
Internet mail Ebbe - Alf oktober 2003
A20031001
Td7 - d6
Inte har Renault så fin service. Eller
du menar att det aldrig behövs?
Det kom ett brev... Inte kunde jag
känna igen mer än en person på
fotografiet - negativen har jag inte
hunnit undersöka än. Jag håller på
att byta till ny huvuddator, och det
är en mycket komplicerad process,
där man känner sig helt osäker. Det
är massor med filer som skall
kopieras över och så detta INTER-
NET, som är obegripligt...
Nej, jag såg inte Woody Allen. När
jag försökt att se på hans filmer har
jag blivit så trött så trött. Antagli-
gen är jag inte “intelektell”
tillräckligt.

I morgon torsdag skall jag ner och
hämta resterna av Birgit. Åker till-
baka fredag morgon.
/alf

E20031001
Kd3 - c2.
Ska vi ta remi? I så fall ska väl du
ha vit i nästa parti.

Har huggit ved halva dan. Armarna
känns som spaghetti. Så trött, så
trött.
Ebbe

A1002
OK - det blir annars ett mycket
långdraget hattande över brädet. Så
då börjar jag med
d2 - d4
Mer kan det inte bli - mycket skall
ske innan jag ger mig i väg till lille
Sune.
/alf

E1002
d7 - d5.
Om vädret inte blir för ogynnsamt
far vi till Undenäs i morgon. Skall
stänga för vintern. Kommer hem
söndag kväll. Men det beror, som
sagt, på vädret.
Ebbe

A1003
c2 - c4
Detta påminner om något i det
förgångna.... Bilen spann som Ram-
ses med lax - ända till Markaryd på
hemvägen. Då hostade den till och
satte ett ben i halsen (eller kanske
SPRIDAREN) och så var det att

krypa hem 18 mil på tre cylindrar.
Kanske det blir en Renault - det är
jobbigt att ha 4 mil till verkstan.
Birgit kom lyckligt hem med
åtskilliga kassar sprit - en resa som
lönade sig.
/alf

E1005
d5 x c4.
Kom just hem ifrån Undenäs efter
två dagars intensiv persedelvård.
Trött.
Ebbe

A1006
Sg1 - f3
Har vi inte spelat detta tidigare? Har
scannat in dina negativ, men det
blev inte så bra eftersom jag inte
tänkte på vad damm och osynligt
skräp kan ställa till med. Bifogar ett

par nerbantade bilder som du tagit.
Jag känner igen två pers på dem -
Kurt Svensson och en som jag tror
heter något på Rosen....Men jag kan
ha helt fel. Jag skall vid lämpligt
tillfälle göra om scanningen och
vara mer noggrann med skräp. Vila
dig!
/alf

E1006
b7 - b5.
På första fotot har du från höger:
Kurt Svensson, Inga Rosenberg, Lil-
lemor Johannesson, Ove Andersson
(numera Dagneryd).

På andra fotot har du längst till
höger, med väska i vänster hand:
Stig Johnsson (numera Ulfsheden)
som var klassens ordningsman.
Tredje från höger är Gunnar Rosen-
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berg. Längst till vänster står hans
tvillingsyster Inga Rosenberg; intill
henne Kurt Svensson.
På de övriga fotona finner du bl a
Bengt Holtzberg och Göran Möller,
sittande vid bord.
Fortfarande trött.
Ebbe

A1007
Sb1 - c3
Holtzberg har jag hittat på en bild.
Men Göran Möller? Har han mus-
tasch?
I dag har jag varit i Tranås och fått
en felaktig magnetventil utbytt. Sen
har jag provkört den nya Renault
Senic som skall börja säljas i början
av november. Den verkar mycket
bra, stark, tyst och rymlig - men
med nya digitala instrument som
jag inte gillar. Nu skall jag utreda
det här med att leasa bilar - som
förtagare kan jag kanske dra lite
moms.
/alf

E1007
a7 - a6. Konstig öppning.
Bilden med Bengt H är felvänd.
Som du ser, är det vänstertrafik på
gatan. Göran M sitter vid ett bord i
mitten av bilden. Utan mustasch,
vitgrå-hårig, klädd i vit skjorta eller
tröja.

Klockan åter mycket. Måste sova.
Ebbe

A1008 Lc1 - f4 Hade du inte tänkt
använda di andre? Nu har jag hittat
Göran M. Och inte är det
vänstertrafik heller utan ölen är
rättvänd. Det är ett problem när

man lägger in negativen - man ser
inte vad man gör. Jag antar att detta
är rätt bild - det är i alla fall likt
GM. /alf

E1008
e7 - e6.
“Hade du inte tänkt använda di
andre?” Vad syftar du på? Jag
namngav endast realskoleeleverna,
eftersom du inte känner mina folk-
skolekamrater.
Jo, det är Göran Möller som du
nämner.
I morgon ska jag göra Knut Thulin
sällskap till Helsingör.
Ebbe]

A1009
e2 - e3
Om jag säger så här då: Tänker du
bara köra med bönder?
/alf

E1009
Lf8 - d6.
Jaha, men vi brukar göra schack-

kommentarerna i anslutning till
draget.
Jag hade väntat mig mer folk i
Helsingör idag. Men de törstiga
hade väl redan försett sig. På det
hela taget - en liten trevlig utflykt i
soligt väder.
Inger kraftigt förkyld. Hur länge ska
jag klara mig månne.
Ebbe

A1010
Lf4 - e5
Jo det är en fördel för skåningar - att
kunna åka över och hamstra alkohol
i olika former. Så visst förstår jag att
det blir en trevlig utflykt.
Det finns olika knep för att slippa
bli förkyld. Det bästa är att snabbt
använda Revitonil - allt enligt Bir-
git. Och det verkar som om det
stämde -på henne.
I dag har jag tagit bort det sista som
jag vill ha från min lagerlokal, där
jag förvarat saker från mitt gamla
kontor. Nu skall någon ta hand om
soffor, skåp, bord, stolar och alla
andra prylar och jag slipper betala
och ha besvär med allt. Man kom-
mer närmare slutet.
/alf

E1010
f7 - f6.
Är Revitonil receptbelagd? Vätska
eller tabletter?
Har badat bastu ikväll och blev så
trött och sömnig av det.
Ebbe

A1011
Le5 x e6
Revitonil finns på Hälsokost. Vi
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köper i form av vätska. Man tar 40
droppar i lite vatten första gången
och sedan 20-30 drps två-tre ggr om
dagen. Det hjälper faktiskt mot
förkylning under förutsättning att
man börjar inmundiga OMEDL-
BART när man känner det minsta
lilla i halsen. Allt enligt Birgit som
inte tror på naturmeducin. En liten
flaska kostar 85:- här i Eksjö.
Ser du på Ellie på TV? Kvinnan
som var med i Seinfeldt och hette
Elaine? Peter Stormare är också
med. Det påminner mig om min
första klass som nybliven lärare i
Eksjö.
Det var upprop - första dagen i
hjälpklassen.
- Elaine, sa jag med vackert franskt
uttal. Ingen svarade. Jag tittade ut
över klassen . Ingen rörde sig.
-Elaine, sa jag igen med samma
uttal. Är hon sjuk?
-Dä finns ingen.
-Magistern menar kanske Elaine, sa
en tjock, rödhårig. ELAINE heter
hon. De har hon alltid gjort. (Han
uttalade varje bokstav med stor
omsorg.)
-ELAINE, sa jag.
Det lät för djävligt.
-Jau, sa hon.
/alf

E1011
Du måste mena, att du slår min
Löpare på d6. Jag slår tillbaka med
bonden på c7:
c7 x d6.
Jag undrar om vi inte har Revitonil
i nåt skåp. Det låter litet bekant.
Hur gick det för Elaine? Förblev det
E l a i n e? Även från din sida?
Själv minns jag en J u n e.
Och en J a n e t.
Ebbe

A1012
Jo, jag menar d6.
Lf1 - e2
Det var min första klass 1956 i
Eksjö och Elaine fick heta ELAINE.
En lång, ganska snygg, mörkhårig
flicka, som gick genom världen utan
att lägga märke så mycket av den.
En episod minns jag - eller rättare
en bild - vi har varit på skolresa till
Göteborg och Liseberg. Alla har fått
reda på tider, TIDER. Alla måste

vara vid bussen klocka sex (tror
jag). Alla är vid bussen klocka sex -
utom ELAINE.
Chauffören tutar och skriker. Vi
lärare står och stampar vid
ingången. Och DÄR - där kommer
ELAINE sakta gående med ansiktet
begravt i spunnet socker, sakta som
om hon trodde att hon var hemma i
träd-gården. Vi rusar fram och sliter
in henne i bussen. - Men varför i
alla glödheta?%¤#”
-Vadå? Va e de? Ska vi åka?
Jag har ingen aning om vad det blev
av henne. Hon borde ha blivit
överkörd av något. Nu minns jag
också en Tjarles - fast han stavade
inte så.
/alf

E1012
Lc8 - b7.
I dag gjorde Inger och jag en
bilutflykt till Österlen. Vi körde
kring i det höstfagra landskapet:
började med ett besök i Äpplets hus
på Kivik. Där inhandlade vi äpple,
must och diverse andra drycker för
nära 500 kronor. Fortsatte till Ki-
viks hamn: beundrade “tavlan” av
35 000 äpplen monterade med 65
000 spik (motivet var i år
äppelblom), drack termoskaffe ute
på piren samt avslutade besöket med
en promenad i idyllen Kivik. Besåg
naturligtvis även Piratens hus och
hans staty. Sedan fortsatte vi
kustvägen norrut (har du sett/varit
vid Brösarps backar? Haväng?) till
Åhus. Klockan 19 var vi hemma
igen; lagom för att se de svenska
damerna förlora VM-finalen mot
tyskorna.

Så har den här dagen gått till
historien. Och tuggat i sig ännu en
bit av futurum.
Ebbe

A1013
d4 - d5
Jo, i Kivik har jag varit. Grannen
Blomstrands fru var från denna ort
och hade ett hus som hon ärvt av
någon släkting där. Jag minns att vi
hälsade på en gång då Kiviks
Marknad gick av stapeln. Det var
den gången elvaårige Jonas försvann
i vimlet och återfanns då han

utträdde ur ett porr-show-tält och
försökte inbilla oss att han gått fel....
Även har jag sett Brösarps backar
och besökt en kyrka (Vitaby??) där
Piraten ligger begravd. Någonstans
har jag ett foto av hans gravsten -
inskriften är något i stil med:
Här ligger en man som uppsköt allt
till morgonddagen. Dock bättrade
han sig och dog verkligen ......
En märklig man Piraten. Jag har
nog läst allt hans skrivit - det har
väl du också. Till höjdpunkterna hör
Balaklava och Travattanks, två
n ove l l e r  u r  F l i c k a n  m e d
Bibelspråken, som handlar om hans
tid som advokat i Tranås.
Han var god vän med den tokige
patron Rääf på Bulsjö, mannen med
en kvinna i varje herrgårdsflygel.

I övrigt har jag undersökt bilar igen,
mätt ljudnivån i Renault Senic II.
Faktum är att den är tystare än
Xsaran.
/alf

E1013
e6 - e5.
Idag har jag rensat hängrännorna. I
villaträdgårdar borde det inte finnas
stora skogsträd, endast fruktträd,
buskar, bär, blommor och grönsaker.
De stora träden suger ut jorden, ger
skugga och mörker - och en dj. . .a
massa pollen och löv. Till yttermera
visso: i hängrännorna!

Ä ve n l e d e s  h a r  j a g  k l i p p t
gräsmattorna. Så jag är duktigt trött.

Kom att tänka på: varför magasin-
erade du kontorsmöblerna över-
huvudtaget?
Stig Johansson: “Underjordisk verk-
samhet vet man inget om - det är
som med överjordisk” (SDS 13 okt).
Ebbe

A1014
a2 - a4
Jo, träd har jag en viss erfarenhet
av. Som du minns står den galna
björken Fingalsson 30 cm in på
grannens tomt. Det är den tve-
könade, förvirrade, otroligt galna
björk, som vartannat år producerar
små äckliga björkstjärnor tonvis och
vartannat år stora, kletiga löv, som
egentligen borde sitta på en lönn.
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Men nästa år....
Då har grannen lovat att eventuellt
såga ner det satans vidundret. Han
behöver nog hjälp av brandkåren
eller Ing2, för jag är säker på att
den (björken) inte kommer att ge
sig så lätt. Troligen kommer den att
ramla rätt över mitt hus och slå
sönder det till ved.

Om du bildar en förening för Inpla-
stande Av Naturen skall jag gå med.

Magasinera? Ja, varför. Det verkade
klokt vid tillfället i fråga.

Såg du Vetenskapens Värld i går?
Annars bör du se reprisen, som
även den kommer att handla om
Döden, Döden - ett mycket aktuellt
ämne. Berglin har som vanligt en
klar uppfattning om världen - här är
tisdagens pärla:
/alf

E1014
Sg8 - e7.
Jag fick två identiskt lika mail idag.
Snubblade du på tangenten?
Berglin kan då få till det!
Ebbe

A1015
a4 x b5
Nix, har inte snubblat. Från min
dator har det sänts ETT mail. Så jag
har ingen förklaring. Men datorrer
är mer än övernaturliga och kan
göra underliga saker. Nu skall du få

en annan historia:

En bonde står och passar en stor
flock med får som betar på fjället.
Då kommer det plötsligt en splitter
ny BMW 7-serie på vägen nedanför.
En kille i Broni-kostym, Gucci-skor,
med Ray Ban solglasögon och en
YSL-slips sticker ut huvudet ur
bilen och ropar till bonden: - Om
jag kan räkna ut hur många får du
har på betet, kan jag ta med mig ett
av fåren då? Bonden tittar på killen
och på den spridda flocken med får
och svarar: - Det är OK för mig!

Killen kör fram BMWn till bonden
och tar fram en Dell Notebook som
han öppnar på motorhuven. Med
hjälp av Nokias senaste 3G-telefon
kopplar han upp sig mot en NASA
sida på Internet. Han kontaktar ett
GPS-satellit- navigationssystem,
hämtar den exakta positionen och
matar in den i en annan Nasa
satellit vilken scannar betesområdet
med en ultra-högupplösnings-
kamera. Så öppnar han den digitala
bilden i Adobe Photoshop och ex-
porterar den till ett annat ställe på
Internet: Image Processing Facillity
i Hamburg. Inom några sekunder får
han ett e-postsvar i retur i sin
PalmPilote, där står det: Picture
processed and data stored.

Så loggar han in på en MS-SQL
databas via ODBC och kopplar upp

ett Excel dokument med flera hun-
dra avancerade formler. När detta är
gjort kör han all data genom e-
posten till en Xircom och på ett
ögonblick får han respons. Avs-
lutningsvis skriver han ut en 150
sidors 4-färgs rapport på sin mini-
aty-hitech-HP Coulor LaserJet och
kastar ett öga på den sista sidan: -
Du har exakt 1586 djur säger han.

Det stämmer, säger bonden så du
kan ta med ett av fåren. Så tittar han
på när killen går runt för att välja ut
ett av fåren som han jobbar hårt med
att få ner i bagageluckan på BMWn.

Då säger bonden: - Du, om jag kan
säga exakt vad du jobbar med kan
jag då få tillbaka fåret? Killen
tänker en stund på detta och säger
att det är OK.

- Du är konsult, säger bonden

- Det stämmer, säger killen! Hur
kunde du veta det?

Det var inga problem. Du kom hit
utan att någon bett dig, så skulle du
ha betalt för något som jag redan
visste, på en fråga jag inte ställt!
Dessutom har du ingen aning om
hur den här branschen fungerar! Så
är du snäll och öppnar bagageluckan
och ger tillbaka min hund.
-------------------------------------
Och så kan jag inte låta bli att sända
en av Berglins bästa - även om jag
är säker på att det blir andra
gången. /alf
(Bild nästa sida)

E1015
a6 x b5.
En rolig historia. Kändes litet
bekant. Är det inte så, att den är ett
tema som nyttjats i olika vari-
ationer? Men tycker du om den
egentligen? Det är ju det enkla,
naturliga bondförnuftet som segrar
över, driver med högteknologin.

Berglin-stripen har jag sett/läst tidi-
gare. Men det behöver inte ha varit
via dig: jag har ett flertal av hans
böcker. Jo, det är en rolig jävel,
Berglin.
Ebbe
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A1016
Ta1 x a8
- och då slår du med löparen:
Lb7 x a8. Jag
e3 - e4
Det är underbart när enkel teknik
och bondförnuft segrar över den s k
högteknologin. Jag har ett helt an-
nat perspektiv - en gång var nuvar-
ande lågteknologi den värsta hög-
teknologin och likadant är det med
det som i dag anges som spetste-
knologi - den kommer att vara
enkelt bondförnuft en gång. Det
handlar bara om tid, i stort sett.

Bortsett från själva fenomenen
finns det alltid en större mängd
löjliga snobbar som flockas kring
det “senaste” och visst är det roligt
att tvåla till snobbar av alla slag.
Och just när det gäller konsulter så
stämmer bondens karaktäristik - det
skulle jag kunna lämna flera exem-
pel på från mina kunder. T ex kan
jag citera Svante Antius på Halle-
plast:
-Så skickar dom ner en ung spoling
från VM-Data. Han förstår inte vårt
problem, han vet inte hur han skall
lösa det, kan inte ens ge ett förslag
-men sen kommer det en faktura på

1100:-/timme. Så är det.

Nu skall jag vaccineras mot något
anser Birgit.
/alf

E1016
Dd8 - a5.
I natt tog frosten änglatrumpeten.
Du hyser ju också denna maffiga
blomma: vet du om den är död för
gott? Eller är det kanske bara att
skära ner den och ta in den för
vinterförvaring - och så vaknar den
till våren ur sin törnrosasömn?

Om det vore så väl, att världen är en
installation. Det skulle åtminstone
innebära, att någon hade läget under
kontroll.
Ebbe

A1017
0 - 0
Vår änglatrumpet har aldrig varit
utsatt för frost så jag vet inte. Jag
brukar ta in den och sätta den i
källaren lagom mörkt och temper-
erat. Jag har aldrig klippt ner den
utan låtit den växa fritt från den
ytterst lilla planta som jag en gång
köpte. Så ser den också för djävlig
ut.

Berglin har intuition. Visst är det
någon som har koll på installationen
-det är förvaltarna, av många olika
grader. Den här planeten är som ett
jättelikt zoo med många olika
skötare, men inte begriper djuren
varför de ibland blir sjuka eller säljs
till andra ställen eller blir sövda och
opererade. Allt handlar om nivåer,
fast det är inte många som förstår.

Kommer du ihåg historien om
snöskottaren? Här är en till i samma
stil:
/alf

Kära dagbok, Jag har precis fyllt
fyrtio, och min fru (älskling) gav
mig en vecka med personlig tränare
i födelsedagspresent. Nu är jag ju
fortfarande i kanonform. Jag spelade
trots allt fotboll när jag var 20, men
det kan vara roligt att få röra lite på
sig.

Jag ringde till träningsanläggningen
och bokade tid med en personlig
tränare. Jag fastnade för Linda, som
är en 26-årig tjej som förutom jobbet
som personlig tränare också är
aerobics-instruktör och modell för
badkläder. Det är hon som är anled-
ningen till att jag skriver det här,
hon bad mig skriva dagbok för att
hålla koll på mina framsteg. På
måndag gäller det!

Måndag: Jag gick up klockan
06.00. Det var riktigt tufft att
komma upp så tidigt, men när jag
kom till träningsanläggningen, där
Linda väntade vid receptionen blev
allt helt plötsligt mycket lättare.
Linda är suverän! Hon har blont
hår, fantastiska blå ögon och ett
charmerande leende. Vi började med
en rundtur på anläggningen. Linda
visade mig maskinerna och det
första jag fick göra var springa på
löparbandet. Efter fem minuter tog
Linda min puls, och hon verkade lite
orolig över hur hög den var. Det hon
inte fattade var att min puls var hög
för att hon stod så nära mig i sin
tajta lycra-outfit. Jag är ju i topp-
form annars! När vi gjorde sit-ups
pushade Linda på mig och jag
kämpade på, trots att jag var trött i
magen efter att ha hållit in den ända
sen jag mötte henne i receptionen.
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Efter passet njöt jag av att titta på
hur smidigt Linda rörde sig under
sitt aerobic-pass, och tänkte att hon
är lika duktig där inne som hon är
med mig. Det här kommer bli en
FANTASTISK vecka!

Tisdag: Jag fick dricka två kannor
kaffe för att komma upp, men till
slut var jag utanför dörren på väg
till träningen. Linda tvingade mig
att ligga på rygg och trycka upp en
tung järnstång i luften, sen la hon
på vikter på den också! Mina ben
k ä n d e s  s om  s p a g h e t t i  p å
löparbandet, men jag klarade en hel
kilometer. Leendet jag fick av Linda
när jag klev av löparbandet gjorde
det mer än värt mödan. Jag mår
toppen! Det här är andra dagen i
mitt nya liv!

Onsdag: Jag försökte borsta
tänderna, och enda sättet som var
möjligt var att ligga med huvudet på
tandborsten och röra munnen fram
och tillbaka över den. Jag tror jag
har fått bråck i bröstmusklerna. Jag
klarade av att köra så länge jag
slapp styra eller bromsa. Jag park-
erade på en handikapparkering vid
träningsanläggningen. Linda var
lite okänslig idag och hävdade att
mina skrik störde de andra som
tränar på anläggningen. Jag har
kommit på att hennes röst är lite för
hurtfrisk för så här tidiga morgnar,
och när hon skriker på mig får hon
en nasal ton som är riktigt irrit-
erande. Jag fick ont i bröstet när jag
skulle ställa mig på löparbandet, så
jag fick stå på trappmaskinen
istället. Vem i helvete har uppfunnit
en maskin som simulerar en aktiv-
itet som gjorts obsolet av hissen?
Linda sa att det skulle hjälpa mig
att komma i form och öka min
livsnjutning eller nåt. Hon snackade
massor annan skit också.

Torsdag: Linda väntade på mig
med sina vampyrlika tänder med en
min som skulle föreställa ett leende,
men den grymma formen på hennes
tunna läppar avslöjade henne allt.
Jag kunde inte rå för att jag var en
halvtimma försenad - det tog mig
20 minuter att bara knyta skorna!
Linda tvingade mig att träna med
hantlar. När hon tittade bort, pas-

sade jag på att springa och gömma
mig i herrarnas omklädningsrum.
Hon skickade Lars för att hämta
mig, och sen satte hon mig på
roddmaskinen som straff. Jag sänkte
den.

Fredag: Jag hatar den lilla subban!
Linda är den vedervärdigaste varelse
till människa som någonsin fötts på
denna planet NÅGONSIN! Ko-
r k a d e ,  a n o r e k t i s k a  l i l l a
träningsfjolla. Om jag kunde röra
någon enda liten del av min kropp
utan denna fruktansvärda smärta
skulle jag slå henne med den. Linda
ville att jag skulle jobba med mina
triceps. JAG HAR INGA TRICEPS!
Om hon inte ville ha jack i golvet så
borde hon inte ha räckt mig de där
(%&##%EUR& hantlarna, eller
något annat tyngre än en macka för
den delen. (Jag är säker på att hon
lärt sig det där på Sadisthögskolan -
hon måste fått en hedersbetygelse i
g r en en  “ t i l l foga  sm ä r t a ” ) .
Löparbandet kastade av mig och jag
landade på en hälsorådgivare. Jag
önskar att jag hade landat på någon
mjukare.

Lördag: Linda lämnade ett medde-
lande på min telefonsvarare i morse,
i det där äckliga, hurtfriska, gniss-
lande tonläget hon har. Hon un-
drade varför jag inte dök upp idag.
Ljudet av hennes röst fick mig att
vilja slå sönder högtalaren med
första bästa trubbiga verktyg, men
tyvärr saknar jag styrka att ens
t r yc k a  p å  k n a p p a r n a  p å
fjärrkontrollen. Jag har sett på finsk
tv i elva timmar.

Söndag: Jag åkte färdtjänst till
kyrkan idag för att tacka gud att den
här veckan äntligen är slut. Jag bad
också till gud att min fru (den
subban) nästa år väljer en roligare
present. Till exempel en rotfyllning
eller en rejäl tarmsköljning....

E1017
La8 - b7.
Man ska klippa ner änglatrumpeten
till jul enligt den bruksanvisning
som medföljde.

Din teori om skapare, förvaltare och
skötare: vad bygger du den på? Är
det en intuitiv/fix idé, eller vad? För

den står väl inte att läsa i böcker?
Kan du utveckla den litet närmare!

“Snöskottaren” låter bekant, men
tänk: jag kan inte komma på den
historien. Men om du säger några
ord om den, så kommer jag nog
ihåg.

Var fann du historien om tjusiga
Linda? Gymnastikgrejen fick mig att
tänka på Sten Bromans besked i
ämnet: “Jag har aldrig gjort så
mycket som en huvudvriidning!”
Ebbe

A1018
Sf3 - h4
Klippa? Min änglatrumpet kan inte
klippas ner, möjligen sågas eller tas
med en sån där kraftavbitare.
Historien om snöskottarens dagbok
hittar du i mailsamlingen för 2002,
februari, sid 4. Det är precis samma
upplägg - undar om inte författaren
också är samma.
Historien om Linda fick jag från
John Backman, mätchef på PEAB.
Men nätet är nerlusat med historier
om man har tid att söka.
Det är alldeles för jobbigt att redo-
göra för en livsfilosofi. Enda sättet
är nog att framföra den som ett
spex, något man inte behöver ta på
allvar. Men så är det dehär me
hömöred. Man behöver vara på
spexhumör och tycka att saker är
roliga - och det är de ju inte.
I morgon söndag åker vi till Sune.
Birgit fyller jämnt och vill inte vara
här för att utsättas för gratulationer.
Men ett drag hinner jag nog med
innan jag åker. Tillbaka på tisdag.

Jo - det var mycket välfunnet om
dagen som “tuggat i sig ännu en bit
av futurum” !!
/alf

E1018
0 - 0.
Din teori om skapare, förvaltare och
skötare kom mig att tänka på
bisamhället: med avelsdrottningar,
arbetsbin och drönare med frömjöl
på futterna. En naturlig skapelse m
a o. Tja, när jag ser mig omkring, så
vete f-n om du inte har rätt!
Ebbe
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A1018-2
Le2 - g4
Det största misstaget vi sk
människor gör, är att tala om
“naturligt”. Inget är naturligt,
ALLT är skapat.
Nu är du ute och plockar svamp i
den goda naturen. Så får du plötligt
syn på en filmprojektor för 35 mm
film, som ligger där mellan två
tuvor.
-Naturen är fantastisk! säger du. Nu
har den tamefasen åstadkommit en
projektor! Så tar du fram ditt
måttband och kollar avståndet mel-
lan piggarna.
-Men för helvitta! Det här är ju för
40 mm film. Sån finns inte!
Nåja. Detta är ju ett skämt. Ingen
normal person skulle ju tro något
sådant. Hittar man en filmprojektor
i skogen så begriper minsta barn att
den har kommit dit pga mänsklig
aktivitet i något medvetet eller
omedvetet syfte.
Minsta barn begriper också att pro-
jektorn är SKAPAD av någon intel-
ligens -av en MÄNNISKA. Den har
inte kommit till därför att några
miljarder år har runnit förbi. Det är
inte kosmisk strålning, vulkanut-
brott, åska, blixt och dunder, som
har utvecklat denna tjusiga lilla
pryl. Inte kan den föröka sig. Inte
kan den röra sig. Den kan bara
denna enda sak - visa 35 mm film
-om det finns lagom ström och en
vit duk och mörker.
Hur obehagligt det än är så måste
en tänkande människa dra vissa
slutsatser när hon tänker på detta
och betraktar en fluga, en giraff, en
björk, eller varför inte Charles Man-
son.
/alf

E1019
Sb8 - a6.
Jag tänker som tusan, men förstår
inte vad du menar.
Att industriprodukter är tillverkade/
skapade av människor är en
självklarhet. Följer därav att också
flugor, giraffer, björkar, etc. är ska-
pade av människor? Det kan du inte
mena. Då återstår två alternativ:
1) Jorden är en kosmisk skapelse av
stjärnstoft. Livet började med ami-

nosyror och mikroorganismer i ur-
havet. Under miljarder år utveck-
lades biologin på jorden. Det är
detta som kallas utvecklingsläran
(Darwin, m fl).

2) Gud skapade livet på jorden. Oj,
nog behövde “han” vila på sjunde
dagen.

Finns det något tredje alternativ -
eller hur tänker du? Har du kanske
blivit religiös på gamla dar? I så fall
är du i gott/dåligt sällskap.
Ebbe

A1021
Lg4 - e6!!!
Då antar jag att du flyttar kungen -
Kg8 - h8. Jag
Dd1 - h5
Resten får anstå till en annan gång -
jag är dödstrött och har alldeles för
många andra problem.
/alf

E1021
Uj uj, det ser farligt ut. Försöker
med: b5 - b4.

Nu har jag skaffat såväl Treo Comp
som Revitonil. Ävenså Coldizin som
lanserats som en ny mirakelmeducin
vid förkylning.

Även jag har varit iväg och blivit
vaccinerad emot influensa.

Nollade Birgit förresten? Hade ni
hittat på någon överraskning åt
henne?
Ebbe

A1022
Sc3 - e2
Med denna meducin-arsenal bör du
väl bli som Karl-Alfred! Lycka till!
Jo Birgit fyllde 70. Det blev inga
överraskningar precis.
Oavsett vilken bil jag väljer kommer
den att bli förstörd av dåliga vibra-
tioner. Nu är det tid att låta ett nytt
märke känna av den djävulska kraf-
ten....
När vi åkte upp från Skåne hostade
bilskrället till på ungefär samma
ställe som förrra gången och så var
det bara tre cylindrar i 20 mil.
Väl hemma finner vi att tempera-
turen i huset är 13 grader. En
termostatstyrd cirkulationspump
hade stannat. Så livet kunde te sig
gladare.

Att leasa bil är inte fördelaktigt för
mig - man måste köra mer än 3000
mil om året för att det skall vara
lönt.
/alf

E1022
Lb7 - c8.
Vad menar du med “dåliga vibra-
tioner” och “den djävulska kraften”?

Karl-Alfred gör mig lätt sentimen-
tal: får mig att tänka på min
barndoms biomatinéer. Men vilken
lustig idé att placera hans biceps på
underarmarna. Och hur kunde Ol-
ivia överleva, när Karl-Alfred fått i
sig spenat.
Ebbe

A1023
Le6 x c8
Dåliga vibrationer och djävulsk kraft
kan du stoppa i lådan för
ÖVERNATURLIGHET - woodo,
poltergeist, svart magi , osv, osv,
och så lägger vi på locket så det inte
stör.

Olivia tillhörde nog den kvinnoras
som tidigt härdats i spenatbadet.
Även om det vore roligt att spinna
vidare på allehanda infall, så måste
jag i stället omarbete hela den
demoCD som vi erbjuder på nätet -
det finns sådana kufar som vill köpa
den! I stället sänder jag några tankar
från broder SUNE (som han hittat
på nätet):

Det mest orättvisa med livet är att
det slutar med döden! Det borde
vara tvärtom istället. Man borde dö
först, så var det avklarat. Sen bor
man på ett ålderdomshem. Man blir
utsparkad för att man är för frisk,
hämtar ut pensionen och när man
börjar arbeta får man en guldklocka
första dagen. Man jobbar i 40 år tills
man är ung nog att njuta av pensio-
nen. Drick sprit och partaja och så
är det så småningom dags för
småskolan, att bli en liten unge och
leka utan att behöva ta ansvar.
Sedan blir man baby och tillbringar
de sista nio månaderna i spa med
lyx som centralvärme och matlever-
ans. Sen slutar det med en orgasm!
Amen!

/alf
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E1023
Tf8 x c8.
Det var en ovanligt bra historia som
Sune hittat på nätet!

Jag har en variant: Livet är felkon-
struerat. Det borde bli allt bättre
med åren och sluta som ett vackert
musikstycke i ett jublande cre-
scendo!
Ebbe

A1024
f2 - f4
Nu har cirkulationspumpen stannat
helt och hållet. Jag slängde in en
kupévärmare i fläktskåpet - alltid
hjälper det något. Tur att det finns
vanliga el-element.
Inte utan att man känner sig felkon-
struerad. Nu går bildjävelen som ett
välsmort urverk och kommer väl att
göra så ända tills jag måste åka till
Stockholm på fredag. Inte kommer
den att krångla på verkstan inte.
Veckans goda råd:
Trött på att jämt fastna med skägget
i fel brevlådan?
Håll det i schack genom att gnugga
hakan mot trottoarkanten då och då.
/alf

E1024
e5 x f4.
Har du kallt i stugan? Men du kan
väl elda i braskaminen?

Du säljer Demo. Det föreslog jag för
något år sedan, men du sa då, att du
föredrog individuell undervisning.

Jo, det är upprörande hur många
djur behandlas!
Ebbe

A1025
Se2 x f4
Jo, detta blev sent. När jag skulle
skriva till dig, ramlade sjungande
låglandsgrannar in och gratulerade
Birgit. Så blev det dricka av med
jordnötter och annat. Nu skall jag
ha något för hufvudverken.
/alf

E1025
Kh8 - g8.
Druckit vin.
Ebbe

A1026
Dh5 - g4 I dag har Birgit tagit
bussen till Stockholm. På fredag
skall jag -antagligen på tre cylindrar
- hosta upp och hämta henne. En
rörmokare har lovat att fixa pumpen
tills dess. HA.
Berglin har en säker känsla för vad
som ligger i tiden.
/alf

E1026
Sa6 - c5. Nu då!
I dag åkte trädgårdsmöblerna in i
vedboden (suck). Och så räfsade vi
löv tills det flimrade för ögonen.
Ebbe

A1027
Sf4 - h5
Ja, ja. I dag hade jag tid på verkstan
i Tranås. Bildjävelen spann som en
inställsam katt. Meningslöst. Åkte
tillbaka, avbokade den hyrbil som
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stod och väntade på OKq8.
Nu skall jag ha TV-kväll - Veten-
skaens Värld, Trafikmagasinet, Vita
huset. Såg du jazz med Woody A?
Han var otroligt duktig på klarinett.
Eller förra veckan om Döden?
/alf

E1027
Jag har spelat partiet. Det är utsikts-
löst för vit. Jag kastar in hand-
duken. Nytt parti: e2 - e4.

Även jag såg Vita Huset i kväll.
Tala om stress. Presidenten ser ut
att kunna dö av hjärtsnörp när som
helst.
Ebbe

A1028
e7 - e6
Personligen tycker jag nog att det
inte är utsiktslöst för svart. Men
OK. Jo, Bartlet hade det ovanligt
rörigt i går kväll. I öfvrigt händer
det inget här - inget som är värt
trycksvärta. /alf

E1028
d2 - d4.
Jag undrar om jag har berättat om
en händelse, som är något av det
märkligaste jag varit med om?
Nåväl. Året var kring 1977 - jag vill
minnas att Jens var 5-6 år gammal
och vi bodde då i Killeberg. En
söndag(?) hade Osby Orienteringsk-
lubb i rekryteringssyfte anordnat ett
slags introduktionsorientering (ev
parallellt med en större tävling).
Jens och jag deltog. Det fantastiska
var att de flesta av deltagarna, mer
eller mindre, såg ut som APOR!!
Jag frågade Jens, om han såg vad
jag såg. Men han såg bara förlägen
ut och svarade inte. Ja, det var
något helt otroligt och det kändes
kusligt. Jag var inte ensam om min
iakttagelse. På gångvägen till start-
platsen hade vi sällskap med en ung
man, som viskade till mig: “Ser du
vad det är för något, vad han liknar,
han som går framför oss?” Jo, han
liknade en gorilla! Det var så
kusligt, så skrämmande att jag inte
vågade kommentera det. Ännu i
denna dag har jag ingen förklaring
till denna otroliga upplevelse.

Den ledde till att jag senare tyckte
mig se, att vissa människor hade

drag av andra djur, såsom gris (du
vet: grishals, gula ögonfransar, etc),
ko, häst, katt (tänk på Cats!), rådjur
(rådjursögon: Audrey Hepburn), fisk
(fiskögon), fågel (näbben), etc.

Har du gjort liknande iakttagelser?
Din teori om skapare är kanske inte
så dum! Den genetiska koden lär ju
vara gemensam för allt liv på jor-
den. Så det är väl görligt att ta sig
friheten att leka Gud och manipul-
era fram hybrider i laboratorier?
Vitshusboden: “Har du hört, att man
nu kan korsa vindruvor och elefan-
ter? -Vad är det för dumheter! - Jo,
men tänk dig vilka klasar!”
Ebbe

A1029
d7 - d5 Jo, det var en ytterst märklig
händelse - och du har inte berättat
den tidigare. Själv har jag inte haft
några liknande upplevelser mer än
att jag ibland har tyckt att någon är
ovanligt lik något djur. När du säger
APOR så måste du väl mena ap-
liknande varelser klädda som
människor och att aplikheten
berodde på rörelseschemat.
För det var väl inte så att du befann
dig liksom på Apornas planet och
sprang och letade röda skärmar
tillsammans med en flock nakna
apor med typiska apansikten? Om
jag antar att det faktiskt var vanliga
människor omkring dig så måste det
ha varit en synvilla. Eller kan man
tänka sig att du hamnade i ett
tillstånd där du såg alla dessa
personers aplika aura på något sätt.
Men det var ytterligare underligt att
du inte var ensam om iakttagelsen.
Har du aldrig fått reda på varför
Jens inte svarade? Om det berodde
på att han tyckte att du frågade
underligt, eller kanske såg samma
sak men inte ville kommentera?

I dag har jag skördat och kokt
grönkål - utan att skära mig och
bloda ner alltsammans.
/alf

E1029
e4 - e5.
Som jag minns det, var det endast
ansiktena som var apliknande. Jag
tänkte först, att det var något jippo
med sminkning och/eller masker.

Men det såg så naturtroget ut, att jag
kände mig riktig illa till mods.
Någon synvilla var det absolut inte.
Som sagt: jag tyckte det var så
obehagligt/skrämmande, att jag inte
ville forska närmare i saken. Mycket
mysko!

Har du läst om den nya nano-
tekniken? Fantastisk! Måtte den bara
inte komma i orätta händer.
Ebbe

A1030
b7 - b6
Jo jag har läst om ny teknik. Jag
prenumererar på Ny Teknik och där
står verkligen det mesta om dylika
saker.
Det känns lite ovisst just nu med
gammal teknik. I dag fick jag en ny
cirkulationspump, men hinner inte
installera tills jag skall åka till
Stockholmet och hämta Birgit i
morgon. Alltså måste jag lämna
huset med en kupévärmare i
fläktskåpet och vet inte vad som kan
hända om något går sönder. Kan det
ta eld? Skall jag låta huset klara sig
med vanliga el-element?
Se där upprörande viktiga frågor i
GrönEkköping! Och bildjävulen går
som en Rolex. Jag lät en bilhandlare
prova i dag och trodde att den inför
en sådan utmaning skulle hosta blod
- men icke. Handlaren var mäkta
nöjd.
Men imorgon - skall jag tippa att
den blir trecylindrig 2 mil norr om
Tranås? Livet är ett vågspel.
/alf

E1030
Lf1 - b5!!
Vadå för bilhandlare? Ska du sälja
bilen?
Klockan 21.30 kan du lyssna på
konspirationsteorier. Av deltagarna
att döma blir det ett lustigt program.
Kan behövas när man själv känner
sig olustig.
Ebbe

A1031
Lc8 - d7
I all hast - jag åker till Sthlm nu -
tillbaka söndag.
/alf
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E1031
Sb1 - c3.
Det sjöngs mycket psalmer i vår
barndoms skola - och även vid
konfirmationsundervisningen.
I dag fick jag något slags ingivelse
och började halvsjunga/nynna
psalmer. Bl a Trygga rekan:
“Tryggare kan ingen vara än Guds
lilla barnaskara;
stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i
kända nästet.
Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han förbliver.
Ty hans mål är blott det enda,
barnens sanna väl allena.”
Å min själ om jag inte blev litet
fuktig i ögonen! Det kändes litet
omtumlande/förvirrande och det är
inte helt lätt att definiera och för-
klara varför. Den aktuella sinnes-
stämningen spelade naturligtvis in.
Och så den vanliga barndomssenti-

mentaliteten. Men så ytterligare
något annat, mera svårdefinierbart.
Kanske känslan av att ha tappat/
förlorat något.

På mera nykter kaluver: Så
fruktansvärt frustrerande det måste
vara för den troende barnaskaran,
när man upptäcker att det inte alls
finns någon trygghet i tillvaron -
tvärtom kan man drabbas av de
ohyggligaste ting. Teodicéproblemet
är en svår nöt att knäcka: Hur kan
en god och allsmäktig Gud tillåta så
mycken ondska i världen?

“Gud” lämnar mig ingen ro. Kant
sa: Det jag finner mest förunderligt
är stjärnhimlen över mig, och sam-
vetet inom mig. Ungefär så tror jag
att det ligger till. Gud håller inte till
i någon kyrka. Föreställningen om
det gudomliga finns inom oss själva
- eventuellt. Och när denna
föreställning kommer på skam, blir

det till skavsår i själen - som i sin
tur kan ge upphov till psykiska
problem.

Vad tror du? Kan du hjälpa mig att
reda ut dessa religionsfilosofiska
spörsmål!
Ebbe
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