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A0304
g7 - g6

Nej, det är ett gammal påfund - vi
var ett gäng med speciallärare som
brukade träffas och ha roligt
tillsammans. Nu när en del av oss
är pensionärer blir det mer sällan,
kanske någon gång per år och oftast
i samband med årfyllande.

Vi var bara fem som åt mycket gott,
drack lika gott och sladdrade om
gamla minnen. två hade fyllt 60 så
dom fick äta gratis som present.

Och idag ramlade det in fem nya
beställningar på CAD, min
färgskrivare gick sönder och har
ersatts, manualer måste skrivas om
och livet är stenkul. Ingen tid att
läsa i kväll.
/alf

E0304
Dh5-h6.

Dagens djupsinnighet får Tage
Danielsson stå för: “Det var inte
bättre förr, men det är värre nu.”
Ebbe

A0305
Da7 - a4

I går läste jag igenom Palmenytt
och jag förstår att du mailade till
våra s k ministrar. Skall tänka
igenom om även jag bör lägga mig i
deras smutsiga byk. S A undrar på
något ställe om Sverige är en
rättsstat. För min del är det länge
sedan man kunde använda den
etiketten på det här landet.

I dag har jag hela dagen skapat en
ny CADkurs och nu är jag
hjärnslut.

Måste ha öl.
/alf

E0305
Td1-a1.

Jo, gör det! Sven Anér menar att det
är viktigt, att så många som möjligt
hör av sig till regeringskansliet med
kritik. Du behöver ju inte skriva så
mycket, om du inte vill eller har tid
med det. Huvudsaken är nog att det
registreras ytterligare en kritisk
medborgare.

A050301
a7 - a5

Jo jag tyckte den boken var väl värd
att ge bort och så trodde jag att den
skulle intressera dig. Jag hittade den
i min bokhylla och den verkade helt
oanvänd, så varför inte?

Palmenytt har anlänt men jag har
bara hunnit bläddra genom den. Du
kan tänka dig hur jag springer som
en skållad råtta mellan telefon och
andra stationer. Fast visst kan man
ha nytta av barn - här fungerar jag
som slavdrivare - de monterar
komponenter för BP9.
/alf

E050301
a2-a3.

Jo, det är rätt! Som Kar de Mumma
sa: “Mina barn ska minsann få
arbeta. Det fick mina föräldrar
göra.”
Ebbe

A0302
a5 x b4

Hinner inte säga något djupsinnigt.
I morgon blir det kanske bättre tid.
/alf

E0302
a3xb4.

Nu meddelar  TV,  a t t  fem
riksdagsmän motioner om en ny

Eustonia-utredning. Det rör på sig.
Ebbe

A0303
Dc7 - a7

Så har jag satt Tora & Frida på
tåget och Birgit säger att de kommit
fram.

Jag arbetar som en slav för att
hinna stänga ner till 1900, då jag
skall gå på en liten träff med gamla
lärarkompisar.

Fast egentligen skulle jag helst vilja
sätta mig och vila.
/alf

E0303
Kc1-b2.

Lärareträffar - är det ett nytt
“påfund”? Det har du aldrig berättat
om tidigare.

Idag har jag stöttat Sven Anér
genom att mejla till Göran Persson
och Mona Sahlin. De har E-pos-
tadresserna (inte helt lättfunna):
registrator@primeminister.minis-
try.se resp. registrator@environ-
ment.ministry.se. Bor vi inte i Sver-
ige?! Jag blir så trött på´at.
Ebbe
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Hur blev det med Berglins
väggalmanacka? Fick du den i
julklapp? I annat fall bör du skaffa
den. Rolig!
Ebbe

A0306
Da4 - b3!!!
Då måste du flytta
Kb2 - c1 och jag Sc6 x b4
Man måste vara lite äventyrlig...

OK, jag skall skicka ett kort mail
till de adresser du lämnade.

Jo jag fick Berlinkalendern så
småningom. Han har  också
teckningar ett par gånger i veckan i
SvD och många av dem är verkligt
bra. Han speglar den yttersta
tiden....

Denna söndag har jag sänt iväg tre
programpaket och håller nu på att
färdigställa ytterligare 4 st - i dag är
alla mina manualer i färg.

För tre år sedan köpte jag en OKI
färglaser för ca 20000:- I tisdags
förra veckan blev plötsligt alla
utskrifter suddiga och flammiga.
Reparera eller köpa nytt? Och jag
m å s t e  sk r i va  u t  för  a l l a
beställningar.

Till slut bestämde jag mig, beställde
en ny för 3200:- på Dustin. Den
kom i torsdags och den skriver
snabbare, väger hälften mot den
gamla, har klarare färger, är tystare,
mindre och bättre i alla avseenden.
Nog kan man tala om utveckling....
/alf

E0306
c3xb4.

Vad du står i!

I kväll har vi varit på årsmöte med
Osby Teaterförening. Inger är
ledamot av styrelsen. Birgit Carlstén
underhöll med ett kåserande
föredrag om Alf Henrikson.
Begåvat. Gillar du Alf Henrikson?
Birgit Carlstén är annars mest känd
för att sjunga Edit Piaf bättre än
Edit Piaf.

Hon inledde med att recitera Alf
H e n r i k s o n s  d i k t  o m
namnsdagsbarnen den 6 mars: Ebbe

(klåfingrigt flyttad ifrån den 14/8)
och Ebba. (Han skrev ju en dikt om
var och en av årets dagar). Sedan
frågade hon, om någon av de
närvarande var bärare av dessa
namn. Jag vinkade litet avvaktande
med handen, vilket hon observerade
och utbrast: “Se där har vi
vildgalten själv!” (Ja, namnets
härledning känner du väl till?) På
så vis fick hon en ganska lyckad
inledning av sitt föredrag. Roligt
när man kan vara till nån nytta.
Ebbe

A0307
c4 - c3

Ibland är du så rolig så jag skrattar
högt. Men det är kanske så att jag
har en helknäppig humor. I alla fall
skrattar jag fortfarande högt och
ljudligt inombords när jag tänker på
slutet:

Roligt när man kan vara till nytta..

I det sammanhanget är din
kommentar  upphöjd, sublim,
underbar!

Alf Henriksson gillar jag - har läst
några av hans böcker, dock inte
namnsdagsrimmen. På vissa
områden är min bildning skral - du
får allt förklara sambandet mellan
Ebbe och galten.

Var det inte Birgit Carlstén som
spelade med Poppe i Helsingborg?
Minns att jag tyckte hon var
fantastiskt bra - vacker, säker i
uppträdandet och humoristisk mot
N P - och dessutom kunde hon
sjunga. Om jag nu tänker på rätt
person...

Katten förföljer mig. Han står här
och vrålar om att jag skall sätta mig
så han kan hoppa upp i knäet.
/alf

E0307
Ta1-b1.

Där gjorde jag visst två flugor på
smällen: även du blev road.

Enligt en teori är Ebbe härlett från
Eberhard, vilket är fornnordiska för
vildgalt. (Esbjörn är en annan
teoretisk härledning)

Nej, du minns nog fel: Berit
Carlberg hette Nils Poppes
primadonna under många år.

Njä, nu har Napoleon flippat ur.
Dock provocerad.
Ebbe

A0308
Db3 - a3!!!

Då antar jag att du kommer att
flytta
Kc1 - d1 och jag Da3 - a4!!!!! -
eller...?

Jovisst minns jag fel. Det händer
ofta, tyvärr. I alla fall har dom
samma initialer...

F ö känns huvet tomt som en
fotboll.
/alf

E0308
Kd1-e1.

Jag har varit och badat bastu ikväll,
vilket gör mig extra trött och
sömnig.
Ebbe

A0309
c3 x d2!!!!

Skulle jag bada bastu skulle jag dö
direkt. Jag minns från min skoltid i
folkskolan hur man tvingades in i
denna hemska helveteslokal, hur
hjärnan började koka och ångorna
sökte sig ut genom öronen.
Fruktansvärt.

Ibland har jag tänkt att min
huvudvärk grundlades genom dessa
vedervärdiga bastubad. Vi hade ju
badrum hemma trots att vi bodde på
landet, men det var väl någon
höjdare som hade läst Lubbe
Nordström och skulle profilera sig.

Så visst förstår jag om du är trött
och sömnig.

Företagen i Sverige - de som tänker
stanna - investerar i nya fantastiska
maskiner  som kan  er sä t ta
människor. De tjänar bra men
behöver inte anställa. BRA, skriker
sossarna, ekonomin är stark. Som
vanligt fattar de ingenting - liksom
vänstern, milöparister, tafatta
teoretiker som aldrig begripit vad
det innebär att vara arbetsgivare.
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De företag som är personalintensiva
flyttar utomlands. Men våra korkade
politiker begriper inte detta utan
fortsätter som vanligt.

“Den som vill ha heltid skall ha
detta som en rättighet”

Mycket bra. Det blir ytterligare en
anledning för arbetsgivare att
avskeda och rationalisera.
/alf

E0309
Dh6xd2.

Du borde kanske pröva på turkisk
bastu: då sitter man i ett träskåp
med huvet utanför. Man ser säkert
komisk ut, men det får man ta.

Jo, det där med rätt till heltidstjänst
verkar inte riktigt genomtänkt. Det
är som om regeringen inte tyar med
mer än en aspekt. Andra aspekter:

1 )  H a l v t i d s t j ä n s t e r  g e r
sysselsättning åt dubbelt så många
som heltidstjänster.

2) Det är av vikt för den mentala
hälsan att ha ett jobb.

3) De heltidsarbetande sägs ofta bli
utbrända och gå i väggen.

4) Hem och barn kan behöva en
förälder hemma åtminstone på
halvtid.

5)  Arbetsgivarna bl i r  mer
betänksamma till att anställa på
heltid.

“Pigdebatten” är också väldigt sne
med vridna argument som: “Vem
ska städa hemma hos städaren?”
Analogt kan man då fråga: Vem ska
meka hemma hos bilmekanikern,
etc. Kunde man göra denna stora,
svarta arbetsmarknad vit vore ju
mycket vunnet: Antalet kriminella
skulle minska betydligt; staten
skulle få stora skatteinkomster och
“pigorna” skulle få ett socialt
skyddsnät.

T r ot s  h ögkon jun k t u r  öka r
arbetslösheten. Var finns de nya
jobben? Ja, inte är det inom
jordbruk och industr i.  Men
tjänstesektorn skriker efter folk.
Därför bör den få privatiseras i
högre grad än vad som nu sker.

Men regeringen verkar bakbunden
av sin endimensionella syn på
verkligheten.

Nu ska jag se hur det går för Nappe.
Jag har hunnit till år 1812. Nu bär
det tyvärr utför med hans storstilade
planer: han skissade faktiskt på EU.
Ebbe

A0310
Se7 - c6

Vi verkar att ha ungefär samma
uppfattning om regeringens usla
politik och det gläder mig.

Ett annat område som makthavarna
in te begr iper  något  av är
sjukvården. Var det inte en
vänsterkvinna som opponerade sig
mot idiotin och ville ha privata
sjukhus? Boetius?
--------------------

Visst är det hemskt med alla dessa
mataffärer som med braskande
reklam försöker pracka på stackars
medborgare sina många gånger
livsfarliga produkter. Och detta får
ske med något som ALLA
människor MÅSTE ha. MAT!!!

Importörer köper in smutsigt
utländskt kött i stället för att erbjuda
kött från “svenska bönder” - ja, alla
begriper förstås vad man menar.

Varför finns det inga Statliga
Butiker? Ja, utom Apoteket och
Systemet. ALLA butiker med varor
som människor förtär skall vara
statliga. Självklart skall de erbjuda
samma varor så att ingen med stora
plånböcker skall kunna köpa bättre
grejor. Och inte skall dom kunna
tränga sig före i köerna.

Rösta med HSP! Bort med privata
vinstintressen på nödvändiga
människovaror!

Bojkotta HSB, som köper privat
sjukförsäkringar, dom satans
förädarna, svikarna.
-------------------
1812 var det många som blev
besvikna på Napoleon - om jag nu
inte minns fel igen . Beethoven.
Tjajkovskij. Båda hade uppskattat
hans geni men nu.... 1812 är en
verkligt bombastisk symfoni som

han ångrade. Och för Ludvig var
det likadant - han rev sönder ett
partitur i ilska och besvikelse.

EU, ja. Men av medlemmarna i
specialklubben, Kalle, Nappe och
Hitte brydde sig inte Kalle om att
planera något Europa under svensk
fana, så vitt jag vet. GUD SKE
LOV FÖR DET - ja om man tror att
HAN har något med saken att
göra....
/alf

E0310
Le2-d1.

Idag har jag haft ett migränanfall.
Dock bedarrade det framåt kvällen,
så att jag kunde ta mig till en
teaterföreställning i Killeberg:
Kabaré karusell av och med
Panikteatern ifrån Uppsala. Jodå.
Ebbe

A0311
Da4 x b4

Fy för migrän. Hoppas du mår
bättre i dag.

Här är det grått, ruggigt, kallt,
olustigt. Och varje gång man blir
påmind om hur detta land styrs blir
man deppig.
/alf

E0311
Dd2xb4.

Jo, jag mår bättre idag, även om jag
känner mig litet klen.

Lika taskigt väder här.
Ebbe

A0311-2
Godnatt.
Ld6 x b4!!!
/alf

E0311-2
Natti, natti!
Ke1-f1.
Ebbe

A0312
Kc8 - c7

Vad har ändrats? Jag eller världen?
Jag tycker att det inte finns något
som är värt att slösa ord på.

/alf
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E0312
Sg3-e2.

Jo, jag tror att jag förstår vad du
menar. Men det beror ju mycket på
vad man fokuserar.

Läser i bladet att Sverige är det land
som tar emot flest krigsförbrytare.
En dylik “juvel” får bidrag för att
studera religion med tonvikt på
koranen. Det sägs att man inte kan
returnera dem, eftersom de riskerar
dödsstraff i sina hemländer.

Jan Nyberg ringde igår och
berättade, att riksdagen avslagit
fempartimotionen om en ny
utredning av Eustonia-katastrofen.
Undrar hur “svart” man ska tolka
detta.
Ebbe

E0313
Det är väl ditt drag?
Ebbe

A0314
Hej -
och visst tusan är det mitt drag.
Men det har varit fel på den här
telestationen ända sedan i går kväll.
Först nu vid tolv skulle det vara
avhjälpt enligt Telias automatiska
felbesvarare - och det stämde.
Th8 - e8

Nu ligger det en satans massa mail
och väntar...
/alf

E0314
h2-h3.

Det var hemskt vad du skräms! När
jag inte hört av dig på nästan två
dagar - då: ‘“Tänk om han är död!”
Tanken överrumplade mig och bet
sig fast. Så här har jag gått och
bölat hela förmiddagen. Det
förhåller sig så med mig, att får jag
väl ett incitament, så passar all den
sorg på att bubbla opp, som jag
tydligen går och bär inom mig. Och
det tar merendels flera timmar att få
stopp på tåreflödet. Pinsamt, mycket
pinsamt! I synnerhet om jag råkar
ut för känslosamheter, när jag
befinner mig i sällskap. Inger börjar
bli van, tror jag.

Nå, på det här viset fick du ett
erkännande redan under din livstid.
Alltför många får det nog för sent.
Ebbe (typ känslig)

A0314-2
Td8 - b8

Jag beklagar verkligen att jag
skrämde dig - och jag förstår om det
är pinsamt att överväldigas av
känslor som leder till tårar - särskilt
när man helst vill vara ensam. Visst
kunde jag ha ringt, men det var
mycket att göra och jag var
fruktansvärt arg över allt djävulskap
jag råkar ut för så fort jag försöker
tillverka något - så som jag gjorde
förr i tiden.

När jag dör blir det av ilska - tror
jag.

Så jag ringde inte och jag dör inte
så lätt. Men tack för sorgen....

En kul sak stod att läsa om i
tidningen. Klassisk musik, speciellt
Pavarotti och opera, spelad på
t un n el ba n es t a t i on er  sä n ker
brottsligheten drastiskt. Buset står
inte ut och håller sig borta.

Nu skall jag fortsätta med den
s a t a n s  s t r öm br yt a r e n  t i l l
duschlampan. Jag lova att inte dö av
ilska - kanske jag tar en liden
tablett...
/alf

E0314-2
Sh4-f3.

Så där, nu känns det bättre. Nu är
jag i balans igen. Det var nog
välgörande att lätta litet på trycket.

Vad tusan är en “duschlampa”?

“en liden tablett” gjorde mig
nyfiken. En sådan skulle jag också
vilja ha, om livet skulle bli
outhärdligt.

I kväll har jag sett på VM i
konståkning. Vackert! Det måste
kännas fantastiskt att kunna dansa
kring på isen till musik.
Ebbe

A0315
Le6 - f5

Nej, det är inte lätt att förstå en
duschlampa, men så här är det:

När jag ändå skulle göra om, så
bestämda jag att det skulle finnas
belysning i duschen. Och att den
skulle tändas när man öppnade
dörren. Och att den skulle förbli
tänd under den tid som man ställde
in på en liten potentiometer. Så
började jag rita ett kopplingsschema
för att fixa detta. Från schemat
gjorde jag en provuppkoppling och
fick den att fungera. Sedan ritar
man ett kretskort, etsar ut mönstret,
monterar komponenter och tror att
det är färdigt.

I helvete heller.

Den satans lampan reagerar på allt
möjligt - den kan tändas eller
släckas slumpartat när man tänder
eller släcker andra lampor i huset.
Så måste man börja om, ta ner
skiten och försöka förstå varför och
ändra och dona. Under tiden stiger
blodtrycket till fantastiska nivåer,
svordomarna står som spön i backen
och det är farligt för alla levande att
vara i närheten.

Nu fungerar det som jag vill, allt är
återställt med draperier och lister
och lampan reagerar snällt enligt
order.

Nu skall jag åka ner med brev.

Återkommer till liden tablett
/alf

E0315
Tb1-c1.

S å  f ö r h ö l l  d e t  s i g  m e d
duschlampan. Jaha.

I kväll har vi varit på teater här i
Osby och sett Kranes Konditori av
Cora Sandel. Nä, storyn var
förlegad och ganska ointressant.
Ebbe

A0316
f7 - f6

Kanske jag tar en liden tablett...

Det finns ju sådana som får en att ta
det lugnt, lägga sig ner och slappa.
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Fast det passar inte mig tycker jag.
Jag vägrar att ta sömntabletter t ex.

Jag har läst fler berättelser av
Franske Bengtsson. Han har en del
uttryck som påminner om det
judeförakt som grasserade på
trettiotalet. Jag minns att min mor
talade om klädjuden i Höör - det var
väl ingen utpräglad nazism just då,
m en  vi ss t  kun de den  h a
utvecklats....

Har du några minnen från den tiden
när det gäller synen på judarna?

F ö blir man deprimerad av att läsa
tidningar och av att se på TV.
/alf

E0316
Se2-c3.

Jag fick intrycket av att du menade
något mera dramatiskt med “en
liden tablett”.

På  40- t a l e t  fa n n s  det  en
klädeshandlare i Hörby som var
jude och som följaktligen kallades
för “juden”. Jag tror inte att det var
så illa ment. Hörbyborna älskade att
sätta särskiljande öknamn på sina
gelikar. T ex var man ifrån Attarp
fick man heta “Attarparen”, etc.

Visst kan man bli deprimerad av
nyheterna. Men nyfiken som man
är, kan man ju inte låta bli att ta del
av dem. Man vill veta “hur det går”.
Och att leva helt isolerad är nog
lika deprimerande det.
Ebbe

A0317
Lb4 x c3
Då tar du tillbaka
Tc1 x c3 och jag b5 - b4

Jag var nog tvetydig om en liden
tablett. Men troligen är det svårt att
få tag på små, effektiva tabletter för
att förkorta livet. Det får nog bli en
stor djefla samling piller av typ
sömn-, smärtstillande (dextrofen +
alkohol) eller dylikt. En plomb à la
Göring är svåråtkomlig. Så har vi
badkar med vatten plus elkamin,
gevär eller pitol, tåg, bil, plumsa i
havet med kedjor kring fötterna -
för att nu nämna några.
Fy tusan.

Jag tror nog att det fanns ett
aningslöst judeförakt liggande latent
hos svenskar i allmänhet. Visst
hade det kunna blomma ut om vi
ockuperats av tyskarna och Göbbels
lärjungar fått fria händer. I kväll
skall jag se Ramp om historia, som
handlar om nazister i Sverige.

Inte ger jag mycket för alla de fina
ord som man sprider om Sverige i
offentliga sammanhang.

Först och främst är svenskar dumma
- det bevisas av att man väljer usla,
fega ledare, som endast strävar efter
makt för maktens skull.

Svenskar är antingen utpräglade
rasister eller så slår dom över åt
andra hållet. När en invandrare
(Rohjas?) försöker lägga sig mitt
emellan de båda åsiktslägren, blir
han anfallen från båda håll.

- Inte skall du komma här och
snacka! Du fattar inte svenska
synpunkter!

Det enda positiva: Snöskiten
smälter!!!
/alf

E0317
Tc3-c5.

Med rasister förstår jag sådana där
knäppgökar som mäter skallar, etc.
Men främlingsfientligheten är nog
lika gammal som människan: för
sin överlevnads skull slår man vakt
o m  s i t t  r e v i r .  D e n n a
grundinställning försöker sedan det
civiliserade samhället modifiera på
olika sätt. Härvidlag misslyckas
politiken i de flesta länder. Därav
följer bristen på harmoni i samhället
(och i världen).

Ebbe (besserwisse

A0318
Hej besserwisser!

Det känns bra att få saker och ting
klart utredda! (Fast jag är inte säker
på att det stämmer alltid)

b4 - b3 - passa di, pôjk!

I dag har jag sålt ett CAD till
prästen i Lammhult, Annica Stacke.
Och första tisdagen i april skall jag

dit och undervisa fyra pers om hur
man ritar med CAD. Det skall bli
kul.

I Karlskrona har jag en syster Evy,
gift med Lars, som fyllt 60.
Imorgon bjuder dom på middag så
vi åker dit och gratulerar. Gun &
Sune åker också dit och vi skall
överlämna en gemensam present.
Jag kan inte låta bli att visa kortet
som jag gjort från dom - även om
du sett det förut....

Såg du Ramp om historia?
/alf

E0318
Jaha, där kom den oundvikliga
tabben: Ld1xb3. Du: Tb8xb3. Jag
igen: Tc5-c1.

Nu ska du inte vara gramse och
avog emot kung Bore, som har
älskvärdheten att strö sina vackra
snöstjärnor över oss bakterier. Nej,
ut och krama nederbörden till en
lustig snögubbe, som får barnen i
grannskapet att kikna av skratt!
(variant av positivt tänkande)

Idag handlar Norra Skånes ledare
om socialdemokraternas ras i
opinionsmätningarna. Förlorare
men ingen vinnare? lyder rubriken.
En intressant frågeställning.
Ebbe

A0319
Hemskt vad åldern tar ut sin rätt -
jag är dödstrött efter en liten utflykt
till Karlskrona. Men innan jag
nattar mig själv :
Lf5 - d3!!!
Då måste du visst dra Kf1 - g1 och
jag Te8 - e2
Natti natti.
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Fast jag trodde du skulle flytta din
pålle till d2...
/alf

E0320
e2-e4.

CAD, nu även i kyrkan: det är då
en välsignelse med denna CAD.
Halleluja!

Hur var det hos lillsyrran i
Karlskrona? Vad sysslar hon och
Lars med? Hur många mil har ni
till Karlskrona? Var det bilturen
som tröttade?

Idag har vi beskurit äppleträden+
diverse annat plock i trädgården.
Snödropparna har kommit upp.
Våren är kanske på väg.
Ebbe

A0321
e7 - e5

Gammal man som man är, brukar
jag sova midda mellan 12 och ett.
Det kan man inte när det är full
rulle hela tiden. Det är 19 mil till
Karlskrona och tråkig väg.

Lars är pensionerad marinofficer
och Evy är hälsovårdsinspektör. De
har två söner, Peter och Thomas.
Peter är speciell, han har inte fyllt
30 men har redan två bilverkstäder
med totalt 9 anställda. Thomas är
dataexpert.

Bild på värdfolket bifogas.

Vi åt gott och pratade hela tiden om
gamla och nya minnen och
beundrade Lars fina anläggning
med dator, X-box, TV och annat
fantastiskt.

Jag trodde du hade åkt till Undenäs
över helgen, men tydligen var du
hemma och påtade.

Visst - den s k våren kommer på
onsdag, så då får du väl påta lite
extra.
/alf

E0321
Sg1-f3.
Det lät riktigt trevligt. Önskar att
jag också hade haft ett par syskon i
livet.
Såg ett TV-inslag med veteranidrott
i stavhopp. Vinnare blev en 71-
åring som klarade 1.70 m med darr
på ribban. Intervjuaren var mäkta
imponerad: Det var inte illa; att som
71-åring klara 1.70 m - det är ju
smått fantastiskt! No comments.
Ebbe

A0322
d7 - d5 - det hade du inte väntat
dig...

1.70 i stavhopp - det låter något det.
Undrar hur lång staven var?

Du skall få en länk att läsa - om
myndigheter i Sverige.

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/
did_9362826.asp

Det är så man inte tror att det kan

vara sant, men å andra sidan är det
kanske ännu värre. Funderar på att
maila till någon granskare som
borde göra ett grävande program
om detta vanvett. I dag sa man i
Ekot att man skulle ändra i
Myndigheterna - troligen menade
man att man skulle skapa en ny
men inte lägga ner den tidigare,
eller skulle man slå ihop två till en
(fast när man gjort det finns de båda
gamla kvar och lever sitt usla liv)

Tänk om man hade tid över. Då
skulle jag banne mig gräva upp
skiten och presentera den i en bok.

Förlorare men ingen vinnare?

I detta land reduceras alla problem
och frågor till vem som vinner och
vem som förlorar - objektiv analys
är för invecklat och svårt för
svenska hjärnor. Så din rubrik
passar på väldigt mycket i politiken
- t ex den nya stopplagen om
sjukvård.
/alf

E0322
e4xd5.

Jo, den svenska myndighetsfloran
får väl sägas vara ett paradexempel
på Parkinsons lag. Men man
undrar: vad sysslar oppositionen
med?! Varför drar man inte fram
dessa missförhållanden vid ex-vis
riksdagsvalen. Möjligen kan det
b e r o  p å ,  a t t  ä v e n
oppositionspolitikerna får en släng
av sleven vid fördelningen av
l a n d s h ö v d i n g e -  o c h
generaldirektörsposter. F ö har man
haft regeringsmakten för inte så
länge sedan. Inte blev det färre
myndigheter då, väl? Var skulle
man f ö placera alla dessa
byråkrater? Arbetslösheten skulle i
en hast stiga med 100%. Men mejla
gärna till “din” riksdagsman och slå
näven i bordet!

Den nya stopplagen om sjukvård
har jag missat. Vad innebär den?
Ebbe
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A0323
Dd8 x d5

Inte för att jag är expert på
sossarnas politik, men i princip
handlar stopplagen om att det skall
vara förbjudet att driva sjukhus
privat med aktieägare som kan få
utdelning - VINST är förkastligt.

Det har fått Åsa Moberg att hota
med att rösta borgerligt - hon har
tydligen begripit hur usel svensk
sjukvård är. Alla vet att de få
privata sjukhus som finns i dag har
bättre vård, snabbare vård, nöjdare
personal - allt till lägre pris än
maffiavårdens sjkhus. Därför skall
man stoppa verksamheten. Fast
nomenklaturan fortsätter att köpa
privat sjukförsäkringar för säkerhets
skull - gärna på de utländska
sjukhus som drivs av Capio.

Detta land är ett under av ruttenhet.

I morgon åker vi till Stockholm och
är tlllbaka på söndag. Skall du till
Undenäs? Vädret verkar vara som
gjort för påtande i jordar.

Har börjat läsa Havets Stjärna, som
höjts till skyarna av tyckare.
Stämmer inte helt enligt min
mening.
/alf

TELEFON EBBE: Sb1 - c3

A0324
Dd5 - a5 nu kan du börja jaga.....

Hade tänkt skriva en del med
anknytning till ditt senaste, men
nätet strulade på morgonen när jag
hade tid. Så nu blir det snabbt - vi
skall åka om en stund.

Du har inte fått något om bakfoten.
Läs SvD ledarsida i dag - där är en
person som undrar om Sverige är en
rättsstat.

Du börjar få samma åsikt som jag
om detta land - nåja....

GLAD PÅSK PÅ DIG
OCH INGER!
Nu åker vi
/alf

E0328
Glad Påsk! hoppas jag du har haft!

Hade det varit i gamla tider, hade vi
påskdagen glatt hälsat varandra
med: “Han är återuppstånden!” -
“ J a ,  h a n  ä r  s a n n e r l i g e n
uppstånden!”

Jag är inte säker på att du
m i ss för s t od  m i g  r ä t t  bet r
stavhopparen. Åsyftad tolkning:
smått chockad noterade jag, att
mera än så förväntas inte av oss i
vår ålder!

Jag ser/hör en hel del politisk debatt
i TV. Det är frapperande, och
imponerande, hur ofta Göran
Persson retfullt enkelt avväpnar sina
motståndare. Han är den ojämförligt
bäste debattören enligt min mening.
Hur ska man kunna rubba honom
och få honom i gungning? Ja, man
står sig ganska slätt, om man håller
sig till den agenda, som han i kraft
av sitt tolkningsföreträde har
stadfäst. Nej, taktiken får nog vara
att ifrågasätta själva fundamentet,
det  g r un d l ä gga n de i  h a n s
åskådning. Genom att ex-vis hävda:
Han har en felaktig bild av
verkligheten. Så är det inte. Så går
det inte till. Så är inte människor
funtade. Etc. Men sedan gäller det
ju förstås att kunna plädera för den
egna världsbildens trovärdighet -
vilket kan vara svårt nog. Sen är
debatten i full gång. Och som
vanligt: man ser bara det man vill
se och hör bara det man vill höra.
Därför är politik “det möjligas
konst”.
Ebbe

PS Mitt drag: Lf1-e2.

A0329
Sg8 - f6

Jomenvisst fattade jag stavhopparen
rätt. Därför undran om stavlängden.
Jag blev närmast chockad på samma
sätt som du, men vad kan man
vänta annat av ett folk som måste
ha ombudsmän och krisgrupper om
dom skulle skära sig i fingret?

Jo nog förstår jag dina funderingar
om Göran Persson. Men jag brukar

inte se på hans debatter - jag blir så
vanvettigt arg, både på honom och
hans flata motståndare, att jag
riskerar att dö av ilska. Och för det
vill jag ha en annan anledning.

Självfallet blir det ingen ändring i
politiken för det här landet. Det är
för länge sedan dömt att hela tiden
backa på alla områden. Även om
det borgerliga blocket leder just nu,
så kommer svenskarna att rösta
fram de dummaste - eftersom det
passar dem bäst.

Men faktiskt har jag just nu bestämt
mig för att rösta - på FOLKpartiet.
A n l e d n i n g e n  ä r  d e r a s
ställningstagande om kärnkraft,
flyktingar, apatiska barn m m.

Det man kan hoppas på är ett
feministiskt parti som skulle kunna
dra till sig så många röster från
töntpartierna att de blev för små och
inte fick vara med i maktens
korridorer.

Politik förefaller mig mer och mer
som det “löjligas” konst.

Du undrade varför de borgerliga
inte gav sig på alla myndigheter.
Och troligen är det så att de också
är inblandade, åtminstone lever de
på hoppet att få större del av
skattekakan. Det finns många
släktingar, vänner, bekanta att
hjälpa och imponera på.

Från Pia och Kjelle, som ser sina
myndighter från nära håll, får jag
en liten inblick i hur högre chefer
utses efter sin inkompentens och
bekantskapskrets och förstår att
detta är universellt sedan Sinhues
tid.

Har du varit i Undenäs och påtat?
/alf

E0329
h2-h3.

P å s k a f t o n  k ö r d e  v i  t i l l
Hor n bor ga s jön ,  beså g  och
fotograferade trandansen. Fortsatte
till Undenäs där vi övernattade på
vandrarhemmet (för kallt och
fuktigt i stugan). Sedan vi stökat
litet i huset och på tomten for vi
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vidare till Vadstena och övernattade
även där på vandrarhem. Dagen
därpå körde vi hem via bl a Gränna,
där vi besåg Andréemuseet, m m.

En skaplig utflykt på det hela taget.
Ebbe

A0330
e5 - e4

Jo, det låter som trevliga dagar. Nu
borde du ha en massa bilder att
visa!?

Det finns fler exempel på rättsröta i
det här landet. En av domarna i i
krigsförbrytartribunalen, Krister
Thelin, tar upp fallet med de båda
l ä k a r n a  -  r ä t t s h a v e r i s t e r
tillsammans med sin försvarare
Anders Agell. Läs!

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/
did_9430182.asp

Det är likadant som med Sven
Anér. Nomenklaturan, som borstar
varandra på ryggen, håller ihop och
skyddar varandra. Det var så med

Osmo Vallo och det kommer att
vara så i all oändlighet. Det handlar
nog om att ha tur eller otur och jag
tror att det gäller alla samhällen.

Jag är dödstrött efter en dag fylld
med problem och supportsamtal.
/alf

E0330
Sf3-h2.

Jag tror mig förstå att supportsamtal
kan vara väldigt tröttsamma.

Styckmordet kommer jag dåligt
ihåg. Men hade inte läkarna ganska
starka indicier emot sig?

Bifogar tre bilder: ett ifrån
Hornborgasjön, ett ifrån taket i
Undenäs (några nockpannor hade
blåst ner) och ett ifrån närheten av
Per Brahes borgruin vid Gränna.

Idag har jag tvättat och dammsugit
bilen. Puh, denna persedelvård tar
knäcken påmig.
Ebbe

A0331
Lf8 - b4

Bilderna är jättebra - utom den där
du står på taket. Den är för mörk
för min smak. Fast du har en vacker
siluett mot himlen.....

Det är nästan så jag känner igen
landskapet från borgruinen. För
nästan femtio år sedan var vi på
utflykt i en WV-bubbla med en
a n n a n  f a m i l j  o c h  t o g
stenåldersbilder från samma plats.
Kameran verkar att göra ett bra jobb
- skarpa, tydliga bilder trots att
filerna är väldigt små.

Även idag har det ringt nästan hela
tiden. Ibland är det saker som
egentligen inte skall höra till
normal support, men det går ju inte
att säga nej. Jag får nog börja skriva
detaljerade instruktioner om sådant
som är svårt så dom kan sköta det
själv.

Styckmordet på daCosta var helt
klart i medierna - det är det
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hemska. När vargflocken vädrar
blod gäller det att ha TUR.

Visst kan man undra. För en tid
sedan frikände Hovrätten en
kr iminalkommisar ie,  som i
Tingsrätten dömts till fyra års
fängelse.  Fr ikände på  a l la
anklagelsepunkter. Tydligen hade
tingsrätten trott mer på ett
kriminellt vittne än på polisen -
man anar att utredningen färgades
av interna stridigheter och fega
chefer där han jobbade.

Nej ingen RÄTT finnes - bara
TUR/OTUR.

Birgit är i Helsingör och köper
alkohol i dag. Hon ringde nyss och
sa att hon ramlat i en trappa och
slagit sig. Nu hon låg raklång i
bussens baksäte på väg till Eksjö.
Men hon kunde prata klart och
tydligt.....
/alf

E0331
Sh2-g4.

Mycket persedelvård idag också.
Det började med skurning av bilens
gummimattor. Därefter följde
t r ädgårdsarbete med fr ämst
klippning och beskärning av träd
och buskar. Vi har ett stort bestånd
av vita rosor (gammal sort,
väldoftande), som jag klippte ner
radiikalt. Undrar just om jag tog i

för mycket: lämnade endast ca 15
cm av stjälkarna. Kan du något om
beskärning av rosor? Nu är jag så
trött, så trött.

Birgit skadade sig väl inte
allvarligt?

Nu ska jag försöka komponera en
V75:a till lördag.
Ebbe
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