
Internet mail Ebbe - Alf april 2004
E040401

Lf1 - c4.
Har du sett något bra april-skämt
idag? I SvD kanske? Jag har inte
hunnit titta efter ännu. Jobbat i
trädgården nästan hela dagen. Nu
trött.
/ebbe

A040401

Lf8 - c5, har inte sett eller hört ett
endaste Aprilskämt. Men här kan
du få reda på allt om dessa humor-
esker :  ht tp :/ /www.susning.nu/
Aprilsk%e4mt

I morgon åker vi till Stockholm för
att hämta barnbarn som skall vara
här nästa vecka. Tillbaka på söndag.
/alf

E0402

a2 - a3.
har jag varit ute i parken och klippt
rosorna, såväl vita som röda. Litet
NKP fick de också. Vårbruket har
börjat m a o. Senare i Eksjö?
/ebbe

A0403

Sg8 - f6
Mycket senare i Eksjö när det gäller
Naturen. Nu åker vi.
/alf

E0404
d2 - d3.
Förlåt, alla rosor! Man klipper inte
till Er. Man beskär Er.

Tack för länken till aprilskämten!
Många var riktigt roliga. Malmö tog
väl priset den här gången med:
“Malmö kommun har beslutat
förbjuda alla aprilskämt.”
/ebbe

A0404
d7 - d5
Hör du hur de skriker, rosorna, när
du beskär dem? Låter onekligen
snällare än att klipp till dom. Man
tänker på Joe Louis eller Olle
Tandberg eller han göteborgaren.
Trött och sömnig efter hemfärd från
Stockholm. Barnbarn livliga till
tusen. Nu skall dom bråka här en
vecka.
/alf

E0405
e4 x d5.
. . . eller Gene Tunney som var en
jävel på rosor.

Vårbruket är uppåt, det kan jag
förkunna. Idag har jag eldat i en
tunna.
/ebbe

A0405
Sf6 x d5
Aldrig hört talas om mannen. Men
det hör inte till ovanligheten.
Vårbruk? Här ligger tjälen kvar.
Frågan är väl om det inte utvecklas
permafrost uppe på höglandet.
Tiden är indelad i små, mycket små
bitar. Dessa räcker till för schack
men inte annat.
/alf

E0406
h2 - h3.
Det är sent. Jag är sömnig.
/ebbe

A0406
Lc8 - e6
Samma här. Märkvärdigt vad man
tål lite.
/alf

E0406-2
0-0.
Idag har jag varit på systembolaget
och laddat upp med Mariestads
Påskbrygd. Bäst i test.
/ebbe

A0407
0 - 0
Nå, jag håller mig till Three Hearts,
som jag provat mig fram till under
lång tid. Snart kan man kanske
köpa från Finland på Intenet.
/alf

E0407
Sf3 - g5.
Idag har jag bakat bröd. Inger säger
att det smakar bra, att det är gott.

Har just läst ut Bodil Malmstens
Priset på vatten i Finistère. Tja, ett
och annat korn fann jag. Du har
nog en meningsfrände i henne. Så
ex-vis menar hon, att social-
demokraterna varken är sociala eller
demokrater.

Nu håller jag på med Stig Dager-
mans Dagsedlar; och Ett nytt land
utanför mitt fönster av Theodor
Kallifatides.
/ebbe

A0408
Le6 - f5
Alltid roligt att få uppskattning för
det man gör - och kanske speciellt
när det gäller mat. Och hembakat
bröd brukar bli gott om det är
kunniga pers som är framme.

Den kvinnan - Bodil - vet vad hon
talar om. Socialdemokraterna är int-
resserade av EN sak; att få sitta
kvar vid makten. Makt korrumperar
och att med s k demokrati få
legaliserat innehav av denna perla
måst vara berusande - så berusande
att man gärna vill liera sig med
alkoholchefen.

Här finns ingen tid att läsa just nu.
/alf

E0408
Sb1 - c3.
Sent och sömnigt igen. Som vanligt.
/ebbe

A0409
Sd5 - x c3
- den kusen blev inte långvarig. Så
antar jag att du slår b7 x c3 och i så
fall:
D d8 - d7
Stiltje på tankefronten.
/alf

E0409
OK. Men vill du ha rätt i protokol-
let, så b2 (ej b7) x c3. Mitt drag:
Dd1 -f3.

Jag förmodar, att du missar Berglins
Gubbar i tidskriften Vår bostad. Så
här några:
Rubrik: Så många unga par är nu
intresserade av design och hemin-
redning, att den dåliga smaken är
direkt hotad.
Bild: Ett ungt par vid frukostbordet.
Hon: Vad har jag sagt om att ställa
Bregottpaketet direkt på bordet?
Han: F´låt, Camilla .. Jag hittade
inte de Krongs smörask i borstat
stål
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Rubrik: Allt färre barn föds samti-
digt som pensionärerna bara blir
fler.
Bild: Far och dotter på promenad.
Hon: Du verkar oroa dig för att bli
gammal, pappa . .
Han: Det skulle du också göra om
din pension tryggades av en hoper
lättingar som vill “hålla på med
media nå´nting”!!

Nu ska vi spisa middag. Lax. Tips:
Roa barnbarnen med att försöka
säga “Sex laxar i en laxask” så
snabbt som möjligt.
/ebbe

A0410
h7 - h6
Nu har lugnet lagt sig över nejden.
Stockholmarna åkte i morse för att
ta hand om trädgård och kaniner.
Vi hade påskfirande i går med ägg,
sill & brännvin. Barnen målade ägg
och överflödets matbord spräckte
alla viktväktares kalkyler.

Berglin var bra - den första allra
bäst. Denna trendhysteri!

Jag minns inte - har jag berättat om
en tavla och en novell som jag en
gång i tiden fick publicerad? Kom-
mer att tänka på det eftersom jag
hittade den gamla tidningen från
1953.

I kväll skall det bli mer snaps, ägg
och sill och så har jag bestämt mig
för att se på TV hela kvällen tills
jag somnar. Chaplin är värd det -
för att inte tala om Beethoven i
eftermiddag.
Glad Påsk På Dig och Inger!
/alf

E0410
Sg5 - e4.
Nej, berätta gärna om tavlan och
novellen ifrån 1953!

Som hastigast: Nu måste jag återgå
till Chaplin-filmen.
/ebbe

A0411
Lc5 - e7
I dag hänger tavlan - eller en kopia
- i Pias och Kjelles hus. Pia har
tagit hand om flera av mina tavlor
och tydligen vill hon ha dem på

sina väggar. Och jag lovade henne
att jag skulle leta reda på historien
om den hemska damen. Så hittade
jag Vecorevyn från 1953 och kopi-
erade de olika sidorna. I dag har jag
försökt att få in texten via scanner
och ett OCR-program och det gick
ganska bra. Nu bifogar jag tavla och
början på novellen HAT, som in-
bringade mig SEK 150:- vilket var
väldigt mycket på den tiden.
En insändare frågade om Veckor-
evyn köpte noveller och hur mycket
man kunde få betalt. Svar: Vi köper
om den är bra. Och för en riktigt
bra novell kan du få ca 75:-.... Jag
kände mig mycket stolt när jag läste
detta. /alf

E0411
Df3 - g3.
Din novell har förmodligen en bak-
grundshistoria. Hur ser den ut? Jag
vä n t a r  m e d  s p ä n n i n g  p å
upplösningen.

Idag har vi varit ute och cyklat i
spenaten. Termoskaffe vid en yster
vårflod. Jodå.

I hastigheten glömde jag att önska
Glad Påsk!
/ebbe

A0412
Kg8 - h7
Bakgrunden skall vi nog vänta med
- kanske den inte behövs? Om du
hittar fel i texten eller ser underliga
indragningar, så beror det på ofull-
komligheter i OCR-programmet,
som jag verkligen är imponerad av.
Jag scannar från en kopia av den
gamla tidningen, där texten är åtta
punkter hög. Och ändå läser den det
mesta!
Här är nästa avsnitt!
/alf

E0412
f2 - f4.
Idag har vi gjort en 30-milarunda
på Österlen: Åhus, Haväng, Kivik,
etc. Mycket trafik på vägarna.

I morgon återkommer jag med
några Kalllifatides-citat, som kan-
ske kan bli föremål för diskussion.
/ebbe

A0413
Ta8 - e8
Det är visst tradition att alla skå-
ningar skall ut och snurra runt i
sydöstra hörnet av Skåne under
påskhelgen. Broder Sune brukar
göra likadant så det är inte under-
ligt om det blir trångt på vägarna.
Jodå, Kallifatides kan vi alltid dis-
kutera. Kom igen.
/alf

E0413
Dg3 - f3.
Det blir mycket att citera ur Theod-
ors bok. Du kan inte tänka dig att
läsa den själv? Det skulle vara det
allra bästa underlaget för en ev
diskussion.

Du glömde(?) fortsättningen på din
novell.
/ebbe

A0414
Le7 - d6
Läsa har jag inte mycket tid till just
nu och så har jag heller inte den
bok du talar om. Knappt jag hinner
läsa tidningar. Birgit vårstädar och
hela huset är upp-och-nervänt, my-
cket att göra på CAD-fronten och
humöret är uselt.

Novellen fick jag in i datorn hel och
hållen med OCR och DTP. Bifogar
som PDF-fil - du kan börja läsa på
sid tre spalt tre.
/alf

E0414
f4 x e5.
Det  va r  en  s t a r k  n ovel l !
Förmodligen till stor del med verk-
lighetsbakgrund; det gäller i synner-
het inledningen. Men slutet
stämmer inte: tavlan är ju fort-
farande hel. Så, hur slutade det?

Hur känner/tänker du idag, när du
ser tillbaka på denna hatkärlek? Jag
skulle tro, att du nu ser med viss
förvåning på din häftiga känslo-
reaktion. Numera känns ju det
mesta ganska likgiltigt.

Så värst kontroversiell, oss emellan,
tror jag inte att Theodor Kallifatides
är. Således inte mycket att diskutera
kanske. Men han har en del intres-
santa reflexioner. Här följer en:
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Varje system delar oss i två läger,
ett innanför och ett utanför. Att vara
innanför är att korrumperas. Att
vara utanför är att förfrämligas.
- - - --
Bakom varje underverk hittar man
en människa - - - som stått utanför
systemet. Varför det? Helt enkelt
därför att systemet inte behöver
underverk; det behöver obrutna ru-
tiner, helst samma leende varje
morgon. Man är inte fri inom
systemet att formulera om verk-
ligheten. Systemet är verkligheten.
Därför är det inte underligt att varje
verklig förnyelse kommer utifrån.

“Tror du att näktergalen sörjer för
att kråkorna inte gillar hennes
sång?” sa han som ett tröstens ord
en gång.

Mja, jag tror du skulle gilla att läsa
hans bok.
/ebbe

A0415
Te8 x e5
Jodå, tavlan är hel. Nån gång skall
jag berätta om Sperling, Kiki och
tanterna på Bytaregatan 8.

Det du citerar om system är mycket
intressant. Hos mig föder det många
associationer - företag, politik,
människans plats. I de flesta fall är
det nog helt riktigt att nyskapande,
underverk, genereras av någon
utanför ett system. Ta som exempel
ett företag som skall ha en ny chef.
Kommer han utifrån har han lättare
att se nya möjligheter, andra prob-
lemlösningar - han är inte bunden
av gamla spår.
Men det kan gå åt helvete om den
nye har visioner ut i det blå - detta
har hänt flera gånger - tänk på
Posten.

Ett bra exempel är nuvarande reger-
ingen. Vilken tänkande människa
som helst kan räkna ut vad som
skulle vara bra för alla - om man
kunde släppa vissa låsningar.
Skatter som får kapitalet att fly
utomlands, anställningsregler som
får företagare att inte anställa eller
flytta verksamheten till andra länder
motverkar allt positivt. Tänk så

hemskt om någon fick vara verkligt
rik i det här landet! Tänk så synd
det är om den som riskerar att bli
uppsagd. Och arbetsgivare är ju
skurkar, det veta alla bidragstagare!
Vänsterstuk fordrar diktatur i
slutändan och därför kommer det
här landet att sakta gå under.

Jag hörde Bosse Ringholm och
Karin Pilsäter debattera under riks-
dagens frågestund och det var verk-
ligen skillnad på ord och argument.
Hur kan vi ha en finansminister
som inte kan komma med ett enda
vettigt svar på en enda fråga? Han
svamlade som en papegoja, uppre-
pade sig och påminde mest om en
robot. En verkligt vacker illustration
till Kallifatides tes om SYSTEMET
och hur omöjligt det är att göra
något inom det.

Jag skulle nog gilla boken. Har du
fortfarande SvD? Har du läst någt
på ledarsidorna som fallit dig i
smaken på sistone? Stig Ramel
kanske?
/alf

E0415
Sf4 - e4!!
Du “måste” slå med bonden: g7-f6.
Jag igen: Df3 - h5.

Stig Ramels artikel Renlärighet ho-
tar världen i gårdagens SvD föll
mig väl i smaken: Jag kunde inte ha
sagt det bättre själv. Men du då?
Hans kritik av fundamentalisterna
Bush och Ahlmark var väl knappast
i din smak?

Dagens skämt i Norra Skåne:
“Butikskassörskan tittade ner i
drickabacken i kundvagnen: - 24 öl
och en sockerdricka. Skall det vara
så? - Ja, det är min fru. Hon är
alldeles galen i sockerdricka ...”
/ebbe

A0416
Sf4 - e4!!???
Du menar väl Se4 - f6!! och
följande i ditt mail? Ld6 - c5!!

Nu är det jag som är dödstrött efter
att ha arbetat i den satans naturen.
Kroppen är inte van vid ett sådant
liv.

Jag tycker att Stig Ramel är en
sansad person som varnar för funda-
metalism på alla fronter. Jag
instämmer inte helt men håller med
om att det ligger en fara i den
fanatiska renlärigheten. Men när det
kommer till enskilda fall så är det
en avgrund mellan Ahlmarks
åsikter som grundas på fanatism om
demokrati och den fanatism som
finns inom religioner eller politiska
ställningstaganden.
Sa han något Blair? Tror inte det.
Där finns det en person som brukar
förknippas med Bush och häcklas
ordentligt. Men båda tycks strunta i
vad som är bäst för att bli omvald -
Blair har i alla fall visat ett suveränt
förakt för att vika sig för en lättköpt
opinion. I motsats till vissa span-
jorer. Bush är jag osäker på som
person, Blair högaktar jag.

Tror jag går och lägger mig.
/alf

E0416
Kg1 - h2.
Ursäkta! Tänk att man kan skriva så
fel. Jag tycker jag är så noga.

Två tips: - Läser i bladet att mörkt
öl,  helst ir ländskt, är  rena
hälsodrycken. Bra mot allt.

Hos Boxman kan man hyra valfritt
a n t a l  d v d - f i l m e r  t i l l  e n
månadskostnad av 249 kronor. Max
tre (3)st åt gången. Inga övriga
kostnader. Man returnerar lika
många filmer som man erhåller. Det
låter väl inte så dumt?

Jag har haft en envis huvudvärk nu
i flera dagar och känner mig
allmänt dassig. Vet inte riktigt vad
som är fatt med mig. Men det är
nog inget allvarligt fel på mig.
Hoppeligen. /ebbe

A0417
Lf5 - e6 det ser mörkt ut....

Bladet har nog rätt i att öl hjälper -
kanske oavsett var det kommer
ifrån.

Nej det låter inte alls dumt med
filmuthyrning från BOXman. Hur
är det med frakt? Men sen skall
man förstås ha tid att se på film.
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Tänker efter när jag såg någon
senast - det var förra lördagen då
konserten var en dramatiserad film
om Eroica. En höjdare av säreget
slag med många nivåer.

Huvudvärk är pyton. Vad gör du åt
den? TreoComp är utmärkt för den
som inte är van. Löser man dylika
tabletter i whisky och dricker has-
tigt så botas nästan allt.

I dag har jag petat ner potäter i
hinkar som ska stå i växthuset och
förhoppningsvis ge dyra knölar till
sillen i midsommar. Ur ekonomisk
synpunkt finns det inget dummare
än att odla. Möjligen grönkål men
då kommer ett satans rådjur och
äter upp alltihop.

Ser du inte på annat i kväll så bör
konserten vara en ny pärla -
Grimaud spelar Beethoven.
/alf

E0417
Dh5 x h6!!.
Som mina pjäser står, måste du gå
till g8 med Kungen. Mitt nästa drag
blir då: Dh6 x f6.

I förmiddags mådde jag riktigt illa.
Men nu mår jag konstigt nog bra.
Har t o m arbetat i trädgården idag.
Rensat hängrännorna, räfsat, m m.

Nej, Boxman har inga avgifter
utöver månadsabonnemanget på 249
kr. Filmerna kommer i boxar, så det
är bara att vända på adresslappen.

Treo Comp i whisky. Kan man inte
få hjärtstillestånd av så´nt? /
ebbe

Hej igen!
Hoppas att du inte hunnit dra. Om
du tillåter, vill jag ändra mitt andra
drag till: Lc1 - f4 (i stället för
Dh6xf6).
/ebbe

Vad virrig jag är i kväll: Som mitt
andra drag vill jag ha: Tf1 x f6.
/ebbe

A0418
Le6 x c4
Hjärtstillestånd? Kanske, men om
man överlever är det med besked.
Man är ytterligt frisk.

I går kväll upplevde
jag något utöver det
vanliga. Jag visste
i n g e n t i n g  o m
Helene Grimaud,
men nu anser jag
at t  hon  är  en
övermänniska som
pianist. Många har
ja g  h ör t  spel a
Beethovens fjärde
pianokonsert och
sett några, men ald-
rig något liknande.
Inlevelse, skick-
lighet, tempo, inten-
sitet - hon var otro-
lig. Jag spelade in
på video och i dag
har jag kört bandet
igen flera gånger.
Hon är inte bara
dukt ig,  hon  är
dessutom vacker
och ytterst ovanlig
som människa. Vem förknippar en
världsartist på piano med vargar?
I USA driver hon ett vargzoo och
betraktar sig själv som medlem i
gruppen av vilddjur. Märkligt. Jag
vet inte om du såg henne eller om
du är intresserad, men om program-
met går i repris så titta!

Jag har skummat nätet på info och
alla kritiker är eniga - hon är
outstanding. Som barn var hon
krävande och kunde ha utvecklats
till värsting. Först när hon var 13 år
gammal började hon studera musik.
Ett år senare gav hon sin första
konsert! Och ännu märkligare: När
hon övar i dag behöver hon inget
piano - hon övar i huvudet - precis
som den döve Beethoven skapade
sin musik utan instrument.

Du tycker kanske jag är löjlig i min
entusiasm - OK i så fall. Men just
denna typ av musikupplevelser får
mig att tro på något mer än bak-
terikulturen.

Här är ett citat i översättning:

“Ord känns alltid otillräckliga när
man ska tala om musik, för musiken
är förstås det fulländade språket, det

universella språket som förstås av
alla – det handlar om känslor. Jag
tror det är konstnärernas uppgift här
i världen – att vittna om kraften och
förmågan hos något underbart. Det
är vad konst är och det är vad
musiken gör allra bäst av alla
konstformer. I slutändan är det
räddningen för människan som
varelse.”

Hélène Grimaud.

/alf

E0418
d3 x c4.
Nej, det ser inte ut som om mitt
anfall håller.

Jo, jag såg och hörde Hélène
Grimaud igår. Visst blev jag impad.
Men om hon är outstanding undan-
drar sig min bedömning.

På tal om vargar är jag minst sagt
tveksam till, att vi ska ha en vild
vargstam här i Sverige. Vildmarken
är för liten. De slår för många
renar, får och hundar. Inte heller
kan de döda snabbt och effektivt
som tigrar och lejon. TV visade för
en tid sedan en varg, som började
äta på ett levande får bakifrån. Det
såg för grymt ut. I förra veckan
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angrep varg en tioårig pojke, som
ville försvara sina kaniner (eller om
det var höns, eller några andra
husdjur). Familjer i vargtrakter
vågar inte ha sina små barn le-
kandes själva ute i trädgården. Jag
tror det får räcka med varg i
djurparker. Tyvärr.

Djur igen. Denna gång valar. Helt
oförklarligt beger de sig stundom
upp på land. Du har nog sett bilder
i massmedia. Jag har en teori: Valar
är däggdjur som i miljoner år levde
på land, men som av någon anledn-
ing återvände till havet. Kan man
inte tänka sig, att det är en reminis-
cens av detta tidigare liv som har
“övervintrat” någon stans i
hjärnbarken och som under vissa
förhållanden aktiveras? Har du sett
någon bättre förklaring?

Glömde säga, att Boxman erbjuder:
“Prova gratis under 10 dagar!”

Har sletet i trädgården idag igen
och känner mig trött. Oförklarligt
trött. /ebbe

A0419
Tf8 - e8
Än har du goda chanser...

Jag håller med dig helt och hållet
när det gäller vargar. De ska vara
inom stängsel och inte få löpa fritt
och ställa till elände i ett kultur-
landskap. Men romantikerna i
Stockholm bestämmer och trots all
tjuvjakt så har vargstammen ökat
till ca 100 djur hörde eller läste jag
någonstans. Jag hoppas att man
lyckas utrota dessa vilddjur.

När det gäller valar har jag inte sett
någon vettig förklaring till deras
egendomliga beteende, så din
förklaring förefaller lika god som
någon annan. Vad är det då som
aktiverar dessa reminiscenser? Det
finns väldigt många teorier om hur
solfläckar och planetkonstellationer
påverkar levande varelser och det
mesta kan visas med enkel statistik
- fast det duger ju inte som bevis. I
så fall skulle ju astrologi räknas till
vetenskaperna.
Den bästa sammanställningen på
detta område är fortfarande Lyall

Watsons En Större Verklighet. Nej
jag tycker nog att din förklaring är
riktigt bra.

Men trötthet är väl för det mesta
lättförklarlig?

Så kan jag inte låta bli att sända
ytterligare en bild på min nuvarande
favorit..
/alf

E0419
Lc1 - f4.
Jo, Hélène Grimaud är verkligen en
ögonfröjd. Men hon är nog några år
yngre på de bilder du skickade
senast. Du har väl inte gått och
blivit förälskad på gamle dar?

Jan Nyberg, vår vän i Sollefteå, har
nyligen drabbats av denna åkomma.
Föremålet är en blond ICA-
kassörska, som han uppvaktar med
dikter. Försöka duger. Du får väl
försöka komponera något!

Valar igen. Vad var det som för 100
miljoner år sedan fick de land-
levande valarna att återvända till
havet? Kan det ha varit dinosau-
rierna som skrämde iväg dem?
Verkar sannolikt. Det var ju endast
de mycket små däggdjuren, som
lyckades överleva under dinosau-
riernas 200 miljoner år långa välde.

Homo sapiens sapiens välde har
hittills varat i 50 000 år. Kan
undras om det blir så värst mycket
längre. Kanske blir det insekterna,
så småningom jätteinsekter, som
kommer att ta över.

I förra veckan såg jag som matiné-
film Fröken April med Lena
Söderblom, Jarl Kulle och Gunnar
Björnstrand. Den var något så
sällsynt som oavbrutet rolig. Göran
Gentele, som tyvärr gick bort allde-
les för tidigt, hade mästerligt reg-
isserat detta lustspel. Har du kanske
sett den? Försök i annat fall att
komma över den på DvD!

Inte sällan framför jag åsikter om
ett och annat. Nu senast om vargar.
Jag vill nu och allt framgent uttala
som reservation, att jag självfallet
kan ha fel. Jag känner mig inte som
expert på nå´nting. Någon egentlig

utbildning har jag knappast i
nå´nting. (men jag har en bula i
pannan)
/ebbe

A0420
Te5 - f5
Förälskad är nog inte rätta ordet.
Mer stor beundran över hennes
personlighet, skicklighet och
naturligtvis skönhet.

Stackars Jan - det kan aldrig sluta
väl. Det gör det aldrig. Fast de
flesta tillfrisknar efter en tids sjuk-
dom.

Visst kan det ha varit dinosaurier
som varit framme och plågat valar.
Men hur i all världen såg dom ut
när dom levde på land? Finns det
rester av ben att gå med hos valar?
Jag har ingen aning.

Tro inte att några insekter kommer
att ta över efter Homo S. Känner jag
det släktet rätt så kommer dom att
antingen överleva eller ta död på
allt -inklusive sig själva. Fast kan-
ske någon annan art kan få hjälp av
Skapare och Förvaltare.

Nix, jag har aldrig tid att se film
mitt på blanka dan, så AprilFröken
gick mig förbi. Och risken finns att
jag varit för sur för att uppskatta
den. Surare för varje dag - det är jag
det.
/alf

E0420
Dh6 - h4.
Betr val: sälen och delfinen är väl
också däggdjur, som för miljoner år
sedan återvände till havet? På detta
område är vi tydligen lika okunniga.
Tror jag ska fråga Goggle.

Nu har jag kollat: Förfadern till
valen anses vara ett litet landrovd-
jur, kallat creodonta, som i sin tur
stammade ifrån ett hovdjur. Urvalen
uppstod för 65 miljoner år sedan.
Den hade reducerade bakben och
tog sig fram med hjälp av de
padelliknande frambenen. Nyligen
har man upptäckt, att valarna har
e t t  v ä l  u t v e c k l a t
kommunikationsspråk.

Internet mail Ebbe - Alf april 2004

crim/mea9902.dtp

5



Reflexion: De andra djuren verkar
vara mycket friskare än Homo Sapi-
ens.

Jag är också på ovanligt dåligt
humör. Och så är jag inte riktigt kry
heller: värk i kroppen, smått illa-
mående och lätt huvudvärk. Men
vad är du sur på?
/ebbe

A0421
Tf5 x f6
Då antar jag att du tar med Dh4 x
f6 och jag Lc5 - e7

Surheten är nog vanlig livsleda,
som förhoppningsvis kan ändras till
det bättre - eller sämre. Tyvärr är
det otalbart - bara att konstatera.
/alf

E0421
Df6-h6.
Tack för korrektur som kom idag!

Det talas om fjantar/töntar i alla
sammanhang: politiska fjantar,
religiösa fjantar, konstnärsfjantar,
idrottsfjantar, etc. Men hur kan man
vara säker, när den mest seriöse kan
förefalla mest fjantig?

Hur som helst kunde nog Oliver
Twist citeras oftare: “You are a
humbug, sir!” Eller vad tror/tycker
du?

Nu är det filmtime.
/ebbe

A0422
Le7 - f8
Dragen verkar självklara....
Sir kan man nog plocka bort ur
citatet - och använda det ofta, visst.
I morgon åker vi till Stockholm för
att passa barnbarn. Föräldrarna är
bortresta och farföräldrarna åker
också bort. Söndag kväll är vi
förhoppningsvis tillbaka.
Mitt huvud värker mer än vanligt.
Vore faktiskt skönt att slippa det för
gott.
/alf

E0422
Dh6-h5.
I kväll har vi varit i Hässleholm,
kulturhuset, och hört Ulrika Knut-
son berätta om sin nya bok Kvinnor
på gränsen till genombrott. Tyvärr

verkade hon trött och inte riktigt i
form. Verkade dåligt förberedd.
Föredraget var ostrukturerat. An-
nars har jag med nöje och
behållning läst hennes tidningsar-
tiklar och hört henne i radio/TV.
Vid eftersitsen (med skaldjurspaté)
blev hon mera personlig.

Det är med dig som med Sven
Duva: “Ett dåligt huvud hade han,
men hjärtat det var gott.” Jag
hoppas du mår bättre idag.
/ebbe

A0423
Lf8 - g7
Ulrika var kanske på gränsen till
sammanbrott när hon höll föredrag.
Nu flyger duv-fan till Stockholmet.
Har du läst daVinci-koden av Dan
Brown?
/alf

E0425
Ta1-d1.
Kommer inte på något för stunden.
/ebbe

A0425
Dd7 - c8
Det enda jag kan hitta på - mycket
trött efter en jobbig helg.
/alf

E0426
Td1-d5.
För vår del har helgen varit arbete
med deklaration och trädgård. Och
mycket dvd-film: igår Chaplins
Cirkus och i dag Flickan ovanpå
med Marilyn Monroe och Tom
Ewell. Mycket roliga båda två.
/ebbe

A0426
Te8 - e4
Någon gång när jag får tid över
skall jag också se på film.
Jag har abonnerat på Lyssnarklub-
bens talböcker och glömde att
avbeställa Da Vincikoden. Har du
läst den? (IGEN) Mycket intressanta
teorier - sådana som jag ännu inte
hört talas om.
I dag har jag vertikalklippt
gräsmattan. Tre packade sopsäckar
med mossa och annat naturskräp.
Undrar om inte vinter är bättre. Och
alla vill prata CAD - trevligt!
/alf

E0426-2
Td5-f5.
Nej, jag har inte läst daVinci-koden
av Dan Brown. Men jag ska försöka
få tag i den. Du rekommenderar den
förstår jag.

Samma elände med mossa här. Men
jag mer eller mindre gett upp och
låter det växa äng.
/ebbe

A0427
Dc8 - e6
Dan Brown har en massa ovanliga
ideer och är mycket insatt i histor-
iska frågor. Han kan verkligen
svänga till en intrig - som är
tämligen overklig. Men jag är
osäker på hur jag skulle ha gillat
boken - det är stor skillnad på att
lyssna och att läsa själv.

Under de här två dagarna har det
ramlat in beställningar och kul
samtal så jag har haft den s k
häcken full. Ändå har jag fått ner
några potatis i dess rätta element,
gött gräsmattan och vattnar den nu.

Mossa? Ja, fy fan. Men helt
naturligt - Naturen är ond.
/alf

E0427
Lf4xc7.
Trött och sömnig.
/ebbe

A0428
Te4 - h4
Sömnig? Nej men mycket trött efter
en dag i den satans Naturen.

Vi går alla och väntar på Kran-
Kalle, som skall komma med sin
stora kran -räckvidd 18 meter - och
göra slut på den jättestora björken
Fingalsson. Du kommer kanske
ihåg denna mångkönade björk-
tosing, som under alla år spritt sin
otrevliga dynga över alla delar av
vårt hus?
Nu skall den äntligen avrättas för
sina illgärningar. Men Kran-Kalle
dröjer, vi spanar och spanar varje
dag mot horisonten, lyssnar efter
motorvrål och kedjor som trycker
sönder asfalt. Men den som väntar
på bödeln....
/alf
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E0428
Dh5-g5.
Idag har jag tillsammans med Knut
Thulin traskat omkring i Helsingör.
Nu är jag så trött, att jag knappt
orkar stå på benen. Visserligen hade
ja g  l i t e t  t r ä n i n gsvä r k  a v
trädgårdsarbetet igår. Men i alla fall
- kan det vara normalt?

Har ni inga trädkramare i Eksjö,
som vill stoppa detta illdåd mot
transvestiten Fingalsson?
/ebbe

A0429
Th4 x c4
Att gå är en sjusärdeles plåga, så
det förvånar mig inte att kroppen
protesterade. Och att gå utan något
bestämt mål är en ännu större plåga
för en tänkande människa. När jag
minns sådana situationer för egen

del, vill jag sjunka ihop på golvet.
Så oroa dig inte över naturliga
reaktioner.

Kommer det trädkramare till
fingalsbjörken, skjuter jag dom.

I går var det en tämligen klarsynt
resencion av Per Ahlmarks bok om
demokratin i SvD. Får du den
fortfarande?
/alf

E0429
Tf5-f3.
Nej, min prenumeration på SvD
upphörde den 19 april. Nu har jag
Sydsvenskan och Norra Skåne.

Barnen har fått anställningar igen.
Jens hos Ericson i Lund. Och vad
Elin sysslar med kan du se, om du
klickar på Zenit, en ungdomsorgani-
sation inom Sida. Hon förestår

Malmö-filialen, som förresten invigs
idag.

Om vädret tillåter  åker  vi
förmodligen till Undenäs i morgon.
/ebbe

A0430
Sc6 - e5
Jaha då har du i alla fall fått en
trevlig glimt av en vederhäftig tidn-
ing.... Jag antar att det känns skönt
att dina barn har fått anställning.
Dolcontin och starköl efter en arbet-
sam dag får mig att halvsova medan
jag lyssnar till Beethoven. Hoppas
du får en vederkvickande helg i
Undenäs!
/alf
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