
Internet mail Ebbe - Alf augusti 2005
A050801
Lc1 - d2

Gudfadern? Nej men jag har läst en
annan, Maffians Hämnd, som
närmast är en dokumentär om
diverse mord på bemärkta personer,
däribland Kennedy.

I regnet är jag upptagen med
macroskrivning av komplicerad art.
Roligt, svårt och intressant.
/alf

E050801
Tf8-e8.

Som sagt: det är då en välsignelse
m e d  d e n n a  C A D .  S j ä l v
gymnastiserar jag hjärnan med
DN:s kryss.
Ebbe

A0802
Dd1 - b3

Ja många skarpa hjärnor sysslar
med kryss och korsord. Så gjorde
Morse t ex - Colin Dexters detektiv.
Men för mig är programmering den
högsta varianten av hjärnaktivitet.
Det är en skapelseprocess som ger
en helt otrolig tillfredsställelse -
rentav lycka - när man får det hela
att fungera.

Jag minns hur jag upplevde detta
för första gången vid min första
dator för 25 år sedan. När jag
upptäckte språket BASIC och kunde
få datorn att göra som jag ville -
skapa spel och göra beräkningar.
Upplevelsen är annorlunda än allt
annat - svårt att förklara.

Nu skall jag sända uppgradering nr
8 till Decosteel.

I går löste jag ett problem som
ingen annan kommit förbi av dem
som försökt tidigare, så det känns
riktigt bra.
/alf

E0802
Lb4xc3.

Jag kan bara gratulera dig till dina
framgångar och denna lycka med
CAD.

Rensar sly m m hela dagarna och är
helt utmattad på kvällen. Det är
jobbigt med “semester”.
Ebbe

A0803
Ld2 x c3

Lagom kroppsarbete håller kroppen
i trim och så blir du en levande
anti-illustration till de goda
ordspråken - t ex Fåfäng gå lärer
mycket ont... - m fl.....!

Problemet för mig att jag har svårt
för att slita mig från roligt
da t or a r bet e  t i l l  n ödvä n d i g
persedelvård av tomt och hus.
/alf

E0803
Sc6xe5. Du slår tillbaka: d4xe5. Jag
igen: Sf6-e4.

Ungdomarna for just; till en
kräftskiva i Tylösand.

Nu ska vi ut och plocka blåbär.
Minns du Puttes äventyr  i
blåbärsskogen? Blåbären var stora
som meloner. Det var tider det.
Ebbe

A0803-2
Lf1 - e2

Tylösand... det väcker minnen från
gamla tider på Wapnö... Men
Sperling är död nu och egentligen
var det inte så roligt..

Bättre med macro.

Hur mycket blåbär klarar du av att
plocka?
/alf

E0803-2
b7-b6.

På en timme plockar jag ungefär en
liter bär.

Klockan är mycket, för mycket.
Måste sova.
Ebbe

A0804
Le2 - f3

Jaha, då har du inte en bärplockare.
Och varför sitter du uppe och ugglar
så länge på natten? TV?

I morgon åker vi till Stockholm på
den vanliga kräftskivan. Och ni
skall väl hem till Osby om jag inte
minns fel.
Såg solen några timmar i dag.
Märklig figur.
/alf

E0804
Se4-c5.

Gör du inget annat än åker till
Stockholm och äter kräftor?
Åtminstone tycker jag inte att det
var så längesedan. Även vi ska äta
kräftor i morgon, hos våra grannar
Kristina och Ulf. Det har blivit
något av en tradition: minst tredje
året i följd nu. De fångar kräftorna
själva, delvis på vårt vatten.

Förmodligen far vi hem till Osby på
lördag.
Ebbe

A0805
Db3 - d1
I all hast - vi packar.
/alf

E0807
Ta1-b1.

Tillbaka. Trädgården är som en
djungel. Hi och hå.
Ebbe

A0808
b2 - b4

Det känns väl skönt att kunna ta
nya tag i NATUREN!

Även jag har haft sommarställe -
det var innan jag byggde villan.
Men då var det första jag gjorde att
sälja sommarstugan. Aldrig ha två
ställen att slita på - det var min
paroll.

Nu skall jag åka till min frisör. Han
har haft semester och mitt hår
räcker ner till svanskotan - nästan.
/alf

E0808
Sc5-e6.

Det är Inger som äger huset i
Undenäs, och det säljer hon aldrig.
Men mycket arbete och ganska stora
kostnader för det med sig. Nu senast
har vi beställt ett nytt balkongräcke
à 7500 kr. Tar man även i
beaktande fastighetsskatten och
förlorad ränta på insatt kapital, ter
det sig som en riktigt dålig “affär”.
Förmodligen kunde vi för dessa
pengar snurrat flera varv jorden
runt. Eller levt månader på
lyxhotell. Men för Inger uppväger
affektionsvärdet allt.
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Idag har jag köpt en ny kraftfull
grästrimmare, som jag ska gå löst
på trädgården med i morgon.
Ebbe

A0809
Lf3 - d5

Det kan jag förstå - att Inger inte
vill sälja. Det är många känslor
inblandade när det gäller arv.

Tr imrar  är  obehagl iga  för
omgivningen. Men skojiga för
användaren.

Men just nu skiter jag i trädgården.
Det finns annat trevligt att syssla
med. Macron t ex. I dag har jag
sänt en delfaktura på 16000:-
/alf

E0809
Dd8-g5.

Jag för en ojämn kamp med
fåglarna. Dock lyckades jag igår
rädda 3,5 liter svarta vinbär. Men
av de röda hade de inte lämnat ett
enda bär kvar åt oss.
Ebbe

PS Det gick inte att sända i går
kväll. Fel på servern.
DS

A0810
0 - 0

Jag trodde inte att fåglarna åt vinbär
- här verkar dessa sitta kvar. Är det
inte körsbär dom äter?

Livet med macron är spännande och
krävande.
/alf

E0810
Lc8-a6.

Jo, du är en lyckost (lyckans ost?
lyckad ost?) som kan syssla med det
som du tycker är roligast - och
dessutom få betalt för det.

Själv mår jag inte riktigt bra idag.
Tyvärr inte ovanligt.
Ebbe

0810-2
Dd1 - a4

Jo tack, för det mesta känner jag
mig som färskost, även om den
ibland blir mögeldito.

Tråkigt att du så ofta mår dåligt.
Men det är kanske vad man måste
r ä kn a  m ed  om  m a n  ä t er
harvregrynsgröt. Vad äter du för
kosttillskott? Vitaminer? Q10?
Ibland tror jag att vissa av alla
dessa ämnen kan ställa till besvär i
kroppen och att det är stora
skillnader mellan individer när det
gäller påverkan.
/alf

E0810-2
La6xf1.
Mi ss för s t å n d  om  p jä ser n a s
placering? Då får du göra om
draget.
Jo, jag ska sortera litet bland mina
kosttillskott.
Ebbe

A08??
I mitt andra drag flyttade jag
c2 - c4
och sedan jag gått igenom alla
dragen igen kan jag bara konstatera
att den bonden står kvar på c4. Jag

har inte flyttat den och du har inte
tagit den. Och då står den i vägen
på linjen a6-f1. Så då får du nog
förklara. Tänk om det är så att jag
har rätt?
/alf

E08??
Jag för inte protokoll och jag kan
inte kolla dragen som vi gjorde i
Undenäs. Men om du har kollat alla
dragen, så måste du väl ha rätt. Hur
gör vi nu? Mina senaste drag är ju
då helt upp åt väggarna. Kan vi
backa partiet två steg?

Svart: Lf1-a6. Vit: Da4-d1. Svart:
La6-c8.
Svarts nya drag: c7-c6.
Eller ska vi börja på ett nytt parti?
Ebbe

A0811
Visst kan vi backa.

Jag ställde upp pjäserna i Gromit
och tog en bild som visar
ställningen efter min korta rokad.
På den antecknar jag ditt c7 - c6
och drar
Ld5 - e4
Bra så?
/alf
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E0811
OK. Dg5-h4. Är det Gromit jag
spelar med/mot?
Ebbe

A0811-2
f2 - f3

Nej, då hade det nog inte blivit
några felskrivningar och felflytt som
det blev för mig förra omgången.
Men det är ju fullt möjligt att
utnyttja alla möjligheter när man
spelar via nätet. Det finns ju t ex
avancerade schackdatorer till billiga
priser.

Å andra sidan kan man ju försöka
klå Gromit om man har tid. Det har
hänt att jag lyckats slå honom på
normal nivå, även om det är
sällsynt.

Vill du att vi skall spela med alla
medel tillåtna?
/alf

E0811-2
Se6-g5.

Nej, jag tycker inte att vi ska
begagna oss av nätets möjligheter.

Svennis spelar ganska mycket med
Gromit, men han säger att det är
ytterst sällan som han lyckas
överlista “honom” - en grym bit.
Ebbe

A0812
OK, då kör vi som vanligt.
Lc3 - e1

Mitt huvud är fullt av macrokoder,
och jag har egentligen inget annat
att spekulera över. Och tyvärr är det
ful lständigt  oin t r essan t  och
obegripligt för omvärlden.
/alf

E0812
Dh6-h5.

Inger har tagit ut semester nästa
vecka. Kanske kör vi till Undenäs
redan i morgon.

Det var ett sabla regnande.
Ebbe

A0813
Du menar Dh4 - h5 -jag har också
svårt för att hålla reda på rutorna.
Inför hotet flyr jag
Le4 - d3

Ja fy fan för regn. I övrigt är jag
dödstrött.
/alf

E0813
d7-d6.
Komplicerad och svåranalyserad
ställning. Ella va?

D u  h a r  h u v e t  f u l l t  a v
macroproblem, och du blir euforiskt
lycklig när du löser dem. Men om
du till äventyrs skulle misslyckas:
blir du olycklig då? Nu har det väl
ännu inte inträffat - men vad tror
du? Måhända är det vanskligt, att så
starkt fokusera på en enda sak.

Om Inger driver sin vilja igenom,
ska vi köra till Undenäs i morgon.
Och mestadels får jag böja mig för
detta blåbärsris i ett cocktailglas.
Ebbe

A0814
e5 x d6

Jo det finns för många alternativ.

I princip är jag klar med den svåra
problembiten i applikationen för
Decosteel - nu återstår mest
rutingöra, som det också kan vara
krävande att syssla med. I slutänden
skall jag sända över 11 macrofiler.
Jag är klar med två av dem -
vardera på ungefär 1400 rader
macrokod.

Nu är det inte bara macron jag
sysslar med . Jag måste också ha
avkoppling och då läser jag - ofta i
två eller tre böcker omväxlande. I
dag har jag läst färdigt Napoleon av
Herman L.

Jag funderar lite över hur jag skall
uttrycka vad boken lärde mig - jag
har mest haft den engelska bilden
a v  m a n n e n  i  f r å g a ,  oc h
uppenbarligen är den fel.

På många områden kan genier
tillåtas men knappast inom
politiken. Där är makt drivkraft,
makt och själviskhet, intriger,
lögner. Och då har en man som
Napoleon knappast en chans i
längden.

Någon gång får vi diskutera detta.
/alf

E0814
Te8xe3.

Mycket att göra vid ankomsten till
Undenäs.
Ebbe

A0815
Le1 - g3

Jo, det är alltid mycket att ta hand
om.

Och här har vi besök av Julia och
Arvid - barnbarn från Malmö. Så
det blir sent...
/alf

E0815
Tb8-b7.

Idag har jag planterat växter,
plockat ett par liter blåbär samt
klippt en massa sly. Helt utmattad.
Ebbe

A0816
Dd1 - a4
Farligt men ....

Håll igång bara. Det är likadant här
fast aktiviteterna är helt annorlunda,
som du skulle upptäcka om du hade
barnbarn. Nu ligger dom i sina
sängar i alla fall.
/alf

E0816
Lc8-d7.

Rekylen kom idag, då jag inte orkat
göra nånting.
Ebbe

A0817
Da4 -a6

Puh. Jag är alldeles slut. Men
imorgon återgår livet till en lugnare
lunk.
/alf

E0817
Tb7-b8. Vilken smörställning du
har!

Idag har jag målat fönster på andra
våningen. Balanserat på stege med
färgburken precis under snoken, så
det blev ganska lustigt.
Ebbe

A0818
Da6 x a7
He he. Jo tack smöret smälter.
Undrar just hur länge detta
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ensamma drottninganfall skall stå
sig med en oskyddad löpare ...

Det var säkert en vacker av idogt
arbete som inte Staten inkomster
och icke berättigar till ROT-avdrag.
Var det vattenbaserad färg eller mer
thinnerdoftande dito du hade under
snoken?

Barnbarn är nu hemskickade med
tåg. Jag hann tjära en liten bit av
taket innan jag föll ihop av trötthet
och måste lägga mig en stund. Men
tydligen skall det bli bra väder
några dagar framåt så det blir fler
tillfällen att närma sig ett slaganfall.
/alf

E0818
Tb8-f8.

Idag har jag slyat igen (bl a) och är
helt utmattad.

Vi kör förmodligen hem på lördag.
Ebbe

A0819
Ta1 - d1

Hem till mer arbete på tomten? Jag
håller mig på taket . Har lagt
primer över resten av den satans
plattan idag. Underligt att man
orkar arbeta i stekande solsken.
Men den svarta gojan flyter lätt.

Och så har vi fått blåbär igen - 6
liter som skall ätas upp på en vecka.

I morgon är det trögflytande
täckmassa som gäller. Om nu
väderleksgubbarna har rätt.
/alf

E0819
Ld7-e8. Du slår förmodligen:
Da7xb6. Jag igen: Te3-e6.

Varför inte lägga plåt på taket?
(Och sen: Katt på hett plåttak.)
Ebbe

Ursäkta, jag tror att jag kom på ett
mindre dåligt drag: Ld7-e6.
Ebbe

A0820
Da7 x b6

Det finns antagligen smartare drag i
detta komplicerade läge, men jag
orkar inte leta.

Plåt vore ytterst oklokt och dyrt och
skulle fordra mer underhållsarbete
vid en lutning på tre grader.

I kväll tänkte jag för en gångs skull
se TV - Chariles tant - och få reda
på om smaken har ändrats med
åren. DÅ - för länge sedan - tyckte
jag den var bra. Men hur är det nu
när alla illusioner är borta och de
flesta skämt är o-roliga?
/alf

E0820
Te3xd3. Du behöver inte tänka ut
något ev bättre drag: det här partiet
kan du bara inte förlora.

Nu är vi hemma i Osby igen.
Anlände för någon timme sedan.

Men inte ska du väl behöva tjära
taket varje år?

Vi funderar på att bygga ett
“soldäck” (med eftermiddags- och
kvällssol) i Undenäs. Det ska ligga
på andra sidan vägen, nära sjön
således. Marken är dock mycket
kuperad med upp till en meter djupa
hålor. Däcket bör väl vara 4x4
meter ungefär. Vad jag kan förstå,
börjar man med att gräva ner ett
antal betongplintar. Sedan sätter
man trästolpar av varierande höjd
på dessa plintar. Men sen då? Kan
du hjälpa mig med en ritning?
Ännu bättre: kom till Undenäs nästa
sommar och hjälp mig med detta
bygge! Du kan behöva komma bort
ett tag ifrån det där hälsovådliga
datorstirrandet!
Ebbe

A0821
Td1 x d3
Inget är säkert här i världen.

Förhoppningsvis är det sista gången
på några år som jag bråkar med
taket.

Tyvärr är det fler som kommit med
samma generösa inbjudan i syfte att
få något utfört. Men av olika
orsaker (som jag kan berätta om en
annan gång) kan jag inte åka bort
ensam längre - inte mer än kortare
stunder. Men...

Antar att du skall bygga i

tryckimpregnerat. Vad är det för
mark? Stenig morän? Jord? Lera? -
Du kan få olika förslag - det är
många synpunkter att lägga på ett
däck. Vilken typ av däcksbräder?
95*22? 95*28? De tunnare fordar
tätare bärlinor men är billigare.

Men börja med marken. Du kan
använda jordankare från Jula om
marken är lämplig. Kan du blanda
betong? Jovist, du tillverkade ett
fundament i Osby.

Berätta vad du vet om marken!
/alf

E0821
Le6xc4.

Varför  fordrar  plåttak mera
underhållsarbete än tjärpapp?
Förstår inte.

Motsvarade “Charlies tant” dina
förväntningar?

Nu är det så här: Egentligen vill jag
inte ha något “soldäck”. Jag finner
det ganska onödigt och litet vulgärt.
Men jag har lanserat idéen som ett
alternativ till en ännu större
galenskap: Inger vill flytta sjöboden
(som du sov i) över vägen till den
motsatta sidan av tomten, nära sjön.
Vad skulle det kosta?! Att: hyra
lastare, fälla alla träd som står i
vägen, plocka ner alla tegelpannor,
gjuta ett antal nya plintar, dra ny
elkabel, m m. Dessutom fordras
byggnadslov, som i princip inte bör
beviljas i detta fall (för nära sjön).

Marken är stenig (mycket) morän
och mycket kuperad.

På tal om vulgaritet: Det är värst
vad den brer ut sig! Mycket har den
att göra med rikedom, kanske i
synnerhet nyrikedom.
Ebbe

A0822
d6 - d7

Hur fäster du plåt utan att skruva
eller spika? Eftersom plåt rör sig i
takt med temperatur - -30 till 40
grader - kommer du aldrig att
kunna fästa plåten på ett tätt sätt.
Vid stark lutning och korta
taklängder kan detta kvitta men inte
på platta tak.
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Jag måste ha fått helt fel om tanten
- kan aldrig tänka mig att jag orkat
se de denna fars ens på 70-talet. Jag
plågade mig genom 20 minuter, sen
började jag läsa.

Vad är det för vulgaritet som brer ut
sig? Menar du i media?

I din situation skulle jag använt fyra
galvade rör i hörnen av däcket, fästa
med skruvkrampor i sidobalkar och
stående på lösa betongplattor. Detta
system har jag använt i en brygga
på 2 X 4 meter. Fördelen är att det
är lätt att höja eller sänka däcket
om marken skulle röra sig - lossa
muttrarna och höj eller sänk röret.

Att tänka sig en mer permanent
anläggning med betongplintar - ev
till frostfritt djup - tycker jag låter
för komplicerat.

Vad sägs?
/alf

E0822
Lc4xd3.

Din beskrivning var för kortfattad
och teknisk för att jag skulle förstå
den. Du måste nog rita och vara
mera utförlig. Varje teknisk grej
måste förklaras. Men vi kan lämna
ämnet tills vidare, eftersom det inte
är aktuellt.

Vi är alla vulgära - mer eller
mindre.
Ebbe

A0823
d7 - d8D

Begriper fortfarande inte. Jag
känner mig aldrig vulgär. TV-
program, radioprogram, tidningar
kan vara vulgära. Men man behöver
inte se på, lyssna till eller läsa dessa
media.

En mycket hård dag för min del.
Men taket är färdigt, tandläkaren
har halvsulat mina löständer, jag
har  fixat  fler a  invecklade
supportsamtal, lagat mat m m - så
visst känner jag mig nöjd.

Och så har jag sett första avsnittet
av Kommisionen. Ovanligt bra ur
de flesta synpunkter enligt min
mening.
/alf

E0823
Sg5-e4. Nu då!

Idag har jag varit i Lund och träffat
Göran Möller. Jo, vi hade en riktigt
trevlig dag tillsammans. Satt i solen
(läs:skuggan) i Botan, drack kaffe
och pratade mycket gamla Hörby-
minnen, etc.
Ebbe

A0824
Jodå - Dd8 x f8!!!

Just nu opereras Birgit för
lårbensbrott.  Han ramlade i
måndags och i dag på morgonen
kunde hon helt plötsligt inte röra på
benet utan att det gjorde mycket ont.
Akuten sa: Beställ en bårtaxi.
Gjorde så och fick iväg henne till
Akuten. Lårbensfraktur sa dom efter
en stund. Opereras.

Märkligt hur allt hopar sig. Medan
detta pågick ringde det för support
flera gånger samtidigt som en tysk
ville köpa CAD via mail.

Jag tror jag är lite förvirrad just nu.
/alf

E0824
Se6xf8.

Sitter här och funderar på hur jag
ska uttrycka mitt deltagande - men
kommer inte på någon bra
formulering. Nå, nu vet du/ni det.
Vilket sjukhus ligger Birgit på? Hur
länge tänker de behålla henne?

Göran Möllers fru, Renate, har
också råkat illa ut. För två år sedan
fick hon Borelia av en fästing. Nu
har hon tappat allt hår på huvet.
Som kompensation fick hon värk i
det istället.

“En olycka händer så lätt” - andra.
Men så . . . .

Kan inte du ha telefonsvarare som
andra VIPs? : “Tyvärr kan jag inte
ta Ert samtal just nu, men . . . .”

Du känner dig aldrig vulgär. Nå,
det är symptomatiskt, att man är
blind för den egna vulgariteten. Nu
uppfattar inte heller jag dig som
vulgär. Jag menade att “alla” skulle
läsas inom citationstecken.

Nu vill jag inte framstå som någon
sur glädjedödare. Att ex-vis färga
håret blått och köra omkring i ett
rosa dollargrin är naturligtvis
gräsligt vulgärt. Men måhända kan
det passera som en “kul grej”, en
färgklick i den grå vardagen.
Vilketdera kan endast den som är
väl bekant med “blådåren” himself
avgöra.

Idag har jag grästrimmat. Och är
helt utmattad.
Ebbe

A0825

Men Ebbe. Om du skriver

Hej!
Sg5-e4. Nu då!

så flyttar jag till e4 och inte till e6 -
även om jag inte begrep meningen
med ditt drag. Hade du skrivit > e6
så hade jag förstås inte tagit tornet
utan slagit löparen på d3.

Hur vill du ha det nu?

Operationen gick bra - nu skall jag
upp till sjukhuset med kvinnosaker -
hon skall vara kvar där några dagar.
/alf

E0825
Självfallet avsåg jag e6. Jag har
spelat för mycket med Vit. Trots att
jag tycker att jag vinnlägger mig,
blir det tydligen fel ibland i alla fall.
Nå, hur som helst känns det inte
meningsfullt att fortsätta det här
partiet. Så: e2-e4.
Ebbe

A0825-2
e5 - e7

Jag gör samma fel gång på gång -
har funderat på att skaffa ett bräde
där varje ruta har rätt beteckning,
A4, B7, osv. Men jag hinner inte
göra något. Jag har också en
uppsättning pjäser i plast liggande -
tänkte preparera dem med bly i
bottnen så de stod stadigt. Jag har
också ritat ett antal förslag på pjäser
och bräden under lediga stunder
långt tillbaka i tiden, men de flesta
hugskott blir aldrig av.
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Nu begriper jag vad du menar med
vulgär, tror jag. Ibland ser man
dessa Homo Sapiens som styr ut sig
å det värsta för att andra skall lägga
märke till dem. Jan G har i
Tjuvarnas marknad gjort sitt bästa
för att driva med dem. Har du läst
boken? Den är verkligen bra!

I dag anlände Knut Stålbergs bok de
Gaulle. Tyckte det kunde vara
lämpligt att jämföra Frankrikes
båda största figurer.

Nu tänker jag sluta jobba för i dag
och ta en starköl.

I dag använde jag faktiskt
telefonsvararen när jag hälsade på
Birgit - man får ju inte ha mobil på
sjukhus.
/alf

E0825
Sg1-f3. Det här draget har jag
bestämt gjort tidigare - med dåligt
resultat. Jag borde nog föra
protokoll.

Ska försöka komma ihåg att läsa
Tjuvarnas marknad. F n håller jag
på med Spåren av kungens män av
Maja Hagerman. Intressant och
läsvärd.

Sedan har jag lovat Jan Nyberg att
läsa Legionärerna av PO Enquist.

Såg just på TV Grisbrottaren/Lars
Hillersberg, En satiriker med ett
mycket giftigt ritstift. I likhet med
dig var han arg på “allt och alla”.
Såg du programmet? Känner du till
honom något? Bl a utgav han
tidskriften Puss.
Ebbe

A0826
Sb8 - c6
Visst måste man föra protokoll!

Jag ligger visst före dig om en del
böcker. Majas bok är det länge
sedan jag läste - det var i samband
med Jan G:s böcker om Arn som
jag ville kolla om han hade
underlag från proffsen. Och det
hade han.

Programmet om Hillersberg såg jag
när det gick första gången. Han
ingår inte bland mina favoriter, och

jag minns bråket när han fick någon
form av stipendier eller lön från
staten. Jag tyckte nog att kritikerna
hade rätt - han var alldeles mycket
vänster och rasist enligt min
mening. Men jag kommer ihåg att
han ursäktade sina värsta elakheter
med att han slog lika mycket åt alla
håll. Fast jag tyckte inte det.

Menar du att en gullig person som
jag är lik honom? Jag känner mig
nästa smickrad.

Sätt upp de Gaulle på listan! Det är
inte bara en biografi - det är en
mycket intressant inblick i
krigshistorien. Inte visste jag att
Churchill och de Gaulle bildade en
un ion  mel lan  England och
Frankrike - slog ihop länderna totalt
- då 1940. Fast den varade bara ett
dygn.... - stupade på Vichy
regeringens svaghet.

Du frågade om sjukhus - Birgit
ligger på Höglandssjukhuset - en
jätte för att vara i Eksjö. Jag har
200 m dit men sen är det lika långt
inne i byggnaden. Hon ligger ensam
i ett rum för två med egen telefon
och andra bekvämligheter. 28
huskroppar finns det där på
området, och fler blir det.
/alf

E0826
Lf1-c4.

Det är sent. Har sett film.
Ebbe

A0827
Lf8 - c5

Har hämtat Birgit. Stora problem -
begriper inte hur sjukvård fungerer.
/alf

E0827
d2-d3.

“Stora problem” med sjukvården?

Det måste väl vara tryggt och
bekvämt att ha sjukhuset så nära?

Idag har jag klippt ner murgrönan
en meter på väggarna. Den slingrar
sig in på vinden. M m. Nu är jag
rejält trött.
Ebbe

A0828
Sg8 - f6

Problemet är att man helst vill
slippa vårda konvalecenter, bättre
att anhöriga tar hand om dem...
Nåja, Birgit hade fått vara kvar om
hon velat, men....
/alf

E0828
Lc1-g5.

Idag gjorde vi en biltur neråt
Österlen i det vackra vädret. Vi
hade “en bra dag”.

Är Birgits ben gipsat eller har man
fixat till det på annat sätt? Inger
fick en skena inopererad.
Ebbe

A0829
d7 - d6

Man har lagt in två spikar i benet
på något sätt. Hon är inte gipsad,
men har ont.
/alf

E0829
c2-c3.

Idag har jag grästrimmat resten av
gräsmattorna - och armarna känns
som speghetti.

Sven Anér verkar ha gett upp. I
varje fall har han slutat med Palme-
Nytt.

Vad är det som hänt dig, så att du
inte kan ut och resa själv?
Ebbe

A0830
a7 - a6

Ja, vad har jag gjort idag? Hjälpt
Birgit i olka situationer, lagat mat,
diskat , ,  kl ippt  gräsmat tan ,
storhandlat, tvättat och hängt två
maskintvättar, bytt ut porslin, svarat
i telefon på supportfrågor, svarat på
samma sak via mail, arbetat en
halvtimme på automatritning med
mera som jag glömt.

Inget har hänt mig, men Birgit, som
gör att jag kanske inte skall vara
borta mer än högst en dag.

Att Sven Anér ger upp förstår jag
mycket väl. Han kan inte vara
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ensam om detta - det finns säker
flera som ger upp mot makt och
dumhet.

En gång var jag i samma situation i
liten skala - det var när skolan i
Eksjö skulle datorisera sig i början
på 80-talet. Då la jag ner mycket
arbete på  a t t  få  imbeci l la
makthavare att begripa vad som var
lämpligt att använda datorer till, jag
skrev till myndigheter, talade med
lokal t idn ingen ,  ta lade med
Länsstyrelsen, med enskilda
m e d l e m m a r  u r  s k o l -  oc h
kommunstyrelsen - förgäves. Det
blev som den starke mannen, Sören
Öholm ville, storslaget, dyrt och
totalt oanvändbart. Efteråt kom i
alla fall en av de ansvariga och bad
om ursäkt för att de varit korkade....
/alf

E0830
h2-h3.

Vad har hänt Birgit som fordrar din
närvaro?

Idag har jag besökt ett par, Margit
och Thore Lindvall, på Österlen.

Närmare bestämt i Olseröd. Där har
de skapat sig ett smultronställe
(fastän potatis-, rödbets-, eller
morots- vore mera adekvata
förledsnamn). Jag badade faktiskt
två gånger. Men kallt som attan var
det i vattnet.

Jag har drabbats av nässelutslag,
tror jag. Jag är inte helt säker på
diagnosen. I varje fall kliar det
förskräckligt. Vad göra?
Ebbe

A0831
h7 - h6

Nässelutslag? kolla
http://schering-plough.se/artiklar/
urtikaria/

eller

h t t p : / / w w w . i n f o m e d i c a . s e /
artikel.asp?CategoryID=12950

- nätet är fullt av förslag.

Även jag badar i poolen. 15 grader -
visst är det kallt som attan, men
skönt.

Andra saker talar vi om någon
annan gång, helst inte skriftligt.

I övrigt är dagarna som tidigare
beskrivits. Men i dag anlände ett
par nya böcker för läsning sent på
kvällen, om jag inte somnar innan
första sidan.
/alf

E0831
Lg5-h4.

Idag har jag borstat av alla
vedpinnarna (fulla med gråsuggor,
mördarsniglar och andra kryp) och
burit in. Och är sååå trött.

Fick träffa en distriktssköterska
idag. Hon sa att det inte var
nässelutslag. Så nu vet jag inte vad
jag har drabbats av. Små, knottriga
röda prickar - och kliar gör dom.
De sitter i ett brett band över
bröstet.
Ebbe
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