alf

E0627
b5 - b4.
I dag har jag inte gjort ett dugg -
(såvida inte grammofonspelning
räknas). Det har varit 28 grader. Jag
har inte ens kunnat gå ut. Dessutom
har jag värk i hela kroppen, inte
minst i ryggen. Känner mig helt
orkeslös: som utsketen äpplamos -
och knappt det.
Ebbe

A0628
Dc3 - c2
Utsketet äpplamos måste väl ändå
vara maximalt?!
Sune ringde i dag. Så här berättade
han:
Du tror väl inte att det är sant, men
idag var det en perfekt dag för
flygning. Jag åker upp till det jävla
planet - tror du inte att det växer 2
meter högt ogräs ochh annan skit
framför dörrarna?
Jag sliter som ett djur och lyckas till
sist få upp dom satans vikdörrarna.
Ja du har ju sett dom. Dom släpar i
marken hela tiden. Nå - precis när
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vänsterdörren är uppe välter den
nästan mig. Det BLÅSER. Så in i
helvete. Inte kan man flyga i sån
blåst. Men jag drar ut planet - sliter
som en galärslav. Måste sätta mig
mellan varven.
Till slut är den ute. Det kan ju
lugna sig. Men inte. Ur intet kom-
mer det en milljon vita fåglar och
skall göra sig till. Inte fan blir det
nåt fluget. Jag blir så jävla arg så
till slut baxar jag in planet igen.
När jag stänger sista dörren
försvinner allla satans fåglar och
helt plötsligt är det alldeles lugnt.
Det är så löjligt, jävligt, förbannat
att jag bara skrattade som en van-
sinnig. Det du!
Vår ena pion är som Sune - helt
vansinnig - fast i växten.
/alf

E0628
b6 - b5.
Jo, jag känner mig oförklarligt
kraftlös och slak. Men “utbränd”?
Utbrändhet kan man tala om först
sedan man lämnat krematorieugnen.
Och då kan man inte tala (väl?).
Men väl om “Moment 22” (Joseph
Hel ler s bok r ekommenderas
förresten, om du inte läst den!).

E=mc2 borde väl med fördel hellre
skrivas omvänt: mc2=E. Det är ju
mestadels (alltid?) Energi som är
produkten i praktisk tillämpning -
väl? Kan du ge exempel på, när
massa utvinnes av energi?! Jaja,
fotosyntesen förstås, m fl astrono-
miska fenomen: såsom när stjärnor
slocknar. Nu använde AE och hans
samtida kolleger förstås likhetsteck-
net (=) mera i betydelsen av bro/
tunnel. Men det är ju inte så bekant
för oss nutida.

Varför heter det f ö “Relativitetste-
orin”? AE gillade heller inte den
benämningen. “Relationsteorin”
vore väl ett mera adekvat namn?!
Vidare är den matematiska formeln
absolut och inte relativ - vad jag
förstår.

Annars är det i princip inget nytt:
makthavare har i alla tider förstått
att pressa energi ur en folkmassa.

Emilie du Chatelet: vilken kvinna!

Hon (Henne? Svenska är svårt.
Båda varianterna är nog godkända.
Vad säger magistern?) vore något
att chatta med! Kan undras om
hennes och Voltaires forskningsslott
i Cirey står kvar. Kanske är det nu
museum och öppet för allmänheten.
En sådan turistresa skulle du väl
kunna tänka dig? När reser vi?
Du kommenterade aldrig din vikt-
minskning. Den låter oroande. Men
kanske det bara är massan som
transformerats till energi med arbe-
tets hastighet i kvadrat?
Massa Ebbe
(kan undra om det går att utvinna
mer energi ur den dubbel-göken)

A0629
h4 - h5
Moment 22 har jag både läst och
sett på film. När jag var yngre ville
jag nästan gråta - nu skratta.
Du har många roliga tankar om
E=mc². När det gäller namnet -
relativitetsteorin - så tror jag att det
handlar om konskvenserna - du vet
detta med åldrande i olika has-
tigheter, om de som reser ut och är
borta i 100 jordeår och kommer
tillbaka 1år äldre. Allt är relativt -
det var väl bara en variant på Allt
Flyter.
Emilie skulle jag knappast våga
chatta med - jag skulle känna mig
ganska dum tror jag. Det är en sak
att tycka Elsie Rydsjö är ett lyft och
kommunicerbar även för en vanlig
person, men inför helt överlägsen
intelligens blir jag ganska tafatt,
tror jag.
När det gäller min massa, Massa
Ebbe, så är det bara så att jag på
sommaren lever ett mycket rörligt
och arbetsamt liv med ungefär
samma matintag -därav fenomenet.
Mycket glädjande tycker jag. Tyvärr
blir det ingen resa för min del. Jag
hatar att förflytta den här kroppen.
/alf

E0629
Sg6 - e7.
Varför gråta resp skratta åt “Mo-
ment 22”?
Snart är jag färdig med “E=mc2”.
Den är spännande som en detektiv-
roman och samtidigt lärorik. Jag

häpnar över den mänskliga intelli-
gensen men även över de många
tarvligheterna. Värst dock att denna
snilleblixt fick så katastrofalt de-
struktiva följder. Men samtidigt fick
vi en genial förklaring till “livet” i
universum. Med sin skenbart enkla
formel lyckades AE lösa tillvarons
största gåta. Fantastiskt!

Jag undrar över ditt värmesystem:
har du vattenburen värme i golven
eller direktverkande el? I förra fallet
skulle en bergvärmepump nog vara
en klok investering.

Fråga Sune om jag får flyga med
honom någon gång! Vad är det för
plan han har? Har han dem vid
flygplats, så att han måste anmäla
till trafikledare när han vill starta
och landa?

I morgon far vi nog till Åhus och
badar. Kanske ses vi där?
Ebbe

A0630
Sf3 - d4
Skulle inte du i yngre dar kunna
gråta över byråkrati grundad på
mänsklig dumhet och inskränkthet -
i ilska och vanmakt? Nåja, gråta -
kanske mer ha känslan av att man
borde göra det. Och nu - självklart
är det bara skratt som gäller inför
Homo Idioticus.
Visst - jag skall fråga Sune. Menar
du verkligen att du vill flyga? Det
enda flygtorn som finns i hans plans
närhet är ett utedass, avsett för
långa personer.
Hangaren är en usel luda som
verkar att stå upp ännu därför att
den lutar sig mot hans maskin.
Trafikledare? Det skulle möjligen
vara kråkorna. Vi ses inte i Åhus.
Ha det trevligt och bli våt.
/alf

E0630
Ja, där fann du nog genom-
brottsdraget (järnvägar!). Mitt drag:
Dc7-c8.
Har den biologiska avloppsreningen
fungerat?
Det blev inte Åhus idag. Kanske i
morgon.
Ebbe
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Gunilla!

Eftersom du inte gillar att utsättas för högtidliga tal till din ära, och undviker sådana
på ett elegant och sympatiskt sätt då eventuell risk föreligger, så vänder jag mig i

stället till herrar, som på ett förtjänstfullt sätt löst ett svårt problem - och då särskilt
till min son Jonas.

Problemet - vars lösning inte kan hämtas genom utbildning - gäller valet av svärmor.
Oftast medföljer en sådan vid giftermål eller samboskap och ofta kommer detta

faktum som en överraskning av icke angenämt slag. Litteratur, film och andra media
har behandlat problemet till leda och oftast lagt ett tragikomiskt skimmer över dessa

relationer.
Hur sant är icke ordspråket - Men hälsan tiger still!

Så jag kan bara gratulera dig Jonas! Gratulera dig till det strålande valet av rätt
svärmor!

Låt oss se på hur hans val stämmer med några rader ur den oskrivna boken om
önskvärda svärmorsegenskaper!

Jag citerar:
”Svärmor skall vara objektiv, gladlynt, hjälpsam, stark och tålig, laga god mat, vara
förstående i alla sammanhang. Hon skall ha humor och alltid vara villig att hjälpa till

med barnbarnen - och ha en ängels tålamod. Hon bör komma från en inflytelserik
och stark släkt där det t ex är lämpligt att kända och vitala peroner som Elsie Rydsjö

ingår. Om hon dessutom ställer till med fester vid högtidliga tillfällen och till
yttermera visso väljer plats både efter kock och skönhet - ja då blir korrelationen

mellan ideal och verklighet nära nog 100-procentig!”

Alla inser naturligtvis vid det här laget varför man måste gratulera Jonas till hans
eminenta klokhet i svärmorsvalet! Gunilla tillhör den absoluta toppen i denna klubb

och som tacksam gäst vid hennes bord kan jag bara lyfta mitt glas och tacka henne å
Birgits och mina vägnar för att vi fått tillfälle att vara med på denna utomordentligt

trevliga fest i Malmö.

Skål för DIG, Gunilla!
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