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A060601
Dc7 x c4

Om detta var meningen - OK. Om
det är en Homerisk blunder får du
gärna göra om ditt springardrag.

Nu har det brakat loss igen - 24
BP9 beställda. Så nu får man sitta i
källaren och jobba.
/alf

E060601
Vilken blunder! Känns meningslöst
att fortsätta det här partiet: e2-e4.
Ebbe

A0602
Du har alldeles för brått .... Men
OK.
e7 - e5

Alltid likadant - massor med arbete
hänger över mig nu.
/alf

E0602
Sb1-c3.

Är du nöjd med din
luftvärmepump? Fungerar den?

Och jag kämpar på med trädgården.
Ebbe

A0603
Lf8 - c5

Gäster. Dödstrött
alf

E0603
Sg1-f3.

Då behöver du sova nu. Go´natt!
Ebbe

A0604
d7 - d6

Sova? Det blir aldrig mer än 4-5
timmar per natt.

Händer det nåt i världen?
/alf

E0604
d2-d4.

Sover du verkligen inte mer än 4-5
timmar per natt?!

Jag är fortfarande nyfiken betr
luftvärmepumpen: fungerar den?

Hänryckningens tid: tänk på den
tiden det begav sig!
Ebbe

A0605
e5 x d4

Någon enstaka gång blir det väl mer
- kanske sex timmars skön
medvetslöshet...

Den norska värmepumpen har
enligt boken fyra lägen: 1) Feel
good (försöker hålla exakt
temperatur genom omväxlande
värme och kyla), 2) enbart värme,
3) avfuktning och 4) kyla.

I första läget har jag aldrig fått
annat än kalluft från den.
Avfuktning har jag inte provat -
ganska onödigt. Värme fungerar om
det är mer än +4 grader ute och torr
luft. Kyla? Varför i helvete i detta
klimat?

I stort sett är det en usel apparat
eftersom uteaggregatet isar igen
totalt när det är kallt och fuktigt
ute. En riktig värmepump fungerar
tillfredsställande - Sune har en som
är perfekt. Men den var förstås
betydligt dyrare än FOMApumpen.
Troligen fungerar alla pumpar
bättre än det missfoster jag har
köpt.

Funderar du på att köpa en?

Hänryckning? Antagligen har det
funnits en sådan tid för mig också,
fast ordet väcker inga associationer
numera.
/alf

E0605
Sf3xd4. (det kunde du ha gjort!)

Nja, Svennis i Älmhult funderar på
luftvärmepump. Han hade litet otur:
hade just installerat ny, dyr
oljepanna när oljepriset sprang i
höjden.

Gräsänkling: Inger har rest till
Göteborg på ett par tre dagar. Jag
har svårt att fördra ensamhet. Den
är så trist och känns så meningslös.
Ebbe

A0605-2
Sg8 - f6

Detta parti följer regelboken perfekt.
Jag har försökt variera, men inte ett
enda drag som jag provat leder
annat än till helvete.

Ack ja, så olika vi har det. Du får
väl försöka få tag i någon scandal
beauty som Povel fixade.

Fast det vore väl lika meningslöst.
/alf

E0605
h2-h3. Menar du, att du följer en
regelbok?

Klockan är nästan halv två. Det är
nog dags att gå och lägga sig.
Ebbe

A0606
0 - 0

Just vid spelöppning följer de flesta
vissa regler. Du börjar mycket ofta
med kungsbonden. Sen följer
springare enligt vissa regler. Det är
när man försöker hitta andra
kombinationer, som man finner att
man förlorar i längden. Det är detta
som kallas spelöppningsteori. Om
du ser tillbaka på våra partier finner
du att att de ofta är likadana de
första dragen.

Men sen....

Här funderade jag på att ta din
springare med löparen, men det
verkar ännu sämre.

Varenda gång jag har sett på
nyheterna, är det nazister och
fascister som har fått tillstånd att
demonstrera. Och det är väl polisen
som ger lov? Och så protesterar
antifolket. Och så tar polisen hand
om dessa skränfockar. Och så har
polisen visat vilka åsikter de själva
har.
/alf

E0606
Världen gick visst inte under idag
heller.
Lc1-e3.

“Älgarna demonstrerar. Älgarna har
fått nog. Älgarna vill ha trygghet.
Här i sin egen skog, etc.”

Många demonstrationer blir det.
Den jag citerar var populär på
70-talet. Vad vill jag nu ha sagt
med detta? Det vet jag inte. Men jag
är sömnig. Go´natt!
Ebbe
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A0607
Lc8 - d7

Jaha, du sitter och småsuper i din
ensamhet och kläcker djupa tankar.
Vilka demonstartioner hjälper? Jo
en i USA. Nu blir det dyrt att vara
oanständig i radio och TV. Böter på
miljoner dollar om man håller på
med FUCK och annat kul. Den
kristna högern fick nog och
demonstrerade.

Fast lagen gäller bara gamla bolag.
Så nu får vi se nya
oanständighetsbolag tror en del.

Undrar om älgarna var inblandade?

Vad vill jag säga med detta? Att
livet är som en påse. Tomt och
innehållslöst tills man fyller den
med nå gått.
/alf

E0607
Lf1-d3.

Jo, så förhåller det sig säkert. Men
det gäller förstås att finna “nå gått”.
Ebbe

A0608
Sb8 - d6
/alf

E0608
Du menar Sb8-c6.
Sd4xc6.
Ebbe

A0609
Ld7 x c6

Idag har jag badat i poolen för
första gången detta år. 18 grader är
lagom varmt. Nu skall jag ner i
källaren och tillverka
Brukspatroner.
/alf

E0609
Dd1-e2.

Ska du inte se KasinoFeber? Det
tänker jag göra.
Ebbe

A0610
Lc5 x e3

Jag såg några snuttar på Kasino-
Feber. Bl a ett där tre herrar
utklädda till kvinnor dansade och
sjöng. Det var så roligt att även jag
skrattade. Det gjorde jag inte när

författaren? läste egna nyheter med
åsikter.

Nog har det gått hysteri i detta VM.
Är det verkligen så otroligt viktigt
vem som snubblar in en boll i ett
hönsnät? Men det är bara en
ytterligare sak som jag aldrig
begripit.

Nu skall jag arbeta.
/alf

E0610
De2xe3.

Du uppskattar inte “den gröna
mattans schack”. Det är väl så, att
antingen gillar man fotboll, eller så
gör man det inte.
Ebbe

A0611
d6 - d5

Fotboll - jag uppskattar duktiga
spelare, fina kombinationer,
suveräna mästare som Pelé, Nordahl
& massor med andra. I bland har
jag sett sammandrag där man visat
höjdpunkter - det är en njutning och
man förstår inte om vissa händelser
är tur eller skicklighet.

Men inte skulle jag sitta och
genomlida tiden mellan dessa
höjdpunkter. Tiden kan man
använda bättre.

Det jag har verkligt svårt att förstå
är den uppskruvade hysterin,
kringsnacket, fundamentalismen
kring spel och spelare,
nationalismen, sorg, glädje, firande
osv. Den kyliga filosofen står alltid
vid min sida och iakttar...

I morgon skall jag lämna bilen i
Nässjö för reparation av en
plåtskada - där ryker 5000:- Fyra
dagar är jag utan bil. Det blir inte
lätt för en sån bekväm gubbe som
jag.
/alf

E0611
e4-e5. Nu är jag illa ute igen. Du är
hopplös.

Jag har själv spelat ganska mycket
fotboll och det är faktiskt ett roligt
spel. Det förstår tydligen även du,
att det kan vara. Men jag håller
med dig om, att det är en del

avarter och konstigheter i
fotbollsvärlden.

Har du kört och krockat med bilen?

Idag har vi gjort en redig biltur:
Osby-Hörby-Skurup (där vi ansade
mina föräldrars grav)-Beddinge-
Ystad-Simrishamn-Kivik-
Åhus-Kristianstad-Osby
Ebbe

A0612
Undrar just om du inte borde
fundera över ett annat drag. Du har
en gaffel med d5-d4. Du har en
kritisk E-linje - det är lätt för mig
att hindra förlust av springare.
Varför inte flytta damen i stället?

Men om du har något djävulskt i
kikaren och inte vill göra om draget
d5 - d4

Plåtskadan är från i vintras då jag
halkade för nära en Volvo och
skrapade höger bakdörr när jag
skulle in och parkera mellan två
bilar. (mycket vacker mening)

Det händer saker på savant-fronten.
Eftersom de har en stor betydelse
för min världsbild, försöker jag ta
reda på så mycket som möjligt om
dem. UR har haft en programserie
om hjärnan och presenterat en del
intressanta fakta. Nu skall jag leta
efter böcker på svenska om dessa
specialbegåvningar. Hur kan en
hjärna rymma varje ord i 20 000
böcker - och dessutom plocka fram
varje ord när det behövs?

Hur kan någon rita av en stad sedd
från luften - direkt ur minnet?

Visst är det fantastiskt! Och nu har
det hänt något nytt - tydligen för
första gången i historeien.
/alf

E0612
De3-g3.

Vad är “savant” för något?

Puh, vilken värme! Inte mycket har
blivit gjort idag.
Ebbe

A0613
d4 x c3

Savanter är människor med
speciella hjärnor. Ofta betecknar
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man dem som utvecklingsstörda i
barndomen och det kan dröja innan
omgivningen upptäcker deras
förmågor. Som vuxna kan de sällan
ta hand om sig själv. Många är
autistiska och kan utföra de mesta
häpnadsväckande teckningar. Andra
(Kim Peaks?) lär sig läsa i
tvåårsåldern och fortsätter att läsa
hela livet - det är bara det att han
kommer ihåg allt han läst.
Matematiska snillen finns i deras
skara, likaså musikaliska.

Det intressanta är alla de frågor som
deras egenskaper framkallar.

Det finns mycket om dem på nätet.

Det nya är att det finns fler kvinnor
bland savanterna. De tenderar att
blir fler totalt. Deras egenskaper är i
viss mån ärftliga. Vissa av dem kan
klara sig själv och dessutom bilda
familj.... vilka barn får de?

Jag tycker att det är oerhört
intressant.
/alf

E0613
e5xf6.

Savanter: mycket märkliga
fenomen! Men kan man vara helt
övertygad om att testen genomförs
under strikt vetenskaplig kontroll?
Vissa savanter verkar ju helt
otroliga.

Källaren blev min tillflykt idag
undan värmen. Så jag passade på att
städa där.
Ebbe

A0614
Dd8 x f6

Savanter är inte ett dugg
intresserade av vetenskapliga
experiment. De är oftast skygga,
lever i sin egen värld och känner sig
mest besvärade av uppmärksamhet.
Inte behövs det vetenskaplig
kontroll om du frågar herr Savant
om precis vilket årtal som helst ur
historien och du får ett korrekt svar.
Eller om du ser herr Savant rita av
New York från luften.

Det intressanta är hur och varför
dessa hjärnor bildas. Kan hjärnor
manipuleras till liknande

specialbegåvningar? Finns dessa
egenskaper latenta i nästan alla
hjärnor?

UR på TV har haft en serie om den
mänskliga hjärnan och jag har
försökt att följa den - har missat
några av de sex. Jag är mycket
intresserad av att få reda på när
våra vetenskapsmän skall komma
fram till att förstå vissa
förhållanden när det gäller fält,
gener, universum.

Såg en debatt i TV om Intelligent
Design kontra Darwin. Det var som
att se två barnungar slå varandra i
huvet med hink och spade i
sandlådan. Precis som om den ena
uppfattningen utesluter den andra
och att någon skulle ha rätt eller fel.

Nå, jag stängde av efter en stund.

I morgon skall jag hämta bilen.
/alf

E0614
b2-b3.

Själv håller jag på med Mozart. Ja,
han var väl en savant?
Ebbe

A0615
Tf8 - e8!!!!!

Mozart var musikaliskt geni utan att
vara savant. Så ibland lyckas den
satans naturen.

Det gäller inte här. Våra två almar
har fått fortplantningsfnatt. Allt på
tomten är inpyrt med miljoner
almfrö. Jag skyfflar och blåser,
rensar filter för poolen och svär att
om det inte blir ändring kommer jag
att hugga ner dem och elda upp
dem.

Ingen bryr sig. Man snackar bara
fotboll. Skall bli intressant att se när
bubblan spricker och die dumme
Sweden får stryk av Paraguay. Så
får man inte säga.
/alf

E0615
Ke1-f1.

Har du två stora almar på din lilla
tomt? Hugg ner dom - och gör två
flugor på smällen: du slipper fröna
och får kölne till vintern! Plantera
fruktträd i stället!

I sista minuten lyckades Sverige få
in en boll i Paraguays mål. Och
45000 tillresta svenskar på läktarna
fick glädjefnatt. Tillika miljoner
framför TV-apparaterna? När
händer något sådant i andra
sammanhang? Jo nog är fotbollen
ett sällsamt fenomen.

Hur mår Birgit? Ska ni som vanligt
ha gäster i midsommar?

Vi firar midsommar i Undenäs som
vanligt. Men det blir en ganska kort
visit, ty Inger har inte semester
förrän den 15 juli (och till 14
augusti).
Ebbe

A0616
Te8 - e5

Jo, det lutar nog åt att de blir
avrättade - eller åtminstone lite
lemlästade.

Vadå lilla tomt! 860 kvm är inte
litet i stan. Hur stor är din då?

Det sällsamma fotbollsfenomenet är
väl närmast ett mediafenomen. Är
det inte dessa oändliga analyser,
kringsnack, intervjuer, vadslagning,
m m, som avhandlas i radio, TV,
tidningar som trissar upp hysterin
kring ett ganska långtråkigt
bökande?

När det gäller själva spelet verkar
det vara 90 % tur och 10%
skicklighet - detta tyckande efter att
också jag slösat bort tiden i 90
minuter. Nå, jag tittade bitvis på
Kunskapskanalen, som hade ett
intressant program om att styra
ljushastigheten.

Birgit knallar omkring med en
krycka, så det verkar lyckat. Jo då,
vi skall ha de vanliga gästerna i år
också.

I övrigt måste vattnet rinna nästan
hela dygnet. Antingen på växter
eller i poolen. Här har inte regnat
nu på tre veckor. Vanliga
gräsmattor är tämligen bruna.
/alf

E0616
Kf1-g1.

Vår tomt: 1200? 1500 kvm? Det har
fallit mig ur minnet.
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Det ligger mycket i vad du säger om
fotbolls-VM som ett mediafenomen.

Även här blir det mycket vatten att
bära. Är/var inte vattenbärare på
sina håll en helig syssla?
Ebbe

A0616-2

Te5 - g5

Jaha, godsägare med andra ord.
1500 kvardrat? Och med sjöutsikt
från en trädtopp?

Nja, vattenbärare var väl kanske
inte så heligt eller hedersamt,
åtminstone inte på den gamla goda
tiden. Kolla hur det gick till - på det
enkla sättet!

http://www.htmlbible.com/
sacrednamebiblecom/swedish/
B06C009.htm

Scrolla till vers 21.

Josua var en riktig hårding,
arvtagare efter Moses. Han var
utbildad sabotör, hade tillgång till
effektiva sprängmedel och fixade
Jeriko lätt som en plätt. Fast för att
dölja hur det hela gick till när
murarna rasade i verkligheten
ordnade han lite hokuspokus med
hornstötar, danser och liknande
spektakel.

Numera ingår dessa personer i
fotbollslag tror jag...En typisk
vattenbärare är en snubbe vid namn
Linderoth, bl a i Sveriges första
match - allt enligt fjompiga medier.
Den första typiska hette Schwartz -
tralala.
/alf

E0617
Snyggt! Visserligen ingen
mattställning, men meningslöst att
fortsätta. e2-e4.

Ibland uttrycker du dig så kryptiskt,
att jag har svårt att förstå vad du
menar:

Josua hade effektiva sprängmedel?
Linderoth och Schwartz
vattenbärare?

Eller är det bara som du spånar?

“Heliga vattenbärare” kopplade jag
främst samman med Taoismen.

Igår såg jag ett program med Evert

Taube. Jag tycker mycket om hans
visor. Men ibland har jag litet svårt
att förknippa dem med honom.
Kanske var han bara en interpret för
någon himmelsk skald. I likhet med
många andra författare. Det för
tankarna till Platons idélära.

ET menade, att livet är en tragedi
med små inslag av humor och idyll.
Tja, sämre förklaringar har jag hört.
Komprimerat: En komisk tragedi?
Eller alternativt En tragisk komedi?
Vaa?! Spelar vi teater?!
Ebbe

A0617
e7- e5

Spånar? Jag? Aldrig i livet. Läs
själv!

http://www.svd.se/dynamiskt/
sport/did_12933145.asp

Jerikos murar var dubbla - de bestod
av två parallella murar med gångar
emellan . en del människor bodde i
mellanrumme - så gjorde skökan
Rahab, som israeliska spejare
besökte. Vad tror du att den röda
tråden var - den som hon hängde ut
genom ett hål i muren?

När man grävde ut Jeriko, fann man
att den stad som Josua
uppenbarligen intog hade murar,
som fallit åt två håll, både inåt och
utåt. Hur gick det till? Eller tror du
som de flesta att Bibeln är sagor?

Hur tror du att Moses ordnade
saken när Koran och Datan gjorde
uppror mot sin ledare? Läs och dra
slutsatser!

I min världsbild är det bara
berättelsen om hur solen stod stilla i
A.....s dal (kommer inte ihåg
namnet) när israeliterna höll på
med ett av sin erövringsslag, som
ännu är oförklarlig. Allt annat
tycker jag är ganska klart.

Även jag såg Evert Taube och hade
en trevlig stund. Han var en ensam,
gudabenådad personlighet, som
levde helt i sin egen värld - det
intrycket fick jag av filmen.
Intressant var hans skildring av
motsättningarne mellan olika
grupper på en av båtarna han
arbetade på. En gång för länge

sedan såg jag honom på Gröna lund
i verkligheten. Det var helt
annorlunda mot att se inspelningar
som sänts i TV.
/alf

E0617-2
Sb1-c3.

Du spånar alltså inte: Josua
spränger med dynamit, Rahabs röda
tråd är en stubintråd(?), etc. Var
står detta att läsa? Inte i bibeln väl?

Har ni mygg, knott, bromsar,
fästingar och flugor i Eksjö också?
Du må tro att jag är omtyckt! Jag
har redan fått flera stick och bett.
Och de kliar så infernaliskt.

Hagamannen väcker en undran hos
mig: hur är en våldtäckt tekniskt
möjlig?

I kväll har jag sett Engeln med
Allan Edwall i huvudrollen. Han är
alltid sevärd. Även hörvärd: han
gjorde många fina visor, som man
kan lyssna till på skivorna
Grovdoppa, Gnällspik, m fl.
Ebbe

A0618
Sb8 - c6

Ja, var står det att läsa? Dels i
Bibeln med sitt kryptiska språk, dels
hos flera andra författare, bl
Strindberg och den jag minns bäst,
Hjalmar Söderberg med sin bok
Jahves Eld. Sen finns det en rad
andra, t ex Henry Kjellson, som
också hade förmågan att se bortom
orden i Bibeln.

Mygg & Knott? Jodå, vi har gott om
dem. Men min elleverantör,
TELGE, sände i veckan några påsar
med myggmedel, som verkar bra.
Dessutom blir man gratulerad på sin
födelsedag och får fri el den dan.
Det Du! Kom inte och snacka om
grön el! Vet du inte att ledningarna
till hus med grön el börjar mögla i
augusti?

Sen har jag också en blåljus fälla,
som tar död på dom på kvällarna.

Jo, Hagamannen ger anledning till
många funderingar. Man ser hur
den gode och snälle Niklas dricker
vanlig sprit och omvandlas till den
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monstruöse Moklas, som bara vill
våldta och döda. Tekniskt möjligt?
Tja, det beror på kvinnan. Han
lyckades inte alla gånger.

Även jag såg Engeln. Tiden gick
långsammare då och
mobiltelefonerna var större.
/alf

E0618
Sg1-f3.

När tog denna forntida, höga
tekniska civilisation slut? Har
arkeologerna funnit några
lämningar?

Man ska väl inte klaga på värmen,
men den gör mig slak.
Ebbe

A0619
g7 - g6

Nåt nytt?

Det var ingen civilisation. Det var
ett experiment, där en ytterst liten
grupp utrustades med
högteknologiska verktyg
tillsammans med utbildning i dess
användning. Det var enda sättet att
genomföra ett svårt uppdrag - kan
man odla en människostam utan att
direkt manipulera deras gener - bara
genom naturligt urval och genom
stark psykologisk bindning?

Visst lyckades experimenet - delvis.
Antisemitism är spridd över hela
jorden. Varför? Därför att judar är
smartare, skickligare, intelligentare
än andra , och det föder avundsjuka.
Tänk bara på andelen konstnärer,
musiker, författare, vetenskapsmän -
ja alla intellektuella, som har
judiskt påbrå. Hur kunde det bli så?
Ja, vad händer under fyrtio års
strapatser i öknen? Endast de
starkare, smartaste överlever. Bara
de kan fortplanta sig. Den största
medvetna aveln någonsin.

Läs bibeln- Moseböckerna - utan det
religiösa dravlet! Läs den som
ingenjörer och uppfinnare läser!

Nu skall jag se på Taube.
/alf

E0619
Lf1-c4.

Nej, jag tänker inte fördjupa mig i

de frågor som du nu för till torgs.
För det första är jag redan
tillräckligt yr i huvet av tillvarons
alla konstigheter och mysterier. För
det andra måste man prioritera;
tiden räcker inte till allt. För
tillfället håller jag som sagt på med
en biografi om Mozart.
Ebbe

A0620
d7 - d6

Nej, Mozart är säkert sällskap som
duger. Vad är det för konstigheter
och mysterier du blir yr av? Har du
sökt för det?

Själv är jag mest förbannad större
delen av min vakna tid. Fan vet om
jag inte svär i sömnen också.
Kanske man skulle äta lugnande
tabletter? Nej det är nog bättre att se
på fotboll.
/alf

E0620
h2-h3.

Nej, jag har inte sökt för det. Men
jag har blivit tvångsinlagd för det.

Som du säger: fotboll är nog ett
bättre alternativ.
Ebbe

A0621
Lf8 - g7

Nå, jag skojade ju om att “söka”
och tog det som ett skämt. Men sen
erinrade jag mig att du hade det lite

struligt när du var yngre. Det blev
lite dumt.

Nu är det bestämt. Dom jävla
almarna skall döden dö och bli
kölne. Jag skall ta ner dom
långsamt - gren för gren. Tidigare
gillade jag träd. Numera tycker jag
att de borde hålla sig borta från
människoboningar. Naturen är
OND. Den borde plastas in.

Nu skall jag åka och handla.
/alf

E0621
d2-d3.

Förmodligen undrar du varför jag
blev tvångsinlagd. Ja, det skulle
konstapeln inte tro om jag talte
om´et.

Nu ska jag se på fotboll.
Ebbe

E0622
I dag vid 5-6 tiden far vi till
Undenäs. Tillbaka söndag kväll.

Glad Midsommar!
Ebbe

A0625
Sc6 - d4

God fortsättning
på SommarÅret!
Inte hade jag tid att kolla datorn
varken på torsdag eller fredag - ja
bara som hastigast. Här var det
skållade råttan som gällde. Men allt
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avlöpte som det brukar - alla fick
sill, potatis, gräslök, ägg, fil, smör,
m m. Och förstås - destillerade
drycker i stort antal. En flaska var
speciellt attraktiv - en brun med
gummikork och etilkett Ytvatten
från Vitvattnet. Alla undrade hur
detta extra goda brännvin hade
framställts och jag vägrade svara.
Inte kan man säga: Jag tog alla
småslattar som fanns i olika flaskor
och fyllde upp med vodka. Då hade
de inte tyckt att det var gott. Så är
det.

Nu är friden återkommen och
broderskapet lyckligen återkommen
till Tjörnarp trots den osäkra
Saaben. Och snart är det jul igen,
dagarna blir kortare och de mörka
nätterna breder ut sina svarta slöjor.
Fast Berglin kan tolka.....
/alf

E0625
0-0.

Kom just hem ifrån Undenäs. Trött
som bara den.

Rolig Berglin-teckning!
Ebbe

A0626
Sg8 - e7

Detta är allt för dagen.
/alf

E0626
Sf3xd4.

Idag har jag knappt kunnat röra
mig. Får du inga “dagen efter”
symptom? Eller baksmälla?
Ebbe

A0627
e5 x d4

Baksmälla? Njet, inte när man som
jag äter Treo, Relpax och morfin.

Kunde du knappt röra dig? Varför?
Muskelvärk? Kopparslagare? Rep?
Gummistroppar? Perversa övningar?
Ajabaja.

Om världen, Sverige, LO, tjocka
statsministrar m m är inte mycket
att säga. Det är alltid samma
elände. Men grön EL skall du akta
dig för. Ledningarna möglar i
augusti.

SKÅL!
/alf

E0627
Sc3-e2.

Muskelvärk/träningsvärk är det väl.
Men det känns bättre idag.
Myggsticken kliar dock fortfarande
nåt infernaliskt.
Ebbe

A0628
d6 - d5

Skaffa Aloe-Vera salva. Den lindrar
och läker. Finns också som liniment
för muskelvärk.

Olmert och Israel bär sig åt som
idioter. Visst är det lite underligt att
deras agerande är så urbota dumt?

Har just läst ut Marklunds senaste
om Nobelfesten. Jag håller med
resencenten i SvD - hon har flyt och
hela hennes historia håller. Ranelid
och andra avundsjuka vet inte vad
de talar om.
/alf

E0628
e4xd5.

Namninsamlingen kommer jag att
stödja.

Jag har Aloe-Vera lotion. Det
verkar faktiskt som även den hjälper
- något.

Idag har jag gjort Snabba lökbiffar
enligt TV-kocken Mauds recept,
som följer:

500 g nötfärs, 1 burk lättkesella, 1
påse fransk löksoppa (pulver Blå
Band), 2 tsk potatismjöl. (jag
tillsatte även ett ägg samt la några
lökringar ovanpå biffarna).

1) Sätt ugnen på 225 grader.
2) Blanda ingredienserna väl.
3) Klicka och forma 4 stora biffar
direkt i långpanna (eller som jag: på
plåt med bakpapper).
4) Stek 12-15 minuter mitt i ugnen.
5) Servera ex-vis med klyftpotatis,
inlagda rödbetor och sallad.

Vill man ha starkare smak kan man
ta 2 påsar löksoppa och ev 2 burkar
kesella.
Snabbt och gott!
Ebbe

A0629
Se7 x d5

Det låter onekligen gott, så gott att
jag letade efter kesella (som jag
aldrig hört talas om) på Hemköp
utan att hitta det. Men det kommer
fler dagar och jag skall prova någon
gång.

När Sune & Gun var här gjorde jag
Burgundergryta, som utföll till stor
belåtenhet. Men den känner väl alla
till.

Hur kan israeler vara så dumma att
de motverkar sina egna syften? Kan
dom inte förstå hur mycket goodwill
de förlorar och hur mycket de
stärker Hamas? Jag begriper inte.

Nu läser jag Nesser - Människa
utan hund. Välskriven, rolig och
inträngande. Läs den för allt i
världen! Är Mozart avliden?
/alf

E0629
Se2-f4.

Jag tror att Israel har en
överenskommelse med Fatah om att
försöka störta Hamas. Möjligen kan
det förklara den till synes huvudlösa
aggressionen. All denna
destruktivitet gör en ledsen och
förbannad. Man borde bett någon
tredje part, helst FN, att ordna med
fångutväxling.

Det finns dock även vettiga judar.
Jag hörde en intervju med Amos Oz
idag. Han yttrade månget tänkvärt.
Bl a: “Jag tvivlar på att Gud är
religiös”. Fundamentalister i alla
läger borde ta sig en funderare på
det!

Jag ska försöka hinna med Håkan
Nessers “Människa utan hund”.

Idag var jag i Lund och träffade
Göran Möller. Han
rekommenderade varmt en bok med
snarlik titel: “En man utan land” av
Kurt Vonnegut. Av era utlåtanden
att döma har jag stora
läsupplevelser att se fram emot.

Häromdagen råkade jag få tag i mitt
kandidaten-diplom i simning. Jag
kan inte undanhålla dig den
underbara texten, som lyder:
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“Svenska Simförbundet gör
härmedelst bekant, att det för
skicklighet i simning tilldelat Ebbe
Hansson den mindre belöningen
pillövskransen (som magister får
man eklövskransen) och förväntar
förbundet, att detta vedermäle av
aktning tillika skall erinra om den
förbindelsen att efter yttersta
förmåga utbreda och befordra den
särdeles välgörande simkonsten.”
Ebbe

A0630
Sd5 - e7

Intressant teori. Men jag undrar....

Visst finns det kloka judar. Väldigt
många skulle jag vilja påstå. Sådana
som utan problem kan se saker från
två håll - det finns ju en aktiv
fredsrörelse, även om den har långt
till någon maktposition...

Simmare? Ja, det kunde jag tänka
mig. Du är den atletiska typen, som
gjord för idrott och liknande
övningar. Det är förväntan och
pliktuppfyllelse i diplomorden. Har
du levt upp till detta? Lärt många
pers simma och dyka?

Själv är jag mycket usel på vatten.
Kan knappt ta mig fram 25 meter
utan att sjunka. Min densitet är
alldeles för hög. Detta framgick
med all önskvärd tydlighet på I6,
Kristianstad, där man en
sommardag skulle övas i klädsim.

-Kan 642 simma?
-Lite.
- Det skall vi kolla med lite
klädsim. Tag på full rustning utan
hjälm. Ni skall simma 25 meter.
-Men...
-642 håller käften.
- Finns det en båtshake, furir?
- Vafan är en båtshake? Vi har väl
ingen båt....
- Eller en stor håv....
---
- Jaha , ställ upp vid kanten
......HOPPA!

Jag tog ett djupt andetag, hppade i
och fäktade med armar och ben.
Under de sekunder luften lämnade
kläder och ryggsäck hade jag huvet
över vattnet. Sen blundade jag och
sjönk. Till slut låg jag på bottnen.
Jag såg en mängd gråklädda,
flaxande armar och ben ovanför mig

när jag öppnade ögonen en kort
sekund. Sen kände jag att någon
eller någon lyfte mig. Sen minns jag
bara att jag låg halvvägs över
bassängkanten och hörde överhetens
röst:

-De va en tung jävel....
/alf

E0630
b2-b3.

Jo, det stämmer. Tack vare
förbundets vedermäle kunde jag
under ett antal somrar utbreda och
befordra den särdeles välgörande
simkonsten. Det var faktiskt en fin
upplevelse att lära barn simma.
Sällan har jag känt mig så nyttig.

Som amfibiesoldat eller grådman
var du tydligen inte helt lyckad,
även om du s a s gick till botten
med uppgiften. Vilket år utspelade
sig detta drama? Jag var vid I6
1953-54.

Nu är det hög tid att ge sig i kast
med morgondagens V75:a.
Ebbe
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