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A030701
Tf8 - d8
Jag skall byta ut panelen på husets
sida mot gatan så det blir likadant
som på trädgårdssidan - stående
panel i stället för liggande - och
ljusare färg.

På diamanttiden investerade jag i
stenar för 10000:- Meningen var att
de skulle stiga i pris men det blev
tvärtom. Så fick Birgit en stor en
och då blev det ytterligare utgifter
för att placera den i en ring. Fy.
Undrar just hur mycket jag förlorat
på felinvesteringar. Nej, jag vill inte
veta.
Även jag har trädgårdsarbete, men
dessutom allt det andra, CAD, sup-
port, PEAB, Halleplast och allt
annat som jag rör ihop. Mycket
trevligt.
/alf

E030701
b2 - b3.
Liggande panel har förstås den
fördelen, att om träet murknar ner-
till, räcker det med att byta ut den
nedersta brädan. Man får heller inte
de fuktkänsliga kortändarna nertill
mot marken. Men du har kanske
hög cementgrund.
Apropå cement: du behöver kanske
cement i ryggen. TV-rapport hade
ikväll ett inslag om hur man botar
svaga ryggar med cement. Du hade
blivit rakryggad som en staty.
Ebbe

A0702
Td8 - d6
Kul med betongrygg! Betonghäck
har man hört talas om, men.... Det
bör bli lite stelt tror jag. Annars är
det en sån dag då man bör hålla
tyst. /alf

E0702
Tf1 - e1.
Syftar du på familjegräl, kroppsliga
krämpor - eller både ock?
Du är överlupen med arbete. Kan
det verkligen ha prioritet att riva
ner halva huset?
Inger är på 60-årskalas hos en
kollega i Hässleholm. Vet just inte
vad jag ska ta mig före i kväll.
Ebbe

A0703
Ta8 - d8
Jodå - både och. Men vad i all
världen skulle jag göra om inte
arbeta? Inte vet jag -troligen skulle
jag bli tokig, eller ännu tokigare
kanske.
Menar du att du inte vet vad du
skall göra när Inger är borta? Det
har jag svårt att tro. Gårdagen och
morgonen har gett mig flera skratt.
T ex cirkus Berlusconi.
Var det någon som verkligen lys-
snade på vad som sades eller var det
bara en möjlig godbit för media att
blåsa upp till en tjusig skandalbal-
long? Schultz erkände ju att han
medvetet försökte provocera den
stackars maffiakillen -kanske han
fick betalt av någon mediamogul i
Deutchland?
Naturligtvis får man inte vara som
Silvio B. Inte så oförskämd att man
öppet visar sina sämsta sidor. Så
många andra politiker har lärt sig
att hyckla men skulle göra prcis
samma saker om de hade haft
rikedomen och makten.
Enda skillnaden mellan maffian och
staten är graden av brutalitet.

Varför är det så svårt för skuldsatta
att komma tillbaka? Jo, maffiastaten
praktiserar indrivning omedelbart.
När en firma går i konkurs är
prioriteringen STATEN, LÖNER
och sist företagare - som aldrig får
något -det blir inget över.

Funderar allvarligt på att rösta nej
till EMU. Det här landet förtjänar
inte att vara med i någon gemen-
skap. Men en glädjande sak har
inträffat. Sverige har en skurk min-
dre i dag. Tänk om polisen hade
haft lite fler kulsprutor och kunde
skjuta av en del av de rånarskurkar
som förpestar tillvaron för hyggliga
medelsvensöner!
Såg du möjligen den upphetsade
reportern i sex-nyheterna? Vilket
tillfälle att hetsa upp sig! Vilken
katastrof! Undrar hur många kris-
grupper som fick ta hand om alla
Bräkne Hobybor? Vad skulle hända
med svenskarna om de hamnade i
krig? Hälften skulle rycka ut och

terapibehandla den andra hälften,
medan fienden tog över. Ingen
skulle göra motstånd och alla skulle
lyda vilka djävla order som helst.
Nu skall jag tillverka ritningar åt
HallePlast.
/alf

E0703
c4 - c5.
Visst, det är mycket mediapengar i
en sådan där Berlusconi-grej.
Såg du förresten filmen “Mad city”
på TV härom kvällen? Den torde
spegla “verkligheten” ganska väl.
Man fejkar och vinklar (rent av
ljuger, eller tänjer på sanningen)
nyheter/händelser så att seriös de-
batt i stort sett blir omöjlig.
Risken är stor att de anständiga/
hederliga tröttnar och lägger av.
Sedan kan vad som helst hända. Det
låter kanske som att måla fan på
väggen. Men det har hänt förr (lär
dom sig aldrig nåt?).

Apropå EMU: Euro eller Krona?
Det struntar jag i, skriver Ola
Larsmo den 2 juli i DN:
EMU-debatten döljer den avgörande
frågan om grunden för det ekono-
miska bygge vi i höst ska säga ja
eller nej till - och vad det betyder
för demokratin. OL klargör mycket
bra hur förvirrad och motsägelsefull
den svenska EMU-debatten är. Han
stryker under min tes, att EU-
kolossen är byggd på lösan sand,
inte på hälleberget. Det gäller f ö
även den svenska modellen.

Men hur lyckades rånarna i Bräkne-
Hoby slinka igenom polisuppbådet?
Man kunde ex-vis skjutit sönder
däcken.
Ebbe

A0704
Td6 - c6
Varför lät polisen rånarna fly? Det
finns många möjligheter, t ex:
1. Alla måste chockade uppsöka
sina krishanterare efter att ha skjutit
av en skurk .
2. Man ville ge dem lite försprång
för att få mer spänning i jakten.
3. Man tog skydd efter skott-
växlingen och vågade inte komma
fram förrän det var tyst och lugnt.
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Vårt rasistiska migrationsverk har
beslutat att utvisa den ögobnsjuka
Nadja - ett beslut helt värdigt detta
usla land. Vidare håller man på att
utvisa alla andra som sköter sig, har
viktiga arbeten och betalar skatt - t
ex föreståndaren i Hemtjänsten.
Det är så barrockt och idiotiskt att
man knappast kan tro det. Men i
Sverige....
Kommer du ihåg att man förr i
tiden - när vi var unga - talade om
HEDER? Om Fair Play och liknade
saker? Finns dessa ord längre - ja
utom i hedersmord.
/alf

E0704
b3 - b4.
“Verkligheten” blir jag nog aldrig
riktigt klok på. Stundom verkar den
uppochnervänd; ibland ser klan-
tighet och inkompetens ut som kom-
plott. Bilden vi har av den är oftast
bara den vinklade mediabilden.
Många gånger känner jag mig löjlig
som försöker kommentera den.

Nej, jag avsåg inget kausalt sam-
band emellan meningarna: Inger är
på 60-års kalas. Jag vet inte vad jag
ska ta mig före i kväll.

Regnar det på dig?
Ebbe

A0705
Td8 - b8
Jo det regnar. Enligt mätaren har
det kommit ca 120 mm under den
senaste perioden på 5 dagar. Krasse
i en självvattnande urna, som stod
ute, har gulnat och höll på att dö.
Med en slang tappade jag ur det
mesta och nu verkar dom ta sig.
Antingen är det torrt som fan eller
vått som fan. Det var bättre förrare.
Verkligheten? Man får se den som
ett skämt, som en revy eller komedi
med all den tragik som är komedins
verkliga innehåll.
På måndag kommer familjen
Gruvö-Albiin med kaniner. Pia &
Kjelle stannar en vecka - sen skall
vi ha hand om barn och kaniner
själva. Men jag tänker jobba. Åka
till Tranås och serva bilen. Skruva
panel. Bygga skjul på hjul för
virkesförråd. Färdigställa 450

ritningar till Halleplast. Köpa en ny
byggsåg (tror jag). Byta termostat i
duschen. Kanske bryta upp golvet
och kolla om det finns mögggel.
Måla om. Plus tusen andra saker
som jag inte vill tänka på. Och du
skall väl vårda Undenäs?
/alf

E0705
Lc1 - a3.
Har druckit vin i kväll och är
oförmögen att skriva. Men jag hade
någon idé om olika nätverk och fria
radikaler. Ska försöka utveckla
denna världsbild senare.
Ebbe

A0706
Tc6 - a6 Men jag har druckit mer
och har inte en en gåång enn
verldsbild.
/alf

E0706
Tb1 - b3.
Du ska då alltid vara värst.
Ebbe

A0707
c7 - c6
Nu är vi invaderade av barn, barn-
barn och kaniner, två av varje. Livet
blir helt plötsligt annorlunda, helt
annorlunda men mycket positivt.
Nu har de små somnat och det är
tyst i huset. Men huvet är värksamt.
Jag vill gärna veta mer om din
världsbild!
/alf

E0707
Te1 - e2.
Nja, jag har för litet på fötterna för
att kunna utveckla teorin om hem-
liga nätverk och fria radikaler. Men
det kanske du kan göra!
Ebbe

A0708
Tb8 - b7
Tyvärr, tyvärr - är alldeles för trött.
Kanske du förstår....
/alf

E0708
La3 - c1.
Jag har traskat omkring i solen på
Helsingörs gator idag - och är så
trött, så trött.
Ebbe

A0709
Ta6 - a4
Antar att du inte åkte till Helsingör
för att trava runt i solen utan hade
andra sprituella syften. Åkte du
kanske vidare till Klampenborg och
satte sprutt på Bakken? Men det är
väl helt ändrat sedan den tid då
Sperling och jag gjorde Danmark
osäkert på femtiotalet. Sperling
Stael von Holstein från Wapnö har
jag väl berättat om? Ja, det har jag.
Nu vill jag bara sova, sova....
/alf

E0709
a2 - a3.
Lotta har ett lustigt tema i dagens
D N - k å s e r i :  V i  ä r
stenåldermänniskor och inte anpas-
sade till storstadsliv och umgänge i
större stim. Evolutionen har helt
enkelt inte hunnit med. Först om
några hundra tusen år är vi psykiskt
och fysiskt anpassade till det nutida
levernet.

En pendang till de hälsokostprofeter
som hävdar, att såsom biologiska
stenåldersmänniskor bör vi äta
samma mat som våra förfäder an-
passat sig till under hundra tusen
år. Något att tänka på kanske.
Ebbe

A0710
a7 - a5 Alldeles för sent för mig...
/alf

E0710
Lc1 - d2.

Vad gör du uppe så sent?

Följande två veckor har Inger se-
mester. Förmodligen kör vi till
Undenäs på lördag eller söndag.
Ebbe

A0711
Tb7 - b5
Så sent blir det när man inte
disponerar sin tid själv. Nästa vecka
är Tora och Frida här utan föräldrar
- vi åker tillbaka med dem 18/7.
Kanske är det bäst att vi tar paus i
schackandet tills vi är i normala
gängor igen. Fast ibland tror jag
inte att det händer för egen del. Det
finns en norsk firma som fått för sig
att dom skall använda Brukspatro-
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nen i sina värmepumpar och plan-
erar att sälja massor - Relek, Lasse
Rydberg, som förhandlar, talar om
35 st i veckan. Fy farao. Det orkar
jag inte - då får någon annan ta
över. Men det är väl bara löst snack
som vanligt.
Cirkus Sweden har många roliga
trapetskonstnärer - nu senast Lilla
Maud i sina nassetrikåer. Alltid
n å g o t  a t t  g l ä d j a s  å t  i
sommarvärmen. Jag såg inte filmen
Mad City. Däremot såg jag det
mesta av Den Ryska Arken -en
ytterst märklig film.
/alf

E0711
Te2 - e1.
Oj, vad du har mycket ikring dig f
n. Visst kan vi göra uppehåll i
schackandet. Kan vi fortsätta till
s ön d a g  fö r m i d d a g ,  d å  v i
förmodligen ger oss av?
Förtog mig i trädgården i går - och
kom knappt ur sängen i morse.
Ebbe

A0711-2
a5 x b4
Visst ska vi fortsätta med schack
tills ni åker.
I dag har Peter Olsson på PK-Data
varit här och vi har hela kvällen
arbetat med en ny applikation till
Halleplast. Samtidigt pajade disk-
maskinen -spolade inte ut. Men nu
har jag fixat felet tror jag. Disk-
maskin är den mest oumbärliga
maskin som finns enligt mitt
förmenande.
Nu får det bli öl och godnattmedita-
tion. Hittade en klassiker om tiden:
J. W. Dunne: Experiment med
tiden. /alf

E0712
a3 x b4.
Druckit vin.
Ebbe

A0712
Lg7 - f8
Även jag kan inte skriva mer - men
av andra orsaker.
/alf

E0727
Te1 - b1.
Anlände ifrån Undenäs för några
t immar  sedan .  Mygg- och
bromsbiten till tusen. Annars bra -
frånsett träningsvärken av all
persedelvård.
Och du själv?
Ebbe

A0728
Ta4 - a8
Låter bra att du är frisk och kry.
Även jag är just nu upprättgående
utan större svårigheter.
Har du tänkt på det svenska ordet
HEDER? Det förekommer numera
endast i helt udda sammanhang,
som t ex hedersmord och Heder-
stedt.
Jag minns från min tid som lärare
på 50-talet att man ofta talade om
heder, ärlighet, rent spel m fl
lik-nande uttryck.
Då skulle någon som sparkade på
en liggande betraktas som sjuk - i
dag är väl sådant våld högst nor-
malt.
Så läste jag i bladet att nu har
skillnaden mellan staten och maf-
fian suddats ut totalt när det gäller
avgifts- och inkomstbiten.....
Så långt hannn jag innan Bosse
ville bjuda på ÖL. nu ä det inte lönt
att försöka. Återkommer.
/alf

E0728
Kg1 - h1.
- moralisk upprustning. Töva icke!
Har just läst Knut Stålbergs biografi
över Georg Sand. En intressant bok
om en remarkabel kvinna. Läs den
gärna!
Har Sune gjort någon tur med
husbilen? Den hade han väl egentli-
gen haft mera glädje av i yngre dar
(hi-hi).
Gubbstrutten: För mig är Livets ord
bara dösnack.
Och igen: Varför inte döpa om
tunneln genom Hallandsåsen till
Watergate?

Keep smiling!
Ebbe

A0729
Ta8 - b8
Du verkar sannerligen uppåt - tydli-
gen har persedelvård, mygg och
bromsar gjort dig gott. Eller är det
Inger som tagit väl hand om dig?
Sune hade en liten husbil lämplig
för de ändamål du måhända tänker
på (hi -hi) redan när han var ung.
Det var en Renault, som var lätt att
omvandla till ett plant flak inom-
bords - ca 150*190 cm. Det var helt
tillfyllest -då. Nu fordras kylskåp,
luftkonditionering, toa, dusch, TV
och annat djävulskap.
I övrigt är jag så satans trött att jag
knappt orkar stå upprätt. Egentligen
tycker jag att det är tid att lämna in
prylarna - en återkommande känsla,
som nu upprepas med allt kortare
tidsmellanrum.
/alf

E0729
Tb1 - e1.
Ett förlorat tempo. Det kan aldrig
gå väl.
Verkar jag uppåt? Vad får dig att
tro det? Det måste vara en synvilla.

Sunes amorösa Renault (4L?) har
du tidigare berättat om. Därav min
kommentar. Har han gjort någon
längre tur med den nya husbilen
ännu? Dusch i bilen? Det fordar väl
en stor vattentank - plus avlopp?

Vad har du nu hittat på som så
tröttat ut dig? Helt klart gör sol och
värme trädgårdsarbetet extra job-
bigt.

“det är tid att lämna in prylarna”:
har du fått nog av persedelvård -
eller vad menar du?
Ebbe

A0730
Lf8 x c5
Synvilla? Jo, men min syn är lite
förvrängd som du kanske kommer
ihåg -särskilt när jag ser på stjärnor.
Jag vet för lite om husbilars vatten
& avlopp för att uttala mig, men
visst fan var det väl en dusch han
visade mig?
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Panelen på gatusidan är nu utbytt.
Alla tycker (kanske av artighet) att
det blir snyggt. Nu fordras målning
eller annan ytbehandling, fönster-
foder o dyl.
Se livet som en värnplikt. Man
rycker in, blir utrustad, lär sig veta
hut (förr), lär sig uppskatta fritid,
blir kanske korpral, får lära andra
veta hut och är till slut fullärd.
Då får man lämna in prylarna och
går man då neför trappan leder den
direkt till St Per.
Man kan också se livet som en påse.
Tomt tills man fyller den med
något. Genialisk liknelse eller hur?
Men under min lupp ganska
meningslöst.
/alf

E0730
Te1 x e5.
Visst - en bra liknelse! Är du nöjd
med innehållet i din påse? Jag vill
mena, att du har god anledning att
vara det.
Har varit ute i djungeln och mattat
ut mig i dag igen. Känner mig snart
som den vandrande vålnaden.
Ebbe

A0731
Lc5 x b4
Visst är jag nöjd, så nöjd. Men less
på det hela, så less att jag inte gitter
tala om det.
Den vandrande vålnaden Ebbe Fan-
tomen. Jag kan se dig skutta om-
kring i din gråa sparkdräkt med

huva och mask. Och med dubbla
pitoler i bältet. En syn som borde få
även översura gubbar som jag att
skratta. Men det blir allt bara ett
litet ynkligt skrattförsök.
Pia med familj har anlänt för en dag
och en natt - de är på väg söderut
och skall bl a tälta, besöka kusiner,
Sune & Gun m fl.
/alf
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