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E030102
b4 x a5.
Höll på att glömma att det var jag
som är i draget.

Inget Gott Nytt att berätta.
Ebbe

A030103
Df6 - a6
Tiden går minsann! Tjörnarp är en
helt vansinnig ort att tillbringa
nyåret på. Det verkar som om
samtliga invånare gett sig i backen
på att de skulle slå grannen i
konsten att sända upp flest smällare
och raketer. Det är ett fullkomligt
otroligt raketkrig - natten är lika
ljus som dagen, krutröken ligger tät
över hela samhället och alla hundar
ylar. Bilar som står ute måste täckas
med dubbla lager filt för att inte bli
perforerade av nerfallande raketpin-
nar.
Så - det var som vanligt. Enda
nyheten var att Sune köpt ett bil-
jardbord, så vi hade riktigt roligt
medan vi tävlade dels i vänliga
invektiv, dels i antalet nedslagna
klot. Och både sprit och mat var av
yppersta klass. Nu är julen snart
över och man kan önska sig själv
JIPPI!
/alf

E0103
d4 - d5.
Inget. Det är som om kylan
förlamar även berättargnistan.
Ebbe

A0104
Da6 - d3
Jo, jo, växthuseffekten! Det verkar
som om den satans naturen inte har
fattat hur den skall uppträda när vi,
Homo Idioticus bestäm saker och
ting. Nu är min ved snart slut och
jag får väl börja elda med hyvlat
virke eller ädelträ. -20 grader är lite
mycket för en skånemissionär.
/alf

E0104
Dg4 - d4!!
Du måste väl slå med Damen:
Dd3 x d4. Jag igen: c3 x d4.

“Skånemissionär”? “Mission impos-
sible” känner du väl till?

Även jag eldar för fullt i braska-
minen - och vedlagret smälter sam-
man.
Ebbe

A0105
Jag köper dina drag och fortsätter
med Sb8 - a6
I går kväll var vi hos grannen på
fest - och det blev en riktig fest. Jag
är fortfarande så trött att jag helst
vill sova. Och det tänker jag göra.
/alf

E0105
Te2 - b2.
Det gick inte att komma in på nätet
igår. Kanske var det service på
servern - vad vet jag.
Vi fryser - och eldar.
Ebbe

A0106
Kg7 - f6
Nu får det snart vara slut - du
kommer att vinna det här. Men
några drag till...
Kanske de där som talar om
växthuseffekt nu begriper att de
inget begriper? Eller så kan dom
komma hit och campa tycker jag.
Dessa vintrar påminner om 40-talet
- då var det ofta minus tjugo.
I dag har jag börjat elda med hyvlat
/alf

E0106
Lf3 - e2.
Vad menar du om växthuseffekten?

Går det inte att få tag i ved i era
skogstrakter?
Betr Sunes biljard: är det ett sådant
där stort bord, som förekommer i
“Karl Bertil Jonssons julafton” och
som proffsen använder?
Ebbe

A0107
Jag erkänner mig besegrad. Har inte
hittat något vettigt drag som kan ge
mig det minsta lilla övertag, och du
kommer inte att göra några misstag,
tror jag. Visserligen kan jag kanske
hanka mig fram ett tag till men...
Jag drar Sg1 - f3 bara för att få lite
variation...
Växthuseffekten verkar vara nys -
jag tror mer på solfläckar som
inverkar på Jordens klimat.

Visst går det att få tag i ved - tror
jag. Har inte försökt. Men man
skulle ha tänkt på det under somma-
ren då det var lätt att åka iväg med
släpen och hämta. Nu - fy fan.
Sunes biljardbord är inte av riktigt
samma klass som det i Johnssons
JulPaket. Det går att bära, är ca två
meter långt och har utfällbara ben.
Men det är fullt möjligt att spela på
riktigt.
I dag har det varit jäktigt. Brukspa-
troner att laga, Caddare att hjälpa.
Nu lägger jag mig.
/alf

E0107
d7 - d5.
Har skottat snö. Därefter varit och
bastat/simmat. Nu trött och sömnig.
Ebbe

A0108
d2 - d3 I brist på eget återger jag
Fridas poem, som jag fick i julk-
lapp:

VINTERDIKT
Snön öser ner på marken
Barnen kastar snöbollar
Vatnet stelnar till is
Det blir snöstorm
Jag går in och jör en brasa
och det blir varmt
-------------
/alf

E0108
Sb8 - c6.
Här råder fortfarande idétorka - och
kyla.
Ebbe

A0109
g2 - g3
OK - inget kul alls.
/alf

E0109
h7 - h6.
Har gjort en snö-is-lykta idag. Man
fyller en hink med vatten, som man
låter frysa något dygn. Sedan
vänder man uppochner på hinken,
gör ett decimeterstort hål i isen och
häller ut vattnet. Sedan placerar
man ett värmeljus i botten - och så
har man en islykta. Ganska dekora-
tivt faktiskt.
Ebbe

crim/mea9902.dtp

1



A0110
Lc1 - f4
Tjusigt! Är det en helt egen innova-
tion?
I går fick jag min hett efterlängtade
bärbara dator. Nu kan jag resa bort
några dagar utan att känna mig helt
handikappad. Fantastiska saker dom
kan göra numera.
I dag har jag tillverkat min egen
purjosoppa i stora grytan. Det är
alltid lika spännande att avsmaka
när det är klart - aldrig smakar det
som förra gången. Det finns inget
fast recept men den innehåller lite
av varje -potatis, purjolök, morötter,
selleri, vitlök rödlök, gul lök,
grönsaksbuljong, vatten, salt, pep-
par, olivolja, grädde.
Innan grädden hälls i kör jag med
mixerstav och gör gröt av hela
massan. Sen späder jag med vatten
och buljong tills det blir lagom
konsistens. Mycket god säger Birgit.
Det blev sju rikliga måltider för två
av koket, så du förstår att det
handlar om volymer!
/alf

E0110
g7 - g5.
Nej, islyktan har jag fått ifrån Inger.
Det kan vara litet svårt att få isen
och hinken att separera. Tips: ställ
spannen uppochner inomhus i ex-
vis duschkabinen någon halvtimme.

Jag gör ibland en liknande gryta,
men använder bara hälften så
många ingredienser. Det brukar bli
en välsmakande soppa.

Lördag: åter dags att spänna för
Pegasos.
Ebbe

A0111
Lf4 - d2 --
lite förhastat tydligen.
I dag har middagen varit soppa -
underbart god. Hoppas att du vinner
i Pegasos-loppet!
/alf

E0111
Lf8 - g7.
Nä, det blev bara fyra rätt idag på
V75:an.
Ebbe

A0111-2
Sb1 - c3
Nå - du räknar väl heller inte med
att vinna. Det är väl spänningnen
som är vinsten.
/alf

E0112
d5 - d4.
I IM:s tjänst (IM = Individuell
Människohjälp, en hjälporganisation
med kristna förtecken) flyger Elin i
morgon till El Salvador för en tre
månaders vistelse. Hon ska kolla
upp och rapportera om IM:s verk-
samhet, som SIDA stöttar med bid-
rag. Vid sin sida får hon en manlig
fotograf. När hon kommer hem, ska
hon under två månader resa kring
och berätta om IM:s verksamhet i
El Salvador. För närvarande är det
32 grader varmt i El Salvador. Det
blir nog svettigt.

Jens har blivit uppsagd ifrån sitt
jobb i brist på arbetsuppgifter. Nå,
han trivdes ändå inte hos Consignet
i Malmö. Få se vad det nu ska bli.

Far till dotter vid främmande besök:
“Ha står du och glaner po, tösaviba?
Ud po agern å gussla mä dä!”
Uppsnappat i mörkaste Skåne någon
gång på 40-talet. Visst: kultur bety-
der odling.
Ebbe

A0112
Sc3 - b5
Jo, barnen är upptagna och beresta.
I början på februari skall Pia åka till
USA igen och besöka olika städer
-borta tio dagar. Och Birgit skall
åka buss till Stockholmet för att
hjälpa till att ta hand om barnbarn.
Sen skall jag åka upp och hämta.
I dag har hon plockat bort all
julskiten, så nu ser huset normalt ut
igen. Mycket skönt - nu är det ett
helt år - nästan - tills nästa hysteria
bryter ut.
Nu skall jag sova - en skön syssel-
sättning.
/alf

E0112-2
a7 - a6.
Ebbe

A0113
Sb5 - a3
Får jag stå i fred här?
/alf

E0113
e7 - e5.
Vad ska Pia göra i USA? Nå, det är
kanske hemligt.

Känner mig så konstigt trött. Kan-
ske har jag drabbats av en pyton-
bacill. Eller så är det bara åldern.
Ebbe

A0114
Lf1 - g2
Troligen är Pia mycket hemlig och
jag har ingen aaaaning om vad hon
egentligen håller på med - än
mindre vad hon skall göra i USA.
Men tydligen är hon betydelsefull
eftersom dom trots besparingar
skickar i väg henne så ofta.
I dag har jag städat och sorterat en
väldig mängd underliga prylar som
samlas av sig själv på mitt rum. Jag
måste ha plats för nya.
Trött? Äter du all medicin som vi
åldringar skall inta? Omega 3,
GinkoBiloba, Ginseng, TreoComp
osv?
/alf

E0114
g5 - g4.
Inom vilken förvaltning är Pia
anställd? Eller är det också hemligt?

Jo, jag har ett stort intag av vita-
miner och mineraler. Men jag är
skeptisk betr effekten.

Januari är nog årets tristaste månad.
Ebbe

A0115
Sf3 - h4
Pia är anställd på Försvarsstabens
högkvarter - tror jag. Hon lär rankas
som en av fem svenska experter på
kryptoområdet.
Problemet med vitaminer och allt
annat är att det är så svårt att kolla
effekten. Man kan naturligtvis sluta
med alltsammans, och se efter hur
man mår, men det blir ändå svårt
att dra några sanningsenliga slutsat-
ser.
I dag har det varit en satans
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otursdag. Allt har gått snett tycker
jag och helst skulle jag vilja gå och
lägga mig.
/alf

E0115
Lg7 - f6.
Expert på kryptoområdet: innebär
det att knäcka och skapa koder?
Sysslar man med sådant i fredstid?

Ledsamt nog har jag för dagen inget
nytt att förtälja. Det skulle i så fall
vara, att det känns ledsamt.
Ebbe

A0116
c2 - c4
Krypto - jag tror att hon sysslar med
att se till så att inga spioner kan
komma åt  den  t r afik som
förkommer mellan olika militära
dignitärer via datorer, telefon, m m.
I USA, San Diego, skall hon delta i
en världskonferens just på data-
säkerhet. Det handlar också om
säkerhet för alla som skyfflar t ex
pengar via banker på Internet. Jag
vet att hon har varit rådgivare åt
just banker under den tiden då hon
hade provanställning inom den pri-
vata sektorn.
Jag har det härligt jobbigt just nu på
CAD-området. Men i går var det en
satans dag. Skulle till tandläkaren
på förmiddagen och frisören på
eftermiddagen. Och hela tiden
ringde svenskar, danskar och
norrmän och vill prata.
När jag sen åker till frisören börjar
den satans Cittran skrika högljutt
STOPP STOPP och röda lampor
blinkar. Temperaturen har stigit upp
i det RÖDA området!
Jag stannar - bara en minut kvar till
frisören. Ringer och säger att jag är
försenad. Startar bilen igen efter
några minuter - jo tempen stiger
snabbt men jag hinner fram innan
skriken börjar. På hemvägen har
den reparerat sig själv - inte vet jag
vad som tog åt den.
Nu skall jag testa en Kopparbergs
10% ÖL.
/alf

E0116
d4 x c3.

Du hade m a o en Tycho-Brahe-dag.
Nu har jag redan glömt, varför det
heter så.
Ebbe

A0117
Lg2 x c6!!!
Tycho-Brahe-dag? Jo men du kom-
mer säkert på varför det kallas så.
/alf

E0117
Hjärnvägar! Jag tänkte inte på att
du schackade samtidigt. Draget blir
självklart: b7 x c6.

Har slagit upp “Tycho Brahe-dagar”
i Alf Henriksons Hexikon. Jag läser:
så kallas vissa data, då det av
astrologiska skäl har ansetts olämp-
ligt att företa sig någonting viktigt.
- - - Planeternas ställning syntes
honom båda olycka på vissa av årets
dagar, nämligen . . . . ( så nämns
sammanlagt 32 dagar och samtliga
månader är representerade; värst är
januari med 7 st olycksdagar). Så
nu vet vi det.

Pias arbete verkar vara mycket
avancerat. Hur skolas man för dy-
likt?
Ebbe

A0118
Ld2 x c3
Jo jag hade tänkt göra de självklara
dragen, men glömde.
Så även T-B begrep att januari var
årets djäfligaste månad? Det hade
jag heller ingen aaaning om. Men
det gäller om mycket.
Pia var tidigt en specialbegåvning
när det gällde matematik och hon
har visst läst en massa på Univer-
sitetet. Men hur hon hamnade där
hon är nu vet jag inte. Skall faktiskt
ta reda på det någon gång.
Här skall du få ett litet problem: Du
har 8 st julpaket som vart och ett
innehåller en ångmaskin. Men i ett
av paketen har lille tomtenisse gömt
pappas grötslev. Nu vill pappa inte
riva upp alla paketen, så han lånar
tomtemors balansvåg för att försöka
lösa problemet.
Hon säger: Men kom nu ihåg - DU
F Å R  B A R A  G Ö R A  T V Å

VÄGNINGAR!
Är det möjligt att göra detta och i så
fall hur?
Problemet kommer från en bekant i
CAD-kretsen. Han sänder varje år
ut sådan problem till sina vänner
och lovar fina priser till de som
löser gåtorna. Första pris brukar
vara en chokladkaka som man får
köpa själv.
/alf

E0118
Dd8 - d5.
Påminner inte Tycho Brahe-dagarna
litet grand om dina kurvor?

Jag tror inte att jag har löst
grötslevens gåta med dessa två al-
ternativ:
1) Det är en kuggfråga.
2) Efter två balansvägningar har
han endast 2 möjliga paket kvar.
Han väger dem i händerna och river
därefter upp det ena.
Ebbe

A0119
e2 - e4
Så vitt jag förstod var T-B-dagarna
fasta och lika för alla människor.
Biorythm-kurvorna är helt individu-
ella beroende på födelsedag och
säger mer något om individens
tillstånd - som ju kan orsaka slarv
och olyckor.
Nix du har inte löst problemet med
grötsleven. Det går att ta reda på
saken exakt. Så här:
Vägning nr 1: Dela paketen i
3+3+2. Balansväg 3+3. Resultatet är
a) dessa båda är lika/ alltså är
sleven i de båda ovägda.
B) någon av 3orna är tyngre och du
vet att sleven finns i en av tre.
Vägning nr 2:
Om du har a) väg dessa båda. Om
du har b) väg två av de tre.
Nu vet du direkt i vilket paket
sleven finns. Å andra sidan är din
lösning betydligt mera mänsklig.
/alf

E0119
Dd5 - d6.
Pass opp i morgon den 20 januari:
Det är en Tycho Brahe-dag! Sen i
februari har vi den 11, 17 och 18.
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Löste du problemet med grötsleven?
Jag tänkte sedan, att jag skulle ha
laborerat med 8 st tändsticksaskar,
varav en märkt. Kanske kunde jag
lyckats då. I varje fall borde det ha
underlättat lösandet.
Ebbe

A0120
Sa3 - c4
Jag har inte haft otur i dag, mått bra
och lyckats med det jag gjort. Släng
dig i väggen T-B!
Jo, jag löste faktiskt problemet den
här gången. Men alla problem är
enkla när  man kommer på
lösningen
Jag kollade hur Pia hamnade på
Försvaret och Krypto. När hon hade
gjor t  si t t  examensarbete i
MATEMATIK -(totalt obegripligt
för en vanlig dödlig) råkade Birgit
se en stor annons om att försvaret
sökte matematiker till en krypto-
tjänst.
När Pia ringde upp ansvarig person
fick hon reda på att tjänsten redan
var tillsatt, men med tanke på
framtida behov ville dom ändå in-
tervjua henne. Resultatet blev att
man inrättade en ny tjänst bara för
att få in henne direkt. Det lär vara
ovanligt.
/alf

E0120
Dd6 - c5.
Det må jag säga. Och så spelar hon
piano, va?
Ebbe

A0121
0 - 0
Nej hon spelar inte piano. Däremot
sjunger hon så att vanlig mjölk blir
filmjölk.
/alf

E0121
Sg8 - e7.
Pia är nog en liten spjuver också:
försöker lura/störa/roa omgivningen
med att sjunga falskt.

På det här stället får man roa sig
själv bäst man kan.
Ebbe

A0122
Sc4 x e5
Det hade du inte väntat dig - nu
skall det levas farligt.
Som svensken i USA som ville
ursäkta sig efter en rapning: Excuse
me, in Sweden we always rape after
dinner.
/alf

E0122
Nej, det var ett oväntat drag. Mitt
motdrag: Dc5 - d6.

Rååligt. Jo, det finns en hel del
felöversättningskomik att ösa ur.
Tacksamt ämne för humorister.
Ebbe

A0123
Se5 - c4
Har provat ett riktigt vikingaöl -
10% Kopparberg och Arboga.
TjoFlöjt!
/alf

E0123
Dd6 - e6.
Och så kopparslagare dagen efter,
eller?
Ebbe

A0124
f2 - f4
Kopparslagare? Ack jo!
Tror du att det finns några gränser
för hur dumma politiker kan bli?
Det är i alla fall skönt att får skratta
(lite bittert) över deras förklaringar
-men hur kan denna annars så
intelligenta kvinna tro att NÅGON
kan tro på hennes krystade
förklaringar? Aldrig mer skall jag
rösta på något politiskt parti.
/alf

E0124
Jag hoppades få litet andrum - men
icke. Mitt drag ehuru: Lf6 x c3.

Jag förstår allt mindre av den här
världen. Nu senast Schyman. Är
hon  dum på r ikt igt? Som
framstående och kontroversiell poli-
tiker måste hon ju vara medveten
om att vara föremål för extra beva-
kning. Vill hon medvetet straffa ut
sig själv, eller vad är det fråga om?
Ebbe

A0124-2

Nej du. Inget andrum här inte -men
draget är självklart. Den som griper
till svärd skall med svärd förgås.
b2 x c3
Gudrun Schyman är som alla andra
politiker, en hycklare av värsta slag.
Hon sparar alla kvitton, noggrant,
tar kopior på sådana som hon måste
lämna ifrån sig för att få betalt -allt
med tanke på hur hon skall försöka
lura skattemyndigheten genom att
göra avdrag för icke-utgifter. Hon
gör avdrag med baktanken - går det
så går det. Här gäller det att
försöka, vara smart... Jag har läst
skattefolkets brev till henne och jag
tycker att det är ovanligt snällt -
inte i min vildaste fantasi hade jag
som företagare varit så fräck som
d e n n a  s k a t t e m o r a l i s k a
vänterkommunist.
T ex gör hon avdrag för 24 000 för
representation och RSV godkänner
12000. Själv gör jag avdrag med
100:- i firman och då har det ändå
kostat mig mycket mer att bjuda
kunder på mat i hemmet eller på
hotellet.
Om man inte visste vilka usla
individer de är så hade man blivit
ledsen. Men som väl är kan man
bara skratta åt det hela - efter 70 år
vet man vad det är för folk som i
alla tider och i alla länder hycklat
sig till makt och rikedom.
/alf

E0124-2
h6 - h5.
Du säger, att alla politiker är hyck-
lare av värsta slag och att du aldrig
tänker gå och rösta mera. Men du
vill ha demokrati, ej diktatur. Hur
får du den ekvationen att gå ihop?

Nå, nu har man importerat några
hundra tusen terrorister, så menin-
gen är väl att en polisstat ska
provoceras fram.
Ebbe

A0125
f4 - f5
Hundra tusen terrorister? Vilka har
man importerat? Och vem är
“man”? Polisstat? Här? När man
lägger ner stationer, när brotts-
ligheten ökar? Hur menar du?
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Av alla sätt att styra människor (tre
finns - även om bara två praktis-
eras) är demokrati det minst dåliga
och nästan möjligt att använda
praktiskt. Problemet är att när
människor röstar, så är de styrda
helt av mediakarusellen, av känslor,
av vilken klass man tillhör osv. Få
personer matchar sina innersta
åsikter, kunskaper, mot partiåsikter.
Detta är meningslöst att diskutera.
Jag tänker rösta i olika typer av
folkomröstningar - inte på partier.
Demokratin tar ingen skada av att
jag avstår. Så jag behöver inte ha
någon ekvation att gå ihop. Vad
skall man göra med ett folk som
sitter och ser på Robinson i TV?
/alf

E0125
De6 - f6.
Jag försöker se någon logik (för-
modligen förgäves) i vad som sker.
Därav min hypotes.
Vad siffrorna beträffar: hundra
tusen; vi har ungefär en miljon
invandrare. Nog verkar 10% vara
kriminella? Men jag medger, att
man måste ha mera på fötterna, när
man framför konspirationsteorier.
Det är heller inget som jag för till
torgs. Men det roar i viss mån att
leka detektiv: Vad har hänt? Vad är
det som sker? Vilka agerar? Vilka
tendenser kan man skönja? Vem
tjänar på detta? Vem kan ha int-
resse av denna utveckling? Är kaos
granne med gud? Etc.

Det sägs, att vi har de politiker vi
förtjänar. Men är det så? Vi har
faktiskt inte personval i det här
landet. Det är i realiteten partiappa-
raterna som väljer. Ex-vis har
Göran Persson aldrig blivit vald till
statsminister av svenska folket. Det
har partiet gjort.

Nå, det som oroar mera är det klena
politiska intresset. Nyrekryteringen
till partierna går väldigt trögt. De
partianslutnas antal är löjligt liten
sedd i relation till den makt de
besitter. Den politiska demokratin
tenderar att bli en angelägenhet för

allt färre. Blir inte demokratin då
bara en illusion, en myt? Vad
händer då? Kommer folket då att
ropa på en ny “stor stark” man?
Historien tenderar som bekant att
upprepa sig. “Huka er gubbar och
kärringar i bänkarna” - för det
laddas kanske om!
Ebbe

A0126
d3 - d4
Då förstår jag vad du menar. Men
jag har svårt för att se någon
medveten tanke eller konspiration
bakom alla felaktigheter - utom den
vanliga - att ingen tar hänsyn till
vilken varelse människan är.
Förbjud aga i alla lägen - resultatet
är att fler barn misshandlas.
Förbjud folk att bära kniv ........
Slopa karensdagar, ge samma för-
måner frisk som sjuk - och sjuk-
skrivningar exploderar.
Ge asylsökande samma rättigheter
som urinnevånare - allt skräp söker
sig hit.
Vi styrs aldrig av förnuftiga, kloka
åsikter utan av åsikter kring hur det
BORDE vara, hur människan
BORDE uppföra sig - och tyvärr är
det vänstern som mest omhuldar
denna fundamentalism.
Det svenska samhället slår väl alltid
rekord i hyckleri -åsiktsregistrering,
neutralitet, kritisera där risken för
påföljd är liten.
Nej, jag oroar mig inte. Men kanske
jag finner det bittert att det alltid är
mitt pessimistiska jag som trium-
ferar.
Program om Martinus på TV ikväll
- det går i repris!
/alf

E0126
c6 - c5.
Ditt mail säges vara avsänt kl
17.39. Klockan 19.30 hade det ännu
inte anlänt (jag tog fram det kl
22.15). Finns det någon förklaring?

Tur att vi kör med korrektur: litet
antal sett (inte sedd) i relation.
Grammatiska fel stör mig.

På tal om fåtalet partianslutna: av
dessa är det sedan långt färre som

är politiskt aktiva. Och av dessa
aktiva är det endast ett fåtal som
har reellt inflytande. Så torde det se
ut med vår omskrutna demokrati i
realiteten.

Dessutom verkar det som om man
vill ha det så (kanske inte så
underligt, när man tänker efter).
Idag vittnar en kvinna i Sydsven-
skan om hur ovälkommen hon
kände sig i SAP. Själv har jag
liknande erfarenhet. Under en rabiat
period för några decennier sedan
tillskrev jag VpK och ville bli
medlem. De svarade inte ens.

Om målet är att passivisera folket
har man verkligen lyckats - på alla
områden: politikens, idrottens,
musikens, etc. Och folkhälsan sjun-
ker i samma takt. Nej, nu är det nog
bäst att jag slutar, innan jag blir
helt lik dig.

Men vem kan anklagas för sakernas
tillstånd? Har vi egentligen några
andra att skylla än oss själva?
Ebbe

A0127
Ta1 - b1
I min dator står det avsändning
17.39+1.00 - vad det nu kan betyda.
Man vet aldrig vad datorer håller på
med. De lever sitt eget hemliga liv
och det är inte meningen att vi skall
begripa. Vi skall bara bli beroende
så att de snart kan ta över helt.
Hör du perfektionist - hur störd blir
du av alla mina fel?
Jo det är ju det som är faran - när
man börjar tänka efter så blir man
lik mig.... Anklaga? Oss själva? Du
kunde ha skrikit i högan sky i
protest mot vad du vill - det hade
ändå blivit som det är.
Om jag röstar eller ej spelar ingen
roll - socialdemokraterna kommer
att styra. Det är så att större delen
av de s k intellektuella lider av
önske-tänkartankar och därför är de
vänsterinriktade i olika grad. Dessa
personer befolkar alla media, jour-
nalisthögskolor o dyl. De styr alla
debatter och kan påverka och pas-
sivisera folk som har svårt för att
tänka själv.
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Så röstar boskapen vänster. Social-
demokraterna har haft makten här
sedan 1932 ungefär - med några
korta avbrott. Så har dom mage att
DEMONSTRERA första maj. Hur
kan man demonstrera mot sina egna
“reformer”? Vems är skulden för att
allt blir sämre och naturligtvis går
åt helvete? Socialdemokrater -
världens hycklare. Halleluja!
/alf

E0127
a6 - a5.
Jag tänkte, att mail-posten kanske
har något slags brevlåda, som bara
töms emellanåt. Men det känner du
således inte till.

Vårt frysskåp (AEG, 12 år gam-
malt, 210 liter, självavfrostande)
verkar vilja lägga av. Känner du till
något rekommendabelt?

I kväll har vi varit på teatern och
sett “Enleveringen ur seraljen”. Mo-
zart är alltid njutbar.

Idag har jag inte tänkt ett smack
politik.
Ebbe

A0128
Tf1 - f2
Normalt går e-mail blixtsnabbt. Jag
har testat flera gånger - sänder
medan jag pratar med mottagaren i
telefon. Då kan man kolla tiden och
det brukar bara ta någon minut. Jag
har bytt hemsideleverantör och kan
då få en massa epostadresser.
Dessutom kan jag dirigera dem som
jag vill. Om du sänder något till
alfg@cadone.se
så dirigeras det omedelbart om till
min vanliga adress. Då kan jag testa
- jag sänder själv från ordinarie till
cadone och kollar direkt om det
finns något i lådan. Det gör det -
bara efter någon minut.
När det gäller kylskåp vet jag inget
som är bättre eller sämre än andra.
Själv köper från lokala handlare och
då får man ta de märken som föres.
Jag har däremot goda erfarenheter
av Siemens, men antagligen är de
ganska lika hela bunten. Såvida
man inte tar GRAM eller annat
lyxskåp. /alf

E0128
c5 x d4.
Hinner inte skriva något idag. Inger
ska ha datorn.
Ebbe

A0129
c3 x d4
Hörde att sex svenskar skall åka till
Irak för att vara mänskliga sköldar.
Verkligen tur att en del diktatorer
har en orädd fan-klubb! Tänk om
den stackars Hitler hade haft mots-
varande stöd. Stalin hade det ialla
fall -alla de förvirrade väst-
kommunister som reste till Sovjet
och snarast fick uppleva livets glada
paradis i Sibirien.
Kuriosa: Antalet personer som
begär utträde ur svenska kyrkan går
i vågor. Det ökar dramatiskt varje
gång vår av regeringen tillsatte
ärkebiskop uttalar sig. Han är verk-
ligen rätt man på rätt plats -
antisemit, antiJesus, antiglobaliser-
ing - en värdig representant för den
Svenska Kyrkan som Hans A. säger.
Halleluja!
/alf

E0129
Jag är inte säker på att pjäserna på
mitt bräde står rätt. Enligt mina
anteckningar har du en bonde på f4
och jag min Dam på e6. Då är din
häst på c4 i slag, vilket verkar
osannolikt. Ställningen på mitt
bräde verkar mera trolig: din bonde
står på f5 och min Dam på f6.
Antagligen har jag glömt att en dag
anteckna dragen. Om ställningen på
mitt bräde är riktig, blir mitt drag:
Df6 - c6.

På tal om polisen: är det inte något
mysko med den? Nu tänker jag inte
främst på Palme-mordet utan på
antalet. I min barndom i Hörby på
40-talet såg man dagligen en
patrullerande konstapel i byn. Nu-
mera verkar polisen vara osynlig
nästan överallt - trots att antalet
poliser flerdubblats sedan 40-talet.
Det skulle vara intressant atf få veta
de exakta siffrorna.

Förmodligen har jag drabbats av en
släng av influensan: diarré och

huvudvärk. Inger har kraftig snuva
och nästäppa.

Apropå sjukdom/hälsa köpte jag en
bok häromdagen, som heter “Natu-
rens apotek: bryt läkemedlens onda
cirkel med säkra och naturliga be-
handlingar för 200 vanliga sjuk-
domar”. Enligt författarna dr Lynne
Paige Walker & Ellen Hodgson
Brown är den traditionella skol-
medicinen i många fall uppåt
väggarna galen. Jag tror att det
ligger ganska mycket i vad de säger.
Med dina allt starkare tabletter är
du kanske inne i just en dylik ond
cirkel.
Ebbe

A0130
Jo, du har missat drag 21:
f4 - f5 De6 - f6
d3 - d4 c6 - c5
Ta1 - b1 a6 - a5
Tf1 - f2 c5 x d4
För säkerhets skull skickar jag en
korrekt ställning efter mitt senaste
drag c3 x d4. Visst är det riktigt att
jag kan ta en bonde med hästen,
men då blir jag kvickt av med den.
Jag kan garantera att ställningen på
bilden är riktig, så jag väntar på ditt
drag.
Det du påpekar om polisen gäller
väl för alla områden inom offentlig
verksamhet - fler läkare, mindre
antal läkarbesök - fler poliser, men
i n g e n  s y n s  -  ö k a d e
försvarskostnader men nedrustning -
osv.
Det är kanske den beryktade kräk-
sjukan som slagit till. Birgit får
också mystiska attacker av illa-
mående, snuva o dyl.
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Själv mår jag oförskämt bra -jag har
endast ont i huvet. Inte i leder, inte
heller på andra ställen. Förkyld har
jag inte varit på två år - däremot
har jag ständigt lite snuva. Men skit
samma.
Jag köpte handledsskydd åt Birgit -
sådana med keramik invävd i tyget.
Det har varit flera artiklar om det i
media. Vill du se så använd Google,
svenska sidor, Diomed - du bör
hamna på BackTrack, som saluför.
/alf

E0130
Som jag sa igår: Df6 - c6.
Du missförstod mig litet: jag me-
nade att din häst i så fall hade stått
i slag för min Dam.

Varför tror du att jag behöver
handledsskydd?

Jo, det verkar faktiskt vanstyre. Som

Maud Olofsson påpekade i den
senaste partiledardebatten: Vi har
världens högsta skatter - men knap-
past världens bästa skola, världens
bästa sjukvård, etc.
Ebbe

A0131
Tf2 - c2
Lite dunkelt med handledsskydd.
Det nya materialet kan enligt tester
bota värk, och jag erinrade mig att
du hade ont i ett knä. Kanske kunde
det vara något för dig? Birgit har
länge haft väldig värk och det har
visst redan blivit bättre.
/alf

E0131
0 - 0.
Kan ett handledsskydd lindra
värken i ett knä? Är det fråga om
något slags strålning eller magnet-

ism? Jag har redan fått en kop-
parring av Willow Tree Press.

Pinglade det inte en liten klocka,
när jag berättade om naturapoteket?
Eller du fortsätter att njuta ditt
opium cum dignitate?

Dagens Stig Johansson: “Hur
många är det inte som väntar tills
floden torkat ut, innan de går mot
strömmen.” Jag vet inte riktigt vad
han syftar på. Men det låter som en
bra sarkasm.
Ebbe

Kan man tro att det varit så här?
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