
Internet mail Ebbe - Alf juni 2002
A020601
Sb1 - a3
Som sagt - jag har Netscape, men
ingen förklaring till det du säger.
Men datorer är oberäkneliga.
Dikten var fin - med rytm och stil.
Men kanske lite för sentimental för
mitt svarta jag. Jag tänkte direkt på
min mor som skulle ha klippt ut
den ur en tidning - om hon hittat
den där. Hon var mycket känslosam
och när vi hade våra dispyter om
tycke och smak fick jag alltid höra:
- Ja, ja du blev bortbytt på Orup, så
det är inget att resonera om!
Behov och supar begrep jag inte
riktigt. Menar du att du inte kan
njuta av t ex de första jordgubbarna,
rökt ål, en ovanlig ölsort eller något
annat som du inte inmundigar varje
dag? För mig är kryddat brännvin
till inlagd sill en sådan kombination
som jag uppskattar. Jag har förstått
att de flesta inte tycker att brännvin
är gott - och då begriper jag inte
varför de dricker. Jag dricker det
ibland - mycket måttligt just därför
att det är gott. Men alltid kryddat!
I pauserna när jag inte orkar arbeta
i trädgården med persedelvård sätter
jag ihop vår fantastiska korrespond-
ens. Sänder på söndag. Jag måste
börja på en helt ny pärm inför detta
år.
Vid ett tillfälle tog du upp den
jargong som finns inom olika
yrkeskårer -vård av gamla - band-
spelarmannen. Jag har tänkt en hel
del på detta och skulle gärna vilja
skriva om det men det får vänta till
en annan gång.
/alf

E020601
Sc6 - d4.
Har jag skrivit om yrkesjargonger?
Ont i huvet idag: orkar varken
tänka eller skriva.
Ebbe

A0601-2
Da4 - d1
Visst hade du en del åsikter om
situationen på vårdhemmet där man
inte var snäll mot en kvinna, vars
son spelade in vårdarnas elak språk.
Remember?
I kväll har jag sett Povel Ramel - en
genialisk person. En gång har jag

sett honom på nära håll - jag mötte
honom i dörren till Naturhistoriska
Museet i Stockholm.
Även jag har haft ont i huvet. Men
jag har vant mig vid att kurera det
medelst Treo, Ardinex, Dolcontin
eller Imigran.
Min nya kamera är riktigt bra,
tycker jag Här en närbild från
blommor på kullen. Har du köpt
kamera själv? /alf

E0602
Sd4 x f3. Du spelar grymt bra nu!
Din närbild på biet och blommorna
var kanon! Har du köpt ny kamera
igen?
Har arbetat hela dagen i trädgården
och är helt utmattad.
I morgon ska jag halta till orto-
peden i Hässleholm med mitt
trasiga knä.
//ebbe

A0603
Dd1 x f3
Nåja, grymt och grymt. Jag har lärt
mig en hel del i kampen med
Gromit. Hade det varit för ett år
sedan hade jag aldrig dragit ner
damen till d1 - det hade jag tyckt
vara förnedrande. Att gå tillbaka -
oh no, anfall i stället. Troligen hade
jag satt upp löparen för att skydda
damen och i längden förlorat på det.
Jag har lärt mig att vara kallare i

schack, att ta alla chanser att vinna
den minsta fördel och inte tänka
djärvt och vågat.
Det är varmt. Hela dagen har jag
varit ute i solen och klippt ner en
spireahäck, malt ner hälften av
kvistarna med kvarn och lastat
resten på släpen för transport till
tippen. Jag är dödstrött. Vi har det
så bra ordnat att det bara är att
lämpa av helt gratis - fler har
upptäckt det och det kommer löst
folk från Nässjö (där man får
betala) och LÄGGER SIN USLA
SKIT PÅ VÅR FINA soptipp. Snart
blir det krig!
Njo jag har en ny kamera - den som
jag tog senaste rådjuret med och
som du kallade Bambi - där jag bara
såg en eländig naturprodukt som
käkade min persilja.
Kameran - Minolta S404 har en
maxupplösning på 4 mille pixel, 4x
optisk zoom och kan krypa in på
motivet så nära som 16 cm. Jag är
mycket nöjd.
/alf

E0603
Det minst dåliga draget är nog:
0-0-0.
Korrekturet ankom idag. Du hade
dessutom gjort dig besvär med att
bifoga en del fina bilder. Undrar
just hur mycket tid och arbete du
lägger ner på dessa utskrifter. Jag
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k a n  b a r a  t a c k a !  E n  n y
samlingspärm har fått tas i anspråk.
Vår korrespondens (varför öppnar vi
inte institut?) är nu inne på sitt
femte år. Tänka sig!

Läkaren sa, att jag hade stukat ett
ledband i knäet. Det skulle självläka
inom ett halvår. Nå, det gör inte
särskilt ont längre - bara när jag
anstränger det.
Självfallet såg jag Povel Ramel-
programmet: han är även en av
mina favoriter. Tack och lov för
dessa färgklickar i den grå varda-
gen!
Vad var det för slags blommor på
bilden, som du skickade? Hur som
helst väldigt vackra. Visst finns det
skönhet även i naturen! (Jag har
ännu inte köpt någon digital kam-
era)
Nu kommer snart Gun & Sune och
firar midsommar med er. Jag kan
ditt kalenderår ganska bra vid det
här laget.
Ebbe

A0604
Df3 x f7
Även jag har börjat på en ny pärm.
Jo, det är ganska mycket arbete men
inget extra för att göra två ex. Det
vore kul om du kunde bidra med
fler bilder -ska du inte skaffa egen
kamera?
Det verkar ju lugnt med knäet. Inte
alltid man får beskedet att det läker
av sig själv. Du får således vara lite
försiktig och inte överanstränga dig.
Jo, blommor är oftast vackra och
naturen är ofta skön enligt vår
bedömning. Men den är grym,
känslokall och en massa annat obe-
hagligt. Den innehåller bl a björken
Fingalsson som producerar en
oändlig mängd skräp. Den har nu
fått sällskap av en alm, som jag
dumt nog vårdat som en klenod.
Och så producerar den satans otack-
samma trädtrollet en miljon frön,
som alla ramlar ner i poolen och
förbittrar min tillvaro. Funderar
starkt på att såga ner eländet och
göra ved av det.
Vad är det med min datorklocka?
Den går alldeles rätt och alla mail

visas med rätt tid och datum. Un-
drar om det inte är fel på din dator i
stället.
/alf

E0604
a7 - a6.
Datorklockan: I lördags avläste jag
ett mail vid 19-tiden, avsänt kl
20.28!?
Det slår mig, att vi nästan dagligen
rapporterar, att vi är helt utmattade
av arbete. Hur, eller rättare sagt när,
ska detta sluta? Hur länge tror du
att vi orkar hålla på? Det är en
fråga som börjat bekymra mig allt
mer. Kanske borde man realisera
balkong-tanken i tid - medan man
ännu orkar bära.
I trädgården svärmar nu tusentals
trädborrar. Är detta gissel bekant
även i Eksjö?
Visst, låt yxan gå och gör
slöjdmaterial av virket: snida vackra
skålar, skedar, etc. Värna din im-
age!

Igen: vad heter den sköna blom-
man?
//ebbe

A0605
Lc1 - e3
Tiden är verkligen ur led. Nu när
jag skriver visar alla klockor 21.15
-även datorklockan. Och jag antar
att Netscape hämtar sin tid från
datorn.
När det gäller att stå ut så tror jag
att jag håller på tills jag stupar.
Troligen dör jag inte av arbetet utan
av ilska, som bör kulminera antin-
gen vid juletid eller när höst- eller
vårrengöringen bryter ut.
Flyttar jag till balkonghus kommer
jag bara att byta verksamhet på det
att allt må vara sig likt, AMEN.
I dag har jag hyftsat till almen så
jag numera har en massa ved att
såga upp. Skall sända en bild på
den stackaren.
Birgit gillade inte att jag klättrade
med motorsåg högt uppe bland
grenarna och jag avstod från att
skrika KuCkeliKUU som jag gjorde
när jag sågade ner toppen på en tall
för en tid sedan. -70-åriga gubbar
ska inte sitta i trädtoppar och
skrika!

Ja - vad heter blomman? Olika
böcker föreslår Prydnaslök, Vild-
krokus - vi har alltid kallat den
Skogsstjärna utan att veta varifrån
vi fått det namnet.
Om vi har trädborrar vet jag inte
eftersom jag inte vet hur dom ser ut.
Däremot har jag hittat och dödat två
mördarsniglar samt ett otal andra
snäckditon.
Nu visar klockan 21:26 och nu
sänder jag.
/alf

E0605
Kc8 - b8.
Mördarsniglar finns här också - inte
så få heller. Jag mördar dem genom
att lägga dem i en burk med
rödsprit, sedan eldar jag upp dem.
Jag är en grym typ.
Min frisör berättade en ganska söt
historia för mig idag. Häromdagen
hade han frågat sin femårige bror-
son: “Nå Linus, har du någon flicka
på dagis?” -”Nä, jag tycker inte om
flickor. Jag är mög”.
//ebbe

A0606
Ta1 - d1
Det låter som en grym snigeldöd -
påminner lite om en modern inkvi-
sitionsvariant.
Möghistorien var söt - visst. Men
jag har svårt för det här med homo.
Åter har den svenska riksdagen
fattat ett idiotbeslut. Ibland undrar
jag över om de verkligen är så
dumma som deras beslut visar.
Tänker dom aldrig? Kanske tror de
sig vara föregångspersoner som
skall leda den övriga världen. Så
måste det ju vara med åtskilliga
andra beslut som vi är ensamma i
världen om.
1. Förbjudet att bära kniv - även en
fickdito.
2. Åtala mannen som köper sex -
säljaren går fri
3. Gå rakt ut på ett övergångsställe
- bilar SKALL stanna.
4. Nollvisionen - noll döda i
trafiken - bara en idiot kan tänka
fram en sådan vision.
Bara som exempel. Man blir trött av
olika saker.
/alf
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E0606
Sg8 - e7.

Du har “svårt för det här med
homo”. Ja för mig är det en full-
komligt omöjlig tanke att hoppa på i
röven på en annan karl, eller vice
versa. Det är groteskt. Jag har
aldrig känt någon sådan böjelse. Jag
menar inte, att homosexualitet ska
bestraffas - såvida den inte skadar
någon. Men jag förstår inte, varför
man prompt ska normalisera/legal-
isera sådana perversiteter. Lesbiska
damer har jag större förståelse för -
men det vete fan hur det går till.
Platonisk homosexualitet (dvs utan
sex) är en helt annan sak: den får
väl sägas vara OK.
Och du har firat nationaldagen?
Själv känner jag mig inte särskilt
nationell. Men det är väl en sådan
där fördom, som är nödvändig för
att kunna orientera sig i tillvaron.
Ebbe

A0607
0 - 0
Nej jag firar inte någon nationaldag.
För det första skäms jag över att
vara svensk, för det andra har jag
ingen nationalitetskänsla.
När jag analyserar mig själv inför
fotbollsspektaklet märker jag att det
enda jag tycker är intressant är
Svennis i England. Vilka reaktioner
det skall bli där - beroende på hur
det går. Han är en märklig person-
lighet och jag begriper inte riktigt
hur han klarar pressen.
I går högtidstalade Hussein Canic -
bosnier och skattebetalare i Eksjö. I
ett års tid har han arbetat på
museet, han har familj och är
allmänt omtyckt och skötsam. Helst
vill han stanna i Serige och rota sig
här. Följaktligen fick han i tisdags
sitt utvisningsbeslut från utlännings-
nämnden. Trots chocken höll han
sitt tal.
Vidare har Sverige via sina
tjänstemän utvisat den ögonsjuka
flickan Nadja i Sävsjö samt många
andra - folk som arbetar och vill
stanna i detta usla land. Ta t ex en
läkare som trots bristen på special-
ister av hans art slängdes ut för
några månader sedan - här i Eksjö.
Bara en liten del av de svenska

rasisterna åtgärder redovisas i
pressen.
Nåja, vi är ju bäst på att hyckla -
skälla på danskar men i verk-
ligheten vara mycket värre själva.
Såg du möjligen Mona Sahlin som
inte kunde uttala sig om flickan
Nadja?
/alf

E0607
Dd6 - g6.
Det är konstigt med invandrings-
politiken: det verkar vara fel folk
som fårstanna, resp returneras.
Jämförelsevis har dock Sverige en
generös invandringspolitik: idag har
vi 1,8 miljoner invånare som inte
är födda i detta land. Vi slår de
flesta länder med hästlängder. Våra
grann-länder tycker att vi är idioter.

Det är sent: vi har varit på studen-
tuppvaktning i Hässleholm.
Ebbe

A0608
d3 - d4
Jo, vi är bra på att ta in utlänningar,
fast inte sådana som behövs för att
arbeta här - det sätter sig LO emot.
Däremot går det bra med alla som
garanterat blir socialfall. Visst är vi
idioter.
I Eksjö händer det saker. Kanske
känner du till ryttaren på torget? En
husar till häst på en bastant sockel.
Förra året planterade man perenner
i en rundel kring ryttaren efter en
känd arkitekts anvisningar. Det blev
mycket vackert och beundrat - men
en del tyckte att det såg skräpigt ut
på hösten och våren när växterna
vissnade. 25000 kostade växterna.
Häromdagen grävde man upp allt-
sammans och nu skall det bli gräs
runt hästkraken. En folkstorm har
utbrutit!
Vår granne Eva-Carin Mohlin blev
ytterligt upprörd och har stått på
torget och samlat namn på
protestlistor, man har skällt och
bråkat, tidningen har varit full med
insändare och känslorna svallar.
Så här har det gått till:
RYTTMÄSTARE Brunius, en man
av den gamla stammen - nu 90 -
tycker inte om blommor. Dessutom
är han med i Husarföreningen. Han
anser sig förmer än alla andra - en

gång blev Birgit uppläxad på
apoteket när hon inte tilltalade
honom med hans titel, RYTT-
MÄSTARE - så du förstår typen.
Han talar om för kommundirektör
Svensson, som också är ordförande i
Husarföreningen att något bör
göras.
“En husar har aldrig stått bland
blommor! Och dom skymmer sock-
eln.”
Svensson ringer herr Schön, som
innehar någon form av beslutande-
rätt och talar om att blomskräpet
borde bort. Kalabalik utbryter på
Tekniska kontoret, herr Rosén, som
är chef för parksektionen blir fly
förbannad över att få en idiotisk
order, men lyder till slut. Och så
bryter kriget ut -tydligen begrep
ingen av de diktatoriska herrarna
vem de gav sig på. Stalinfasoner,
maktfullkomlighet, felaktiga beslut,
regelvidrigheter, m m.
Detta bråk kommer att vara länge
och ge anledning till många skämt
-avlyssnade på torget.
-Lägg skiten efter husarparaderna
bakom kusen för helvete!
-Ta ut hela ekipaget till Ränneslätt -
där passar det bäst!
-Gräv en grop kring kusen så man
ser HELA sockeln!
Ack ja. ------------
Sänder en bild på en märklig växt
som av egen kraft har invaderat vår
kulle. Enligt grannen Fingalsson
heter den Trädgårdsnattviol och han
har flera gånger köpt den och
försökt att få den att trivas men
icke. Alla dör. Men här.....
/alf

E0608
Dg6 x f7. Du slår tillbaka: Lc4 x f7.
Jag igen: e5 - e4.
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Hur ska det gå för Husaren? Du
måste berätta fortsättningen! Det
var en dråplig historia.
Du tar fantastiska bilder med din
nya kamera!
Nu har det åter blivit sent och jag är
för sömnig för att orka skriva något
mera.
Ebbe

A0609
Le3 - f4
Jag köper dina dragförslag.
I går kryssade ryttmästaren in på
torget, medförande en liten ful
blomma samt ett plakat. Han plac-
erade krukan och plakatet i jorden,
men upptäcktes av den fortfarande
uppretade folkmassan och hejdades
av en bygdens son Axel Josefsson.
Vad stod det å plakatet? Jo att
HUSARERna skulle plantera blom-
mor igen - men då skulle det vara
på precis samma sätt som det var
för trettio år sedan. Det viktiga var:
HUSAR på torget - HUSARER
bestämmer!
Till saken hör att flera husarer har
skrivit på Eva-Carins lista och ännu
fler har sagt att de tycker som alla
andra men inte vågar av fruktan för
att trakasseras av hövdingen Brun-
ius - förlåt, RYTTMÄSTAREN.
Axel Josefsson, som i vanliga fall är
en timid person hejdade husaren
och framförde sina åsikter med hög
röst:
- Du kan ta din jävla blomkruka och
ditt jävla plakat och dra ända in i
helvete - där du troligen passar bäst!
Herr ryttmästaren blev stum och
förvirrad av detta utomordentligt
klargörande tal och kunde bara
stamma fram några inövade
PTROO...HopplaHoppla..SmacS-
mack.. med fler liknande.
Det var inte utan att en empatiskt
lagd person kunde tycka synd om
herr ryttmästaren. Här kom han
med ett försonande plakat och en sk
blomma - dvs absoluta höjden av
vänlighet mot det idiotiska folket -
han hade antagligen väntat sig
hurrarop och jubel och övat in
lämpliga gester framför spegeln -
och så blir han så illa bemött....
I mängden hördes en stilla kom-
mentar: -Akta så inte gubbjävelen

får hjärtstopp!

Nu har det kommit några droppar
regn och det skulle behövas mycket
mer. Jag har nog stans värsta
vattengenomströmning. 4-5 kibikm-
eter går det säkert åt per dygn. Så
har dom ju också ringt och undrat
om jag brygger öl eller hembränt
eller kanske har hål på något rör
någonstans.
/alf

E0609
g7 - g5.
Jag uppfattar ryttmästaren som en
otidsenlig, patetisk figur. Och var
det inte ganska riskfritt för Axel
Josefsson, med folkhopen bakom
sig, att visa sig stöddig och ta till
väldigt grova ord mot den gamle
stofilen?
Vad använder du så mycket vatten
till?
Har druckit vin; det är sent - nog
sagt.
Ebbe

A0610
Lf4 - e5
Vatten? Poolen läcker, gräsmattan
är vattenalkoholist, och alla de an-
dra skriker  hela tiden som
törstande, försmäktande plantor i
öknen - Vatten! VATTEN...
I dag skall Eva-Carin överlämna
alla insamlade namn till en kom-
munpolitiker. Troligen skall det ske
i säll-skap av tidningsreportrar.
Visst är han patetisk, ryttmästare
Brunte. Men han har under en hel
livstid retat alla Eksjöbor med sin
uppblåsthet och sin löjliga titel-
sjuka, så nu rinner det över lite. Tur
i alla fall att det inte är Moskva...
/alf

E0610
Th8 - h7.
Volvo-handlaren här i Osby har en
Renault Megane Classic 1998 års
modell, 9000 mil, till salu för 67000
kr. Någon åsikt?
Vackra sommarkvällar känner jag
mig extra svårmodig, i synnerhet
om jag är ensam. Jag förstår inte
riktigt varför.

I morgon kommer regnet, sägs det.
Ebbe

A0611
Lf7 - c4
Renault Megane var en av de bilar
jag provade när det var tid. Det
enda jag hade emot den var
ljudnivån. I övrigt har jag inte
mycket att säga - ring till Sune så
får du bättre besked.
I dag är eksjösidan upptagen av
namnöverlämning, gnabb mellan
kommundirektör och tidningsre-
porter samt besked om snabbt beslut
i Tekniska nämnden: Perenner skall
tillbaka!
Husarer skall inte bestämma!
I dag fick jag en Brukspatron för
reparation. Den var tillverkad 1994
men i fint skick verkade det som.
En man i Staffanstorp, Schotte Pers-
son, hade sänt in apparaten med ett
följebrev, som bör bevaras till
eftervärlden.
Diagnos: Varmvattnet tog
slut. Fann att säkringen
hade gått sönder. Sätter i
en ny, en smäll hörs från
pannrummet. Tvättar mig
tillsvidare i bäcken.
Många hälsningar
Schotte Persson.
Kanske är det en ättling till Fritjof
Nilsson eller Frans G.
Intenet är fantastiskt - när det gäller
att hitta böcker. I många år har jag
försökt få tag i en bok av Hammond
Innes - Campells kungarike. Så
hittar jag en ny antikvariatsajt,
skriver bara titeln och en sekund
senare ser jag att den finns på
Gregers i Malmö, 55:-. Beställer
och får den efter 4 dagar, 80:- inkl.
porto.
Värre är det med en som det
tydligen bara finns två ex av i
Sverige - på biblioteken i Umeå och
Malmö - Mellan Fantasi Och Verk-
lighet av Henry Kjellson. Någon
lånade den av mig för 20-30 år
sedan och så var den borta. Nu
antecknar jag. Det finns faktiskt en
på dig!
/alf

E0611
Se7 - g6.
Vad man än må tycka om blommor
kring Husaren, så inte ska herrrarna
Svensson och Schön ta order ifrån
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ryttmästaren. Det är väl dessa två
som främst har ansvaret för kalaba-
liken i Eksjö? Ryttmästarens aktion
ser jag mest som ett patetiskt försök
att domdera den sista bastionen -
husarstatyn. Hur som helst tycks
spektaklet liva sinnena i Eksjö.
Vad menar du med: “Det finns
faktiskt en på dig”. Har jag glömt
lämna tillbaka en bok som jag lånat
av dig? I så fall vilken?
Det blir nog köp av en Renault
Mégane Classic. Inte tycker jag/vi,
att ljudnivån är hög. Du ska inte
komma här och snacka om ljudnivå!
Då skulle du besöka ett nutida dagis
- att döma av ett TV-program som
jag såg i kväll. Personalen rekom-
menderas nu att använda hörsel-
proppar. Vart är vi på väg?
Ebbe

A0612
Lc4 - g8
Vacker sommarkväll - alldeles
stilla, lagom varmt i fågelsången -
då lägger sig svårmod och vemod
som ett täcke över dig - och mig.
Man sitter där och vet inte vad man
skall göra av härligheten. Hur
njuta? Hur glädjas? Hur dela allt
detta med någon - som inte finns,
just nu? Jag flyr skönheten, dricker
öl och läser.
För övrigt är det hela ett fenomen
som drabbar folk i brännvinsbältet -
bara spriten gör att man står ut.
Om bok: När jag besökte dig i
Undenäs, juli 99 lånade du en bok
av Roald Dahl, Hustrubytet och
andra noveller. Jag tror att du har
den kvar någonstans. Kommer du
ihåg huvudnovellen? Mycket bra
enligt min bedömning.
Så - det skall bli en fransman? Fick
Vi Bilägare i dag där man testar
den nya C3. Mycket beröm men
också ris. Billig är den i alla fall -
115000:-. Ett tag trodde jag att jag
ev. skulle byta till C5 men det blir
inte av. Nästa år kommer C4, som
är avläggaren till nuvarande Xsara,
och det är nog den modell som
passar mig bäst.
Jag skall visst komma och snacka
om ljudnivå. Jag har sysslat med det
i hela mitt liv. I skolan t ex.
På Studiegården, dit alla fick

komma samtidigt med att mina
busar hade lektion, skulle det vara
tyst. Nå, man fick tala med varan-
dra i viskande ton eller tala lungt -
ungefär den ljudnivå som råder på
en finare restaurang utan musik. Då
gick det utmärkt - som jag berättat
tidigare - en lunchrast var det 90
pers i salen - alla läsande, datorspe-
lande, samtalande, elektronikbyg-
gande eller slöande. Hur kunde
detta vara möjligt? Att få vara där
var ingen rättighet - det var en
förmån. Jag kunde köra ut vem som
h e l s t .  O c h  s å  h a d e  j a g
fjärrkontrollen. Den hade jag kop-
plat så att när jag tryckte på
KNAPPEN därför att jag tyckte att
någon blev för ivrig och högtalande
- då slocknade alla datorer samti-
digt. Behövdes inte ofta!
Visst vet jag hur det är i skolan och
på dagis. Det hör man på Tora och
Frida. De har röstresurser som gör
att de i framtiden kan tala på
S e r g e l s  T o r g  h e l t  u t a n
ljudanläggning och bli förstådda i
Kista och Huddinge. Det du!
/alf

E0612
(H-)järnvägar! Sg6 x e5.
Boklånet erkännes: har hittat Dahls
bok i hyllan. Hur ska jag förfara?
Idag slog jag till och köpte nämnda
Renault-bil. Jag fick betala 58 000
kr i mellanskillnad. Nu får man
bara hoppas, att det inte blir för
många reparationer. P g a vissa
åtgärder kommer den dock ej att
levereras förrän om en vecka eller
två.
Nu blir jag snart gräsänkling igen:
den 24 juni reser Inger med en
väninna till Rom på en vecka.
Nu ska jag se på travet.
Ebbe

A0613
Lg8 x h7
Låt boken stå där den står. Det
viktiga är ju inte på vilken hylla den
finns utan att man VET det! Säkert
träffas vi och kan utbyta även
böcker någon gång.
Hoppas att du blir nöjd med bilen!
Den har gått långt på kort tid och
det betyder att förödande kallstarter
inte är så många. Men det är ju

mycket annat som slits och i alla
begagnatköp betyder turen ganska
mycket. Lycka till! (Fick du således
9000:- för din gamla?)
Vädret är verkligen omväxlande -
regn och solsken. Det går i alla fall
åt mindre vatten!
Gräsänkling? I mina öron låter det
inte alls dumt. Då skulle jag ha
tagit bort alla dukar och prydnads-
saker som jag måste flytta på varje
dag, tagit bort spislock och annat
krafs och gått in för ett bekvämt liv
- fast det hade nog blivit tråkigt i
längden. Det finns inte längre några
scandal beauties to invite - not for
me. But maybe you could call Anita
Wall?
Förresten - är Inger så återställd att
hon obehindrat kan sticka i väg till
Rom? Det verkar ganska tufft i
mina öron.
Du som är uppe sent - njuter du av
Vita Huset? När jag inte orkar vara
uppe så länge spelar jag in - visst är
det en fantastisk, underfundig dia-
log som utbryter i rutan?! I övrigt är
det bara hysteri eller hyckleri. Fot-
boll är enbart hysteri och politik
enbart hyckleri. Hysteripriset går till
ryssar i Moskva och hyckleripriset
tog kvinnan Tahlén, som - på tal
om en forskande professors resultat
när det gällde anledning till den
katastrofala ökningen av sjuka per-
soner - kunde meddela att han hade
helt fel. Man undrar: Är dom
verkligen så dumma? Eller tror
dessa idiotpolitiker att vanliga
människor är så dumma?
Bifogar en bild på den tilltufsade
almen (nästa sida), som jag skrev
om tidigare. Tänk dig en gammal
stöt uppe i toppen - skrikande
KUCKELIKU!
/alf

E0613
Se5 - d3.
Vad heter antikvariatet, vars sajt du
hittade?
Senaste numret (sex!) av tidskriften
Femina innehåller bl a en flersidig
artikel om huvudvärk och migrän
(sid 168-172). Kronobergskliniken i
Växjö och doktor Steen BoesHansen
sägs klara av de mest svårartade
fall. En kvinna, som haft mycket
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svår migrän i 30 år, avvärjer nu
anfallen lätt med hjälp av Zomig
nässpray. Kanske du borde läsa
artikeln!
Samma tidskrift nämner även, att
det nu finns ett pepparplåster som
hjälper mot muskelsmärta ex-vis i
ryggen (sid 166).

Nu blev jag så sömnig. God natt!
Ebbe

A0614
b2 - b4
http://www.antikvariat.net/
heter sajten som jag söker på.
Annars brukar jag kolla kb.se -
Kungliga Biblioteket, varifrån man
kan gå vidare till en massa olika
funktioner.
Problemet med mig är att jag inte är
tillräckligt intresserad av mitt
välbefinnande - men mer av att
kunna skapa. Därför blir det aldrig
av att göra något förrän det är
tillräckligt akut. Huvudvärken är
inte värre än att jag klarar av den
med de medel jag har - du skall
också veta att jag läst hur mycket
som helst på olika sajter. Men
Femina har ingen! Kanske tror dom
att kvinnor inte bryr sig om inter-
net.
Läste också om en kåseriskrivande
ungdom som var irriterad på sina
föräldrar eftersom de vägrade att
använda SMS. Vet du vad det är?
Ser du Vita Huset?
/alf

E0614
Jaha, det såg du. Well: Ld7 - c6.

SMS är textmeddelande per mo-
biltelefon - men jag har aldrig
använt mig av den funktionen; av
den enkla anledningen att jag inte
har någon mobiltelefon.
“Vita huset” har aldrig legat rätt i
tiden. Förmodligen har jag missat
något. Ska försöka se den framde-
les.

Tycker det känns som om ett nytt
migränanfall kan vara i antågande.
Det skulle känts lugnare, om jag
hade haft hemma något av de
preparat som nämns i Femina-ar-
tikeln. Men jag känner ingen
läkare, som kan tänkas skriva ut
meducin till mig, bara för att jag
tror att migrän är på g. Skulle jag
inte kunna få köpa några tabletter
av dig - att hemma för säkerhets
skull och tills jag själv kan få något
utskrivet?! I artikeln nämns:
Naproxen; triptanerna: Imigran,
Zomig, Maxalt, Naramig, Almogran
och Relpax.

Nu ska jag se på C E Häckner.
Ebbe

A0615
Lh7 - f5
Jag kan sända dig en eller två
Imigran 100 mg. Normalt börjar
man med 50 mg för att testa - under
minst ett år använde jag sådana
med gott resultat. Sen tyckte jag att
de blev mer och mer verkningslösa
och då fick jag di STARKE. En
eller två gånger i månaden behöver
jag - men det gäller att använda rätt
tablett till rätt typ av värk. En hel
vetenskap.... Sänder i morgon,
söndag.

Förstår inte riktigt hur du menar
m ed  “ i n t e  r ä t t  i  t i den ” .
Sändningstid? Republikaner-demo-
krater? ? Det är förstås en jude som
skrivit serien. På alla intellektuella
områden är de överlägsna.
Jag fick en bok i födelsedagspresent
- KODBOKEN av Simon Singh -
och där kan man läsa om alla de
skarpa hjärnor som skapat och
knäckt olika krypton. Påfallande

många av dessa genier var judar.
Men så går det när ett helt folk
grillas i öknen under 40 år så att att
bara de smartaste överlever. Sen
kan man alltid spekulera om vem
som var urfader och urmoder till
detta folk, men det är nog lugnast
att låta bli. Numera ser jag ibland
på Discovery - där finns en del
intressanta saker, bl a om historia -
arkeologi. /alf

E0615
b7 - b5.
Jag tackar för ditt erbjudande av
Imigran!
Det är Vita Husets sändningstid,
som inte har passat. Men i går såg
jag faktiskt den aktuella delen. TV-
serien ligger nog ganska nära verk-
ligheten. Huvaligen! Det är en farlig
värld vi lever i. Inte kan man hoppa
av heller.
Ebbe

A0616
Sa3 - c2
Har just varit nere och postat brev
till dig. Men det blev bara en
Imigran 100 mg - jag hade inte så
värst många kvar. Det bör räcka
med en halv åt dig - du är ju
nybörjare. Jag var inne via Google
på IMIGRAN och hittade mycket
intressant. Titta själv! Läs de fyra
första sajterna! Det är många som
har synpunkter.
Börjar undra lite över den brunn
som jag regelbundet brukar ramla
ner i -för att sen kravla mig upp och
hålla mig borta från kanten. Prob-
lemet är att jag inte känner någon
längtan efter att komma upp utan
tycker att det är lika bra att stanna
nere och det har varat alldeles för
länge. Så har jag aldrig tyckt tidiga-
re......tror jag.
Vita Huset är en lite ljuspunkt -
man förstår varför den har vunnit
alla pris i USA.
USA ja. Om man som jag ser den
här planeten som ett ställe där olika
bakterikulturer frodas, då skulle jag
som laborator satsa på den vaiant
som håller till i just USA. Kanske
jag orkar reda ut varför någon gång.
Även blommor kan se hängiga och
deppiga ut...
/alf
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E0616
Lf8 - d6.
Tack för att du gjorde dig besvär
med Imigran.
Av dina mail att döma har du på
sistone inte befunnit dig i någon
brunn. Därför blev jag litet förvånad
och bekymrad över ditt senaste
mail. Samtidigt undrar jag vad du
menar med “brunnen”? På en skala
1-10? Alla är vi väl litet ledsna och
deprimerade ibland. Själv är jag det
nästan jämt. Kom igen, Alf!

Idag har jag persedelvårdat träd-
gården intill utmattning - igen. Just
som jag tänkte stappla in, fick jag
för mig att rycka upp litet ogräs
emellan ölandsstenarna på ter-
rassen. Satte mig på huk, vred litet
på kroppen - och så small det till i
knäet igen. Det gjorde rejält ont.
Och nu är det således lika illa igen.
##¤%%&&=?&¤***”!!!

Jag börjar mer och mer anta din syn
på mänskligheten. Det är för
djävligt som det går till här i
världen! Men så har vi undantagen
(“adeln”) - de som gör att man trots
allt hoppas. Eller - vad vet jag - är
det ändå bara en minoritet (en
negativ adel s a s) som har floppat
ur? Ånyo: hur ser verkligheten ut
egentligen? Massmedia har ett stort
ansvar!
Ledsna blommor? Ja men “I min
lilla, lilla värld av blommor finns
det plats för alla och en var - - - det

är klart att ni ska följa med mig, jag
vill ej ensam gå”. Så ska du sjunga
- så blir de glada igen!
Ebbe

A0617
Sc2 - e3
Jo tack, jag kommer igen. Brunnen
- tror att jag skrev om denna
liknelse för länge sedan. Vi går
visst båda mot en sorts gemensam
ståndpunkt/sinnesstämning.....
Du lär få vara lite försiktig med
dina måttlösa rörelser. Har du pro-
vat med elastisk binda eller s k
stödstrumpa? Kanske du kommer i
håg att jag allltid har en sådan över
höger handled. Tar jag bort den
dröjer det inte länge förrän det gör
ont som faen. Har du försökt med
liniment?

Inte skall du rycka upp ogräs så där.
Gör som Birgit - häll på ättika!
Allvarligt talat - jag beklagar och
känner stort medlidande med dig.

Nej - sjung inte, Ebbe! Såna där
sentimentala visor får mig att rysa
och huden knottrar sig.
/alf

E0617
Enligt mitt bräde har du en bonde
på e3. I annat fall skulle du väl ha
slagit min häst på d3. Du avser
kanske i stället: Sc2 - d4?
Tack för korrektur och Imigran,
som kom idag.
Ebbe

A0618
Mitt första drag var e2 - e4.
I 7de draget använde jag den till att
slå din bonde på d5. Jag kan således
inte ha någon bonde där. Sänder en
bild av brädet efter mitt senaste
drag. Vad är fel?
/alf

E0618
Hej! Inger har erkänt, att hon råkat
stöta omkull några pjäser. Jag har
nu ställt upp dem efter ditt bräde.
Det får bli: Td8 - e8.

Vi åker förmodligen till Undenäs på
torsdag. Så vi får nog göra en
veckas uppehåll då.

Värme lamslår mig. Kyla lamslår
mig. Jag borde bo i en tempererad
zon.
Ebbe

A0619
d4 - d5
Tråkigt med brädet. Men - gör du
inte så att du antecknar varje drag i
en liten bok? Det gör jag och därför
kan jag när som helst köra igenom
ett parti. Och då har jag många
gånger - som du säkert vet - hittat
alla fel som jag gjort.
Nå - jag tycker att vi har en verkligt
fin sommar i år. Hittills. Den är
ungefär som de somrar man minns
sedan barndomen. Och jag lider inte
av värmen precis - det går alltid att
svalka sig.
I dag har jag haft besök av en ung
dam som ville prata investeringar.
Jag begriper inte varför det så ofta
händer att folk ringer och vill
pracka på mig olika saker. För en
tid sedan ringde en man som talade
enbart engelska och ville att jag
skulle titta på hans erbjudande från
något som hette Manhattan Bank
-Invest. Och den här damen kom
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efter att en duktig pratare hade
övertalat mig att träffa någon från
deras firma i Jönköping. Trots att
jag säger att jag inte har några
pengar att investera och att de inte
kommer att tjäna ett öre på mig, så
envisas de. Jag begriper det inte.
Men det var en kul flicka - det var
riktigt roligt. När hon gick tackade
hon för all vad hon fått lära sig !
HaHa.
Du åker i morgon och vi gör
uppehåll. Stannar du i Undenäs när
Inger åker till Rom? Hoppas att du
får en sköööön midsommar i lagom
berusat tillstånd!
/alf

E0619
Lc6 - b7.
Nej, jag stannar inte i Undenäs. Jag
fortsätter ifrån Göteborg till Ängel-
holm och hälsar på Knut Lundquist,
som har ett sommarhus därstädes.

Knut och Svennis har förresten
uppskjutit schackspelandet till
hösten.

Jag önskar dig detsamma, alltså - en
sköön midsommar!
Ebbe

A0625
Se3 - g4
Jaha, så är midsommar avfirad med
traditionell sill, snaps, potatis och
jordgubbar. Det blåste, regnskurade
och var allmänt djäfligt i luften,
men vi stannade ute hela tiden. Det
tog två timmar att klara av allt.
Färskpotatis, ja. De man köpte i
affärerna var stora, stöddiga knölar,
som mest smakade vatten. Mina
specialare i växthuset hade tydligen
fått fel gödning - de skapade blast
som blev nästan två meter hög men
ytterligt få pärer större än duvägg..
Jag tömde fyra spannar och fick
ihop så många att jag kunde servera
några per person som förrätt innan
smaklökarna påverkats av starkare
saker som sill & snaps. Alla sa
“Ummmmmm!!”
I går - söndag - blåste det som om
fan hade aktier i vindkraftsindus-
trin, det regnade som under Niagara
och den svenska midsommaren
motsvarade sitt rykte. I media kunde
man höra och läsa om våldtäkter,

rån, mord, fylleri och andra Homo-
SapiensAktiviteter - allt var mao
som vanligt. Sommaren har nu tagit
slut och skönt är det. Skönt att
slippa gå ut för mycket i den satans
naturen - nu kan man i lugn och ro
tillverka Brukspatroner och syssla
med CAD, böcker och andra icke
motionsgivande verksamheter.
Hur är det med dig? Träffat Knut
med mustaschen? Vinkat av Inger?
Ont i knäet? Jag väntar på mail från
Osby!
/alf

E0625
Kb8 - a7.
Trist midsommarväder även i Unde-
näs. På söndagen körde jag Inger
till Göteborg, där hon övernattade
hos Ingegerd. Sedan fortsatte jag till
Knut Lundquist i Ängelholm.
Anlände vid 21-tiden, låg över två
nätter, återvände idag vid 15-tiden
till Osby.

Knut och jag, som inte setts på 35
år, hade givetvis mycket att tala om:
vi satt uppe till klockan två varje
natt. Det var just inget badväder.
Men vi gjorde cykelturer - och
krogbesök. Han hade massor av
diabilder att visa: karl´n har varit
gästforskare i Amerika (ett tiotal
gånger), Brasilien, Frankrike, Ja-
pan, Australien, Nya Zealand +ev
några till. Hans forskningsämne är
“lignin”, ett bindämne i trä. Och så
spelade vi schack: det blev remi.

Jag vet inte vad det är med mig och
mina ögon i kväll: texten på
bildskärmen flimmrar så väldigt för
mig. Ett migränanfall på gång -
eller vad?
Ebbe

A0626
Sg4 - f6
Om det bara flimrar för dina ögon
när du sitter framför dataskärmen,
så har det troligen med datorn att
göra. Om det vore fel på dina ögon
skulle du ha samma flimmer hela
tiden oavsett vad du tittar på.

Självklart hade du mycket att tala
om med lurige Knut. Råkade titta
på hans bild på nätet och helt
plötsligt satt han där UTAN mus-

tasch!! När jag sparade bilden var
det just så det blev, men jag ville ha
den vackra rabatten under näsan.
Nå, det gick så småningom - du kan
se resultatet nedan.
Jag jobbar på för att bli klar med 10
Brukspatroner. När som helst kom-
mer det besök - Pias svärföräldrar
har aviserat förbifart och själv kom-
mer stockhôlmarna i nästa vecka.
Och en av mina kunder, John
Backman på PEAB, Sundsvall, vill
hälsa på i juli. Han har talat om
detta i flera år, och när han nu ändå
är i Stockholm, så ville han se hur
jag såg ut - säger han. Enligt andra
på PEAB har han verkligen lagt ut
texten.
Gå nu och skaffa dig egna Imigran -
eller hellre något substitut, för de är
inte billiga precis! Jag läste någon-
stans att om man tog två ganska
billiga läkemedel fick man precis
samma effekt.
/alf

E0626
Te8 - f8.
Jag mejlade lösmustaschen till Knut
som svarade, att “Organisk kemis
web-redaktör har en humoristisk
ådra som inte bara drabbar mig”.
Ebbe

A0627
Sf6 x e4
I går fick jag en bok från antikvariat
- Bahamakrisen av Desmond Bag-
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ley. Inuti den fanns ett brev, adres-
serat till Ulla. I boken hade Ulla
skrivit in sitt namn: Ulla Pettersson
med en typisk kvinnlig, lite tillbaka-
lutad stil. På sista sidan hade hon
skrivit ner några reflektioner till
Bertil. Bertil hade skrivit brevet:
Hej lilla Ulla! ---- daterat 10/1
1980. När man hittar sådana saker
börjar fantasin leka med dessa
människor -frågor uppstår: Hur
hamnade boken i antikvariatet?
Varför tog man inte bort brevet?
Osökt kommer jag att tänka på en
novell av Strindberg (tror jag) där

en man står och läser på ett telefon-
block och återupplever en period ur
sitt liv. Du vet säkert vilken
berättelse jag menar. Bifogar brevet.
/alf

E0627
Sd3 x b4.
Bertils brev tarvar knappast någon
djupare analys: det rör sig om en
äktenskapskris. Han vill komma till-
baka och lovar sköta sig i fort-
sättningen.
Men om man kryster fantasin och
vrider till det, kan man möjligen

komma fram till motsatsen: Han vill
inte ta ansvaret för brytningen.
Skriver ett slarvigt och taffligt brev
för att hon ska ta beslutet om
definitiv brytning. Omöjligt att veta
vilket utan att känna kontra-
henterna.

Lustigt nog har Ulla fått ett ansikte:
på härstädes ICA finns en Ulla, som
på sistone sett ledsen och bekymrad
ut. Man skulle kunna ana
äktenskapsbekymmer eller något dy-
likt. Någon borde bjuda henne
“rödaste smultron med mjölk och
vin”. Men antagligen har hon bara
huvudvärk el dyl.
Ebbe

A0628
Lf5 - e6
Ser du - jag ger dig chans att ta
bönder och smiter fegt undan!
Det är nog inget vanligt gräl mellan
Ulla och Bertil. Brevet i boken låg i
ett flygpostkuvert med påskriften
Till Ulla från grannen. Bertil hade
ritat ett frimärke och skrivit pris:
1:30. Och Ulla hade skrivit i boken
- detta bifogas. (nästa sida) Vad får
du ut av detta? Kanske skulle jag
ringa antikvariatet och fåga om de
vet något om var boken kommer
ifrån. Här är ett förslag när det
gäller din ICA-Ulla: Köp en ros,
handla på ICA och inled ett samtal
med utgångspunkten att överlämna
rosen och säga att hon verkar ledsen
och behöver muntras upp. Vill hon
ha råd? Jag står gärna till tjänst!
Varför inte bli kurator?
Troligen inverkar penicillin på Dol-
contins smärtstillande förmåga. Fy
tusan.
Hoppas du fick mycket post i dag!
/alf

E0628
Sb4 x a2.

Jag tackar för korrekturet, som kom
idag.
Förstår inte varför och vad Ulla
skrev i boken. Och hennes namntec-
kning i boken! Hade inte hon
prydlig, tillbakalutad skrivstil? Den
slarviga handstilen liknade väl Ber-
tils?
Håller på med “Lewis resa” av Per
Olov Enquist .  Har  kommit
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halvvägs. Boken ger en intressant
inblick i pingströrelsen. Ja nä, det
skulle föra för långt att här och nu
redogöra för innehållet och mina
reflexioner. Du har kanske läst den?
Om inte - läs den! Så kan vi
diskutera den sedan. Den är faktiskt
mycket intressant. Och som vanligt
välskriven, när POE hållit i pennan.
Dumt nog har jag suttit och sett TV
ända tills nu. Sömnig.
Ebbe

A0629
Td1 - d2
Nej, jag har inte läst Lewis resa -
har inte boken, tyvärr. Det har varit
ett sådant dygn då jag inte kan göra
så mycket - varken läsa eller skriva.
/alf

E0629
Sa2 x c3. Du slår tillbaka: Se4 x c3.
Jag igen: b5 - b4. Det här partiet
har jag länge sett som förlorat.
Egentligen vill jag ge upp. Men du

vill kanske fortsätta.
Det känns precis som om jag skulle
få ett migränanfall igen. Jag börjar
misstänka, att jordgubbar kan vara
en utlösande faktor. Vad tror du om
det?
Ebbe

A0630
I längden har nog svart ingen chans
- om inte vit gör något misstag. Om
du vill så börjar vi på nytt och du
har vit.
Eller så kan vi experimentera -jag
skulle vilja se vad du som vit skulle
göra om jag som svart flyttade
annorlunda efter Td1 - d2. Vad
sägs?
Vad gör di vide om jag drar Tf8 -
f4?
Har du provat den Imigran som jag
sände dig? Hur verkade den? Jord-
gubbar? Kanske - de är mycket
syrliga och innehåller en del mys-
tiska ämnen har jag hört. Har du
fått egna recept på tabletter? För

min egen del hoppas jag på att
senaste perioden skall vara slut . Är
sömnig, trött och retlig.
Har du hört talas om Robert Kap-
lan? Hittade en resencion i SvD
med rubriken Varning För Den
Farliga Demokratin. Det handlar
om Kaplan, som anser att demokrati
i vår mening inte kan tillämpas
överallt bland alla folk med seder,
religion och förutsättningar som
inte passar. Äntligen någon som
ifrågasätter våra lustiga ideér!
Om jag kommer ihåg sänder jag
artikeln tillsammans med nästa
månadsblad. “Kan en demokratiskt
vald ledare i ett instabilt land inleda
fredsförhandlingar? ICKE! En up-
plyst diktator kan det däremot.”
Vad är det som är så intressant med
Pingströrelsen? Mina kontakter med
människor som tillhör denna kyrka
har fått mig att misstro det mesta
inom rörelsen. Hyckleri, förljugen-
het, maktmissbruk - usch.
/alf

E0630
Den vide flyttar Tornet f1 - e1.
Nej, jag har ännu ej varit hos läkare
och fått meducin emot migrän.
Därför har jag nogsamt sparat Imi-
granen.
Robert Kaplan känner jag inte till.
Men hur ska en “upplyst diktator”
komma till makten? Det är nog
många som känner sig “upplysta”
och därmed kallade.
Jag har inte sagt, att jag sympatis-
erar med pingströrelsen (som svär-
mar för en upplyst diktator!). Men
POE:s bok ger en intressant inblick
i pingströrelsen och förklarar my-
cket om dess anhängare. Samtidigt
är den ett stycke svensk historia.
Ebbe
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