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E20040101
e4 - e5.
På något vis känns det skönt med
ett nytt år.
/ebbe

A2004012
Sf6 - d5
Visst är det skönt med en nystart!
Så var vi hemma igen och Ramses
är glad. Han trivs dåligt när han är
ensam. Birgit är dålig och har ont
lite överallt - det verkar som om
antibiotika inte biter på vad dom
tror är urinvägsinfektion. Själv är
jag piggelin men trött.
Har just beställt Flugsvampen och
Människan på internet. Jag läste en
recension i SvD och blev intresse-
rad.
/alf

E0103
I hast: e5 - e6.
/ebbe

A0103
Sd5 - b4
Men varför i all världen har du så
brått? Du är pensionär och skall ta
det lugnt! Som du vet gör jag så och
det är mycket bra för själen, som
man ibland kan få känningar i. För
övrigt är det mesta dött och ytterst
långsamt.
/alf

E0103-2
e6 x f7!!
Såg du Truman Show ikväll på
TV4? Kan du inte komma hit och
hjälpa mig att upptäcka och de-
montera alla dolda kameror i hu-
set?! /ebbe

A0104
Kg8 x f7
Nix, jag såg inte programmet om
alla kameror. Och du kan vara lugn
-  d e t  f i n n s  i n g a
övervakningsdetaljer hemma hos
dig.
Har du ont i lederna? I så fall finns
det ett nytt preparat, LintoZin, som
har fantastiska verkningar enligt
alla försök som gjorts på olika
ställen i Skandinavien. Rapporterna
verkar vara för bra för att vara
sanna. Jag har beställt åt Birgit - det

borde vara en bra försöksperson
eftersom hon bara tror på Treo-
Comp.
Just nu läser  jag Häxornas
försvarare av Jan G. I övrigt är det
mesta trist.
/alf

E0104
Ta2 - a3.
Glucosamin heter ett annat medel
som ska vara verksamt vid ledsjuk-
domar. Jag skulle vilja rekommend-
era Er att köpa boken Naturens
apotek av Willow Tree Press i
Helsingborg, tel 042 - 254 711
(må-fr kl 09.30-12.00). Den tar upp
alla våra vanligaste sjukdomar samt
redogör för såväl den konventionella
skolmedicinens ståndpunkter som
homeopatins alternativ.

Som årsprenumerant kan jag erb-
juda dig en 3-månaders gratisprenu-
meration på Sydsvenskan. Är du
intresserad? Delas Sydsvenskan ut i
Eksjö samma dag som den utkom-
mer förresten?
/ebbe

A0105
Lc6 x f3
Birgit har provat glucosamin, men
tyckte inte att det hade avsedd
verkan. Vi får se om det finns något
medel utom Treo som hjälper. Jag
tror det inte. Boken skulle man
kanske skaffa. Å andra sidan har
jag funnit att nästan allt man vill
veta hittar man på nätet. Det bästa
exemplet för min del är Teslatrans-
formatorn. Under flera år när jag
var ung försökte jag hitta beskrivn-
ingar på hur man tillverkade en
sådan, men hittade inget i böcker
och på bibliotek. Men nu - det finns
hur många beskrivningar som helst!

Jag tackar för erbjudandet om Syds-
venskan! Men tyvärr hinner jag som
regel knappast läsa SvD och andra
tidningar som dräller in. Så risken
finns att det bara blir ett tillskott till
papperskontainern. För några år
sedan provade jag en prenumeration
under ett kvartal, men tidningen
anlände en dag för sent så det blev
lite snett. Sydsvenskan har ingen

utbärning norr om Skåne. Men jag
vill att du noga kollar om du själv
får Svd från och med den sjunde -
och den skall komma på morgonen
med vanlig utbärning.

Nu måste jag se lite på Eva Ryd-
berg. Inte är det som när Poppe
levde.
/alf

E0105
g2 x f3.
Vi har sett TV hela kvällen. Det är
för sent att kunna skriva något.
/ebbe

A0106
e7 - e5
/alf

E0106
Te1 - e4.
Idétorka även här.
/ebbe

A0107
d6 - d5
I dag bör du ha fått Svenska
Dagbladet - stämmer det?

Nu har omvärlden vaknat till liv
och friden är borta. Många behöver
hjälp med CAD och datorer.

Den största nyheten verkar vara att
en mördare har erkänt något som
var helt klart att han gjort. Är det så
intressant? Personligen tycker jag
att det verkar vara helt andra saker
som är intressanta. Två händelser
som verkar att vara helt otroliga för
en svartalf som jag: Indien och
Pakistan börjar tala om FRED?!
Och i Sudan eller var det Etiopien?
har man efter 20 år också börjat tala
om FRED. Nog verkar det vara
långt ifrån den normala, mänskliga
idiotin? Tänk om det här året skulle
innebära verkliga framsteg och ljus-
punkter i svartheten!
/alf

E0107
Te4 - e3.
Svenska Dagbladet kom idag som
utlovat.

Du nämner inte landningarna på
Mars som stora händelser. Tror du
att de är fejk och bluff som en del
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menar? Hur som helst kostar dessa
projekt många miljarder, som nog
kunde ha använts bättre. Jag hade
väntat mig kritik och högljudda
protester. Men det är märkligt tyst.
/ebbe

A0108
Te8 - d8
Blir nog långdraget det här.
Landningarna på Mars betraktar jag
inte som förvånande händelser. Det
handlar mera om de små steg
bakteriekulturen tar på sin väg mot
större tekniskt kunnande och
vetande. De töntar som påstår (på
fullt allvar) att det inte förekommer
några rymd-färder vill jag inte slösa
ord på. Däremot har det förekommit
vilda spekulationer om att varelser
på Mars skulle ha tagit hand om
alla farkoster och tystat dem - det är
väldigt många som aldrig gett ett
pip ifrån sig efter landning. Men att
maktmänniskor talar om att komma
överens - det är verkliga nyheter!

Pengar skulle ha använts bättre?
Hur skulle det ha gått till? Ingen
kan väl tro på att pengar används
på annat sätt än den komplicerade
marknaden bestämmer!

Så småningom vill jag gärna ha ett
uttalande om SvD! Och kanske du
hittar något intressant i kulturdelen
ibland. Själv minns jag knappt vad
jag såg när jag bläddrade genom
den i morse. Dagen är fylld till
brädden...
/alf

Hej!
Totalförvirrad svartalf kan inte
skriva utan att vända på saker - det
skall vara Td8 - e8 Beklagar..
/alf

E0108
Sg3 - e2.
En sak är säker: Svenska Dagbladet
väger betydligt mindre än Sydsven-
skan. Tabloid-formatet gillar jag.
Idag lärde jag litet kulturhistoria:
parfymen 4711 var år 1792
fabrikörens gatunummer i Köln. Läs
mera i kulturdelen!
/ebbe

A0109
g6 - g5
Jo, ibland är den lite tunn.
Även jag läste om 4711 m m. När
jag för ett år sedan skulle ha ett
lösenord för PEABs inloggning på
min hemsida, sa jag i telefon att det
var 4711 - bara för att det skulle
vara lätt att komma ihåg. John
Backman, mätchefen på Nordsektio-
nen, var helt frågande - han hade
aldrig hört talas om någon 4711.
Och jag som trodde att alla
människor i hela Sverige visste att
det var en sorts parfym! Sen var det
en annan entrepenör ett halvår sen-
are som lärde mig att det var ett
husnummer från den tiden då alla
hus skulle registreras i Köln.

Jag köpte Flugsvampen och
människan efter en recension i SvD.
Där stod också att den kostade 290:-
men Bokus tar bara 180:- levererat.
Jag kan rekommendera den! En
otrolig mängd kuriosa med
utgångspunkt från en vitprickig
rödluva.

När Bush talade om den nya policyn
mot invandrare, funderade jag över
hur den nyheten skulle presenteras i
SvT. Så här: Anledningen till
förslaget var att köpa röster. Presen-
tation av folkets åsikt: En kvinna
ondgjorde sig över att Bush nu
försökte värva röster och för att han
först underlättade för mexikaner att
komma in i USA bara för att sen få
utvisa dem. En verklig skurk!

Och varför talas det så mycket om
fred just nu? En kvinna påstod att
det berodde på att alla dessa skurkar
hade förstått budskapet och sett hur
det gick för Saddam. Så man kryper
till korset och börjar förhandla - t o
m Kahdaffi! Usch så elaka dom är,
Bush & Blair! Och Katarina den
Stora som inte alls var en komplett
sexgalning enligt nyare forskning!
En del väger tungt i tabloiden.
/alf

E0109
Dc1 - d2.
Idag har jag varit på bolaget och
köpt Chill Out. Den blir antagligen
avsmakad under helgen.

‘Betr rymdresorna menade jag, att
det kan verka underligt, att inte
skattebetalarna reagerar kraftfullt,
när deras dollarmiljarder skjuts ut i
rymden. Det finns ju så många mera
näraliggande ting, såsom skola,
sjukvård, el-ledningar, etc., som
borde prioriteras. Dessutom har
statsskulden nu nått astronomiska
siffror . Men rymdraketer  är
naturligtvis mera spektakulärt, om
nu tillvaron är ett skådespel.
/ebbe

A0110
d5 - d4
Visst är tillvaron ett skådepel - och
ett behagligt sådant för den som är
iakttagare, t ex du och jag. Vi
slipper agera bildobjekt för sensa-
tionsdreglande reportrar/fotografer
för att våra hus har störtat in och
begravt små barn. Inte heller löper
v i  r i s k e n  a t t  d r u n k n a  i
över svä m n i n ga r  e l l er  va r a
oavlönade statister i en terrorbomb-
film. Livet är STENkul! Och när
det gäller protesterande skattebeta-
lare så är det troligen så att de flesta
inte orkar bry sig ett dugg om vart
maffiapengarna går - dom vet ialla
fall att tjänster och service inte
handlar om pengar utan om etik,
moral, stämning och trender på alla
områden. Det moderna sättet att
vara sysselsatt inom olika yrken,
p o l i s ,  l ä r a r e ,  l ä k a r e ,
sjukvårdspersonal osv är att KON-
FERERA. Det kan också kallas
fortbildning, utbildning, omsorg,
egenvård eller annat fint. Det
viktiga är att det är en behaglig
tillvaro utan besvärliga tju-
var,elever, patienter eller annat löst
folk. Halleluja!
/alf

E0110
Te3 - e4.
Förmodligen har du rätt i, att det
mesta är åt helvete. Frågan är hur
man ska förhålla sig till det. Ska
man bry sig? Och hur ska det gå
till? Är det någon som bryr sig om,
att man bryr sig, etc.
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Något roligare: Chill out smakade
förträffligt för sina 59 kronor.
/ebbe

A0111
a7 - a6
Vid 0200 kom vi hem efter att ha
varit hos grannarna på låglandet.
Inte bra. Man tänker på Povel
Ramel och Blues. Om man tänker
alls.

Jo Chill Out var så bra så jag har
köpt fler. Flera intressanta artiklar i
SvD. Känner mig obildad - Primo
Levi kände jag inte till alls. Mer
Treo behövs.

Bry sig ska man om man känner för
det. Annars inte. Om någon bryr sig
om att JAG bryr mig har jag ingen
aning om
/alf

E0111
h3 - h4.
Om tillvaron är ett skådespel (som
du säger), i vilket “alla” människor
deltar, så måste jag konstatera att
“gud” glömt att ge mig en roll.
Vilken tanke! Alla människor spelar
teater - jag ensam är publik!
/ebbe

A0112
g5 x h4
Nja, du har nog fått en del om
bakfoten. Alla är med med ingen
har FÅTT någon roll - man ÄR en
roll. Och ALLA har dubbla funk-
tioner - eller kanske hellre inbyggda
möj-ligheter till att vara både aktör
och åskådare. Tyvärr är de flesta
dåligt medvetna om åskådardelen
och har svårt att släppa rollen. Tänk
bara på alla dessa som slåss och
skriker på läktaren - UT ME
DOMARN! Då har dom inte fattat
alls. Åskådare blir man om man
kan flytta sig själv långt utanför det
egna jaget och den egna planeten
och sätta sig själv i ett överjordiskt,
översinnligt tillstånd - svårt att
förklara.

Vid ett tillfälle under nyår i
Tjörnarp berättade jag hur det ligger
till med judar, Moses, Jesus och
andra potentater. Nu tjatar Sune om
att jag måste skriva ner hela
berättelsen - och det är ju smick-

rande. Kanske jag hinner innan
tiden går ut....

I kväll i TV är det tre program
samtidigt som är värda att se. Arn,
Leonardo och Speer. Tur att det
finns videospelare och repriser. På
tal om TV - du såg väl Chockolate?
En av de bästa filmer jag sett på
länge.

Lagunan har anlänt till Eksjö och
om några dagar skall jag hämta ut
den. Den är en skönhet! En titt i
bokföringen gav mig en chock. Jag
har sålt för 580000 förra året!
Antagligen kommer skatten att ru-
inera mig - om jag inte kan hitta på
något smart sätt att dela upp
överskottet.

Trivs du med Svd? Själv är jag
tämligen nöjd, fast hade jag fått
bestämma hade jag spolat 90 % av
rapporteringen kring en mordrätte-
gång. Jag kan inte begripa att detta
kan vara något intressant. Han har
mördat Anna och han skall hållas
inlåst ett antal år. Varför denna
uppståndelse överallt när det finns
så mycket intressant från hela
världen att berätta! Om det gäller
mord tycker jag att Knutby är
mycket mera spännande och ger
plats för flera pikanta spekulationer.
Halleluja!
/alf

E0112
Te4 x h4.
Du har gjort mig riktigt nyfiken på
Lagunan. Hoppas få se den någon
gång! Hur blev bytesaffären i
ekonomiskt avseende? Hur mycket
fick du ge emellan?

Jag håller med Sune ang din skrivp-
likt om potentater!

Betalar du inte in skatt kontinuerligt
under året?

Instämmer i vad du säger om SvD.

I går var vi på teater i Malmö och
såg West Side Story. Storyn är
förvisso aktuell i Malmö med sin
stora invandring.
/ebbe

A0113
Db6 - f6
På bild kan du lätt få se Lagunan.
Testa den här:
http://www.bilweb.se/NewCar/De-
fault.cfm?Page=6&vehicleID=86905
92
Jag har just varit och hämtat ut den
men knappast hunnit att kolla alla
faciliteter. Har alldeles för mycket
att göra och datorn krånglar. Och
inte vågar jag tänka på vad jag gett
emellan - man blir alltid uppskörtad
i bilaffärer. Men man lever bara en
gång så jag tänker ha det bekvämt
på gamla dar.

Visst betalar jag skatt regelbundet
och alltid för mycket - hittills.
Staten blev skyldig mig 23000 och
sände tillbaka 20000. Men för år
2003 blir det nog för litet.

Nu skall jag göra Brukspatroner -
det kommer att bli sent på kvällarna
framöver.
/alf

E0113
Th4 - h3.
Lagunan ser verkligen fin ut.

Chocolat såg jag på bio (tror jag)
för några år sedan. Jo, jag vill
minnas att jag tyckte om den.

Ditt stora ölintag sent på kvällarna
förvånar mig litet: blir inte nätterna
väldigt oroliga?
/ebbe

A0114
Kf7 - g8
Inte dricker jag mycket öl på
kvällarna! Jag gör det alltid. Och
jag sover gott hela natten - minst
fem timmar.
/alf

E0114 c2 - c3. /ebbe

A0115 Sb4 - d5 /alf

E0115 Ta3 - a5. /ebbe

A0116 Df6 - b6 /alf

E0116 Ta5 - a3. Hm! /ebbe

A0117 Te8 - f8
Hm, hm - läget verkar låst. /alf

E0117 f3 - f4. /ebbe

A0118 e5 x f4 /alf
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E0118 Se2 x f4. /ebbe

A0119 d4 x c3 /alf

E0119
Jaha, där kom den lapsus som vi
väntat på: jag skulle självfallet
slagit med Löparen i stället för med
Springaren. Nå: b2 x c3.

Jag läser en intervju med Harvey
Pekar (aktuell med filmen American
Splendor) i SvD. Den slutar: “Jag är
densamme nu, som när jag var ung.
- - -Med den skillnaden, att jag nu
vet, att vi bara är här en kort stund.
Sedan är det över. Det är för
sorgligt egentligen, men komiskt
också förstås.”
/ebbe

A0120
Sd5 x c3
Ingen större lapsus. En värre hade
det blivit för mig om jag tagit med
löparen.

Är man verkligen densamme som
när man var ung? Så känner då inte
jag det. Skillnaderna är mycket
större än en del insikter. I själva
verket upplever jag mig själv som
en helt annan person, tröttare, ar-
gare, desillusionerad m fl komiska
känslor - förutom den djävliga
huvudvärken. Men visst är det
tjusigt uttryckt.
/alf

E0120
Dd2 - c2.

Jag håller i stort sett med dig. Men
kanske man kan säga, att man är en
skugga av sitt forna jag - men
tvärtom liksom.

Kan du inte hitta något bra bote-
medelstips för huvudvärk på web-
ben?
/ebbe

A0121
Tf8 - f7
Såg att jag hade fel datum på förra.
Beror det på att man ibland inte får
SvD eller ålder eller värk eller...
Här är det kallt - mellan 17-18
grader i morse. Och värre blir det i
natt. Jag eldar nästa hela dagarna
och veden tryter snart. Hur går det
med din värmepump? Inte klarar du
den här kylan utan extra värme?

Det är stiltje på CAD-fronten. Så
fort detta händer känner jag mig
misslyckad och rastlös. Så nu
tillverkar jag Brukspatroner i stället
och svär över väder, polis, politik,
och samhället i övrigt.
/alf

E0121
Ta3 - a1.
Jo, här är också illa kallt: -13,5
grader. Brrrr! Värmepumpen? Vi
har ganska varmt i huset. Men jag
förmodar att el-patronen måste
hjälpa till.

I söndags var vi på bio och såg
Peter Dalles film Skenbart. Jovars.
Som betyg skulle jag vilja sätta Ba+
alt AB-. Föreställningen drogs dock
ner av, att Bio Borgen i Osby har en
dålig, ljussvag projektor. Kanske är
det lampan som behöver bytas.

Jag har just läst ut boken I väntan
på barbarerna av J M Coetzee. En
dystopi, men intressant. Hur rel-
evant den är, får du själv avgöra,
när du läser den - vilket du gott kan
göra!

Nu ska jag börja på boken, som jag
fick av dig: Alkemisten av Paulo
Coelho. Har du läst den själv?
/ebbe

A0122
Sc3 - e2!!!
Ett hyggligt offer - tycker du inte?
He He..

Jag har inte läst Alkemisten. Har
läst recensioner, läst på baksidan
och bläddrat i den. Trodde att den
kanske mer passade dig - du är
mera humanist och intelektell som
någon sa i en revy.

Vissa personer får gratis reklam i
TV för allt de gör. Dalle hör till
dem. Jag minns att man rosade
filmen i Aktuellt eller Rapport
någon gång då nyhetstorkan var för
stor. En insändarskribent var
upprörd över antisemitismen i fil-
men. Ekman var inblandad minns
jag.

Konst är numera något svårt och
invecklat. Att måla tavlor är väl
ganska ute. Det skall vara en IN-
STALLATION. Förr var detta något

elektriskt. Nu kan det vara allt från
en hundlort på en tallrik till ett
palats insvept i lakan. Eller något
riktigt politiskt som kan reta gallfe-
ber på riktigt många. Slagsmålet
som uppstår kan också vara en
konst. Vanliga människor begriper
inte ett dugg - frågan är om ens
ovanliga gör det.

Du frågade om huvudvärk och in-
ternet. Nix, förutom RelPax och
Imigran har jag inte fått nya tips.
Varje huvud är sitt eget problem,
tyvärr. /alf

E0122
Du är hopplös! Eller rättare sagt
jag. Härmed får jag godhetsfullt
anhålla om lektioner i schack! Få se
hur länge jag ska lyckas hålla det
här partiet vid liv. Jag gör tre drag
varav ett för din räkning:
Sf4 x e2. Du: Lg7 x a1. Jag igen:
Dc2 - c4.

Filmen Skenbart innehöll ingen an-
tisemitism vad jag kunde se. Där-
emot drev man litet med kristna
företeelser.

Om en konstnär säger, att hans verk
är konst - så ä r det konst. Därav
konst-när. Du har inte hängt med i
svängarna riktigt! /ebbe

A0123
La1 - g7
För min del var det rena slumpen
att jag upptäckte hästoffret. Jag
brukar kolla lite omöjliga schack-
drag och andra konstigheter, men
har blivit försiktigare med åren.
Fast den här gången....

Visst tusan var det inte antisemitism
utan drift och löjliggörande av
kristna som insändaren handlade
om! Alzheimer light griper in i
bland.

Nej, jag hänger inte med - speciellt
i svängarna. Jag tycker att världen
och särskilt Sverige är vansinnig/t
när det gäller det mesta. Jag
begriper inte politiken, inte synen
på människan, inte musik och konst
- inte något egentligen. Men det har
väl med dom gamla konstiga orden
heder, ansvar, rent spel och
liknande att göra.
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Just nu kör man ett lekprogram i
TV och jag tänker gå ner och göra
Brukspatroner.
/alf

E0123
Se2 - f4.
Det är inte mycket jag kan göra nu.
Frågan är bara hur många drag du
behöver för en mattställning. Men
därefter: har du något emot att vi
spelar om partiet ifrån drag 35, dvs
jag slår f4 med Löparen i stället för
med Springaren? Det skulle vara
intressant att se, om jag inte kunde
bjuda dig bättre motstånd då.

“Ur led är tiden . . .” Jo. jag håller
till fullo med dig om, att det mesta
verkar vrickat (det har jag väl sagt
tidigare också?). Den största or-
saken till eländet i världen är säkert
krigen, konflikterna. Det finns så
många stridiga intressen, som slåss
om inflytande, makt, marknader, etc
-samt om tolkningsföreträden. Se-
dan de s k marknadskrafterna
släppts fria, är det nu värre än på
länge. Tävlan och konkurrens kan
nog i vissa sammanhang vara stim-
ulerande, men de måste verka inom
en sträng regelram. Just så tänker
jag: En kraftfull ram kring
samhällsbilden (för att den inte ska
krackelera), men inom ramen stor
frihet.

Med kvällens “lekprogram” i TV
avsåg du förmodligen Så ska det
låta. Men det är väl helt oförargligt?
Inger och jag finner det riktigt
nöjsamt och underhållande.

Mina fröholkar, som hänger i per-
golan, är livligt frekventerade av
hungriga matgäster. Det är som små
moln av fåglar, må du tro. De är
otroligt skickliga flygare. Jag är full
av beundran för dem; kan sitta “i
timmar” och betrakta dem. (Du har
väl köpt hem en 50 kilos säck med
solrosfrö?!) Bland matgästerna hör
även en ekorre. Den hänger med
bakbenen i pergolan och med hela
huvet inne i en kokosnöt. Det ser
för lustigt ut.
/ebbe

A0124
Vi skippar det här så länge -
troligen vinner jag med den
övervikt som just nu råder. Vi går
tillbaka till att du tar med löparen i
stället och då är mitt drag likadant:
d4 x c3 Kom igen nu då!

Marknadskrafterna har rått likadant
hela tiden. Det du kallar ramar
skulle jag vilja översätta med att
staten skulle ha haft kvar den
ursprungliga makten och sky-
ldigheten över vissa affärsområden
som det var förr. Det gäller t ex
Posten, Järnvägarna. Dessa verk-
samheter har nationell utbredning
och borde ha en övergripande plan-
ering och pris-sättning utan krav på
vinst och utan jämförelser med
privat verksamhet. I stället borde
man inom dessa och liknande
områden ha utvecklat en etik och
entusiasm som kunnat tjäna som
motvikt till tävlan och konkurrens -
som t ex den som Jan Carlsson
lyckades ordna på SAS för länge
sedan. Det mesta som var bra inom
socialdemokratin är numera dött
och förstört -det är de som har
infört marknadskafterna där de inte
passar samtidigt som de motarbetar
dessa krafter på områden där de
skulle ge bättre effektivitet och
service. Jag tänker på ex vis
sjukvård.

Jo, jag tänkte på Så skall det låta.
Och visst är det oförargligt. Birgit
tyckte att det var ovanligt bra denna
gång. Mitt problem är att jag inte
står ut med underhållning - jag har
så svårt att försätta mig i ett sådant
avslappnat tillstånd när jag inte är
tvingad till det. Troligen är jag
skadad på något sätt - en knäpp
figur med knäppa ideer.

Nej, fågelfrö har jag inte lagt ut i år
och jag har dåligt samvete för det.
Min bror Sune har en matbod
utanför sitt kontorsfönster och där
är också alldeles tjockt med fuglar.
Jag tror jag har sett alla stannfåglar
där. Din ekorre måste ha sett filmen
om Mr Bean när han lagar till
julkalkon! Har du?
/alf

E0124
OK: b2 x c3.
På tal om tävlan/konkurrens: Jag
kom att tänka på detta fenomen, när
jag spelade på travet idag. Resulta-
tet av ett 15-hästars lopp är en
vinnare och fjorton förlorare. Ur ett
helhetsperspektiv verkar det vara en
dålig affär.

Tyvärr har jag inte sett filmen med
mr Beam och kalkonen. Hade han
huvudet inne i kalkonen? Det måste
ha sett dråpligt ut.
/ebbe

A0125
Lg7 x c3
Så är det med spel - en totalt usel
affär, utom för maffian. Det enda
jag deltagit i under de senaste fem
åren är cancerlotteriet. Inte en vinst
på tio nummer i följd. Men där gör
det ju inget.

Du har gått miste om det
dråpligaste som gjorts på film. Har
du inte sett någon av Mr Beans
filmer?

Trivs du med SvD? Har just
sammanställt korrespondensen för
november 2003. Det blev tolv sidor
så vi hade tydligen en ganska livlig
diskussion. Sänder så småningom.
/alf

TEL E0125
Dd2 - c1
/EBBE

A0126
Sd5 x f4
Får du ordning på datorn och
Mozillan?
/alf

E0126
Se2 x f4.
Datorn, en Network med smal/tunn
bildskärm, visade sig ha fel på
hårdvaran. Leverantören ska
komma i morgon.

Nu skriver jag på den gamla datorn.
Ditt förra mail fastnade i den nya
datorn, oläst. Du kan väl sända det
en gång till!
/ebbe
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A0127
Först det datorförstörda brevet från i
söndags:
----------------------
KOPIA

Lc3 - d4
Blev nyfiken på Mozillan som jag
inte visste mycket om. Så jag tog
hem den och installerade - blev
mycket imponerad. Den var snabb
och riktigt trevlig. Den plockade
utan problem in alla mail och
addressbok som fanns i Netscape.
Men den saknar en funktion som
jag inte kan vara utan och som
tydligen endast Netscape 4.51 har.
Där kan man markera t ex alla mail
som du skickat under en månad och
få dem som en enda textfil. Det
underlättar otroligt mycket när man
skall plocka ihop mail till en
sammanhängande text.

Tidigare köpte jag också Network -
jag är ju bekant med folket bakom.
Chefen Lars Kindell har kommit
tillbaka - han sålde företaget för
några år sedan, men när det började
gå dåligt var han tvungen att ta över
igen. När jag köper dator i dag blir
det alltid en DELL. Jag har funnit
att de är absolut billigast och bäst.
Och lite erfarenhet har jag ju - jag
blir nästan rädd när jag räknar efter
på hur många plåtburkar med
datorinnehåll det finns i huset.

Jag har beslutat att begära utträde
ur Svenska Kyrkan. Droppen var ett
uttalande från vår ärkebiskop, som
jag alltid varit tveksam till. Det var
när han motiverade vigsel i kyrkan
mellan homo-par som det rann över.
Är man inte kristen och inte tror på
Gud finns bara den historiska tradi-
tionen som motiv för att vara med i
Kyrkan. Dit hör synen på äktenskap
som en förening mellan man och
kvinna för att bilda familj och
fortplanta sig - så har det varit
sedan urminnes tider.
Men Hammar säger att nu är det
bara KÄRLEK som gäller och då
kan man vänta sig att nästa “mod-
erna” krav blir att få vigas vid sin
älskade hund, katt, gris eller varför

inte något annat älskat och av
kärlek omfattat. Det är bara att para
ihop Hammar med den sekt som
anser att djur är lika mycket värda
som människor (dom kan ha rätt
men detta har inget med vigsel i
kyrkan att göra), så får man en ny
och proggresiv åsikt.

Har du tänkt på att för att vara
modern och framåt så måste man ta
bort allt gammalt? Man måste vara
ungdomlig, radikal, protesterande -
och dum.
/alf

E0127 Th3 - g3!! /ebbe

A0128 Kg8 - h7 /alf

E0128
Sf4 - h3.
Tack för brev som kom idag!
/ebbe

A0129 c5 - c4 /alf

E0129
Dc1 - c2.
Alf, du som har tagit studenten, vad
är exkalupor för något? Jag tycker
det låter som en barnsjukdom.

Mycket snö blev det idag. Det
känner jag i ryggbastet.
/ebbe

A0130
c4 x b3
Jodå, om man har tagit studenten så
är det lätt att räkna ut vad exka-
lupor betyder. Ordet är ett typiskt
påhitt av någon som gillar att leka
med ord och stavelser. Ordet finns
inte i något språk och kan inte
bindas till någon betydelse i
s i n n evä r l den .  Det t a  un der
förutsättning att ingen felstavning
föreligger.

Snö? Sådant håller vi oss icke med.
Minns snöskottaren?!
/alf

E0130 Dc2 x b3.

Jag tror vi överlåter exkalupor åt
den gamle uven, agent 09, den
makaluhse.

Nej, jag minns inte snöskottaren.
Vad heter han?
/ebbe

A0131
Ld4 x f2!!!
Snöskottaren är värd att läsa om.
Jag letade själv reda på den och
hade hjärtligt roligt. Det fanns fler
roliga historier i februari-numret
2002 av Nätsamtal, ett tidsdoku-
ment från gräsrotsnivå.

Är du medlem i Svenska kyrkan?
/alf

E0131 Nu tappade jag koncentratio-
nen igen. Det händer mig allt oftare
numera. Är det åldern? Jag börjar
ana vi lket  sorgl igt  kapi tel
ålderdomen är.

Jag kan ingen öppningsteori, så det
får bli e2 - e4 igen.

Visst  har  du väl  berä t ta t
snöskottarhistorien tidigare? Jag vill
minnas det - men historien minns
jag ej. Tror du att du kan ange
datum? Jag klickade på närsamtal i
Goggles, men det gav ingenting.

Nej, jag gick ur kyrkan för många
år sedan. Men religiösa spörsmål
har vi tragglat tidigare så det får
vara - såvida du inte har kommit på
något nytt.

Nu något ytterst märkligt: Ob-
serverade du, att Fantomen, den
vandrande vålnaden, log(!) den 25
januari i SvD? Eller rättare sagt
skrattade; det var ett riktigt sol-
vargsgrin faktiskt. Jag har läst Fan-
tomen i många år, men det var
första gången jag såg honom sk-
ratta. Fantomen-freaks världen över
måste ha satt morgonkaffet i
vrångstrupen av pur förvåning. Fan-
tomen skrattar måste vara en lika
stor sensation som Garbo speaks var
på sin tid.

/ebbe
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