
Internet mail Ebbe - Alf januari 2005
E050103
Hej - och Gott Nytt År!
Td1-d3.

Det har blivit mycket TV i kväll:
för s t  T r ol l f l öj t en  och  sen
Kasinofeber. Samma för din del?

Tips: Ginza har rea på dvd och
VHS.
Ebbe

A050103
Tf5 - f8

Nej, det blev ingen TV för mig. Två
Brukspatroner låg och väntade på
mig för snabb reparation och
leverans av CAD-program fanns
kvar sedan i torsdags då vi åkte till
Sune.

Så det blev att arbeta till 22 och sen
var jag för trött för att se.

Sen är man smått ledsen hela tiden
över allt djävulskap som drabbat
alla stackare i Asien. Vem orkar se
på nyhetsprogram? Inte jag i alla
fall.
/alf

E0104
Db3-b1.

Gud igen: Att Gud “finns” har sin
förklaring i gudslängtan, vilket
utnyttjas av makten.

Nyårstankar i Sydsvenskan:
“Klockan slår
och tiden går
fortare, fortare
år efter år.

Men en gång i tiden
så var det tvärtom.
Då tyckte man tiden
var något som kom.” (D 2/1)
Ebbe

A0104
Td8 - b8

Gud kan vi glömma.

Versen om tiden var mycket bra.

I kväll kommer stockholmarna på
besök. Då blir det liv i stugan.

Har du några bekanta som råkat illa
ut i Asien? Som tur är känner jag
ingen. Och det är bara pengar man
kan bidra med.

I dag har jag funnit ett sätt att
bearbeta våra mail även i Netscape 7.
Så nu har jag börjat med augusti och
september.
/alf

E0104-2
Td3-b3.

Nej, vi har  inga bekanta i
sydostasien. Som du säger är det inte
mycket man kan göra vid en sådan
här naturkatastrof. Men vi bidrog
med 800 kr.

När jag ser allt lidande och elände i
världen, får jag osökt Nils Ferlins ord
i tankarna: “Det bästa vore kanske,
att man aldrig blivit född.”

Av vem på nätet köper du böcker?
Adlibris är billigast, säger Inger.

Tips: Boxman och BraFilm hyr ut
filmer på dvd. Men det känner du
nog redan till.
Ebbe

A0105
De7 - c7

Fullt med barn här - ja, två.
Måste laga mat.
/alf

E0105
Db1-e1.

Idétorka.
Ebbe

A0106
Tb8 - d8

Inte för att jag vet riktigt varför - det
är inte mycket tid att tänka just nu.

Vi har sett Grabben i graven bredvid
och sedan den där kommissarien med
Havers....
Och druckit för mycket.
/alf

E0106
Skål!
Sh2-g4.
Ebbe

A0107
h7 - h5
Vilar....
/alf

E0107
Le3-h6.

Idag har jag varit i termerna,
simmat och badat bastu. Nu känner
jag mig behagligt trött och sömnig.
Ebbe

A0108
h6 x g4

Här blåser det så man tror att taket
skall åka av. Men det är väl ännu
värre hos dig.
Det är stormigt inne här också.
/alf

E0108
(Du menar förstås h5xg4) Mitt
drag: Lh6xf8.

Jo, här stormar det.
Ebbe

A0109
Kg8 x f8

Sune var ute och åkte i natten och
hade svårt att ta sig förbi alla
nedfallna träd på vägen mellan
Klippan och Tjörnarp. Ingen ström
hade man heller. Hur var det hos
er?

Här var det inga strömavbrott, och
det var mest några lösa småbitar
som flög omkring. Ett tag var jag
or ol i g  för  p l a s t t a ket  över
värmepumpen, men det höll. Några
tomma blomlådor blåste ner på
järnvägsvallen, som är nersprängd i
berget mitt för huset.

Historia är populärt. Jag antar att du
såg Maximus - Ben Hur har jag sett
tidigare.
/alf

E0109
Tb3-d3.
(det draget skulle jag ha gjort innan
jag avancerade med hästen)

Nu har jag elström igen. Men jag
fick trycka upp jordfelsbrytaren ett
par gånger. Ska fråga installatören
om orsaken.

Vår stora rönn blåste omkull i natt.
Den föll så olyckligt, att den tog ett
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hörn av vedboden med sig. Undrar
om försäkringen gäller.

Ska kolla mina rytmiska kurvor.
Ebbe

A0110
Se4 - g5

Så det var jordfelsbrytaren och inte
säkringar. Jag har jordfelsbrytare
dir ekt  på  utekon takter  t i l l
trädgårdsredskap, men inte till
anläggningen inne.

Tråkigt med rönnen, men så får du
lite ved att ta hand om. Har du
motorsåg?

Här i Eksjö blåste flera björkar
om kul l  över  å n  n er e  vi d
Vattentorget.

Och ingen har någon nytta av alla
vindmöllor - de står stilla när det
stormar.

Håller på med sammanställning av
mail efter juli och då tänker jag
alltid att det vore trevligt om vi
hade utväxlat fler bilder. Har du t
ex plåtat rönnen och vedboden? Då
kan du skicka till mig för det vill
jag se och så det blir lite liv över
dagböckerna.

Jag har också varit dålig med bilder
när jag tänker efter. Men är du
intresserad av familjebilder? Nej,
det tror jag inte. Fast bilden på
Sune och Gun tycker jag är värd att
s e .  M a n  få r  s j ä l v  t o l k a
omständigheterna...
/alf

E0110
h3-h4.

Har Sune spillt hett vatten på
televinken?

Hur är läget för Gun och Sune i
Tjörnarp? Har de fått tillbaka el-
strömmen?

Fungerar  din luftvärmepump
tillfredsställande?

Ska försöka få fram några bilder.
Ebbe

A0111
Sg5 - f7

Misstänker att Gun fifflade med
något och att kamerablixten brann
av i rätt ögonblick...

Sune har alla civilisationens
välsignelser förutom ADSL. Han
måste köra med vanligt modem.

Luft vä r m epum pen  fun ger a r
någotsånär. Jag är inte alls nöjd
med den norska automatiken, så det
är lite besvärligt att få det som man
vill. Jag har börjat bokföra
förbrukningen noga så efter en
månad eller så kan jag nog ge ett
klart besked.

Hurrah! för bristen på snö! Det är
inte varje år man kan tvätta bilen
själv i januari. Koloxid är visst inte
så dumt - om det nu är den som ger

milt klimat. Dom är inte så dumma
egentligen, svenskarna. Mer
växthusgaser - varmare vintrar -
mindre energiåtgång - lägg ner
kärnkraft - osv.

Bläddrade i gamla foton och hittade
ett som min ömma moder hade
ramat in och beskrivit som Första
Klassen. Det stämmer nog - jag
hade hjälpklass när jag började
1956 i Eksjö. Visst var man
välklädd på den tiden med fluga och
kavaj!
Nästa sida!

Men några av busarna var nog borta
foto-dagen. Bl a saknar jag en
Svensson från Högsjöhult, grabben
som fick min första örfil under en s
k sånglektion.
/alf
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E0111
g2-g3.

Jag tycker dina busar ser ganska
snälla ut. Bra foto förresten.

Idag har jag slitit med rönnen och
riset. Glömde naturligtvis att
fotografera.
Ebbe

A0112
Sf7 - e5

Glöm nu inte fotografera innan alla
skador är reparerade! Tänk på ev
försäkring!

G. Persson är för en gångs skull
orättvist anklagad för att ha varit
senfärdig och maktfullkomlig.
Faktum är att tjänstemännen på UD
inte brydde sig om alla de fax som
droppade in från konsuln i Thailand
- eller de fanns kanske inte där? Det
var ju helg och då sover det
offentliga Sverige. Och följaktligen
var det ingen som ringde upp och
talade om vad som gällde. För man
kan inte vänta sig att någon skall
söka information aktivt och -
hemska tanke - göra det själv! I
Sverige skall man vänta på att bli

informerad och omhändertagen. När
det då inte fungerar blir det gråt och
tandagnisslan.

Så blåser det igen och värmöllorna
måste stå stilla.
/alf

E0112
Td3xd8!!

Bifogar bild av vedboden. Nu är
dock trädet nertaget ifrån taket.

D e s s b ä t t r e  e r s ä t t e r
försäkringsbolaget vid stormskada.
Självrisken är förmodligen 1500
kronor. En av Ingers kolleger i
Hässleholm har sagt sig vara
intresserad av att ta hand om
rönnen. Bara han tar riset också.

Du svarade aldrig på om Sune har
fått tillbaka elströmmen i Tjörnarp!
Ebbe
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A0113
Ack ja, hur lätt det är att glömma!
Tyckte du inte att det var ett
konstigt drag från min sida - det var
ju uppenbart att jag skulle förlora
hästen! Så här gick det till:

På morgonen brukar jag ha lite tid
för att kolla schack, så efter ditt
drag bestämde jag att byta torn och
skrev i min bok:
g2 - g3 Td8 x d3
c2 x d3 Sf7 - e5
Sen blev det vanlig arbetsdag och
framåt kväll skulle jag sända till dig
och hade glömt allt utom det sista:
Sf7 - e5. Kul.
Jag erkänner mig besegrad - du har
bättre ställning och en bonde mer.
Nytt parti:
e2 - e4

Visst har jag svarat om Sune:

Fråga:
Hur är läget för Gun och Sune i
Tjörnarp? Har de fått tillbaka el-
strömmen?

Svar 0111:
Sune har alla civilisationens
välsignelser förutom ADSL. Han
måste köra med vanligt modem.

Lite kryptiskt kanske men... ADSL
är bredband, civilisationens
välsignelser är el.
Däremot vet jag fortfarande inte om
du har motorsåg?

Din bild är effektfull - synd bara att
du inte tog den direkt efter
katastrofen.

I dag sänder jag sammanställningen
av vår korrespondens för sista delen
av 2004. Det har dröjt eftersom jag
varit tvungen att slänga ut Netscape
4.51 och gå över till 7.2 - där finns
inte den funktion som gjorde det lätt
att plocka ihop all text. Jag har nu
hittat en helt ny metod så det går
faktiskt fortare nu.

Glöm nu inte det här med bilder!
Bortsett från schackandet kan
m a i l en  +  bi l der  va r a  en
utomordentlig dagbok för oss båda,
så vi skulle nog utväxla även mer
privata saker i bildform, även om de

finns på CD och hårddiskar. Det
enda som är beständigt i världen av
i dag är info på papper - vid rätt
förvaring.

Stockholmarna var på besök under
13-helgen - därför denna bild på
folket.
/alf

E0113
Det var på tiden att jag vann ett
parti. Annars hade jag snart trott,
att jag vore förståndshandikappad.
Nu: e7-e5.

Jo jag har en motorsåg - på landet.
Du skulle se min massaker på träna
i Undenäs.

Vad är det för diaboliska insinuati-
oner Frida gör bakom ryggen på
faderskapet?

Jag bifogar bilder på julgranen och
tomten.
Ebbe

A0114
Sb1 - c3

Det är Tora som leker något
mystiskt bakom pappa - vad vet jag
inte.

Tomte i långrock? I Stockholm hade
Tora fått för sig att det var Jack, en
granne, som var tomte, så det gick
ju inte att ha honom. Dom brukar
samlas i garaget och dricka whiskey
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m e d a n  d o m  p l a n l ä g g e r
barnlurandet. Nu lyckades Kjelle få
fatt på en ung hårdrockare , som
ingen garanterat kände igen.

-Han har svarta naglar, viskade
Frida.

F ö var Tora så sjuk att hon knappt
kunde hålla huvet uppe.

Kolla tomten! (Nästa sida)

Så du har barrande träd inne? Ja,
den var ganska snygg - rund och
stadig över höfterna.
/alf

E1014
Sg8-f6.

Jo, men min fru blir sur, om jag
inte vill vara jultomte. I synnerhet
om jag i stället vill ta ett rus.

Med ledning av rim ska du få gissa
på innehållet i några julklappar. De
rätta svaren får du efter PS. Lova att
inte titta i förväg!

Klapp till Inger: “Känn det inte som
ett tvång, / men kan du stava till
hålligång / blir det lätt som en sång:
/ Lungorna blir ventilerade, / armar
och ben synkroniserade.”

Klapp till Elin: “Om du vill slimma
figuren / tag denna med på turen! /
Den är också bra att ha, / om det
hotas uti buskarna.”

Tänk, man kan ha tre slags
föräldrar: biologiska föräldrar,
fosterföräldrar och adoptivföräldrar.
T o m av olika kulör och
nationalitet. Jag ger mig 1000:an

på, att jag i en
alternativ inkarnation är neger, som
heter säj Joe, James eller något
liknande och svärmar för sweet Sue.

Detta var väl ett djärvt “spån”. Bara
du nu inte trillar ner i något svart
hål!

Du säger att en fjärils vingslag i
Amerika kan förorsaka storm i
Europa.

Jag tror mera på Lena Horne, när
hon sjunger Stormy Weather.
Huvaligen, håll i hatten!
Ebbe

PS
De rätta svaren är: Gåstavar resp
Stegräknare med Alarmfunktion.

Tack för korr4spondensen som kom
idag!
DS

A0115
f2 - f4

T yv ä r r  k l a r a d e  j a g  i n t e
julklappsgåtorna utan måste titta
under PS. Jag skulle nog inte duga
som polis eller kunna lösa korsord.
Kanske om jag sett det första
paketet och haft hjälp av formen.

När man sen tittar tillbaka undrar
man hur man blivit en sån idiot,
som inte ser någonting klart.

Jag har inte myntat satsen om
fjärilens vingar - det är ett s k
bevingat uttryck från kaosteorin.

Menar  du a t t  du t ror  på
reinkarnation? På allvar? Du har

kanske varit på studiebesök hos den
jäktade föreståndaren för Gudliga
Själstvätteriet, St Per? Så du har sett
hur man ibland inte hinner tvätta
inkomna själar ordentligt utan de
släpps ut och återanvänds med
å t s k i l l i g a  m i n n e s f l ä c k a r .
Intressant...

Men inte har du något till övers för
sådana övernaturliga hypoteser?

Är det inte ett TVprogram om Gud
som läkare nu i helgen? Kolla det!
/alf

E0115
Sb8-c6.

Nej, jag bara spånar. Jag tror att allt
har en naturlig förklaring. Men det
finns väldigt skickliga illusionister.
Och så vill ju världen bedragas,
sägs det. Jag är rädd för att det är
en jädrans soppa alltihopa.
Ebbe

A0116
4 x e5
Då tar du med hästen: Sc6 x e5 och
jag
d2 - d4
Eller du har kanske andra förslag?

Nu har jag läst ut Anérs Mayday.
Om jag fattat saken rätt så handlar
det om minst tre mystiska saker.

1. Åtta personer som först
r a ppor t er a des  r ä dda de h a r
försvunnit.
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2. En film, som inte är hemlig på
något sätt, visar enligt vissa
experter att det finns skador på
skrovet som kan antyda sprängning.

3. Två flygplan har inte kartlagts
ordentligt när det gäller ankomst
och avgång från Arlanda natten den
28de.

Av dessa fakta tycker jag att det
första är mest underligt. Jag kan
inte hitta någon rimlig förklaring.

De båda andra är mera osäkra och
kan ha många olika, rimliga
anledningar.

Visste du att det numera cirkulerar
åtskilliga teorier om vad som
VERKLIGEN hände när flodvågen
slog till? En säger t ex att USA
experimenterar med att framkalla
jordbävningar och nu var det ett
försök som gick snett.

Och det finns hur många fejkade
bilder som helst - bilder som visar
hur det verkigen såg ut när vågen
dödade.

Visst är världen rutten - bara om
man är medveten om att man är
medlem i en ynklig bakterikultur får
man lite perspektiv på tillvaron.
/alf

E0116
Se5-c6.

Jo, visst måste man instämma med
Sven Anér i hans kritik av
Eustonia-utredningen. Utredningen
var ju skandalöst dålig!

Lika skandalöst  dål ig var
utredningen av mordet på Olof
Palme.

Skulle USA ha kunnat framkalla en
jordbävning? Det måste väl ändå
vara osannolikt, omöjligt?

Häromdagen framkastade Kjell
Persson en teori om USA själv
skulle ligga bakom attacken på
World Trade Center. Har du läst
någonting om det?
Ebbe

A0117
e4 - e5

Den svenska linjen är att i alla
lägen klanta till allt som går att
göra skanalöst dåligt. Finns det
någon händelse som kan beteckans
som skickligt skött av politiker,
polis m fl?

Jo, Värnamo kommun skötte sig
utmärkt när  det var  svåra
översvämningar.

Ulrika Messing är den enda i
regeringen som visat förnuft i sina
uttalanden om skogskatastrofen.

Nackdelen? med internet är att alla
dårar får fritt spelrum och kan
skölja över världen med sina
idiotiska teorier. Visst har jag läst
om att USA skulle ha fixat 11
september själv.

Och naturligtvis finns det en teori
om att Kennedy valde att begå
självmord genom ombud. Tittar
man djupt i konspirationspåsen
finner man teorier om att USA har
ordnat alla katastrofer och olyckor
världen runt - antingen av ond vilja
eller av misstag.

Någon har sagt: Allt som kan göras
kommer att göras. Tyvärr gäller det
också tankar - allt som kan tänkas
kommer att spridas i skrift - nu via
nätet. Vad man själv kan göra är
möjligen att vägra sprida dårskap
som om det funnes den minsta
kärna av vettighet i den.

Vad menade Kjell Persson? Var det
hans teori eller spred han idioti
vidare?
/alf

E0117
Sf6-g8. Det kunde ha börjat bättre.

Kjell hade läst nånstans, att det
torde vara ogörligt för outbildade
piloter att så perfekt träffa tornen. I
brist på substans kan vi väl t v
lämna ämnet. Men det är i princip
rätt, att förutsättningslöst pröva alla
hypoteser. Så arbetar alla seriösa
brottsutredare.

Under rubriken “Skyll inte allt på
koldioxiden!” läste jag en intressant
debattartikel av f meteorologen
Lennart Hedström i dagens nummer
av Norra Skåne. Han ansluter sig
till professor Peter Stilbs mening,
att koldioxidens absorbtion, vid
nuvarande koncentration, har “gjort
sitt” redan upp till en höjd av 30
meter. Större betydelse för klimatet
har förmodligen astronomiska
faktorer, såsom variationer i
solaktiviteten, förändringar i jordens
bana runt solen, i jordaxelns lutning
och jordaxelns rotation (jorden
wobblar). Det senare medför t ex att
om 10 000 år har vi sommar i
december och vinter i juli på norra
halvklotet.

Det är väl det som du också tror och
hävdar?
Ebbe

A0118
Sg1 - f3
Jo, jag är ganska nöjd med den här
öppningen.

Visst var piloterna på 11/9-planen

utbildade i USA. Men man kan
knappast lasta dessa skolor för att
ha medverkat till katastrofen - ingen
kunde ju ana att några av de
ambitiösa ynglingar som lärde sig
styra flygplan ett par år senare
skulle använda sina kunskaper till
att döda tusentals människor.

Visst har CIA och andra fått kritik
för att de inte tillräckligt noga
kontrollerade allting, men påstår
man att USA är ansvarigt för
muslimers idioti - då tycker jag att
man skjuter förbi målet.
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Det gläder mig att det finns
tidningar som vågar ta upp andra
åsikter än de gängse tillåtna. Jo jag
håller med skribenten.

Jag håller på att bygga om i
duschen. I flera år har vi inte haft
en fungerande termostat så nu skall
det ske. Men det drar med sig em
massa arbete och rörarbete är
jobbigt - det finns tusentals delar att
plocka med och att få ihop gammalt
med nytt är inte det lättaste.
Eftersom avståndet mellan kall- och
varmvattenrören var 10 cm på 60-
talet men ca 15 numera, så måste
jag riva upp väggen och flytta rören.
Kul.
/alf

E0118
d7-d6.

Om du anlitar en rörpulare, kan du
utnyttja rotavdraget!

Jag fick ingen bild av duschen utan
en bild av min vedbod i retur!

Från vitshusboden:

“Vilken stor och klumpig näsa du
har!” - (kan varieras)

- “Äsch! Det är bara som du säjer.”

Ebbe

BILD
Det var det jävligaste! Hur det gick
till vet jag inte. Men här är ett nytt
försök.
/alf

A0118-2
Lf1 - b5

Det blir allt för i kväll. Nu har jag
bara en timmes jobb kvar.
/alf

E0119
Lc8-d7.

Du kommenterade inte att du hade
sänt fel bild!

Lennart Hedströms artikel igen: han
debatterade endast den s k växthus-
effekten (tidigare drivhuseffekten).
Ozonskiktet och cancerogena
bilavgaser nämndes ej. Men
problemen med dessa kvarstår väl,
även om astronomiska störningar är
huvudorsaken till växthuseffekten?
Kan du denna problematik?
Ebbe

A0119
0 - 0

Jag upprepar om bild:
Det var det jävligaste! Hur det gick
till vet jag inte.

Troligen har jag i något läge klickat
på fel filnamn när jag sparade
bilden.

Man är nog överens när det gäller
skadliga ämnen i bilavgaser,
kolpartiklar, asbest m m. Ozon-
skiktet påverkas av bl a freoner och
vissa andra gaser, men det finns
variationer som man inte är klar
över.

Vem kan vara expert på så osäkra
områden som klimatförändringar?
Det förefaller som om man
egentligen slåss om graden av
påverkan och att olika experter
bygger sina åsikter på utvalda fakta
- och valet måste passa den egna
genuppsättningen.

Ett annat fenomen:

Under alla tider har sjöfarare talat
om jättevågor med en höjd av 20-30
meter och allt sådant tal har klassats
som skepparhistorier. Det är
nämligen så att vetenskapsmännen
har bevisat att sådan vågor inte kan
uppstå och då måste det vara lögn
och förbannad dikt.

Ända tills för några år sedan - då
upptäckte man via sateliter att
sådana vågor fanns och var vanliga!

Jag misstänker att det finns
åtskilliga andra fenomen som
bortförklaras som allt från medveten
lögn till drömmar - trots att i övrigt
trovärdiga människor svär på att de
bevittnat en viss sak - t ex möte
med UFO.
/alf

E0119-2
h7-h6.

Tror du på UFO? Var skulle de
kunna komma från? Ifrån Den tolfte
planeten?

När jag betraktar politiker som
famlar och svamlar får jag intrycket
av att de inte riktigt kan bestämma
sig för, om de ska satsa på “Gud”
eller “Demokrati”.
Ebbe

A0120
Lc1 - e3

Återigen: Jag tror inte på någonting
men finner (nästan) allting möjligt.

Tror - det gör man på löjliga
fe n om e n  s om  t  e x  G u d ,
Muhammed, Tor, Zeus och
liknande.

Men jag kan ge ett exempel på vad
jag finner 99,9 % troligt eller
möjligt.

Om en i alla kända avseenden stabil
och samhällstillvänd person - som
aldrig beslagits med lögn, och som
dessutom är utbildad och tränad
pilot - säger att han sett ett UFO
som landat och sedan flugit bort, då
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tror jag på vad han säger. Jag tror
på att det han beskriver har hänt,
allra helst som flera andra personer,
som visserligen inte är lika
oförvitliga, säger exakt samma sak -
eftersom de var närvarande.

För mig är det viktigt att skilja på
en iakttagelse som sådan och
förklaringen till händelsen. Då har
vi jättevågorna igen. Eftersom en
sådan våg inte kan bildas måste den
som påstår att han sett en sådan -
ljuga. Ända tills nu.

Det finns ingen anledning för mig
att ifrågasätta en iakttagelse därför
a t t  ja g  i n t e  ka n  för k l a r a
verkligheten bakom den - när det
gäller t ex UFO var ett dylikt
föremål skulle komma ifrån, hur det
kan flyga, vem eller vad som styr
det m m.

Men den här diskussionen har vi
haft tidigare.....

För att ta något annat:

Antag att du är nämdeman i
hovrätten som skall döma pastor
Gren. Hur röstar du? Fällas för hets
mot folkgrupp eller frias?
/alf

E0120
Dd8-e7.

För några år sedan väckte några
stora ringar i gräset stort ståhej i
England. Ringarna verkade vara
oförklarliga, såvida inte ett UFO
hade landat/startat där. Det gick en
tid med mycken spekulation. Till
sist erkände några knäppgökar, att
det var de som åstadkommit
ringarna - och fick stora rubriker i
massmedia.

Människan har ett väldigt behov av
att bli sedd/bekräftad, helst även
älskad (i värsta fall hatad). Kanske
kände sig din pilot inte tillräckligt
sedd och bekräftad. Med sitt UFO-
u t t a l a n de f i ck  h a n  en or m
uppmärksamhet och stora rubriker.
Jag tror faktiskt mer på den
hypotesen än att det skulle finnas
UFO. Och så har vi dessa enormt

skickliga illusionister, som ex-vis
kan trolla bort typ elefanter och
flygplan mitt framför ögonen på
publiken. Det har jag sett på TV.
Verkar fullkomligt obegripligt. Min
förklaring är att man projicerar
bilder i luften (osynliga “raster”?)
och sedan släcker man projektorn.

Jag känner inte till mer om pastor
Gren än att han hävdat, att bibeln
ogillar och fördömer homosexuell
verksamhet. Han far ju inte med
osanning och vi har yttrandefrihet,
så självklart kan han inte fällas.
Såvida han inte hetsade, att det vore
bättre om en kvarnsten hängdes
kring halsen på de skyldiga.
Ebbe

A0121
Dd1 - d2

Hela dagen har jag slitit med
duschen - att klistra väggmattor är
inte lätt. Jag är dödströt och orkar
inte diskutera UFO och annat.
/alf

E0121
a7-a6.

I kväll kl 21 visar TV1 en
actionthriller, 15 minutes, som
handlar om två mördare som är
beredda att gå hur långt som helst
för  a t t  få  15  m i n u t er  i
strålkastarljuset, dvs i TV. Tala om
att vilja bli sedd och bekräftad!

Gillar du att se på “sex” i Tv? Jag
tycker det känns litet skamligt; man
gör något otillåtet: som att tjuvtitta
genom nyckelhål.
Ebbe

A0122
Sc3 - d5

Jo jag såg att man skulle visa en
dylik film. Jag tyckte det var ganska
ointressant att se några knäppgökar
bära sig korkat åt så jag läste i
stället.

Sex på TV tycker jag också rätt illa
om - f ö är jag på så uselt humör så
jag bör nog inte skriva något alls.
/alf

E0122
Jag såg detta ditt drag tidigare, men
glömde bort det igen. Inget att göra
än att backa; #¤%&/*!!: De7-d8.

I kväll har vi varit i Hässleholm och
sett en amatörteaterföreställning av
La strada del amore. Jovars.

Dagen slöt med pizza och ett glas
rödvin. Det får bli godkänt.
Ebbe

A0123
Lb5 - d3

Verkar som om du skulle ha ett
lugnt och trevligt hemliv med bio,
teater, god mat och vin samt
tankeutbyte. Kan bara avundas.

I dag har jag premiärduschat i ny
miljö och det kändes ytterst
tillfredsställande.

När jag byggde 1965 satte jag in en
termostatblandare med dåtidens
konstruktion. Den höll i ca 10 år -
sen skötte den inte sitt jobb alls.
Inuti låg en sorts bälg som skulle
ändra längd beroende på temperatur
och således reglera vattnet.
Redan efter tio år hade man ändrat
standarden och det skulle bli svårt
att byta, så jag snickrade i hop en
egen “bälg” av massiv mässing och
lade in i termostatklumpen.
Reservdelar fanns inte längre. Jag
misstänker att den lagom berusade
rörmokaren letat reda på en manick
från sent 1800-tal. Sen måste man
vara expert för att få lagom
varmvatten, men det har jag stått ut
med tills nu. Kjelle har tråkat mig
nu i flera år så nu djävlar.....

Expert? Jo man lägger duschslangen
på golvet och skruvar på vattnet
lagom mycket. Det får rinna 4
minuter. Sen stänger man och
öppnar snabbt igen ett antal gånger
- antalet beror troligen på veckodag
(man måste ha lite intuition också) -
och sedan har man 35 gradigt
vatten under förutsätning att man
inte fordrar för kraftigt flöde.

Det gjorde Kjelle och klagade alltid
över att han fick kallt vatten - trots
att jag flera gånger försökte lära
honom handgreppen och metoden
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att handskas med termostaten.

Nå, nu är denna källa till oändliga
diskussioner borta.
/alf

E0123
Ld7-e6.

Nå, om humöret är i botten så kan
det ju bara bära uppåt. Ta ett (eller
flera) glas vin! Det bedövar
spleenen och du ser allt i en
“solrök” som lägger sig som en
dimma över problemen. Jag kan
förresten rekommendera vinet, som
vi drack igår och idag: Causse
RouGe, ett Bordeauxvin (64 kr
tidigare 74:50, eller så var det
tvärtom). Sen ser man allt i
rosenrött - nästan.

Du kunde ha fått en alldeles ny
termostat av mig! : Strax efter det
att vi flyttat in, uppmärksammade vi
att termostaten var trasig. Den
byttes ut till en kostnad av 1000
kronor. En tid senare upptäckte vi
m ög e l  i  ba d r u m m e t .  V i d
r e n o v e r i n g s a r b e t e t
( L ä n s fö r s ä k r i n g a r  b i d r og )
introducerades en ny teknik, som
gjorde den nya termostaten onödig
och därför avlägsnades. Rörpularen
tog hand om den och lovade att
försöka kränga den till någon
annan. Det lyckades aldrig. Den
kunde du ha fått! Synd att jag inte
fick veta, att du behövde en
termostat.
Ebbe

A0124
Sd5 - f4

Jo det var tjusigt. Där sitter du och
tjuvhåller på en termostat utan att
tala om det!

Så gör du mig ytterst byfiken: Hur
kan man få Ny Teknik som gör att
termostaten blir överflödig? Du
måste förklara vad det är för ny
teknik!

Vill du veta hur Skatteverket
behandlar förtagare? I år hade jag
restskatt - ca 15000 sekiner.
Samtidigt har alla ett skattekonto
och varje månad får man ett utdrag
så man ser om det är plus eller

minus på kontot. Mitt konto har
aldrig visat minus.

Nå - eftersom det blev rest för
inkomst under 2003 så kommer ett
meddelande om att maffian vill att
jag för 2005 betalar 3800:- per
månad (tidigare 2200:-) - dom har
räknat på vad jag tjänade 2003 och
höjt med 10 %. Visserligen korkat
men förståeligt - om man inte
tänker på hur det var 2002.

Då fick jag nämligen tillbaka
26000:- och då föreslog man inte
alls att jag skulle betala mindre - då
fanns det ingen idiotkoppling
mellan vad man tjänade ett år och
vad man skulle betala för näst-nästa
år.

Visst kan man överklaga, men det
ä r  p r i n c i p e n  d e t  g ä l l e r .
Skattemaffian uppträder som den
sämsta rånare, något som numera
finns påtalat från vederhäftigt håll.
En f d skatterevisor har skrivit en
bok där han rent ut berättar vilka
småskurkar dom är på Skatteverket.
Nå, inte mot alla. Men företagare
och invandrare är lovligt byte - de
första för att socialdiktatorer styr
landet och de senare för att det är så
lätt att djävlas med dom som inte
kan språket.

Du talade om ROTavdrag. Men det
är något som aldrig kan komma
mig till del eftersom jag alltid utför
allt arbete själv. Och även om det
inte vore så skulle jag aldrig vilja
ha med maffian att göra.
/alf

E0124
Le6-g4.

Nja, det var nog inte fråga om
någon ny revolutionerande teknik.
Kanske var termostaten inbyggd i
den nya duschen. Jag vet helt enkelt
inte. Har du användning för min
termostat nu?

Det svenska skattesystemet har jag
kritiserat tidigare, vilket du kanske
kan erinra dig. Jo, det är riktigt
dåligt.

Vad tror du om min teori: att man
kan projicera ljusbilder i luften?

Som du nog förstår, var mitt
skriveri om vin rouge “poesi”
(“solrök”? var får jag allt ifrån). I
själva verket får jag ont i skallen av
alkohål.
Ebbe

A0125
e5 - e6

Nix, nu har jag en modern termostat
i duschen. Du får annonsera ut
manicken på nätet!

Jo det går bra att projicera ljusbilder
i fria rymden. De kallas för
hologram, men jag vet inte hur det
går till. Fast man kan ju alltid titta
via Google....

Det har ringt intensivt i dag -
samtal som gett lite extra pengar
och mycket att göra. Den här
månaden ser ut att bli mycket bra.

Ja inte vet jag var du får allt ifrån.
Därmot vet jag att jag själv brukar
få en hel del ideer när jag blivit
lagom full, och det är kanske
samma sak med dig. Alkoåål är inte
så dumt.
/alf

E0125
Sg8-e7.

Har du också lagt märke till, att det
finns journalister/redaktörer som
använder orden knappt/knappast
och nära/nästan synonymt? Det kan
låta så här: “I sydostasien
förolyckades knappt 225 000
människor. Och vice versa: “Av 225
000 överlevde nära/nästan 100.”

Likadant förhåller det sig med
orden hellre och heller: “Det tycker
inte jag hellre.”

Kulturskymning?
Ebbe

A0126
e6 x f7!!!

Nej, kan kan inte säga att jag lagt
märke till eller tänkt på de exempel
du nämner. Däremot störs jag lite
när man säger “Jag slog han på
käften” - inte för att vederbörande
får på käften utan för att talaren
inte hör hur illa det låter.
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K a n s k e  h a r  m a n  b ä t t r e
korrekturläsare eller datorprogram
på SvD?

Men du menar väl inte att det är
vanligt att skribenter inte skiljer på
hellre och heller? Det verkar inte
vara skymning - mer ett kompakt
mörker.

Mediamagasinet har startat igen.
Just nu pågår reprisen av det första
och det är verkligt roligt att se hur
kvällstidningsreportrar blir utsatta
för samma förföljelser som de
brukar utsätta sina offer för. Och
Linda Skugge - denna usla person -
får också en stunds analys.

Kulturskymning? Hur kan man
sammankoppla kvällstidningar - och
även vissa andra - med kultur?
/alf

E0126
Ke8xf7. Skrattretande dåligt!

Jo, det låter illa med “han” istället
för honom, och “hon” istället för
henne. Men det är förtvivlat vanligt.

Vad rekommenderar Språknämnden
egentligen betr “dom”, som helt
tycks ha trängt ut de och dem? Jag
hade en gång en tant, som lyckades
göra det onödigt svårt för sig
härvidlag. Hon visste att “dom” inte
var korrekt svenska. Därför sa hon
dem i alla sammanhang. Då kunde
det heta: “Dem kommer i morgon”.
Ebbe

A0127
d4 - d5

Nåja, vi får väl se hur det går.

Din tant gillar jag skarpt. Alla som
vågar vara udda och självständiga
utan att göra andra illa har min
fulla uppskattning och respekt.

I kväll Har vi både Fakta? och
Mediemagasinet, som brukar vara
sevärt. Annars läser jag mest eller
ser ibland på Discovery. Jag har
börjat läsa valda delar i Grimbergs
Världshistoria, forntiden och
framåt. Det är så mycket som ligger
glömt sedan skoltiden och som

behöver livas upp. Och historia är ju
populärt numera. Troja, Alexander
osv.

Gr imberg skr iver  lä t t  och
medryckande som Herman L och
även om mycket har reviderats
sedan hans tid, så duger det för
mig.

Jag har börjat läsa av elmätaren
med jämna mellanrum och jämföra
med utetemeraturen. Det gå åt
mellan 60 och 90 KWh per dygn, så
nog blir det kännbart alltid.
/alf

E0127
God dag! I Sverige har vi en
ovanligt vacker hälsningsfras,
tycker jag. Nå, vanligen blir det:
god da, god da.

A v g j o r t  b ä t t r e  ä n  d e
engelsktalandes: “How do you do”.
“Hur gör ni när ni gör det” - eller
hur det nu ska översättas.

Draget höll jag på att glömma:
Sc6-a7.

Jag tänker också se faktamagasinen
i kväll.
Ebbe

A0128
Sf3 - e5

Nog tycker jag att det mer låter som
“Goda, goda”. Det finns väl en visa
ur någon revy med Hasse & Tage
där det låter så hela tiden - tror jag.

I övrigt var det inte så mycket nytt i
de båda program jag såg igår.
Världen är sig lik i alla avseenden -
det märker jag när jag läser
Grimberg.

I SvD var det någon som ondgjorde
sig över språkbruket att använda
man i stället för jag eller vi. Han
menade att det var så obestämt och
nästan ansvarslöst att det passade
bäst för politiker - och då särskilt
för Laila Freivalds, som han
citerade i långa stycken.
/alf

E0128
“Goda goda, goda goda, vad ni e
söta å lala idag!” Jo, det var Hasse
Alfredson som sjöng den visan i en
revy.

Mitt drag: d6xe5. Jag förmodar att
du har en djävulsk kombination
klar.
Ebbe

A0129
Visst har jag en djävulsk plan:
Sf3 - e5!!! Avdragsschack med
hot.....

Hur gick det med ditt nerfallna
träd? Tog din kompis med sig
alltsammans?

Märkligt så slö man kan bli med
åldern. Det mesta förefaller ointres-
sant - eller är det bara kroppskemi?
/alf

E0129
? Har du börjat stamma?
Du upprepar ditt drag “Sf3-e5!!”
Jag svarade igår med “d6xe5”. Är vi
oense om ställningen?

Vår gode vän i Sollefteå, Jan
Nyberg, skriver sonetter som själve
William Shakespeare (som han
också är ganska lik till utseendet).
Tror jag ska döpa om honom till
Bill. Han har alltid varit litet av en
buspojke. Svennis menar att han är
amoralisk. Jo amor är han väldigt
förtjust i: gift/sambo trenne gånger
(+ XxY) och cirka 3 kids i varje
kull.

Nu ska du få ett prov på hans
rimsmide i sonettens form, författad
i samband med flodvågskatastrofen:

Ett barn i Aceh . . .
Apokalypsens fyra ryttare
tog sig en rask och tidig morgonritt
bland tusen sinom tusen nyttjare
av stränderna kring södra Asiens
mitt.

Det hände tjugosjätte dagen i
december året tjugohundrafyra.
Ett barn i Aceh låg på magen i
den varma sanden, lekte med en
myra.
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Det lyssnade till fjärran dova ljud
från jordens inre. Som kanoner lät
de nu, ljud som det hört sen
födelsen.

Ett av dem hade bränt bort faderns
hud.
Och medan barnet över kriget grät
kom våg med döden - och
förödelsen . . .

Lokaltidningen publicerade dikten.
Ebbe

A0129-2
Ber så mycket om ursäkt - det var
för tidigt på morgonen och ögon
vindar och kan inte hitta rätt rad i
boken. Det skall vara raden under
där det står

Sf4 - e6!!!

Duktig pojk denne Bill, som du döpt
om honom till. Sonett har jag hört
om tidigare - för nästan 50 år
sedan. Då tävlade Birgit och
b l i va n d e  l ä r a r e n  F r i s k  i
vindrickning - om vem som tålde
mest och vem som ramlade i golvet
först. Jag och Lars M. var domare.

Birgit vann. Dagen efter kom Frisk
med en ros och en sonett, som
Birgit fortfarande gömmer på.
Ack ja.
/alf

E0129-2
Snyggt!
e2-e4.
Ebbe

A0129-3
e7 - e5
Tja...
/alf

E0130
Sg1-f3.

I går var vi ett teatersällskap på 10
pers som besökte Lilla Teatern i
Lund och såg Sånt är livet, en
amatörteaterföreställning. Efter
föreställningen dinerade vi på Café
Finn Inn. Tja, en ganska lyckad
utflykt.
Ebbe

A0130
Sg8 - f6

Du verkar ha kul med teatern.
Jag såg en stund på CNN, som mest
handlar om valet i Irak idag. Det
verkade som om 70 % av
registrerade väljare hade röstat och
man var försiktigt optimistisk. På
svensk TV får man bara veta hur
eländigt allt är - så det kan vara
trevligt med en motvikt. Även om
inte den heller ger en rättvis bild av
världen. Vem gör det förresten?

Jag arbetar och arbetar med detaljer
till duschrummet. Det tar nog några
veckor innan jag är nöjd.
/alf

E0130-2
Sb1-c3.

Men hur många hade registrerat sig
i Irak? Har du sett någon siffra på
det?

Ironiskt nog verkar valet gynna
t o l l o r n a  i  I r a n .  M e r a
fundamentalism alltså. Nog har
politiken i mellanöstern sköts
väldigt klantigt?
Ebbe

A0131
Lf8 - b4

Mellan 13 och 14 miljoner
rösberättigade. Cirka 8 miljoner lär
ha röstat. 70 % var för optimistiskt,
men även 60 är inte så dumt.

Hur kan valet gynna tollorna i Iran?
Så vitt jag förstår är det väl tvärtom.
Shiamuslimerna i Irak har varit
förvånansvärt återhållsamma både i
kommentarer och aktioner och det
är dom som får makten.

Alla verkar vara förvånade - och det
som förvånar mig mest är hur det
verkar vara i Palestina. Det kan väl
inte dröja så länge innan Abbas blir
mördad... Skall jag tippa.... inom
två månader. För det kan väl inte
vara så att man kan hoppas på
förnuft, sans och vett bland alla
dessa dårbakterier som krälar bå
detta stoftkorns yta?
/alf

E0131
Sc3-d5.

Shiamuslimerna har makten i Iran.
I Irak är de i majoritet och förväntas
erövra regeringsmakten. Det var så
jag tänkte. Men allting i Irak verkar
mycket osäkert f n. Vi får hoppas
att det löser sig till det bästa.
Ebbe
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