
Internet mail Ebbe - Alf maj 2002
E20020506
Här går jag och väntar på drag ifrån
dig och så upptäcker jag - att det är
min tur: Sg1 - e2.
Och Pias kalas blev lyckat? “Nol-
lade” hon? Hur gamla är dina barn
förresten?
I n g e r  f i c k  m o t t a g a  e t t
demonstrationståg på cirka 30
pers.(få se om jag inte kan få med
en bild). Det blev knökfullt i stugan.
Jag vet inte riktigt hur det gick till,
men alla blev utspisade med vin,
kalkon, potatissallad, grönsallad,
nässelpaj, brieost, vindruvor och så
kaffe med chokladtårta.
Blommorna som du uppvaktade In-
ger med var verkligen vackra. Hon
tackar!
Mitt knä blev sämre: det är
förmodligen menisken som är
trasig. Jag fick ta till akuten i
Hässlehom. Remiss till Ortopeden.
Jag har fått tid den 3 juni klockan
15.40.

På lördag ska vi se musikalen
“Nine” i Malmö. Det var en av
mina presenter till Inger.
Ebbe

A20020507
Jodå - här satt jag och väntade och
blev nästan orolig - skulle ringa till
dig men i sista stund kom ditt mail.
Sa5 - c4 I går hade jag strul med
datorn och nu är jag jäktad. Skriver
mer senare. /alf

FORTSÄTTNING.....

Äntligen lite lugn. Pia fyllde 40 och
det blev ett lyckat kalas. Jag tror att
Jonas är fyra år äldre. Vi sände
gratulationer och pengar till honom
och hans svar var ett ord: Tack.
Han är verkligen ordknapp. Fin bild
du tog - tydligen genom fönstret.
Det är inte troligt att jag blir
uppvaktad, men för säkerhets skull
får jag fixa en smörgåstårta och och
lite dricka. Mina syskon kommer i
alla fall och stockholmarna och vi
skall dinera på Gyllene Sporren i
Eksjö. Tråkigt att höra om ditt knä
och att det tar så lång tid att komma
in på knäprovningen. Men så är det
med socialdemokraternas svenska
sjukvård. Kunde dom inte göra
något på akuten? När du inte svar-

ade och jag blev orolig funderade
jag på ditt förhållande till dina barn.
Var de hemma och gratulerade
Inger? Kommer ni överens nu efter
julbråket? Tid för sängen - hela
krôppastollen värker efter trädgårds-
arbete och allt annat som måste
göras.
/alf

E0507
Se2 - c3.
Ebbe

A0508
Tb5 - a5
Puh. Man kan inte vara ute hela
tiden och jobba i solen. Antagligen
skall vi ha sommaren nu i början på
maj och så börjar hösten i juli och
vintern i augusti. Fy tusan vad jag
är trött på månaden maj.
/alf

E0508
a3 - a4.
Jo, barnen var hemma och gratul-
erade Inger. Vi talade inte med
varandra.
Konstigt nog känns knäet bättre
igen: har nu bara hälften så ont som
tidigare. Kanske har menisken kom-
mit på bättre tankar och lagt sig
tillrätta igen. Jag har faktiskt varit
ute i trädgården och jobbat en stor
del  av dagen .  Och  nu är
kröppastollen så trött, så trött.

Vore det inte för klassträffen den 24
maj i Hörby hade jag kommit och

gratulerat dig på 70-årsdagen.

Vill du läsa en rolig bok, kan jag
rekommendera Gunilla Bergdahls
“Ett bra klipp”. Hon är kåsör i
sydsvenskan.
Ebbe

A0509
Te8 - e1
Det gläder mig att ditt knä plötsligt
blivit bättre. Hoppas det håller i sig.
För övrigt är det bara gräl och
elände här. Har inte lust med något.
/alf

E0509
Ka2 - b3.
Ända sedan du tvingade mig till
dambyte, har ditt spel varit ett
självspelande piano. Alla dina drag
har varit självklara och bra. Jag har
förutsett dem alla, men inte kunnat
förhindra dem.
Ett gräl kan rensa luften, heter det.
Gäller inte det i ert fall? Ifrån min
horisont har jag svårt att se, vad ni
kan ha att bråka om. Du får gärna
delge mig problemet. Som problem-
lösare är jag inte så tokig.
Ebbe

A0510
Te1 - a1 Och det hade du förstås
förutsett.
Gräl är inget roligt att tala om.
Orsaken är att jag inte vill ta order
utan vill sköta mig själv. Det finns
ingen enkel lösning på sådana prob-
lem - det är är bara att stå ut. Jag

crim/mea9902.dtp

1



kommer aldrig att kunna anpassa
mig till att inte få göra saker efter
mitt eget huvud så det fortsätter
hela tiden med deprimerande ur-
laddningar. Nu är det lugnt igen. I
kväll skall jag se en troligen bra
film på ettan. Jag vet inte om jag
berättat om mina problem med
Boxer och den idiotiske Robert som
du kanske sett på reklamen i TV.
Mitt minne är sämre när Dolcontin
dämpar huvudvärken.
/alf

E0510
Självfallet förutsåg jag detta ditt
senaste drag: det finns ju knappast
något alternativ. Tyvärr finns inget
bättre motdrag än Th2 - a2. Jag
säger till, när du gör ett drag som
överraskar mig.
Vem 17 är Boxer och Robert? Never
heard of them. Hur kan de förorsaka
dig problem?
Dolcontin: är det en ny meducin-
(Pippi) som du börjat med på sis-
tone?

Det slår mig, att jag nog inte
kommenterat en intressant bokre-
cension, som jag läste för kanske
flera år sedan. Boken handlade om
fördomar. Författaren menade, att
de inte enbart är av ondo. Utan
fördomar skulle vi bli alldeles vilse i
tillvaron. Riktigheten i våra
uppfattningar/värderingar går ju
sällan att bevisa. I viss filosofisk
mening är uppfattningar egentligen
bara fördomar. Ändå menar vi oss
veta, vad som är skönt, sant och
riktigt, när vi stöter på nya
fenomen. Ity vi refererar till våra
fördomar på området. Visst ligger
det något i vad karl´n säger?

Det verkar vara avgörande vad man
refererar till. Låt oss ta religionen
som exempel. Du uttalade dig
väldigt nedlåtande (för att inte säga
hätskt) om den kristna religionen
för en tid sedan: den (och andra
religioner) var rena skojeriet, eller
hur du nu uttryckte dig. Man kan
väl säga att du refererade till
förnuftet. Det var din sanning.

Men det finns andra sanningar.
Sant är även, att hundratals mil-
joner människor har omfattat den

kristna läran. Miljoner har stupat i
strid för den. Tiotusentals kyrkor
och mäktiga tempel har byggts till
den kristne gudens ära. Dessa
kristna refererade till tron. Men
nutida kristna refererar nog mest till
traditionen. Traditionens makt är
stor - det är också sant.

Således: det vimlar av “sanningar”.
Detta är ett dilemma inte minst för
politiken, som har att navigera
bland alla dessa “sanningar”
(fördomar?).
Ebbe
fördomsfullt fördomsfri

A0511
Ta1 x a2
Boxer är det bolag som marknadsför
s k digitalboxar, som gör att man
kan se ett antal kanaler via en
vanlig TV-antenn.
Robert är den mekaniska idiot som
gör reklam i TV för Marita Ul-
vskogs påhitt om markbunden
digitaltv. Problemet uppstår när
man vill testa dessa produkter.
Fördomar.
Jag har alltid trott att fördomar var
beteckningar på en persons felaktiga
åsikter - felaktiga rent objektivt sett.
Typiska sådan fördomar är att alla
zigenare stjäl eller att alla skåningar
är feta och dryga eller att under
medeltiden gjordes inga uppfinnin-
gar eller att muslimer är troligen
terrorister eller att...
Visst är ett antal fördomar en enkel
trygghetsgaranti för den som vill ha
klara riktlinjer att leva efter och
visst ger religioner av olika slag just
denna trygghet - för den som inte
orkar tänka utan vill ha en färdig
regelbok att gå efter. Och för den
som vill TRO.
För mig är det annorlunda. Jag vet
bara vad som är sant för mig - som
jag sagt tidigare: Jag tror inte på
NÅGONTING men finner nästan
alla fenomen möjliga.
Såvitt jag vet refererar jag till vad
jag läst, upplevt, erfarit eller tänkt
ut - och jag antar att nästan alla gör
så. Fördomar skulle då uppstå p g a
felaktiga slutsatser eller förenklade
resonemang - men också därför att
människan har behov av av regler
för det hon inte begriper - döden,

universum, med mera.
Jag tycker att verkar lite enkelt att
säga att fördomar gör livet lättare
att leva - i stället är det väl åsikter
och tro som gör det lättare - och
bland dessa finns det då större eller
mindre grad av fördomar. Verkar
det inte som om din recensent anser
att det inte finns någon sanning för
människor och att allt är flytande -
fördomar?
Det finns mer att säga om detta,
men jag är mycket trött efter att ha
arbetat hela dagen i trädgården.
/alf

E0511
Kb3 x a2.
Fördomar: jag har en känsla av att
du och Författaren talar om olika
saker; ni talar förbi varandra s a s.

Jag tror jag förstår vad F menar. Låt
oss ta ett exempel: Du ser på en
kvinna. Vacker? Du refererar till
d i t t  s k ö n h e t s i d e a l .  M e n
skönhetsidealet växlar ofta - i tid
och rum. Det är subjektivt och
obeständigt: egentligen är det bara
en fördom. Men utan denna fördom
är det svårt att orientera sig i
tillvaron. Fördomen blir basen/
u t g å n g s p u n k t e n  fö r  n ä s t a
ställningstagande.
Lustigt nog frågas det ofta om
referenser - ex-vis när man söker
anställning och lån: “Vad har ni för
referenser”?

I kväll har vi varit i Malmö och sett
“Nine”. (“den som inte förstår Et-
tans princip - den skulle jag vilja se
i Nian”. Hasse Alfredson). Jag vet
inte, om jag förstod Nian/Nine.
Första akten var ett mischmasch på
katolicism, halvnakna fruntimmer
och obsceniteter.
I andra akten tar regissören Guido
avstånd ifrån sitt tidigare liv, ser det
som misslyckat och vill skjuta sig
själv. Nå, det var mycken kvinnlig
fägring, delvis njutbar musik - och
så är det ju alltid litet festligt att gå
på teater.
Ebbe

A0512
g7 - g5
Om det är så att vi skall godkänna
en ny definition på ordet fördom -
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OK. Fast jag begriper inte vad en
persons referenser och ställningsta-
gande inför nya situationer på grund
av denne persons erfarenheter och
kunskaper rent generellt har med
den vanliga definitionen på
FÖRDOM att göra.
Hur vill du definiera ordet fördom?
Och jag pratar inte med eller förbi
denne okände författare - jag pratar
med dig. Är det som är subjektivt
och tidsberoende i åsiktsvärlden
fördomar? Modet är således en
fördom. För min del har jag inga
som helst problem med mina ställ-
ningstagande oavsett hur modet
växlar.
När det gäller skönhetsideal kom-
mer jag aldrig att gilla Venus från
Willendorf! Jag tror att din
författare kunde filosofera om
människors ställningstagande i
olika situationer utan att blanda in
fördomar - å andra sidan gör man
ofta så nu för tiden. Det gäller att
kom m a  m ed  p r ovocer a n de,
förenklade påståenden för att chock-
era och väcka uppmärksamhet. Det
är inget fel att ha fördomar! De gör
livet lättare att leva!
Men som vanligt begriper jag inte
denna värld som jag lever i - dess
åsikter, moral, etik och annat som
jag trodde mig förstå om människan
Jag förstår inte hyckleriet, dumheten
i politik t ex.
Jag förstår  inte hur någon
överhuvud taget kan komma med
idén om en NOLLVISION när det
gäller antalet döda i trafiken.
Jag kan inte förstå inkonsekvensen i
lagen om att jaga kunder till pros-
tituerade men fria den som säljer.
Jag kan inte förstå hur någon på
fullt allvar kan vilja stänga alla
kärnkraftverk i Sverige till 2010 -
med allt vad detta skulle innebära
ifråga om koloxid, arbetstillfällen,
välfärd.
Jag begriper inte hur man kan vara
så dum så man stiftar en lag om
fotgängares företräde på vitmålade
gator. Kan ingen skriva om faran
med hyckleri och dumhet? Eller
r afsa  ner  en  hyl ln ing t i l l
tankeförmågan som gör livet svårare

och mer problematiskt att leva och
stå ut med?
Av din beskrivning av NINE tror
jag att jag skulle gått på ett tidigt
stadium. Men så är jag en typisk
surkart.
/alf

E0512
h4 - h5.
Fördomar: Som jag sa har jag inte
läst boken. Och det är flera år sedan
jag läste recensionen. Så jag har
ganska dåligt på fötterna. Men nog
kan man använda ordet fördom i det
exempel jag anförde.
Jag tror inte F avser att ändra
betydelsen av ordet fördom. Han
menar väl bara, att mycket mer är
fördomar än vi är medvetna om och
vill erkänna.
I filosofisk mening kan (och bör?)
allting ifrågasättas. Därmed skulle
varje företeelse kunna avfärdas som
en fördom. Men hur skulle det se ut
i praktiken? Vår tillvaro skulle bli
kaotisk. Därför behöver vi våra
“fördomar” för att kunna orientera
oss i tillvaron.

Ungefär så tror jag F menar. Mer
har jag inte att säga i ämnet. Jag
håller med om, att många är ute
efter att profilera sig, väcka
uppmärksamhet och göra karriär.
M e n  d e t  ä r  j u  s å  v å r t
konkurrenssamhälle fungerar.

Jo, “Nine” var en ganska banal sak.
Man får ta det för vad det är: ett
divertissement.
Ebbe

A0513
Ta5 - a6
OK - vi talar inte mer om fördomar.
Som det ofta blir när människor
tvistar gäller det definitioner och jag
har förstått att man kan ge vissa ord
vilken betydelse som helst.
Ta TERRORISM, fundametalism,
religion, skogsdöd, miljöförstöring
eller bara RÖTT......
Nu talar Tina i TV hör jag från
Birgits plats. Hur många olika
åsikter finns det om henne bland
svenskar? Din är klar har jag
förstått.
/alf

E0513
Ka2 - b3.
Har varit i Helsingör idag. Sedan
arbetat i trädgården. Och är nu så
förbålt trött och sömnig.
Ebbe

A0514
Kc8 - d7
Jojo, hämta öl i Danmark kan nog
vara jobbigt och leda till trötthet.
Här på höglandet finns det minsann
inga färjor till ölhandeln, här blir
man trött av helt andra orsaker.
Hela djävla trädgården är en enda
stor persedelpåse med miljoner pry-
lar som skall vårdas. Ibland önskar
jag att man hade en balkong i stället
- men så ser jag på gräsmattan och
ger mig själva fan på att den skall
bli så in i helvete grön och tät att att
jag får svära över att behöva klippa
två gånger om dan....
På CAD-fronten verkar det som om
Sverige har somnat. Inte ett telefon-
samtal på hela dagen och likadant
nu under nästan en vecka. Jag vet
inte vad som hänt - kanske är det en
allmän pessimism - ingen vill in-
vestera, man går och väntar på att
det skall bli drag i ekonomin igen.
Är du fortfarande bättre i knäet?
/alf

E0514
Nu överraskade du mig litet. Mitt
drag: Sc3 - b1.
Nänä, jag är inte så begiven på öl
som du är.
Jo, jag går också i balkongtankar.
Men det är svårt att övertyga Inger.

Jo tack, mitt knä mår litet bättre.
Bäst vore om det hade mått bra.
Ebbe

A0515
Få se om det går att överraska dig
igen: Ta6 x a4
Om du då tar tillbaka med kungen
så flyttar jag Sc4 - b2!!!
Det kan bli ett utdraget parti.
Var nöjd med varje liten förbättring
i lederna! Det är en sak jag glömt
att fråga om - har du en speciell
funktion i ditt mailprogram som
automatiskt sänder tillbaka ett svar?
Den åttonde maj sände jag ganska
tidigt på dagen ett mail med schack
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och några timmar senare -1502 -
kom det ett tomt mail från dig som
betecknades som autosvar.
Jag minns att jag trodde det var ett
ny påhitt och att du åkt till
Undenäs. Hur är det?
I morgon skall jag till Tranås och
serva bilen. Den har bara gått lite
över tusen mil på mer än ett år.
Antagligen vore det billigare att
hyra en eller åka taxi.
/alf

E0516
Nu fick du till det! Men det ska nog
vara en häst till det (nu menar jag
inte dig). Mitt drag: Kb3 - c3.
Ursäkta dröjsmålet. Men jag var så
sjuk i går. Jag hade alla symptom
på migrän: blixtrande huvudvärk,
illamående, diarré, flimmer för
ögonen. Jag ringde Sjukvårdsupp-
lysningen, som starkt rekommend-
erade mig att åka in på Akuten. Jag
gjorde så.
Omsider kom jag in till läkaren,
som sa att det ej var migrän, utan
besvären kom ifrån magen. Jag hem
igen, lika dålig som när jag kom.
Sedan satt jag uppe halva natten
tills huvudvärken hade avtonat. Idag
mår jag bättre. Men litet svag och
klen.

Nej, vi har inget autosvar i vårt
mailprogram, enligt Inger. Mystiskt.

Är din bil dyr att serva? Vad kostar
det?
Ebbe

A0517
Ta4 - a2
Så du ville inte byta torn med mig?
OK. Vänta du bara....
Har ingen aning om vad det kostar
att serva bilen. Det brukar gå till så
här: Jag åker dit, tar min bok och
sätter mig i fikarummet och läser.
Efter en eller ett par timmar är det
klart och jag åker hem. Sen går det
någon månad och så kommer det en
räkning som jag betalar och lägger i
en låda och glömmer bort. Jag
letade efter förra fakturan men hit-
tade njet
Underligt med din sjukdom. Jag
förstår om läkaren var konfunderad.
Pia har också haft en underlig

åkomma som påminner om din -
utan att någon kunnat förklara.
Även en av hennes kompisar i
Stockholmet. För egen del känner
jag mig ovanligt pigg till kroppen
men urusel till själen - om sådan
finnes.
Jag tror att jag har hittat en bra
blandning naturmedicin som håller
kroppastôllen i trim.
Mycket märkligt med ditt autosvar.
Det var helt tomt - precis som ett
annat från en Hilding Johansson
som också påstod sig svara mig på
något. Troligen är det virus inblan-
dat och om jag hade tagit emot i
Outlook Express hade det säkert
hänt något med min hårddisk.
Sune har fått sin nya dator förstörd
-troligen via virus. Nu har jag ju
Netscape 4.51 som är snabbast och
bäst -och inte lika utsatt för virusan-
grepp.
/alf

E??

A0517-2
Det här får bli ett spel om bönder:
Se1 x f3 Då slår du förstås: Sd2 x
f3 och jag: Sf6 x g4. Sen djeflar
skall jag nog hetsa fram några
bönder till amazoner...
Ha det så trevligt i Undenäs!
/alf

E0521
Sf3 - e5!!
Hemma igen - totalt leabröden efter
två dagars persedelvård i Undenäs
(puh). “Totalt”: varför överdriver
(eller tvärtom) man alltid så
förbaskat? Och hade jag varit en av
gubbarna i bastun, så hade jag varit
“så in i helvetes leabröden att det
skulle ingen kunna tro”.
Ebbe

A0521
Men schacka kan du! Sg4 x e5 och
då tar du tillbaka: d4 x e5 och jag:
Kd7 - e6.
Det var allt - även jag är för trött
för att skriva något mer i kväll.
/alf

E0521-2
Jag kastar in handduken. Ska vi ta
paus nu tills Svennis och Knut är
färdiga med sitt parti?
Ebbe

A0523
OK. Men det tar kanske en bra
stund innan det partiet är klart och
då känns det lite tomt att inte ha
dina drag att fundera över. Ett
alternativ är ju att vi fortsätter som
vanligt och bara lägger partiet på is
när vi kör turnering. I så fall: e2 - e
Gräset växer nu som det skall och
bör rakas varannan dag. Satans
firande! Här skall nu städas och
putsas med mera och friden kom-
mer icke åter förrän på söndag. Å
andra sidan kan det vara trevligt
med ett festligt avbrott i friden.
Av min svägerska fick jag en bok
Gamla Tanter Lägger Inte Ägg -
med barns kommentarer om livet
och annat. Har du den inte så skaffa
den! Verkligt bra - citat:
Det är inte så bra för gravida
kvinnor att ha ägglikör i urinen.
TOVE, 9 år
Den fysiska skillnaden på gamla
och unga människor är att det
knarrar i kopplingarna och att de
ofta är mer utdragna i benen.
FANNY, 6 ÅR
Man förstår att man är gammal när
man inte orkar gå ända dit man ska.
VICTOR, 7 ÅR
/alf

E0523
OK: e7 - e5.
I morgon är det alltså klassträff i
Hörby. Jag kommer att övernatta på
hotellet.
Jag önskar dig en trevlig födelsedag
Ebbe

A0525
Sg1 - f3 Tack för vykort - och det
var en trevlig födelsedag med
nästan uteslutande nyttiga presenter
från släkten - SYSTEMETS pre-
sentkort.
Men det blev sent - när alla hade
somnat eller gått väntade jag ut
diskmaskinen och såg Vita Huset så
klockan var halv två när jag törnade
in. Det känns i ögonlocken i dag.
Hoppas du hälsade till Holtzberg
och andra! Berätta gärna!
/alf
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E0525
Sb8 - c6.
Jag är för sömnig att berätta något i
natt.
Hur förflöt din födelsedag?
Ebbe

A0526
c2 - c3
Fantastiskt hur lång tid det tar att
komma i normala gängor! Även i
dag är jag halvdöd och trött, så jag
väntar nog innan jag säger något
om hur det är att fylla 70. Fast du
kan få en uppfattning om hur jag
känner mig - av bilden.... Vi hörs...
/alf

E0526
d7 - d5.
Klassträffen blev en succé - om jag
får tro deltagarna (21 st). Roligt för
mig eftersom det var jag som var
arrangör, vilket jag kanske inte talat
om tidigare.
Den började med att vi träffades kl
12.30 utanför vår gamla skola. Det
blev en spännande gissningslek,
eftersom det var mera undantagsvis
som vi kunde känna igen varandra.
Ganska kul. Därefter blev vi gui-
dade genom skolan av vik. rektor
och skolvärdinna. Kaffe intogs. Se-
dan besökte vi kyrkogården och la

en blomma på vår lärares grav.
Även våra hädangångna klasskam-
raters gravar hedrades med besök
och en tyst minut.
Kl 16 välkomnades vi på hotellet
med ett glas champagne. Därefter
serverades vi en trerätters middag,
som avslutades med kaffe. Stäm-
ningen var god och hög: vi sjöng
och berättade minnen för varandra.

Bengt Holtzberg var sig ganska lik.
Han såg kanske litet trött och
dämpad ut, men så har han också
varit gift tre gånger. Han har fått
din adress.
På tal om drömmars realitet som jag
diskuterade för en tid sedan (när?
hur fungerar nu sökprogrammet?):
en dröm är ju faktiskt också konkret
i den meningen, att den rent fysiolo-
giskt lämnar avtryck i hjärnbarken.

Häromdagen läste jag i tidningen
om en enkätundersökning, som vi-
sade att Citroen Xsara tillhörde de
bilar som hade flest missnöjda
ägare!?

Jag tycker du ser ganska pigg ut på
bilden. Vilka är de övriga?
Ebbe

A0527
Dd1 - a4

Nej, jag hade ingen aning om att du
hade allt jobb med att arrangera
festen! Det måste ha varit en massa
arbete - dels med att få tag i alla
och dels att samordna och beställa
saker. 21 pers? Hade du fått tag i
100 % möjliga? Gratulerar! Och
tydligen hade ni trevligt av beskriv-
ningen att döma.
Att Bengt är dämpad kan man
förstå - tre kvinnor borde ta död på
vem som helst.
På bilden jag sände sist är det från
vänster Gun, Sunes sambo, JAG,
Birgit, min syster Evy och hennes
son Thomas. Pappa Lars tog bilden
och Sune var också i farten och
plåtade.
Thomas är datorfreak på grafik och
han hade trixat ihop bilden som jag
bifogar (nästa sida). Jag är ju tvil-
ling, gunås. Dom hade mycket ro-
ligt, speciellt åt mina hattar.
Vi drack skumpa på altanen innan
vi åkte till Gyllene Sporren och
inmundigade tre rätter och en massa
vin. Under tiden hade grannarna
lagt en gummibåt i poolen med
diverse varor - öl, stor cigarr, tryck
med en massa sentenser - teckning
av Berglin som passade bra på vår
grann-sämja m m.
När mina syskon åkt sin väg bjöd vi
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in “lågländarna” på smörgåstårta,
som vi skyfflade in till regnkonsert
på plåttak. Pias familj låg över så de
hjälpte till att att reducera mitt
öl/vin/spritförråd. Senare på kvällen
kom ytterligare en granne och del-
tog i yran. Det blev mycket sent....
Skickar några bilder till så även du
kan få lite roligt. Birgit kan inte
förstå hur jag vill sända en sådan
ful bild på mig själv - jag förstår
henne inte.
/alf

E0527
Dd8 - d6.
Vilka luriga drag du kommer på
med en gång!
Kul bilder! Vilka är de två små
flickorna?

Har börjat intressera mig för VW
Polo. Vad tror du om den?
Ebbe

A0528
Lf1 - b5
WW Polo? Jag har ju haft en sådan
och det var en verkligt rolig bil att
köra. Hur den är i dag vet jag inte -
jag köpte den första modellen som
kom till Sverige 97, tror jag. Den
kostade 95000 om jag inte minns
fel.
Strax efteråt kom en kombimodell
som verkade mycket ekonomisk. Så
jag kan rekommendera POLO om
det inte var för det dåliga rykte WW
har fått när det gäller service.
Bilarna håller nog tysk kvalitet men
verkstäderna här i landet - buuu
enligt många. Skall du köpa så
kolla med lokala verkstan...Lycka
till!
Hur man söker? Start > höger
knapp > Sök... Bestäm tre saker:
Överst skriver du in filtyp *.dtp sen
sökt text - t ex drömmen eller
dröm-tydning eller något annat ord
som du minns att du skrev. Sen
bläddrar du dig fram till den mapp
där du har alla DTP-filer. Själv
letade jag på Polon och Sankte Per
och hittade direkt.
/alf

E0528
Lc8 - d7.
Din sökmodell fungerade ej. Men vi
(Inger hjälpte till) fann en mycket
enklare väg: vi gick bara in på
“Redigera” och sedan “Sök efter
meddelanden”. Kan förklaringen
vara, att vi har Netscape och du
Explorer?
Ebbe

A0529
d2 - d3
Inte konstigt att min modell inte
fungerade - jag fattade helt fel: att
du ville söka i alla de DTP-filer som
jag sänt dig - och så menade du
söka i e-post. Jag använder aldrig
Explorer eller Outlook Express utan
omväxlande Netscape 4.51 eller Op-
era.
Jag har glömt att kommentera:
Missnöje med Xsara: Vet inte var
du läst sådana siffror - enligt den
statistik jag har sett så ligger den
någonstans i mitten, varken bättre
eller sämre än medelbilen. Jag har
också svarat på en sådan under-
sökning och enligt mina erfaren-
heter när det gäller bilar så låg min
i topp. När det gäller service vet jag
nu vad 1000 mil/ 1-årsservice kos-
tar: 1811 inkl. moms.
Arbetskostnaden var 940 + moms -
då var det två pers som höll på i 1,5
timme - inte så farligt. När jag
berättat för Sune att jag går och
sätter mig för att läsa, så får han
spader.
-Att du vågar!
Själv är han med hela tiden och
kollar allting - antagligen talar han
om för de stackarna precis hur de
skall göra.
Småflickorna är Tora och Frida,
Pias barn.
/alf

E0529
h7 - h6.
Stilltje.
Ebbe

A0530
e4 x d5
Stiltje? Jag kommer att tänka på de
gånger jag seglade ensam i
Bohuslän antingen i liten segeljolle
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eller större, ruffad båt. Ibland
råkade jag ut för stiltje men oftast
var det tvärtom. En gång var jag
säker på att min sista stund var
kommen - det blåste stormbyar
mellan öarna, stora vågor gjorde det
omöjligt att kryssa och jag bara
drev...
Focken lossnade och stod som en
jättevimpel rakt ut från masten, men
på något sätt lyckades jag få ner
storseglet och kunde ro i lä bakom
en ö. Senare fick jag veta att just
mellan dessa öar brukade det bildas
virvlar och att flera fartyg hade
förlist i dessa.
Även stiltje har jag upplevt - det är
nästan värre. Man sitter där och kan
inte komma någonstans, solen
bränner, det är obekvämt och man
vill inte gärna ro flera mil. Lustigt
med minnesbilder. Just sådana up-
plevelser som jag haft helt ensam
finns kvar - otroligt tydliga med
både bild, ljud och dofter.
/alf

E0530
Dd6 x d5.
Stilltje: jag menade motvind.
Jag bifogar en dikt, som klasskam-
raten Hans-Agne Andersson läste
upp vid vår klassträff. Visst är den
bra!
Nu säger Inger, att hon måste
komma till vid datorn. Bye.
//Ebbe

A0531
Lb5 - c4
Om du vidarebefordrar ett mail så
följer inte den bifogade filen med,
bara en bild/markering av filen.
Alltså har jag inte kunnat läsa
dikten. Vill du sända den till mig
måste du ha sparat den på hård-
disken och bifoga den som fil i ett
eget e-mail. Eller ännu hellre -
kopiera testen från din Wordfil till
klippbordet och klistra in den direkt
i ditt mail.
I kväll har vi haft årets första
svenska potatis - inköpt på Domus -
med sill och nubbe. Potatisen
smakade inte ett dugg färskt, men
den gav anledning till god snaps.
Jag tror att man lyckats driva

potatisen till storlek och utseende
och befriat den från all sådan smak
som bildades förr då den fick växa
med normal utveckling. Kanske den
är genförändrad med gener från
snabb-växande majs eller varför inte
blanda in islandssill direkt i pota-
tisen - då slapp man öppna usla
plåtburkar som bara sprutar sillake.
Spriten smakar i alla fall precis som
vanligt. Min egen potatis i
växthuset skall nog bli lagom fin till
midsommar - den växer så det syns.
/alf

E0531
Dd5 - d6.
I netscape gick det bra att sända
dikten till Inger. Varför fungerade
det inte till dig?
Om jag ändå kunde njuta så av en
sup, som du tydligen gör! Så är det:
utan behov ingen behovstillfreds-
ställelse.
Ebbe

Min barndom
Jag föddes där lövskog och barrskog den blandas
där Linderödsåsen den sluttar mot väst
där hela naturen av stillhet andas
den trakt här på jorden jag tycker om bäst
En småbrukarbygd med röda små lador
med gärden kring åkrar och skogar och äng
en ringlande grusväg där mjölkbordens rader
blev lekarnas rastplats i bardomens gäng
Vi jagade sländor på ängens stenar
vi slog över ån till skogen vår spång
från kojan i vårdträdets knotiga grenar
följde vi årstidens växlande gång
Den vackraste sippan som blommat den våren
det grönaste gräs som volmats till hö
det gulaste rågfält som fallit på skåren
det renaste harspår i nyfallen snö
Då visste vi intet om våldet och stressen
om människors strävan mot pengar och makt
vi passade korna vi matade gässen
vi gjorde precis som föräldrarna sagt
Vi kunde ej ängslas för något på jorden
det fanns alltid en far eller mor till hands
att torka bort tåren att trösta med orden
vi var nöjda vi gladdes åt allt som fanns
Visst fanns det väl också kulna dagar
och brist på mat var det säkert nån gång
vi fick inte alltid gehör för vår klagan
och barndomens vinter var alltför lång
Det sorgsna är glömt - nu kan jag blott minnas
lyckliga stunder i barndomens år
en lärdom for livet som bara kan vinnas
där omsorg och hänsyn och kärlek satt spår.
“enga”
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