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A20020201
Te8 - h8
Jag läste hennes böcker som vuxen -
för mina barn. Och naturligtvis var
det en helt annan läsupplevelse -
tror jag. Jag minns att när jag skulle
ut och paddla i fjorton dagar läste
jag in Karlsson på taket på band så
att Jonas kunde lyssna varje kväll.
Men då begrep jag inte hennes
storhet. Det är först när jag sett och
hört henne berätta om andra saker
som jag förstått hur ovanlig hon var
- inte bara för hennes ovanliga
distans t i l l  sig sjä lv och
berömmelsen utan för hennes tankar
om barn, döden och livet.
“Man skall leva så att man blir vän
med döden. Så tycker jag att det är
-tralala.”
“Barn som skall dö vet om att de
skall dö. Det är inte lönt att man
försöker dölja det - då lurar man
bara barnet och sig själv.”
Vårt behov av hjältar? Gärna det
om det är hjältar av hennes kaliber!
Just nu läser jag Umberto Ecos
Baudolino - en fantastisk skröna.
/alf

E20020202
e2 - e3.
Ursäkta dröjsmålet! Men jag har
inte varit i form (d v s i sämre form
än vanligt).
Jag fattade inte riktigt din tvist med
skattmasen: hur går deklarationen
till? Blir du skönstaxerad eller dek-
larerar du? 44 000 kr måste väl
gälla år 2001 ej 2002? Måste du
visa upp bokföring? Litar inte skatt-
masen på den? Hur som helst tycks
du komma billigt undan. På min
lilla pension betalar jag ungeför
50000 kr i skatt. Ebbe

A0203
d4 x e3
Tråkigt att höra om din dåliga form.
Vad beror den på?
Så här är det med skatten: På min
pension dras den vanliga skatten
-preliminär skatt. Men eftersom jag
är företagare måste jag ha s k
F-skattesedel och detta innebär att
man varje månad skall betala skatt
på den inkomst av t ex firma som

man inte haft eller vet något om.
Man måste alltså uppskatta vad man
kommer att tjäna i framtiden.
Första gången man får F-skatte-
sedeln gör man en bedömning av
den framtida inkomsten. Jag vill
minnas att vi enades om 2000/
månad första gången. Det lustiga -
men självklara för maffian - är att
detta sedan höjs varje år oavsett vad
i n k om s t e n  va r i t  t i d i g a r e .
Följaktligen måste alla protestera
och inkomma med skrivelser för att
få ändring.
Maffian har satt detta i system -
kanske för att deras tjänstemän skall
ha något att göra, kanske för att
man tänker: går det så går det. Kan
man klämma åt en liten djävul så
gör vi det. Han kanske glömmer att
överklaga innan det är för sent och
då djävlar....
Den skatt som dras på pensionen
brukar inte räcka till allt som skall
betalas extra. Jag har fastighet-
sskatt, skatt på inbetalningar till
pensionsförsäkring, egenavgifter,
skatt på firmainkomster, skatt på
kapitalinkomster (om du vinner på
att köpa och sälja aktier).
Du tycker att jag kommer billigt
undan med 44000 extra för 2002?
Dessa pengar anser maffian att jag
skall betala in för något som jag
skall deklarera för nästa år i febru-
ari.
För 2001 har jag inte deklarerat än
- för detta år har jag betalat 2200
för varje månad och det kommer att
räcka - kanske blir det lite extra att
betala därför att jag tjänat lite på
aktieaffärer.
Skönstaxerad? Aldrig. Ingen deklar-
erar mer noggrant än vad jag gör
med extra bilagor som visar innehav
av varendar liten aktie eller fond,
alla specificerade inkomster på fir-
man osv.
Varje månad deklarerar jag för
moms, varje månad fyller jag på
med F-skatt. Vi är oense om detta
belopp - inget annat. Jag vill ha det
till 2000 - maffian till 3800. Nu
glömmer vi skatten.
----------
Jag skrev till min administrativa

kontakt i USA (om våra CAD) att
Astrid Lindgren var död och un-
drade om man kände till henne där.
Som svar fick jag några länkar om
vad hon hört i radio. Här är de -
kanske kan du du lyssna om du har
Real Player. Kanske Inger också är
intresserad? Hur går det för henne
med deltidsarbete?

http://search1.npr.org/search97......

http://freshair.npr.org/dayFA.cfm-
?display=day&todayDate=02%2
F01%2F2002
/alf

E0203
D1 x d5.
Konstigt att du/man ska behöva
betala skatt i förväg/i förskott. Den
borde väl baseras på deklarationen.
Ebbe

A0203-2
e3 - e2
Visst kan man tycka att skatten
skall baseras på deklaration och att
normal umgängeston borde vara
rikt-märke. Men nu handlar det inte
om annat än maffians behandling
av klienter och det är något annat.
Sune, som nu bara har pension har
fått meddelande om att han skall
betala in 57000 i månaden för år
2002. Han skrttade bara och sa att
det var som vanligt - man måste
överklaga och försöka få rättelse.
Bara man inte tror att det handlar
om att försöka tala med normala
människor så går det bra.
Inte konstigt att alla företagare
skakar på huvudet när skattemaffian
kommer på tal. Det värsta är att de
som inte är drabbade - du t ex - har
svårt för att tro på våra utsagor.
Normala människor tror att det
råder förnuft, mänsklighet, m m
sådant i umgänget med skatte-
myndigheten. Bli företagare så får
du se!

Kunde du hör något på radio från
USA? /alf

E0203
Tf1 - e1.
Jag har inte hunnit med att lyssna
på USA-radion än.
Ebbe
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A0204
Db6 - f2
Inget att prata om.
/alf

E0204
Ta2 - a1.
Deklarationen har vi nog romarna
att “tacka” för: “Det var vid den
tiden . . . . från kejsar Augustus
utgick ett påbud, att hela världen
skulle deklarera.”
Idag har vi lyssnat på USA-radion
om Astrid Lindgren. Ljudåter-
givningen var bra. Men varför
uppehöll sig kommentatorerna en-
dast vid “Pippi Longstocking?”
Ebbe

A0205
Ta4 x a3
I dag fick jag brev från maffian. De
följde mitt förslag - 2250/månad.
Det kommer ändå att bli mycket
tillbaka vid jul - om nu inte
aktieaffärerna blommar.
I USA är det visst bara Pippi som är
känd överallt - och berömd. Varför
vet jag inte. Men man vet att i
Ryssland är det Karlsson på taket
som är populärast. Kanske någon
vill doktorera på detta fenomen -
varför ä de på dette viset? Är det
nyanser i respektive folksjälar -
kanske rent av ett livsmönster?
HaHa.
I Svenskan jämför man hallickar
med hedersturkar. Visst finns det
likheter -turken säljer sina döttrar
till visumtörstande kusinturkar -
sexköp kallas bröllop.
/alf

E0205
Ta1 - b1.
Jo, mycket är tokigt, galet, fel, orätt,
orättvist, fult, tråkigt, jävligt, etc.
etc. En världsförbättrare vore inte
helt fel!
Ebbe

A0206
Df2 x g3
Världsförbättrare? Må alla ev. gudar
hindra en sådan olycka! Har vi inte
nog med krig och elände utan att
dessutom få hit ytterligare någon
fundamentalist med recept på Den

Enda Vägens medicin? Varje åsikt,
varje förslag, varje tanke föder om-
edlbart en anti-dito - och så kan
striden begynna. Men som hjälp att
utplåna denna mänskliga bakter-
iekultur kan kanske tanken vara
gångbar.
/alf

E0206
Te1 x e2.
Historien visar, att inaktivitet (ex-
vis emot Hitler och Stalin) kan vara
väl så katastrofalt. Vidare leder
overksamhet inte sällan till revolu-
tion.

Tack än en gång för blommorna!
Gerberan står fortfarande.
Ebbe

A0207
Dg3 x g4
Det var just den typen av
världsförbättrare (Hitler, Stalin, Pol-
Pot) som jag bad om förskoning
från.
Alla dessa diktatorer med karisma
och förmåga att framföra och
genomföra sina ideer anser sig
själva som mänsklighetens frälsare.
Visst är väl grundtanken i kom-
munismen god och behjärtansvärd!
Orättvisor skall utjämnas. Alla skall
ha det lika bra (eller dåligt). Felet
ä r  b a r a  a t t  a l l a  d e s s a
vänsterpolitiker inte kan förstå att
politiken fordar en annan sorts
varelse än människan - både som
utövare och som undersåte.
Demokrati och marknadsekonomi är
väl de enda fungerande formerna
för mänsklig gemenskap - eller?
Revolutioner drabbar väl alltid dik-
taturer -eller?
Ofta händer det att jag blir upprörd
över händelser och förhållanden. Då
tänker jag på att blanda mig i
debatten, att skriva något. Och så
ser jag dagen efter att det jag tänkt
redan har skrivits - kanske inte
likadant, men ungefär.
Och dagen efter är det någon
skribent som har rakt motsatt åsikt.
Tror någon att något ändras? Kom-
mer gamla att behandlas bättre?
Sker det inte fler mord på flickor
som inte lyder? Klarsyn är en tung
börda.
/alf

E0207
Te2 x e4.
Ja-ja, jag förstår precis vad du
menar. Men passivitet kan inte
heller rekommenderas. Ex-vis var
det majoriteternas passivitet, som
möjliggjorde bolsjevikernas resp na-
zisternas kupper.
Ebbe

A0208
Th8 - a8
Min huvuddator pajade idag vid
13-tiden och sedan dess har jag
arbetat hårt med att återställa. Nu är
det klart - någorlunda. Men huvet
är slut och jag måste vila. Draget
hade jag funderat ut innan.
/alf

E0208
f4 x g5.
Varför pajade din dator? Är det sånt
som bara sker i databranschen?
Ebbe

A0209
De4 - h5!!!
Om du då flyttar Kh1 - g1 så tar jag
med damen: Dd5 x g5. Eller du
kanske löser schacken på annat
sätt?
Datorer pajar bl a därför att man
använder dom intensivt. Nu är allt
återställt så det var bara ett bortfall
på några timmar - men lärorikt.
Kanske man skulle bli författare och
skriva kåserier om datorer för int-
resserade? Nej. Du är visst intresse-
rad av biografier eller? Har du
något av Ingmar Bergman? Dag
Hammar-skjöld?
/alf

E0209 Jag fortsätter dina drag med:
Dd5 - d7.
Jo, jag läser gärna biografier. Men
de prominenta personer du nämner
har jag inte läst något av/om.

I går for Inger till Ingegerd i
Göteborg med återkomst på
måndag. Så nu är jag gräsänkling
igen.
Ebbe

A0210
Sc6 - e5
Så Inger är så bra att hon kan resa?
Men hon kan väl inte köra bil - åker
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hon buss/tåg? Även jag gillar ibland
att läsa om bemärkta personer - just
nu om Champollion, denne
språkbegåvade fransman som lyck-
ades tyda hieroglyferna.
I dag skall jag deklarera. Märkligt
nog är det en skatt som har blivit
lägre - fastighetsskatten. Men det
beror väl på att man bor i en
avfolkningsbygd. Hur blir det för er
skåningar?
/alf

E0210
Dd7 - d1
Inger åkte tåg och buss till
Göteborg. Hon kan även köra bil.
Men hon hoppar naturligtvis fort-
farande omkring på kryckor. Små
spatserturer kan hon dock göra med
endast en käpp. Jag är emellertid
orolig för att hon har gått för fort
fram: benet och foten har nämligen
svullnat upp igen.

Fastighetsskatten, procentsatsen, är
väl densamma över hela landet?

Rosettestenen såg jag, när Inger och
jag var i London för några år sedan.
Att Champollion lyckades tyda den
var givetvis en bedrift av högsta
dignitet.

I dag har jag varit och hört Anita
Wall deklamera poesi, d v s recitera
svensk lyrik. Jo, klart njutbart. Och
så är hon ju en sådan förtjusande
varelse.
Ebbe

A0211
Ta8 - e8
Du får hålla hårt i Inger så hon inte
råkar illa ut!
Fastighetsskatten har sänkts från 1.5
% till 1 % av taxeringsvärdet. För
min del betyder det att värdet har
höjts från 418000 till 470000 som i
sin tur betyder att skatten har
minskat från 6270 till 4700.
Samma gäller väl för dig antar jag -
att värdet har höjts, men inte så
mycket att du fått högre skatt.
Anita Wall igen? Har du något
särskilt förhållande till henne efter-
som det verkar som om hon inte
kunde hålla sig borta från Osby?
Huvet är inte på sin bästa hals i dag
- eller är det tvärs?
/alf

E0211
Kg1 - h1.
“Hals och tvärs” - litet svårtolkat.
Är du förkyld och har ont i halsen?

Även jag är drabbad - av en ny
åkomma: en smärta strålar ifrån
knävecket ner mot hälen. Utvärtes
syns ingenting. Jag trodde på en
inflammerad nerv. Men Inger me-
nar, att det nog är ett invärtes
åderbråck - vilket kanske är mera
sannolikt. Det gör inte mycket ont
och det smärtar endast när jag
håller benet i vissa, böjda lägen. Det
verkar inte gå över av sig självt: jag
har haft det så nu i ett par veckor.
Värst är det när jag ska ta mig ur
sängen på morgnarna. Är det något
som du känner till?
Ebbe

A0212
Te8 - g8
Ibland är jag så krånglig att jag inte
begriper mig själv - nej jag har inte
ont mer än i huvet och magsåret.
Det du beskriver har jag ingen
erfarenhet av. Mycket har jag drab-
bats av under min levnad, att saker
somnar, att muskler (vadmuskeln t
ex) slår knut på sig, att saliven
rinner som ett vattenfall men icke
detta. Kanske det går över av sig
själv - ibland undrar jag om inte en
del underliga reaktioner från krop-
pen är psykosomatiska och att det
bara är att vänta och se om en
situation ändras. Jag antar att du
försökt med liniment som man
använder vid muskelsmärta -och sen
är det väl bara farbror doktorn som
gäller. Var nu inte så rädd utan gå
snällt och fråga!
/alf

E0212
Dd1 - e2.
Inger och jag har grälat. Hon tar
helt barnens parti. Det blir nog
skilsmässa. Så här kan vi ju inte ha
det.
Ebbe

A0213
Se5 - g6
Det låter illa med skiljsmässa! Men
inte skall det vara nödvändigt av
den anledningen att ni grälar om

barnens inställning? De är ju vuxna
- har flyttat hemifrån och skall väl
stå på egna ben?
Jag vet ju visserligen inte alls vad
det handlar om, men när jag tänker
på alla de situationer då jag som
lärare har varit tvungen att medla i
en konflikt mellan barn och
föräldrar - ja då är jag inte säker på
att du är objektiv när det gäller
Ingers roll. Det kan ju vara så att
hon inför dig verkar att hålla med
barnen, men inför barnen försvarar
dig.
Jag vet av erfarenhet hur uppsl-
itande och deprimerande det är med
gräl, så jag hoppas verkligen att det
ordnar sig på något bra sätt för dig.
Här är det inte gräligt - bara
jobbigt. /alf

E0213
Ke2 - f2.
Du har rätt: livet är python! Även
om “Monty” (m fl gelikar) kan
pigga upp det ibland.
Ebbe

A0214
Riktigt i balans är du inte - du som
alltid har rätt - menar väl att du
flyttar Damen och inte Kungen:
De2 - f2!?
I så fall: Kg7 - h8
Solen skiner och allt ordnar sig. Har
deklarerat färdigt nu - det blev bara
2100 i förtjänst på firman.
I Svenskan är det en liten debatt om
skattesmitare, parasiter, svartjobbare
osv. En del påstår att dessa
människor undandrar staten en
massa skatt, och jag begriper inte
resonemanget.
Alla svartjobbare vill ju ha sina
pengar för att kunna köpa något för
dem. Och då åker dom ju direkt på
25% i moms. Annars är det ju som
vanligt: Du tjänar 100:- Då har
arbetsgivaren betalat 137:- totalt
100 till dig och 37 till staten. Så
betalar du skatt - minst 30% av din
100-lapp och då är det 70 kvar som
du betalar 25% i moms av - när du
köper för den. Och det gör du ju.
Då har staten totalt fått 85 och du
52 - köpte du två par kalsonger
kostade dom 137:- i verkligheten.
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Men för helvete - så får man inte
resonera!
/alf

E0214
Ursäkta! Det var förstås Damen jag
flyttade till f2. Nu: Tb1 - d1.

Jo-visst får du resonera så! Och
socialmaffian svarar som vanligt:
“Staten behöver dessa inkomster för
att kunna bestrida sina utgifter. Inte
vill du väl dra ner på skolväsendet,
s j u k v å r d e n ,  b a r n -  o c h
äldreomsorgen - - - -” (etc)? Som
bekant är detta det eviga temat i den
politiska debatten.
Men visst gör man det många
gånger lätt för sig genom att bara
höja skatten eller trycka flera sedlar.

Jag minns Gunnar Hedlunds ord,
när man införde OMS-skatten:
Några procents OMS låter kanske
ganska oskyldigt. Men innan vi vet
ordet av, är den kanske uppe i 5-6,
ja kanske 10 procent!
Det var då kåsören skämtade med
Gunnar Strängs nya deklarations-
blankett. Den hade bara två frågor:
“Hur mycket har ni?” “När kan vi
hämta det?”
Ebbe

A0215
D65 - h5!!!
Är visst före min tid att döma av
tidigare datum. (Ändrat)
Om pengar och skatter kan man tala
länge - utan att något ändras.
Samma sak gäller vädret - ett
utmärkt ämne att ha åsikter om. Här
e t t  l i t e t  u t d r a g  u r  E N
SNÖSKOTTARES DAGBOK -
kanske inte så aktuellt just nu och
här:

11:e December
Vi vaknade upp till en underbar
matta av kristallvit snö, som täckte
varenda centimeter av landskapet.
Vilken fantastisk syn!

Finns det något finare ställe i hela
världen? Att flytta hit var den bästa
idé jag någonsin haft. Jag skottade
för första gången på flera år och
kände mig som ung på nytt. Jag
skottade både vår uppfart och trot-
toaren.

I eftermiddags kom snöplogen och
fyllde trottoaren med snö igen och
blockerade uppfarten, så jag fick
skotta igen. Vilket underbart liv.

12:e December
Solen har smält all vår fina snö.
Vilken besvikelse. Min granne säger
att jag inte ska oroa mig, vi kommer
absolut att få en vit jul. Ingen snö
på julen skulle vara förskräckligt!
Bob säger att i slutet på vintern
kommer vi att ha så mycket snö att
jag aldrig vill se snö igen. Jag tror
inte att det är möjligt. Bob är en
trevlig människa. Jag är glad att
han är vår granne.

14:e December
Snö, underbara snö! Det kom 20 cm
i natt. Temperaturen hade sjunkit
till -20. Kylan får allting att gnistra
så. Vinden gjorde mig lite kall, men
jag värmde upp mig med att skotta
uppfarten och trottoarerna.

Detta är livet! Snöplogen kom till-
baka i eftermiddags och begravde
allt i snö igen. Jag insåg inte att jag
skulle behöva skotta så här mycket,
men jag kommer verkligen i form
på det här viset.

15:e December
50 cm till. Sålde min van och köpte
en fyrhjulsdriven bil i stället. Köpte
vinterdäck till frugans bil och två
extra snöskyfflar.

Frugan vill skaffa en vedspis utifall
elektriciteten skulle sluta fungera.
Jag tycker det är löjligt. Vi bor ju
faktiskt inte i Alaska.

16:e December
Snöstorm i morse. Föll omkull på
isen på uppfarten när jag saltade.
Ont som fan. Frugan skrattade i en
timme, vilket jag tycker var väldigt
elakt.

17:e December
Fortfarande långt under noll grader.
Vägarna är för isiga för att man ska
kunna ta sig någonstans. Det var
strömavbrott i fem timmar. Inget att
göra utom att stirra på frugan och
försöka att inte irritera henne.

Vi skulle nog ha köpt en vedspis,
men det erkänner jag inte för henne.

Jag hatar när hon har rätt. Jag kan
inte fatta att jag fryser ihjäl i mitt
eget vardagsrum.

20:e December
Elektriciteten är tillbaka igen, men
det kom 35 cm till av den där skiten
i natt. Mer snöskottning. Det tog
hela dagen. Snöplogen kom två
gånger. Försökte hitta en grannunge
som kunde skotta, men dom var
upptagna med att spela hockey sa
dom. Jag tror dom ljuger.

Ringde till den enda järnaffären i
trakten för att fråga efter en
snöslunga, men dom var slut. Dom
får kanske hem fler i mars. Jag tror
dom ljuger.

Bob säger att jag måste skotta
annars kommer kommunen att göra
det och sedan skicka mig en
räkning för jobbet. Jag tror han
ljuger.

22:a December
Bob hade rätt om att det blir en vit
jul därför att det föll 32 cm till av
den där vita skiten, och det är så
kallt att det nog inte smälter förrän
i augusti. Det tog mig 45 minuter
att klä på mig och gå ut och skotta,
sedan blev jag tvungen att pissa.
När jag klätt av mig, pissat och
klätt på mig igen var jag för trött
för att skotta. Försökte hyra Bob att
ta hand om snöröjningen resten av
vintern eftersom han har en plog på
sin lastbil, men han säger att han
inte har tid. Jag tror att den
skitstöveln ljuger.

23:e December
Bara 5 cm snö idag. Det är nollgra-
digt nu. Frugan ville att jag skulle
juldekorera huset i morse. Är hon
knäpp eller? Varför sa hon inte det
för en månad sen? Hon säger att
hon gjorde det, men jag tror ta mig
fan att hon ljuger.

24:e December
God jul! 15 cm. Snön har blivit så
hårt packad av snöplogen att jag
bröt av snöskyffeln. Tror jag fick en
hjärtattack. Om jag får tag på den
djäkeln som kör snöplogen ska jag
dra honom i hans kulor genom
snön. Jag vet att han gömmer sig
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runt hörnet och väntar på att jag har
skottat färdigt sedan kommer han
längs gatan i 100 km i timmen och
plogar igen det jag nyss skottat!
Frugan vill att vi ska sjunga
julsånger i kväll när vi öppnar
julklapparna men jag är för uppta-
gen med att kolla efter snöplogen.

25:e December
50 cm till av den jävla skitsnön.
Blev insöad. Tanken på att skotta
gör att mitt blod börjar koka. Gud
vad jag hatar snön!

Snöplogsföraren kom förbi och
frågade om en donation. Jag slog
honom i huvudet med snöskyffeln.

26:e December
Fortfarande insnöad. Vad fan flyt-
tade jag hit för? Alltihop var
HENNES ide. Hon går mig på
nerverna.

28:e December
Fortfarande insöad. Satmaran gör
mig galen.

29:e December
25 cm till. Bob säger att jag måste
skotta taket annars kan det rasa in.
Det var det löjligaste jag har hört.
Hur dum tror han att jag är?

30:e December
Taket rasade in. Snöplogsföraren
stämmer mig på en miljon kronor
för att jag slog honom i huvudet.
Frugan åkte till sin mamma.

31:a December
Eldade upp det som var kvar av
huset. Ingen mer skottning.

8:e Januari
Jag mår så bra. Jag älskar dom här
små pillren dom ger mig.

Varför är jag fastbunden i sängen?
---------------------------------------
/alf

E0215
Hej - och ursäkta! Jag hade Kungen
på g1 av någon slarvig anledning.
Kan vi backa spelet ett drag? I så
fall flyttar jag Tornet b1 till f1, i
stället för till d1.
“Snöskottarens dagbok” var dråpligt
r ol i g t  sk r i ven !  Va d  h et er
författaren?
Ebbe

A0216
OK - då flyttar jag Tg8 - g7. Det
finns inte någon författare - hittade
historien på en industrisajt. Där
hittade jag också denna engelska
skiljsmässohistoria:
A married couple is driving down
the interstate doing 55 mph. The
husband is behind the wheel. His
wife looks over at him and says,
“Honey, I know we’ve been mar-
riedfor 15 years, but, I want a
divorce.”
The husband says nothing but
slowly increases speed to 60 mph.
She then says, “I don’t want you to
try to talk me out of it, because I’ve
been having an affair with yourbest
friend, and he’s a better lover than
you.”
Again the husband stays quiet and
just speeds up as his anger in-
creases. She says, “I want the
house.”
Again the husband speeds up, and
now is doing 70 mph. She says, “I
want the kids too.”
The husband just keeps driving
faster, and faster, now he’s up to 80
mph.
She says, “I want the car, the
checking account, and all the credit
cards too.”
The husband slowly starts to veer
toward a bridge overpass piling, as
she says, “Is thereanything you
want?”
The husband says, “No, I’ve got
everything I need.”

She asks, “What’s that?” The hus-
band replies just before they hit the
wall at 90 mph, “I’ve got the
airbag.”
--------------------------------------------
/alf

E0216
Te4 -e8!! Schack!
Ännu en d r å p l i g historia! (man
skulle kanske skaffa sig airbag) Hur
bär du dig åt för att hitta alla roliga
historier?
Nu ropas det, att jag måste gå och
handla.
Ebbe

A0217
Kh8 - h7.........intressant parti..
Hur jag hittar historier? Jag letar på
nätet. Det är svårt att föreställa sig
den mängd texter, bilder och ljud
som finns lagrade i all världens
datorer och att överblicka kon-
sekvenserna av att de alla är sam-
mankopplade till en mystisk organ-
ism. Nå - nu är det hysterisk
olympiadtid och då passar det kan-
ske med denna om Zylkowskis
Kringla:
I brottningens weltervikt fanns en
polack som var lika omöjlig att slå
som Karelin varit under ett antal år.
Han hade ett specialgrepp som var
uppkallat efter honom och det ka-
llades Zylkowskis kringla. Alla
brottare fasade för att hamna i detta
grepp och ingen hade någonsin
lyckats ta sig ur det.
Vid senaste VM hade en stackars
engelsman mot alla odds tagit sig
till final och ställdes nu mot
Zylkowski. Alla var övertygade om
att han skulle hamna i den berömda
kringlan men trots detta försökte
givetvis hans tränare peppa honom
inför matchen:
“Tänk nu på att röra på fötterna och
vad du än gör så passa dig för
Zylkowskis kringla, hamnar du i
den är det kört!” “Ja, ja”, sa killen
uppgivet och gick in till första
ronden.
Mot all förmodan lyckades han stå
på benen hela första ronden och
kom ut i matthörnan för att pusta
ut. Tränaren var i extas: “Otroligt
bra jobbat! Fortsätt så här och rör
på dig hela tiden. Men vad du än
gör så se upp för Zylkowskis kringla
för hamnar du i den är det kört!”
Andra ronden tog sin början och
den lille engelsmannen stretade
emot allt vad han orkade. Till allas
oerhörda förvåning överlevde han
även rond 2 men var i praktiken
helt slut när han gick ut i
matthörnan. Tränaren tjoade av
lycka och försökte på nytt peppa
honom: “Fy fan vad bra du jobbar!
Fortsätt så här så kanske du fixar
det. Men passa dig för kringlan!”
Tredje ronden tog sin början och
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engelsmannen tog sig in på vingliga
och mycket trötta ben. Efter ca 4
sekunder sa det pang och han låg på
golvet fullständigt fastklämd under
Zylkowski. Han kunde inte röra
vare sig armar eller ben och det
snurrade i huvudet på honom. Den
berömda kringlan satt stenhårt om-
kring hans kropp.
Tränaren såg oroligt på från
mattkanten och var precis beredd att
kasta in handduken då det hördes
ett fruktansvärt tjut. Zylkowski åker
i en båge genom luften och hamnar
pladask på rygg!
Engelsmannen kastar sig över
honom och sensationen är ett fak-
tum: Han har besegrat Zylkowski,
tagit sig ur den berömda kringlan
och blivit världsmästare. Tränaren
håller på att få fnatt och stammar
upphetsat: “Det var det värsta jag
har sett ! Hur fan bar du dig åt för
att komma loss?” “Det skall jag
säga dig”, flåsade engelsmannen.
“Jag satt fast som i ett skruvstäd och
kunde inte röra en fena. Då fick jag
plötsligt syn på en pung ovanför
mig och jag bet till allt vad jag
kunde, och en sak skall du veta,
jävlar vad stark man blir när man
biter sig själv i pungen!”
------------------------------------
/alf

E0217
Lg2 x b7.
Skratt på skratt - blir nästan matt.

På tal om skratt och humor (det
som skiljer oss ifrån djuren): det
skulle vara intressant att forska i
dess historia (det måste väl redan
vara gjort?). Säkert har den “utveck-
lats“(borde egentligen definieras)
och ändrat karaktär under tidernas
gång. Redan känns Buster Keaton,
Helan och Halvan, Fyrtornet och
Släpvagnen litet passé. Vad skrat-
tade vikingen åt? Förmodligen när
någon törstig sate drunknade i
mjödtunnan. Nu är det mera crazy,
det oväntade, det absurda som
gäller. Och så finns det interna,
sofistikerade skämt som endast de
invigda begriper. Ja, det är säkert en
hel vetenskap. Undrar vad som
finns skrivet i ämnet.

Synd att du inte har Sydsvenskan.
Idag hade kultursidan (B2) en int-
ressant artikel om “Fyra sätt att
berätta en historia” om Oliver Twist
(när han ber om mer välling).
Genom ett prisma får vi fyra per-
spektiv/synvinklar: den allvetande
författarens, köksföreståndarens, po-
jkhjonens och Oliver Twists i sin
himmel. Det är nästan skrämmande
att inse, hur olika man kan uppfatta
samma sak, samma händelse. Detta
grepp skulle man önska, att journal-
ister oftare begagnade sig av!

Kultursidan hade även en intressant
artikel om monarkin med anledning
av drevet på prins Henrik av Dan-
mark.
Nu måste jag göra litet nytta också.
Ebbe

A0217-2
Dg5 - h5!!!
Boken Tysk Humor lär vara mycket
tunn har jag hört. Annars läste jag i
Svenskan en resencion av Mats
Gellerfelt om boken Judisk Humor
som han tyckte var mycket bra.
Funderar på om jag skulle köpa
den. Abrupt och underfundigt?
Vågar man komma med en liten
fräckis?:

Fyra nunnor står i led och väntar
vid pärleporten. S:t Peter frågar
dem om de någonsin syndat?
“Nja, en gång tittade jag på en
mans penis.” säger den första.
“Droppa lite av detta heliga vatten
på dina ögon, så kan du komma in i
himlen.” säger Peter . Peter frågar
den andra nunnan om hon någonsin
syndat?
“Nja, en gång höll jag i en mans
penis.” säger hon.
“Stoppa din hand i detta heliga
vatten så kan du komma in i
himlen.” säger Peter. Precis då
tränger sig den fjärde nunnan fram
och ställer sig före den tredje nun-
nan. Peter frågar henne:
“Men varför tränger du dig före?”
“Därför att jag vill gurgla innan hon
där sätter sig i vattnet!”
-----------------------------------------
/alf

E0217-2
Df2 - h2.
Ännu en rolig historia! Jag får väl
försöka hitta något nygammalt i
vitshusboden: jag tänker, jag kon-
centrerar mig. - - - - Nähä, det gick
inte det. Kanske i morgon.

Det finns en kategori av människor
som tycks tro, att ju grövre och
råare “skämten” är desto roligare
blir det. “Drängkammarhumor” har
det kallats. Men denna generaliser-
ing tycker jag är orättvis mot
drängarna.
Ebbe

A0218
Dh5 - b5
Världen är full av råheter och
plumpa saker - särskilt när det
gäller humor. Och ibland är
gränserna svåra. Fast hittills tycker
jag att dessa uppletade historier
varit tämligen anständiga. Fast nu
börjar förrådet ta slut.......

A priest awoke one Sunday morning
and realizing it was a beautiful
sunny spring day, he decided he just
had to play golf.
He told the associate pastor he was
sick, and got him to conduct serv-
ices for that morning. He packed up
and headed out of town to a golf
course 40 miles away, where he
wouldn’t be seen by anyone in his
parish.
As he set up on the first tee all
alone, St. Peter looked down from
heaven, turned to God and ex-
claimed, “You’re not going to let
him get away with this . . . are
you?” The Lord sighed and said,
“No, I guess not.” Just then, the
priest hit the ball and it shot
straight toward the pin, dropping
just short of the flag, rolled up, and
fell into the cup. It was a 420-yard
hole-in-one!
St. Peter was astonished. He looked
at God and asked, “Why did you let
him do that?”
The Lord smiled and replied,
“Who’s he going to tell?”
--------------------------------------------
/alf
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E0218
Vilken tavla! Kunde nog ha blivit
konstnär. Jag slarvar: glömmer att
spela dina pjäser också. Nog minst
sämst: Te8 - e1.
Roligt! Jo, det är viktigt med vit-
tnen. Men sådana kan man ju
numera köpa. Nå, det har man
kanske alltid kunnat.
Ebbe

A0219
Db5 x b7!!!
Nåja, nu är det lite jämnare! Det är
tyst som i graven på CAD-fronten
och det gör mig nervös. Har jag inte
tillräckligt mycket att göra får jag
spader. Inget är roligt och jag blir
deppad. Kanske är det åldern.
/alf

E0219
Dh2 - g2.
Har du inget att göra? “Ta ett par
vedpinnar och knabba dig på
knäna!” (visdomsord av NN)
Har skottat snö och är dödstrött.
Ebbe

A0220
f7 - f5
I två dagar har jag nu arbetat med
en ny dator i fåfänga försök att få
den konfigurerad som jag vill. Win-
dows 2000 fanns installerat på den,
men det fungerade inte till alla
delar. T ex gick det inte att köra
DOS-program, modemet behöll inte
sin plats och jag kunde inte använda
en nyinköpt CompactFlash-läsare.
I Win98 fungerar allt detta. Men i
dag på eftermiddagen lyckades jag
med det omöjliga - att kunna välja
mellan två olika operativsystem,
Windows98SE och Windows2000
på samma dator, på samma hård-
disk!
När jag slår på den frågar den snällt
vilket jag vill ha och jag väljer med
piltangenter. Otroligt! En verklig
prestation -fackfolket tror knappast
att det är sant. Och det kommer
naturligtvis att bli bråk internt i den
satans datorn. Men jag skall
framhärda....
Nu skall jag se vad som händer när
jag börjar installera program och
modem och annat smått och gott.
/alf

E0220
Dg2 x b7.
Nu har vi kommit till något som
kallas för slutspel, vilket fordrar
teoretiska kunskaper - vilka jag inte
har.
Jag gratulerar till dina datatekniska
framgångar, vilka jag dock inte
förstår ett jota av.
Nu måste jag ut och skotta snö igen,
så att Inger kan ta sig fram i
morgon bitti.
Ebbe

A0221
Nu är det jag som inte sett upp.
Tydligen har jag gett dig helt fel
drag -jag har hoppat över ett av
våra självklara drag. När jag tagit
din löpare på b7 med SCHACK!
och du flyttar Dh2 - g2 så tar jag
din dam - Db7 x g2!! Då är du
tvungen att ta med kungen Kh1 x
g2 och då följer mitt f7 - f5. Trodde
du verkligen att jag skänkte bort
damen? Nu får du välja - antingen
kör vi vidare enligt ovan eller också
ger jag upp - det är meningslöst att
spela i sådant underläge.
/alf

E0221 Nej, inte skänker du bort
Damen: du slår tillbaka med Tornet
på g7. Så trodde jag, att du hade
tänkt det. Men OK, vi gör som du
säger. Mitt drag blir då: Kg2 - h3.
Ebbe

A0222
Ta3 - a4 Du har naturligtvis rätt,
men jag är så förvirrad i bland att
när jag backade dragen tänkte jag
inte på bondeflytten - därför var
tornet blockerat på mitt bräde. Kan-
ske var det morfinet - det var en
sådan dag då bara den medicinen
hjälper.
I morgon tidigt åker jag till Stock-
holm för att hämta Birgit - hon har
varit där nu några dagar som vika-
rie för Pia som är på besök i USA -
San José. Vad hon gör där har jag
ingen aning om - antar att
datasäkerhets-experter måste träffas
i bland. Nu har även jag fått snö.
Måste ut och skotta.
/alf

E0222
Tf1 x f5.
Att du inte väntar med att köra tills
ovädret dragit förbi.

Blir du aldrig frestad av en “sol-
resa” så här års? Nähä. Men trycker
inte Birgit på? Hade jag bara tålt sol
som förr, skulle jag nog ha gett mig
iväg till hotahaiti. (minns ett av
mina första brev!)
Ebbe

A0224
Sg6 - f4!!!
Idag var det bättre väder att köra bil
i. I går hade jag snöstorm från
Eksjö till Södertälje - trots att
väder-gubbarna hade sagt att det
skulle vara bra väder. Märkligt nog
tar det alltid ungefär samma tid -
kanske det har med Einstein att
göra? Trött blir man i alla fall.
/alf

E0224
Kh3 - h2. Illa!
Jo, det är förbaskat tröttsamt att
köra bil i dåligt väder.
Jag funderar på att köpa mig en
digital kamera. Såg annons i tidnin-
gen idag: Olympos/Camedia digital
kamera med 1,3 milj pixlar och 3X
zoom. Priset nedsatt ifrån 2 995 till
2 495 kronor. Är den prisvärd?
Vilken kamera rekommenderar du?
Vad ska man tänka på när man
köper en digital kamera?
Ebbe

A0225
Sf4 - g2
Jag kan nog inte rekommendera
någon kamera - alla har de sina för-
och nackdelar. Priset du nämner i
hop med upplösning och zoom
verkar tyda på ett bra köp, men det
är så mycket som inverkar. Vilken
minnestyp är det? Hur överför man
bilderna till datorn? Zoomen - är
den optisk eller elektronisk? Hur
länge varar batterierna? Är de
standard eller special? Osv...
Jag tittade i några datakataloger
men hittade inte den modellen du
nämner. Den billigaste var C-2 med
2,14 Mpix för 3250:-. 1,3...? Kan-
ske en utgående modell? Prova med
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Tomt igen - måste fyllas med bilder!
Här ser du ytterligare två etiketter - varav den ena till och med är lite vitsig. Jag gjorde vin på allt
utom maskrosor - säkert mer än 1000 liter under en period på tre-fyra år. Det absolut godaste

jäste jag på blåbär.
Något av åren fanns
det otroligt gott om
blåbär och jag plock-
ade mer än hundra
liter. En stor del av
dessa gick till vin och
det blev så gott att
en några personer
fortfarande minns
det. En del av detta
15%-iga vin frysdes-
tillerade jag till likör -
mums!
Nu orkar man inget...

att pressa priset ytterligare?
Det bästa är nog att leta efter tester
på nätet. När jag skulle köpa min i
dag totalt omoderna Kodak, så kol-
lade jag efter vad olika recensenter
tyckt om den när den kom. Och
kunde avgöra att priset var
någorlunda bra. Man ska vara med-
veten om att det som är nytt och
modernt i dag är helt ute om ett år -
på detta område.
/alf

E0225
Ingen idé att fortsätta det här par-
tiet. Det är kört.
Ebbe

A0226
OK. e2 - e4
I dag börjar bokrean och jag antar
att du botaniserat i den litterära
djungeln. Det lär vara många
vackra blomster har jag hört. Jag
har inte deltagit i utflykterna mer än
som granskare av kataloger. Och

jag kan nog inte köpa fler - hyllorna
räcker inte. Har det blivit någon
pixelkamera?
/alf

E0226
e7 - e5.
Mår inte riktigt bra i kväll. Måste
gå och lägga mig.
Ebbe

A0227
Sg1 - f3
Det är något lurt på gång. Birgit
mår också illa och har ont i magen -
vill bara ligga och är trött. I dag är
det visst lite bättre, men då domnar
benen. När hon var i Stockholm var
Frida sjuk och spydde - kanske är
det något liknande som drabbat
henne. Det verkar som om det är
mycket “som går” nu för tiden.
Krya på dig till jubileet!
/alf

E0227
Hej - och hjärtligt tack för pre-

senten! “Men inte ska väl du . . . !”
Sb8 - c6.
I kväll har vi varit i Hässleholm och
sett Tjechovs “Måsen” i Noréns
tappning. Jag snappade nog inte
alla finesserna och bottnarna, men
det var intressant ändå. Och så är
det ju alltid litet festligt att gå på
teater.
Ebbe

A0228
Lf1 - c4
Nu är det min tur - fryser, mår illa
och är allmänt dassig. Jag går och
lägger mig. Happy Birtday!
/alf

E0228
h7 - h6.
Du har säkert blivit biten av en
pytonbacill!
Jaha, nu är jag 69. Aldrig mer ska
jag bli 68 igen. Livet går inte i
repris - även om man gärna vill tro
det.
Ebbe
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