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A0701
Sd4 x b5
Vadå järnvägar? Du flyttar nästan
aldrig som jag tycker att du borde,
vilket gör mig osäker. Det går snart
åt helvete för mig på brädet.
Reningen fungerar oförutsägbart el-
ler oberipbart för mig. Vatten rinner
genom röret även om det verkar
vara ett litet hål kvar. Jag vet inte
vad som händer där.
Just nu läser jag en bok av Gustav
von Platen - Nittonhundra. Jag
tycker att den är mycket bra. Han
skriver lätt och medryckande om
saker som jag bara har dimmiga
begrepp om. Personer, händelser,
anekdoter i en härlig röra. Under-
bart! Jag tror du skulle uppskatta
den.
Sent i kväll kommer barnbarn som
skall lämnas och förvaras under en
vecka. Kul!?
/alf

E0701
c5 - c4.
Åhus blev det bara “en passant”
idag på hemvägen. Nej, vi körde
först till Skurup (via Hörby) och
ansade mina föräldrars grav (vem
kommer att göra det, när även jag
är borta?). Därefter fortsatte vi till
Beddinge, där vi badade och drack
kaffe. Sedan körde vi den vackra
kustvägen emellan Beddinge och
Ystad. Hemvägen tog vi över Åhus
och Kristianstad. En liten nätt
runda på 30 mil.
Har du försökt att dubbla doserin-
gen av den biologiska avloppsrenin-
gen samt att köra med tätare inter-
valler?!

Jag har läst flera av Gustav von
Platens memoarböcker. Med
behållning: han är, som du säger,
rolig att läsa. Ska be Inger låna åt
mig den boken du nämner.
Vilka barnbarn är det som kommer?
Pias eller Jonasas?
Ebbe

A0702
b3 x c4
Det låter trevligt med en badrunda!
När det gäller avloppet så har jag
nog försökt allt. Till hösten skall jag
försöka byta ut det satans röret och

får riktig lutning på det. Pia dum-
pade barnen Frida och Tora och
numera är huset lite förändrat och
tröttheten hos äldre människor har
fått en helt annan orsak.
/alf

E0702
Dc8 x c4.
Det har varit en ny dag i trädgården
med bl a inplantering av blåklocka
och vallmo i den äng, som vi
passivt  odlar  (ännu endast
prästkrage). Få se om det lyckas.
I morgon får ni det hett om öronen i
Eksjö - om vädergurun spått rätt.
Då kan du passa på och lära dina
små ätteläggar simtagen!
Ebbe

A0703
Dc2 x c4
Om du tar tillbaka - Le6 x c4 så
drar jag a2 -a4. Vet egentligen inte
vad jag håller på med för
närvarande, varken med schack el-
ler annat.
/alf

E0703
Se7 - f5.
Hur gamla är Tora och Frida? I
trotsåldern?
Idag har jag röjt och städat i
pannrummet. Puh!
Ebbe

A0704
Td6 - c6
Frida är 5 och Tora 3 år. I dag har
Frida och jag varit i Skurugata - en
lagom promenad på en halvmil i 30
graders värme genom bitvis mycket
oländig terräng. - Jag vill aldrig
mer åka till Skurugata, var hennes
kommentar när vi satt i bilen på
hemväg. Se det var ett riktigt dags-
verke. I övrigt känns läget förvirrat.
/alf

E0704
Ja, jag slår naturligtvis med
Löparen först, vilket du förutsatte.
Mitt Springardrag följer på ditt
a2-a4. Ebbe

E0705
Jag gör fem till synes självklara
drag: Svart Lc4xb5.
Vit a4xb5. Svart Sf5xg3.
Vit f2xg3. Svart Tf8-b8.
Har du invändningar?

Idag skulle jag vilja citera Gunnar
Fredriksson i AftonBladet av den 3
juli. I sin artikel avhandlar han bl a
pretentiöst, filosofiskt tungomålsta-
lande och säger avslutningsvis: “Jag
kommer att tänka på skeptikern
Montaigne, som skrev: “Det är inte
märkligt, att vi då och då pratar
nonsens. Det viktiga är att inte göra
det högtidligt.”
Kanske återstår, sedan tungomålsta-
landet skingrats, bara banala
tankar? Eller missar jag ständigt
något viktigt? Mycket kan kallas
“filosofi”. Men ifrågasättande, kri-
tiskt tänkande borde alltid vara dess
centrala uppgift. Och strävan efter
klarhet och begriplighet är en
demokratisk uppgift.”
Mest läsvärd i AftonBladet är an-
nars Yrsa Stenius. Hon är klok som
en hund.
I morgon kväll ska vi köra till
Skillinge på Österlen och gå på
teater. Anita Björk och J-O Strand-
berg gästspelar i en pjäs som hand-
lar om Niels Bohr (den har gått på
Dramaten i vår). Det var en kupp
ifrån Ingers sida.
Elin är nu klar med sin pol.mag.
o c h  h a r  k o m m i t  i n  v i d
Journalisthögsko-lan i Göteborg, där
hon ska gå två terminer. Start i
höst.
Lördag förmiddag far vi till
Undenäs. Vi tar vägen över Skara,
där vi ev ska inhandla en ny
gårdspump hos Jula.
Inger har semester veckorna 28, 30,
31 och 32. Den 8 augusti ska
bergvärmepumpen levereras.
Ebbe
PS I kväll postade jag ett brev till
dig; glömde skriva avsändare. DS

A0705
Inga invändningar.
Tc6 - c5 I övrigt är jag inte kapabel
att skriva eller tänka något - av
olika anledningar.
I morgon åker vi till Stockholm -
tillbaka lördag. Jag föreslår att du
ringer - om du har lust att spela
från Undenäs! Ha det bra.
/alf
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E0706
Tb8 - b6.
När vi kom till Skillinge, var
föreställningen inställd p g a sjuk-
dom. Snopet! Men vi fick i varje
fall en skön badeftermiddag i Kyl.
Middag i uteservering vid havet.
Du berättade aldrig historien om din
farfars bössa/gevär!
Jag ringer ifrån Undenäs. Mitt num-
mer: 0505-202 49.
Ebbe

A0715
Nu har jag analyserat varje tänkbart
drag och jag ger upp. e2 - e4
Fast det verkar kört även i
fortsättningen. Du har blivit alldeles
för svår för mig.
/alf

E0716
Du behagar smickra. Men du kom-
mer säkert att ta gruvlig revansch.
e7-e5.
Vad ska jag ta mig till med makan?
Hon är så grälsjuk och trätgirig att
man kunde tro, att hon är Xantippe
själv! Tror att jag flyttar ut i busken
och drejar lerkrukor (du behöver
seckert några till) - eller nåt. Emel-
lertid slutar det nog med att jag tar
gift.
Men än ska jag tömma några bägare
till med annat innehåll. Skal!
Ebbe

A0717(16!)
Sb1 - c3 ny variant.
Det låter som om du har klara
problem med det s k svaga könet.
Att leva med dessa varelser är svårt
och fordrar anpassning, diplomati
och en massa andra egenskaper.
Dock klarar man det aldrig till
fullo. Kvinnan är för det mesta
missnöjd, ofta med sin miljö, sina
kläder, sin kropp, strumpor, hår,
blommor och allt annat man kan
tänka sig men FRÄMST med sin
make, sambo eller män i allmänhet.
Det är bara att stå ut. Hålla sig
undan inför alla krav, önskningar,
åsikter osv. Och att hålla sig
psykiskt beredd på alla konstigheter.
Vad grälas det om? /alf

E0717
Sb8 - c6.
Så här är det: Vi grälar inte. Det är
hon som grälar. Och inte gäller det

stora/viktiga ting. Nej, bagateller
och struntsaker. Det är fråga om
ideliga nålsting eller försök till
nålsting, ty det mesta är obefogat
och jag känner mig sällan träffad.
Men i längden tar det på humöret,
som redan är på låg nivå. “Man
merkt die Absicht und wird ver-
stimmt”.
Det är svårt att veta, om hon är elak
eller bara opsykologisk och dum.
Vad tusan vinner hon på att mobba
mig och jämt få mig på uselt
humör? Själv tål hon inte minsta
anmärkning, hur befogad den än är.
Då kan hon få förskräckliga utbrott.

Jag har ett knep: När hon kommer
med sina dumma påhopp, försöker
jag desarmera dem genom att vrida
dem till skämt. Då tystnar hon
förvirrat.
Det är inte roligt att tala om det här
och låta som en kverulant. Nu ska
det sägas att ovanstående inte gäller
dagligen och stundligen. Hon kan
vara hur ämabel som helst. Hon är
liksom en dubbelnatur. Men det är
påfrestande att blir utsatt för ömsom
smek och ömsom “lusingar”. Du
vet: “Kisen, kisen -kattafan”!
Ebbe

A0717(-2)
Som du sett kan jag inte ens hålla
reda på datum.
Sg1 - f3
Ok. Det är inget gräl utan mobbn-
ing. Har du talat om - lugnt och
sakligt -hur det verkar på dig? Och
undrat varför? Svårt att kommentera
- jag vet ju av egen erfarenhet hur
problematiskt det kan vara.
Kanske man skall reagera som John
Cleese i Fawlty Towers. Jag gör så
ibland och blir vansinnigt arg. Fast
det hjälper ju sällan. Som alltid -
det gäller att stå ut med livet
I morgon vid middagstid anländer
Jonas med tre barn. Det kommer att
bli många sköna tillfällen till konf-
likter.
/alf

E0717-2
L f8 - c5.
Huvudvärk, deppar och har ingen
lust att skriva något idag.
Ebbe

A0718
Sf3 x e5
OK.Här är det livligt kan du tro. Så
jag kan heller inte skriva eller tänka
något.
/alf

E0718
Sc6 x e5?!
Du har nog min häst felplacerad.
Gör om draget!
Ebbe

A0719
Nej det var helt rätt - min fantas-
tiska fälla fungerar! d2 - d4
Just nu är det en kort paus i
aktiviteterna - tre barnbarn har
invaderat.
/alf

E0719
Ja jo. Lc5 - d6.
Ebbe

A0719-2
d4 x e5
Nu sover alla barn. I morgon - om
det blir bra väder - skall Jonas till
Astrid Lindgrens Värld med Arvid
och jag skall ut och paddla med
Albin och Julia. Hoppas du känner
dig något bättre!
/alf

E0720
Ld6 x e5.
De här barnbarnen, med så roliga
namn, hur gamla har de nu hunnit
bli?
Idag fick Börsen glädjehicka över
Nokias halvårsrapport med 10 mil-
jarder i vinst. Men hur många
miljoner telefoner man än säljer och
hur stora vinsterna än blir, kvarstår
d e  s t o r a  p r ob l e m e n ,  s om
tillväxtekonomin endast tycks
förvärra. Om detta tiger aktörerna
visligen, eftersom man inte kan
något annat.

Lösningen ligger i selektiv tillväxt,
men för en sådan politik finns
varken gehör, intresse eller bered-
skap. Vem vill såga av den gren
man själv sitter på?
Ebbe, oleg dysterkvist

A0720
Lf1 - c4
Barnbarnen är 10, 8 och 5 år - tror
jag. Det är full rulle hela dagen och
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på kvällen - nu - är jag så trött så
trött.
Börsen? Jag håller mig till NFO.
Där fanns en riktad emision till
förutvarande aktieägare så jag har
numera ganska många. De senaste
kostade 28 och ligger nu på 40.
Troligen stiger de ordentligt under
hösten. Nokia, Ericsson och andra
mobiler bryr jag mig inte så mycket
om.
/alf

E0721
h7-h6.
Men har inte Jonas en ganska
nyfödd krabat? Eller är det fjärde
barnet, som inte är med till Eksjö?
Vad är NFO?
På tal om selektion så är det nog ett
nyckelbegrepp för alla parter; var
och en med sin egen tappning. Så
här kan det ligga till i grova drag:
Selektiv ekonomi är befryndad med
planekonomi - en av socialismens
käpphästar. Men efter Sovjets kol-
laps har den fått dåligt rykte.
Selektiv barnalstring, d v s avel,
utövas i hemliga nätverk. Efter
nazismens “bravader” går den ej att
torgföra offentligt.
Selektion av en elit som ska styra
och ha makten. En gammal, kon-
servativ åskådning.

Finns det då inget som förenar de
“selektiva” parterna? Det skulle
möjligen vara språket, som den
demokratiska ordningen tvingar på
dem. Men i hemlighet betraktar
parterna den politiska debatten som
struntprat och skitsnack - ett spel
för galleriet.

Och nya demonstrationskravaller i
Genua. Det är trist, det är tragiskt,
att ligisterna/huliganerna så kan
fördärva och diskreditera demon-
strationerna, som på så vis lätt får
folkopinionen emot sig. Ty demon-
strationerna är legitima. De har ett
angeläget budskap, nämligen att den
nuvarande världsordningen är usel.
Men man bör ta lärdom av Gandhi
vad gäller tillvägagångsättet.

F ö anser jag inte, att Kartago bör
förstöras.
Ebbe, oleg besserwisser

A0721
Lc4 x f7!!
Nu blev jag av med ett helt mail
som jag skrivit till dig. Satans
djävla helvete. Jag orkar inte skriva
om. /alf

E0722
Jaha, nu kan jag nog göra fem drag
utan att du har några invändningar:
Ke8 x f7.
Dd1 - h5!! Kf7 - f8.
Dh5 x e5. d7 -d6.
För klarhetens skull vill jag tillägga,
att selektiv ekonomi och plane-
konomi inte är synonyma begrepp.
Planekonomi är en form av selektiv
ekonomi - men inte vice versa.
Selektiv ekonomi förutsätter inte
kommunistisk diktatur. Även i en
demokrati kan man styra ekonomin
med hjälp av licenser, straffavgifter
och subventioner (käppar och
morötter).
Vi kom inte iväg i dag. Och inte i
morgon heller. Först måndag mor-
gon räknar vi med att kunna lämna
Osby.

Hur länge ska farfar motioneras?
Kan man tala om “dessa små
djävelungar ,  avbi ldade som
änglabarn i marsipan”?
Ebbe

A0722
De5 - f4!!
Jag följer dina drag - som du ser
och svarar.
I morgon är det slut på motioneran-
det.
Den enda ekonomi som fungerar i
praktiken är marknadsekonomi -
sen kan man tycka vad man vill om
det. Människan skall ju alltid
försöka ordna allt till det bästa, det
är bara helt olika åsikter om vad
som är det bästa och så blir det krig,
diktatur
m m.
Visst - licenser, straffavgifter, sub-
ventioner. För det mesta blir det fler
orättvisor, mer elände, ytterligare
nackdelar av det som människan
försöker reglera. Jag ger fasen i det.
Om NFO skrev jag en hel del i
november 99. Jag berättade om
Ragnar Jönsson från Ystad, som nu
reser världen runt med Texas In-

strument och sin fantastiska upp-
finning som kanske har större po-
tential än hela mobiltelefon-
marknaden.
Barnbarn är dubbla begrepp. Gul-
liga, krävande, tröttande, underbara
i tillgivenhet m m.
/alf

E0723
Sg8 - f6.
Tyvärr är nog “selektiv ekonomi” i
realiteten mycket av en tulipanaros.
Lobbyismen, partsintressena, kor-
ruptionen, etc är så starka, att det
mesta i praktiken blir ogörligt. I
USA exempelvis, “världens största
demokrati”, sägs det vara politiskt
självmord att försöka höja bensin-
priset. Etc, etc.
I min barndom hörde jag många
vitsar och historier. Men kan du
förstå, varför skräddarna var så
utsatta? Hör här:
“Här går det unnan för unnan, sa
skräddaren, satt på dass och åt
smörgås.” “Man rår inte för sin
styrka, sa skräddaren, bröt vaxljus.”

I denna stund får  jag en
förklaringsidé: I det gamla
bondesamhället slet majoriteten
strängt ute i markerna. Skräddaren
var ett undantag. Han satt inomhus,
varmt och ombonat (jämförelsevis),
och sydde - ett fruntimmersgöra.
Avvikare mobbas gärna.
Ebbe

E0807
Döden, döden.
Hej - och tack för senast! Mackorna
var jättegoda!
Nu är jag så trött och sömnig. Men
ett drag ska det bli i alla fall:
Sb1 -c3.
Ebbe

A0808
Döden osv....
Lf8 - c5
Mer blir det inte. Också jag är trött
efter att ha arbetat hårt hela dagen.
Men det känns skönt att vara fysiskt
trött - om bara det satans huvudet
kunde hålla sig lugnt. I morgon
skall jag lägga plasttaket färdigt om
det inte regnar.
/alf
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E0808
Lf1 - c4.
Idag har jag packat upp, vattnat
blommor, sprättat post, etc. Det är
mycket med det jordiska.
Såg du “Två grabbar och en tjej” i
kväll?
Ebbe

A0809
Sb8 - c6 -även om det är fult att
härmas....
Nej, jag såg inte filmen, jag läste i
stället. Var den bra? Ofta tycker jag
att svenska filmer är lite flummiga -
eller också är det jag som är för
gammal.
I morgon åker jag till Stockholmet -
är tillbaka på söndag. Jag tänker
sörpla kräftstjärtar i behållare till
spriten. Mycket med det jordiska?
För att åka bort två dar har jag tre
timmars arbete med att ordna för
alla satans växter, katten, tjuvpre-
vention m m. Det skall bli mycket
skönt när september inträder och
det är behgligt långt till den satans
julen.
/alf

E0810
Sc3 - d5.
Flummiga filmer? Visst. Men det är
ju det mesta i den här världen.
Ebbe

A0812
Sc6 - a5
Så var också denna helg avklarad.
Men det är ett faktum att man
numera blir otroligt trött av att festa
och dricka alkohol till sent på
natten. Jag var tvungen att äta
koffeintabletter för att hålla mig
vaken på hitresan.
Har mannen som letar efter
ingången till helvetet kommit?
/alf

E0813
d2 - d3.
Din sista mening fattade jag inte.
När du dricker alko: spär du inte på
den ordinarie huvudvärken då?
Idag har jag höstat; d v s slagit den
knähöga ängen med lie. Så nu går
jag på knäna. Vilket jag i förväg
hade kunnat räkna ut med knäna.
Ebbe

A0814
c7 - c6
Den sista meningen var ett dumt
försök till skämt med din eventuelle
bergborrare.
När jag dricker alko händer olika
saker - ibland blir hufvudverken
sämre, ibland bättre. Det är som ett
lotteri. Allra bäst blir det om man
häller i sig lite morfin också. Då
djeflar...!
Int ska du räkne med knäna nu när
de finns minikalkylatorer..
/alf

E0815
Sd5 - c3.
Nu har du fått mig på defensiven
igen. Dags att gnugga genitalierna.
Får du nu egen morfin, eller är det
fortfarande din svärmors?
Något oväntat anlände bergvärme-
pumpen idag med Bilspedition. Bor-
raren har nu lovat att komma i
slutet på veckan. Helt visst är dock,
att han har lämnat ett påtagligt
bidrag till min skepticism.
Ebbe

A0815
b7 - b5
Morfin? Egen? Nej svärmors räcker
ett bra tag till.
Så är det med hantverkare och
entrepenörer har jag hört - de
kommer kanske, kanske inte. Själv
har jag ingen erfarenhet av deras
oregelbundenhet. Var glad om han
kommer innan snön faller!
I dag ringde Lars Rydberg på Relek
- nu vill han ha fler Brukspatroner.
Och CAD-marknaden verkar att ha
vaknat till liv igen. I går var det 35
besök på min hemsida. Kanske det
blir mera att göra där också. Och
varmt är det. Inte trodde jag att jag
skulle behöva köra med luftkondi-
tioneringen igen. 24 grader ute när
jag skriver detta.
/alf

E0816
Lc4 - b3.
Selektering är en mera allmän
företeelse än jag från början var
medveten om. Den tycks omfatta
allt: från etniska populationer till
apelsiner. Med ibland vådliga

följder. Hör här på läkarmottag-
ningen (eg patientmottagning):

- Hur var det här då?
- Jo doktorn, jag är helt slut i
nerverna. Känner mig utbränd.
- Jaså jaha, vad sysslar Ni då med?
- Jag sorterar apelsiner. - Men det
k a n  v ä l  i n t e  v a r a  s å
nervpåfrestande?
- Jo, detta att ideligen fatta beslut.

Nu sova. Manana es otro dia.
Ebbe

A0816
d7 - d6 ....mer hinner jag inte skriva
just nu. Brukspatroner måste tillver-
kas- hela helgen går åt till socialt
umgänge i Malmö.
/alf

A0817VIRUS
Det finns en liten möjlighet att min
dator har spritt virus till din med
med förra schack-mailet jag sände
-utan att jag haft en aning om det.
Jag upptäckte det i går kväll och har
idag tagit reda på vad det handlar
om. Viruset heter W32.Sircam-
.Worm@mm. Det angriper EXE-
filer och sprider sig med e-mail. Jag
tog hem en fixare från nätet via en
annan dator och enligt den är min
dator nu frisk. Bifogar fixare - spara
och kör.
/alf

A0817-2
Dd8 - h4
Jo, utbränd kan man bli av många
skäl. Eller deprimerad. Ibland
längtar jag till en så kall vinter att
ditt tips skulle vara lätt att genom-
föra.
Så - i början på nästa vecka börjar
färden mot underjorden? Tycker du
inte att det skall bli spännade att
upptäcka när veckan börjar? Hur
har det gått med det möjliga viru-
set? /alf

E0817
g2 - g3.
Det fanns inget virus, hälsar Inger.
I dag har Elin med sambo Erik varit
hemma och lämpat av ett flyttlass
med möbler och tusen andra prylar i
vår källare. Där är nu smockfullt.
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Vad föranleder din depression
denna gång? Nå, du vet ju av
erfarenhet, att du snart har kravlat
dig upp ur hålet igen.
En riktigt kall vinterdag: Visst. När
det blir aktuellt kanske vi kan dela
en flaska whiskey; till det en god
cigarr och litet vacker musik. Men
för närvarande menar jag, att det
nog får dröja ett bra tag till dess.
Det ska ju för tusan bli badväder i
morgon.
Ebbe

A0820
Dh4 - e7
Jo det gäller att ha en stor och
rymlig källare när man har vuxna
barn. Jag har börjat fråga om de
inte kan ta hand om sina saker
själva eller om de vill att deras
tillhörigheter skall spridas för
vinden eller lämnas på tippen. Föga
respons. Numera tar jag med mig
några extra kartonger varje gång
och dumpar i deras egna källare.
(Tjusig mening!)
D u  u n d r a d e  t i d i g a r e  om
sommardäck. Nej jag kör fort-
farande med mina vinterdäck - det
blev liksom lite för durt tyckte
stämman - att byta till sommardito.
Vintern är ju snart här med skön
kyla.
Mannen med borren - har han
anlänt?
/alf

E0821
Df3 - e2.
Ännu ingen borrman i sikte. “Ingen
kommer på vägen. Alls ingen ser
jag på tunet”.
Jag väntar även en glasmästare i
veckan. Vi ska byta till 3-
glasfönster i sovrummet. Har du ev
användning för det gamla fönstret,
till drivbänk ex-vis?
T ä n k e r  d u  i n t e  f e l  be t r
sommardäck? Dubbel uppsättning
håller dubbelt så länge! Dessutom
får du adekvata däck för varje
årstid.
Ebbe

A0821
a7 - a5
Nästa år blir det sommardäck.

Tack för erbjudandet, men jag har
gott om glasrutor i källaren. Även
j a g  h a r  i b l a n d  byt t  t i l l
treglasfönster. Fast jag har kvar så
många vanliga att jag inte rap-
porterat till maffian.
Vem citerar du om borraren som
icke synes på tunet?
Annars är det Brukspatroner som
fyller min dag just nu. Och ingen
lust har jag att diskutera livets
väsenligheter - om det nu finns
några.
/alf

E0821-2
h2 - h3.
Det var Nils Ferlin, min favoritpoet,
som jag citerade.
Ska man anmäla glasrutor till maf-
fian?
Livet är väsentligt.
Ebbe

A0822
Sg8 - f6
Visste du inte hur maffian behand-
lar folket? Du har ett hus. Det
värderas efter standard och så får du
betala skatt. Ju finare hus, ju högre
skatt. Nu får du den smarta idén att
sätta in treglasfönster, för då kan du
spara pengar på värmen. Säg att du
investerar 30000:- då sparar du
kanske några tusenlappar om året -
MEN ditt hus (om du följer maffi-
ans regler) blir mycket mera värt
(+200000:-) och din avgift till maf-
fian ökar. Troligen får du back i
pengapåsen.
Ibland har jag tänkt på att skriva en
avhandling: Konsten att umgås med
maffian utan att bli tokig. Fast det
är man väl redan.
/alf

E0822
Sg1 - f3.
Jo. det är mycket som är tokigt i
denna, den bästa av världar.
I morgon kväll är det styrelsemöte
med teaterföreningen.
Till helgen vill Inger fara till
Undenäs. Vi får se hur det blir med
det.
Ebbe

A0823
Lc8 - d7
Ja om detta osvenska väder håller i
sig borde Undenäs vara rätt plats.
Och borrbaggen ligger väl på
stranden och solar - eller har han
kommit? Jag har suttit i källaren
alla dagar och skapat Brukspatroner
- idag har de avgått till Tjörnarp.
Livet är stenkul.
/alf

E0824
Sf3 - h4.
Inget nytt: jag meddelar, när borr-
maskinen är i sikte.
Vi kör till Undenäs i morgon efter-
middag. Hem igen söndag kväll.
B i l b e s i k t n i n g  p å  t i s d a g ;
förbesiktning på måndag.
Nu ska jag komponera en V75:a.
Ebbe

A0826
Ld7 - e6
Något har hänt mig - jag är sömnig
hela tiden. Försöker jag läsa, dröjer
det en kvart så sover jag nästan i
stolen. Gäspar stort en gång i
minuten. Vad kan det vara? Virus?
Sund reaktion på tvånget att leva?
Icke fan vet jag. Du verkar att ha en
fylld vecka.
/alf

E0827
De2 - f3.
Det finns så många konstiga sjuk-
domar. Kan det vara sömnsjuka?
Borrmaskinen anlände i fredags. I
morgon bittida klockan 07 bryter
det löst: kompressorn vrålar, borren
gnisslar och kvider, det dundrar i
berget, huset dränks i dammoln,
vatten sprutar som en fontän ur
hålet, etc. Huvaligen!
Sa m t i d i g t  kom m er  ka n ske
glasmästaren och ska montera in ett
treglasfönster i sovrummet.
Och i september ska huset målas.
Har accepterat en offert på 12 000
kronor.
Ebbe

A0827
De7 - d7
Gratulerar till en händelserik dag!
Här är det sömnigt, stillsamt,
tråkigt, m m.
/alf
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E0828
Lc1 - g5.
Borrmonstret står kvar ute i
trädgården (det ser nästan spöklikt
ut i nattmörkret). Det blev bara 43
meter idag, vilket berodde på att en
packring gick sönder samt att en
container läckte och måste bytas.

Det är litet av ett lotteri: stöter man
på en spricka, måste man börja om
på ett nytt hål, eftersom stenflis kan
skära sönder slangen. Bara i det
översta lagret har man järnrör, 2x3
meter varav 2 meter ska vara inne i
berget.

Är du fortfarande sömnig? Kanske
är du bara trött och har sovit för
litet den senaste tiden? Kan också
vara en släng av någon virus.

Tag ut satsdelarna, subjekt och
predikat, i meningen “knähög vajar
ängen”!
Ebbe

A0828
Le6 x h3
ängen subjekt/ vajar predikat/
knähög vetefan!
43 meter - inte illa! Men om det vill
sig illa kan du få en tomt perforerad
med vattenhål. Då sjunker grund-
vattnet. Då sinar stadens brunnar
och det blir torka i hela Osby. Då
kommer kommunen att stämma dig
på mångmiljonbelopp. Då blir det
spännande att leva!
Hur stort är hålet i berget - i
diameter? Håll mig underrättad!
Finns det risk för att borrmannen
träffar på olja?
Nu är det snart Vita huset - en serie
jag ser. Annars är TVn tyst.
/alf

E0828-2
Lg5 x f6.
Slår du tillbaka med g-bonden, slår
jag med Damen f3xf6.

“Vem vajar ängen?” Knähög, för
fan!
Rörets diameter är 14 centimeter.
Jo, man har hittat vatten, massor
med vatten (vi kan få eget vatten,
kanske). Detta förhållande satte
stopp för borrandet på 80 meters
djup. I morgon ska man borra ett

komplementhål på 30 meter.

Du har rätt i, att tekniken inte är
okontroversiell. I Hörby ex-vis har
man satt stopp för all vidare borrn-
ing. I andra kommuner höjer man
avgiften för borrningstillstånd.
Hässleholm tar nu 2 000 kronor.
Men i vissa kommuner, ex-vis
Klagshamn, tar man ingen avgift
alls. Jag betalade 550 kronor för
mitt tillstånd.
Är du på dåligt humör? Då ska du
läsa “Populärmusik från Vittula” av
Mikael Niemi! Du kommer att sk-
ratta på dig!
Ebbe

A0829
Vi väntar med bondeslaget -
Lh3 - g4
Var han en liten viking, Knähög?
Tänk det begrep jag inte.
Vittulamannen från Fittmyren har
jag redan skrattat med och åt.
Alldeles riktigt - hejdlöst roligt.
Var vattnet i hålet varmt? Allt
bygger väl på att man skall utnyttja
jordens/bergets värme via vatten-
cirkulationen. Tänk när alla håller
på med att utarma Moder Jord på
hennes inbyggda goa värme och
stjäla den upp till markytan och alla
människoboningar. Och kanske jor-
den blir så genomborrad att det blir
sättningar i jordskorpan när hålen
rasar in.
Fanns det inte en plats i Frankrike
där det var farligt att leva? Man har
sedan urminnes tider grävt efter
kalk djupt nere i jorden och inte
lämnat några ritningar över alla
irrgångar. Jag läste en artikel om att
en man hörde ett brak utanför sin
villa, gick ut genom ytterdörren och
försvann i hålet utanför, levande
begravd i alla rasmassor. Var det i
Sydsvenskan?
/alf

A0830
Hehe... Jo jag följer ditt råd och slår
på f6. På f2 - f3 sticker jag tillbaka
-Lg4 - e6
Det var raskt marcherat med
hålborrning osv. Är fönstren nu-
mera också renoverade? Och
ommålning av hela huset - du måste

ha vunnit på några kusar!
Du nämnde en gång något om
prostatabesvär. Du känner väl till
att det finns ett utmärkt medel mot
sådana problem i hälsokostaffären?
Just nu har jag glömt vad det heter,
men du vet naturligtvis. Själv äter
jag numera bara Gingobiloba och
vitaminer men man skulle kanske
leta reda på mer? Tisdag nästa
vecka skall jag tala med läkare om
ljumskbråck. USCH! Hur gick det
med bilen?
/alf

E0831
f3 - f4.
Jo, bilen gick igenom utan
anmärkning.
Treglasfönstret är ännu ej levererat.
Målning i september.
Är det möjligen Curbicin mot
prostatabesvär, som du tänker på?
Har käkat flera paket. Tveksamt om
det har någon verkan.

Har du ljumskbråck? Det har du
inte nämnt tidigare. Har det kommit
hastigt på? Men du ska inte vara
orolig: dom skär så nätt, så nätt
med skalpellen numera.
Ebbe

A0831
Då hoppar jag tillbaka-
Le6 - g4
Kunde just tro att du kände till allt
om naturmedicin. Icke är jag rädd,
mer irriterad över att besväras av
kroppsbesvär, men de kommer väl
att bli värre ända tills man gör
något åt saken. I går såg jag en
dokumentär om Pol Pot, den leende,
applåderande mördaren. En av
dessa fantastiska varelser som lyck-
ats föra mänsklig grymhet, ondska,
idioti till nya höjder. En av dem. De
har funnits sedan tidernas begyn-
nelse och de kommer alltid att
finnas. Mycket kan man föstå av
människors reaktioner på händelser
- oförrätter, förnedring, osv - men
resultatet - den glade torteraren?
Tur att man inte är GUD!
/alf
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E0831-2
f4 - f5.
Nej, inte tror jag att du är rädd. Jag
försökte göra en variant av en
TV-sketch: två flygkaptener sitter i
cockpitten och skrämmer passager-
arna med att då och då upprepa: ” -
- - men det finns ingen anledning
till oro. - - - - det finns ingen som
helst anledning till oro”, etc.
Ebbe

Råbygatan, tidigare byvägen. På vägvisaren till höger står Östraby och i hörnan
bakom ligger nu en klädaffär. I samma hörna låg fram till rivningen 1912 gården
Hörby nr:23. Gården var en av byns äldsta gårdar och finns på en karta över
Hörby från 1699. Kortet poststämplat 1907.

Eftersom det finns plats över.....
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Vintern 1922 anordnades en större motortävling på isen
vid Hörby Ringsjöstrand. Arrangör var Kungliga Automo-
bilklubben. Efter tävlingarna samlades man till fest på
Stora Hotellet i Hörby och hela torget utanför var fullt
med bilar. Många på den tiden framstående Hörbybor
var medlemmar i klubben, bland annat källarmästare
Bondesson

Foto av centrala Hörby före 1895. Den gamla
kyrkan syns längst bort till höger. Gästgivargården
som fanns före hotellet och byggdes någon gång
mellan 1658 och 1665 syns i mitten av fotot, en vit
tvåvåningsbyggnad. Den vita tvåvåningsbyggnaden
hitom kyrkan kallades Höga Hus och var bl.a. en tid
magasinsbyggnad. Till vänster om den syns taket
på fånghuset. Fotot troligen taget från Kvarnen

Johan Christell vid trädet framför affären som han i slutet
av 1920-talet övertog. 1930 köpte han en fastighet på
andra sidan vägen. Fastigheten revs och ett nytt affärs
och bostadshus byggdes. Affären flyttade tvärs över
Fulltoftavägen och fanns sedan kvar fram till mitten av
1960-talet
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