
Internet mail Ebbe - Alf maj 2005
A050501
Se7 - c8
Jag trodde att du var i Undenäs
eftersom det inte fanns något mail
från dig i morse - det anlände hit
mellan 1500 och 2000, då jag inte
hade datorn igång. Glömde du
sända eller var det strul hos
Swipnet?

Såg delar av temakvällen om
Vietnam. Filmen om LJB var
intressant även om det ibland blir
lite för amerikanskt sentimentalt för
min del.
Nu stiger vattnet i poolen.

Ramses får leva så länge han vill
hoppa upp i mitt knä och spinna
som en vansinnig. Julia tog bilden.
/alf

E050501
Te1-b1.
Det verkar ha varit något fel med
din mail-server.
Idag har vi varit i Hovdala, suttit i
solen, druckit kaffe och lyssnat på
en saxofonkvartett. Ganska skönt
faktiskt. Och så köpte vi med oss
hem 50 styck pilskott. Dem ska jag
köra 20 cm ner i marken, fläta
korsvis och förhoppningsvis få ett
grönt staket kring kompostbehål-
larna.
Bra bild på dig och Ramses!
Ebbe

A0502
Sc8 - d6
Nej du. Min server är det inget fel
på. Det kom flera mail till mig den
där kvällen via samma server. Det
har aldrig hänt att jag fått något
med sådan försening - faktiskt. Men
skit samma. Huvudsaken är att det
kommer något någon gång.

Vet inte om jag berättat att både
Albin och Julia - barnbarn från
Malmö - hälsade på en weekend
mitt i månaden april. De åkte tåg
fram och tillbaka. Extra roligt
eftersom umgänget med deras
föräldrar fortfarande är en aning
frostigt. Julia fick låna min gamla
kamera och tog massor med bilder
varav väldigt många på katten
Ramses. Och så prövade hon
självutlösaren....
/alf

E0502
Le4-d3.

Ännu en bra bild. Hur gamla är det
nu dina barnbarn är?

Idag firade vi Ingers 63:e
födelsedag. Det är nästan kusligt
som åren drar iväg, utan att man
kan stoppa dem.

Ebbe

A0503
g7 - g5
- som du redan visste.

Hoppas att din yrsel har lugnat ner
sig. Annars får du väl pröva det
gamla receptet - ont skall med ont
fördrivas - alltså häll i dig några
glas rödvin. Det hjälper kanske.

Skämt åsido - jag hoppas verkligen
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att det bara är något tillfälligt.

Nej, åren rullar. Och jag bryr mig
inte så länge jag har fullt upp att
göra - som just nu med en massa
arbete för PEAB.

Din fråga: Albin är 13 och Julia
fyller tolv i augusti.
/alf

E0503
Se2-c3.

Jag mår bättre, men är fortfarande
litet yr. Konstigt. Jag har nog blivit
mat- eller dryckförgiftad.
Ebbe

A0504
h7 - h5
Det hade du inte heller väntat dig.

Det är väl mycket troligt - att du fått
i dig något som du inte tålt. Men
ändå....? I dag är du väl helt bra
hoppas jag.

Som vanligt har jag mycket att göra
med CAD. Men jag hann med att
plantera 60 gladiolus - varje år
trycker jag ner 120 st. Och så har
jag satt potatis i växthuset. Fy fan
vad man får ont i ryggen.

Nu skall jag i stället läsa och dricka
öl.
/alf

E0504
Nja, du hade flera bra drag att välja
mellan. Mitt drag: Sd4-b5.

Att du inte kör mera med perenner i
stället. Men du har förstås en kropp
som fordrar mycket arbete.

Läser i bladet att Percy Nilsson,
multimiljonär i Malmö, fått ett års
fängelse för oegentligheter med
ishockeyklubbens ekonomi. Är det
så smart? Är man rädd för att han
ska göra nya skattebrott under det
närmaste året - eller vad? Som
fängelsekund kommer han att kosta
de svenska skattebetalarna några
miljoner kronor. Bättre vore väl om
han i stället hade betalat några
miljoner i böter!

Apropå rättsväsendet: hörde på TV,
att Stockholms tingsrätt f n har
drygt 6400 brottsmål att handlägga!
Man lär inte bli klar till jul.

Och i kväll sa en kriminolog(?) i
TV, att maffianätverk tagit över
även mindre svenska städer (i
storstäderna är de sedan länge
etablerade och fruktade). Man får
h oppa s  a t t  uppg i f t er n a  ä r
överdrivna.
Ebbe

A0505
Sd6 x b5

Jag har fullt med perenner, men
dom är inte lika vackra som
gladioler.

Jodå, brottsligheten ökar. Detta
borde vara något som våra politiker
kan haka på. Det behövs fler
pol iser ,  advokater ,  domare
,socialfolk, terapeuter, livvakter,
säkerhetsfolk, larminstallatörer,
psykologer, skötare, vårdare,
fångvårdare m fl. Rätt hanterat kan
det lösa den svenska 25-procentiga
arbetslösheten.

Varje nyhetssändning i SvT handlar
om våldtäkt, skadegörelse rån,
mord, misshandel och liknande.
Snart är behovet av filmer på
s a m m a  ä m n e  t ä c k t ,  o c h
underhållarna får börja skriva andra
såpor. Annars blir vi tvarmätta av
verkligheten.

Det är skillnad på Percy N och
andra. Har han inte fifflat för att
favorisera sin klubb på maffians
bekostnad? Ett svårt brott enligt
maffian men inte enligt mig. Men
jag har kanske fått allt om
bockfoten.
Fy fan.
/alf

E0505
Tb1xb5.

Idag har jag skjutit pilarna i jorden
med 60 graders vinkel. Men du må
tro att det var ett slit med
stenbumlingarna som måste upp
först.

Gräsänkling som vanligt: i går flög
Inger med Elin till London.
Tillbaka först på måndag. Nu borde
det egentligen “jumpas for joy”.
Ebbe

A0506
Kg8 - g7

Jaha - och hur lätt är det att jumpa
for joy i Osby? Jag förstår att du
tycker det är tråkigt att vara ensam
- själv skulle jag tycka annorlunda.

Tydligen är det fler kroppar som
fordrar mycket fysiskt arbete - min
gör det inte. Däremot sitter det en
hjärna i toppen på kroppastôllen
som fodrar rastlös verksamhet och
det ställer till problem. Särskilt när
den (krôppen) ser ut som bilden
FÖRE i Arne Tammers annonser -
om du nu kommer ihåg dom från
anno mitten på förra seklet.

Min idol var Bertil Hansson,
skräddarens son (ja det var visst
osäkert. Däremot visste man med
säkerhet att han var son till
skräddaren hustru). Bertil såg ut
som Tarzan eller Arne Tammer
EFTER och var drivande när det
gällde idrottsliga lekar.

Vi anlade en primitiv idrottsarena
nere i byn och hade lustiga täflingar
i manliga idrotter. Fast vi fick
aldrig rätta rotationen på diskusen
(en plåskiva som vi hittade på
farsans verkstad). I stället höll den
på att halshugga Inge (ja, vad hette
han i efternamn?) - men Gud eller
Allah höll ett öga på honom och
plåtskivan och fick honom att böja
sig framåt för att undersöka något
samtidigt som diskusen passerad
den plats där hans smala hals
befunnit sig sekunden innan.
Säkerheten var inte den bästa på
planen.
Undrar om han lever fortfarande?
Troligen inte - han hade en farbror
som vi barn förundrades över.
Mannen stod upp vid matbordet,
vilket var mycket underligt. Han var
sjuk i aschlet sa Inge. Och det var
ärftligt sa Inge.
/alf

E0506
Td2-e2.

Ja, tänk vad man kunde ha roligt
som barn - och med ofta(läs alltid)
enkla medel!
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Idag har jag gödslat. Här är det
ingen hejd på muntrationerna.
Ebbe

A0507
Tf8 - e8

Ibland är jag oförskämt pigg. I går
gick jag till sängs halv tolv men
somnade inte förrän en timme
senare. Så vaknar jag halv fem,
ligger vaken en timme tills jag
tröttnar och går upp för att börja
arbeta vid datorn. Och inte har jag
ont i huvet. Jag har märkt att sedan
jag började ta två GinkoBiloba-
tablet ter  per  dygn  så  har
h uvudvä r ken  bl i vi t  m i n dr e
framträdande. De riktiga anfallen
har blivit lindrigare och det kan gå
ett par dar i sträck utan att jag
behöver ta TreoComp.
Märkligt.

Så du gödslar. Men det är väl inget
riktigt arbete. Det är däremot
grävande i potatisland, som jag nu
skall börja med.
/alf

E0507
Tb5-b2.

Pröva också gärna Rosenrot, om du
inte redan har gjort det!

Nu ska jag komponera en V75:a.
Sedan ska jag lokalvårda.
Ebbe

A0507-2
Te8 - e3

Jodå jag har äter /dricker Rosenrot
ibland. Fast då leviterar jag
nästan....

Nu skall jag ha mat och sedan
programmera macro - mycket roligt.
/alf

E0507-2
Te2xe3. Du måste väl slå med
bonden: f4xe3. Jag igen: Ld3-e4.
Ebbe

A0507-3
OK
Lc7 - g3
Nu skall jag se Cykeltjuven - om det
nu är något att se.
/alf

E0507-3
Kg1-f1.
Ebbe

A0508
Td8 - d6
Efter pigghet kommer trötthet. Det
är MAKTERNA som djeflas.
/alf

E0508
Le4-f5.

Ditt meddelande är litet kryptiskt.
Menar du bara, att du känner dig
trött? Själv går jag omkring med
ständig träningsvärk. Kanske har
jag blivit allergisk emot arbete.
Ebbe

A0509
Kg7 - f6

Jag skrev att jag kände mig pigg,
men det skulle jag inte gjort.
Makterna sände omedelbart trött-
hetsstrålning för att kompensera.
Utmana inte ödet....
Träningsvärk har jag inte, ty för
detta krävs muskler att ha sådan i,
och det har jag inte.
Sverige har åter utmärkt sig
internationellt sett. Inte utan att
man skäms lite för att höra till dem
som jämt skall komma med riktigt
korkade förslag.
T i d i g a r e  h a r  v i  d e s s a
genusfeminister som förnekar
biologiska skillnader mellan
kvinnor och män.

Så har  vi  den  fan tast iska
sexköpslagen. Bara svenskar kan tro
att den kommer att förändra
prostitutionen.

Och nu det senaste: Prestationslön
för domare. Varför inte ackord?
Man skulle kanske införa en
prislista? Från Livstid - 50000:- till
dagsböter för 5000:-. Eller varför
inte låta böterna gå direkt till
domaren?

Det enda positiva är att en enig
svensk domarkår protesterar och så
gör Europeiska domarunionen.
/alf

E0509
Lf5-e6.

Oh, en sån klen man! Tyar du med

lite svagt té med rostat bröd?

Prestationslön åt domare - det är la
en käck, marknadsekonomisk idé!

Idag har jag travat kring i Lund
med Jan Nyberg - och är så trött, så
trött.
Ebbe

A0510
Kf6 - e5

Olika falla dagslotterna. Idag har
det ringt hela tiden och jag har sålt
och levererat 3 CAD-program.
Andra dagar är det dödstyst och
man undrar vad som hänt - om
teletrådarna blåst ner eller så.

Så nu har du träningsvärk i benen.
/alf

E0510
Kf1-e2.

Jäpp, lita på det.

Grattis till affärerna!
Ebbe

A0510
Ke5 - d4

Tack för det. Försäljning menar jag.
Ett mycket segt parti nu när
kungarna skall slåss.
/alf

E0510
Tb2-c2.

Jo.

Får du eller prenumererar du på
Palme-Nytt? Det senaste numret (9)
innehåller  nya sensationella
uppgifter, bl a: Hur dog egentligen
Christer Pettersson? M m
Ebbe

A0511
Td6 - d8

V i  f å r  v ä l  f o r t s ä t t a
kurragömmaleken. Det finns tyvärr
inte många drag att välja på om
man vill tänka säkert.

Nej, jag prenumererar inte på
Palme-nytt. Finns den inte på
webben? Jag har alltid ansett att
Christer Pettersson var den som
sköt Palme av misstag. Sen har det
väl spekulerats om hur han dog.
Blev han mördad eller vad har Anér
kommit fram till?
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Jag såg Uppdrag Granskning i går.
Det är stor skillnad på (vad han nu
heter som friade Bo) och Janne
Josefsson.. Den ene visas knappt
alls på bild - Janne är där hela
tiden.

Vi har talat om rättsröta. Kan det
bli värre? Och kommer det att bli
någon granskning av dessa idioter
till poliser och åklagare? Nej, alla
kommer att gadda ihop sig och
slingra sig ur ansvar och skuld.
Självklart när man hör och ser en
person som xxx-Levin.
/alf

E0511
Lf6-e7.

Har ont i huvet i kväll och orkar
inte skriva något.
Ebbe

A0512
Nu har jag tittat på brädet och ser
att du naturligtvis vill gå till f7 med
Löparen. Då blir mitt drag:
h5 - h4
/alf

E0512
Ursäkta felskrivningen! Dessutom
ett ovanligt dumt drag. Min Löpare
stod bra på e6. Jag går dit igen:
Lf7-e6.

Idag har min vedbod fått ett nytt
tak, ett plåttak. Det är en ren
njutning att se en professionell
hantverkare i aktion.
Ebbe

A0513
a5 - a4

Det brukar ju vara jag som har dålig
koll på rutorna.

I dag fredagen den trettonde har det
inte hänt något obehagligt än.
Detsamma kan man väl inte säga
för Monica Zetterlunds del. Finns
det några stora svenska sångstjärnor
nu? Jag lyssnade och såg på ABBAs
minnesprogram och undrade lite
över deras speciella sound och hur
komplicerad en del av deras musik
var. Om femtio år kommer de att
räknas till klassikerna.

Att se skickliga hantverkare i aktion
har inte varit mig förunnat så

många gånger - ytterst sällan
faktiskt. Just nu håller jag på att
sanera gränsen mot järnvägen som
jag ockuperat med allsköns skräp,
som du kan se. Det skall bli ett nytt
lågt skjul som kan dölja en del av
de prylar man drar på sig.
/alf

E0513
Tc2-b2.

Betr min felskrivning så stod det
faktiskt rätt under rubriken Subject:
Le6-f7.

Jag har börjat tappa namn, ord och
fraser. I går talade jag om “ren
njutning” i fel sammanhang. En
mera adekvat fras är: “Det var en

sann fröjd att beskåda . . .”

Om ABBA och Monica Zetterlund
tycker jag.

Bygg ett skjul snarast!
Ebbe

A0514
a4 - a3

Nå jag tyckte inte det var fel ordval
- varför inte njuta av allt möjligt?

Nu skall jag plåga dig med bilder
från järnvägsvallen. Idag har jag
fortsatt saneringen och skjulet
framskrider sakta. Men det är
väldigt vad lite jag orkar - jämfört
med för några år sedan. Nu vill jag
se  bi l der  på  d i t t  t ju s i ga
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vedbodsplåttak!

Så kan jag inte låta bli att låta dig
ta del av teknikens konsekvenser....
/alf

E0514
Tb2-a2. Inte mycken idé att fortsätta
länge till.

Det var ett lided skjul. Ska det
räcka till? Konstruktion? Slår du
ner trähörnstolparna direkt i
marken?

Skämtstripen var rolig! Var fann du
den? Namnet?

Idag har jag målat med Falu rödfärg
på vedboden. Du ska få en bild i
sinom tid.
Ebbe

A0515
Td8 - a8

Nu ska du ente va sån. Kämpa po
bara! Ja ligger över me en enda

bonne.

Lided skjul? Ja, jo, men det är inte
värt att bygga större på ockuperad
mark. Men en sån här låg lada kan
betraktas som ett förskönande staket
från järnvägen sett. Hörnstolparna
s t å r  i  s k  j o r d a n k a r e  a v
varmgalvaniserad plåt - finns att
köpa på JULA.

Stripen var hämtad ur SvD, en serie
om en odräglig tonårsgrabb, hans
familj och kompisar.

I går såg jag Teamkväll om
daCosta. En generell slutsats man
kan dra är att hela rättsväsendet
grundar sig på tur och otur. Jan G
hade alldeles rätt: det finns
fortfarande häxprocesser i modern
tid. Fast även på 1600-talet satte
man inte tro till barn under 7 år och
idag sägs en tio-årsgräns råda.

Även om de båda läkarna verkar att
vara knepiga typer (vilka läkare är
inte det?) så hela affären usel. Helin
tycks verkligen ha varit i valet och
kvalet.
/alf

E0515
e2-e4.

I går och idag har jag målat på
vedboden. Nå, någon ved har jag

i n t e  i  d e n  u t a n  d i ve r s e
trädgårdsredskap. Det var en del
bräder som hade bytts ut och
tarvade färg. Se bilaga!
Invändigt är boden grymt smutsig.
Vilket föranledde mig till att gå och
köpa en grovdammsugare av märket
Kärcher.

På den andra bifogade bilden ser du
i bakgrunden litet grand av mitt
pilstaket. Att du inte smäller upp ett
dylikt emot tåget!
Ebbe

A0516
c7 - c5

Trevligt att se folk i arbete. Och
riktiga kläder har du också. Och
vedboden utan ved ser prydlig och
nystruken ut.

Den andra bilden visar en yppig
växtlighet på den goda jorden i
Osby, men jag är lite osäker på
avstånd och annat. Ormbunkar
känner jag igen - jo nu ser jag! det
är pilplantorna som bildar ett staket
i rutor.

Här på denna tomt har jag inte på
något sätt ont av tåget. Det går på
sina spår flera meter under nivån
för vår tomt och stör inte alls. Det
som stör är trafikbruset från
förbifarten, men mot detta hjälper
inget - möjligen dövhet.

För växtlighet skall man ha jord och
det har vi inte här. Det mesta är
mörkfärgad grus och sten och det är
bara maskrosor, kvickrot, åkervinda,
balsamin och diverse andra ogräs
som trivs
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I dag slipper du bilden på mitt
skräp, men vänta bara. Det kommer
väl dagar då man kan vara ute utan
att få vatten i ansiktet.
/alf

E0516
Lf1-c4.
Vad ska jag hitta på att skriva om
idag? Etymologi kanske - en
intressant och rolig vetenskap om
ords härledning. Ibland är ords
ursprung ovanligt märkliga. Som t
ex sabotage: det härledes ifrån ordet
sabot, vilket är betecknigen på en
typ av skodon, som användes av
engelska arbetare på 1800-talet. Vid
en arbetskonflikt kastade en arbetare
in sin sabot i maskineriet, så att det
kollapsade. Och ordet sabotage var
fött. Det visste du inte! Men det
stod att läsa i bladet för några dagar
sedan.
Ebbe

A0517
e7 - 36

Nej, det hade jag ingen aaning om.
Verkligt intressant. Stövel heter
boot på engelska - det finns kanske
fler kedjor att följa?

Det är tyst på CAD-fronten så jag
k a n  s n i c k r a .  T a k e t  p å
miniatyrskjulet kan fällas upp i
framkanten fö att det ska bli lättare
att packa. För att jag skulle kunna
skruva fast bakre kanten på plasten
måste jag bygga en spång. Mycket

slit och släp är det. Jag är dödstrött.
/alf

E0517
Sb1-c3.

Vad är det som du ska förvara i det
lilla skjulet? Att “bygga spång”
fattade jag inte, men det kan väl
göra detsamma. Bingen med jord i
bakgrunden - är det den som du
sätter potatis i? Nä, det gjorde du
visst i hinkar. Men kanske inte helt
och hållet.

Om du blev intresserad av
Etymologi vill jag rekommendera
dig att skaffa boken Ord med
historia av Gösta Bergman.

Även jag känner mig så oförklarligt
trött. Så i fredags var jag hos
Hä l soRi n gen  för  en  l i t en
undersökning. Jo, jag hade litet för
högt blodtryck , 160 vilket borde ha
varit 140. På torsdag ska jag dit
igen för ny undersökning.
Ebbe

A0518
Sg8 - f6

Förvara i skjulet? Prylar, tunnor,
hinkar,byttor, krukor, sten, saxar,
korgar, med mera, med mera.

Jodå, i bingen odlar jag grönkål,
gräslök, potatis, ogräs, dill och
rädisor - dom blir skarpa biitra,och
ynkligt små. Smakar pyton men
man måste härda sig.

Bakom skjulet sluttar marken brant
och därför måste man bygga en
ställning för att kunna göra något -
skruva t ex . ..

Jo det är intressant med allt om
man orkar vara nyfiken, vilket jag
inte orkar just nu. Har fått så satans
ont i ryggen. Alltid är det nåt
fanskap som djävlas. Och så stänker
det vatten uppifrån. Inte kan man
vara ute.

Blodrtryck har jag inte tror jag. Det
åker toligen upp och ner och jag har
aldrig begripit vad det skall vara bra
för. Varje gång jag varit utsatt för
d e s s a  s l a n g m ä t n i n g a r  h a r
undersökaren skakat på hufvudet
och mumlat något om att det ligger
mellan 100 och 200 genom
något....Jag äter varje dag en liden
tablett som Birgit säger att jag
MÅSTE TA annars dör jag. Hon
påstår att det har med blodtrycket
att göra.

Vill du ha lägre tryck vid nästa
undersökning skall du ta dig dit
mycket sakta. Åk bil dit, taxi eller
egen. Andas djupt och långsamt
hela tiden, och gör inte en enda
häftig rörelse. Titta rakt fram hela
tiden och tänk på något riktigt
tråkigt. Hoppas på bättring!
/alf

E0518
Dd1-e2.

Så som du ligger i är det inte
underligt att du får ont i ryggen.

Idag har jag målat på uthuset. Och
så har jag varit och köpt en grill.
Grillar ni mycket? Vilken typ av
grill har ni? Har du några goda råd
i detta ämne?
Ebbe

A0519
Sb8 - c6

Vi har en kolgrill av obestämt
fabrikat, som används när Kjelle
med familj är här. Han är specialist
på grillning och har själv en Weber.
Det skall man ha om man skall
räknas som riktig grillare.

När jag är tvungen att behandla
korv med värmestrålning utomhus
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använder jag en elektrisk. Tyvärr
har jag inga goda råd att stoltsera
med.

I dag har jag varit hos tandläkaren,
plågats och betalt för det. Inga hål
men tandsten. Brygga lagd på fyra
lösa framtänder. Hoppas på döden
innan även bottengaddarna ramlar
ur.

I morgon åker vi till Stockholm.
Min telefon, 12543, bär sig konstigt
åt. Ibland är den död, ibland surrar
det bara. Och ibland fungerar den
felfritt. Men om jag lyckas
vidarekoppla den till annat nummer
när den fungerar, så förs samtalet
vidare även när den är död för
övrigt. Märkligt.
/alf

E0519
Sg1-f3.

Idag har jag varit på återbesök hos
HälsoRingen. Nu mättes blodtrycket
till goda 144/70. Jag är m a o en
riktig friskus. Det hade jag ingen
aaning om.

Har du haft dålig pli på Karius och
Baktus? Eller är det generna som
spökar?

Vem är det som reparerar telefoner
nu för tiden? Jag är alldeles vilse i
pannkakan vad gäller post och
telegraf numera.

Hur fick du jord i “bingen”?
Kärrade du upp all den jorden? La
du plast i botten kanske? Hur som
helst en smart låda. Du kunde
presentera den som en konstnärlig
“installation”!
Ebbe

A0520
Sc6 - a5

Du ser att blodtryck kan man
bestämma, friskus där.

Skall svara utförligare på söndag
kväll. Nu åker vi till Stockholm.
/alf

E0522
b2-b3.

Ref till mitt förra mail. Nu ska jag
ut i trägårn och arbeta.
Ebbe

A0522
Sa5 x c4

Mer blir det inte. Trött till tusen.
Natti.
/alf

E0522-2
b3xc4.

Samma här.
Ebbe

A0523
Lf8 - e7

Om tänder: Karius och Baktus har
ingen chans här. Jag har mycket bra
koll på kvarvarande gaddar, mycket
tack vare fluor, som vi diskuterade
för en tid sedan.

Ringer man och felanmäler och
Telias robot Arne inte lyckas lösa
problemet, r inger dom från
Fletronic och undrar varför i helvete
man bråkar.

Bingen. Ingen plast i botten. Jord
kompletterade jag med från olika

ställen och från säckar. Varje år
slänger jag jord från blomlådor och
annat krafs där.

Sån tur att du är en riktig friskus!
Men ta det lugnt ändå och börja inte
hårdträna för stavhopp.
/alf

E0524
Grattis på födelsedagen!
Ebbe

PS Det är ditt drag!

E0524-2
d2-d3.

Konstigt: ditt mail kl 18.28 av
gårdagen hade jag kl 00.25 ännu
inte erhållit. Låg det i någon
brevlåda under tiden möjligen?
Helga nu födelsedagen med en
vilodag!
Ebbe

A0524
d7 - d6

Tack för det! Grönska i motljus är
ofta mycket vackert. På din bild tror
jag mig se ett rådjur eller en gråget
som står och glor på mig....

I Stockholm var jag med Tora och
Frida när de red på Ågesta. Normalt
brukar de skutta runt i hage, men
denna gång red man en runda som
var alldeles för  lång, men
naturskön. Nästan mitt i Stockholm
och ändå tror man att man är på
l a n d e t .  I n t i l l  l i g g e r  e t t

fågelskyddsområde och det var gott
om - tror jag - Kanadagäss. Jag
plåtade paret på ca f0 meters
avstånd och såg aldrig att det fanns
TVÅ ungar - inte förrän jag tittade
på fotot.

Dagen har varit precis som vanligt -
fylld av arbete. I nästa vecka skall
jag åka till en diskbänksfabrik och
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visa dem hur man kan automatrita.
Få se om dom begriper.
/alf

E0524-3
e4-e5.

Hade du någon förklaring till varför
ditt förra mail var så långsamt?

Är Agesta en häst eller någon sorts
anläggning? I så fall: var i
Stockholm? Rider Pia fortfarande?

Var ligger diskbänksfabriken?
Ligger den ev i Ballingslöv, lär du
komma här förbi.

Idag har jag lokalvårdat. Ett tråkigt
Sisyfos-arbete. Och tröttsamt - men
roligt och tillfredsställande när man
väl ser resultatet.

F n läser jag På given order av

S e ym o u r  M  H e r s h .  D e n
l egen da r i ske ,  un der söka n de
reportern skildrar i denna bok hur
USA steg för steg förvandlats från
offer  t i l l  gärn ingsman .  En
omskakande läsning för en gammal
amerikan som jag. Stjärnbaneret
tycks bli allt solkigare. Sorgligt.
Ebbe

A0525
d6 x e5

Sune har också spiwnet.se som
mail-leverantör och det är samma
sak där. Jag har för mig att det inte
kostar något - är det rätt? I så fall är
det inget förvånande att det dröjer
ibland. Swipnet prioriterar inte fria
mail utan låter dom ligga när det
hård trafik. Så det troligaste är att

mitt mail hamnade snabbt hos
Swipnet, men sen dröjde det innan
du fick reda på att något fanns att
hämta.

Har du inte bredband via Telia nu?

Ågesta är en gammal herrgård i
Huddinge kommun. Numera är det
ridskola, stall och tillhåll för en
otrolig mängd hästälskare. Pia med
barn hör till dem - alla rider en
gång i veckan.

Diskbänkarna tillverkas i Hyltebruk,
som ligger på vägen mot Halmstad.

När var du amerikan? Det finns
många kritiska röster i USA. Tur
för dem att de inte lever i Kina, på
Kuba eller i Ryssland.
/alf

E0525
Sf3xe5.

Jag har glömt att fråga Inger om
Swipnet och bredband. Och i kväll,
i natt är det för sent. Om inte mitt
närminne sviker mig, ska du få
besked i morgon.

Agesta eller Ågesta?

Det ska bli spännande att se hur
USA tänker förfara med terroristen,
som bl a sprängt civila Cuba-
flygplan i luften. Batistagossarna är
inte Guds bästa barn precis. Eller är
det kanske det dom är?
Ebbe

A0526
0 - 0

Gården heter Ågesta - inte Agesta.
Problemet är att ringen över a syns
dåligt i vissa fonter som t ex Arial,
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som vi använder . Med exvis Courir
syns det bättre. När det gäller
filnamn använder jag helst inte
svenska tecken, även om det
numera är fritt fram. Så var det inte
på DOS-tiden och det hänger i.

Spännande? Tja, jag vet inte.
Oavsett vad Bush beslutar kommer
det att gå åt helvete för honom. Att
ha en sådan sits önskar jag inte
någon - hur illa jag än tycker om en
beslutsfattare.

F ö har jag hittat en kvinnlig
självmordsbombare som jag känner
sympati för . Ryska soldater
fängslade hennes man i Tjetjenien.
När hon besökte honom i fängelset,
skar chefen upp magen på mannen
och körde in hennes huvud bland
hans inälvor. Mannen dog, kvinnan
släpptes. Någon månad senare gick
hon in i fängelset till chefen och
utlöste sin bomb. Bra gjort.

Domaren är alltså inte olämplig för
att han är homo, utan för att han
betalt för sex. Hade han varit gift
och hetro och köpt en päls till sin
kallsinniga fru för att få ligga med
henne och hon anmält detta hade
han också åkt dit.

Arma land.
/alf

E0527
Sc3-e4.

Återigen ett mail från dig vilket
ankom först idag. Jo, det är som du
tror: vi har gratis Swipnet. Och
Telia br4dband.

Jag är på väg till klassträff i Hörby.
Ebbe

A0527
Dd8 - d4

Det mail som inte kom fram direkt
sände jag 16:20. Antagligen är det
mycket stark trfik vid den tiden och
då är det lätt att en del mail glöms
bort eller prioriteras fel. Få se om
detta sena mail fungerar bättre.

Har just hämtat Pia i Nässjö - hon
skall delta i någon sorts klassträff i
morgon. Det är tydligen hög tid för
klassträffar just nu.

Jag måste nu ta hand om
beställningar som ramlat in under
dagen .
/alf

E0528
Ta1-b1. Du slår hästen (fy!): D4xe5.
Jag igen: Lc1-b2.

Jag röjer och städar i vedbon så
svetten lackar.
Ebbe

A0529
De5 - f5

Nä, det är klart. Arbete föder mer
arbete. Inte kan man ha det skräpigt
i en vedbod som är nymålad och har
nytt plåttak. Passa dig för att
renovera huset....

Även här jobbas det så svetten
lackar. Lackar? Är det en liknelse
att man blir nymålad, glänsande,
lackerad? Vad säger experten?

Har du fått post nyligen? Jag är
alltid nyfiken på om Posten sköter
sig.
/alf

E0529
0-0.

Jo, tack för brev som jag fick
häromdan, vilket jag har glömt att
nämna.

Din tolkning av “svetten lackar”
tycker jag verkar plausibel. Är ej
medtaget i Bevingade ord.

Grovjobbet i vedbon är nu klart.
Men det återstår att täta den, så att
det inte blåser in så mycket smuts.
Det värsta var dock all spindelväv.
Puh!

Ebbe

A0530
Sf6 - g4

Jojo - den satans naturen skräpar
ner överallt.

Har planterat växter hela dagen - i
krukor, i lådor, på friland. Fy fan
för naturen.

Nu skall jag förbereda för
morgondagen i Hyltebruk. Puh.
/alf

E0530
h2-h3.

Idag har jag grästrimmat hela
tomten, slagit kirskål med lie, klippt
ner murgröna, m m och är nu så in
i bänken trött och ledbruten.
Ebbe

A0531
Sg4 - h6 Uselt drag. Vet inte vad
jag tänkte på.

Så har jag varit i Hyltebruk och
förklarat. Och visst köpte dom -
alltihop. Det är märkligt. Dom hade
haft flera stora programutvecklare
där men inte blivit nöjda med
någon. Nu var dom entusiastiska till
tusen. Så nu skall jag programmera
fram något som gör att CADen
a u t om a t i s k t  r i t a r  u p p  e n
diskbänksplåt så som den skall se ut
inan den bockas i kanterna. Kul.

Inte utan att man begriper varför det
alltid varit krig i Europa.
Fundamentalister i alla länder -
förenen er! Livets mening är att
slåss! Nationalism är bäst! VI är
bäst! Inga turkar! Jobben åt oss -
inte åt andra!
/alf

E0531
Se4-g3.

Ja, jag satt länge och grunnade på
vad det var för djävulsk uträkning
med att flytta hästen till g4.

Grattis till affärerna! Det måste vara
väldigt roligt för dig att få ett sådant
gensvar (“jag har i alla fall inte levt
helt förgäves”).

Cynikern hävdar, att krigseländet
började när den första människan
inhägnade ett område och sa att
“detta är  mitt”. Ägo- eller
egendomsfundamentalisten var
född. Dock finns även andra
aspekter.

Ebbe
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