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A030901
Lh3 - g4
/alf

E030901
f2 - f3.
Ebbe

A0902
Lg4 - d7
Slutat för dagen. Relek säljer Bruks-
patroner och jag måste tillverka.
Börjar bli tröttsamt.
/alf

E0902
a2 - a4.
Idag har jag varit i Bromölla och
hälsat på Gunnar Rosenberg. Kom-
mer du ihåg honom ifrån Hörby?
Han har varit driftschef vid Nymölla
pappersbruk. Bodde i en flott villa
vid Ivösjöns strand. På tisdag i
Hässleholm ska han få sin vänstra
höftled opererad och utbytt mot en
stålkula.
I övrigt inget nytt att berätta.
Ebbe

A0903
Dg6 - f6
Tyvärr - jag minns inte Gunnar
Rosenberg. I vilken klass gick han?
Inte i vår väl?
Hörde att Sverigedemokraterna tar
Maud Olofsson till sina hjärtan och
höjer henne till skyarna för rätt
nationell inställning. Det är tydligen
farligt att nämna Hitler i EMU-
debatten...
Och så har svenska tecken dykt upp
i internetvärlden. Så nu kan Hörby
Kommun slippa ståta med HOR-
BY.SE om de vill byta upp sig.
Nuvarande sajt kan kanske misstol-
kas av viagrastinna norrlänningar.
Annars är livet blahablaha.
/alf

E0903
Tg1 - h1.
Gunnar Rosenberg och jag gick i
samma folkskoleklass. Men du har
rätt i, att vi inte tog realexamen
samtidigt. Jag tror att han gick om
en av de första realskoleklasserna.

Nu ska jag se (på TV4) om jag
vunnit några miljoner på V65.
Ebbe

A0904
Se5 - g4
För en tid sedan lade jag beslag på
sajten agema.se - den var otroligt
nog ledig. Sen har jag inte haft tid
att syssla med den, men i dag.... Då
finns det 9500 mail - sk spam. Var
får dessa spamidioter allt ifrån? Nu
har jag använt en massa tid för att
radera skiten. Jag måste hitta ett
sätt att bli av med det direkt. Skall
tala med FS-Data.
/alf

E0904
Dd1 - d2.
Spam och slika ting ligger utanför
mitt kunskapsområde. Men det låter
besvärligt.
I morgon eftermiddag kör vi till
Undenäs. Tillbaka söndag kväll.
Ebbe

A0907
Sg4 x e3!!!
Då antar jag att du tar med damen:
Dd2 x e3 och jag svarar Se7 - c6
Och så har du persedelvårdat i
Undenäs antar jag.
Dessa dagar har jag skiftande ar-
bet e :  För m i dda gen  s l i t a  i
trädgården. Eftermiddag Brukspa-
troner och CAD. Kväll - läsa eller
bygga på min såg.
För övrigt ansar jag att Naturen
borde stoppas upp eller plastas in.
Är det du som designat Bregotts
paket? På det metalliserade bladet
under locket står det:
Naturen är GOD.
Om dom bara visste....
/alf

E0907
De3 - d2.
(Ett bättre drag hade nog varit att
flytta Löparen till g1)
Mycket persedelvård blev det: bryg-
g u p p t a g n i n g ,  b u s k -  o c h
gräsklippning, etc.
Det är sent. Måste sova.
Ebbe

Hej - och ursäkta!
De3 - d3. Jag var för trött och
sömnig i natt för att spela schack.
Damen måste flyttas till d3 om du
ska ha ytterligare glädje av det här
partiet.
Ebbe

A0908
Sc6 x d4
Nu har jag äntligen svarat på sista
supportsamtalet och packat ner 18 st
Brukspatroner för leverans i mor-
gon. Mycket trött.
/alf

E0908
c3 x d4.
(kunde du ha gjort)
Kan inte komma på något att skriva
om.
Ebbe

A0909
Df6 x d4
Nej, vad skall man skriva om?
Vädret? Trötthet? EMU?
Det mesta är uttjatat. Inte ser jag på
TV heller. Inte har jag hört några
roliga vitsar. För det mesta går jag
omkring och svär långa ramsor.
/alf

E0909
Dd3 x d4.
Du slår tillbaka med Löparen:
Lc5 x d4. (vilket manfall på d4!)
Jag igen: Sb1 - c3.
Du har så rätt. Jag tycker det-
samma.  Ti l ls in spir a t ionen
återkommer får vi väl nöja oss med
att spela schack.

Idag fyller Göran Möller 70 år. Han
är nog bortrest. Svarar i varje fall
inte på telefon.
Ebbe

A0910
g7 - g6
/alf

E0910
Ta1 - d1.
Ebbe

A0911
Ld4 - e5
Inget har utförts i dag. Svårt att
arbeta när man känner sorg. Hon
var en av de få politiker som jag
kände stor respekt för. Jan O Karls-
son uttryckte det bra:
Han har mördat vår framtid.
Hans Alfredsson:
För övrigt tycker jag att polisen är
klantig...
Och i går kväll började Säpo ringa
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runt för att ta reda på stadsrådens
telefonnummer.....
Jan Guilluo borde få uttala sig om
Aphuset. Jag har en f d finansminis-
terfru som kund och hon berättade
en del om hur det var att ha livvakt
och andra intressanta saker.
Fy vad det känns eländigt. Vad är
det egentligen med tiden kring 11
september? Blir alla dårar särskilt
inspirerade då?
/alf

E0911
Sc3 - d5.
Hur kunde det hända? frågar man.
(h ur  sä t t er  m a n  för r es t en
skiljetecken i föregående sats?) Men
är det så konstigt? I Stockholm
dräller det av människor som mår
dåligt, som en av de intervjuade sa.
Och idag var det en femårig flicka
som knivhöggs till döds.
Tillståndet i världen har länge sett
illa ut. Även i Sverige har “utveck-
lingen” uppenbarligen gått snett.
Men det behöver jag inte närmare
utveckla för dig.
Jag citerar ur tidskriften Ordfront;
Maria-Pia Boethius:
“De sju dödssynderna har - utan att
vi märkt hur det gått till -
förvandlats till vår tids främsta
dygder. De anses vara själva
drivkraften i den samhällsordning
man nu försöker införa.”

Ann Charlott Altstadt:
“Nästa gång någon använder ordet
ABSOLUT i teve, istället för att
kommunicera på riktigt, kan den
universella bullshitkvoten vara fylld
och de kosmiska grundvalarna som
håller ihop universum börjar krack-
elera och hela skapelsen görs og-
jord.”
Efter oss syndafloden?
Ebbe

A0912
Ta8 - c8
Too late. Too drunk.
/alf

E0912
Hej - och tapto! (tapp till tunnan!)
Td1 - d2.
Ebbe

A0913
c7 - c6
Håller du med Maria-Pia? Det kan
nog inte jag göra. Möjligen verkar
det som om girighet bland en del
har blivit vanligare, men de andra?
Avund, frosseri otukt, lättja,
högmod och vrede? Är de inte
ganska konstanta med lite mode-
variationer?
Ser man tillbaka på olika kulturer
kan man hitta mycket värre exempel
på hur allt gått snett. Och att vara
drivkraften i en samhällsordning
man vill införa? Vem vill införa
den? Handlar det om en konspira-
tionsteori?
Men hon vill väl bara spetsa till det
som vanligt. Den andra kvinnan
förstår jag inte alls, men det beror
säkert på att jag är för dum för att
fatta vissa subtiliteter.
Det som verkligen har hänt är den
modefluga som drev fram att alla
galningar skulle sköta sig själva i
något sorts ideologisk önsketänk-
ande om hur människor skulle
kunna vara - OM BARA....
T a ck  va r e  den n a  r efor m ,
ÄDEL..nånting, har våra politiker
bäddat för fler och fler våldsdåd,
vansinnesmord, meningslös brutal-
itet. Men kanske var det så - tyvärr
- att Anna Lindhs tid var ute enligt
nornorna och de behövde ett verktyg
för att ordna till det i regelboken.
Kanske var det ett offer av den
bästa för att människor skulle börja
tänka? Nej, nej -så kan man inte
resonera! /alf

E0913
Sd5 - e3.
Jo, du har rätt i att de sju
dödssynderna nog är ganska kon-
stanta genom tiderna. Maria-Pia
måste i första hand tänkt på
girigheten. Nu senast krävde Anders
Moberg 90 miljoner(!) i årslön av
Avhould. Han refererade till andra
direktörers löner. Och till det stora
ansvaret. Har du någonsin hört, att
inkompetenta direktörer bestraffats
med något annat än miljoner i
avgångsvederlag!?
Läser i bladet, att nu har även
Göran Persson tecknat en privat

sjukförsäkring. Inte heller han litar
tydligen på den samhällsordning,
som han i så hög grad varit med om
att designa. Men vilken talare! Hade
han levt i antikens Grekland, hade
han bergis fått retorikpriset!

I förrgår visade teve en kort intervju
med den nye, franske chefen för
ECB. Han menade, att EMU är
ohållbart om inte medlemmarna re-
spekterar stabilitetspakten. Vidare
var EMU ett vågspel/riskprojekt bl a
för att man saknar en federal
regering med egen budget.
Det verkar ligga mycket av
önsketänkande i EMU-projektet.
Det vet e smeen om projektet kom-
mer att hålla. I morgon kväll vet vi,
vad svenskarna tycker och tror om
euron.

LÖPSEDEL. - - - -
Och här är det senaste mordet:
mördarens kniv är funnen!
Den var lite rostig i bladet
och hittades nere i brunnen.

Och kniven är fotograferad
och mördaren och fiskalen.
Fiskalen är djupt chockerad
och mördaren troligtvis galen.

Och mördarens mor hon gråter.
- Det kunde man nästan tänka:
en mördare är hennes ende son.
Och hon är äNKa.
(Nils Ferlin)
Ebbe

A0914
Hell! Le5 - g3
En sak kan vi enas om (ja, fler
förresten) - att Nils Ferlin är/var en
vidunderlig diktare.
Tänkte just en liten tanke: Gör en
lista med tio pers inom olika fack
-diktare, musiker, konstnär/målare,
politiker, författare, företagsledare,
m fl. Om jag nu väljer en av dessa
tio inom varje fack - kan valet säga
något om mig?
Detta med tanke på att man äntligen
kommit på att det s k Rorsach-testet
bara är en stor bluff.
Ja, du vet säkert vad jag menar -
konstiga bläckplumpar som efter
tolkning berättar hurdan försöks-
personen är.
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I mitt blad läser jag en resencion av
Martin Rees´ bok Our Final Cen-
tury. Enligt Rees kan vi räkna med
en del verkligt stora katastrofer med
kanske mer än en miljon döda i en
smäll - mest med tanke på att de
verkligt farliga vapnen nu kan börja
hanteras av muslimska terrororgani-
sationer. Som tur är hinner man
kanske dö innan....
Israeler och palestinier hör till de
verkliga komedianterna. Alla vet att
i samma ögonblick som Hamas och
andra organisationer slutade upp att
sända levande bomber, så skulle
Israel sluta försöka döda ledare och
andra.
Och Israel vet att dom aldrig kan
hämnas med ett vettigt resultat. Så
varför inte vara smarta:
Hör hör! Vi förstår nu att man inte
kan hämnas på galningar. Idioter
och psyksjuka skall inte straffas -
man måste stå ut med dem. Hade ni
varit rationellt tänkande människor
- ja då hade ni ju förstått att ni inget
vinner på ert idiotiska dödande. Så
vi måste agera på annat sätt.
Fortsätt ni - vi kommer inte att
hämnas. Vi skall försöka bygga
staket för att slippa beblanda oss
med muslimska galningar och
försöka stå ut med allt ert
meningslösa våld. Men hur länge
tror ni att ni får omvärldens stöd?

Risker med EMU/EU? Tänker man
efter en stund om hur Europa såg ut
på 70-talet som en oroshärd mellan
två supermakter  - med två
världskrig startade med 25 års mel-
lanrum, med länder i slaveri under
sovjetisk kommunism och med en
otrolig dröm om ett enat Europa
fritt från Sovjet - då tycker man nog
att utvecklingen varit fantastiskt
positiv. Visst har väl riskerna
ändrats?
/alf

E0914
Se3 - g4.
Jo, visst. Vilka favoriter man har
kan säga mycket om en själv.

Jo, helt visst: varje dödad terrorist
rekryterar bara två nya. Det gäller
tyvärr även för USA i Irak. Nya

grepp måste prövas och som inte får
utesluta självkritik.

Resultatet av EMU-valet ser jag
både som negativt och positivt.
Negativt därför att ökat interna-
tionellt samarbete måste bli framti-
dens melodi. Ett “Europas Förenta
Stater”  är  för  mig ingen
skräckvision - tvärtom. Det skulle
kännas tryggare.
Positivt därför att EU-etablisseman-
get nog behöver en näsbränna, en
tankeställare: Mycket av den kritik
som riktats emot EU är i väsentliga
delar befogad.

Varför gick det som det gick med
EMU-valet? Många faktorer spelade
naturligtvis in. Men något som jag
tycker har förbisetts är att SAP i ett
avseende s a s föll på eget grepp. I
decennier har man lyckats torgföra
myten om att den svenska
välfärdspolitiken är unik i världen.
Sanningen är den, att Sverige nu är
förankrat i Europas bottenliga - i
nivå med Portugal. Men detta tycks
vara dåligt bekant för Svensson. När
nu Nej-sidan hävdade, att EMU
äventyrade den svenska välfärden,
hamnade detta argument i väldigt
väl bearbetad jordmån. För SAP:s
Ja-sida blev detta ett verkligt di-
lemma: Att motsäga Nej-sidan
kunde bli ett indirekt erkännande av
att SAP:s politik i decennier varit
misslyckad. Politik är i sanning det
möjligas konst.
Ebbe

A0915
Ld7 x g4 - då antar jag att du drar
f3 x g4 och jag gör rockad: 0 - 0
Du har alldeles rätt i din analys av
vad som gick snett om EMU - jag
håller med i alla delar. Men tyvärr
jag kan inte känna något annat än
besvikelse och ledsnad över att än
en gång uppleva hur detta fega,
egoistiska folk reagerar.
Skadeglädjen blir alldeles för svart.
Den tyske journalisten som in-
tervjuades i TV4 sa just att han
tyckte det var fegt och trångsynt -
hela hans analys var helt riktig. Ett
folk som alltid försöker åka
snålskjuts - en sorts parasit. Varför

kan man aldrig få känna sig stolt
över sitt land? Varför måsta det
bara vara över vissa individer -
Lindh, Klyft, Sörenstam, Lindgren -
t ex? Jag minns inte - har jag skrivit
ner de historiska händelser som gör
mig skamsen över att vara svensk?
En annan sak jag funderade över:
Sverige tål inte klart lysande
stjärnor när det gäller intelligens
och mental kapacitet - i varje fall
inte inför klara demonstrationer av
överlägsna egenskaper.
Då vaknar avunden, hatet. Sådana
individer skall tas ner till varje pris.
Leve Jante!! Men idrottsstjärnor le-
ver inte lika farligt...
Tänk att det finns folk som tror att
den svenska polisen skulle få tag i
den aktuelle mördaren! Polisen, som
med förhöjd beredskap inte kunde
hindra att en fånge begick
självmord!?
Varför lyckades man inte få tag i de
ligor som inom snäva områden
plundrade husvagnar och husbilar?
Förvånande nog lyckades dom häkta
galningen som stack ihjäl en fem-
åring.
/alf

E0915
Lb3 - c2.
Nog är det minst sagt märkligt, att
ingen tycks känna igen den efter-
lyste mannen ifrån Mordiska Kom-
paniet?

Nej, jag minns inte heller, att du
har berättat om de historiska
händelser som gjort dig skamsen
över att vara svensk.

Gubbstrutten: Man har sålt smöret.
Men var har man gjort av pen-
garna? G igen: Livet är en svår
bransch.
Ebbe

A0916
b7 - b6
När jag städade här hittade jag en
helsideannons om ett undermedel -
ChiSan
-Från trött till pigg på 30
minuter. Pengarna tillbaka
om du inte är nöjd!
Så - när jag ändå skulle besöka
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Hälsokost - så köpte jag en flaska,
som jag idag har prövat verknin-
garna av. Jag kan varken bekräfta
eller dementera -precis som polisen.
Jag har faktiskt varit pigg och
arbetat hela dagen, men det hade
jag kanske gjort ändå. Måste kanske
vänta till en dag då jag inte orkar
ramla ur sängen. Kanske är det en
farlig meducin. Berodde det på den
att jag helt plötsligt köpte en ny
dator från Dell? Då blir det verkligt
durt.
Hörde om det första företaget som
lämnar det sjunkande skeppet och
tar sig över till en säker skuta -
Volvo flyttar en verksamhet till
EuroLand och lägger ner i Sverige.
Andra följer...
alf

E0916
Td2 - d3.
På din rekommendation, för kanske
ett halvår sedan, har jag redan
prövat Chi-San. Minns inte om den
hade någon särskild effekt. Nu hade
jag faktiskt glömt bort den, men har
letat reda på den i kylskåpet igen.
Ebbe

A0917
Lg3 - e5
För sent för mig.
/alf

E0917
b2 - b3. Det är sent ja.
Ebbe

Hej igen!
Nej, jag försöker en mera offensiv
variant: Te3 - h3.
Ebbe

A0918
Precis vad jag trodde!
Le5 x b2 Och då tar du min bonne
med tornet:
Th3 x h7 - och jag Lb2 - d4
Fick ett mail från Ahlbins
Patentbyrå med en intressant text:
/alf

En liten undersökning! Underbart
att man förstår texten...

Eilngt en uneörnskding på ett eng-
skelt uivtnierset så seplar det inegn
roll i viekln odrnnig bksotrnävea i
ett ord står i, det enda som är

vtikigt är att fsötra och ssita bavsto-
ken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå
hlelur om blluer och man kan ädnå
lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea
broer på att vi itne leäsr vjrae
bkosatv för sig, uatn odern som
hlehet.

E0918
Th7 - h3.
b2- b3 hade nog varit ett bättre
drag. Nå, det hade blivit vit förlust i
alla fall.

Dte vra en rilog text du öevrsnäde.
Greppet verkade litet bekant. Jag
tror jag stött på det tidigare - kanske
i muntlig form. Chaplin i Diktatorn
kanske? Eller tänker jag på
Grönköpings transpiranto?
Ebbe

A0919
Nu skall du inte vara pessimist.
Vänta bara på en tavla!
b6 - b5
För mig var dessa forskningsresultat
nya.
Ibland sliter jag lite i trädgården.
Jag måste lägga om en del för att få
mindre arbete senare. Göra stenparti
av hela skiten. Jag hade en bit av
kullen stensatt, men nu har en del
ogräs spirat upp mellan stenarna.
Ättika får det nog bli.
Märkligt att inget är roligt längre.
/alf

E0919
Th3 - d3.
“Märkligt att inget är roligt längre”:
Vad tror du själv? Vad jag tror, ska
jag försöka förklara i morgon, när
det inte är så sent.
Ebbe

A0920
Ld4 - e5
Det finns meduciner som gör att det
är lättare och roligare att känna
entusiasm inför något. I TreoComp
finns kodein som har den förmågan
och tidigare fanns det något annat
med ännu bättre verkan - som
naturligtvis togs bort. Bra och effek-
tiva grejor försvinner - t ex darg-
plåster och jodsprit.
Så är det naturligtvis åldern. När
det egentligen inte finns en framtid
så blir det inte lika meningsfullt att

ligga i som en ekorre. Men troligen
går det att fixa med kemi.
Åldersdepression borde kunna hävas
med lämpliga piller. Men de måste
vara anpassade till individen för att
han/hon inte skall snedtända.
Jag tänker ibland tillbaka på den
energi jag utvecklade ända fram till
slutet av 80-talet och hur roligt det
mesta var. Eller kanske det bara är
en tankeillusion.

Anna Lindh måste ha varit en helt
unik människa. När man ser hennes
vänner och hör deras ord om henne
är det lätt att bli tårögd - även för
en sådan torrboll som jag.
I kväll skall det bli mat och dryck
hos grannen på låglandet. Vid hem-
komsten är det inte lämpligt att
skriva.
/alf

E0920
Td3 - f3.
Varför är det inte roligt längre? Jag
hade filat på en lång förklaring,
men upptäckte att jag lät som
Chronskough. Så det får vara. Skål!
Ebbe

A0921
d6 - d5
Varför missunna mig nöjet att läsa
något av Kronskog? F ö tror jag inte
ett ögonblick på att jag skulle ha
tänkt på honom om jag läst din
epistel. Så kom igen med en liten
förklaring!
Jag håller på att städa i källaren -
ett riktigt Herkulesarbete. Var det
han som höll på i ett stall
någonstans? Här är det inte dynga
men damm uppblandat med ele-
ktronikprylar, reläer, skruvar,
motstånd, potentiometrar, sladdar,
kontakter och tusen andra saker.
Det blir oändliga mängder när man
av slöhet låter det gå halvår mellan
gångerna.
Så håller jag på med att föra över
våra mail till pappersform. Har
hunnit till maj i år. Det går
långsamt. Kanske fortare när jag får
den nya datorn.
/alf
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E0921
Kf1 - e2.
Det har tyvärr blivit för sent att
skriva något i natt.
Ebbe

A0922
d5 - d4
Märklig höst. Man blir svettig av att
bara klippa gräsmattan. Då är det
skönt att hoppa i poolen efteråt -
15-gradigt vatten kyler ordentligt.

Finns det fortfarande någon som
tror att Anna Lindhs mördare skall
bli fast? Det kan väl bara hända i
Sverige: En person tar en kniv,
följer efter utrikesministern upp på
andra våningen på NK, går fram till
henne och börjar sticka och hacka i
henne med kniven. Efter fullbordat
arbete åker han ner för rulltrappan
och går ut och försvinner. Ingen
springer efter honom. Ingen skriker.
Alla står som fån. Polisen stänger
inte av trafik. Dom larmar inte
övriga stationer. Dom hittar keps,
jacka, kniv. Snart måste dom släppa
den misstänkte.
Citat: “Man kan inte gå in på NK
och sno ett par trosor utan att bli
fast. Men gå in och mörda någon
går bra.”
/alf

E0922
Lc2 - b3.
Inte bara hösten är märklig. Lindh-
mordet är märkligt. Hela tillvaron
är märklig förresten. Jag börjar
undra, om jag egentligen har
förstått nånting.
Ebbe

A0923
b5 - b4
/alf

E0923
a4 - a5.
Ebbe

PS Telenätet fungerade ej i går
kväll.

A0924
c6 - c5
Jo det var ett härligt strömavbrott.
Jag tänkte på alla de stackare som
satt vid sina datorer och just höll på

att spara något - och som tog
strömmen direkt ur väggen. Troli-
gen blev de av med allt som fanns
på hårddisken. Jag vet inte hur
många gånger jag varnat mina
kunder för detta och sagt att de
måste skaffa avbrottsfri kraft. Det
kostar bara ca 1000:- - att jämföra
med den katastrof det blir då man
missar allt man skrivit, bokföring,
ritningar.
Som du förstår spelar det ingen roll
för mig när det blir strömavbrott.
Så har polisen äntligen kommit på
vad vi andra vetat hela tiden - dom
tog helt fel person. Vem kan tro att
någon som jagas intensivt går på
krog som om inget hänt?
I dag har jag postat ett brev till dig.
/alf

E0924
Lb3 - c4.
Idag har jag varit i Lund och hälsat
på Göran Möller. Jo, han tyckte
också att det var roligare förr.
Varför uppfinner du inte en tids-
maskin!
I kväll har jag också haft ett långt
telefonsamtal med Kurt Svensson i
Grisslehamn. Han hade intressanta
åsikter om mångt och mycket. Bl a
menade han, att de som röstade ja
till EMU var idioter. Du skulle
kanske ringa eller mejla till honom!
Det kunde nog bli en animerad
diskussion.

Min fru har rest till Mölle - nej men
till Bok- & Biblioteksmässan i
Göteborg. Jag är nu gräsänkling till
söndag. Så nu borde här jumpas för
joy!
Ebbe

A0925
Kg8 - g7
Tyvärr går det inte att uppfinna en
tidsmaskin - med nuvarande kun-
skaper.
Och jag skall nog inte kontakta
Kurt Svensson. Inte vill han tala
med idioter.
Det är många som kommenterat
skillnaden mellan JA och NEJ-
röstare. En är Rickard Swartz, som
skriver i SvD. Det handlar om
vilken typ av människa man är och

det är ganska meningslöst att dis-
kutera. Har du hört talas om någon
person som har ändrat åsikt pga
argument? Det finns visst en del
men de är lätt räknade. Det var nog
ganska naturligt att Sokrates
dömdes till döden - en sådan otäck
metod han använde för att att få
folk att tänka! Ställa frågor som
ledde till klarsyn och insikt -
avslöjande och komprometterande.
USCH.
I dag kom den nya datorn. Det
skulle vara två paket men det ena
-skärmen-har försvunnit. Stulet?
Icke veta. Den är i alla fall mycket
tyst och snabb.

Du blir gräsänkling och det blir jag
ock. Birgit skall ut och resa i
Tyskland och jag har redan planerat
allt jag skall hinna med. Tänkte bl a
besöka en del kunder om jag orkar.
/alf

E0925
Ke2 - d3.
Tack för brev med korr som kom
idag!
Om du på dina resor kommer i
närheten av Osby, kan du väl höra
av dig!
Ebbe

A0926
Tc8 - b8
I dag åker jag ner med Birgit till
Sune. Lämnar hustrun som skall
åka till Tyskland på bussresa med
Gun i morgon vid 0600. Då åker
också jag tillbaka -måste vara
hemma vid tretiden av olika or-
saker. Jag kan åka hem över Osby
och hinna säga GodDag och kanske
lite mer- under förutsättning att
Sune och jag hinner bli färdiga med
våra mellanhavanden i dag. Jag
ringer dig i morgon lördag efter
0900 - hoppas att du har hunnit ur
sängen då!
/alf

E0926
Kd3 - c2.
Ja, det vore trevligt om du tittade
in!

Vitshusboden har inte haft besök på
länge. Har du hört den här?
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“Vad är det för ett larvigt hål du har
i huvet,” fråga Janne. -”Ja, det är
farsans fel alltihopa”, sa Manne.
“Jag stod i verkstan och skulle slå i
en spik med min labb. Då ropade
farsan: Använd huvet, grabb!”
Ebbe

A0927
Tb8 - b7
Kan bli ett utdraget parti.
Jag åkte hem över Växjö - Vrigstad.
Siktade Eksjö kvart över två.
Hoppas att du inte målade in dig i
källaren utan att kunna komma ut!
Sådant har hänt förr.
Bifogar två bilder, dels på huset
efter restaureringen, dels på dig. Nu
skall jag nanna tror jag.
/alf

E0927
g4 - g5.
Tack för besöket! Alltid roligt med
litet sällskap. Du tyckte kanske att
det kändes litet kyligt i huset. Jo,
jag hade glömt att stänga dörren till
terrassen.
Även jag hade foton att visa, vilket
jag glömde. Jag tänker då främst på
klassträffarna i Hörby. Det kunde
nog ha roat/intresserat dig att se de
nutida upplagorna av Bengt Holtz-
berg, Göran Möller, Kurt Svensson,
m fl. Men det kommer väl fler
tillfällen.

Ditt hus ser verkligen trevligt ut!

Det kan man däremot inte säga om
mig, Vilken bister min! Har jag det
på samtliga bilder?

Vitshusboden meddelar, för att inte
poängen ska gå förlorad, att Manne
stod vid en vägg när han skulle slå i
spik.
Menar du att tidsmaskinen kan vara
en realitet inom en inte alltför
avlägsen framtid?
I kväll har det varit Woody Allen

för hela slanten. Han avslutade med
att berätta en vits om ett psykiater-
besök:
“Doktorn, min bror är galen: han
tror att han är en höna. Vad ska jag
ta mig till? - Spärra in honom! - Jo,
men vi behöver äggen.”
Så är det menade WA: tillvaron kan
kännas torftig utan de galna/absurda
inslagen.
Ebbe
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A0928
Tb7 - e7
Ja, det var verkligen tråkigt att
ingen av oss tänkte på dessa klass-
träffsfoton! Då hade jag kunnat låna
några, scannat in dom och fått med
bilderna i sammanställningen av vår
korrespondens.
Jag har mer och mer förstått att det
är enda sättet att komma ihåg saker
- att gå till dessa pärmar och
bläddra. Har du kopior som du
skulle våga skick med post?
Hela dagen har jag arbetat med att
konfigurera den nya datorn. Nils
Blomstrand ( han med den magiske
mannen) har varit här och hämtat
min gamla jätteskärm som jag
skänkt bort till honom.
Tidsmaskin? Även om det verkar
fullkomligt otroligt att den skulle
vara möjlig, så kan jag inte katego-
riskt förneka den. Inte med min
inställning till människans litenhet
och inskränkthet - allt beror på vad
man jämför med. Allt handlar om
den kunskapsnivå en ras har
uppnått

-Det finns Skapare och Förvaltare....
så börjar den roman som ligger och
tickar i mitt huvud - den som
troligen aldrig blir skriven. Livet ärr
fullt med tappade sugar som Hasse
A säger på något ställe.
/alf

E0928
a5 - a6.
Ska se vad jag kan göra åt fotona.
Har inte haft tid att rota fram dem
idag. Jag har haft trädfällare på
tomten, så jag har burit ris hela dan.
Puh! Kan du scanna ifrån negativ?

Nils Blomstrand - med den magiske
mannen?
Börja på din roman! Gå ut presta-
tionslöst så att du inte tappar sugen.
Nöj dig med ett par rader, kanske
en halv sida, om dagen. På ett år
blir det flera hundra sidor - tänk på
det! Ebbe

A0929
Te7 - d7
Inte lätt det här. Snart remi, tror
jag.
Jodå, jag kan scanna in negativ med
bra resultat.
Nu har jag problem med bilen - det
är något fel med insprutningen av
bränsle. Och jag måste ner och
hämta Birgit på torsdag. Nu skall
jag försöka komma in på Internet
från en annan dator. Det är bara
problem alltid. Satan.
/alf

E0929
Kc2 - d3.
Jo, det verkar bli remi.
Det finns en vätska som rengör
insprutningen. Jag tror den heter
STP Cleaner eller något i den stilen.
Man häller den direkt i bensin-
tanken. Kostar 68 kronor. Sedan
finns det en uppföljningsvätska,
“Trim” tror jag den heter, som man
ska hälla i bensinen vid var 4:e
tankning. Kostar 49 kronor. Håller
även kondens borta.

Jag skickar några negativ, som du
kan scanna.

Men vaa du var maager, paug! Eder
du ordentligt? Jag blev nästan orolig
för dig.
Ebbe

A0930
Kg7 - g8
Ja eder som ena häst o ente e ja
mager!
Bilen har hostat ibland - det har
märkts när man väntar på grönljus
och står på tomgång. Nå - jag var i
Tranås på komplettering av någon
detalj i motorn, gratis, för att säkra
funktioner vid extrem kyla. 2000:-
lär det kosta.
Då sa min specialist: Den låter inte
bra. En cylinder fungerar inte kor-
rekt. Det kunde man se. Hela mo-
torn skakade som i frossa. Så ryckte
han upp en svart manick med fyra
spröt, tittade på den, luktade på den
och sa:
-Det är fel på spridaren på ettan.
Så gick han till en apparat med
sladdar, mätte, skruvade och

bökade. Hela tiden rann det bensin
ur den svarta manicken. Efter en
kvarts trixande sa han:
-Nu har jag flyttat om den här
(pekade) och låtit ettan och tvåan
byta plats. Har du tur kommer det
att hjälpa. Så skall jag hälla i lite
extrapjunk för att rensa. Så skru-
vade han fast alltsammans igen.
Startade - motorn spann som katten
Ramses när han ser lax. Jag sa:
-Så får du skicka faktura för det
här. - Det bjuder vi på.
Så åkte jag hem och allt var frid
och glamman. På eftermiddagen tar
jag bilen och skall till stan. Hjälp!
En orange lampa lyser och visar en
manick! Fram med boken: Något är
fel med insprutningen! Kontakta en
verkstad SNARAST! Men dom har
gått hem! På morgonen efter ringer
jag specialisten Kjell. Han säger:
-Om bilen går som den ska, och
motorn inte har frossa, så kommer
den där lampan att slockna av sig
själv. Det är lite konstigt att den
inte tändes när du var här men....
Ut och provkör och ring och berätta.
Jag provar. Bilen startar kall utan
minsta harkling. När den har blivit
varm kollar jag. Den spinner som
Ramses. Men lampan lyser. I dag
när jag skulle ut igen var den släckt.
Inte visste jag att du hade sådan
koll på bilar!
Har du källaren full av ved nu?
/alf

E0930
Th1-h6.
Byt till Renault!
Nej, jag kan inte blanda den färska
veden med den torra i källaren. Den
får ligga ute i vinter.
Du såg väl Zelig med Woody Allen
i kväll?

I morgon får du brev.
Ebbe
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