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A050401
Sf6 - h5

Nej, jag kan inget om beskärning av
rosor. Det får vara måtta på
kunskaperna.

Birgit klev tydligen utför två
trappsteg i en restarang utan att bry
sig om deras befintlighet, varpå hon
fann sig liggande platt på magen 40
cm närmare havet. Hon skadade
knäet och vristen och linkar
omkring med smärtor i dessa delar.

Mitt huvud är fullt av problem med
CAD - fast det är inte lönt att prata
om det.

Det verkar som om vi skulle få öken
här - solen bränner från morgon till
kväll och det är obehagligt. Jag vill
ha 14 grader, svag vind, molnigt.
Annars kan det vara.
/alf

E050401
Sc3xe4.

Det är uppåt det kan jag förkunna;
idag har jag eldat trädgårdsavfall i
en tunna.

Gräsänkling ånyo. Inger for till
kungliga huvudstaden idag; åter
måndag kväll. Hon ska gå på kurs.
Hon blir så lärder, så lärder.
Ebbe

A0402
f7 - f5

I jorden på höglandet kan man inte
påta. Tjälen går djupt - gräsmattan
är frusen ända upp till ytan och isen
på poolen är ca 12 cm tjock. I dag
var jag ute och spettade upp den i
mindre bitar närmast kanterna för
att kanske bli av med skiten
snabbare. Vår pratar dom om. Inte
här inte. I natt var det 8 grader
kallt. HA!

Påven och Mugabe verkar att hålla
greppet över sina diciplar - med
olika medel och av olika orsaker.
Båda fenomenen kan studeras av
våra förvaltare och placeras in som
exempel i dokumentärerna om
Homo “Sapiens” totala dumhet. Ett
intressant försök vore om alla
oppositionella i Zimbabve blev
medlemmar i Zanu och ville komma
i åtnjutande av de privilegier som

följer medlemskapet. Då skulle
kollapsen gå snabbare - nu riskerar
man en långsam död eller
inbördeskrig.

Man vågar inte säga det högt här i
landet, men nog verkar det gå totalt
åt helvete över allt i Afrika trots
goda förutsättningar och massiv
hjälp. Varför?

Har du hört några trevliga
aprilskämt? I SvD sysslar man inte
med sånt, däremot kollar man
grannarna. Trevligaste tyckte jag
uppmaningen i GöteborgsPosten var
- ut och hjälp en skuta med 47
meter hög mast att komma under
bron (45 m) genom att bemmana
ena sidan och luta skorven 30
grader.
/alf

E0402
Sg4-e3.

Jo men, även i den här landsändan
narrades vi aprilo:

Norra Skåne: Cykelvelodrom byggs
i Farstorp (med fullständiga
r ä t t i gh et er ,  i n k l  r ökn i n g) .
Sydsvenskan: Underjordisk gång/
tunnel mellan Domkyrkan i Lund
och Dalby kyrka hittad. Dagens
Nyheter: Höjd energiskatt för
skåningar (eftersom de kan köpa
billig alkohol i Danmark).

H e l s i n g b o r g s  D a g b l a d :
Rymdforskaren “Cosmos Jönsson”
utlovar hittelön för fallande
rymdsten med 13000 kr för varje
gram (chanserna att hitta meteoriter
i nordvästra Skåne är  f n
osedvanligt goda).

Kristianstadsbladet: Man planerar
att bygga en ny skyskrapa i Turning
Torso-stil på Lilla Torg i
Kristianstad. Skånska Dagbladet:
Malmö kommun har beslutat, att
segling nu ska bli folksport. I
samband med Americas Cup ger
man 50 000 kronor i bidrag till alla
som köper en ny segelbåt. Ekstra
Bladet: George Lucas har bestämt
sig för att förlägga inspelningen av
den nya Indiana Jones-filmen till
Bornholm.

Berlingske Tiderne: HC Andersen
fyller inte alls 200 år idag. Nya

bevis har framkommit i Odense,
som visar att diktaren är född 1806
och således fyller bara 199 år idag.

Go förnöjelse!
Ebbe

A0403
Sh5 - f4

I dag råkade jag se ett program om
påven på Discovery. Det var som en
repetition i de senaste decennisrnas
historia från hela världen.

Han var tydligen en ytterst ovanlig
man - något som åtminstone jag
inte var medveten om.

Och troligen kommer det fram mer
i minnesprogram om honom, vad
han åstadkom bakom kulisserna mot
världens diktatorer, vilken betdelse
han hade för fred och försoning
överallt. Tydligen var han benhårt
konsekvent: aldrig krig!

Kommentatorn i programmet sa
s y r l i g t  a t t  h a n  s t ö d d e
befrielserörelsen i Polen men
fördömde Sandinistguerillan i
Nicaragua. Fast visst var det
konsekvent - Ortega krigade men
det gjorde inte Lech Walensa. Och
han försökte stoppa Bush i Irak .

I Afrika försökte han medla fred
gång på gång och hans största
framgång var visst i Mocambiqe.

När jag ser hur människor världen
över uppträder inför hans död får
jag ett intryck av att han under sina
år som påve har varit chef för en
sorts fredsorganisation - kanske mer
framgångsrik än FN - mycket
intressant.....

Visste du att det kan vara farligt att
aprilskämta - eller är uppgifterna ett
skämt?

http://www.idg.se/ArticlePages/2004
0401/0715202_CS/20040401071520
_CS.dbp.asp
/alf

E0403
Se4-c3.

Kan det vara så, att IDG
aprilskämtar? Vad tror du?

Såg du igår POE:s tv-pjäs Från
regnormarnas liv med Lena Endre
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och Tomas von Brömsen? Om ej -
missa inte den ev reprisen!

Det har varit ännu en dag med
trädgårdsarbete. Men vädret har
varit förtjusande.
Ebbe

A0404
Lc8 - e6

Tyvärr tror jag att uppgiften om
hotande konkurs är riktig. EU har
en massa underliga regler som kan
ge helt oväntade resultat.

Nej jag såg inte Regnormarna. Jag
är full av fördomar och en av dem
gäller Brömsen.

Trädgårdsarbete? Det måst jag
vänta med tills det blir tid över -
kanske på helger.

Du har inga synpunkter på Hans
Helighet, eller...?
/alf

E0404
Le2-f3.

Hans Helighet? De ovationsartade(?)
hyllningarna för påven och HC
Andersen har fått mig att reflektera
över “vårt behov av hjältar”. Eller
är det snarare massmedias “behov
av h jä l tar”? (El ler  kanske
överhetens “behov av hjältar”?) Det
finns en vurm för det elitistiska,
som kan ta sig många uttryck, och
som inte rimmar särskilt väl med
demokratiska ideal. Det verkar som
att man är ganska omedveten(?) om
detta.

Nu genmäler “Vän av ordning”:
Jaha, där har vi Jantelagen igen:
“du ska inte tro att du är något!”
Nä, kanske det. Det finns alltför
många stöddiga typer, som felaktigt
tror att de “är” något. Därmed inte
sagt, att det inte finns människor
som verkligen “är” något. Men de
gör vanligtvis inte så mycket väsen
av sig. Beklagligt på sätt vis - ty
världen blir liksom uppochnervänd.
Hvarföre är allt en trasa?

Jag har  blivit skeptisk till
massmedias sätt att verka och agera.
Det började redan för många år
s e d a n ,  d å  j a g  l ä s t e  e n
t i d n i n g s r e c e n s i o n  a v  e n
fotbollsmatch som jag själv sett. Inte

mycket stämde. Jag undrade om vi
sett samma match.
Ebbe

PS Datorn strejkade i natt. Det var
något med servern och password.
(“Därför, sade Nilsson, blev jag
försenad . . .”)
DS

A0405
c7 - c6

Jo man kan vända på trasan hur
mycket som helst och den är lika ful
från vilket håll man än ser den. Fast
så finns det en del små ljusglimtar i
den och den döde påven var en av
dem enligt min mening. Och det
som retade mig lite var att jag visste
så lite om hans verksamhet och vad
den faktiskt betytt.

Jag har haft CAD-kurs med
kyrkfolk i Lammhult hela dagen. De
har en kvinnlig präst med egna
idéer så det var stimulerande att få
driva folk igen till att vara skärpta
och lyssna hela tiden. Vid fyra gick
det runt i huvet på samtliga. Nu är
mitt huvud också slut - jag har
svarat på mail från kunder och fixat
ritningar till höger och vänster.

Oavsett vilken typ av media det
gäller - om man verklligen VET
något om vad som avhandlas blir
man vansinnig av alla fel i
rapporteringen. Slutsats: ALL
rapportering måste vara åt helvete.

Nu skall jag pausa med öl
/alf

E0405
Sc3-e2.

Vad ska kyrkfolket i Lammhult
använda CAD till?

Idag har jag städat huset. Det
slipper väl du?
Ebbe

A0406
Sf4 - d5

I dag hade jag mail från Kurt
Svensson. Men det var nog inte vår
gemensamme vän Kurt....

Kyrkfolket skall använda CAD för
att dokumentera allt,  gamla
pappersritningar, kyrkogårdar, osv.
I dag betalar alla svindyrt till

konsulter för att få dokumentation
och eftersom Kyrkans inkomster
minskar gäller det att spara.

Nix - städa ger jag fan i. Jag städar
mina områden när det behövs -
huset i övrigt använder jag inte - det
är Birgits.
/alf

E0406
0-0.

Idag har jag haft besök av Jehovas
vittnen. Blir även du hemsökt? Hur
agerar du i så fall?
Ebbe

A0407
Sd5 - f6

Det är mycket länge sedan jag blev
hemsökt. En gång på 60-talet
släppte jag in två pers, bl a därför
att den ena var av kvinnokön och
mycket vacker. Vi hade en lång
diskussion om Bibeln och där kunde
dom inte briljera precis. Men efter
ett tag blir man trött på dom
eftersom ingen logik biter på dom.

Under flera år hade vi en granne på
gatan som var VITTNE, men då var
vi förskonade för påhälsningar.
Skulle jag bli hemsökt idag skulle
jag nog

1. Släppa in dem, gå ut i köket och
hämta en stor kniv, börja tala
osammahängande om djävlar som
kryper på golvet och skall dödas,
dricka öl ur stort bamseglas och
fråga om dom inte vill bli
blodgivare.

2. Säga: Vad kul! Tänk att ni vågar!
Kom in kom in! Det är minsann
inte så ofta jag får besök. Mina
grannar är så dumma och rädda -
det där som hände i Sundsvall var
väl inte så farligt! Ni vill väl hälsa
på mina raringar? Anna Conda har
just fått en get så hon är lite sömnig
men visst - stig in!

Men vänta.... Skulle ni inte frälsa
mig?

3. -Stick åt helvete! Jag har köpt
biljett dit så det är inte lönt att ni
försöker! Jag skulle bli vansinnig i
er djävla himmel!

Ja du kan säkert hitta på fler sätt att
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bemöta dem. Det vanligaste för min
del är att jag blir uppringd av någon
försäljare och där har jag många
liknande teaterstycken att spela upp.
T ex.

- Hej! Jag ringer från...... Skulle jag
kunna få tala med den som är
inköpsansvarig hos er? Vi har ett
verkligt kanonerbjudande....
- Inköpsansvarig? Vi köper inte
kaffe.
- Nej hahahah.... Det gäller
kontorsmateriel...

- Kontor? Men då måste man väl ha
ett sånt??? Det har inte vi. Vill du
va me i en film?

Så där kan man hålla på en stund
om man har tid. Har man inte det
säger man:
-...........
- Inköpsansvarig? Den jävelen har
jag alldeles nyss skjutit. Han satte
på min fru och nu kommer polisen
så.....

Livet är stenkul.
/alf

E0407
c2-c3.

Ha ha! Ja ja, alla sätt är bra - utom
de dåliga.

Dagens tips: Gräv en grop åt andra
och tjäna 120 kronor!
Ebbe

A0408
Lb4 - d6

Vad är det för satans grop som skall
grävas för 120:-? Vilka andra?
/alf

E0408
d2-d4.

Jag förmodade, att du kände igen
ordspråket “Den som gräver en grop
åt andra, faller ofta själv däri”.
Förvanskningen var överraskande
och lät lustig. Ett numera, vanligt
humoristiskt grepp. Det är f ö inte
det första ordspråk som jag hört
tillvridet på ett komiskt vis.
Ebbe

A0409
0 - 0

Trögtänkt som jag är i vissa fall,

trodde jag att det var någon
hänsyftning på aktuellt politiskt
skämt - eller dylikt. För visst känner
jag till en del ordspråk, t ex:

Du ser bjälken i din broders vedbod
men inte ett grand i din egen.

Gräv inte en grop åt andra, det kan
de göra själv.

Och fler kan du hitta här:

h t t p : / / w w w . y t t e r m e r a . s e /
l e v a n d e h u m o r k u l t u r / p a g e s /
svenska_ordsprak.html
/alf

E0409
Dd1-d3.

Hojsan, vilken samling av lustiga
ordspråk! Vi börjar väl genast att
plocka:
“Bäst att smäda medan hjärnan är
varm”.
Ebbe

A0410
Sb8 - a6

Visste du detta?
/alf

2. Löneförhandling

- Då gällde det alltså din nya lön för
året.
- Just det.
- Som du vet gav avtalet ett
generellt påslag och därtill en pott
att fördela individuellt.
- Just det.
- Vi tänkte föreslå dig ett pålägg
som tyvärr inte kan bli mer än 440
kr. Du vet tiderna...
- Det kan jag inte acceptera.
- Men det blir ju nästan plus 1000
kr.
- Det kan jag inte gå med på.
- Du måste förstå att vi inte kan
spränga ramarna bara för dig Ska
du ha, ska alla. Vad begär du
egentligen?
- Sänk lönen.
- Sänka? Är du galen!
- Jag vill ha en sänkning på 2000
kr.
- Haha, förlåt mig, jag fattade inte
genast att du skojade. Men om vi nu
skulle snacka allvar, alltså...
- Jag är gravallvarlig. Jag begär
härmed sänkt lön.

- Du skulle till och med komma
under den gräns där vi kan kräva
obetalt över tidsarbete.
- Bra. Min fru gör detsamma. Hon
begär halvtid eller sänkning på
4000 kr. Vi får det bättre på det
viset.
- Bättre genom att få det sämre?
- Det är mycket enkelt. Sänker vi
våra löner med sex lappar i
månaden får vi bostadsbidrag, plats
på dagis och dessutom råd att skaffa
ett barn till, barnbidragen är
skattefria. Dessutom hinner vi jobba
mera.

- Jobba mera. Om jag förstod dig
rätt var du glad att slippa jobba.

- Jobba hemma alltså. Vi ska bygga
om. Ulla tar halvtid och jag slipper
övertid så kan vi själva göra om
bygget. Vi tog in en offert och den
gick på 30 000. När vi nu inte vill
ta lån så skulle vi behöva en
sammanlagd löneökning på 100 000
för att gå i land med det och så
långt sträcker du dig väl inte eller
hur?
- Vad begär du?
- Jag begär sänkt lön för att få råd.
- Men det är ju omoraliskt. Hur
skulle det gå med samhället om alla
begärde sänkt lön?
- Nej men att få 50 procents
marginalskatt. Du vet, politikerna
kommer aldrig att klara det. Man
får ta saken i egna händer. Innan
världen går under och de svenska
företagen allmänt läggs ned ville jag
förverkliga drömmen på mitt eget
sätt.
- Jag tror du får bråk. Facket kan
aldrig acceptera att folk frivilligt
sänker sina löner.
- Är man idealist får man vara
beredd på lidande.
- Men varför?
- Innan jag dör måste jag helt enkelt
få veta hur det känns när det
verkligen lönar sig att jobba.

Syftet med hög skatt på sprit är att
minska alkoholkonsumtionen.

Syftet med energiskatterna är att få
ner energiförbrukningen.

Syftet med miljöavgifter är att
minska utsläppen.
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Syftet med hög skatt på arbete
är.................

E0410
Se3-c4.

Nä, var har du hittat denna
löneförhandling? Kan resonemanget
verkligen stämma?

Läser i DN idag att man äntligen
funnit en metod att utvinna
vågkraft. En flytboj följer vågernas
rörelser upp och ner och driver en
generator på botten. Ca 20% av den
infallande energin kan absorberas
och omvandlas till elkraft. En
uppfinning som jag har väntat länge
på: Haven rymmer ju väldiga
mängder rörelseenergi.

Och TV berättade i kväll om en
annan hoppfull uppfinning: Det är
nu möjligt att av sågspån framställa
Etanol i stora mängder.

Så det finns vissa ljusglimtar ändå.

Dock inte i 1700-talets Danmark,
om man får tro P O Enquist i hans
roman Livläkarens besök. Ohygglig
läsning. Men som alltid är hans bok
mycket välskriven och intressant.
Har du läst den? Om icke - gör det!
Ebbe

A0411
Da5 - b5

T yv ä r r  s å  s t ä m m e r  n o g
löneförhandlingen i princip. Men
det finns en viss tröghet i systemet
och man måste hela tiden följa med
i alla ändringar som sker i
bidragskarusellen.

Jag hittade stycket under en
företagssajt, DESAB, som säljer
lödutrustning.

Om vågkraften med lineär generator
läste jag i Ny Teknik för några
månader sedan. Jag var säker på att
jag nämnt det för dig i något mail,
men när jag kollar kan jag inte hitta
något. Minnet är  uselt.men
principen för denna vågkraft är bra.
Återstår att kolla i full skala.

Varje vecka kommer tidningen N T
så jag brukar vara välunderrättad
om nya uppfinningar. Jag har också
Uppfinnaren och Konstruktören, där
man kan läsa om alla intressanta

patent som tas fram av duktiga
svenskar .  Men  oftast  sä l js
konstruktionerna till utlandet, där
det verkar finnas folk med
framåtanda när det gäller att
marknadsföra. För det är just
försäljning som är kruxet.

En annan teknisk nyhet: Toshiba
har tagit fram ett batteri för elbilar
med otroligt stor kapacitet och som
kan laddas till 80% på några
minuter.

Jo , jag har läst Livläkarens besök -
den har stått i min hylla sedan
länge. Även jag tyckte att den var
mycket bra. Fast vill du läsa något
som kan betecknas som ohyggligt
föreslår jag Havets Stjärna, som
handlar om Irland på 1800-talet. Fy
faen.
/alf

E0411
b2-b3.

Jo, jag har läst recensioner av
/Havets stjärna/. Jag kommer nog
inte att läsa den: jag mår inte bra av
att läsa om så mycket elände.

Läser i bladet att regeringen beviljat
ytterligare några miljarder till
“forskning”. Rakt ut i det blå, utan
att närmare ange vad man vill
uppnå. Här har man chans att styra
utvecklingen mot något bra, men
slarvar alltså bort möjligheten. Idag
läser jag i tidskriften /Djurens Rätt/
om plågsamma djurförsök i
for skn i n gen s  n a m n .  E n l i g t
kritikerna fullständigt onödiga. Men
har man fått forskningsanslag, så
har man: vem tusan vill såga av den
gren man själv sitter på.

Mänskligheten har redan mer
sofistikerad teknik än den kan
hantera på demokratisk väg (i själva
verkat är vi redan teknikens fångar).

Skattebetalarnas pengar ska
självfallet inte gå till forskning som
ev är till skada för medborgarna.
Forskning som leder till och medför
resursslöseri,  miljöförstöring,
hälsofara ,  arbetslöshet ,  etc.
Självklarheter kan man tycka.

“Forskningens frihet” låter i
förstone vackert. Men jag tror att

det finns mera anledning att frukta
den .  /Selekt iv for skn ing i
mänsklighetens tjänst /är det
självklara alternativet. Och hör sen!
Ebbe, “en som vet”

A0411-2
Ta8 - d8

Nja, jag kan inte hålla med helt och
hållet om forskningen. Beroende på
politisk inställning skulle forskning
kunna styras hur som helst och det
är fel.

Forskning skall styras som jag vill.

Och du vill naturligtvis styra som
DU vill. Var hittar du objektivitet?
Aldrig och ingenstans. Vad är
objektivitet förresten?

Testa - vad säger du om min
forskning: Kärnkraft, bränsleceller,
solceller, allt som ger el utom
vindkraft, genteknik för att fixa
sjukdomar, öka grödor för växande
befolkning, genmanipulation för att
minska våldsbenägenhet??

Nu går jag och lägger mig. Gnatt.
/alf

Ebbe tel.: Lc1 - f4

A0412
Sf6 - e8

Bygg ut kärnkraften! Mera el till
mössen! Mer batterier åt folket! Och
Större!
/alf

Ebbe tel.:Ta1 - d1

A0413
Ld6 - c7

Gillar du sjuk humor? I så fall....
/alf

Bör läsas högt med ankröst.

Ankan

En anka går in i en bar och frågar
bartendern: Har du bröd?

Bartendern: Nej.

Ankan: Har du bröd?

Bartendern: Nej.

Ankan: Har du bröd?

Bartendern: Nej, vi har inget bröd

Ankan: Har du bröd?
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Bartendern: Nej vi har inget jävla
bröd här!

Ankan: Har du bröd?

Bartendern: Nej! Är du döv eller?
Vi har inget jävla bröd här! Frågar
du om jag har bröd en gång till så
spikar jag fast din jävla näbb i
bardisken din irriterande jävel!

Ankan: Har du spik?

Bartendern: Nej.

Ankan: Har du bröd?

Ebbe tel.: Sc4 -a3

A0414
Db5 - a5

Jag antar att du inte har något emot
en fräckis? Det är ju lite snyggare
på english.
/alf

ITALIAN LOVER

An Italian man, relaxing at his
favorite bar in Roma, managed to
attract a spectacular young blonde
woman.

He invited her back to his
apartment, and after some small
talk they made love. After a
pleasant interlude, and, at what
seemed to him to be the appropriate
time, he stretched, asked with a
smile, “So... you finish?”

She paused for a second, frowned,
and replied “No.”

Pleasantly surprised, the young man
reached for her and had his way
with her again. This time she’s
wild, thrashing about on the bed
and climaxing with screams of
passion.

Again, the young man smiles, and
asks, “You finish?”

And again, after a short pause, she
returns his smile, cuddles closer to
him, and says “No.”

Stunned, but damned if this woman
is going to outlast him, the young
man reaches for his date. It takes all
of his strength and he barely
manages to do it, but they climax
simultaneously, screaming, bucking,
clawing and ripping bed sheets.

It’s dawn by then, and, entirely
spent, the exhausted man falls onto
his back, gasping.

Barely able to turn his head, he
looks into her eyes, smiles proudly,

and asks, “You finish?”

“No!” she shouts back. “Swedish!”

Ebbe tel.:Dd3 - e3

A0415
Le6 - f7

Allt jag hinner - mycket att göra.
/alf

Ebbe tel.:De3 - c1

A0416
Se8 - f6

Albin har just byggt en FM-sändare
- sådana som mina elever fick bygga
när jag var lärare. Mycket roligt har
dom med att göra egna hemska
radioprogram och sända ut. Hoppas
det inte stör grannarna för mycket...

Nu lite ro...
/alf

E0417
Lf4-d2.

Nu ska vi se om det fungerar.
Ebbe

A0418
Lc7 - d6

Visst fungerade det. Vad var det för
fel? Två gånger har det hänt för
mig att jag fått meddelande om att
kolla inställningar och annat. Men
det är bara att kopiera in rätt
lösenord igen går det att sända som
vanligt. Fast man kan ju undra
varför ett lösenord försvinner.
Kanske är  det någon liten
NÄTdjävul som samlar på lösenord?
Var det inte någon i litteraturen
som samlade på Johanssöner? Eller
vad var det för typ? Hoet, hoet, som
Sune säger.
/alf

E0418
Sa3-c4.

Vet ej: glömde fråga vad det var för
fel på datorn. Skall försöka komma
ihåg att fråga Inger i morgon.

För ett par dar sen talade du i

telefon litet fragmentariskt om ett
schizofrent knep du hade för att
lindra depressioner: du delade dig
(ej klonade) och betraktade livet på
Tellus även utifrån en annan planets
perspektiv. Det lät intressant. Kan
du inte utveckla det litet närmare!
Ebbe

A0419
Lf7 x c4 Då antar jag att du slår:
b3 x c4 och jag Da5 x a2

Nja, det var nog inget knep man
kan ta till när det passar. I stället är
det min livsåskådning som hjälper -
den om att mänskligheten är en
liten bakteriekultur på ett stoftkorn i
rymden med mera med mera.

Faktum är att jag skrivit om detta
många gånger och det är svårt att
förklara. Du kan t ex läsa våra mail
från 20/12 2003 tom jan 2004.

Jo, många gånger har jag tänkt att
skriva en roman med min livssyn
som grund, men det kommer nog
aldrig att bli något annat än just en
tanke. Jag märker hur jag sakta
förändras till det sämre på alla
områden, och det är inte speciellt
kul. Men även du har väl en del
känningar?
/alf

E0419
c4-c5.

Datorstrulet orsakades av att Telia
hade bytt namn på utgående server.

Denna din roman du har i tankarna:
hur ser “skelettet” ut? De stora
linjerna? De bärande tankarna/
idéerna? Kanske kan du skriva en
brevroman med vår korrespondens
som grundmaterial?

I kväll har jag sett en film om
Hiroshima. Hur i helvete kunde
man anse det vara nödvändigt att
släppa en atombomb över en
oskyldig civilbefolkning?! Om det
nu var  så  nödvändigt  a t t
demonstrera bomben (vilket det inte
var!) kunde man ju förslagsvis
släppt den över ett japanskt
krigsfartyg till havs.

I stället släpper man en till över
Nagasaki. Terrorbombningarna över
de försvarslösa städerna Hamburg
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och Dresden är andra exempel på
denna vettlösa grymhet. På 60-talet
följde så det orättfärdiga Vietnam-
kriget och Song Myh-massakern,
etc. Och nu går man på i
ullstrumporna i Irak: Falludja(?)
ex-vis, en stad av Malmös storlek,
är i stort sett jämnad med marken.
Befrielse?
Ebbe

A0420
Ld6 - c7

Jag noterar att den terror du upprörs
över har utövats av de - i de flesta
fall - anfallna nationerna. Nu såg
jag inte just den filmen om
Hiroshima, men jag har sett andra.
Och jag kan tänka mig och har en
viss förståelse för beslutsfattarna när
det begav sig. Kommer du ihåg
Okinawa? Kanske hur japanerna
behandlade fångar  och  de
människor som fanns på de
erövrade öarna? Pearl Harbor?
Menar du kanske att USA inte
talade om för japanerna att de hade
tillverkat atombomben och hotade
med den? Så vitt jag vet fick de
svaret att Japan skulle kämpa till
sista man med konventionella vapen
mot konventionella vapen.

Hitler och tyskarna startade kriget. I
slutskedet skickade man tusentals
V1 och V2-bomber mot London och
åstadkom en fruktansvärd förödelse.
För att inte tala hur dessa V-bomber
förstörde Antwerpen. För mig är det
åtminstone förståeligt att de
allierade gärna gav igen med Hitlers
egen medicin.

Vietnam var det största misstaget
USA har begått och det bör
fördömas i alla lägen. Men varför
inte säga något om Pol Pot?

Och Irak. Visst är det fruktansvärt
att dess otäcka amerikaner förstör
och skjuter  mot de tappra,
självmördande muslimerna! Visst
får  vi den bild som våra
vänstersocialister vill skall spridas!
Iraks befrielsearme. Som dödar alla
de som vill bygga ett nytt Irak, fritt
från Saddam. Men det dröjer väl
inte länge förrän våra vänstertöntar
helgonförklarar honom. Vilken

besvikelse det skulle bli för svenska
medier om irakierna lyckades
genomföra sin demokrati och få slut
på dessa förkrympta idioter till
självmördare.
/alf

A0421
Vet inte om du får in detta i din
maskin. Du tvingar mig till dambyte
-Da2 x b1
Td1 x b1 Sa6 x c5 - det hade du
inte väntat!

Även på min dator har det hänt
något vid inloggning. Man får hela
tiden detta att Sidan kan inte visas.
Men man är inloggad! Det är bara
att öppna Netscape och dra igång!
/alf

E0421
e2-g3.

För undvikande av ev missförstånd
är det väl bäst att jag understryker,
att jag inte urskuldar Japans och
nazi-Tysklands krigsförbrytelser.
Verkligen inte! Men de illdåd jag
nämnde begicks i krigens slutskeden
och hade just ingenting med
utgången att göra. Betänk att
hundratusentals, oskyldiga och
värnlösa civila, de flesta kvinnor
och barn, gick en en ohygglig död
till mötes! Först fick de stå ut med
att leva under förbrytarregimer och
sedan att bli slaktade av sina
“befriare”!

Vad Irak beträffar har “befrielsen”
redan kostat tiotusentals, oskyldiga
irakier livet (och lika många
lemlästade). “Amerikanska soldater
skjuter först och frågar sedan”. Såg
du förresten TV-dokumentären i
kväll, “Soldater till salu”? Det finns
nu i Irak ca 150 000 legosoldater,
f ö r d e l a d e  p å  e t t  1 0 - t a l
“bevakn ingsföretag”.  Många
krigsherrar blir det.
Ebbe

A0422
f5 - f4

Ack ja, så lätt det är att att kritisera
i efterhand. Slippa ta beslut, slippa
bedöma.

Just nu ber Japan om ursökt för
begågna grymheter. Märkligt. Kina

tar emot men begår lika många
grymheter själv. Kommer någon i
håg Tibet? Hur många som svalt
ihjäl under Maos stora språng?

Oskyldiga? Du menar att människor
är boskap som inte har en chans att
bestämma över sina liv? Du menar
att tyskarna var oskyldiga offer när
Hitler tog makten? Riktigt så enkelt
är det inte.

Men det är nog ganska meningslöst
att konkurrera med svensk “fri
television”. På andra ställen anser
man att TV i Nordkorea är högsta
sanning eller att FOX i USA eller
CNN visar verkligheten.

Jag börjar bli lite trött på den
förstulna propagandan i alla
dokumentärer. Det börjar med att
någon vill gräva. Var står den
personen politiskt? I Sverige och de
flesta europeiska länder är det USA-
hatare och vänstersymatisörer som
vill visa sin verklighet. Och gör
man inte egna program, så väljer
man de som vinklar åt vänster.

Jag såg halva legosoldatsprogram-
met. Hur skall jag kunna bilda mig
en objekltiv uppfattning om vad
som försiggår i Irak? Inte av det
som vissa på TV i alla fall.

Jag förstår av vad du säger att du
anser att Irak borde ha haft Saddam
kvar så att inte oskyldiga
hundrtusentals irakier blivit dödade
av amerikaner som skjuter först och
frågar sen. Jag antar att du tycker
att terroristerna är frihetskämpar
och att irakier som dör för deras
bomber är offer för amerikaner?

Själv har jag egentligen inga klara
och  säkra  åsikter  om den
nutidshistoria som utspelas i Irak.
Möjligen blev jag glad och
förbluffad över de bilder som svensk
TV var tvingad att visa när halva
befolkningen gick till val - glad
över deras glädje och förbluffad
över deras mod att trotsa alla hot
från avskyvärda, förkrympta
terrorister.

En klar åsikt har jag - jag hatar all
fega bombsjälvmördare. Eller rättare
sagt de fundamentalister som hetsar
ungdomar till dessa smutsiga dåd.
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/alf

E0422
Så fånigt! Jag sitter så lågt i soffan
och har schackbrädet så högt att jag
inte observerade din Löpare på c7.
Med sådana fadäser vinner man
inga partier emot dig. Får backa:
Sg3-e2.

Jag förstår inte riktigt hur du
argumenterar: Kina har ju fått
mycken kritik för sitt agerande i
Tibet. Och Mao har t o m blivit
omvärderad av sina egna.

Jag anser fortfarande, att de
tiotusentals barn som omkom i
lågorna i Hamburg och Dresden var
oskyldiga. Boskap?

Irak: Att starta krig är en mycket
allvarlig sak och i princip en
kriminell handling. I de flesta fall
är det en oskyldig civilbefolkning
som blir lidande. Jag menar att det
var ett stort misstag att “befria”
irakerna med att ösa bomber och
granater över dem. Förhållandena i
landet blev ju bara sju resor värre.
Saddam H kunde ha bekämpats med
a n d r a  m e t o d e r .  N å g r a
massförstörelsevapen fann man ej
heller, något som sades vara krigets
förutsättning. I själva verket är det
oljan man är ute efter, menar
kritiska bedömare.

Hur som helst: du kan lita på, att
jag kommer att vara lika kritisk, om
USA skulle anfallas för att landet
har massförstörelsevapen.

Att försöka tillvita mig sympatier
för självmordsbombarna i Irak var
ganska oförskämt. Men nog är de
värda en medlidsam tanke?
Ebbe

A0423
Sc5 - e4

Oförskämt? Jaha. Då ska jag passa
mig.
/alf

E0423
Tb1-b2.

I kväll har jag sett en riktigt rolig
film av Lasse Hallström: Tuppen.
Den fick mig på gott humör.

Men sen såg jag en film om Hitler -
och så var den dan förstörd.
Ebbe

A0424
Se4 x d2 Du svarar
Tb2 x d2 Sf6 - d5

Även jag såg Hitler. Sist fanns ett
visdomsord från någon Burke? med
ungefärlig lydelse:

Den rena ondskan utvecklas bäst
och snabbast därför att de goda inte
gör något.

Undrar just hur många miljoner
oskyldiga som sluppit dö om USA,
England och Frankrike hade gått in
och mördat idioten Hitler på ett
tidigt stadium?

Nej men usch! Så kan man inte
göra. NF. Folkrätten. FN.
/alf

E0424
d2-b2.

Det har skrivits spaltkilometer om
Hitler. I politiskt avseende var han
förvisso ingen idiot utan ett
fenomen. Mörda honom? Men då
blev man ju tvungen att sänka sig
till hans kriminella nivå. Ett
ständigt problem för “the good
guys”. Men med facit i hand .. .
Ebbe

A0425
b7 - b6

Så trött att jag knappt orkar flytta
en schackpjäs.
/alf

E0425
Tf1-e1.

Har du grävt upp poolen - eller vad
har du nu hittat på?
Ebbe

PS Det gick inte att sända i går
kväll.

A0426
Tf8 - e8

Tröttheten och annat gör att jag har
svårt för att veta vilken dag det är.

Men i morgon kan du läsa dagens
understräckare på

http://www.svd.se/understrecket

För första gången fick jag en logisk
förklaring hur tyskarna kunde följa
Hitler som dóm faktiskt gjorde.
/alf

E0427
c3-c4.

“Tröttheten och annat” gör dig
tydlgen vimmelkantig. Vad håller
du på med?!

Vad är det jag ska läsa “under
strecket”?

Kaos är granne med Gud (eller
annan diktator). Det var väl
grunden till att Hitler lyckades gripa
m a k t e n .  S e n  h a d e  h a n
fingertoppskänsla för vad tyska
folket ville höra och göra. Och
slutligen lyckades han utmanövrera
alla alternativ. Så ska en slipsten
dras i politiken.
Ebbe

A0427
Sd5 - e7

A n n a t  ä r  e n  m y s t i s k
muskel in flammation  med ty
åtföljande svåra smärtor vid rörelser
och negativ verkan på humöred.

Understreckaren för 26/4 handlar
om en bok, som förklarar tyskarnas
förtjusning i Hitler. Jag begrep
aldrig hur han kunde få dem så
indoktrinerade, men teorin om hur
han tillfredsställde människans
girighet - tysken girighet i detta fall
- är logisk och klar. I kombination
med en latent antisemitism och en
versaillfred, förstås.

I dag har jag varit på soptippen i
Eksjö, en populär och välskött plats.
Så populär att folk från Nässjö (två
mil) kör hit med stora läpvagnar
och tippar sin otäcka skit på vår
vackra sorteringsplats. Och det syns
inte på dom att dom kommer från
Nässjö. Dom borde märkas på något
sätt.
/alf

E0428
Lf3-e4.
V a r  i  k r o p p e n  ä r
muskelinflammationen lokaliserad?
Har du någon förklaring till
åkomman? Drag?
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Inte heller jag är riktigt kry: diarré
och huvudvärk. Influensa? Nu ska
jag äta blåbärssoppa.
Ebbe

A0428
Te8 - f8

Enligt min frisör är det en sorts
influensa som drabbat flera personer
här - inklusive klipparen själv. Svår
smärta som börjar i låret och sedan
vandrar ner i vaden . Där är den
just nu på mig.

I övrigt förefaller livet vara något
som borde avslutas.
/alf

E0428-2
f2-f3.

Min datering har stundom blivit fel,
emedan jag suttit och tittat i 2004
års almanacka.

Det var en märklig typ av influensa
som drabbat dig. Har aldrig hört
talas om något liknande. Får
influensa se ut hur som helst?

Säger du det - på allvar? Själv står
jag knappt ut med tanken på döden.
Sedan är det ju inget mer. Eller tror
du på ett liv efter detta?

Har just avslutat läsningen av
Livläkarens besök. En verkligt stark
roman!
Ebbe

A0429
a7 - a5

På allvar? Nja ibland så. Men för
det mesta är livet acceptabelt.

På tal om böcker, så har jag just
avslutat Conn Igguldens båda första
i Kjesarserien. Det kommer två till
om Caesar. Läsvärda saker även om
han ändrat lite väl mycket i
historien - t ex mördat Sulla, vilket
är helfel.

I förrgår anlände tre nya - Dick
Ha r r i s s on s  u p p fö l j a r e  t i l l
daVincikoden Förrädaren, Skökan
och Självmördaren, Romarblod av
Steven Saylor och Nessers senaste
om Klimke - alla från AdLibris.

Om livet efter detta kan man säga
mycket, men det tänker jag inte
göra. Det finns en stor sannolikhet
för vad som händer efter döden -

om man beaktar alla vittnesbörd
som har anknytning till denna
händelse, men vad som är sannolikt
för en person betyder inget för en
annan.

Jag håller på med poolen de korta
stunder jag orkar för ondskans
skull. Den ser för djävlig ut och
fordrar mycket arbete - som synes.
Nu återstår att tvätta bort fläckar på
väggar och golv och att fylla den
igen - det brukar ta två hela dygn.
Men sen har i alla fall barnen roligt
hela sommaren i regnet och även
vuxna.

Influensan har utvecklats här i
Sverige under den röd-gröna
majoritetens vanstyre. Där får vad
som helst se ut hur som helst bara
HAN har makten.
/alf

E0429
Tb2-d2.

De existensiella frågorna tycks
outtömliga, som nu döden. Kan den
objektivt s a s värderas? Det värsta
som kan drabba en människa här på
jorden är dödsstraffet. Att självmant
söka döden tycks då förutsätta, att
man är sjuk eller idiot. Döden är
således det sämsta tänkbara. Eller
kan “att gå under jorden” vara ett
alternativ?

Är det alger i poolen? Vad tvättar
du med?
Ebbe

A0430
c6 - c5

Det värsta som kan drabba en
människa här  på jorden är
dödsstraffet.

Jag förutsätter att du med dödsstraff
menar den vedertagna definitionen -
att dömas till döden av en domstol.

Jag håller inte med alls. Det värsta
som kan hända en människa är att
drabbas av den dödliga tortyr, som
utövas av olika regimer, kriminella,
sjuka dårar m fl. I alla tider har det
förekommit, i alla tider kommer det
att pågå på den här planeten.
Ondskan kommer alltid att frodas
utan problem med godheten, och
godheten kommer alltid att ha
problem med hur ondskan skall
hanteras.

Att självmant söka döden tycks då
förutsätta, att man är sjuk eller
idiot.

Då lär man få vidga definitionen för
sjuk och idiot ganska ordentligt. Jag
kan tänka mig tusentals situationer
där självmord är  den enda
intellektuella lösningen på en
vedervärdig tillvaro - utan att man
betraktas som sjuk eller idiot. Och
jag kan omöjligt sätta någon av
dessa etiketter på exvis Stig
Dagerman

Frågan är om inte det är förmågan
att begå självmord som skiljer oss
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från djuren. Det förefaller som om
detta är en mer markant skillnad än
förmågan att skratta, tala, osv. Men
det hänger väl samman med att
homo sapiens styrs både av
instinkter och tankemässiga val -
ondska, godhet. Fast visst håller en
del arter av val på med underliga,
kollektiva övningar som kan verka
självmord. Kanske är dessa djur mer
intelligenta än vi förstår.

Vår katt Ramses är gammal och
sjuk. Han vrålar högt när han bajsar
eller bara står rakt upp och glor.

Vi har blivit uppvaktade av folk
som undrar om det inte är grymt att
låta honom lida - vore det inte
humanare att avliva?

Jag frågar dem om de anser samma
sak om människor med svåra
smärtor och efter lite diskussion
verkar det som om de förstår min
ståndpunkt. Jag har varit med om
att mörda vår katt My - höll henne

medan vetrinären - med tjocka
handskar - gav henne dödssprutan.
Hon ville verkligen inte dö trots
smärtsam cancer, men det var
bekvämare för oss.

Nej, DÖDEN är ingenting. Det är
de olika formerna av döende som
betyder något. Om det är ondskans
utdragna, plågsamma död eller den
goda, snabba döden.

V i s s t  ä r  d e t  t j oc k t  m e d
algbeläggning i poolen. Jag försöker
m e d  d e t  m e s t a ,  f r å n
maskindiskmedel, fasadtvätt, klorin.
I morgon skall jag troligen börja
fylla eländet.
/alf

E0430
d4-d5.

Jo, ditt resonemang om självmord
stämmer så klart. Det kan säkert
vara förnuftigt i vissa katastrofala,
utsiktslösa situationer och lägen.

Sådana exeptionella förhållanden
inbegrep jag dock inte i mitt
resonemang, som avsåg att vara
mera avskalat och renodlat.

Låt Ramses kliva i båten och färdas
över solskivan till katternas
himmel!

Snappat ifrån TV-film nyligen:
Fråga till hemvändande bio/
teaterbesökare: “What happened? -
The usual. The bad guy shot the
good guy”. (That´s why the Lady is
a tramp?)

Nu ska vi gå och båla.
Ebbe
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