
Internet mail Ebbe - Alf december 2002
A021201
Le7 - d6
Skicka gärna ett efterlysningssignal-
ement på Svennis! Det kan vara kul
att spana in mannen.
Jo, Relpax hjälper. Men jag vill inte
ta det för ofta - då blir det som med
annan meducin - den botar inte
längre, kroppastôllen har lärt sig att
djäflas.
Jag begriper inte riktigt det konstiga
med att du repar lingonris i skogen
med några dagars mellanrum. Men
du menar antagligen att det inte var
så länge sen du var ute och repade
lingon - det verkar som om det var
igår. Tiden har en annan dimension
när man blir äldre.
Det finns så mycket annat som kan
verka konstigt. Humor, t ex. Eller
filmer och böcker som man tidigare
tyckt vara bra är numera mest
blahablaha. Är det vishet eller dum-
het?
Såg just ett program på Discovery
om framtida utveckling inom rymd-
teknik, genteknik och vetenskap i
allmänhet. Även om spekulation-
erna är väldigt fantasifulla, så är de
ändå märkligt bundna till dagens
kunskapsnivå. Och den största
begränsningen ligger i detta: Om
m a n  k a n  f a n t i s e r a  o m
MÄNNISKANS framtida förmåga -
varför är det då så främmande för
dessa framtidsfans att spekulera vilt
om andra varelsers nuvarande
möjligheter?
Inte så konstigt kanske.
/alf

E021201
Dg3 - g5.
F adjunkten Sven-Åke Olsson, 68
år, har avvikit och antas gömma sig
i kyrkokören. Han är ca 175 cm
lång, kraftig kroppsbyggnad, mörkt
hår som dock börjat gråna och
glesna betänkligt, många och stora
tänder; han bär glasögon. Han
förväntas kunna taga vara på sig
själv.

Jo, jag menade (som du trodde) att
åren rullar iväg så fort nu.
Ebbe

A1202
Sf6 - d5----passa dig noga!
I dag kom komponenter som jag
väntat på så nu blir det att stå i
källaren och maskinlöda 20 kort.
Lasse på Relek ringde i dag och sa
att allt var slut. Mycket kul och
arbetssamt.
På två dagar har jag inte vräkt i mig
något smärtstillande. RelPax håller
lääääänge verkar det som. Men nu
måste jag nog få i mig lite godis.
/alf

E1202
Le2 - g4.
Trött och ont i huvet. Har just
kommit upp ifrån källaren, där jag
stått och monterat lagerhyllan
“Sten”.
Ebbe

A1203
f7 - f5
Sten? Det låter som IKEA. Fick du
ihop hyllan?
Den här årstiden blir värre för varje
år. Eller är det bara som gamla
stötar får för sig? Mörkt, kallt,
ruggigt, dimmigt, slaskigt, äckligt.
/alf

E1203
Lg4 - d1.
Jo, jag fick ihop IKEA-hyllan. Plus
en stegpall.
Vädret, ja. Det hade nästan varit
bättre med inget väder alls.
Ebbe

A1204
Ld6 - f4
Inget väder alls!? Hur i helvete
skulle det se ut?
Här är lite turbulent just nu.
Majoritetsägaren Johnny Styffe i
Cad One Sweden AB vill inte vara
med längre och jag håller på att
försöka lösa framtiden för bolaget.
Samtidigt med beställningar och
Brukspatroner. Mycket kul.
/alf

E1204
Dg5 - h4.
Hur ser ägareförhållandena ut i
CAD One Sweden AB? Kan/ska du
lösa ut Styffe?
I kväll har vi varit i Hässleholm och

sett den prisbelönta finska filmen
“Mannen utan minne”. En säregen
historia; en skröna kunde man nog
säga.
Ebbe

A1205
Lf4 x h6
Antar att du tar tillbaka med
DAMEN och i så fall blir mitt drag
Dd7 - g7
Jodå, Styffe skall nog lösas ut men
kanske inte bara av mig. Det finns
andra som är intresserade. Att vara
utan minne låter farligt. Jag vet
inget om filmen. Endast arbete
gäller.
/alf

Kedjebrev om ihjälsparkad treåring.

E1205
Dh6 - c1.
Hur många delägare är ni i CAD-
bolaget? Hur många aktier? Kursen?
Hur många har du?
Jag förstår inte vad det är för
monster, som kan sparka ihjäl ett
treårigt barn. Det måste ju finnas
någon förklaring. Om man kände
familjen mycket väl, kunde man
kanske hitta något slags nyckel. Jag
lovar vidarebefordra kedjebrevet.
Ebbe

A1206
e4 - e3
Johnny Styffe har två tredjedelar
och jag her en tredjedel av aktierna.
Någon kurs lär det inte finnas.
Enligt den nya lagen måste varje
aktiebolag ha 100 000:- i aktiekapi-
tal. Mer vet jag inte om detta satans
bolag som jag sköter helt och hållet
när det gäller rent praktiska saker -
via AGEMA.
Just nu är Sune och Gun här och vi
har ätit och druckit ordentligt. Ja
lille Sune dricker inte så mycket
men han äter rent för djävligt -
särskilt av Janssons Frestelse. Och
så tjatar han om chips hela tiden.
Han borde dricka lite mer och äta
mer Treo Comp.
/alf
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E1206
Ld1 - f3.
Men det är väl bra, om du kan bli
ensam ägare till CAD? Vad begär
Styffe för sin andel?
Kommer du ihåg Barbro Hörberg?
Hon dog någon gång på 70-talet i
cancer, leukemi, om jag inte minns
fel. Helt ung. Tragiskt. Nu har jag
köpt några CD-skivor av/med
henne. Jag är kär - igen!

I morgon är det lördag och åter
dags att sadla Pegasos. Jag låter den
gå som en schackhäst över spelpro-
grammet: ett steg fram och två bak,
eller vice versa. Sen får jag se var
den skiter. Skitkul!
Ebbe

A1207
Dg7 - g6
Kär igen? Lär du dig inget? Vad i
alla glödheta är en Pegasos som
skiter härs och tvärs över spelbor-
det? Tala så man begriper!
/alf

E1207
Dc1 - c2.
Knepigt, knepigt! Frågan är om du
ser, vad jag ser.
Ebbe

A1208
e3 x f2!!!
Jag ser inget speciellt - tyvärr. F ö
är jag så trött, så trött.
/alf

E1208
Dc2 x f2.
Trött? Vad har du då haft för dig?
Eller är du bara utfestad? Man blir
lätt krokig av att kröka.

Inte heller jag har mått bra de
senaste dagarna. Mest har det känts
i huvet. Inte direkt som smärtsam
huvudvärk. Jag kan omöjligen be-
skriva åkomman. Kanske kunde jag
säga, att den känns som ett malande
surr förenat med lätt yrsel. Nå,
kanske är det bara en förkylning
som satt sig i huvudet. Vi får se. Jag
käkar antibiotika varje dag.

Även här är julstöket i full gång. I
veckan måste jag jaga en gran, som
vi kan ha ute på terrassen. På tal

om “jaga”: Dag Ivarsson berättade i
fjor jul att hans farfar, i stället för
att hugga/såga ner gran, sköt gran!
Förvisso en krutgubbe.
Ebbe

A1209
Td8 - d6
Är du så sjuk att du måste äta
antibiotika? Det verkar inte bra. Nej
fö r  m i g  s k u l l e  n og  l i t e
glädjemedicin hjälpa mot juldepres-
sionen. Gran på terassen? Hit lever-
erades den redan fredag 29/11 för
att stå på altanen med sina löjliga
ljus tillsammans med 7*8 sk ad-
ventsljus i adventsstakar. Lite synd
att allt skall gå till vansinnig
överdrift.
Att skjuta gran låter kul - kanske
med grova hagel och grova pipor.
Krokig börjar jag bli av helt
naturliga skäl. Kallt och djävligt är
det.
/alf

E1209
a3 - a4.
Glädjemeducin skulle jag också
behöva. Var får man tag i detta
elixir?
Jag mår litet bättre idag, men jag
nyser så förbaskat.
Som herre i huset(?) bestämmer väl
du var granen (om än ej skåpet) ska
stå?
Vi har valt att placera vår gran,
med tidur, på terrassen för att Inger
ska få litet ljus i tillvaron när hon
vaknar.

Idag har jag städat mina garderober
och förärat den nya lagerhyllan i
källaren inaktuella persedlar. F-n
vet om inte “persedelvård”, i stället
för “fruktstund”, var det första or-
det. Hur som helst verkar den vara
“A och O” i min nutida tillvaro.
Ebbe

A1210
Sd5 - e3
Meducin får man hos farbror dok-
torn. Hörde just på TV att sådana
-meduciner, alltså - räddat livet på
ca 500 pers om året som annars
skulle ha begått självmord.
Tidur? Nix, här brinner alla juleljus

hela dygnet fram till den halvblinda
bofinken Knut.
När jag ibland bläddrar igenom vad
vi tidigare skrivit, slår det mig hur
pass förändrad jag själv är. Och
förändringen är inte till det bättre.
Här är några lustiga fakta från
maffialandet Sverige:
Antalet läkare har ökat kraftigt
medan antalet patientbesök har min-
skat - på grund av att läkarna inte
har tid.
Sparkar man ihjäl ett fösvarslöst
barn kan man få tre komma fem års
fängelse.
Hjälper man polisen med att tala om
var undangömt knark finns får man
fem års fängelse.
Nytt förslag - alla studerande skall
få välja den utbildning de vill,
oavsett vilka betyg de har.
/alf

E1210 Borttappat mail eller tel.

A1211
I drag 22 flyttade jag Sf6 - d5 och
jag har kollat mitt mail så att jag
inte villat bort mig igen. Där har
den stått tills jag flyttade den till e3.
Kolla på bilden - det är ställningen
innan mitt drag f5 - f4
Förr om åren tyckte jag att det var
roligt att berätta saker, historier,
minnen osv. Nu känner jag ingen
lust - allt är så underligt likgiltigt
och jag känner mig som den värsta
torrboll.
Nobelfesten? Jo, jag tittade till
ibland. Bl a hörde jag lite av
Kertez? och talare nr 2 efter maten.
Den pojken var en exellent repre-
sentant för talekonsten.
/alf
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E1210
Du har rätt betr ställningen. Och
här har jag suttit länge och varit
rädd för ditt hot med hästen till d2.
Jaja, man får skärpa sig. Nu: Ta1 -
a2.

När du säger det, stämmer det
förstås, att du inte berättar så my-
cket numera. Nå, det gör väl inte
jag heller.
“allt känns så underligt likgiltigt”
säger du. Tänk det tycker jag också
allt oftare numera! Har vi blivit
gamla, trötta och desillusionerade -
eller vad beror det på? Nu ska vi väl
inte ge upp så där i första taget. Än
går det nog att pressa ytterligare
några essenser ur tillvaron. Det
kunde också ha varit värre: tänk på
Laika!
Ebbe

A1212
b5 x a4
Alldeles för sent upptäcker jag att
jag glömt att sända ett drag som var
klart för länge sen. Så är det med
minnet.
Jag såg Jan Myrdal i Bokbussen i
dag. Mycket sympatiska åsikter om
döden måste jag säga. Alltid något
bra med en kommunist.
Laika? Var det lilla hunden som
dog i rymden?
/alf

E1212
Ta2 x a4.
Jo, Laika (Leica?) var hunden som
dog på sin ensliga färd i rymden.
Jag utgick ifrån, att du hade “Mitt
liv som hund” i någorlunda färskt
minne.
Ebbe

A1213
Sc6 - b8
Färskt minne? Sådant har jag inte -
knappast något minne alls. Har
däremot dricit glugg och ätit pip-
parkakor.
/alf

E1213
Sb1 - d2.
Snappat ur GP via sydsvenskans
klippare: “Problemet med folkhem-
met? Det lyckades! Det har man

aldrig kunnat förlåta det; varken
från höger, vänster eller mitten.
Först nu då man skrotat det, lyser
nostalgins skimmer ur debattörers
och politikers ögon: folkhemmet
finns inte längre. Leve det! Det är
något nästan rusigt, påtänt med
dansen kring det vackra liket.”
(Carl Erland Andersson) Tja. Din
syn på saken: rusigt? (var försiktig
med gluggen!)

Och så dagens Stig Johansson: “Hur
ofta önskar man inte, att en glad lax
också hade något av fiskens
lågmäldhet.”
Ebbe

A1214
Dh6 - f8
En mycket fin iakttagelse - bitter
och med gråten i halsen.
Hur kunde Folkhemmet, denna
vackra tanke, sluta med det elende
som nu bara blir värre och värre?
Ingen kommer ändå att förstå att det
är de idealistiska fundamentalister-
nas fel, dessa som aldrig tänkt på
att skapa ett samhälle för människor
utan hela tiden försökt göra det för
varelser som är som de BORDE
vara.
Vård, skola, rättsväsen, polis, tåg,
sjukdomar - allt blir sämre till högre
kostnader. Det enda som man vet
alltid kommer att stiga är skatter.
Så väl har dessa maffiapolitiker

lyckats indoktrinera detta dumma
svenska folk som tror att de måste
betala mer och mer skatt, att de
måste få mindre för mer -det är
verkligen skickligt. Fy fan. Jag vill
inte ha med det här samhället att
göra.
/alf

E1214
Sd2 - f1.
Vi har spelat så många partier, med
nästan samma öppningar, och inget
parti är det andra likt. Visst är det
litet egendomligt.
Du säger: "Jag tror inte på
någonting, men håller allt för
möjligt". Händer det något om man
kastar om meningarna? Sålunda: "
Jag håller ingenting för omöjligt,
därför kan jag tro på allting, på vad
som helst."
Bifogar en sommarbild som kanske
kan värma i vinterkylan.
Ebbe

A1215
Td6 - e6
Jo Undenäs ser ut precis som jag
minns det. Fast jag är inte säker på
pumpen. Är det den nya eller den
gamla som var där samtidigt med
mig? Tänk att den satans Naturen
faktiskt klarar sig under den vita,
nedfallna skiten!

Inte kan du kasta om som du gör - i
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alla fall blir det helt olika resultat.
Nog är det skilland på: Jag tror inte
på någonting... och jag tror på
allting. Om man finner ingenting
omöjligt behöver man väl för den
skull inte koppla denna sats till
TRO.
Din sats verkar vara ägnad åt någon
blåögd, mindre begåvad skenideal-
ist, medan min sats är till för den
avancerade skeptikern. Join the club
/alf

E1215
Lf3 - d5.
Pumpen på bilden är den nya, som
tillkom efter ditt besök. En tid
korresponderade vi mycket om
pumpteknik.
Jo, det är nästan kusligt som man
kan trixa och manipulera med
språket. Mycket användbart i många
sammanhang.
Det finns så mycket man kunde
kommentera. Men jag gitter bara
ibland. Du följer ju också själv med
i vad som händer och sker.
Nu känns det som det är dags att
trixa sig i säng.
Ebbe

A1216
Ditt drag begriper jag inte. Vill du
verkligen ha det så? Såvitt jag kan
se tar jag din löpare med min häst
och du kan inte ta tillbaka. Har vi
inte samma bräde? Din bonde står
fortfarande på c3 (drag 10). Tar du
mitt torn på e6 tar jag tillbaka med
tornet på e8. Eller är det något jag
inte begriper? Kolla brädet som jag
sände bild på och dragen därefter!
Annars -Se3 x d5

Just detta att man inte gitter kom-
mentera alla idiotiska händelser -
det känner jag igen. Janne Josefs-
son, Fichtelius, Göran Persson, Pa-
grotsky, sjuka svenskar osv. Och så
alla dessa stackare som nu har årets
värsta tid därför att de känner
kravet på att leva upp till schablo-
nen om den lyckliga julen. Fy
bubblan. Svenska bilar släpper ut
mest koldioxid och koloxid. Men låt
oss bränna mer olja i kraftverk!
Danskarna gnuggar händerna! Lägg
ner kärnkraftverk - det kommer

ändå att bli tropiskt klimat här uppe
och då behövs det inte så mycket el.
Hurrrrah för alla idiotiska besluts-
fattare!!
/alf

E1216
Ursäkta, nu hade jag klantat till det
igen! Om du vill ha överseende
spelar jag i stället: Sf1 x e3.

Idag har vi varit på IKEA och köpt
ännu en lagerhylla “Sten”, som jag
nu ska försöka hinna montera innan
solen går ner/upp.

Vad ger man sin fru i julklapp?

Dagens snappade skämt: Hur kan
man hjälpa en människa, som ligger
på sitt yttersta? - Varför inte försöka
maka henne litet längre in! Häpp!
Ebbe

A1217
Te6 x e3
“Hur kan man hjälpa en människa,
som ligger på sitt yttersta?” Varför
inte hjälpa henne till kanten?
Halleluja!
Det är inte så dumt med IKEA. Nu
skall jag ta hand om fyra kilo
grönkål och tillverka LÅNGKÅL.
Pia, som är vegetarian, har det som
en av sina älskligsrätter på julbor-
det. Fast man får inte tillaga rätten
på rätt sätt - då skulle kålen kokas i
skinkspad. Nu får det bli grön-
saksbuljong i stället.
Vet du hur morötter skall kokas?
Jaså inte det. Inte i vatten men
däremot i en blandning av smör och
olja. Då blir aromen kvar i
moröttan. Man lär sig hemskt my-
cket onödigt på Discovery.
/alf

E1217
Te1 - c1.
Illa. Och inte kunde man hoppas på
att du skulle ta med bonden i stället.

Bror har sådan morbid humor. Det
har för resten kommit ut en bok om
humor nu, som jag har köpt. Den
heter “Hundra år av skämtsamhet”
och är Grönköping Veckoblads Ju-
bileumsbok.

Aldrig hört talas om “långkål”. Hur
gör man det? Hur länge har Pia

varit vegetarian? Jag tycker det är
beundransvärt.

Firar ni jul i Stockholm eller Eksjö?
Hur många är ni kring julbordet?
Vad äter ni mer än långkål? Lut-
fisk? Ebbe

A1218
h7 - h6
Långkål är en halländsk rätt, som
min mor alltid ordnade till jul. Men
så härstammade hon ju också från
rövarna på Hallandsåsen. Har jag
verkligen inte berättat om hur man
tillverkar LångKål? Så här gör man
på riktigt:
Först kokar man skinkan och tar
vara på spadet. Sen tar man grönkål
och repar den - dvs skär bort den
tjocka nerven i mitten på bladet.
Sen kokar man kålen i spadet - ca
20-30 minuter eller tills den känns
lagom mjuk att tugga. Man häller
bort spadet och pressar kålen till
bollar - man kramar bort allt vatten.
Sen fryser man bollarna - i alla fall
gör vi så.
Jag hade FYRA kilo kål och höll på
en satans timme med att skära -
lyckades också skära av mig pekfin-
gertoppen och kunde inte hitta fin-
gerskalpen -antagligen blev den
kokt med kålen. Hoppas att inte Pia
får spader....
Jag kan försäkra dig att det inte är
det lättaste jobbet man haft när
bloden sprutar och enda sättet är att
använda gummihanske som man
byter efterhand som det blir blod-
plaskigt inuti. Det tog mange plas-
ter innan jag fick stopp på eländet
och nu vågar jag inte ta av det för
då börjar det spruta igen......
I stället för skinkspad använder jag
växthuspuljong, kryddat med lite
fingerblomma och humanoidblod.
Vi har ingen kastrull som är stor
nog så då måste man hela tiden
PRESSA ner kållbladdden i den
kokande vätskan. Så går det åt en
hel del glugg också.
Allt som allt tog det tre timmar, 8
handskar, 10 plåster, ½ liter glugg
och fem puljongpitar. Resultatet
blev 11 (jag är inte riktigt säker)
kålkulor med ca 6 cm diameter.
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När det blir tid för julbordet tinar
och hackar man ett par bollar och
nu kommer knepigheten. I princip
skall kålen stekas i matfett och
grädde tillsammans med kryddor -
salt, socker, olika pepparsorter. Och
det är knepigt att få rätt smak och
konsistens på det hela. Den skall
ätas tillsammans med skinka och
gör att brännvin smakar extra gott.

Vi åker till Stockholm på måndag
och där blir vi 4+2+2+1 pers på
julafton. Kjelle planerar fighten med
julbordet och gör upp en lista över
vad var och en skall bidraga med.
Mig göra grönkål och omelette.
Mig dricka micket brännvin.
Mig komma farligt nära kanten i
juletid.
/alf

E1218
Ta4 - a2.
Det lät vådligt otäckt det där.
Kunde inte Birgit tagit över?

Sådana där missöden känner jag
igen. Jag är ganska övertygad om
att det har att göra med åldern och
tempot: man kan inte längre hålla
samma tempo som förr, även om
hjärnan tror det. Således dämpa
tempot och du undviker onödiga
missöden!
Ebbe

A1219
Df8 - f6
Fick en story från Kjelle:

Det var i början av 50-talet, då vi
här i Sverige började använda
motorsågar i skogen. Ryktet hade
nått Norge att man i Sverige hade
uppfunnit en såg vilket man kunde
såga ned mellan 150-200 träd om
dagen med.
Alve Rikenes från Eidet i Norge tog
häst och vagn, körde in till Gäddede
i Sverige, stegade in i butiken som
sålde motorsågar och frågade: - Är
det sant att Ni har en såg som man
kan såga ned mer än 150 träd om
dagen med ?
- Javisst, säger butiksägaren, och tar
fram en ny motorsåg.
Alve tittar storögd på motorsågen,
vänder och vrider på den, och säger:

- Den känns tung men det är klart
att skall den klara 150 träd om
dagen måste det väl bli lite vikt på
den... Jag köper den!

Alve åker hem till Eidet igen men
återkommer efter 3 dagar och är
irriterad. Han säger: - Nu har jag
pröve denne såga i 2 dager men jag
klarte bare 4:e träd förste dan, men
lyckades med 6 den andre...det
måste vare nå fel på såga ???

Butiksägaren tittar på sågen men
ser inte direkt något fel, men ger
Alve en ny såg med orden: - Jag har
inte tid att kolla din såg nu utan ta
den här nya för den har jag nyss
gjort iordning och testat, så jag vet
att den sågar mycket bra.

Alve blir glad och åker hem igen,
men kommer tillbaka efter 5 dagar
igen med sin bror, ännu mera
irriterad och säger: - Nu faen får det
vara nog med lögnerna. Nu har
både bror min och jag testat sågen
varannan dag och vi har inte klarat
mer än 15 träd som mest någon
dag. Vi sågar ju flera träd med vår
gamla såg. Nu skall vi ha bevis på
att det ni säger är sant, så gå ut i
skogen och visa oss. Annars skall vi
pengarna tillbaka!

Butiksägaren säger åt biträdet att
passa butiken, säger till Alve och
brodern att följa med, de åker ut till
ett skogsområde i närheten.

Butiksägaren startar motorsågen...
Alve bestört:
- Vad är det som BRUMMAR....?

E1219
Ta2 - e2.
Jädrans dum norrbagge som inte
fattade att det fanns björn i skogen!

Så armen ska krökas mycket i jul.
Jo, alkoholen lär som vanligt flyta
ymnigt under julhelgen. Undrar just
vad Jesus skulle ha sagt om det. Nå,
han var väl inte den som själv
spottade i glaset. I varje fall var han
förtjust i vin. Även hemkört: gjorde
vin av vatten (vad säger System-
bolaget om det?). Vissa julpsalmer
tar också väl lätt på alko-problema-
tiken. Vad sägs om: “Hossianna

Davidsson, pris och ära, vår konung
vi hembära.”

Kan man skämta så om sakrala
ting? Jag menar att det beror my-
cket på sammanhanget. Bland
höglärda perukstockar kan det
kännas rätt att påminna om Jesus,
människosonen. Och omvänt: i
lättfärdiga sällskap är det inte helt
fel att ex-vis påminna om vårt
förmodade behov av Gud. Syftet ska
m a o vara vällovligt/gott.

Stig Johansson: “Viljan är en av
våra stora tillgångar - tänk att man
kan tro precis vad man vill” (Syds-
venskan 18 dec).
Ebbe

A1220
Kg8 - g7
Visst kan man skämta om sakrala
ting. Här är några snälla från en
humorsida - fast du har väl hört
dom förut:
Hört på havet vid Israel: “Jag ger
fullständigt fan i vems son du är.
Här kan du inte gå omkring när vi
skall fiska!”

Polismannen stoppade en bil full
med nunnor för att de körde så
sakta att de hindrade trafiken. “Kan
ni inte köra lite fortare?” frågade
han. “Men, konstapeln”, svarade
nunnan vid ratten, “det står ju ‘25’
på alla skyltarna.”
“Snäl la  syster ,  det  där  är
vägnumret, inte högsta tillåtna has-
tigheten.” “Oj då, det förklarar
varför de andra skrek så hemskt
förut”, sa nunnan. “Vad menar ni?”
“Jo”, svarade nunnan, “vi svängde
just av från väg 180.”

En man kom inspringande i en
affär. “Hur hög kan en pingvin bli?”
“Jaa... ”, sa expediten, “en halv
meter kanske...” “Faan, då var det
en nunna jag körde på.”
-----------------------------------
Ingen juleklapp har jag hittat till
dig. Kanske beror det på den de-
pression som breder ut sig. Men
även denna månad tar slut. Vill du
ha Grönköpings Veckoblad?
/alf
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E1220
Tc1 - e1.
Nej, du ska inte tänka på någon
julklapp åt mig! Då måste jag också
hitta på någon åt dig, vilket blir
svårt.
När du säger det, finns det massor
av präst-skämt. Här några som du
kanske också har hört förut: Efter
högmässan är det samling på kyrk-
backen. Kyrkoherden går omkring
och hälsar. Liten gumma: “Pastorn
talade så vackert idag. Det var som
gripet ur luften.”

Bilist har fått punktering och svär
ve och förbannelse över däcket som
vrenskas och vägrar lossna. En
präst råkar passera och tillrättavisar:

“Min gode man, Ni ska inte svära!
Be en bön i stället och nI ska se att
Herren hjälper Er!” Mannen gör så
- och se däcket ger med sig och
lossnar. “Det var som fan!”, utbrast
prästen.

Känner du till något trevligt
sällskapsspel, som du kan rekom-
mendera?
Ebbe

A1221
Df6 - e7
Kan det bli mer kraftsamling nu?
http://www.bredbandochdu.com/
film.jsp
Vill du se något riktigt roligt skall
du kolla PINGVINEN på den här
länken!

Annars är det för sent för mig och
jag borde redan nanna.
Sällskapsspel? Det enda jag numera
kommer i kontakt med är Trivial
Persuit eller TP som dom säjer. Det
kan jag rekommendera på det var-
maste. Vi brukar spela det med Pia
och Kjelle och även med Gun &
Sune och med grannarna Eva-Carin
och Bosse. Skaffa det! Natti natti.
/alf

E1221
Te2 x e3.
I kväll har vi varit i Hässleholms
kyrka och hört Bachs Juloratorium.

Nu är klockan för mycket och det är
dags att såvva. - “Såvva” heter det
väl inte? - Nä.
Ebbe

A1222
f4 x f3
Tack för julkortet och trädet! Det
var en ovanligt bra idé - synd bara
att jag inte visste om den tidigare! I
så fall hade jag nog medverkat i
åtskilliga fall. Nu får det bli senare.
Jag var inne på deras hemsida och
det verkar OK.
Annars blir  man lätt över-
pessimistisk när man läser om hur
Homo Idioticus använder sina
hjärnor -och speciellt i Afrika.
I morgon tidigt åker vi till Stockhol-
met och kommer nog inte tillbaka
förrän på fredagen. Som vanligt är
det Birgit som bestämmer - domi-
nanta fruntimmer är inte världens
roligaste.
Nu hoppas jag att det inte händer
några olycker det här året och att du
och de dina får en riktigt God och
Trevlig Jul!
Eller är det kanske så här det
verkligen förhåller sig....?!
/alf

E1222
Df2 - g3.
Fy vad du skräms! Jag som trodde
att tomten var snäll. Kanske är han
tveeggad - som yxan.
Ebbe
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A1228
De7 - d6...inte mycket annat att
göra.
Du är allt en liten lurifax, Ebbe!
Inga julklappar sa du. Och så
skickar du mig en av de roligaste
böcker jag sett! Vad skall jag nu
hitta på? Först -TACK! Sen får vi
se.
I övrigt är det ingen ordning på
något. Alldeles för många helgdagar
utan något riktigt arbete. Nu har jag
en lördag och söndag för att fixa
Brukspatroner och hemsideflytt - på
måndag bär det av till Tjörnarp och
katten får vara ensam igen. Tur att
vi har snälla grannar som tar hand
om honom.
I Stockholmet var det som vanligt -
mycket mat och dricka och trevligt
att träffa barn, barnbarn och
svärfolk. Kjelles pappa är nu 86 och
börjar bli lite glömsk, vilket han har
svårt för att komma över. Dessutom
har han tankar om meningen med
livet - i synnerhet hans eget och det
kan leda till svårbemästrade diskus-
sioner.
Hur har du haft det under julen?
Hoppas att allt var bättre än under
förra året - då led jag verkligen med
dig.
/alf

E1228
Dg3 - g4.
Det gläder mig, att klappen gladde
dig.

Julafton “firade” vi ensamma. An-
nandagen kom Jens med Em (Eva-
Maria, en danska) och Elin med
Erik (Andrén) på besök. Det blev
avmätt men inte dramatiskt. Vi sade
“God Jul” och höll god min i elakt
spel. Spel ja. Efter en god middag
spelade vi TP, som jag hade klappat
till Inger med. En undring betr TP:
Lär man sig inte så småningom de

flesta frågorna och svaren?
Kunde du upptäcka Svennis i
julottekören? Ah, du var nog inte
vaken så tidigt.

“Gå med i EU!: Arbeta som en
polack och få lön som en turk.”
(NN) Ebbe

A1228-2
Hej - jag glömde tacka för
julhälsningen - även om jag inte har
en aning om vad den innehöll kan
jag föreställa mig något budskap
och uppskattar det. Det är nämligen
så att jag tillhör den lilla tappra
skara som vägrar att använda
WORD. Denna förening vill inte ha
med MS-produkter att göra - utöver
det absolut nödvändiga. Och min
viewer är för gammal. Tack i alla
fall!
/alf

A1229
Dd6 - f6
Då var det i alla fall betydligt
trevligare i år för dig. Om det vore
så väl att att man kunde komma
ihåg alla TPs idiotiska frågor -eller
rättare sagt - alla svar! Då behövde
man inte oroa sig för Alzheimer
Light. Nej - risken är liten.
Du har rätt - jag var inte uppe så
tidigt att jag kunde se Svennis.
Faktum är att när man kommer till
Stockholmet så blir livet helt annor-
lunda och alla tidigare vanor, min-

nen och sådant hamnar i en lager-
påse, som man inte kommer ihåg att
rota i.
Din NN-replik tror jag att jag hörde
i Snacka om Nyheter, men jag kan
ha fel.
I morgon åker vi till Sune - tillbaka
på torsdag. Nu har jag förresten
lyckats se din julhälsning - Word-
Paden kunde öppna. Tjusigt!
/alf

E1229
Te1 - e2.
Har just sett två deckare på raken i
TV1. De var ganska intressanta och
avgjort spännande. Men jag undrar
just om det kan vara riktigt nyttigt.

Gott Nytt År!
Ebbe

A1230
a6 - a5
Troligen är det varken nyttigt eller
onyttigt att se deckare - kanske
njutbart.
Nu är jag strax på väg till broder
Sune för att dricka nyår. Det skall
bli riktigt skönt när det nya året går
över i normala dagar utan mycken
ståhej och man kan börja leva som
en luthersk arbetsslav igen.
På torsdag åker vi tillbaka - om allt
går som planerat. Även jag önskar
dig ett
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