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A020302
c2 - c3
I dag går jag upprätt. Det känns lite
ovant, men man vänjer sig väl.
/alf

E020302
Lf8 - c5.
Det måste vara en kraftig pyton-
bacill, som du råkat ut för.

Fotot av Råbygatan var väldigt int-
ressant (var fann du det?) Huset i
fonden bodde jag i.

Vet inte om jag kostar på mig en
digitalkamera. Vad ska jag fo-
tografera? Den verkar komma för
sent: den skulle man haft under sin
skoltid, i lumpen, i Lund, etc.
Ebbe

A0303
b2 - b4
Jo tack, jag var helt utslagen och
satt mest lutad framåt över muggen.
Hörbybilderna hittar  du på
nedanstående adress - annars är det
bara att skriva “Hörby” i Google.
Inger gav mig tipset på Google en
gång och sedan dess använder jag
denna sökmotor till allt jag vill veta.
Men nog måste det finnas saker att
plåta även om du aldrig mer blir
68? Kolla här:
http://w1.415.telia.com/~u41502796
/
/alf

E0303
Lc5 - b6
Även fotot över Hörby, taget ifrån
kvarnen, var väldigt intressant.
Hörby var verkligen en bondby på
den tiden.

Nu ska vi gå på årsmöte med
teaterföreningen. Ferlin ska svara
för underhållningen.
Ebbe

A0303-2
b4 - b5
Hoppas att du får trevligt med
Ferlin på årsmötet. Fast det är väl
inte i kombination med spiritister-
nas årsmöte?
Jag såg Elisabeth på TV i går. I dag
har jag ägnat dagen åt Grimberg
och läst vad denne föregångare till
Herman Lindquist ansåg.
/alf

E0303
Sc6 - a5.
Jag såg också “Elisabeth”. Ja, det är
inte klokt som det går till här i
världen. Makthavarna gör som de
vill. Handlingen fick mig att tänka
på en replik ur Tjechovs “Måsen”:
-Jag hade inget annat, inget bättre
för mig - så jag sköt en mås.
Det handlar mycket om adrenalins-
tinna hannar, som måste avreagera
sig, som måste slåss för någonting -
nästan skit samma vad. Bara det för
med sig MAKT. Och nästan alltid
säger man sig gå Guds ärenden.
Mycket praktiskt och bekvämt: då
kan ändamålet helga medlen.

Det var en duo, Anna & Peter, som
framförde dikter av Nils Ferlin. Jag
tänkte: lever man ett osäkert vaga-
bondliv tänker man säkert mycket
annorlunda (och mycket mera) än
en 08-17knegare. Man får en helt
annan världs- och livsuppfattning.
Eller vad tror du?
Ebbe

A0304
Lc4 x f7!!!
Historia - ett fantastiskt ämne! Jag
tror att jag skall läsa hela Grimberg
-det bör ta några timmar. Lärorikt -
och så roligt!
Det som skulle kunna vara
förvånande är de enskilda individer-
nas agerande inom den mänskliga
bakterikulturen - detta att INGEN
någonsin LÄR sig något . Men - så
minns man - detta är en av de mest
utpräglade egenskaperna hos detta
gudasläkte.
Hur reagerar du när du hör rap-
porterna från Israel/Palestina? Nu-
mera brukar jag ropa lite tyst,
inombords: - Heja! Slå ihjäl varan-
dra!
Finns det någon som tror att dessa
idioter någonsin kommer att sluta?
Och religion? Just nu ser vi t ex i
Indien hur vackert det är med
religion. Bränn ihjäl varandra, slå
ihjäl varandra - Halleluja! Bygg
tempel just DÄR -för då retar det
allra mest! GUD vill det!
Vagabonder, bohemer, maffiosos,
rörmokare och centerpartister - jo,

den mänskliga bakterikulturen
innehåller mångahanda arter, som
garanterar att livet för alla blir
spännande och rikt - eller?
/alf

E0304
Ke8 x f7.
Vi har låtit byta ut vår el-central i
dag: propparna har ersatts med en
slags vippbrytare. Vår tidigare el-
central sades vara brandfarlig: det
fanns mer än en anslutning till varje
propp.
I morgon är det åter dags för
tandläkarbesök.
Är inte i form att tänka och skriva i
kväll.
Ebbe

A0305
Sf3 x e5!!!
Jo det är inte så dumt med
automatsäkringar. Men “mer än en
anslutning....” - då börjar antagligen
min anläggning att brinna när som
helst.
Jag har ju alltid ordnat och ändrat
efter eget huvud med alla skåp och
proppar. När jag byggde -65, så
ville jag ha ordentliga grejor , så
man lade en kabel som tålde 100 A
och satte 100 A-proppar som
huvud-säkring. Det är sådana som
man tar i med STOR tång.
Vid ett tillfälle när jag hade kopplat
in någon ny maskin och skulle sätta
tillbaka plåtlådan över propparna -
ja jag hade ju inte slagit av
strömmen, eftersom jag ju måste ha
ljus i källaren, och det var vid
sjutiden på kvällen - DÅ BLEV det
en fruktansvärd smäll och en ljusb-
lixt och strömmen på en fas
försvann!
Fast det var ju inte mina proppar
som gick sönder. Det var proppen i
gatuskåpet - tydligen klenare än 100
A. Hela satans kvarteret blev utan
ström på en fas.
Jag ringde naturligtvis till felcent-
ralen och sa att det måste ha hänt
något konstigt i ert skåp i gatan för
jag har ingen ström på en fas, men
alla mina proppar är hela. - Det ska
vi undersöka, sa dom. Halv elva på
kvällen ringde det på dörren och
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utanför stod en glad reparatör som
glatt meddelade: - Jo faktiskt - det
var en 80 amperespropp som hade
smällt av. Förstår inte varför - men
antagligen var det utmattning eller
dålig kvalitet.
-Ja, det är märkligt med strömmen,
sa jag. Tack för bra jobb! Det kallar
jag service.
/alf

E0305
Kf7 - f6. Djärvt!
Ännu en kostelig historia! Men 100
A - blir inte det väldigt dyrt?
Ebbe

A0305-2
d2 - d4 i all hast - Grimberg väntar!
/alf

E0306
Dd8 - e8. Illa!
I kväll har vi varit och hört profes-
sor Inger Zielfelt berätta teaterhisto-
ria. “Redan de gamla grekerna . . .”
Jo, så var det. De urgamla gudamy-
terna moderniserades efter hand och
med Dionysoskulten kom genom-
brottet för det antika dramat på
500-talet f Kr i demokratistaten
Athen. Mycket intressant!
Ebbe

A0307
Dd1 - f3!!
Paus i dag pga svår huvudvärk.
/alf

E0307
Kf6 - e7.
Jag beklagar. Men jag har svårt att
fatta, att din huvudvärk skulle vara
obotlig. Har du sökt specialistvård?
Har du även gripit efter det
halmstrå som homeopaten erbjuder?
Vad t ror  du om Heal ing:
handpåläggning o dyl?
De gamla gudamyterna har snarare
modifierats än moderniserats - tur
att vi kör med korrektur.
Idag har jag varit och lämnat blod-
prov. Få se om det kan leda till
någon ny diagnos. Värken i mitt
vänstra ben vill inte ge med sig.

Och så har jag besökt termerna:
bastat och simmat.
Ebbe

A0308
Lc1 - a3!!!
Precis som Johan Banér håller du
på att smita ut ur säcken! Mycket
skickligt. Nu skall jag se lite på
Wallander - även om jag inte gillar
honom som person.
/alf

E0308
d7 - d6.
Johan Banér - håller du på med
30-åriga kriget?
Såg inte Wallander. Däremot Ham-
burger Börs - skitkul!
Sent i går kväll när jag satt vid vår
dator drabbades jag Hypnos, som
smög sig över mig. Jag föll i djup
sömn och drömde, influerad av de
gamla grekiska gudasagorna, att jag
ställde diagnos på din huvudvärk:
Du är höggradigt gravid med en
dotter! Vars moder du slukat le-
vande. När tiden/huvudvärken är
mogen, spricker skallen på dig och
ut springer Pias Athena. Det är
Athens (och andra storstäders)
enorma problem med trafikkaos och
luftföroreningar som är och har
varit din ( mänsklighetens)
huvudvärk!

De olympiska gudarna sammanträ-
der. Alla är mycket upprörda och
arga. Poseidon ex-vis är mäkta vred
över föroreningarna i haven och
andra vattendrag. Som straff hotar
han med att öka orkanerna och
tyfonerna i såväl styrka som antal.
Harmonia påminner om, att hon
sedan urminnes tid påpekat och
klargjort, att det inte finns någon
plats för henne på jorden. Vid den
efterföljande presskonferensen med-
delas det enhälliga domslutet: Du
(mänskligheten) måste offra den
käraste ägodelen, bilen! Som straff
förbjuds också t v den populära
Dionysoskulten.

“Hårda bud” som Moses sa när han
fick stentavlorna på tårna.
Ebbe

A0309
Df3 - g3
Det finns inga gudar förutom
Människan och hon är sin egen

profet. Alla dessa tankevarelser,
Gud, Allah, Tor, Poseidon, Hera,
Venus, etc, etc i oändligheters
oändlighet, AMEN - har många
egenskaper gemensamt; dumhet,
inkonsekvens, omedgörlighet - bara
för att ta några. Vidare är de för ett
vaket, skeptiskt, mänskligt sinne
helt förnuftsvidriga. Men onekligen
har deras betydelse varit och är
omfattande - inte bara som ursäkt
för barbari, tortyr och dödande, utan
också för sköna, lustiga drömmar
och en vederkvickande fylla. Skål
på dig Dionysos!
/alf

E0309
Th8 - h7.
Nej, gudar existerar nog endast i
människans föreställningsvärld.
Men det är ju inte så illa det! Visst
är det fantastiskt, att djuret
människan kan ha tankar om Gud
och gudomlighet! På så vis, i denna
dimension, blir Gud en existens - en
realitet. (“- - - och berätta, - - -, att
allt som är stort och gudalikt - det
har människan gjort”)

Kommer du ihåg när vi i realskolan
naivt  diskuterade,  huruvida
drömmar och fantasier är reella?
För drömmaren är naturligtvis
drömmen en realitet, även om den
inte är något konkret som man kan
ta på. På liknande sätt, menar jag,
förhåller det sig med vår gudsupp-
fattning. Den är personlig.

Så har vi då det utbredda miss-
bruket inom de institutionaliserade
religionerna. De har gjort mycket
ont i Guds namn. Jo, risken är stor,
att man slänger ut gud/barnet med
badvattnet. Så har ju också skett på
många håll. Det är beklagligt i så
måtto, att vi naturligtvis bör sträva
mot gudomlighet - vilket måste vara
den högsta visionen!
Ebbe

A0310
Se5 - g6!!!
Det finns flera enkla, självklara
regler, som man kan koppla till
gudar -om det nu är nödvändigt. T
ex: Behandla andra så som du själv
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skulle vilja bli behandlad. Eller:
Gör vad du vill, men skada aldrig
någon annan.
Jag hörde delar av biskops-svammel
på Astrid Lindgrens begravning.
Man tror inte att det är verkligt -
detta att höra en människa som
skall anses förnuftig och bildad
slänga ur sig helt meningslösa ram-
sor om Gud, Jeseus, Fader i Himlen,
m m etc. Astrid hörde till dem som
borde vara Gud - ingen kan som
hon få mig att känna gråten i
halsen.
I min ungdom läste jag mycket om
drömmar och drömtydning. Jag
minns särskilt en bok som hade en
teori om att i drömmen kunde man
uppleva både sådant som redan hänt
och det som skulle hända. Forskn-
ing lär pågå. Men vi har kulturella
hinder för att undersöka sådant som
är svårt att bevisa “vetenskapligt”.
Det kan lukta mystik, överna-
turlighet. Och det är skrattretande
att “tro” på t ex flygande tefat, men
inte att “tro” på en förvirrad,
jungfrufödd herre som enligt eget
påstående måste dö en plågsam död
för att göra sin helt sinnessjuke
Fader mildare stämd mot den
mänsklighet som han anser har
“syndat” mot honom. Vilket satans
dravel!
/alf

E0310
Ke7 - d8.
Idag har jag beskurit våra äppleträd.
De bär tyvärr dåligt.

På TV har jag sett Mosquito,
Snacka om nyheter och Parlamentet.
Ser du också dessa program? De är
oftast ganska roliga.
Ebbe

A0311
0-0
Jo - Snacka om... brukar jag se.
Trodde aldrig att någon skulle orka
axla Stefan Sundahls (om han nu
heter så - något på ...dal var det väl
i alla fall - vart bär det hän med
minnet? Undra om det är Alzheimer
Light eller -ja vad heter tung på
engelska..!) mantel, men Melander
är faktiskt bra som programledare.
Parlamentet har jag lite svårare för.

Det blir lite krystat ... eller är det
jag som är fördomsfull, på dåligt
humör eller allmänt tråkig.
Som vanligt har jag sett korta
avsnitt av dokusåpan Världen, som i
vanlig ordning visat upp sina
dårfinkar från olika dårhus i olika
länder. Ta t ex Mugabe, Sharon,
Arafat. Och så ha vi ju spottkoppen
Percy, som är lovligt villebråd för
alla småskurna, avundsjuka mob-
bare. Tänk - jag tycker att han
skulle behållit pengarna! Antagligen
skulle han ha gjort mycket mera
gott med dem än någon annan.
Men medelsvensson tål inte att
någon är för stor och duktig - och
har man då ALLA med sig i
spottkören - ja då är det skönt och
tryggt, HALLELUJA!
/alf

E0311
Lc8 - d7. Sömnig. Ebbe

Hej igen! Jag förmodar att du sover
nu, så det gör väl inget att jag
ändrar mitt drag till: Sa5 - c4.
Ebbe

A0312
La3 - c1
Jodå, vid den tiden sover jag gott.
Det verkar som om våren skulle
vara här. Lustigt - det doftar på ett
annorlunda sätt ute - tom jag som
alltid är snuvig känner det. Och
kattorna jamar, fåglar skriker och
alla växter bara sväller utan att bry
sig om börskurser, israeler eller
annat krafs. Nu väntar jag bara på
rikligt med snö.
/alf

E0312
Lc8 - d7.
Naturiaktagelsen är kontrasignerad.

Percy Barneviks pension var oan-
ständigt hög. Gemene mans indig-
nation var berättigad - i synnerhet
den friställde ABB-arbetarens. Men
pensionsavtalet var i laga ordning.
Därför var det synnerligen fult av
ABB-styrelsen att hänga ut PB of-
fentligt till allmän begabbelse. I
synnerhet som det var styrelsen,
som var skyldig till avtalet. Så
skriver Yrsa Stenius idag i Afton-
Bladet. Visst har hon väl rätt? (Som

vanligt. Hon är klok som en hund)

Kan man kanske säga, att Gud är en
“fix idé”? Jfr även Platons idélära!

Har du märkt att när man diskuterat
“filosofi” ett tag, blir man ganska
trött på´at. Då får jag osökt Povel
Ramels ord i tankarna: “- - - sen
blev jag trött på hela skiten - och så
ritade jag en gubbe som var full.”
Men oritat är kanske bäst.
Ebbe

A0313
a2 - a4
Visst kan jag hålla med Yrsa till
stor del. Kanske är hon lika klok
som min hund Roy var - på den
tiden man ännu hade en massa år
framför sig att snubbla igenom.
Visst är Gud en fix idé! En funda-
mentalistisk vansinnig idé - frams-
prungen på grund av en beklaglig
missbildning i en förkrymt hjärna,
som envisas med att kalla sig själv
Homo Sapiens. Gud, vilken sköön
mening!
Trött? Av att diskutera filosofi? Inte
om det finns tillräckligt med öl eller
vin! Jag blir mycket tröttare av att
påta i jord eller av andra kalori-
krävande sysselsättningar. Sen tror
jag att alla intelligenta människor
blir trötta av intellektuella diskus-
sioner - när de märker hur menings-
lösa de är.
/alf

E0313
De8 x e4.
När hade du en hund som hette
Roy? Det har du inte nämnt tidig-
are. Hundar, ja. Det finns massor
med hundhistorier. Har jag berättat
den här, som utspelar sig anno
dazumal, då umgängessederna var
litet mera belevade s a s? Inte det?
Nå då så:
I en elegant butik “råkade” en yngre
man ställa sig ganska nära intill en
parant ung dam, som förde en liten
knähund i koppel. Då hon märkte,
att han ideligen flyttade på sig,
vände hon sig till honom och sa i
spetsig ton (som konvenansen bjöd):
“Min herre behöver inte vara rädd
för hunden; han bits inte.”
- “Jag var ingalunda rädd att hun-
den skulle bita mig. Men eftersom
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han ideligen lyfte på ena bakbenet,
var jag rädd - att han skulle sparka
mig.” Därmed var prologen till
romansen inledd.
Mindre söt är F N Piratens korpral
Krakow, när han sparkar undan
patron Espings bestar till hundar.
Esping med beundran i rösten: “En
jävel till att ha god hand med djur,
den där  Krakow!” Nå, den
berättelsen har du förstås läst.

I måndags var vi i Visseltofta
hembygdsgård och såg Panikteatern
spela “Don Quijote”. 500 år senare
finns “väderkvarnarna” kvar, nu
mer sofistikerade. Men var finns
riddarna? De räds nog den sorgliga
skepnaden.

I går var vi i Hässleholm och
åhörde Torbjörn Flygt, Augustvin-
nare 2001. Konstigt - jag minns just
inget väsentligt av vad han
berättade. Mitt närminne är uselt.
Men jag kommer ihåg, att jag tyckte
han var lik Carl von Linné.

Nu är jag ganska säker på att jag
har fått ischias i vänster ben. Det
värker ifrån ryggslutets vänstra sida
ner till hälen. Som om inte det vore
nog, skadade jag höger knä
häromdagen, när jag torkade golvet.
Jag satt på huk och gjorde en hastig
vridning åt höger. Då kände jag, att
det liksom krasade till i höger knä.
Det gjorde förbaskat ont. Jag får
nog sluta med att knabba mig på
knäna med vedpinnar.

När jag rakar mig numera, ser jag
en gammal mans ansikte i spegeln.
Kan du fatta det? Jag är ju en ung
och vacker pojke.
Ebbe

A0314
Sg6 - f8
Har jag verkligen inte nämnt denna
fantastiska hund ROY? Troligen
världens klokaste, listigaste, mest
hycklande streber iklädd svart och
vithårig päls? En fyrbent Boccacio-
Don Juan, som gjorde allt för att
sätta på allt hundliknande av
honkön. Visserligen var han ganska
liten, men mycket uthållig. En gång
såg jag honom i arbete med en
setter - en större sådan -så Roy var
tvungen att locka settern till en låda

som han kunde stå på för att nå
upp. Denna hund måste jag berätta
om någon gång.
Jag tror inte att det finns något
publicerat av Piraten som jag inte
läst. Jag tror att jag har alla hans
böcker, utspridda i olika hyllor. På
tal om Piraten-historier om djur och
växter - har du läst om champin-
jontjuven? Din historia om falun-
gong-gymnastik på golvet verkar
livsfarlig. Du måste nog sluta med
sådana där farliga, hastiga rörelser!
Skall du nödvändigt torka golv så
finns det pinnar med trasor på -
dessa kan man använda i upprät
ställning. Annars finns rullbrädor
för bilreparatörer - dessa kan man
nyttja, liggande på mage, paddlande
över golvet med trasor i händerna.
När jag torkar golv, brukar jag
lägga en frottehandduk på detta -
sedan ställer jag mig bredbent på
frottén och hasar mig sakta över
golvet. Mycket effektivt och kraft-
besparande.
Nej, jag kan inte begripa din spegel-
bild. Du måste använda glasögon
med tidsförskjutning när du håller
på med skäggskörd!
/alf

E0314
(H-)järnvägar! a7 - a6.
Hade du Roy under tiden i Ludvigs-
borg? Och så talar man med bekla-
gande om “hundliv”!
Nej, jag har inte läst Piratens
berättelse om champinjontjuven.
Vid närmare eftertanke var det väl
Vricklund, som var “en jävel till att
ha god hand med djur”?

Idag har jag varit i Malmö och
hälsat på Kjell Persson. Vi planerar
för en klassträff i Hörby fredagen
den 24 maj.
Henry Olsson har givit ut en bok
med titeln “Berättelsen om Hörby
förvandling under de senaste 150
åren”. 512 sidor. Många bilder.
Kostar drygt 300 kronor.
Ebbe
PS Din klocka går en timme för
fort! DS

A0315
Sf8 x h7

Krakow? Var det inte han som
fastnade i rabatten under Wrick-

lunds bröllop, och stod kvar där
under hela festen? Jag tror det.
Wricklund bör ha kunnat sparka till
Espings hundar. Går klockan för
fort? Ja, men bara med en kvart,
tror jag. Numera omställd.
Roy? Jo han levde samtidigt med att
jag växte upp i Ludvigsborg. My-
cket intelligent hund - men med
underlig smak. Antingen läste han
börs-nyheterna eller Kalle Anka.
Det hjälpte inte att jag försökte få
honom intresserad av kulturell lit-
teratur - Dostojevskij, Proust m fl
tråkiga gubbar. Kanske hade det
gått bättre med Boje eller Victoria
B? Nej men kanske med hundporr.
Han hade en fantastisk uppfinnings-
förmåga när det gällde att hitta på
anledningar att smita ner till byn
och omväxlande slåss med andra
hanhundar och att kurtisera
damerna.
Så du har inte läst om champin-
joner? Har du läst om Smällen På
Harön? Den är visserligen inte
skriven av FNP, men går i samma
burleska stil. Albert E. är pappa till
denna hemska historia.
Lustigt med alla dessa som roar sig
med att gräva i små orters historia.
Även här i Eksjö fanns det sådana
historiker - Silving, Hagberg m fl.
Men Eksjö har ju också en historia
sedan långt tillbaka - blev stad i
slutet på 1400-talet. Det du! Du
skall inte komma och snacka om
Hörby!
Hoppas att ni får riktikt roligt på er
klassfest och att alla kommer! Hur
är det med Kjell - han var ju riktigt
dålig vill jag minnas?
/alf

E0315
De4 x h7.
Inte såg jag till någon Roy, när jag
besökte dig i Ludvigsborg. Kanske
satt han i något hörn och läste
börsnyheterna. Men förmodligen var
han väl ute med något fruntimmer.

Var kan man läsa om champin-
jontjuven?
Kjell Persson verkar ha repat sig
ganska bra. Han låg dock
medvetslös en hel vecka för 1,5 år
sedan.
Ebbe
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A0316 Df3 - h4!!! Ack ja - om jag
visste var denna berättelse om tju-
ven finns! Så här var den i kort-kort
version framsprungen ur minnet:

FNP får en inbjudan till en gammal
vän - vaka hela natten och samtidigt
uppliva gamla minnen. Hos vännen
blir det dricka, mat och cigarrer i
ett rum varifrån man har en bra
utsikt över trädgården mot grannen.
Där finns också två kraftigt tilltagna
kikare. Vännen berättar:
- Jo, den här satans grannen, Blom,
är en ohederlig person. Du ser
häcken där mot hans tomt - den är
planterad precis i tomtgränsen. Men
under buskarna - och bara på min
sida - finns det ett ställe med
champinjoner. Det är MINA cham-
injoner, eftersom dom växer på min
sida. Men tror du inte att denna
satans Blom gång på gång sträcker
in sina smutsiga labbar och tar mina
svampar? Jodå. Och inte nog med
det - han nekar dessutom! En
verkligt obehaglig person. Katt har
han också - en racka som springer
här och tar fåglar. Skål!
Genom kikaren kunde man se några
vita pluttar som skymtade under
häcken -och visst stod de på hans
sida.
-Nu ser du själv att dom har
kommit upp och är färdiga att
skörda, och jag ger mig fan på att
han kommer att försöka stjäla i natt!
Och nu ska vi sitta här i mörkret
och hålla utkik - få se om vi inte
kan ta honom på bar gärning. Skål!
Timmarna går under muntert
samspråk. Snart är det mörkt i alla
hus - vi turas om att starrbliga mot
häcken.
-Nu! Ta mig fan om han inte
kommer nu! Ta kikaren och se vad
han har för sig! Visst är där en
rörelse i lövverket, och i kikaren
kan man se ett svagt ljus som från
en avskärmad ficklampa. Ficklam-
pan landar på marken och två
händer sträckes fram för att plocka-
...Men? Det hörs ett svagt skrik,
buskarna svajar  betänkl igt ,
händerna far upp i luften och det
verkar som om Blom dansar runt på
andra sidan häcken. Och ficklam-

pan slocknar, allt lugnar ner sig.
- Har du sett va! Nu fick han för
champinjoner! I går när han var i
Malmö sköt jag hans vita kattracka
och grävde ner den i häcken med
bara tassarna ovan jord. Skulle tro
att han rev sig ordentligt på tjuvaf-
ingrarna. Nu får jag kanske ha mina
champar i fred!
------------
Någon gång skall jag leta reda på
originalet och jämföra med min
minnesbild.
Hade du läst om smällen på Harön?
/alf

E0316
Kd8 - c8.
Nej, jag har inte läst “Smällen på
Harön”. Berätta den gärna!

I kväll har vi varit på teatern och
sett “Hela sjukan”. Kanske har du
sett något avsnitt i TV. Jodå, riktigt
rolig föreställning. Men så är de
också proffs på komik. Kan det där
med timing o dyl.
Ebbe

A0317
d4 x c5
Sjukan har jag sett - om det nu var
den som fanns på TV för ganska
länge sedan. Harösmällen får vänta
ett tag - jag måste ta hand om en
del kunder och utskick i dag.
/alf

E0317
Något måste vara fel: jag har ingen
pjäs på c5.
Ebbe

A0318
Nej inte har du någon bonde där.
Den står kvar på 7, men jag har
naturligtvis flyttat fram och tillbaka
och som vanligt glömt....
b5 x a6 Hoppas du har en bonde
där...
/alf

E0318
Ta8 x a6.
Jag känner mig ovanligt sömnig i
kväll.
Ebbe

A0319
Dh4 - f4
Även jag är trött och sömnig. I
morgon är det meningen att Telia
skall komma och montera bredband.
Det går säkert åt helvete på alla
sätt. /alf

E0319
Sg8 - f6.
Nu ska riksbanken höja räntan igen
för att bekämpa inflationen. Jag
förstår inte: det finns väl inget som
stimulerar inflationen mer än just
räntehöjning!? Boenderäntan höjs
direkt. Och alla vill ha kompensa-
tion för ökade räntekostnader. Vis-
serligen blir det dyrare att låna
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pengar, men det söker man ju
genast kompensation för.
Jaså, du tänker gå den breda vägen,
du.
Ebbe

A0323
Senaste drag:
Sb1 - a3 Dh7 - g8
Sa3 x c4 Dg8 x c4
Df4 - g3
Tyvärr kan jag inte kommentera ditt
senast brev eftersom det strulade så
djäfligt med dessa satans datorer.
Hoppas att jag hittar texten till den
månatliga sammanställningen. Jag
är nu på dec. 01.
Fick hem en ny kamera samtidigt
som rådjur invaderade MIN TOMT!
Det var knappt jag hann... Kräket
äter persilja.
/alf

Bild föreg. sida

E0323
g7 - g5.
Jag fick inte fram din e-postadress,
när jag som vanligt skrev “alf”.

Mittåt betr “motto”: det var rätt med
“i så måtto”. Det är lätt hänt att
blanda äpplen och päron.
Inte kalla Bambi för kräk!
På tal om räntans förkastlighet: hur
stor har inflationen varit under det
senaste halvseklet? Jag letade med
hjälp av “Google” men lyckades ej
finna något svar. Men jag är ju inte
så duktig vid datorn.
Ebbe

A0324
Dg3 - f3
Att du inte fick fram rätt adress kan
inte ha med mitt sk bredband att
göra - det är nog din adressbok som
spökar.
Om räntans vara eller icke vara,
förkastlighet eller välsignelse kunda
man tvista länge. Och det gör man
om två eller tre pers är närvarande.
För mig förefaller det som om
kostnaden för att utnyttja andras
pengar kan betalas på olika sätt,
varav nuvarande sätt med ränta är
ett - och ett sätt som passar vår
kulturs kapitalism.

Jag känner till JAK och argumenta-
tionen, men den kommer aldrig att
slå igenom, precis som alla andra
udda åsikter som finns om det
mesta.
/alf

E0324
Dc4 - f7.
I morgon ska Inger till ortopeden i
Kristianstad och opereras: spiken
ska tas bort. Ängsligt.
På tisdag är det styrelsemöte med
teaterföreningen. På onsdag ska jag
åka till Ystad och farbror Arvids
begravning.
Nu läsa bok: “Underdog” av Tor-
björn Flygt.
Ebbe

A0325
Lc1 - d2
Det är verkligen inte lätt att hitta ett
meningsfyllt drag...
Det verkar som om du hade häcken
full som pensionär. Jag var och
hjälpte en lärarkompis att såga av
en dörr i lördags och han verkade
också att ha fullt upp att göra trots
att han lämnat skolan och verksam-
heten för länge sedan. Och Sverige
håller på att sjukskriva sig ser jag i
bladet. Hur skall det då gå? Åt
helvete förstås! Det var länge sedan
jag läste bok tycker jag. Nu är det
strax Nova.
/alf

E0325
Df7 - g6.
Idag blir det bara ett schackdrag. Är
för trött att kommentera något. Har
liksom tappat orken - åtminstone för
tillfället.
Ebbe

A0326
Tf1 - e1
Inte så underligt att du är trött och
har mist orken - tillfälligt. Dina
biorythmkurvor ser gräsliga ut och
du råkar lätt ut för en mindre olycka
i dag eller kanske i morgon. Nåja
det är kanske inte kurvor. Kanske är
det vanlig hederlig vårtrötthet, som
drabbar inte bara dig utan bl a även
mig - trött olustig, sömnig och
allmänt otrevlig.
/alf

E0326
Ta6 - a5.
Just hemkommen ifrån styrelsemöte.
Mycket att förbereda inför mor-
gondagen.
Ebbe

A0327
c3 - c4
Kul att du har så mycket att göra -
det förhindrar många tillfällen till
synd - eller var det inte så han sa
Darwin?
Även jag har mycket att göra. I dag
rasade det in en beställning på 5
Ecad32 till Halleplast i Laholm och
det är ju alltid roligt när saker slår.
På fredag kommer stockhòlmarna
och skall fira påsk. Från Malmö har
vi inte hört ett litet ljud. Jag skrev
brev till de barnen i dag formulerat
som en skrift från den självupptagne
katten Ramses. Kanske de svarar till
honom. Bäst att du passar dig i
schacket!
/alf

E0327
Ta5 - f5. Ebbe

A0328
Df3 - d3
Förstår att du är trött av denna
vårvärme och allt jobb med
föreningar. Det drabbar mig också -
har inte lust att göra något.
/alf

E0328
Dg6 - h5.
Ja, det stämmer: jag känner mig
trött och olustig. Det blir nog bara
schackdrag ifrån mig den närmaste
tiden.
Ebbe

A0328-2 Hej i natten! a4 - a5
/alf

E0329
Sf6 - g4.
Såg du Pinocchio i dag? Jag mis-
sade det exotiska(?) träslaget. Men
det var nog vanlig korkek. En grym
saga. I klass med Bröderna Gryms.

Här kommer jag osökt att tänka på
din mors aversion emot ek. Jag tror,
nej jag är övertygad om att den
hade sin grund i en traumatisk
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läsupplevelse i barndomsåren,
vilken sedan omedvetet bitit sig fast
i hjärnbarken. Korkat så det förslår?
Ebbe

A0330
h2 - h3
Så du tänker sätta mig matt ? Passa
dig pôjk!
Nix, jag såg inte träpojken. Det blir
ingen TV när vi har besök - jo
barnTV. Nå jag ser inte på Tv i
vanliga fall heller.
Du är en riktig ordvitsre har jag
förstått. Varför min mor hade fått
eken på järnbarken har jag ingen
aning om - det kan mycket väl vara
som du föreslår.
/alf

E0330 Sg4 x f2.

Ibland skriver jag halvt hallucina-
toriskt, vilket du nog märkt. Man är
väl litterär!
Ebbe

A0331
a5 x b6 Allt för idag. Måste berätta
om Josef för Frida.
/alf

E0331
c7 x b6.
Glad Påsk! ( har jag ju glömt att
säga)
Ebbe

Tora & Frida i Stockholm och -
Påsk i Eksjö - Kjelle, Tora, Frida
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