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A051201
Kd6 - c7

Vadå tankeblomster? Här bjuder
man på ren kunskap och så kommer
du med blomster!

Vad Jesus försöker göra? Komma
tillbaka förstås! Det är det som är
problemet - ingen djävul bryr sig
om honom. När han kom till
Knutby i det sista försöket blev han
bortjagad av den lokale ledaren,
som inte ville ha konkurrens. (Hur
tydligt måste man uttrycka sig?)

Jesu återkomt är en omöjlighet, det
begriper väl alla. Ingen enda
religionspotentat skulle stå ut med
en sådan verklighet. Idag? När alla
har vetenskap att falla tillbaka på,
så vet ju alla innerst inne att hela
religionsbaket är något som inte har
med någon som helst verklighet att
göra. Kan du tänka dig hur
förlöjligad han skulle bli i den här
mediavärlden? Med skrikande
reportrar? Med alla experter som
skulle uttala sig?

Förvaltarbesättning? OM nu Jesus
skulle kunna uppenbara sig - hur
föreställer du dig att detta skulle
kunna ske? At t  han  bara
materialiserade sig ur en dimma?
Att han kom från ett moln i
fallskärm? Att han som Mr Bean
plötsligt damp ner i gatstenen? Han
kanske ÄR Mr Bean?

Nej, skall han komma hit igen efter
sin himmelsfärd där han sögs upp
till ett rymdskepp, så kommer han (
som han många gånger försökt) i ett
skepp - ett av de många som
besöker denna människokennel för
att kolla leget, som dom säger i
huvustan.

Men du behöver inte spekulera.
Jesus lever som pensionär på
Haldora - det kallas så, men i själva
verket har han fått resförbud. Han
är rena pesten och resultatet av ett
olyckligt experiment som en gång
skedde för ca 2000 år sedan.

Var Haldora ligger?

Å nej, det får vara gränser för
informationen!
/alf

E051201
a2-a3.

Allmogen tänker möjligen om Jesus
att: Han ska inte komma här och -
komma. Nej, jag förstår att en ev
återkomst bleve problematisk: “han
är rena pesten och resultatet av ett
olyckligt experiment . . . ; i själva
verket har han fått resförbund . . .
och lever nu som pensionär på
Haldora”. Han kommer aldrig mer
att återkomma till jorden, säger du.
Men hur kan då kristendomen som
religion leva vidare? Läran om Jesu
återkomst är ju helt central i
förkunnelsen! Är det som med
humlan? Den kan egentligen inte
flyga, men gör det ändå. Hm.

“Han sögs upp till ett rymdskepp -
ett av de många som besöker denna
människokennel för att kolla leget .
. ” Rymdskepp: ansluter du dig till
teorien om den tolfte planeten
(Haldora?), som i sin omloppsbana
nalkas Tellus vart 3600:e år? I så
fall dröjer det 1600 år till nästa
besök, om vi utgår ifrån att Jesus
landsattes för 2000 år sedan.

Men du talar om många besök. Kan
man tänka sig, att det vandrar
omkring en hel drös av Jesus-
figurer här på jorden? Tanken
kunde då vara att, i likhet med
spermierna, någon skulle visa sig
vara fruktbärande. Hm. Dessa
Jesusar kan ha fått barn och
barnbarn, etc. så att det idag på
jorden finns tusentals ättlingar till
dessa “gudar”. Förmodligen har de
då bildat nätverk. Maffian har ju
oxå en “gudfader” i spissen. Hmm.

Som reaktion på dessa tanke-
blomster  förväntar  jag mig
vetenskap från din sida!
Ebbe

A1202
Tf4 - f3

I dag kom DELL-datorn. Verkar
mycket bra.

Det är mycket jag måste svara på
tydligen, men i kväll hinner jag
inte. Bara kort:

Förutsättningen för all religion är
att den skapats för länge sedan, då
världen och människorna var helt

annorlunda, då ingen vetenskap i
vår mening fanns.

En annan förutsättning är att
upphovsmannen, t ex Jesus, aldrig
återkommer. Det ger legitimitet åt
religionen, med hopp och förväntan
för evärderlig tid.

Endast EN Jesus har försökt komma
tillbaka, under olika tider i olika
förklädnader. Förgäves, förgäves.

Mer en annan gång.
/alf

E1202
Tc2-d2.

Som jag sagt förut: mina “tankar
från roten” ska du ta för vad de är -
tankeblomster.

Du skriver: “Jesus återkommer
aldrig. Det ger legitimitet åt
religionen”. Det har jag svårt att
förstå. Det är väl snarare tvärtom:
förkunnelsen om Jesu återkomst ger
legitimitet åt religionen. Men det
har väl ingen större betydelse:
religioner är inte rationella. Förr
hölls predikan t o m på latin. Det
gick visst lika bra. Kanske t o m
bättre, ty då förstärktes den religiösa
mystiken. Många verkar ha behov
av detta. Inte jag.
Ebbe

A1203
Jag förstår inte. Du har redan tornet
på d2 - 28/11. Menar du Td2 - c2?
Eller Tc1 - c2?
/alf

E1203
Ursäkta! Skall vara Tc1-d1.
Ebbe

A1203-2
Te3 - b3!!!

Nej det är inte tvärtom, även om
detta kan förefalla naturligast. Kan
du tänka dig hur det skulle kunna
gå till om Jesus verkligen återvände
till Jorden? Om han helt plötligt
(som vissa personer faktiskt gjort)
uppenbarade sig någonstans och
påstod:

- Jag heter Jesus. Nu är jag tillbaka!
Gläd eder!

Kan du tänka dig mediauppbådet -
om någon nu skulle ta honom på
allvar - skrikande:
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-Gör ett under! Gå på vattnet! Bota
en sjuk! Väck upp en död!

Och om han verkligen gjorde allt
detta - skulle exempelvis du eller
någon annan tro något annat än att
det var ett knep bakom? Liksom för
alla andra sensationer skulle det
under en tid bli ett verkligt drev
efter “hur det går till” och de första
som skulle förklara mannen för en
bedragare skulle vara alla olika
kyrkor, med påven främst.

Nej, religionens fortlevnad i våra
dagar garanteras av hoppet,
m ys t i k e n  -  i n t e  a v  a t t
föreställningarna konfronteras med
en eventuell verklighet. Därav dess
legitimitet.

Tänk dig 300 år fram i tiden - bara
trehundra av alla dessa miljoner år
som finns! - och att människor från
den här planeten lärt sig resa till
andra planeter i vår galax. Du
kommer till ett ställe som liknar
Jorden för 2000 år sedan. Du landar
och träder ut för att bekanta dig
med varelserna, som ser ut ungefär
som du. Du försöker kommunicera,
visar dem din teknik och din
förmåga, hjälper sjuka osv. Dessa
varelser kommer att betrakta
besöket som verkligt, och när de
berättar för bekanta och senare för
barn och barnbarn, kommer de att
bli trodda precis som om de
berättade om vilken jakt som helst.

Men kommer ditt skepp till en
planet, där varelserna har ungefär
samma tekniska status som vår just
nu - då kan du räkna med ett helt
annat mottagande. De varelser som
du visar dig för, kommer inte att bli
trodda när de berättar. Alla vet ju
att det är omöjligt att resa fortare än
ljuset och alla vet ju att den
närmaste stjärnan ligger så långt
bort så.....

När de ser ditt skepp flyga över
jorden med otrolig hastighet,
manövrera som om det gick att
behärska gravitationen - ja då
kommer de att förklara alla
vittnesmål med att man sett andra
planeter , kometer , stjärnfall,
speglingar, experimetflygplan från
hemliga baser - ja vad som helst
utom verkligheten.

När jag berättar - det har hänt vid
ett fåtal tillfällen - om min
världsbild, gör jag det som om jag
ljög friskt och vågat. Då blir alla
glada och tycker att det är en
underbar skröna, och lyssnar gärna.
Ett mycket litet antal har tillräcklig
fantasi för att begripa att det jag
säger faktiskt kunde vara troligt.

Vi är så vana vid radio, TV,
mobiltelefoni, MP3, satelliter -
ingenting förvånar oss när det gäller
teknikens under.

Men vem begriper hur TV-bilden
kommer in i lådan? Vem förstår hur
det går till att man kan tala
obehindrat med en person i USA,
när båda sitter i varsin bil som
rullar i lagom hastighet? Vem
förstår hur innanmätet i den senaste
Nokian verkligen kan fungera?

Några få procent av befolkningen.
Men alla använder eller försöker
använda tekniken. Förstår du hur
det här mailet kan ramla in i din
dator?

Själv har jag bara huvuddragen
klara för mig - inte detaljerna.
/alf

E1203-2
Kb2-c1. Nu då!

Jo, i vår tid har man blivit så van
vid tekniska “underverk”, att Jesu
ev underverk skulle riskera att
“drunkna” i samma spektakulära
fålla. Eller uppfattas som ännu en
Joe Labero. Lika så gott att lämna
walk-over.

I övrigt. Vad jag förstår är din
poäng, att eftersom vi inte kunnat
föreställa oss de nutida tekniska
“underverken” såsom möjliga,
kommer historien att upprepas -
trots att “underverk” visat sig vara
möjliga. Det är väl det du säger?

Men du tar då i, när du säger, att
det kan bli möjligt att färdas fortare
än ljuset. Det är nog förbehållet Den
Helige Ande.
Ebbe

A1204
Lf7 - g6

Nej, jag tar inte i alls! Det var
likadant när man talade om vilka

hastigheter de nya järnvägstågen
skulle uppnå. Då tog man i! 100
km/tim! Herregud! Då skulle
hjärnan koka på passagerarna och
vagnen falla sönder av vibrationer.

Men visst - just NU är det omöjligt
att åka fortare än ljuset. Och det
kommer alltid att gälla. Vad du och
alla andra inte vet är att det
kommer att finnas andra sätt som
gör det möjligt att färdas i rymden
utan att ljushastigheten begränsar
avstånden.

Men dit är det lång tid för
Jordvarelser.

F n har vi lite dimmiga begrepp om
FÄLT. Vi känner till magnetfält
(järnfilspån på en pappskiva!),
elektriska fält, elektromagnetiska
fält, gravitationsfält. Men det finns
så många fler - utan att vi har en
aning om det.

Jag kan naturligtvis tala om hur det
ligger till och vad man kommer att
upptäcka i framtiden, men tiden är
inte inne, och då blir man betraktad
som lite löjlig.

Astrologin härstammar från det
gamla Babylon och betraktas i dag
som ytterst suspekt och löjlig. De
som kritiskt granskar fenomenet
finner att det är just så - utom i ett
fall - Gauquelin, som gjorde
statistik av det hela. Den kommer
man inte förbi. För den nyfikne
kommer frågan: Varifrån fick de
gamla babylonierna sin mystiska
kunskap? Satt dom där bara och
drack öl och började utarbeta en
massa regler om himlakroppar som
dom egentligen inte kände till? Nej,
naturligtvis inte!

Det är en ganska spännande historia
faktiskt.  Att sen kunskapen
u r v a t t n a t s  t i l l  l ö j l i g a
veckotidningsspalter, det påverkar
inte de verkliga förhållandena -
utom för den osäkre.
/alf

E1204
Td2-b2.

Alla de fält du nämner: är de inte
alla i grunden magnetiska? Ja, det
är mycket som vi inte vet. Ex-vis:
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har någon hittills lyckats definiera
vad elektricitet är för något? Och
vad är eld?

Den vetenskap du uppehåller dig
vid är än så länge science fiction. I
och för sig intressant och du får
gärna lägga ut texten i ämnet! Men
du kan väl inte mena, att vi idag
ska bygga samhällen grundade på
science fiction?

Förut  idag skrev jag med
anknytning till tidigare diskussion:

Religionerna är irrationella (därmed
också egentligen irrelevanta). Jag
finner detta omoraliskt, ogudaktigt.
Vad är meningen? Finns det någon
mening, någon avsikt? Jag kan bara
se en: när vi förvandlats till idioter,
kan “härskaren” säga: “Vad var det
jag sa? Människan är en idiot (guds
avbild?), varför det är rätt och
r ikt igt  a t t  jag ska  här ska
allsmäktigt”. Well, it makes sense.

Om trollen sägs det, att om man
drar fram dem i ljuset, så spricker
de och säckar ihop. Jag tror att inte
heller religionerna skulle tåla
“ljuset”.

Tacka vet jag flickorna i mitt liv:
dom var hjufeliga! Tänker faktiskt
ofta på dem.

Tillbaka till Moder Jord. Nu ska
man åter bekämpa inflationen med
att höja räntan. För mig framstår
det som att bekämpa elden med
b e n s i n .  B o r ä n t o r n a /
boendekostnaderna stiger direkt.
Företagen får högre kostnader för
sina krediter och höjer priserna för
att kompensera sig. Kraven på
kompensation sprider sig som
ringar på vattnet till alla delar av
ekonomien. Vad är det annat än
inflationsdrivande!

Nu  sä ger  m a n ,  a t t  h ögr e
räntekostnader verkar dämpande på
företagsamheten (som om det vore
önskvärt i dagsläget med hög
arbetslöshet). Kan så vara, men det
avskräcker säkert inte alla. Hur som
helst,  summa summarum av
effekterna: räntehöjning är en
undermålig metod att bekämpa ev
inflation.

Däremot finns det idag annan
anledning till att höja räntan. De
stora Hedge-fonderna (i synnerhet)
lånar upp mångmiljonbelopp till låg
ränta i Sverige och placerar sedan
kapitalet i länder med högre ränta.
Exportindustrien tar heller inte hem
sina vinster i utländer med högre
ränta. Smart business (men tveksam
etik) i all sin enkelhet. Följden har
blivit att den svenska kronan
minskat i värde. Det betyder bl a ,
att utlandsskulden på 1400
miljarder(!) blir dyrare att amortera.

Den svaga kronan gagnar dock
exportindustrien, som gärna gynnas
av regeringen. Dels drar den in
valuta, dels sysselsätter den de stora
LO-kollektiven, som förmodas stötta
regeringen. Så är det i allmänhet:
Det kortsiktiga egenintresset styr
och egenintressena strider mot
varann. Rädde sig den som kan!
Ebbe

A1205
Tb3 x a3

Nej, alla fält är inte magnetiska.
Vill du veta mer om andra typer av
fält kan du bara skriva Kirlian i
Google! Men vi får vänta ett tag
med fältdiskussionen.

Nej, man vet egentligen inte vad
elektricitet är. Jo, vad eld är finns
det mycket tillförlitliga förklaringar
till.

Det är möjligt att du har rätt om
räntan. Jag är inte säker på något
inom politik utom att i Sverige har
vi garanterat gjort slut på all vilja
hos arbetsgivare att anställa. Vi har
en arbetslöshetsminister som verkar
så korkad att man inte tror det är
sant.

Nu börjar min arbetsdag lida mot
slutet. Om jag orkar skall jag ta en
timme till och laga en Brukspatron.
Talade i telefon i minst en timme
med mannen som sänt in den. Han
hade haft den i 18 år och tyckte att
den var otroligt bra. Sånt känns
skönt att höra. Han ville dessutom
ha ett kopplingsschema. Det ska
han få - det finns ingen möjlighet
att begripa det - jag gör det i alla
fall inte.

Nej jag tar en öl i stället och läser
lite i Steven Saylors A Murder On
the Appian Way. Det är en ren
njutning..

I går såg jag på TV hur det går till
att utnämna chefer i offentlig
förvaltning. Vilket töntland man bor
i!
/alf

E1205
Kc1-d2.

Idag kom ett nytt Estonia-brev (nr
2) som innehöll en verkligt
sensationell nyhet: en av dykarna,
löjtnant Håkan Bergmark, har trätt
fram och berättat, att han såg ett
s t o r t  e x p l o s i o n s h å l  p å
styrbordssidan invid platsen för
bogvisiret!!

Det skedde vid en stor dykning från
fartyget HMS FURUSUND två
dagar efter förlisningen och har
fram till idag hemlighållits av
myndigheterna. Alla filmer borta!
Regeringen tiger , ÖB tiger ,
R ä d d n i n g s v e r k e t  t i g e r ,
Sjöfartsverket vet ingenting!

Du kan beställa Estonia-brevet nr 2
genom att ringa Sven Anér på
telefon 0174-50066 eller 018-15 12
79. Fax: 0174-501 05.

Eller genom att sätta in 60 kr på
hans postgirokonto nr 750555-5.

Sven Anér: “Den svenska rättsstaten
rämnar!”
Ebbe

A1206
Tf3 - f2!!!

Jo, det är nog intressant med
sprängning av Eustonia. Men det är
bara en av alla dessa uselheter i
detta usla land. Rättsstat? Icke.

Just nu är det intressant att följa
Göran Mugabe Perssons valsande i
media. Det mest roliga är vad han
skrev i en bok 1997 om varför
politiker aldrig tog konsekvenserna
av misslyckande och avgick och hur
fel detta var. Han skulle minsann
inte vara sådan inte.

Men nu. Man förstår lite bättre
varför Zimbabwe går mot katastrof
och hoppas att det i vanliga fall
töntiga svenska folket äntligen kan
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göra sig av med denna diktator som
regerar här nu.

Det som är  förvånande är
milstolpen i utredande. Hirshfelt är
värd all heder.
/alf

E1206
Kd2-c1.
För sent att skriva något.
Ebbe

A1207
Ta3 - a1!!!

Och här springer jag som en skållad
råtta mellan olika göromål.

När jag letade på Sven Anér hittade
jag den här länken

http://hem.fyristorg.com/aurelio/
nr133.html

som verkar ganska kul för den som
har tid att läsa. Kanske du redan
känner till den?
/alf

E1207
Snyggt!
b2-b3.

Fritänkaren och Humanisten verkar
ligga nära varann. Kanske skulle de
vinna på att slå sina påsar ihop.

Såg sista delen av Lasermannen i
kväll. Polisen var mer än lovligt
klantig. Man kunde nästan tro, att
det var en vanlig spelfilm som
visades.

En fråga: Menar du, att du inte
fattar kopplingsschemat till din
egen brukspatron? Hur fick du idéen
förresten? En Lidnersk knäpp
kanske?
Ebbe

A1208
e7 - e5

Nej, det är ganska komplicerat, och
en del funktioner är egentligen
omöjliga. Titta själv!

Sune står för idéerna. Jag fixar bara
till det som han vill ha det.

I övrigt är jag totalslut i hjärnan.
/alf

Schema i slutet

E1208
Nej, det var förhastat. Jag klarar
inte av att utveckla min nya
öppning. Jag vill börja om med mitt
sedvanliga drag: e2-e4. Svarar du
med e7-e5 blir mitt nästa drag:
Sg1-f3. Hoppas du ursäktar!

Du milde, vilket kopplingsschema!
Är det Sune som klurat ut detta?
Ebbe

A1209
OK
Sb8 - c6

Sune? Nej, detta är min lösning helt
och hållet. Sune kan inte sånt här.

Sedan vi talades vid i dag kom det
in en beställning på tio CADsystem
för brutto 110 000:-. Så nu har jag
lite att göra.
/alf

E1209
Lf1-c4.

Grattis till beställningen!

Jo, betr Skyddsnät för hängrännor.
Jag mejlade faktiskt till Svenska
UppfinnareFöreningen (SUF), som
hänvisade till ALMI. Jag har just
mejlat även till ALMI. Undrar dock
om det kom iväg: det står ej att
finna under sent. Måste det inte
göra det?

Dessa hustrur: din är alltför
närvarande,  min  är  a l l t för
frånvarande. Nu, igår, har hon
stuckit iväg till Stockholm på ett par
tre dagar.

Så det jämnar ut sig, som man
(Hasse Alfredson) säger.
Ebbe

A1210
Sg8 - f6

Kvinnor? Ja, djävlar (i det).

Om man fyller i ett mailformulär på
en hemsida, ser man ibland inte att
det är sänt under SENT. Det beror
på hur dom har lagt upp funktionen.

Mycket roligt att du ska bli
uppfinnare!

Nu skall jag jaga vidare med
slutprovning av 12 BP9. Skall
leverera på måndag.
/alf

E1210
d2-d3.

Hur är det nu brukspatronen
fungerar? Känner den av billigaste
el vid varje tidpunkt - eller hur är
det?

I kväll har det varit Alfred Nobel
för hela slanten. Visst är det
festligt!

Bortsett från alla genitalier . . . här
blev det visst fel: genialiteter ska det
vara. Jo, alltså. Bortsett från alla
genialiteter och annat imposant var
det ett annat inslag som berörde
mig och nästan gjorde mig tårögd:
bildkavalkaden över drottningens
rober under de senaste 30 åren. Man
såg alltså kungaparet stående på
samma plats i konserthuset. Bilden
växlade snabbt ifrån år till år med
början 1975(?). Åldrandet, det
stegvisa åldrandet. Hur snabbt ett
liv förrinner! Jag blev riktigt
hjärtnupen.
Ebbe

A1211
d7 - d5

Vitsen med Brurkspatronen är att
man bara behöver ha 16 A
huvudsäkring i en vanlig villa. Och
det tjänar man på. Bp letar efter
ledig ström på alla faser och det
klarar ingen annan på marknaden.

Nå, jag såg inte på TV - det gör jag
ytterst sällan numera. Men det låter
som en kul film med kungaparet
blivande äldre och äldre på kort tid.
En bra illustration till tidens
framfart.

Jag har infört en annan dygnsrytm
sedan ett par dagar. Upp kl 0500
och i säng senast 2400. Minst en
timmes absolut vila någon gång
däremellan. Verkar riktigt bra, fast i
går somnade jag visst i stolen med
boken i knät.

I morgon blir det utejobb.
/alf

E1211
h2-h3.

Det där med ledig ström på olika
fa ser  l i gger  u t a n för  m i t t
kunskapsområde. Men varför i all
sin dar levereras inte alla nya
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pannor med en brukspatron
inmonterad?

Tala om dygnsrytmer: nu skiljer
endast några få futtiga timmar
emellan din och min uppgång resp
nedgång ur och i sänghalmen! Man
kunde säga, att vi kompletterar
varandra.

Jag överdrev igår när jag sa, att jag
blev tårögd vid åsynen av
kungaparets gradvisa förfall och
insikten om livets korthet. Det där
med överdrifter och superlativer är
ett utbrett ofog.(Janne Berglin
bidrar med ett exempel i en
decemberruta: “Jo, i skogsbrynet
stod jävlar i mig den största älgtjur
jag . .”)

Ehuru, om du devalverar mitt
uttryck med några snäpp, så
stämmer det dock. (Men hur
uttrycker man det då? Det är det
som ofta är så knepigt)
Ebbe

Hej igen!
Jag glömde säga att jag förutsatte
två tidigare drag: vit e4xd5. Svart
Sf6xd5.
Det blev väl rätt så?
Ebbe

A1212
Lc8 - f5
Jodå, det blir bra med slåendet.

Det har rasat in fler beställningar
och jag vet inte riktigt hur jag skall
klara belastningen. Nåja, det får bli
mindre lässtunder med Steven
Saylor.
/alf

E1212
Dd1-e2.

Idag har jag köpt gran. En blågran.
150 kr.
Ebbe

A1213
Dd8 - d6

Ingen granjävel här i år. Jag har
lagt granris på muren och satt dit en
belysning. Det får räcka.

I dag har jag varit med Birgit i
Nässjö - läkarbesök utan egentlig
m e n i n g ,  m e n  r e c e p t  p å
smärtstillande.

Nu skall jag jobba vidare en stund.
/alf

E1213
a2-a3.

Blev du uppvaktad i morse av
någon brud i vit särk? Fordom
kanske?

Jag minns en “våt” Lucia i
Göteborg: “sån törst får man av
flickorna i norra Bohuslän!”
Ebbe

A1214
0-0-0

Nej ingen vit särk med innehåll
sågs till. Faktiskt hade jag ingen
aning om att det var Lucia förrän
jag hörde dessa ljusa flickröster från
TVn i väntrummet på Ortopeden i
Nässjö.

Du kan väl dela med dig av dina
våta minnen med töser inblandade.
Det skulle jag behöva i detta
kompakta mörker som jag tycker
mig vandra i. Är dom speciella i
norra Bohuslän? Närmare Norge?
Mykles röda Rubiner?
/alf

E1214
Lc4xd5. Förmodar att du slår
tillbaka: Dd6xd5. Jag igen: Sb1-c3.

Om flickorna i norra Bohuslän är
speciella är en fråga, som Evert
Taube är särskilt lämpad att
besvara. - Är inte han död? - Jo. -
Men han rör ju på sig. - Nej, det är
flickorna som rör på sig. - Etc . . .

Livets korthet - ja. Kanske snart
dags att tänka på dödsmasken. Så
att man är sig någorlunda lik (“så
lik och ändå så - olik”) när man går
under jorden.

Talade med Göran Möller idag. Inte
heller hans barn kommer hem i jul.
Men som vi sa: dom har ju sina
föräldrar att tänka på.
Ebbe

A1215
Dd5 - d6

Så det var  citat från herr
trubaduren. Så lite man är
bevandrad i litteraturen.

Ibland påminner du mig om Cello.
För att muntra upp mig tog jag idag

under en liten paus fram Flottare
Med Färg och läste kåserier från
1951. Det var som att förflyttas till
en helt annan värld - miljömässigt.

Julklappar, julmat, kunder, problem
överallt - allt blir en enda röra och
fy fan för december. Kunde jag dra i
tidssnöret skulle jag snabbt förflytta
mig en bit in i januari. Fast
egentligen borde man dra tills
snöret tog slut.
/alf

E1215
0-0.

Cello. Jovisst Småler man och
Smilar en Smula åt dennes Lätta
tankar som lättat ankar. Som kåsör
har han knappast sin like.

Jag är så orolig för Inger. Det
verkar inte stå rätt till med hennes
mage. Hon jämrar sig om nätterna.
Från och till har det säkert pågått i
flera månader. Kan det vara
magsår? Eller cancer? Jag säger åt
henne, jag ber henne att söka
läkare. Men tror du att jag kan få
iväg prinsessan till farbror doktorn!
Icke. Hon är envis som en röd gris.
Ska jag bruka våld?

Du har tydligen inte snappat det här
(det där?) med julen. Man måste ha
känsla för feeling, som hon sa -
flickan.
Ebbe

A1216
Lf8 - e7

Nej jag har inte snappat något. Har
ingen känsla för feelingen eftersom
jag inte är quinna.

Det verkar allvarligt med Inger. Du
kan kanske ringa till Vårdcentralen
och beställa telefontid till någon
läkare - vi gör så här. Sen kan du
beskriva symtomen och kanske få
doktorn att själv ta kontakt med
Inger. Och du kan naturligtvis hota
Inger med detta tillvägagångssätt
om hon inte själv.....osv. Detta är
milt och godhjärtat våld.

Jag har tio CADpaket att leverera
på måndag. Puh - dock icke nalle.
/alf
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E1216
Sc3-e4.

I kväll har jag varit och simmat/
badat bastu och är nu trött och
sömnig.
Ebbe

A1217
Dd6 - e6

Du skrev tidigare något om julklapp
till mig. Du får ingen av mig i år -
jag har knappt tid och ork att
fundera ut något till släkt och andra
närstående. Min egen önskelista är
alltid likadan: Ett kvitto på insatta
pengar till Läkare utan gränser,
Röda Korset eller liknande. Förra
året fick jag detta från Pia och
Kjelle och det var uppskattat. Jag
hatar denna presenthysteri. Birgit
köper alltid saker som hon tycker
att jag bör ha oavsett hon vet att jag
inte vill ha morgontofflor, pyjamas,
slips eller andra satans kläder.

Nåja - man kan göra som i lumpen,
räkna taggar på en julkam fram till
befrielsen.

Bastu? Då skulle jag dö. Eller blåsa
bort på hemvägen. Bara finnar
klarar sådant - men så skall dom
också bygga kärnkraftverk.
/alf

E1217
Kg1-h2.

Idag kan jag inte komma på
någonting att skriva om.
Ebbe

A1218
h7 - h6

Inte jag heller!
/alf

E1218
Se4-g3.

Idag har jag släpat hem en gran. Så
det rör på sig.

Vilket julöl ska du köpa i år? Jag
ska försöka komma över Nils Oscar
Kalasjulöl, Anchor Christmas Ale,
Samuel Adams Winter Lager, eller
Three Hearts Julöl. Alla har fått
goda vitsord.
Ebbe

A1219
Lf5 - g6

Gran? Hade du inte redan köpt en
för några dagar sedan? Men inte
tagit hem den? Köper du på rot?

Julöl köper Kjelle. Jag dricker alltid
samma sort - Three Hearts med
olika styrka.

I dag var jag uppe halv fem och
eldade i Hugo. Minus 14 grader, då
är det lönande. Sen har det varit
som vanligt efter halv nio -
telefonen ringer, Birgit städar med
diverse hjälp och assisatans. Har
handlat, lagat mat, sprungit fram
och tillbaka med grejor...

Och nu rasade det in 8 beställningar
till - som tur är behöver jag bara
registrera i datorn.
/alf

E1219
Lc1-d2.

Jag har köpt två granar: först en
ute- och sedan en innegran.
Barrskogen lever farligt: först
Gudrun (varför detta namn?) och nu
Joulen.

Jo, vedeldning kan man alltid lita
på. Hur står  det till med
luftvärmepumpen?

Beställningarna rasar in, vintern
rasar ut, och du rasar ihop(?).

Jag förmodar att barnbarnen fordrar
jultomte. Är det du som får dra på
dig masken?
Ebbe

A1220
h6 - h5

Gudrun? Därför att Shyman -
liksom orkanen - är en katastrof.
Värmepumpen? Bara skit.
Tomte? Man har grannsamverkan
och utbyter sådan tjänster som
fordrar förberedelser i vissa garage
med diverse dryckjom.

Jo, jag rasar snart.
/alf

E1220
De2-e3.

Vaknade klockan 06.30 i morse och
kunde sedan inte somna om. Nu är
jag så sömnig att jag måste gå och
lägga mig.
Ebbe

A1221
h5 - h4

Du behöver tydligen mycket sömn -
du har väl ingen träning i denna
idrott. Kanske är det bara vi
TreoCompare som klarar det. Nåja
inte så länge...

I går fick jag restskattesedeln -
15000:- minus. Så det gäller att
ligga i och köpa upp vinsten på
firman om man skall klara sig
undan maffian. I motsats till fru
Sahlin tycker jag inte att det är
häfigt att betala skatt som går till
allehanda idiotiska projekt.

Heja Persbrant! Godtag ingen
förlikning! Låt det bli rättegång så
dom kräken får svara ordentligt om
varför de kör med uppenbara
lägner! Jag har aldrig förstått hur
man kan köpa dessa usla tidningar,
men å andra sidan är det så mycket
annat som jag heller inte förtstår.
/alf

E1221
Sg3-e4.

En förkylning verkar vara på väg.
Bäst jag går och lägger mig. F ö har
jag ingenting att säga idag.
Ebbe

A1222
Sc6 - d4

Jaha, även jag trodde att jag skulle
bli förkyld. Men mot C-vitamin,
Revitonil, öl och TreoComp hade
dessa bakterier ingen chans. Frisk
men dödstrött - man blir det av att
arbeta i hemtjänsten i juletid.

I morgon åker vi till Stockholm.
Kanske hinner jag svara på ditt drag
- annars önskar jag dig nu en
dejelig hjul med mycken dricka att
d r ä n k a  a l l a  s o r g e r  o c h
besvärligheter i.
/alf

E1222
Sf3xd4.

Jo, jag har drabbats av en riktigt
präktig förkylning. Näsan rinner
som en kran och halsen värker.
Hu vu d e t  ä r  i n va d e r a t  a v
kopparslagare och bank-tjänstemän.
Och ögonen rinner som om jag vore
på begravning.
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Jag är det syndaste om, som finns i
hela världen.

Tack för julklappen som kom idag!
Jag har givetvis inte öppnat den
ännu.

God Jul!
Ebbe

A1223
e5 x d4

Nja, det är inte mycket till julklapp,
bara lite reklam för Sveriges bästa
CAD-program.

Jag beklagar verkligen att du är så
sjuk och så synd om. Men två st
1000 mg Cvitamin-depå med 12
timmars mellanrum per dygn, två
portioner Revitonil samtidigt och
sedan två stora TreoComp lösta i ett
glas god whisky - det kan få vem
som helst att bli frisk och alert.

Du borde inte syssla med sånt där
bakteriegrejs. Använder du t ex
disktrasa? Det är  nämligen
upphovet till de flesta sjukdomar.
Någon gång skall jag berätta varför
om du nu inte redan vet.

Nu sticker vi till Stockholm. Jag
gick upp halv fem idag och känner
mig inte riktigt utvilad, men håller
man sig i högerfilen och kör fort
brukar det gå bra.

Krya på dig och

GOD JUL!!!
/alf

E1226
De3-e2.

Helgen är över. Gästerna har gett
sig iväg. I morgon är man tillbaka i
grötlunken.

Hur har du haft det i jul?
Ebbe

A1227
De6 - e5!!!

Julen har varit uthärdlig, stundom
trevlig. Men något mer vill jag nog
inte säga om den - annat än att det
är trevligt att umgås med människor
som har  måt t l iga  krav på
omgivningen och som man vågar
skämta med.

Fick du en slips i julklapp? Jag fick
en skjorta med två fickor (skall jag
alltid ha) som det inte får plats
något i. Men visst är den snygg.... I
övrigt ett kvitto på inbetalade
pengar till barnhjälp - överst på
listan. Teckningar från barnbarn
och ett hästpyssel. Cigarrer.
Dörrkrok.

Resan tillbaka var en slaskig
historia. Den började i snöstorm och
slutade i mindre snöväder. Men
vägarna var utmärkta och E4an
tålde sina vanliga 120, så det tog
inte längre tid än vanligt - 3 tim 15
min/32 mil.

Och i eftermiddag har jag sålt två
CAD - denna månad blir en
rekordmånad.
/alf

E1227

Kh2-h1.

Nå, du fick m a o god behållning av
julen i år. För mig blev den inte lika
lyckad: förkylningen kulminerade
och huvudet kändes som mos - och
knappt det.

Bengt Holtzberg ringde förresten
dan före julafton och önskade God
Jul. Det slog mig, att du kunde ju
hälsa på honom någon gång när du
befinner dig i Stockholm!

Nu har jag varit uppe för sent igen.
Men jag sover så dåligt numera.
Vaknar ofta vid 4-5 tiden, och sen
kan jag inte somna om. Följande
d a g  r a g l a r  j a g  o m k r i n g
sömndrucken med huvudvärk. Får
försöka göra något åt det.
Ebbe

A1228
Lg6 - h5

Stackare! Det kan inte ha varit
roligt att fira med mos i huvet. Fast
du har väl inte följt mina goda råd
när det gäller att hålla sig frisk och
alert.

Jag jobbar som en galning. Nu skall
även polacker köpa cad av oss. Har
just sänt iväg två licenser till Polens
största AutoCAD-säljare - he he..

Det blir sent i natt - och tidig
morgon.
/alf

E1228
f2-f3.
Ebbe

A1229
Th8 - e8

Just nu är det inget överhängande
jobb som jagar mig - det känns
nästan overkligt. Man blir så trött.

Året är snart slut, och lika gott är
det. Inte blir det bättre nästa år
heller.

Men i morgon åker vi till broder
Sune och Gun, som håller på att
hämta sig efter en operation för
bröstcancer. Men nog skall hon
klara att dricka in det nya året. Och
Birgit skall salutera med kryckorna
- om vi nu kommer fram i
snöhelvetet.

Hoppas moset i ditt huvud har
försvunnit och att du känner dig
piggelin och krytig.

Hoppas kan man - och därför
önskar jag dig och Inger ett
hejdundrande

GOTT NYTT ÅR!!
/alf

E1229
De2-f2.

Jo tack, jag mår litet bättre idag.
Men nu har det onda flyttat till
halsen. Mina krämpor är dock av
typ lappri i jämförelse med
bröstcancer och benbrott. Ledsamt.
Framför mitt deltagande!

Jag tänker på din växande
arbetsbörda med CAD. Du har ju en
begåvad ung man, som ibland är dig
behjälplig. Ska du inte försöka “fasa
in” honom till allt större uppgifter i
företaget? Innan du rasar ihop. Hur
tänker du dig annars framtiden för
CAD?

Du såg väl Monty Pythons Ett
herrans liv ikväll? Dråpligt rolig!
Finalen är underbar.

Till sist önskar jag dig och de dina

Ett Gott Nytt År!!!
Ebbe
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