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A050601
Df5 - g6

Jo, det är mycket roligt att som
gammal gubbe kunna leda och
öve r t yg a  u n g a  “ l e j on ”  i
trettioårsåldern.

Din cyniker har fel - delvis. Så här
är det - i min världsbild:

Det finns skapare och förvaltare.
Alla tillhör släktet humans, indelat i
flera nivåer. De finns spridda över
hela universum, på alla miljarder
galaxer.

Vi tillhör den lägsta graden
humans, men vi har tagit stora steg
mot att stiga en nivå. Den gränsen
går vid att vi kan skapa någon typ
av varelse som kan reproducera sig
själv. Hur lång tid är det dit? Tja,
de flesta av våra forskare tror på att
det kan ske inom hundra år - med
den grad av kunskapsacceleration
som råder i dag.

Varför älskar vi våld och krig?
Därför att vi är spegelbilder av våra
skapare. Varför verkar det som om
allat nivåer av humans har driften
att skapa? Spänning, mening, heter
orsaken. Hur långt kan jag nå? Vad
kan jag åstadkomma?

För våra skapare ligger utmaningen
i att se om vi kan klara oss från
självdestruktion genom att använda
den kunskap och intelligens som
finns inbyggd i oss. Och vi prövas
s t ä n d i g t .  Del s  t es t a r  m a n
mikroorganismer, virus, bakterier,
för att se om vi kan hålla dem på
avstånd. Dels sker det genom ideer,
som planteras hos enskilda
människor, idéer om exvis religion,
raslära. Inget är mer spännande för
skaparna än att följa utvecklingen,
att satsa och spela på utgången, att
använda alla tillåtna och ibland
förbjudna knep för att förutse eller
manipulera i den riktning man
önskar.

Det är här förvaltarna kommer in.
De är Universums resenärer, med
sina egna speciella områden, sina
egna stoftkorn i form av planeter att
bevaka. T o m vi, på denna ynkliga

planet, har tagit de första stapplande
stegen på förvaltar-området. Men
där kommer utvecklingen att gå
långsammare - vi hämmas av De
S t o r a  V e t e n s k a p s m ä n n e n ,
Aristoteles, Einstein, som har satt
gränser för vad som är möjligt.
Sådana gränser, formade av genier,
är långlivade.

Förvaltarna utför givna order. De
har nycklar till generna i en
påbörjad varelse, de kan manipulera
och modifiera den rytm som
bestäms av kromosomer och
gravitationsfält i en varelse som
skall födas. De kan påverka
motståndskraften i befintliga
bakterier och de kan plantera nya
skapelser i vår miljö.

Och ibland är de olydiga. Ibland
leker de sina egna lekar - lekar som
bara sanktioneras av skaparna om
resultatet av dem kan ge upphov till
mera spänning.

Men varför berätta om detta? De
flesta humans är så inlåsta i sin
“lilla, lilla värld av blommor”. De
dyrkar sin tids vetenskap, tror på
vad de blir tillsagda och slåss gärna.

I dag har jag paus. Imorgon skall
jag planera.
/alf

E050601
De2-e5.

Din världsbild är fantastisk! Hur
har du fått den? Genom studier, via
en uppenbarelse - eller vad? Är du
seriös, eller spånar du bara?

Om vi lämnar “marsmänniskorna”
därhän, kan jag i viss mån köpa din
världsbild. Världshistorien kan ge
intryck av att vara en regisserad
såpa. Människorna står inte riktigt
att känna igen; de verkar ofta vara
regisserade. Du menar att Skaparna
testar olika ting/företeelser och
spelar om utgången. Tja, man skulle
kunna tro det.

Men from sounds to things: försök
att ge konkreta exempel! Hitler,
Churchill, Stalin och Roosevelt
deltog i samma “teaterföreställning”
och hade samma regissör? Eller

hade var och en sin egen regissör
och dessa regissörer spelade om
utgången? Jag vet inte vilken tanke
som är värst.

Men förvisso händer det mycket
konstigt och svårförklarligt här i
världen: Palme-mordet, Eustonia-
katastrofen bara för att nämna något
ifrån vår egen horisont. Nå, Sven
Anér menar sig förstås ha löst dessa
gåtor. Kan han ingå i samma såpa
med samma regissör? Dock och
ehuru: det blir väl konspiratoriskt.
Eller kan “livet” vara en enda stor
villfarelse?!
Ebbe

A0602
b7 - b6

Det var många frågor - som jag inte
kan besvara. Jo, några. Som jag sagt
tidigare är det lätt att skaffa sig en
klar världsbild genom att läsa,
forska och sammanställa uppgifter
och fakta utan skygglappar och utan
principiella fördomar. Man skall bar
lära sig att ha sin uppfattning för
sig själv. Här och nu blir man inte
dödad om man framför åsikter som
inte passar - man blir bara
förlöjligad.

Jag spånar inte - jo ibland, som alla
andra.

Men livet på Jorden är ingen teater
med en eller flera Skaparrgissörer.
Det fungerar inte alls så.

Här en bild från två Skapares
samtal på Klubben en solig dag:

-Nå det var trevligt att se någon
med samma intressesfär som jag.
Har du lust att ta ett parti?

- Det kan vi göra. Men först måste
jag berätta en rolig sak som jag såg
på memmot när jag gick hit. Vi har
ju ofta talat om den svårförståeliga
ointelligens som dom visar ibland.
Hör här: En regering i ett land
flyttar en myndighetsverksamhet
som går ut på att skicka saker runt
till olika platser i landet - till en ö!!
Med deras transportsystem måste
det vara rekord....

- Nej, det tror jag inte. Det går att
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hitta värre. Ta till exempel när
något av våra förvaltarskepp varit
tvunget att landa och dessa humaner
fått syn på det.. Vad händer när de
berättar vad de sett? De blir
utskrattade! Är inte det ointelligens
så det förslår? Och jag kom att
tänka på en sak.... Jag har glömt
varför vi har den där klausulen att
ingen Förvaltare får landa och
officiellt visa sig för humanerna?
Visst skulle det vara extra
s p ä n n a n d e  oc h  g e  s t ö r r e
möjligheter...

- Jo det är en gammal regel. Räknat
i Tellusvarv ligger det bakåt mellan
1000 och 500. Då hade vi en trend
att vi skulle visa och lära bort
enklare saker - förklara och leda.
Minns du inte spelen vi hade då?
Nej du börjar väl bli lite varvad...

Inte gick det att förklara för dem.
Vi var gudar, vi kom från himlen,
vi skulle dyrkas. När vi visade dem
enkel kirurgi och hjälpte några av
dem som dött i olyckor med nya
organ - vad händer? Det var en
hemsk rapport vi fick efter några
varv. På ett ställe skapade man en
religion där man skar ut hjärtat på
levande humaner - till vår ära. Ja du
kommer kanske ihåg nu. Det finns
hur många exempel som helst.

- Jo - och det som retade CH mest
var att det var totalt oplanerat.... he,
he Hur skulle vi kunna spela om
oplanerat...?

- Minns du Europaspelen? Det var
nära att vi fick avbryta i förtid. Det
g i c k  fö r  l å n g t .  V i  f i c k
demonstrationer - kommer du ihåg
alla dispyter på memmot? Och
resultatet ser vi nu - begränsningar i
i manipulförsamlingen. Inget är
som förr. Mindre insatser, mindre
spänning.

Vem var det som kom med förslaget
om att köra en manipul på en
slumpmässigt vald human i Europa,
och ge honom lämpliga doser
karisma, inskränkthet, vansinne,
utstrålning, tur, bondslughet m m?
Var det CG? Jo, jag tror det. Han
försökte göra blandningen så att den

skulle tangera gränsen för totalt
oplanerat - och det skulle reta CH.

- Hur satsade du? Själv förlorade
jag. Inte kunde jag tro att dom
redan efter 20 varv skulle bära sig
åt som totalidioter igen - bara för en
enkel manipulhumans skull. Har du
förresten hört att man talar om att
dra igång ett nytt Europaspel? Och
dessutom blanda in ryssar?!

- Nej det tror jag inte. Det finns
flera andra pågående att satsa på.
Och  fakt iskt  mycket  mera
spännande. Ta t ex den där svarte
humanen - han som man gjorde den
allra enklaste operationen på.
Märkligt att resultatet blev så bra.
En total karaktärsförändring utan
geningrepp. Har du satsat?

- Nej. Jag satte däremot en del på
muslimer. Det finns dom som säger
att där kan det närma sig
OPLANERAT och då blir det större
insatser.

- Jo. Men skall vi ta det där partiet
nu. Vad säger du om att bara köra
med enkel tankestrålning. Vi väljer
en human, kör var sin strålsimul,
spelar in och för över fältet till
närmaste Förvaltarskepp?

- Visst, det blir bra. Men vem? Det
finns en kul liten där, Anér... Vad
säger du?
------------------------

Där bröts förbindelsen.
/alf

E0602
De5-e4.

Går man in via Google och klickar
på DEN STORA ILLUSIONEN får
man en mängd napp. Som väntat
var jag inte ensam om denna tanke/
misstanke.

Den här gången spånade du
rejält(?). Kusligt nöjsamt.

Det känns som att vara tillbaka på
ruta ett: Det enda man vet är att
man ingenting vet. Man TROR
desto mer. Det borde oroa oss
mycket!
Ebbe

A0603
Dg6 x e4

Det förvånar mig lite att du vill
byta....

Spånar jag? Hade jag ingen
aaaaning om.

Det där om Google begrep jag inte.
Menade du söker på DEN STORA
ILLUSIONEN? Då får man mer än
6000 napp.

Om tro och vetande har vi helt olika
uppfattning. Jag tror inte på
någonting men finner väldigt
mycket möjligt. När det gäller
vetande finns det en otrolig mängd
fakta som man kan ta del av och
dessa fakta kan man använda för att
bygga sannolikheter. Det är vad jag
roar mig med. Att säga att man
ingenting vet är väl drastiskt.
Däremot är det nyttigt att vara
medveten om att man inte vet så
mycket - och inte så självsäkert som
en del ger sken av.

Det verkar som om vi skulle få mer
att göra. När tyskarna frågar USA
om FastCAD blir de hänvisade till
oss. Det finns inte längre någon
tysk handlare - han gick tydligen i
konkurs. Nu har jag fått mail från
två tyskar och kanske blir det fler.
Tror inte att det blir så kul - sånt
kan man tro om.
/alf

E0603

Sg3xe4.
Nja, i så fall såg du nog inte vilka
möjligheter du hade med Damen.
Nu trodde jag förstås, att du skulle
spela Ta8-b8 och sedan Lc8-b7.

Nej, trosfrågor har jag inte mycket
till övers för. Intellektuellt sett
känns det oanständigt att syssla med
dylikt. Det leder ingen vart. Det är
ju fullständigt omöjligt att föra en
vettig diskussion med troende. som
bara refererar till overifierbara
orimligheter.

En annan sak är att formulera
hypoteser och sedan vetenskapligt
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pröva dem. Så bör trosfrågor
hanteras. Annars är det i bästa fall
fråga om sagor eller poesi, som i
och för sig kan vara förtjusande.
Ebbe

A0604
Lc8 - b7

Din tillåtna värld förefaller mig lite
trång och fantasilös. Kan du ge
exempel på vad som är meningsfullt
att diskutera? Politik förstås.
Historia, arkeologi? Men hur kan
man vetenskapligt bevisa något?
Beror inte detta på tidens kunskap?

Fenomen som inte kan direkt
förklaras med denna tids vetenskap
faller alltså utanför ramen. Jo, jag
har förstått det under de här åren.
Men jag begriper inte att du är så
intresserad av konspirationsteorier -
där är man väl ute på svag is oftast
när det gäller bevisningen.

Nåja, det finns ju annat att tala om.
Vädret, t ex som är åt helvete. Eller
trädgårdsarbete.
/alf

E0604
Se4-g3.

Nej, för min del får du gärna
diskutera vad du vill. Men när det
gäller ockulta fenomen har jag svårt
att bidra med något. F ö känner jag
mig litet diskussionstrött för
tillfället. Men rätt som det är dyker
det väl upp något intressant.

Med att “man ingenting vet” avsåg
jag främst de yttersta tingen. Men
självklart vet jag, att 1+1=4, 2+2=5
och 0+0=8(det framgår klart om
man staplar nollorna på varandra).
Ebbe

A0605
Sh6 - f5

Världen är helt sjuk. Jag tänkte
köpa toner till min nya färglaser
och började leta efter priser på
nätet. DUSTIN visade sig vara
billigast med 3071:- för en hel sats
med fyra patroner , som räcker för
3-4000 sidor.

Men så ser jag att dom har sänkt
priset på min skrivare, komplett
med alla tillbehör till 2595:- och då
har man ett års garanti igen. Så då

köper man en hel skrivare bara för
att få toner....

Av din matematik framgår tydligt
att på det området stämmer din
slutsats om att man inget vet.

Själv bygger jag komplicerade
macron för Decosteel. Undrar just
hur länge jag skall kunna hålla en
sån här gammal hjärna igång med
problem som borde skötas av 20-
åringar...
/alf

E0605
Sg3xf5.
Du slår tillbaka: e6xf5. Jag igen:
Tb1-e1.

Vad är Decosteel?

Hur går det till att bygga macron?
Kan du på ett enkelt sätt förklara i
stora drag? Bygger tekniken på trial
and error? Eller på viss matematik?
Eller slår du i tabeller? Vilka
förkunskaper krävs? Jag har inte en
susning om vad du sysslar med.

Har just återkommit efter en timmes
långpromenad. Nu ska vi äta
middag och  jag ska  väl ja
taffelmusik.
Ebbe

A0605-2
Le7 - d6

Decosteel är det bolag som jag
besökte i Hyltebruk - dom tillverkar
diskbänkar.

Jag skriver macron som ritar upp
plåtutbredningen för en bänk med
angiven längd - och gör det helt
automatiskt.

Det är ganska omöjligt att enkelt
förklara hur det går till - jag har
försökt , men det är inte lönt . Det
bygger  på  koordinater  och
matematik och kunskap om hur
CADprogrammets dataspråk
fungerar.

På min hemsida har jag berättat en
del och gett exempel under Nytt om
kunder.

Nu skall jag fortsätta till 2100, när
Kunskapskanalen kör historia om
unionen.
/alf

E0605-2
Te1-e2.

Det är sent. Trött och sömnig.
Ebbe

A0606

F5 - f4

Börjat tidigt med firande av
Nationaldagen? Viftat med flaggor i
natten? Druckit vin, öl och sprit?
Skrålat okontrollerat på tomten? Jo,
jo - då tar åldern ut sin rätt.

Själv är jag som vanligt pigg, glad
och nykter. Ja, fy tusan.
/alf

E0606

Leve Sverige! Till lands, till sjöss,
till häst, till sängs!
Ebbe
f2-f3

A0607
Lb7 - a6
/alf

E0607
a2-a4.
Ebbe

A0608
Ta8 - c8

Strax kommer grannar över till oss
för att få min speciella Gruvös
frestelse med tillhörande dryckjom.
Bäst att maila innan.
/alf

E0608
Skål!
Tf1-e1.
Ebbe

A0609
g7 - g5
Detta börjar bli ett ganska tråkigt
parti.
/alf

E0609
Lb2-f6.
Instämmer. Men vi kan väl göra
några drag till och se om något
händer. Annars kan vi ju ta remi
och börja på ett nytt parti.

Såg du Bullitt på TV2 i kväll? Jag
fick ingen ordning på storyn.
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Det är sent. OCH ännu senare blir
det, om jag ska sitta här och försöka
komma på några djupsinnigheter.
Ebbe

A0610
h7 - h6

Nej, jag såg inte Bullit. Men i
onsdags spelade jag in den nya
franska serien om Napoleon. Ja jag
missade en del i början. Annars har
jag inte sett något på TV - antingen
arbetar jag eller så läser jag. Just nu
Rubicon av Tom Holland.

Så letar jag efter en läcka på taket.
När det regnar riktigt länge och
orden t l igt  droppar  det  vid
ventilationstrumman i mitt badrum.
Men takhelvetet är helt, så vitt jag
kan se.

Lämnade bilen på VOLVO för byte
av olja och filter. - alltså ingen
riktig service.

-984 kronor sa mannen. -Som hittat
, la han till. Måste nog leta upp en
annan verkstad, även om den inte
ligger på gångavstånd.

Fy vad jag är trött på det mesta.
/alf

E0610
Lf6-e7.

Även jag såg Napoleon, men blev
litet besviken. Det måste man bli,
om man läst boken av Herman L
(tvekar om stavningen: qui, qv eller
kv?).

Jo, vattenläckor kan vara grymma.
Det behöver ju bara röra sig om
bråkdelen av en millimeter.

Konstigt: Volvo brukar ju ha fasta
priser. Varför gick det inte på
service? Kolla igen!

Nog blev det sent igår alltid: jag
glömde sätta “djupsinnigheter”
inom citationstecken.

“Trött på det mesta”. Jovisst.
Egentligen borde man göra något
radikalt annorlunda, så att man
piggna till igen. Men det är man ju
för trött till.
Ebbe

A0611
Jaha, då måste vi decimera
trupperna igen.

Ld6 x e7 - och då följer
Te8 x e7 Tc8 - a8

Jag tror att när Herman skriver om
Napoleon stavar han Lindquist.
Skriver han om Karl dussin heter
han Lindkvist och när  han
behandlar drottning Kristina gör
han det under Lindqvist. Någon
djefla ordning får det vara.

Service på moderna bilar skall göras
efter 3000 mil och detta åkdon har
bara rullat 1200. Så då heter det
oljebyte, som man bör göra oftare,
speciellt om det är en turbo - allt
enligt Bosse Bildr.

Skönt att det regnar så man slipper
gå ut. Senare skall vi gå till
grannen på nedersidan.
/alf

E0611
Te1-e5.
Jag tror vi kan stanna där. Ska vi
börja på ett nytt parti? (du hade ett
skrivfel förresten: Te2 x e7. För den
händelse att du spar protokoll)

Mitt förra mail slutade med ett
exempel på Moment 22. Hade du
ingen kommentar?

Så nu ska han ut och sypa igen.
Nåja, lever och njurar behöver
spolas ibland.
Ebbe

A0612
Vad skall du göra på den rutan?
f7 - f6

Ger du upp? Varför inte kämpa till
det bittra slutet? Håll fanan högt
och trumpeta en fanfar!

Skrivfelet är tillrättat. Begriper inte
hur det kom dit - i min schackbok
står det rätt.

Världen är full av moment 22-
sammanhang. Jo, visst var det
fyndigt, men som vanligt bör man
sakta dra sig ur alla sådana
fallgropar.

Jag super aldrig. Däremot dricker

jag öl och små, små kvantiteter
brännvin.

F ö jobbar jag ihjäl mig. Hoppas det
blir en skön död.
/alf

E0612
Te5-d5.
Tydligen missförstod jag dig. Nå, då
kör vi to the bitter end.

Har du förresten läst Moment 22 av
Joseph Heller?

Nu börjar det dra ihop sig till
väpnad kamp om bosättningarna på
Västbanken. Det slår mig en
tankeställare: Kunde man inte
försöka köpa stridsäpplet av
palestinierna?! Det rör sig ju bara
om liten landremsa, som inte är
större än 1/9 av Gotland.
Ebbe

A0613
Även om det är mindre intressant
när pjäserna är få, känns det lite fel
att gå med på remi när man har
övervikt på en löpare. Å andra
sidan....

Tf8 - e8

Jo jag har läst åtminstone halva
boken. Det var för 20-30 år sedan
(tror jag) och jag minns att det
handlade om militärt tänkande - var
det inte en flygplats inblandad? Det
blev för tungt för mig med detta
harvande av idiotier i rutiner,
tänkesätt och konsekvenser, så jag
orkade inte.

Sen dess har jag en viss aversion för
sådan “ekorrhjul”. Kanske jag inte
begriper alls?

Sälj idén till Israel. Eftersom den är
god ur förnuftssynpunkt är den
också död. På båda sidor finns en
bastant religiös fundamentalism
som hindrar all klokskap. Ja jag
anser nog att den muslimska är
s t e g e t  vä r r e .  D e  j u d i s k a
nickegubbarna med skruvlockar och
svarta kläder verkar så löjliga att
man knappt kan ta dom på allvar.
/alf
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E0613
Td5-d7.
Ja, det var förstås en tabbe att
lämna e-linjen med Tornet. Vad
skulle du ha gjort?

Inte heller jag minns mycket av
Moment 22. Men jag tror att den
handlade om en amerikansk flygare,
stationerad i Italien, som greps av
avsky för krigets vansinne och ville
bli vapenvägrare. En sådan anhållan
godkändes dock endast vid sjukdom.
Så han sa sig vara sinnessjuk. Men
en sinnessjuk är ju inte tillräknelig,
varför hans anhållan avslogs.
Moment 22. Ungefär så tror jag
storyn var.

När man tänker efter, är historien
fu l l  a v Mom en t  22 .  T a g
häxprocesserna i Sverige på 1600-
talet: En utpekad “häxa” fick ofta
genomgå vattenprovet. Hon hölls
under vatten i 10-15 minuter.
Överlevde hon, måste hon vara i
förbund med djävulen - och brändes
på bål. Dog hon, var hon oskyldig -
och kom till himlen. Ja “harre
djävlar”! (som Bengt Holtzberg
brukade säga) Kanske är det så:
man måste vara död för att få rätt.

Idag erhöll jag ett nytt nummer av
Palme-Nytt med nya skandalösa
avslöjanden. Har Sven Anér klart
för sig (han har bra på fötterna)
lever vi inte längre i en rättsstat
(om vi nu någonsin har gjort det)!
Ska det på nytt ångerfullt heta: “Det
kände vi inte till; det hade vi ingen
aaaning om!”

Du borde faktiskt prenumerera!
Ebbe

A0614
Te8 x e7 -då tar du tillbaka
Td7 x e7 La6 - c8
Nja, jag vet inte vad som hade varit
bättre..

När du berättar om Moment 22
kommer jag också ihåg mer av
storyn. Och visst är världen full av
M22. Ibland tror jag att det bara är
sådana som frodas. Har du läst fler
av Joseph Heller? En av de roligaste

som står i min hylla är Gud vet -
om David som reflekterar om livet
på sin ålders höst.

Det s k rättsväsendet har jag slutat
tro på för länge sedan. Det började
för länge sedan för min del -
Hel a n der ,  Ha jby,  m i n i s t er
Geijer,Guillo, Osmo Vallo osv. Fast
nu har det varit extra tätt mellan
skandalerna. Det handlar bara om
tur eller otur här i livet.

Prenumerera på fler tidningar? Nix
jag håller på att säga upp en del av
de jag har. Har upptäckt att jag i
alla fall inte hinner läsa dom. Och
vad har resultatet av alla Anérs
avslöjanden blivit? Finns det några
alls?
/alf

E0614
Te7-e1.

Jo, också jag har faktiskt läst Gud
vet av Joseph Heller. För många år
sedan. Jag minns bara, att jag tyckte
den var intressant/bra. Den står i en
hylla på landet.

Nu surrar ollonborrarna över
gräsmattan. Läste i Norra Skåne om
olika bekämpningsmedel. Priset får
nog gå till den man, som gick till
attack med dammsugaren! Har ni
dylika kryp även i Småland?
Ebbe

A0615
Lc8 - d7

Ollonborrar har jag inte sett här.
Det är mest sniglar, myror,
getingar, snytbaggar, flugor,skator
och andra flygfän.

Dammsugare är gammalt. För ett
antal år sedan skulle jag laga något
på taket vid skorstenen till den
öppna spisen. Hela tiden var det
getingar som höll till där och
störde. Snäll som man är försökte
jag tala till dem och tillhålla dem
olämpligheten i att bråka, men dom
satans busarna brydde sig inte om
detta utan blev närgångna på allvar.
Jag försökte också med tankekraft -
slå dom mellan facettögonen med
en miniatyrbatong - men även detta
misslyckades.

Så såg jag att det fanns ett litet hål i
takskägget där dom kröp in och ut.
Tydligen hade dom bo där inne
någonstans. Och en av de värsta
busarna hade fräckheten att sticka
mig i nacken.

Då var måttet rågat. Det gjorde
djävligt ont och jag gick ner och la
en TreoComp på gadden.

Sen hämtade jag min stora
industridammsugare, langade upp
den på taket och gillrade upp
slangmynningen så att den låg
precis vid busarnas ingång...

Det var inte lätt så under tiden hann
ytterligare en getingjävel sticka mig
- denna gång på högerhanden.

Nå, till slut satt slangen fast som
den skulle, och jag sparkade igång.
Nu blev det ett liv och ett kiv. De
dummaste åkte in först - som
vanligt. Andra, som kom för nära
slangen och kände suget, försökte
backa och lyckades ibland. Dom
som kom inifrån hade inte en chans
- SLURP -- direkt ner i gammal
sågspån.

Jag lät den stå på i en timme medan
jag vårdade mina stick och drack öl.
Sen försökte jag fortsätta med
arbetet och nu var det ganska tomt
på gulrandiga busar - i luften, alltså.
Däremot var det ett satans liv i
dammsugaren - det lät som tidernas
slagsmål därinne.

Det var vackert väder och jag lät
dammsugaren stå kvar på taket över
natten - hoppades väl att de skulle
begripa att döden var en lämplig
avslutning.

Dagen efter var det dödstyst där
inne. Jag sparkade till den några
gånger men ingen protesterade.
Försiktigt öppnade jag den och
tittade ner i behållaren. Inte en enda
geting stod att finna!!

Under natten hade de hittat vägen
ut genom slangen och under
svordomar och hämndlystna tankar
lämnat sitt fängelse.
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Fast nog tyckte jag att det var lite
mer vimmelkantiga gulingar som
irrade omkring sitt hål - lite
försiktigare och liksom avvaktande.

På hösten pluggade jag igen hålet
och sen har jag inte haft problem
med dem mer.
/alf

E0615
Te1-a1.

Rååligt! Den historien hade dugt
som kåseri i vilken tidning som
helst.

Ollonborrar, fästingar, myggor,
knott, flugor, snytbaggar, etc. Vad
tänkte “han” på, när han skapade
dem? Och hur hann “han” med allt
på endast sex dagar? “Herrens
vishet är outgrundlig” - så är det
med den saken.

Och Napoleon trampar på i
kragstövlarna. Såg även du del 2 i
kväll? Den här kostymfilmen känns
ganska likgiltig. Den “ger” liksom
ingenting. En historisk dokumentär
hade varit mycket intressantare. Det
finns ju så mycket bevarat ifrån
Napoleon-tiden: gator och torg,
palats, hus, möbler , kläder,
husgeråd, vapen, etc. Och inte
minst hans ättlingar, som lär finnas
än idag.
Ebbe

A0616
a7 - a6

Hade tänkt fortsätta på vad som
h ä n d e  s e n a r e  d e n  d ä r
getingsommaren, men det är för
varmt och jag är helt slut efter att
ha varit på begravning av Anna-
Stina Blomstrand. Vi bodde grannar
ett stort antal år - det var hennes
man Inge som bl a skapade
bevingade ord i stil med “Så har
ytterligare en dagjävel gått åt
helvete och....”

Hon dog på sin 90-årsdag helt
förvirrad av Alzheimer - vårdad på
Marieberg här intill. Jag satte ihop
något att följa blommorna och det
uppskattades av de anhöriga. Visst
hade vi roligt ihop en gång i tiden
och det var många skratt som steg

mot taket när vi hade minnesstund
med landgång och lättöl, kaffe och
tårta. Bifogar PDF.

Vi har helt lika åsikter om fransk
version av Napoleon. Kunde inte
sagt det bättre själv. Tänk om de
hade gjort något i stil med Jag,
Claudius! Den dramatiseringen är
nog det bästa som gjorts om en
historisk person. Men så fordras en
riktig författare också..

Beträffande han med sexdagarna så
har du som vanligt fått det hela om
bakfoten.
/alf

E0617
c2-c3.

Nu har det hänt igen: ditt mail av
gårdagen kom fram först idag. Och
då var jag på väg till en begravning
i Ystad.

Den gällde en kusin, Bo Lindén,
endast 71 år gammal. Det var
hjärtat som inte ville längre. Smått
makabert var att hans pacemaker
fortsatte att ticka/pumpa efter
döden.

Vad då “om bakfoten”?

Det har varit en ansträngande dag
för den gamle. Nu sova.
Ebbe

A0618
Ld7 - f5

Om bakfoten har du som vanligt fått
en hel del. Bl a detta om skapelse,

arter, tider och dylikt. Men det skall
du inte vara ledsen för - du delar
denna förvillelse med större delen
av mänskligheten.

Som vanligt fungerar mina mail
med ingen fördröjning till flera
andra kunder som jag utväxlade
filer med under fredagen. Så det är
nog det där swipnet som slumrar till
då och då.

Ha de du  också  r ol i g t  på
kusinbegravningen? Just detta med
pacemakern borde ha gett anledning
till många trevliga skämt. Prästen
som hade hand om Anna-Stinas
begravning uppmanade oss att ha
r i k t i g t  t r e v l i g t  u n d e r
minnesstunden. Undrar just om han
trodde på gud? Han sjöng bra och
hade en massa yviga gester för sig
när han välsignade och bad.
Korstecken och annat kul lättade
upp.
/alf

E0618
d3-d4.

Nja, varje dödsfall gör mig litet
beklämd och svårmodig. Därpå
f ö l j e r  e t t  s l a g s  m a g i s k
tomhetskänsla, jag menar: Bosse i
Ystad har ju alltid funnits . . . .

Du undrade just om prästen trodde
på Gud. Men han hade korstecken
och en massa annat kul för sig som
lättade upp.

Det får mig att tänka på Napoleons
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svar vid samma frågeställning: Gud
är bara en hypotes. Men religion
och kyrka är mäktiga realiteter. Så
talar/tänker en realpolitiker!
Ebbe

A0619
Lf5 - d3

Om man vill vara snäll, får man
kanske erkänna att det finns en del
bra repliker i Napoleonfilmen. Och
kanske vinklingar som åtminstone
jag inte visste så mycket om - hans
förhållande till syskon och
mamman.

I öfrigt är det för varmt - man blir
trött av att bara sidda ner. Men det
växer bra på sina ställen.
/alf

E0619
a4-a5.

Idag har vi kört halva Skåne runt:
Osby, Södra Rörum, Hörby, Skurup,
Skateholm, Abbekås. Sandskogen
Ystad, Ales Stenar, Löderup,
Brantevik, Simrishamn, Kivik,
Åhus, Osby. Puh! Jag är helt
utmattad.

Det var granna grönsaker! Men
vilka är de närmare bestämt?
Ebbe

A0620
b6 x a5

Södra Rörum? Hörby? Då åkte ni
småvägar - bl a nästan förbi mina
hemtrakter. Det är vackert där. Tog
ni några bilder?

Visst blir man trött av att sitta i bil
och titta. Fast ni var väl ute och
prommenerade i naturen också. Har
du luftkonditionering?

Känner du inte igen grönsaker när
du ser dem? Plocksallat och penseer
fanns det på bilden. Det lustiga är
att det inte är vanliga penseer utan
en minivariant , som jag skrämt upp
till att bli riktigt stora.
/alf

E0620
Har spelat partiet. Jag kan inte
hindra dig ifrån att få en fribonde.
Så det är kört. Men dumt nog
missade jag remi. För visst var det
väl en remiställning, när jag skrev

“vi kan nog stanna här”? Det hade
varit intressant att rekonstruera den
ställningen. Tyvärr för jag inte
protokoll.

Nytt parti: e2-e4.

Jo, det var en rejäl promenad upp
till Ales Stenar. Den kändes i
vaderna - flera dagar. Nej, vi har
inte luftkonditionering i bilen.

Även denna gång anlände ditt mail
åtskilliga timmar senare.
Ebbe

A0621
e7 - e5

Nja, frågan är väl om det är remi
om en spelare ligger över med en
löpare - som jag gjorde när du ville
“stanna där.” Jag tyckte väl att det
var lite tråkigt med få pjäser och
färre briljanta möjligheter.

Men nu blir det nya tag. Och snart
är det midsommar. Det känns inte
alls lika roligt som förr. Ni åker väl
till Undenäs?

Det här sänder jag tidigare än
vanligt...
/alf

E0621
Lf1-c4.

Jo, men du kunde inte flytta
Löparen, om jag minns rätt.

Jo, vi åker  till Undenäs i
midsommar, förmodligen redan på
fredag.

Jag måste tyvärr instämma: det
känns inte lika roligt som förr.

Idag har jag målat fönsterna
invändigt i vedbon. Varmt som i en
bastu, nästan.
Ebbe

A0622
Sg8 - f6

Läste i bladet en ledare där man
föreslog att Midsommar skulle vara
svensk Nationaldag. Jag håller med.
Det finns nog inget svenskare än
detta med sill, nubbe, jordgubbar,
små grodorna, m m, och ALLA (t o
m jag) verkar ha samma inriktning.
Det är nästan mer tradition än
julfirande.

Hit kommer som vanligt Sune och
Gun samt grannarna nedströms.
Men mina potatis blir nog inte
färdiga alls i år. Dillen växer dåligt,
grönkolen rodnar och bara sallad,
som ingen äter, frodas. Fy fan för
naturen.

I Estonia-programmet igår fick
Sven Anér ingen plats alls av någon
anledning - jag såg i alla fall inget
om honom.

Din vedbod blir väl snart gäststuga
med hel täckn ingsmat ta  och
badrum....?

Jobba på bara - svenskar renoverar
för hela slanten!
/alf
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E0622
Sb1-c3.

I g å r  i n f ö l l  d e n  r i k t i g a
m i dsom m a r a ft on  -  på  d i n
namnsdag. Så vad vore väl
lämpligare som nationaldag!

Nej, det är märkligt att Sven Anér
inte får komma till tals. Han har
fört fram fler graverande ting och så
för han ett mera str ingent
resonemang.

Men det verkar röra på sig. Den
välrenommerade tidskriften New
Statesman innehöll den 23 maj en
stor artikel om Eustonia. När man
fogat samman alla pusselbitar fann
man följande bild: Med svensk hjälp
smugglade England-USA stulen
s o v j e t i s k  k r i g s m a t e r i e l l
(högteknologisk) med Eustonia, som
sprängdes (magnetmina) av den
rysk-etniska maffian; en varning till
rederiet att det måste betala
skyddspengar. Detta hävdades i en
rysk TV-rapport. Ryska journalister
som bedrev undersökningar i ämnet
fick ett skarpt beordrande av
myndigheterna att genast sluta upp
med denna forskning! (Palme-Nytt
har ett referat i sitt senaste nummer)

Således: “alla” har intresse av att
lägga (kist-)locket på denna
skandal, som tog 852 människors
liv. Det förklarar ju också varför
man tiger ihjäl Sven Anér, m fl
forskare i ämnet.

Vi far till Undenäs redan i morgon
eftermiddag. Schacket får ta time
out.

Glad midsommar!
Ebbe

A0623
Lf8 - c5

Har jag namnsdag? Hade jag ingen
aaaaning om.

OK med schack.

Hoppas du och Inger får en riktigt
glad och munter Midsommar!
/alf

E0623
I hast: Dd1-f3.
Ebbe

A0626
d7 - d6

I dag har jag skjutsat Sune och Gun
till tåget i Nässjö, bogserat SAAB-
skrället till en verkstad i Eksjö,
v ä c k t  e n  r e p a r a t ö r  p å
ölandssemester, hämtat barnbarn i
Nässjö och nu känns det som om
det skulle vara skönt med lite vila.

Sunes bil slutade fungera på riktigt
någonstans vid Vr igstad -
kopplingen fungerade inte så han
kunde inte växla utan måsta sitta
och dra på tvåan och trean (som
man kan slänga in med lite
skicklighet utan att använda
kopplingen. Så kan det gå om man
har SAAB.

Haft en skön midsommar med god
och närande förtäring?
/alf

E0626
h2-h3.

Jovars, men det är mycket jobb de
första dagarna i stugan. Har just
kommit hem och är redigt trött.
Ebbe

A0627
Sb8 - c6

Det är vad jag har ork och tid med
just nu.
/alf

E0627
Lc4-b5.

Idag har jag inte orkat med nånting
- mer än att klia bett/stick av knott,
mygg och fästingar. Men har nu
någorlunda återhämtat mig efter
helgens strapatser. Vad tröttar dig?
Ebbe

A0627-2
Lc8 - d7

Även om det är roligt med barnbarn
- och särskilt med så trevliga sådana
som Tora & Frida - så är blir jag
trött av att inte hinna med allt som
hör till mitt arbete. För att inte tala
om hur jobbigt det är med
huvudvärk.

Å andra sidan skulle jag må mycket
illa av att inte ha en massa att göra.

Nog om detta.

Sune fyller 70 den tjugonionde och
skall uppvaktas på lördag, då det är
stor mottagning. Vi åker dit med
barnen och Pia och Kjelle, som är
på tjänsteresa i trakterna, kommer
också dit - tillsammans med min
syster och hennes familj. Dessutom
kan man räkna med alla andra
vänner och bekanta. Att Gun blir
nervös för att klara av denna
anstormning kan man förstå.

Sunes SAAB-skrälle håller dom på
att laga så den skall vara färdig för
hemtransport på måndag. Vi tar
honom med upp när vi åker tillbaka
från Tjörnarp.

Nu skall jag se om jag hinner arbeta
lite med diskbänkar till Hyltebruk.
/alf

E0627-2
Lb5xc6.
Förmodar att du slår tillbaka:
Ld7xc6. Jag igen: d2-d3.
Din situation verkar ha litet av
Moment 22 över sig: Du har mycket
att göra f n och mår inte riktigt bra
av det. Men du mår inte bra, om du
inte har mycket att göra.

Du får hälsa Sune välkommen i
70+gänget!
Ebbe

A0628
d6 - d5

Det är ännu värre - jag känner mig
som en moment 23-galning, vad det
nu kan innebära i tidsförlängning.

I alla fall har jag hämtat Sunes usla
bil. Först tjöt den som en galen
fiskmås när jag öppnade med
nyckel, vilket man inte skulle göra.
Sen ville den inte starta - man
skulle följa en viss rutin med
k n a p p t r yc k n i n g a r  p å  d e n
medföljande fjärrkontrollen. Två
bistra mekaniker närmade sig,
ryckte ut nyckeln, tryckte på
knappar, stängde dörren, tryckte på
fler knappar och efter en stund
startade motorn. Dom log glatt när
jag åkte.

Fy tusan för SAAB.
/alf
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E0628
Df3-f5.

Men SAAB har ju “flygstål i
ramen”.
Sömnig.
Ebbe

A0630
Hej!

Till min förvåning ser jag att det
mail jag trott mig ha sänt i går inte
finns. Nå, livet är lite av kaos här så
det är kanske inte så konstigt.

Dd8 - d6

Inte så underligt att du inte svarade
på detta fruktansvärt intelligenta
drag.
/alf

E0630
Sg1-f3.

Du överlevde gästabudet; och Birgit
behövde inte medföra lakan? Vad
blotade ni?

Den svenska ekonomin går
knackigt. Konsumtionen är för låg.
Så du gör väl din medborgerliga
plikt och konsumerar utav helvete?!

COOP har förstått detta. Flera
gånger varje vecka medföljer i
Sydsvenskan mångsidig coop-
reklam (30 sidor bara idag!), i
vilken man gör veterligt att man
saluför mjöl, mjölk, smör, kaffe. té,
etc, etc. Tänk, det hade man ju
ingen aaaning om! Och till priser
s om  m e s t a d e l s  öve r s t i g e r
lågprisvaruhusens.

Samtidigt läser jag i bladet, att co5p
i år har gått med en halv miljard i
förlust. Det är väl ungefär vad

reklamen kostar kan jag tänka. Vore
jag coop-chef skulle jag avveckla all
varureklam till förmån för ett enda
budskap: Coop har slopat all
varureklam, som varje år kostar oss
X antal miljoner kronor. Denna
b e s p a r i n g  k o m m e r  n u
konsumenterna till godo i form av
lägre priser.

Coo2 har spårat ur, menar jag. Man
har inte slagit vakt om sin nisch.

Såg du Napoleon-serien till slut?
Omgiven av dåliga/svekfulla
generaler och ämbetsmän kan man
inte annat än beklaga hans öde.
Talleyrand och Fouché konspirerade
bakom hans rygg. General Murat
kom inte till undsättning med sin
Italien-armé. Vid Waterloo lät
general Ney sin armé gå till storms
utan att avvakta artillerielden.
General Grouchy avvek med sin
armé ifrån slagfälet för att, som han
sa, jaga fienden som var på flykt.
Etc.

Föreställningen av Napoeon som
tyrann är nog ganska utbredd. Men
då har man inte tillräckligt beaktat,
att:

1) han antog kejsartiteln för att
behaga de fientliga rojalisterna;

2)  han  genomförde många
förtjänstfulla reformer, varav många
står sig än idag;

3) han förde i princip endast
försvars- och befrielsekrig;

4) han hälsades som befriare av
Europas förslavade folk. Överallt
in fördes mera  demokrat iska
förhållanden.

Hans stora misstag som härförare
var att inta Moskva. Men vem hade
kunnat tänka sig, att ryssarna skulle
bränna ner sin egen huvudstad.

Napoleon var nog litet i otakt med
tiden. Men hur kunde Europas
framtid sett ut, om Nappe hade fått
lyckas?
Ebbe

A0630-2
d5 - d4

Nej, på lördag åker vi till Tjörnarp.
Kaos är det ändå här och nu och
ingen tid att fundera över livet,
Nappe och Coo2.

Ännu har jag inte sett det lilla jag
hann spela in av Napoleon. Kanske
sent i kväll. När saker lugnat ner
sig skall jag skriva mer.

Trevligt att du har tid och ork att
skriva ner dina tankar!
/alf

E0630-2
Sc3-e2.

Dagens text är för dig redan
utgjuten - ju.
Ebbe

PS Erhöll idag ett nytt nummer av
Palme-Nytt med nya sensationella
rön om Eustonia. Så sensationella
att “konstapeln skulle inte tro´t, om
jag talte om´et”.

DS
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