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A051101
Le6 - d7

Jodå, det är lov överallt denna
vecka. Tora och Frida åker tillbaka
på torsdag och på lördag, som
tydligen är röd dag, kommer Jonas
på kort besök med yngsta
barnbarnet, Sixten.

Såg du kanske att han hade
avancerat till redaktionschef på
Sydsvenskan? Så nu sitter han på en
het stol - det kan inte vara lätt att
basa över 95 individualister som
intrigerar och djeflas.
/alf

E051101
h2-h3.

Det är väl inte Jonas, som har gett
Gunilla Bergdahl sparken som
kåsör? Hon är nämligen ovanligt
rolig och underhållande. Den bästa
av deras kåsörer.

Så ni har rökt fredspipa, du och
Jonas? Jo, det är inte roligt med
osämja.
Ebbe

A1102
Sb8 - a6

Du flyttar sällan som jag tycker att
du borde göra.

Jag har ingen som helst aning om
hur Jonas handlar som chef. Inte
heller har vi rökt fredspipa - det är
v ä l  n ä r m a s t  e n  t y s t
överenskommelse att låta gammalt
vara glömt och hålla umgänget på
en lagom nivå.

Just nu badar barnen (i kar) och
Birgit passar dom , så det gäller att
utnyttja tiden. Annars gäller mellan
2230-0000 för firmaarbete och
sedan börjar dagen igen 0600. Så du
kan tänka dig hur trött jag är för
närvarande. Birgit spelar spel med
dem i bland för att jag skall få vila.
/alf

E1102
Sd4-c2.

Läser i bladet att Carl Z gått ur
tiden. Ledsamt. Han var en
sympatisk kåsör.

Min bild av tillvaron fortsätter att
krackelera. Succesivt kommer den
att kännas allt mer främmande; så
till sist synes man ha Alzheimer.
Tror jag - trallala.

Vidare läser jag i bladet, att La
cauge aux folle ska ha nypremiär i
Malmö med Lars Humble i
huvudrollen - och att det är tjugo år
sedan Jan Malmsjö gjorde samma
roll. Tjugo (20) år! Det var ju
alldeles nyligen! Jag kunde svurit
på, att det var högst 5-10 år sedan.
Anna Sjöberg hade rätt: Vi kan inte
fatta tid (och inte rum heller).
Ebbe

A1103
Ld7 - f5

Anna hade nog rätt om tiden, men
inte om rummet , tror jag - om hon
nu sa så.

Att man tar fel på händelser i tiden
stämmer bra och feltagningen ökar
ju äldre man blir. Det är lättare att
placera saker rätt i barndomen och
framåt mot 40, men sen börjar tiden
gå fortare på ett underligt sätt.

I dag har jag dumpat barnen på
tåget till Stockholm och nu skall det
städas och donas.

Sätter jag mig ner så somnar jag så
det gäller att hålla igång.
/alf

E1103
Td3-d1.

Jag kan hälsa ifrån Kurt Svensson,
som jag talade med i telefon idag.

Och igår försvann Kent Andersson.
Leden glesnar, som sagt var.
Ebbe

A1104
Sa6 - c5

Tack för Kurt S-hälsning! Hoppas
han mår bra.

Tycker du verkligen att det är så
hemskt när människor går till en
behagligare tillvaro?

Jag minns hur jag som barn
förundrade mig över vuxnas
underliga reaktioner. Först så sa
dom att när man dog så kom man

till himmelriket och där var det så
in i helvete bra. Och så sörjde man
och blev ledsen när någon dog och
fick det så bra. När man då
samtidigt lärde sig vad egoism var
så begrep man - att sörja var att
tänka på sin egen saknad, inte att
gartulera någon till bättre tillvaro.
Jag minns också att min ömma
moder blev arg när jag som
Sokrates försökte få klarhet och
konsekvens i det hela. Min mindre
ömma fader frågade jag inte -
troligen skulle han ha småskrattat
och muttrat - Jahajaha, glöm det!
/alf

E1104
Sc2-d4. (det var meningen, att ditt
senaste drag skulle ha kommit
gången innan!)

Och nu då: kommer du till
himmelriket när du dör? Finns
helvetet som alternativ?

Det var nog smart av Centerpartiet
att sälja sina tidningar: många tycks
mena, att branschen inte har någon
framtid på sikt.

Har haft migränliknande anfall i
veckan, onsdag och torsdag. Tog en
(1)styck Zomig varje gång. Hjälpte
inte över hövan. Däremot, konstigt
nog, en japansk pepparmintsolja vid
namn Cai-Pan. Man applicerar
några droppar vid tinningarna.
Fungerar även mot insektsbett.

Idag har jag varit och strögat i min
gamla “hemstad” Malmö. Mycket är
förändrat. För all del, inte alltid till
det sämre. Stan har avgjort blivit
mera kontinental. Dessvärre har
man  in te lyckats in tegrera
invandrarna i samhället.

Denna omständighet kan vara en
tickande bomb. Du har väl läst om
kravallerna i Paris förorter? Det
som händer där , har  även
förutsättningar att hända här. Bäst
att du stannar i de småländska
skogarna!
Ebbe

A1105
Sc5 x b3
I all hast - huset fullt.
/alf
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E1105
Sd4xb3.

På tal om helvetet: Såg/minns du
Rit-Olas grymt roliga teckning ,
som publicerades i tidskriften Se
strax efter krigsslutet 1945? Hitler
kommer till helvetet och tas emot av
Djävulen: “Vi vill, ta mig fan, inte
ha dig här Adolf! Se här får du lite
svavelstickor, och så får du gå och
skapa dig ett eget litet helvete!”
Ebbe

A1106
Tf8 -e8

Kravaller? Jodå, jag stannar i
smålandsskogen.

Huvudvärk? Det finns säkert flera
naturpreparat som kan lindra. Man
bör komma ihåg att människan inte
är en maskin utan en unik varelse,
som reagerar olika på olika ämnen.

Gunilla Bergdahl? Jodå, det var
Jonas som sparkade henne - eller
rättare sagt, han sade upp hennes
och många andras freelance-avtal.
Tidningar kämpar för att överleva
och i den vevan måste man hitta
nya vägar - vilket går ut över
enskilda. Så fisst var det smart av
Centern.

Själv överväger jag att slopa SvD
och i stället läsa t ex Tempus.

Helvetet? Jodå, jag minns Rit-Olas
teckning mycket väl - jag kan
nästan se den för min inre syn när
som helst. Se var en speciell
tidning, som av min ömma moder
ibland gömdes undan för att vi
ungdomar inte skulle få se de
konstnärliga bilder på nakna damer
som ibland dök upp i tidningen.
Hon brukade gömma dem bakom
n e d h ä n g a n d e  k l ä d e r  i
sovrumsgarderoben, men intet gick
att dölja för dreglande tonåringar.
Hon var ganska pryd, min moder -
frid över hennes minne.

Himmelrike eller helvete? Inget av
det antar jag, utan att tro. Kanske
upplever man döden som en djup
sömn med fragmentariska drömmar,
kanske bara som drömlös sömn -
Nirvana.
/alf

E1106
Th1-e1.

Idag har vi krattat löv och grävt ner
b l om s t e r l ök a r .  N å g o t  m e r
spännande har jag inte att förtälja
för dagen.
Ebbe

A1107
a7 - a6

På denna sidan finns inget
spännande att berätta heller. Men
jag sliter och springer som en
skållad råtta mellan alla sysslor,
tvätta, laga mat, städa, sälja CAD,
svara på supportfrågor, osv osv.

I stället för att vila en stund mitt på
dagen - som vanligt - råkade jag på
T V  t r ä f f a  e n  f a n t a s t i s k
föredragshållare, som höll mig
fängslad i en och en halv timme.
Hon talade om Balans I Livet och
varför det blir som det blir i
Sverige.... Hon var så rolig i sin
framställning - bättre än alla töntiga
ståoppare. Såg du möjligen?
/alf

E1107
Sb3-d4.

Mår riktigt dåligt ikväll: huvudvärk
och frossa.
Ebbe

A1108
Lf5 -g6

Tråkigt att du så ofta mår dåligt.
Äter du depåtabletter med C-
vitamin? Sedan jag började med
1000 mg depåer har jag inte haft en
tillstymmelse till förkylning, hosta,
feber eller liknande symptom. Så
visst har Linus Pauling rätt - i alla
fall i min kroppastolle (som dom
säger i Östergötland)

Livet är nu betydligt lugnare - inga
barnbarn som busar, inga besök alls,
vilket Birgit tycker är tråkigt och
jag välsignar.

Krya på dig! Två TreoComp löst i
ett glas whiskey brukade jag kurera
mig med när jag var ung. Idag
skulle jag nog dö av samma dos.
Förresten - Treo hindrar numera

också strupcancer. Jag ger mig fan
på att acetylsalicylsyra hindrar all
cancer.
/alf

E1108
g2-g4.

Nu mår jag litet bättre. Men jag är
trött och sömnig. Ska gå och lägga
mig nu.
Ebbe

A1109
Lg6 - f7

Nå, då bör du vara återställd i dag.

Är du det minsta intresserad av
prylar skall du beställa Conrad-
katalogen på www.conrad.se!

Var det inte du som hade problem
med fåglar och andra naturen odjur?
I den finns alla typer av intressanta
skrämmare och andra prylar som
jag inte sett här i Sverige. Det är
tyskarna som försöker konkurrera
med Clas O och JULA. Mycket kul.

I dag ringde Linus från Decosteel
och ville utöka automatritningen
med nya typer av disklådor.
Verkligt kul att få sin dag
ytterligare fylld med intressant jobb.

Ha de bra.
/alf

E1109
Kc1-b1.

Grattis till mera intressant jobb!
Som sagt: det är då en välsignelse
med denna CAD.

Jag har beställt Conrad-katalogen.

Sydkraft=e.on (vilket namnbyte!)
vill skriva nytt kontrakt för nästa år.
Önskar jag Rörligt pris, Flexipris
eller Fast pris 1-3 år? Fast pris
erbjuder man till 83,68 83,30 82,93
öre kWh för 1-3 år. Har du
synpunkter?
Ebbe

A1110
Lf7 - g6!!!

I dag har jag beställt en del varor
från Conrad bara för att testa deras
policy, kvalitet m m.
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När det gäller elpriser har jag svårt
för att komma med synpunkter för
andra. När jag själv skall bestämma
mig har jag alltid valt 3 eller fyra
år. Och letat efter bästa alternativet
på nätet. Nu har jag Telge, som var
näst billigast när jag skulle avtala
för ny period. Det blev grundpris
31,1 öre vilket ger 76,96 med alla
maffia-avgifter.

Den stora frågan är vilken regering
vi har/får och hur detta påverkar
graden av idioti när det gäller
elpris/energipolitik. Att stänga
fungerande, utsläppsfria kraftverk
och ersätta dem med osande
kolkraft borde få pris i idioti, men i
Sverige kan man nog inte räkna
med något annat än att elpriset
kommer att stiga - oavsett vad
grundpriset är.

I dag har jag också fått en leverans
av prima björkved, dock vet jag inte
till vilket pris.
/alf

E1110
Kb1-a1.

När slöt du detta avtal med Telge?
Inte för år 2006 väl?

Min sjukattack har följts av en
besvärande trötthet. Känner mig
kraftlös. Och håglös.
Ebbe

A1111
Ld6 - e5

Avtalet med Telge tecknades från
05-01-01 och gäller i tre år.
Antagligen kommer elpriset att
stiga hela tiden, så jag är nöjd.

I övrigt måste jag arbeta med
diskbänkar och disklådor för
Decosteel.

Krya på dig nu! Skaffa TreoComp!
/alf

E1111
f2-f4.

Joh, nu ska vi testa dina kunskaper i
konsthistoria, enkannerligen i dess
symbolspråk och talmystik.

Igår, när Inger hade bilen och
resekortet följaktligen var ledigt, tog

jag vid middagstid ett tåg till Lund i
akt och mening att ta en fika på
Atheneum samt att inhandla en
julklapp till dig, en uttömmande
bok om ÖL som Stjärncafét gjort
reklam för. Tyvärr förde cafét inte
längre denna bok, varför du
följaktligen blir utan julklapp.

Apostlahästarna förde mig vidare
till Kulturen, och nu kommer vi till
ämnet för dagens epistel. Denna
gång råkade jag bese Västra Wrams
prästboställe. Strax innanför dörren
hänger en porträttmålning av Åke
Jonasson (adlad Engeström, som en
dufwa med en olivkvist i näbben);
1690-1769, kyrkoherde i Trelleborg
och Landskrona. På bilden håller
han Kalle dussins bibel uppslagen
och pekar ostentativt på Joh. Av
minen att döma torde det ha varit
en karl med ruter i.

På den tiden min svärfar var docent
i konsthistoria fick jag för skam
skull sätta mig in litet i ämnet. Då
inhämtade jag bl a, att gammal
por t r ä t tmåln ing är  ful l  av
symbolspråk och talmystik. Det
finns inte ett attribut, inte en gest,
inte en blick, som inte har en dold
betydelse. Målningen är som ett
slags rebus med en beslöjad mening,
som kittlade samtiden med sinne för
hemlighetsfullhet. Nu är frågan: hur
ska denna tavla tolkas? Har Joh
även en dold betydelse? Jho, i
enlighet med tidens genremåleri
torde Joh ha dubbel innebörd.

Klickar man via Google på
“Engeström” hamnar man bl a hos
De badande Wännerna och De
kloka galningarna.
Ebbe

A1112
Le5 - d6

Gläder mig att du är pigg och
gripits av resfeber. En riktig
äventyrare på utflykt....

Jag vet antagligen ingenting om
konsthistoria och symbolmystik.
Den där tavlan du talar om - kan
man inte se vilken sida i bibeln som
är uppslagen? Vilket kapitel och
vi l ken n  ver s  u r  Joh a n n es

evangelium? Det skulle kanske ge
någon ledning.

Jag letade också men hittade bara
wännerna - som tydligen inrett en
botanisk trädgård någonstans. Var
det på Gotland?

Du säger att Åke var en hyvens
karl. Men olivkvist, duva och
Johannes? han var väl den snällaste
och mest intelligenta av de fyra?
Eller?

Vad är din tolkning - du som har
sett porträttet?

Galningarna hittade jag inte alls -
jag har ju inte så mycken tid för att
göra annat än arbeta med CAD och
BP9 och hemtjänst. Det är först
framåt tio - halv elva som jag har
lite sammanhängande tid och då vill
jag ha det alldeles tyst och läsa. Just
nu en bok av Steven Saylor:
Catillinas Riddle. Tyvärr finns den
inte på svenska.
/alf

E1112
Du menar förstås Lc5-d6. Mitt drag:
f4-f5.

En dufwa med en olivkvist i näbben
var motivet på Engeströms
vapensköld. Jag uppgav felaktigt, att
Engeström blivit adlad. Han vara
endast registrerad i Gröna Stubbens
heraldik för ofrälse. Om du känner
för det, kan du också få en
vapensköld registrerad där! Kanske
bra för affärerna? Två korsade
br ukspa t r on er  m ed  Ca d  i
bakgrunden - eller vad kan man
tänka sig för motiv?

Mina kunskaper i teologi är för
klena för att jag ska våga mig på en
tolkning.

Nu har vi beställt teaterbiljetter till
yttterligare två föreställningar i
Stockholm: på fredag kl 19 ska vi se
Kvartetten och på lördag kl 13
Ba l a n sgå n g .  Bå da  gå r  på
Stadsteatern. Det ser vi fram emot.
Ebbe

A1113
Jag har väl för alla glödheta ingen
löpare på c5!!?
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När du drog upp din bonde till f4
och hotade min löpare på e5 så drar
jag mig tillbaka till d6.

Men ok - du drar f4 - f5.
Lg6 - f7

Vapensköld? Aldrig.

Önskar dig mycken trevnad i
Stockholm.
/alf

E1113
Sd4-f3.

Jo men: en vapensköld kan man ha
både som Ex Libris och som
Logotype på ex-vis sitt brevpapper!
Du, som har ritprogram, får gärna
försöka komponera en bild till mig!

Idag har jag rensat hängrännorna
igen. De var ånyo fyllda till
brädden.

Nu ropar Inger, att jag ska korka
upp en flaska vin, ty vi ska snart
äta.
Ebbe

A1114
Ld6 - g3

Du har det bra du, behöver bara
korka upp vin och gå och sätta dig
vid dukat bord.

Å andra sidan för du en ojämn
kamp med den satans Naturen - ond
av naturen - så du behöver
antagligen kompensation. På onsdag
får du rensa igen.

Jag har inga ritprogram, bara CAD.
Tror du verkligen jag har tid att
syssla med roliga saker som vanlig
design, numera? Göra vapenskiöldar
och Xlibris? Nix det har jag inte.
Kanske när jag blir 80.
/alf

E1114
Te1-g1.

Idag har jag varit med om något
ganska dumt: för att komma i
å t n j u t a n d e  a v  e o n s
kampanjerbjudande, 20% rabatt på
elpriset, var jag tvungen att resa till
Lund och teckna avtal vid deras
“Rådshow”.  Kommentarerna
överlåter jag åt dig.

Därefter tog Göran och jag en fika
(choklad med vispgrädde) på
Mormors bageri och café (ligger vid
Knut den stores torg, om du
kommer till Lund). Som vanligt
häpnade vi över tidens flykt.

Här blev jag avbruten av diverse
annat. Hade annars tänkt skriva
mer. Men nu får det anstå. Det är
sent. Jag är trött och sömnig.
Ebbe

A1115
Lg3 - h2

Verkar vara ett kul grepp om
konsumenterna - att locka dem till
Rådshow med rabatt.

Jag hatar alla sådan locktoner. Jag
hatar alla erbjudanden från Domus,
Hemköp, ICA och allt vad de heter.

I dag skulle jag handla. Birgit:
-Hemköp säljer JOKK bärdryck
billigt. 2 st för 22 kronor.

-Tror jag inte på. Normalt kostar
tranbär 19 å 90.

-Jodå, det står här. Flera sorter. Och
Bongs köttsoppa - två för 35 å 90.
Och Bongs är jättegod.

- Men Findus kostar 15 å 90 på
ICA. Utan rabatt.

- Jo, och två paket lingonbröd
jättebilligt.

Jag åker till Hemköp, tar sex JOKK,
inga lingonbröd eftersom de är
totalt slut och två Bongs i plåtburk.
Vid kassan säger jag : -Dom här
JOKKarna får du inte mycket för!

--Nämen vadå. Då måste jag
ringa...- jaha? Det gäller inte
tranbär? Nähej. Men det står flera
sorter...och dom menar...men inte
alla?
..........
Jag hatar alla rabatt erbjudanden.
Bongs köttsoppa - 51 % grönsaker,
16% nötkött i plåtburk så man inte
kan se innehållet. Findus - 54%
grönsaker, 16 % nötkött i glasburk .

Förra gången fick man köpa tre
flaskor LOKA för något billigt. I
dag hällde jag ut den sista

enocenhalvlitern. Den smakade för
djävligt sa Birgit. Problemet är att
det blir likadant nästa gång. Men
jag tänker vägra, strejka.
/alf

E1115
Sf3xh2.

Jo, “gudarne“(?) har säkert roligt
oss, där vi springer omkring som
skållade råttor på stan med våra
rabattlappar. Nej, jag köper inte
kommersialismen rakt av.

Läser i bladet, att kinesiska
naturvårdsverket nu slagit larm:
Floderna är starkt nersmutsade och
luften i storstäderna hälsovådlig.
Och öknarna brer ut sig. De företag,
som flyttat sin produktion till Kina,
har kanske på sikt bitit sig i
tummen.
Ebbe

A1116
Te8 x e3

Nå, det där händer inte bara i Kina.
Öknarna blir större överallt har jag
hört. Så visst går det åt helvete med
detta stoftkorn i rymden. Och väl är
väl det.

Detta land är fantastiskt. Alla börjar
nu råna Securitas, senast en ensam
man på cykel!!!! Polisen har inga
spår - som vanligt. Det roligaste var
dock Jönköpingsrånet. Först lura
potatisgrisarna med en fejkad
bilbomb och sen i lugn och ro
plocka åt sig slantar. Kommer du i
håg alla smarta penningväskor som
visats - med färg som förstör sedlar?
Jo men dom kan man väl inte
använda....

Och så tönten från Finansinspek-
tionen som vill ta bort alla sedlar -
över 100 kr. Jag väntade bara på
denna idioti med svensk motivering
- ta bort eftersom rånare och
kriminella utnyttjar sedlar. Men alla
vi andra då? Nej, nej låt
brottslingarna bestämma hur det
skall vara. I Norge har det inte varit
ett enda värderån. I Sverige 32.
Hurrah för världens töntigaste!!
/alf
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E1116
g4-g5.

Jo, de där rånen går som smort.
Man kunde nästan tro, att de utförs
av ett “dotterbolag” till Securitas.

Sven Anér har tagit upp Palme-Nytt
igen under namnet Eustonia-Nytt.
Det första numret, som jag fick i
dagarna, innehöll nya sensationella
avslöjanden. Nu har även ryssarna
blivit intresserade av att röja i
byken. Den 25 oktober visade rysk
TV en 40 minuter lång kritisk
granskning av katastrofen. Och
Sven Anér fick äntligen komma till
tals i en lång intervju. Alla svenska
medier förbigår detta med “största
möjliga tystnad”! Jag tycker det är
kusligt att se hur effektivt man kan
tiga ihjäl en kritiker (som har så bra
på fötterna)! Vem i hela världen
kan man egentligen lita på?!
Ebbe

A1117
f6 x g5

Lita på vem? INGEN!!

Tyvärr finns det hur mycket
skumraskaffärer som helst att gräva
i - för den som är intresserad. Och
det  spel a r  i n gen  r ol l  om
förhållanden är sanna eller falska -
allt beror på vem som säger vad,
inte på fakta. Tyvärr.

Kul med ryssarna. Fast om de vill
gräva i skit så har de säkert ännu
mer inom landets gränser att rota i.
Men då blir väl en sådan grävare
begraven. Som den stackars Raul
Rivero, som fick 20 års fängelse för
att vågade kritisera Castro. Nå, han
släpptes efter 20 månader därför att
hela den fria världen protesterade.
Nu bor han i Spanien.
/alf

E1117
I all hast: Tg2xg5.

Måste packa inför resan i morgon.
Åter söndag kväll.
Ebbe

A1120
Te3 x h3

Jaha, då har du huvet fullt av
teaterintryck och stockholmsupp-
levelser.

Hoppas du har haft riktigt roligt,
ätit gott och mått bra!
/alf

E1120
Sh2-g4.

Jo, jag är enna fortfarande litet yr i
knoppen.
Ebbe

A1121
h7 - h6

Nu har jag fått mer att göra med
skydd av huset från de parasiter som
kallas tjuvar. Grannen hade besök
av ett sådant skadedjur vid femtiden
på dagen. När Eva-Carin och sonen
kom hem halv sex, såg de en
skugga genom fönstret mot gatan.
Hon kom inrúsande och ville att jag
skulle följa med - hon vågade inte
gå in. Väl inne kunde vi konstatera
att att han hunnit fly ut i natten, ut
mot järnvägsvallen. Fönster
sönderslaget, förstörda karmar,
pengar stulna, lådor utdragna....

Förvånande.... tre polisbilar anlände
inom en kvart, hundpatrull.... som
vanligt förgäves..

Så det är bara att försöka skydda
sig. Tänk om man kunde använda
jättestora råttfällor och ta död på
skadedjuren.... Men de tillhör väl
Natuuuren..?

Hade inte ni inbrott en gång för
några år sedan?
/alf

E1121
Mitt anfall höll inte. Så jag gör nog
bara några drag till.
Sg4xh6!! Du slår tillbaka Th3xh6.
Jag igen: Td1-g1.

Jo, för några år sedan hade vi
inbrott här i Osby. Det var vid
midsommartid, vi var i Undenäs. En
kollega till Inger, som vattnade våra
blommor, upptäckte inbrottet. Men
det här måste jag väl ha berättat
tidigare, då det begav sig?
Ebbe

A1122
Ta8 - e8

Jodå, visst berättade du. Det var
därför jag kom ihåg händelsen, men
hade glömt detaljerna.

I dag har jag fått massor med
larmgrejor från C O.

Jag tror det blir bäst med ett larm
som låter en röst ljuda från taket,
stark och mäktig - så fort någon
vågar sig in på tomten:

DETTA HUS ÄR LARMAT:
INTRÅNG SKER HELT OCH
HÅLLET PÅ EGEN RISK!!! He
He.

Vågar man gå in då?

Nå, om skadedjuret inte sticker sin
väg, ringer telefonen upp max 6
nummer - till min mobil, t ex och
läser upp ett meddelande. Jag
kvitterar med telefonen och sen kan
jag lyssna vad som händer i stugan.
Kanske ringer jag polisen och
föreslår att de rycker ut med DDT
eller annat. Ja detta om jag befinner
mig i Stockholm, t ex.

Vad har ni för larm?
/alf

E1122
Tg5xg7!!

Vårt larm består i att en siren tjuter,
såväl inom- som utomhus. Att
koppla larmet till polisen ställer sig
för dyrt, är inte prisvärt. Det är f ö
inte lönt: polisen befinner sig
numera i Hässleholm. Det kostade
ändå cirka 8000 kr att installera.

Kan/ska du själv installera ert larm?
Fann du det i Conrads katalog?
Ebbe

A1123
Kg8 - f8

Idag köpte jag en ny dator från
DELL. Egentligen behöver jag
ingen men det var ett sådant otroligt
erbjudande att det inte gick att
motstå. En kraftfull dator med 2 Mb
internminne, 19 tum platt TFT-
skärm och dessutom en skrivare -
allt för 7890:- + moms - gratis
frakt. Nå, man måste känna till
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marknaden för att kunna avgöra vad
som är bra - gör du det?

Larm? Jag installerar alltsammans
själv. Det blir dels varningsröst +
siren så fort någon kommer in på
tomten, och sedan uppringning till
valfria telefoner - ja som jag skrev i
förra mailet.

Conrad har samma grejor som C O,
men är dyrare. Däremot har de
saker som är speciella, t ex
r ös t m odu l er  för  a t t  l a g r a
meddelanden.

Tiden går mycket fort.
/alf

E1123
Tg7-g2.

Nej, jag känner inte alls till
datormarknaden. Men det som du
köpte brukar väl kosta inemot det
dubbla?

Konstigt att du, som är så teknisk,
inte har installerat larm för länge
sedan. Vad kommer materialet att
kosta dig?

I kväll har jag sett första avsnittet
av Lasermannen. La en konstig sak
på märket: den fantombild, som
togs fram, var snarlik fantombilden
av Palmes mördare! Kan Wolfgang
Werfel/John Astonius även ha
mördat Olof Palme?

“Livet är härligt - om man orkar
med det” (Sally/Bette Midler).
Ebbe

A1124
Th6 - f6

Djävulsk huvudvärksdag i dag.
Gonatt.
/alf

E1124
b2-b3.
Det känns inte särskilt meningsfullt
att fortsätta det här partiet, men jag
gör väl några drag till.

Beklagar huvudvärken. Även jag
har haft en besvärande huvudvärk
den här veckan, + diarré. Först idag
känns det litet bättre. Jo, livet är
inte alltid underbart. Men vi tyar
väl ett tag till?
Ebbe

A1125
Tf6 x f5

Jo, man får försöka tya lite till -
även om det är svårt nu när
julhelvetet börjar. Adventsstakar,
granar granris, ,juldukar, röda ljus,
och allt annat elände som förpestar
dagen.

Du spekulerar om Palmes mördare.
Jag är övertygad om att han är död -
Crister Pettersson, alltså. Av alla
teorier om hur mordet gick till,
finns det ingen som för mig är
troligare än historien om C P. Jag
såg också Lasemannen på TV - en
del av programmet. Det som stötte
mig var hur denne mördare fick
framträda och ge sin syn på allt.

Nåja, jag skall inte uttala mig för
tillfället - inte med den totala
svarthet som råder.
/alf

E1125
Ka1-b2.

Varför låter du Julen terrorisera
dig?

Sven Anér avfärdar helt teorien om
Christer Pettersson som Olof Palmes
mördare. Jag kommer inte ihåg
SA:s resonemang så noga och det
skulle f ö föra för långt att redogöra
för det här. Men läs gärna hans bok
i ämnet!

Idag har  illamående avlöst
huvudvärken. Nu ska jag gå och
tillreda mig litet blåbärsdryck i
hopp om att det ska hjälpa. Känner
du till några andra botemedel?
Ebbe

A1126
Te8 - e3

Man kan knappast säga att jag
LÅTER en företeelse terrorisera
mig. Det sker helt utan min
tillåtelse.

Alla upphovsmän till teorier om
Palmemordet har dömt ut alla
andra. Av alla de jag läste igenom
när det begav sig så fann jag C P
troligast.

En SVENSK har omkommit - en
frivillig soldat på ett behjärtansvärt
uppdrag - i det godas tjänst. Svensk
TV: - TROTS detta tänker
regeringen att utöka styrkan.

Kan det tydligare visas vilken
ynklig nation Sverige är?

Jag mår illa av att vara svensk.

Nej, jag har inga andra tips än
TreoComp löst i whisky.
/alf

E1126
Tg1-c1.

Idétorka. Och så känner jag mig
trött i huvet.
Ebbe

A1127
b7 - b5

Tydligen känner också du av
juldepressionen. Eller är du innerst
inne glad som ena liten lerka och
tänker i juleverser? Va?

Själv börjar jag känna mig lite
bättre efter en hård pers med
magsmär tor  (verkar  vara  i
musklerna, om det finns några där).
En natt vaknade jag vid tvåtiden
och var tvungen att vandra omkring
som Ahasverus en halvtimma - tills
jag tyckte att det var ju själva fan att
man skall behöva.... och så la jag
mig igen i fosterställning. Låg och
svor medan timmarna ilade.

Birgit ville att jag skulle till farbror
doktorn, men det ville inte jag.
Doktorer skall bara skriva ut
TreoComp och inte lägga sig i min
mage.

Nu gör det nästan inte ont alls.
/alf

E1127
b3-b4.

Lerka? Du vet väl, att jag är en
grönfink?

Dina magsmärtor verkar vara
svårdiagnostiserade. Kan de ha att
göra med nätet, som du fick
inopererat? Jag tycker du ska följa
Birgits råd och låta en läkare titta
på det.
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Ikväll har vi varit i Hässleholm och
lyssnat på Romeo och Julia-kören.
Jo, det lät riktigt vackert med
renässansmusik.

Om du har möjlighet att läsa
ar t iklar  i  Sydsvenskan ,  så
rekommenderar jag dig, att idag
läsa Daniel Sandströms artikel på
sidan B4: Problem eller lösning?
Mycket intressant och läsvärd!

I morgon kanske jag brister ut i
något yvigt tankeblomster.
Ebbe

A1128
Kf8 - e7

Jaså, en fink. En glad grönfink,
alltså.

Det kan mycket väl vara ett löst nät
som ligger och plaskar i magsaften.
Men i så fall har det fastnat just nu.
Och ingen doktor f n. Är det inte
någon som skrivit en bok med
titeln: Hur Man Undgår Att Bli
Mördad Av Sin Doktor? Jodå, det är
det.

Jo, jag har läst artikeln om arbete.
Det är många som skriver tänkvärda
saker - en de bättre hittade jag i
SvD, där några forskare studerat
Svt:s bevakning av presidentvalet i
USA. Även om man visste hur sned
den var är det intressant att få klara
siffror, procenttal, på snedheten.

Det som förvånar mig är när
människor undrar över idioti.
Antingen är de mycket unga eller
naiva. Undra och bli förvånad? Nej
möjligen förbannad - men då blir
man utbränd och får ont i magen.
/alf

Artikel sista sidan

E1128
Tg2-d2.

Så du kan ta fram ex-vis
Sydsvenskans artiklar på nätet? Kan
du rent av läsa hela tidningen på
skärmen? Utan någon sorts
abonnemang?

Jag tror du minns fel. Boken heter
väl: Hur man undgår att bli mördad
av sin hustru?

Du förvånas betr idioti. Det får mig
att tänka på nåt: Häromdagen
raljerade jag spontant över
vapensköldar. Har du sett adelns
vapensköldar? De är, om man så
vill, utmanande löjeväckande. Men
det är kanske meningen. Det gamla
ridderskapet var “religiöst” (företog
bl a korståg). Man väntade på Jesu
återkomst. Men hur skulle man
känna igen Jesus, när han återkom?
Han måste vara annorlunda (klädd i
vittt lakan räckte ej). Ex-vis faller
han ej i beundran inför adelns
vapensköldar. Nej, han säger: ” Vad
är det här för trams? Det är ju
löjligt, idiotiskt!” (Jfr pojken i
Kejsarens nya kläder!) (Att han
skulle slänga ut månglarna ur
templet - det gud förbjude!)

Risken är förstås, att Jesus i stället
säger: “En kul grej! En färgklick i
den grå vardagen!” Gardering
nödvändig. Inte heller ville man ta
risken, att vilken tönt som helst
skulle kunna idiotförklara dem.
Man lägger för säkerhets skull in en
rebus, ett slags gåta i vapenskölden
som det gäller för “Jesus” att lösa.

Vidare slår man undan benen på
den väntade förlossaren genom att
förekomma honom med titlar som
ex-vis De löjliga preciöserna och
Det kungliga patrasket.

Det var väl ett yvigt tankeblomster!
Ändå tror jag, att det kan ligga
något i vad jag säger. Tänk ex-vis
på Ludvigarnas hovliv i Frankrike!
Groteskt utmanande. Var det för att
få Jesus att ge sig tillkänna? Nu var
allmogen tydligen dåligt informerad
om rollspelet och högg helt sonika
huvudet av det kungliga patrasket.
Inte undra på att Ludvig och Marie-
Antoinette såg ner på det gudlösa
patrasket. Om min tolkning är
riktig: vilken tragedi!

Hittar du någon tråd att spinna
vidare på? Eller är det hopplöst
tilltrasslat?
Ebbe

A1129
Ke7 - d6

J om e n v i s s t  k a n  j a g  l ä s a
Sydsvenskan på nätet! Den är
ovanligt bra när det gäller struktur -
att hitta artiklar är enkelt om man
jämför med andra, t ex SvD. Jag
brukar läsa en del ledare i Malmö-
tidningen, speciellt gillar jag Per T
Ohlsson. Senast sablade han ner
Göran P för dennes lögnaktiga
framträdanden.

Nej, jag minns inte fel. Kanske när
det gäller den exakta ordalydelsen
men inte när det gäller själva
budskapet. Å andra sidan finns det
antagligen åtskilliga kategorier som
kan passa in på sista titelordet....

Din drapa över adelns vapensköldar
sammakopplad med Jesus begrep
jag nog inte. Korstågen? Jo, men
det var väl som vanligt - man ville
ha en ursäkt för att slå ihjäl
personer? Inte brydde dom sig om
Jesus på allvar, dessa korsriddare.
Och adeln? Inte brydde sig Ludvig
& compani om Jesus. De var
uppfostrade till en viss livsstil, där
hyckleri, ytlighet, förkonstling osv
fick sin fulländning.

Jag har ofta funderat på hur dessa
människor kunde få innehåll i sina
liv - en gång för länge sedan höll
jag föredrag om detta . Det var inför
en väntad datorisering och
robotisering av all verksamhet - där
människor inte längre behövdes för
att framställa mat, kläder, bostäder -
ja allt som behövs. Skulle
människan klara ett liv i absolut
sysslolöshet - utan att vara behövd?
Tja.

Är du intresserad av dessa adel och
heraldik? Då antar jag att du
botaniserat på denna adress:

www.vobam.se/heraldik.htm

Verkligen en mycket lustiger sajt!

Ditt mail fick mig att kolla Wapnö,
det slott där Sperling Stael von
Holstein, min vän i Lund, hade sitt
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hem. Där fick jag reda på en del
saker om vad som hänt sedan vi
skildes, och jag tror att jag skall
ringa någon av hans döttrar för att
ta reda på mer - och kanske bidra
med saker som de inte känner till.
Sperling var gift två gånger och fick
två döttrar kan man se av sajten.
/alf

E1129
c3-c4.

Bra att du kan läsa Sydsvenskan på
nätet. Då kan jag (ja även du)
referera till artiklar, vilket kan ge
upphov till intressanta diskussioner.

Varianten “mordlystna hustrur” var
ett dåligt skämt från min sida.
Förmodligen influerad av filmen Mr
& Mrs Smith med Angelina Jolie
och Brad Pitt. Pitt - vilket namn
förresten. Kommer du ihåg sketchen
med Gösta Ekman, Birgitta
Andersson och Tage Danielsson?

Du fattade inte kopplingen Jesus
och vapensköldarna. Jag tycker att
jag uttryckte mig ganska klart. I alla
tider  har  de kristna väntat
(åtminstone sagt sig vänta) på Jesu
återkomst. Men hur ska man veta,
att han har kommit? Hur ska han
identifieras? Hur känna igen
honom? Hur få syn på honom?
Tänkt svar: han måste vara
annorlunda. Ex-vis: han skrattar åt
de vördade vapensköldarna.

S om  j a g  s a  va r  d e t  e t t
tankeblomster: Jag tror inte på
allvar , att de löjeväckande
vapensköldarna tillkom för att
identifiera Jesus. På den tiden det
begav sig var man nog så tossig.
Ebbe

A1130
Tf5 - f4

Jo, PITT-sketchen har jag på band
någonstans bland alla Svenska Ords
kassetter. Mycket rolig.

Nej jag fattade inte kopplingen.
Kanske det beror på att jag vet hur
det ligger till. Jesus har har varit
här åtskilliga gånger. På Jorden
alltså. Han har verkligen försökt
men misslyckats. Han har kommit i
kostym, toga, vanligt lakan, shorts
och solglasögon. Han har försökt
vid olika tider, han har på senare
t id för sökt  a t t  få  t id på
radiostationer - allt förgäves. Han
har försökt i kyrkor, moskeer, på
idrottsarenor och i simhallar - utan
framgång. I flera fall har han blivit
in spär rad på  hospi ta l  men
naturligtvis gett sig av därifrån.

MEN - och detta är viktigt - han
kommer inte igen. Sista gången han
var här var det faktiskt till Sverige
han ställde kosan i ett sista desparat
försök. Han försökte med en

pingstkyrka ute på vischan, men
höll på att bli ihjälslagen av den
lokala ledaren. Knutby tror jag
stället hette.

När han (Jesus) uttalade sig för
besättning på skeppet var han trött
och besviken.

- Det ska ta fan att försöka göra
något på den här djävla planeten!
Nu får det vara nog!

- Ska vi lägga en liten bomb? sa
kapten.

- Nej för tusan, dom kommer att
fixa sig själv till slut - inte behöver
vi hjälpa till. Nu skiter vi i det här
och åker till Haldora och tar en öl.

Stort jubel bland
förvaltarbesättningen.
/alf

E1130
c4-c5!!

Tala om tankeblomster! Men jag
hängde inte riktigt med i dina. Vad
är det Jesus har försökt göra, dock
utan framgång? Vem var Jesus i
Knutby? Vad är det för skepp och
förvaltarbesättning du talar om?
Och var ligger Haldora?
Ebbe
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