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E040602
Dg4-h4.

Din reseberättelse var som en idyll
hämtad ifrån folkskolans läsebok.
Utflykten blev tydligen alltigenom
lyckad. Det var roligt att läsa och ta
del av den!

Själv har jag just återkommit ifrån
Undenäs, några fästingar rikare.
Efter allt klippande och vedhug-
gande känner jag mig nu så
mörbultad som om jag gått en 15
ronders boxningsmatch.

Från humorfronten har jag saxat ur
hjärtespalten Fråga Moster:
”Jag har drabbats av LOPPOR i
pälsen. Vad ska jag göra, undrar
Djurvän.
-Moster: Sälj dem på loppmarknad;
eller starta loppcirkus, bli rik och
lev loppan!”

Från lopppis till Lopéz, Jennifer:
“she makes me feel so sciddioop!”

Läste/löste du da Vinci-koden? Kan-
ske är det vid tanken på den, som
Mona-Lisa ler sitt gåtfulla leende?
Eller hade hon bara trasiga tänder,
vilket en skojfrisk tandkrämsreklam
gjort gällande?

På fredag ska jag till Hörby på
klassträff med folkskoleklassen.

“Nu sova - kanske också drömma”
(knyckt av Hamlet).
/ebbe

A040602
Lb4 - d6
Vågar/vill inte skriva något - jag är
för arg och eländigt sur över alla
djävligheter man kan råka ut för.
/alf

E0602-2
Ta1-e1.

Klart man undrar över vilka
tråkigheter som du kan ha råkat ut
för. Men du vill tydligen inte
berätta.

Med tanke på bensinbristen i dessa
dagar kan jag rekommendera E4:an.
Den livliga trafiken gjorde, att jag
inte behövde röra gaspedalen: jag
följde med av bara luftdraget!

Nu kan jag inte komma på fler
lustigheter - för tillfället.
/ebbe

A0603
De7 - e6

En del saker kan man inte berätta
även om man skulle vilja.

Och kör du söderut på E4an så går
det nerför lite med extra skjuss. Det
bör ha varit en vacker syn - Ebbe
mellan två långtradare, kommer du
efter får du knuff!

Jag har hållit på med poolen hela
dagen. Nån gång när jag inte är
dödstrött skall jag berätta den otro-
liga historien om högtryckstvätten.
När jag säger dödstrött så är det
verkligt. Jag känner mig färdig att
dö. I går gick jag till sängs 21.20.
Kanske är jag sjuk.
/alf

E0603
b2-b3.

Även jag är så förskräckligt trött.
Men värmen gör nog sitt till. /ebbe

A0604
De6 x a2

Hoppas att du inte är så trött nu när
du skall slå runt med klasskomp-
isarna.

Själv har jag idag tömt poolen och
håller nu på att fylla den med
kommunalvatten. Ett tag tänkte jag
ge upp att få väggarna rena - de såg
ut som om femtio snusgubbar hade
stått runt den och spottat blaskor i
ädel tävlan om vem som kunde
skitna ner mest.
Jag försökte med alla medel, disk-,
maskindisk-, special-, fläck-, och
inget bet på fläckarna. Jag bad till
Gud och hans kompis Djävfulen.
Till slut tog jag ren Clorin. Inte då.
Så jag gick därifrån. Men när jag
kom tillbaka efter några minuter var
det helt rent där jag provat Clorin.
Halleluja för icke miljövänligt!! Jag
doppade en svabb i ren Clorine och
svabbade väggarna helt rena! Halle-
luja igen! Nu är jag trött som fan -
om han blir det.
/alf

E0604
Hallå, efter mitt drag b2-b3 kan du
inte slå a2!
Ebbe

A0605
Ursäkta. Måste bero på trötthet. Kan
inte alfpetet.
De6 - f5
/alf

E0605
Te1-d1.

Nja ,  klasst r äffarna  är  in te
tillställningar av typ “klackarna i
taket”. Men det är roligt att träffa
gamla barndomsvänner.

Du minns kanske att jag en gång
skrev, att jag tyckte att människorna
aldrig blir riktigt “vuxna” (men “det
gäller att ha barnasinnet kvar” - jag
börjar förstå Tao). I sin senaste bok
Det infantila samhället tycks Carl
Hamilton ge mig rätt. Jag citerar ur
recension i Böckernas klubb: Vad är
det som händer i kulturen? TV
översköljer oss med dokussåpor där
vuxna människor leker barnlekar på
blodigt allvar, och barnprogram där
“småstjärnor” låtsas vara vuxna och
åmar sig till sånger om sex och
otrohet.
- - - en fundamental förändring i
vår syn på barn och vuxna.
- - - Småflickor klär sig i string-
trosor, köper pushup-behå och
sminkar sig innan de går till skolan.
Åldrande 40-talister flyr den vuxnes
ansvar och styr ut sig i tonårskläder
i en fåfäng jakt på evig ungdom.
- - - Vuxna vill vara tonåringar,
barn tvingas vara vuxna.
- - - CH analyserar några uppmärk-
sammade rättsfall som visar hur
rollen barn-vuxen har bytt plats.
Skrämmande är fallet med pappan,
som sparkar ihjäl sin treåriga styv-
son och motiverar sin gärning som
en bortskämd barnunge med att han
“blev arg”! Lever vi i det infantila
århundradet?
/ebbe

A0605-2
Tf8 - e8
Om man säger att media speglar
samhället så tycker jag att det -
utifrån vad du säger - är alldeles
riktigt att samället är infantilt. I
stort sett har jag slutat se på svensk
TV. Lekprogram, Småstjärnorna,
Gladiatorerna, s k humor, serier av
typ De Drabbade eller buskis à la
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två kända figurer som jag inte kan
namnet på - gör att jag avstår.
Skulle dessa program ha varit njut-
bara om jag varit 20 år yngre? Det
värsta är att jag inte tror det. Förra
helgen gick Spanska Flugan med
Carl-Gustav Lindstedt i Minnenas
television. Jag såg den med glädje -
och vad är skillnaden mot dagens
nyskrivna produktion som gör mig
totalt likgiltig? Ja - jag vet inte och
gitter inte analysera. Kanske är det
bara åldern och surheten, kanske
kvaliteten på skådespelare och dia-
log. Men har Carl Hamilton rätt, så
har det hänt något. Ibland får jag en
känsla av att människor kommer
alltid att indelas i klasser - i dag
handlar det inte bara om pengar
utan också om något annat - som
jag inte heller kan analysera.

Den här tröttheten gör att jag börjar
undra om jag har levt färdigt. Inte
kan jag minnas att jag någonsin har
varit så här orkeslös.Men du har ju
sagt många gånger att du varit
oförklarligt trött, så det kanske hör
till.
/alf

E0605-2
Le3-g5.

Din trötthet är väl inte oförklarlig?!
Har jag fattat rätt, är du uppe med
tuppen och håller sedan på som en
liten jävel tills långt ut på kvällen.
Eller hur?

Det infantila samhället: om det hade
räckt med det. Som det ser ut i
världen idag, skulle man vilja
omyndigförklara hela släktet homo
sapiens. Men vem kan göra det?
/ebbe

E0606

Eftertanke: Att omyndigförklara - är
det inte det man sysslar alldeles för
mycket med här i världen? Jag
tänker då på religionerna, nazis-
men, kommunismen, socialismen,
rojalismen, nationalismen, etniska
rörelser och ev flera. Dessa
“omyndigförklaringsrörelser” är i
själva verket roten till det onda i
världen! Vad som behövs är en
instans (domstol?) som kan
o m y n d i g f ö r k a r a  d e s s a
“omyndigförklaringsrörelser”. Som

kan påvisa deras brist på legitimitet.
/ebbe

A0606
Ld6 - e7
Liten djävul? Som knatar runt? Jo,
men det är just det jag inte orkar ju.
För att jag är så trött.

Du börjar tydligen komma till klar-
het om Homo Sapiens - och i
synnerhet varianten här i Sverige.
Finns det något samhälle där indivi-
den är omyndigförklarad så är det
väl här. Ombudsmän. Bidrag. Le-
kprogram. Ingen skall väl ta ansvar
för sig själv. Staten skall ordna. Det
t r y g g a  s a m h ä l l e t  m e d
VÄLFÄRDEN. Krisgrupper som tar
hand om den som blir ledsen.
Folkhemmet. Det lilla gulliga le-
klandet Sverige. Domstol? Sluta
drömma, Ebbe!

Men det är en annan sak jag
funderat över. När jag såg bilderna
på glada amerikaner i Irak -
plågande och förnedrande fångar -
var det omöjligt för mig att förstå.
När jag diskuterade Song My med
vänner under vietnamkriget och sa
att jag trodde att vem som helst och
även jag själv skulle kunna hamna i
den situationen att jag betedde mig
som ett svin - då höll ingen med
mig. Ändå tycker jag att det är det
lätt att förstå hur ilska, förtvivlan,
trötthet, desparation och skräck kan
få en vanligen hygglig människa att
begå hemska brott. Men att plåga
och förnedra med ett leende? För
mig är detta nytt. Jag trodde inte att
jag var ensam om att pinas av den
humor som kom till uttryck i
sketchen som vi diskuterade för ett
tag sedan. Kvarteret Skatan - där en
översittatyp går in för att förnedra
den som är helt maktlös och helt
beroende. Du kunde inte förstå min
reaktion och inte heller Pia när vi
diskuterade det.

Kanske såg man nakna irakier med
sin överdrivna känsla för manlighet
som ett kul jippo. Man plågade dom
ju inte fysiskt som Saddam gjorde.
Lite spex bara. Lite drift löjliga
snubbar. Då kan jag förstå - och jag
tycker det är för djävligt. Förstår du
vad jag talar om, vad jag menar?

P o o l e n  ä r  f y l l d  o c h  e n

sommarmardröm är avklarad. Nu
återstår tak, byta fönster, ny panel
på huset vid bilplatsen, lägga om
trädgården, måla, vattna växter, etc.
Och till slut lägga sig att dö.
Kanske det tar några år till.
/alf

E0606-2
Sf3-h2.

Visst drömmer jag om en interna-
tionell rättsordning. Visionen är
kanske svår att tro på, men jag
håller den för möjlig - och helt
nödvändig! “Operation Overlord”
var möjlig för 60 år sedan - trots att
den kostade miljarders miljarder
och miljoner liv.
/ebbe

A0607
Ta8 - d8
/alf

E0607
g2-g4.

Ser du eller spelar in “Att ha och
inte ha” i kväll? Roligt att se “di
gamle”.
/ebbe

A0608
Sh5 - g3!!!

Att ha och inte ha har gått några
gånger tidigare på TV och jag har
den redan inspelad. Men på något
sätt är det trevligare att titta live så
att säga. Så visst såg jag till midnatt
i alla fall. En del av di gamle är
riktigt bra, men svenska dussin-
filmer från trettiotalet är pinsamt
dåliga med nutida (mina) ögon sett.
/alf

E0608
Dh4xg3.

För sömnig att skriva något.
/ebbe

A0609
Df5 x g5
Likadant här.
/alf

E0609
Sh2- f3.

När jag var i Hörby fick jag en
anmärkning i klassboken av Kjell
Persson för att jag kallade öl för öl.
Öl är sådant man häller i bilmo-
torer, mästrade Kjell. Här i Skåne
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heter det bir! Även angelsaxarna
har vi lärt att det heter bir, men de
envisas med att stava denna dryck
beer. Upplänningarna ska inte
komma här och komma: vad är väl
en öl mot en källarsval bir! Jag
lovade givetvis att omedelbart
upphöra med detta ofog, vilket bör
ha glatt Piraten.

Minns du Leif Samuelsson,
“Kockis”, ifrån Hörby-tiden? Han
hade troligen förläst sig på Taois-
men. Så här avslutade han Mysteriet
med fingeravtrycket i kålsoppan:
“Den huvudlöse mannen utan kropp
stötte med ett ljudlöst vrål en
bladlös kniv utan skaft i den
hjärtlöse mannens hjärta.” Jag un-
drar om inte Taoismen är mera
utbredd än man tror. Leif S blev
förresten omsider svensk mästare i
brottning (jag brottades faktiskt
jämt, inte jämnt, med honom). Nu
finns det en världsmästare i brot-
tning, som heter Jimmy Samuelsson
- förmodligen en son. Men han blir
nog för svår för mig.

“Utan tvivel är man inte riktigt
klok.”
/ebbe

A0610
Sf6 - e4
Detta var roligare än att fly med
damen - eller hur?

Kockis minns jag mycket väl. Han
hade en helt egen stil och var svår
på fruntimmer. Vid ett tillfälle, när
vi hade utelektion i parken, rullade
han runt med en dylik under hela
lektionen, trots att lärarinnan
(minns inte vem - troligen en
vikarie) tillhöll honom det
olämpliga i denna sysselsättning.

Inte visste jag att Kockis var pappa
till denna väl kända mening! Hur
har du fått tag i hans uppsatser?
Eller spånar du? Kan man lita på
vad du skriver eller utbildar du dig
till en Janne Fy-Josefsson?

Har du själv funnit upp den trevliga
dubbeltydigheten om tvivel och
klokskap?
/alf

E0610
Jag gör 3 drag och 2 för din
räkning:

Sf3 x g5. Se4 x g3!!
f2 x g3. Le7 x g5.
d3 - d4.
Du har nog inga invändningar.

Jag råkade kasta om “jämt” och
“jämnt” i mitt förra mail, vilket väl
bara gjorde det litet roligare.

Ja, Kockis var väl Hörbys svar på
Bill, den engelske bokbusgrabben.
Han hade jämt diverse aparta “hyss”
för sig. Bl a minns jag, att han
samlade på hårlockar som han tej-
pade in i ett skrivhäfte. Och så
envisades han med att överta min
vita mus, som jag hade köpt på
Buttricks i Malmö. I likhet med mig
förvarade han musen i skolmössans
bakveck. En gång släppte han ut
den på golvet under lektionstid -
och vi fick se benen på alla flicko-
rna! Jo, man hade mycket exter för
sig i ungdomens dar. Om han själv
författat Mysteriet med fingeravtry-
cket i kålsoppen minns jag inte.

Det var ordkonstnären Tage Dan-
ielsson som menade, att “utan tvivel
är man inte riktigt klok.” En smått
genialisk dubbeltydighet - utan
tvivel.

I min ensamhet har jag druckit en
starkbir (där var jag nära att slinta
på tangenterna) i kväll. Som vanligt
är jag gräsänkling. Den här gången
är min f d hustru på Gotland
tillsammans med Elin och hälsar på
Anna Ivarsson, en barndomsvän till
Elin. De blir borta en vecka.

Biran har gjort mig smått lullig.
Känns visserligen behagligt, men
gör mig för sömnig att läsa.
/ebbe

A0611
Ok för dina drag. Td8 - d5
Jag begrep inte riktigt det där med
jämnt och jämt. Enligt din senaste
skrivning var du således jämnstark
med honom men visade det ganska
sällan. Var det verkligen så? Då
hade du förutsättningar för att bli
mästare du också.
Bir låter inte lika gott som öl.
Nu börjar det åska som .... riktigt
ordentligt.
Jag har nyss blivit färdig med
ställningar för att kunna måla
gavelplåten och det blir svårare

varje gång. Tydligen blir man
osäkrare i balansen med åldern. Det
kan bli riktigt spännande att kliva
ikring på 20 cm breda plankor fyra
meter upp.
Nu blixtrar det lite för djävligt så
det är bäst att sluta. ÖL!
/alf

E0611
Th1 - h2.

Tor har varit ute och åkt med sin
vagn här också idag. Han tycks ha
dålig koll på veckodagarna:
gårdagen var ju hans dag.

Bir? Öl? Vad sägs om mjöd?

Hör du, det låter vanskligt att
balansera på en 20 centimeters
planka på 4 meters höjd! Sniffa inte
i färgburken! Var försiktig!
/ebbe

A0612
Lg5 - e3
Visst blir det mer spännande än att
gå till f6?

Mjöd låter bättre och godare. I dag
har jag städat i källarverkstaden och
varit ute på Ränneslätt och stulit
stenbumlingar som jag skall ha på
kullen. Kanske man kunde täcka
hela skiten med plast och lägga sten
ovanpå - då hade den satans naturen
med sina ogräs fått ge sig. Naj, så
grym får man inte vara.

Något fel är det på mig. För en tid
sedan började jag se små svarta
prickar som rörde sig likt
småflugor. Studium visade att det
var en naturlig följd av ålder. Och
så helt plötsligt försvinner dom!
Mycket märkligt. De borde ha blivit
fler. Är det någon meducin jag inte
äter eller äter? Hur har du det med
ögonprickar?
Blomstrand sa att när dom blir så
stora som harar, då skall man
skjuta. Men han hade problem med
systemvaror.
/alf

E0612
Th2- e2.

När jag hade mitt migränanfall, såg
jag svarta prickar för ögonen. Men
jag tror att jag kallade det flimmer.
Du bör nog låta läkare kolla upp
dina besvär.
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Med dessa prickar för ögonen ska
du kanske inte ge dig upp och måla
på 4 meters höjd. Om du ändå gör
det - be Birgit ta några foton av dig!
Som du sen kan få skicka till mig!

Som vanligt har jag träningsvärk -
eller vad det nu är. I går var jag
tvungen att ge mig upp i
plommonträdet och såga ner ett
antal vissna grenar. Det blev till att
hänga i krokig arm och såga med
den andra - på fyra meters höjd.
Huset blir nog min död.

Min systerson, Peter Andersson, har
fått Sverige-agenturen för Beefjerky.
Blir du nyfiken kan du klicka på
www.beefjerky.se och på beefjerky-
.com. Det är torkat oxkött ifrån
Brasilien. Mycket gott, säger Peter.
/ebbe

A0613
Te8 - e6

I dag var det en artikel om att
åldersförändringar i ögat kan
förhindras med hjälp av olika vita-
miner och antioxidanter. Mycket
intressant. Och jag kom att tänka på
att jag sedan ett par veckor har ökat
dosen C-vitamin i depåform till det
dubbla. Kanske...?

Birgit skall nog inte fotografera - du
får nöja dig med en bild på själva
ställningen. Den sista delen längst
till vänster var riktigt kul - rena
trampolinen tills jag säkrade den
med tvingar och fick stöd längst ut.
Och det var inget farligt alls, jag

använde dubbla plankor där jag
målade. Men man får ont i benen
och det beror på att man spänner
sig omedvetet och lutar sig framåt
för att inte riskera falla bakåt. Sen
skall jag byta ut fönstret medan
ställningarna är kvar.

I  d a g  h a r  j a g  d e s s u t om
premiärbadat i poolen. 16 grader är
tillräckligt avsvalkande i den här
värmen och riktigt skönt. Sen
cyklade jag ner till hotellet och
röstade.

Tänk om man hade haft en bild på
dig där du hänger i vänstran och
sågar plommongren med högran!
Hoppas bara att du hängde i rätt del
av grenen.

beefjerkey skall jag besöka senare i
kväll i ett annat program än Net-
scape 4.5. Jag kan inte använda
något annat till mail om jag på ett
vettigt sätt skall kunna göra
sammanställningar av vår korre-
spondens. Inget annat klarar att
spara ett stort antal mail som textfil.

Nu skall jag djeflar i mig ha en
massa mjöd innanför livremmen.
/alf

E0613
Te2 - c2.

D e t  v a r  e n  i m p o s a n t
byggnadsställning. Har du hyrt den?

När jag idag var iväg och röstade på
s k o l a n ,  t r ä f f a d e  j a g
skolvaktmästaren som var på in-

spektionstur. Han berättade, att
varje helg krossas det fönsterrutor
på skolan för tusentals kronor. Osby
lär inte vara ensamt om denna form
av skadegörelse.

Det verkar vara ett förskräckligt
busliv på många skolor nu för tiden.
Som jag nämnt tidigare, hade vi
också mycket exter för oss i ungdo-
mens dar. Men uppsåtet var aldrig
elakt, aldrig destruktivt. Uppsåtet
var att roa och hade på så sätt litet
stil.

Nästa vecka ska jag träffa Göran
Persson (inte statsministern) och
Kjell Möller i Malmö. Nu blandade
jag visst ihop det med morötterna.
Jag talar alltså om elektriker Pers-
son och magister Möller (fyndigt
namn förresten). Vi tänkte riva stan.
Men eftersom det skulle skada vår
image, får det bli ett fredligt besök.
Förmodligen på åskgudens dag.
/ebbe

A0614
g7 - g5

Nej, jag bygger alltid mina
ställningar själv.

Buslivet på alla nivåer i samhället
är en följd av det socialistiska s k
välfärdssamhället. Inte mycket att
orda om egentligen, tyvärr.
Självklart var det inte så när vi var
unga. Då gällde ännu ansvar,
yrkesstolthet, bildningsideal - eller
varför inte egnahemsrörelsen.
“Rörelsen” var något annat än de
ideal som gäller idag: BIDRAG för
att få röster. Bröd och skådespel.
Yrken som sysselsättning.

I dag har vi varit i Jönköping och
handlat på Jula, Rusta och Biltema.
Fel dag troligen - efter söndagens
rusning är det mycket som är
slutsålt.

Så du skall ut och slå runt och leva
loppan. Hälsa till dom!
/alf

E0614
Tc2 - c7.

Hur står det till med målaren idag?
Träningsvärk? Ska du måla den
andra gaveln också? Men finns där
plats för byggnadsställningen?

Varför inte pilsner ifrån Pilsen?
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Igår såg jag Mitt liv som hund. En
underbar film!

Vilket smart namn: Junilistan! Låter
poetiskt och skönt opolitiskt; associ-
erar även till Astrid Lindgrens Juni-
backen.
/ebbe

A0615
Te6 - f6!!!

Målarn mår bra. Träningsvärk bru-
kar jag inte hålla mig med - så
vältränad som jag vanligtvis är
behövs det inte.
Den andra gaveln målade jag förra
året - där behövs bara mina stand-
ardbockar på två meter och planko-
rna. Dessutom är marken plan i
motsats till västergaveln som fordrar
värre doningar.

Naj, de ska va Ö i drickat. I låter
mjäkigt som t ex Ida.

Jag hade ju tänkt se den där filmen
om hunden som jag aldrig sett. T o
m min brevkvinna i USA lovordade
den.

Junilistan är inte bara ett smart
namn - det är också en demon-
startion hur man manipulerer
dumma svenskar. Skulle tro att
etablissemanget aldrig haft så roligt
på sina möten när dom konstaterade
resultatet. Verkligen fantatstiskt!
Här har vi först det rika, ultrakon-
servativa skrået - de som bakom
kulisserna har en unik maktposition
i just Sverige å ena sidan och så på
andra kanten fattiga kommunister
som avskyr EU.
Kolla data för de tre blivande
representanterna! De dolda maktha-
varna vill naturligtvis inte riskera
att någon annan går in på deras
område. Troligen har de engagerat
verkligt duktiga psykologer och
trendmakare som vet hur man får
maximal publicitet utan att det kos-
tar något. Ett exempel: Se till att
inte komma med i debatten i TV!
Den är det ändå ingen som bryr sig
om. Nej men NYHETEN om att
inte få vara med - det är mums för
Måns.
Just under den veckan tittade jag
ganska ofta på nyhetsprogrammen
och det var EU-kritik från alla

möjliga håll hela tiden - mest
JUNIlistan. Stackars ponkar som
inte fick va me! Och die dumme
Sweden nappade. Orättvist! Fy! Då
ska vi min själ rösta på dom som
inte vill sälja ut det sköna Sverige
till Bryssel!

Talade med en bekant som också
hade lagt märke till det hela och vi
hade mycket roligt och var fulla av
beundran inför smartheten hos dessa
milijardärer. En sa förresten: “Där
ser man att man inte kan köpa
röster för pengar!” Nej, pengarna
gick väl till rådgivarna.

Hallejuna!
/alf

E0615
Kf1 - e2.
Bärs? Trött och tanklös.
/ebbe

A0616
Le3 x d4

Nej, då är det inte mycket lönt att
försöka dra igång en diskussion om
något har jag märkt.
Hoppas du får trevligt med dina
torsdagsvänner!
/alf

E0616
Tc2 - e2.

Nej, det blir ingen resa till Malmö i
morgon: Göran har fått förhinder i
sista stund.

Nästa vecka har Inger semester, så
vi far till Undenäs förmodligen på
söndag. Vi har tagit den gamla
datorn till Undenäs, så kanske jag
kan meila på den.

Fortfarande tanklös.
/ebbe

A0617
Tf6 - f2!!!

Nå, det blir väl fler tillfällen.

Nu är fönstret på västersidan utbytt,
infodrat och lackat första gången.
Mer mahogny från det gamla att ta
hand om och att göra något snyggt
av.

Midsommar närmar sig med storm-
steg. Systemet har besökts - ovanligt
folktomt. Var köper folk sin sprit?

Finns det hemliga källor som jag
inte känner till?
/alf

E0617
Ke2 - e1.

Idag har jag klippt gräsmattorna.
Det var bra. För i morgon lär det bli
regn.

Idétorka. Det känns som om vi
avhandlat det mesta.
/ebbe

A0618
Tf2 - g2
Regn? Här regnar det nästan inte
alls även om vädergubbarna ritar
tunga moln över Småland. Men
mulet är det.

Nåja, det finns en del att tala om. I
tidigare mail har jag dels ställt
direkta frågor, dels tagit upp ämnen
som t ex Junilistan, utan den minsta
reaktion från din sida. Kanske inte
intressant nog?
/alf

E0618
Ke1 - f1. Nu då!

Jag har ingen egen åsikt om Junilis-
ten. Din teori låter plausibel. Tur-
erna kring EU blir alltmer bisarra.

Förresten, varför byter du ut
fönstren? Det ska väl inte behövas,
om du har underhållit dem. Från
1-glas till 2-glas, eller 2-glas till
3-glas kanske? Det aktuella fönstret
verkade sitta på andra våningen.
Men nog har du ett enplanshus?

Det är inte klokt vad du hinner
med! Bror Duktig - det är du det!

I morgon måste jag göra något åt
min rufsiga frisyr.
/ebbe

A0619
Tg2 x g3

Vadå nu då?! Även om jag ligger
över med en löpare så sprattlar du
väl på så det räcker!

Att byta ut fönstren har varit en
långsam process som tagit några år.
Anledningen heter PUTSNING.
Dom gamla 2-glas skjutfönstren var
besvärliga att putsa - man fick lyfta
ut rutorna och gnida på dom. Jag
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var tvungen att göra detta två
gånger om året och Birgit höll väl
på och gnodde var fjortonde dag.
Hennes hobby är just att putsa
fönster. Men nu när det är treglas
med endast två putsbara ytor och att
båda kan putsas inifrån - ja då
slipper jag.

Senaste modet på hårfronten är att
fläta det i små, smala remmar och
lägga dessa konstfullt över skalpen.
Varför inte pröva?
/alf

E0619
Te7 - e4.
Du hade mig på mattan, men . . .

jag känner mig ganska matt. Trots
det ska vi köra till Undenäs i
morgon med allt vad det innebär.
Jag hör av mig därifrån: antingen
via mail eller telefon. Inger har bara
en veckas semester nu. Resten ska
hon ha i augusti. Hon vill helst att
jag stannar i Undenäs under juli och
så kör hon upp varje helg. Men jag
är minst sagt tveksam till detta
förslag. Det är så trist att gå där
uppe ensam. Få se, det blir kanske
en kompromiss.

Tittar du på EM-fotbollen?
/ebbe

A0620
Tg3 - g1!!!
och då följer - rätta mig om jag har
fel -
Kf1 - e2 Tg1 x d1
Ke2 x d1 Ld4 - e5!!!
Du skall snart tillbaka på mattan!

Nej, jag förstår om du känner dig
ensam däruppe i skogen - särskilt
eftersom du inte har någon bil. Hur
klarar man sig då? Har du cykel
eller moped i Undenäs? Å andra
sidan - blir det vackert väder kan
det väl vara skönt med sjö och bad
och stärkande skogspromenader
även om man är ensam.

I bland ser jag på fotbollen - några
mål har jag faktiskt sett live. Men
Zlatans konstmål har jag bara sett i
repris - cirka 100 gånger. En annan
filmsnutt som visats ännu fler
gånger är tidernas spottloska.
Händelsen bäddar för mer kontroll -
massor av filmare specialiserar sig

på att hitta sådant som domarna
inte ser för att i efterhand kunna
protestera. Men annars blir det inte
mycket TV - just nu läser jag en
tjock bok om Gustav Vasa.
/alf

E0620
Kd1 - c2.
Illa, illa. Men det har det varit
länge.

Jo, vi har en gammal cykel här i
Undenäs. Ifrån 20-talet?

Jag mailar alltså nu ifrån Undenäs.
Vi får se om det fungerar.

Regnigt och kallt är det.
/ebbe

A0621
Kg8 - g7

Så då klarar du dig utan bil, förstår
jag. Men du skulle kanske ha en
kajak, så kunde du paddla till
handelsbon.

Tänk att nätet fungerar ända
bortifrån den ulimata naturen! Fast
lite annorlunda text blir det allt -
det är inte din vanliga stil på
fonterna.

I dag var vi i Jönköping. Jag kör
som vanligt för fort uppför backen
utanför stan och ser då i back-
spegeln en polisbil som snabbt
närmar sig. Jag börjar köra otroligt
lagligt med farthållare - 92 km/tim.
På 70-sträckorna håller jag 72.
Polisen nosar mig i baken. Utanför
Tenhult är det motorväg med
växelvis 1-2 körfält där alla brukar
hålla mellan 100 och 110. Men jag
kör i 92.
I backspegeln ser jag hur kön ökar
och ökar. Efter tre mil vid Nässjö är
det minst 20 bilar som alla måste
hålla 92. Polisbilens förare ligger
över ratten och håller i den med
båda händerna. Jag vinkar. Dom
vinkar inte tillbaka.
Cirkusen fortsätter ända till Eksjö,
där polisen i desperation kör den
gamla vägen över Ränneslätt. Jag
kopplar av farthållaren och kör som
en galning igen. På Breviksvägen
möter jag polisen. Jag vinkar. Dom
vinkar inte tillbaka.
/alf

E0621
Te4 - e3.

Och så förstår du att roa dig också,
pågablära!

Nu ska vi tala om döden, döden.
Det har blivit populärt, att citera
Astrid Lindgren vid dödsfall och
säga: “han/hon fattas mig”. Mig
fattas även en dödsfilosofi eller vad
jag ska kalla det. Vid varje dödsbud
står jag lika handfallen. Självklart
ledsen men jag söker liksom en
mening, en förklaring av det sken-
bart oförklarliga, att någon plötsligt
bara är borta. Jag förmodar, att det
är dylika tankar som skapar reli-
gioner.

Jag råkade läsa en intervju med
Alice Timander, av alla människor.
Hon sa faktiskt en bra sak: “Man är
inte olyckligare än man känner sig.
Den tanken är djupare än man i
förstone tror. Förstår du vad jag
menar?
/ebbe

A0622
Kg7 - g6

Ack ja, den döden. Jag hade anledn-
ing att leta efter ett av mina brev till
dig i februari 1998 - om döden. Där
står på ett ställe: ....döden är kanske
så skön att hon inte ville tillbaka.
Så är det kanske, om man skall
döma av alla de berättelser som
finns från de som varit döda men
tvingats tillbaka till livet av duktiga
läkare. Jag föredrar att anta att de
har rätt - att det är skönare att vara
död än att leva. Det är just
gränsöverskridandet som gör att vi
är så rädda, som gör att vi måste
skaffa oss religioner. Döden är all
filosofis moder.........så kan man
också uttrycka det.

Jag försöker att alltid vara beredd
på döden - det har jag gjort sedan
jag var i tjugo-årsåldern. Döden för
min egen del och döden för dem jag
känner. Så jag kan inte säga att
några dödsbud gör mig överraskad -
men ofta deprimerad och ledsen. Å
andra sidan vet jag att människans
känslor av olika slag beror på ett
komplicerat samspel av en massa
faktorer, där körtlarnas kemi utgör
en väsentlig del. Om det inte vore
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så vore läkemedelsaktier inte så
populära.

Förstår jag Alice Timander? Kanske
- det är ungefär som med den gamla
tvistefrågan (naturligtvis!) om man
gråter för att man är ledsen eller
man blir ledsen för att man gråter.
Eller den om hönan och ägget...

Nu skall du få höra vad bror Duktig
har gjort. Han skulle ha en trä-
persienn till det utbytta fönstret och
den skulle vara i trä enligt vad
familjeregeringen bestämt.
Jaha, det går på cirka 1500:- sa alla
som jag frågade. Den måste special-
beställas, se, och det tar minst fyra
veckor. JULA då? Har man sett - i
katalogen finns en på 100 cm och
då kan man kanske kapa av den till
95 cm?
Vi åker till Jönköping och JULA. Jo
den finns. Den är snygg och
välgjord i lönn. Den bör gå att kapa.
Nu sitter den där för SEK 460:-
Kanske man skulle börja sälja
träpersienner?
/alf

E0622
a2-a4.

Vi har också nyligen besökt Jula i
Jönköping. Närmare bestämt i
söndags kl 16.30 då vi inhandlade
en halv pump i ersättning för en
som frusit sönder.

Överväger du på allvar att göra
träpersienner? Tja, varför inte. Du
har ju en väl utrustad verkstad för
ändamålet .  Men  kanske är
träpersiennen patentskyddad.

Här är det spridda skurar dagen
lång. Och ganska kallt och blåsigt.
/ebbe

A0623
f7 - f6

En halv pump? Hur ser en sådan ut?

Inte tänker jag på persienner på
allvar. Det var bara en förflugen
tanke -har man 1000:- i förtjänst för
att kapa av en standardsak kan man
börja undra.

Mycket vackert väder här hela da-
gen. Men nu börjar det regna och
skall göra så hela natten om
vädergubbarna har rätt. Jag har tätat

taket över uteplatsen där vi som
vanligt skall dricka midsommar
med grannar och tjörnarpsfolk. För
som vanligt kommer det också att
regna och blåsa som fan. Dessa
satans vindkraftverk - det är de som
orsakar all luftförflyttning!
/alf

E0623
Te3 - f3.

Om du tittar i Jula-katalogen, kan
du se en tvådelad gårdspump! Vi
råkade väl inte vara på Jula samti-
digt?

Här är det fortfarande spridda
skurar, ömsom sol och ömsom regn.
Och den vädertypen ska visst bestå
den närmsta tiden. Irriterande och
frustrerande.

Exorcisten i kväll. Ska du titta?
/ebbe

A0624
h7 - h5

OK, det finns sådana. Nej vi var
inte där samtidigt. Vi åker alltid på
måndagar - minst folk då.

Exorcisten har jag sett tidigare.
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Kollade potatis i växthuset. Det
räcker nog till ett ordentligt
skrovmål -lagom stora och lagom
många i varje hink. Vi firar
guldbröllop och en magnifik
blomsteruppsättning har anlänt i
kväll.

Nu är jag så fruktansvärt trött så det
får bli sängen direkt. Naturligtvis
måste alla få problem med CAD en
sån här dag mitt i brådskan med
mat och städning. Men det löste sig.
Godnatt.
/alf

E0624
b3 - b4.

Stort grattis på guldbröllopsdagen!
Tänk 50 år! Ja, tiden går fort när
man har roligt. Från vem kom den
magnifika blomsteruppsättningen?

Idag gjorde vi en utflykt till Maries-
tad.  Men  in te brydde sig
vädergudarna om det: regnet öste
ner nästan oavbrutet.
/ebbe

A0625 h3 x g4

Tackar, tackar! Blommorna hade
jag köpt förstås. Och tillverkat ett
kort - kan maila det om du vill.

Nu är jag lite omtöcknad efter den
årliga avfestningen av midsommar i
hällande regn och stark blåst. Men
alla fick sitta ute och äta sill, potatis
och senare jordgubbar. Samt dricka
så mycket att man inte märkte av
klimatet.

Bifogar Berglins syn på midsom-
mar.

Och

Glad MidSommar
på dig och Inger!
/alf

E0625
Nä, det är jag som slår g4 med h3.
Du slår g4 med h5.

Glad Midsommar!
/ebbe

A0626
Td5 - d4

Är du uppe så här sent? Jag är det
nästan inte. Gnatt.
/alf

E0626
Nu ger jag upp det här partiet. Nytt
parti: e2 - e4.

Vi kör hem i morgon.
/ebbe

A0627
Jaha, då tar vi en ny sväng -
e7 - e5

Broderskapet har åkt och det har
slutat regna. Inte en droppe i dag -
ännu! På midsommarafton kom det
i alla fall 25 mm medan vi firade.
Det var 14 grader varmt, blåste
kuling från sydost och regnade.
Bilderna visar inte vädret korrekt -
man får använda fantasin.

Så du skall tillbringa din tid i Osby

medan det regnar....
/alf

E0627
Sg1 - f3.

Har just kommit hem ifrån
Undenäs. Där var knotten värre än
vädret. Det kliar överallt, mest i
huvudet.

Det såg kylslaget ut i Eksjö. Då gick
det väl åt mycket brännevin? Tack
för fotona! Det är roligt med bilder.

Nu måste jag sova. Natti, natti!
/ebbe

A0628
Sb8 - c6

Brännvin? Nja, det gick åt lagom
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mycket. Men det är så att umgänge
med svensk natur & väderlek vid
midsommar fordrar rejäla doser
alkohol - och ju mer det blåser
dessto mindre berusad blir man.

I går hittade jag en bok av Stanis-
law Lem i min bokhylla - Den Stora
Framtidskongressen. Otroligt!
Denna bok hade jag inte läst! Och
författaren var okänd för mig. För
djävligt. Hans böcker har tryckts i
miljonupplagor och översatts till
massor av språk. Ett levande
uppslagsverk. Intelligent. Och så är
jag helt omedveten om detta. Nå -
jag läste boken och hade otroligt
roligt. Och tänkte hela tiden: Detta
Måste Ebbe Läsa! Så - har du läst
honom? Vad tycker du? Vill du låna
den?

/alf

E0628
Lf1 - c4.

Du lät så entusiastisk att S Lems
bok måste vara något utöver det
vanliga. Jag lovar: jag läser den så
fort jag kan.

Osby trist. Inga exter. I morgon
reser jag till Luporakow.

/// Gryhnjedmy (man skal ta ut
svängarna ordentligt när man byter
namn!)

A0629
Sg8 - f6 Något fattas i mitt huve för
jag begriper inte ett dugg av vad du
skiver om att resa till - vad?

Och björkfan står där och svänger
med sina satans grenar. Birgit talar
om att mörda Kran-Lasse, Fast då
blir det definivt inget.

Jag har lämnat Lagunan på verkstad
och hämtat tillbaka. De kunde inte
hitta vad som var fel - de har lagt ut
en rapport på nätet och hoppas att
någon i Göteborg skall kunna tala
om vad som bör göras. Ett mystiskt
fel som visar sig när man acceler-
erar på trean och fyran - har jag
berättat om det?
/alf

E0629
d2 - d3.

Luporakow är ett mera seriöst alter-
nativ till Hottahaiti. Tycker det låter
litet exotiskt spännande. Jag är
ganska nöjd själv.

I likhet med Hasse & Tage, Povel

Ramle, Lasse O´Månsson, m fl, roar
det mig att leka med ord: vrida till
och uppfinna nya. Primusköket ex-
vis vred jag och fick till Primux-
chéz. Ett namn som borde kunna gå
i bankerna. Försök själv någon
gång! Det är ganska kul.

Nej, du har inte berättat om ditt nya
biltrubbel. Du verkar ha otur med
dina bilar. Nästa gång köper du nog
något som går på larvfötter.
ebbe

A0630
d7 - d5

Jodå det verkar inspirerande med
ordskapandet. Men just på grund av
detta ditt intresse tyckte jag att du
skulle läsa om den stora framtid-
skongressen. Jag begriper inte hur
översättaren klarat att göra om pol-
ska till svenska i den totala ordröra
som Stanislaw Lem rör sig. Där
kommer du ändå att ligga i lä - tror
jag.

Har varit uppe med grannBosse och
tittat på EksjöHus nya tillbygge i
15-miljonersklassen. Mycket impon-
erande - en jättebyggnad helt i
limträ.

Tog några bilder från slitet med
trädgårdskullen. På en av dem ser
du gladiolus, som jag försöker befria
från våtarv och allsköns annan
ohyra. När jag satte lökarna skedde
det i helt svart jord utan tillstym-
melse till växtlighet. Och nu........
Den satans naturen slåss man
förgäves mot.
/alf

E0630
e4 x d5.
Det här känner jag igen. Samma
misstag om igen. Grrr!

Du glömde tala om felet på bilen.
Är det växellådan som konstrar?
Men du får väl en ny på garantin?

Vad är Eksjö-Hus?

Såg du TV2-programmet kl 20-21
om Irak? Skandalöst! Upprörande -
minst sagt. Inte konstigt att USA
inte vill ha någon internationell
rättsordning, internationell domstol.
Även britter, tyskar och fransmän är
svårt komprometterade. Vilken
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värld vi lever i! I likhet med
religion tycks även demokrati blivit
något slags kosmetika för mera
egennyttiga syften. Det hade verkli-
gen behövts en stor, oväldig, fram-
tidskongress.

Din terrassodling är imponerande!
M e n  d u  s a k n a r  t yd l i g e n
marktäckare. Jag kan rekommend-
era penningört/penningblad. Den är
mycket effektiv och blommar med
små gula blommar större delen av
sommaren.

I sällskap med Kjell Persson har jag
idag besökt Hörby stormarknad.
Den varar numera i dagarna tvenne:
onsdag och torsdag. Mycket krims-
krams förståss som vi inte brydde
oss särdeles om. Vi studerade i
stället folklivet. I synnerhet letade vi
efter bekanta ansikten, Och några
fann vi. Men jag blir så sentimental
och vemodig vid Hörby-besöken. De
stora förändringarna är svåra att
smälta. Och så det stora vemodet
vid tanken på alla de som är borta.
Det känns litet grand som att tappa

fotfästet. Ens bild av tillvaron
krackelerar. Och man saknar
liksom energi att skapa och
engagera sig i en ny bild.
/ebbe
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