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A060701
0 - 0

Mycket vacker ängsbild från Osby?
Är det inte vedboden som skymtar
där bland alla blomster? Som
motvikt sänder jag utsikt från mitt
fönster...

Året var -52. Lite mer än ett år
senare träffades vi utanför
kasernerna på I6. Jag hade kommit
tillbaka från signalistutbildningen i
Eksjö och var korpral eller furir och
exercerade beväringar på I6. Vid
detta speciella tillfälle kom jag förbi
en - som jag tyckte - bekant figur.
Han låg på mage med en massa
krigsutrustning på sig och
förflyttade sig ibland genom ålning
medelst hasning. Ebbe Hansson!
Minsann! Vi växlade några ord som
jag inte minns så mycket av mer än
att du inte gillade detta sätt att
studera insekter bland gräsrötter....
Sen har jag inget minne av att vi
sågs mer i dessa sammanhang.
Kanske var det strax innan jag
äntligen kunde kvittera ut mina
SEK 1200:- tröstpengar för 16
månaders slit - som jag hade tänkt

köpa en Harly Davidsson för. Icke!
Två dominanta föräldrar såg till att
genom övertalning hindra mig från
att begå självmord på motorcykel.
Tänk - de upptäckte aldrig att jag
var en av de få som erhållit B i
uppförande vid studentexamen!

I dag har jag spridit tio liter
ogräsättika runt poolen. Här är det
inte små femlitersdunkar som
gäller. Nej jag köper numera bara
25 liter i taget. Kanske kan man
äntligen få ordning på den satans
Naturen.
/alf

E060701
Lc1-a3.

Jo, det är min vedbod som skymtar i
kanten. Sommartid låter vi vår
gräsmatta förvandlas till vild
blomsteräng. Vackert tycker vi.
Även nödvändigt eftersom vi inte är
hemma så mycket. Sen till hösten
faller den för min lie.

Jo, jag gjorde också 15 månader i
det milangtära. Blev sergeant i
hären - och sedan vapenvägrare.

Vådligt vacker bild du sände. Men

vad är det för rara örter? Jag känner
bara igen pionerna i förgrunden.
Som du vet har jag sett din trädgård
live -och blev mycket impad. Den är
som ett enda stort, trivsamt uterum.
Som designad av leg.
trädgårdsarkitekt.
Ebbe

A0702
c7 - c6

Visst är det vackert med
blomsterängar. Vår kulle är däremot
vackrast på bild. Jag vet inte så
mycket om alla de ogräs som växer
där, åkervinda, gubbskägg,
prästkragar, osv. De som breder ut
sig mest är några med blå-lila
blommor och stora blad. Också
förstås jättedaggkåpa, som verkligen
brer ut sig. Alunrot har vi också
gott om. Och faktiskt håller andra
med dig om att tomten är bra
planerad - även jag...

Jag har läst ut Nesser och måste
ändra mitt omdöme. I början, när
han beskriver de inblandade
personerna gäller det jag tyckte om
inträngande, humoristiskt m m.
Men när han presenterar sin
kommisarie Barbarotti och själva
handlingen, stannar allt upp som
idisslande och jag orkade inte läsa
allt - tyckte att det blev svammel.

Och så ramlade jag över Stieg
Larssons Män som hatar kvinnor.
Så i går och idag har det inte blivit
mycket gjort av Luthersk
verksamhet. Först i dag fick jag
reda på att Stieg är död och inte
kommer att skriva mer och det
kändes som en djup förlust. Hans
sambo får ingen del av alla de
pengar som hans böcker kommer att
inbringa såg jag på TV - mycket
orättvist.

Jag har sällan läst en text som är så
flytande, detaljerad, precis och
intressant - för att inte tala om
själva intrigen. Har du läst den?
Han var expert på nazister och
andra virrhjärnor och mordhotades
blera gånger.

Nu skall jag fortsätta läsa..
/alf
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E0702
La3xe7. Nödd och tvungen: jag
hade knappast kunnat hindra din
häst från att gå till f5 och h4.

Jaha, då stryker jag Nesser på listan
och sätter dit Stieg Larsson i stället.

Idag har vi grillat för första gången
i år: kalkon. Till dessert grillade vi
bananer, som vi åt med glass och
smält choklad i snittet. Gottigt! Har
du prövat det någon gång?

Betr “mina” biffar så bör de nog
kryddas ytterligare. Inger tipsade
om en matsked Dijonsenap i
smeten. Kanske också litet salt och
peppar. Men det är ju en smaksak.

Kom att tänka på en sak: Hur kom
det sig egentligen, att jag blev
bjuden till ditt bröllop 1954? Vi
hade väl knappast någon kontakt
vid den tiden?

Minns att jag hade problem med
klädseln, men jag löste det med att
komma i korpralsuniform. Kommer
du ihåg vem jag hade som
bordsdam?

Just inget på TV ikväll. Ska läsa
litet i stället.
Ebbe

A0703
Dd8 x e7

Nix, vi har inte provat någon av de
maträtter du nämner. Egentligen
har jag inte mycket tid att lägga på
matlagning - det är så mycket annat
som skall göras.

Varför just du blev bjuden på
bröllopet har jag ingen säker aning
om. Troligen var det så att
marskalkar skulle närvara och att
jag inte hade en mängd kompisar -
som andra har - och valde de mest
symatiska och tillgängliga som jag
kände från olika perioder, skolor
och militärtjänst. Uppriktigt sagt så
har jag inget minne av denna
händelse. Inte ens när Birgit
plockade fram en notis (se nedan)
från Smålandstidningen, ringde
några klockor. Jo, ett minne. Inför
förrättningen i kyrkan upptäcktes att
kavajen inte passade riktigt - jag är
lite kutryggig och den satt illa.
Detta avhjälptes med en

säkerhetsnål någonstans av någon
kvinna.

Sen är det mörkt - nästan svart fram
till att första dansen skulle inledas
av brudparet efter middagen på
Qensås. En fruktansvärd upplevelse
som jag inte vill tala om. Sen är det
svart igen.

Nu skall jag út och vattna
gräsmattan.
/alf

E0703
a2-a4.

Kom “just” in. Har sopat gatan och
är dödstrött. Orkade nätt och jämt
släpa mig in i duschen.

Tänk jag minns inte heller
någonting ifrån ditt bröllop.
Märkligt. Ang notisen: hette inte
Birgits far Bror och ej “O.F.”?

Nu ska jag inta mitt försenade
kvällsté.
Ebbe

A0704
Lg7 - e5

Så du sopar gatan på kvällarna?!
Här i Eksjö har vi speciella sopbilar
som fixar gatorna. Inte ens
trottoarerna behöver vi ta hand om.
Det finns specialare för dylika
också.

Antagligen orsakar bröllop total
minnesförlust hos normala män.
Åtminstone efter några månader.
Vad kan det bero på, tro? Nej det
skall vi inte gå in på.

Birgits pappa hette Oskar Fredrik.
Han var gift med Syster, en
rekorderlig kvinna, som hade en
broder som hette Bror. Oskar
Fredrik var yngste sonen i en familj
med bara systrar i syskonskaran.

Därav utvecklades han till en ytterst
mullig mansgris.

I dag har jag beställt fler böcker: P
D James och Stieg Larsson.
/alf

E0704
Dd1-f3.

Nu är klockan så där mycket igen -
och jag är för trött och sömnig för
att tänka och skriva.
Ebbe

A0705
De7 - f6

Och i morgon skall det bli ännu
varmare. 30 grader här i dag. Det
blir en dyr sommar - jag vattnar för
mellan 50 och hundra SEK/dag.

Du som är en sådan simmare - hur
klarar du dig? Nå, det finns förstås
en trevlig badsjö i Osby, där du
ligger och spanar...
/alf

E0705
Knepigt, knepigt! Tf1-e1.

Jag har väl talat om, att jag har
vitiligo (dvs jag saknar pigment på
stora delar av kroppen)? Så
badstrandslivet är tyvärr inget för
mig längre.

Jo, jag har ett minne ifrån ditt
bröllop: efter festen sitter vi
marskalkar och tärnor i köket(?);
gumsen ser mycket fundersam ut
och tittar stint framför sig. Då säger
bruden: “Alf är så tjurig (av sig)!”
Antagligen kommer jag ihåg
händelsen, för att den var litet
lustig.
Ebbe
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A0705-2
Har vi samma ställning? Min löpare
kan ta din häst, och du kan inte slå
tillbaka med damen, eftersom den
är oskyddad.

Eller har du någon djävulsk
uträkning?
/alf

E0705-2
Det är en väldigt knepig ställning.
Jag är illa ute. Men det är möjligt,
att g2-g3 är ett bättre drag. Så om
jag får ändra gör jag det.
Ebbe

A0706
Nå det var bättre.
Lc8 x h3

Jo nu när du påminner mig om
vitiligo kommer jag ihåg. Beklagar.

Ditt minne från mitt bröllop finner
också jag lustigt. Kanske berodde
min stirrande, frånvarande blick på
ett plötligt uppvaknande....

Nu skall jag läsa en stund till.
/alf

E0706
Tf1-e1.

Puh, vilken värme! Har inte inte
kunnat gå ut på flera dagar.
Ebbe

A0707
Ta8 - e8

Nej, det är problem med att arbeta.
Vi hade 35 grader på altanen idag
och antagligen var det mer i solen
då jag klippte gräset. Man måste
fylla hatten med vatten för att inte
få värmeslag. Men värmepumpen
fungerar på kyla, så stänger man
alla dörrar till allrummet-köket, så
blir där behagliga 24 grader.

Du har väl bergvärme? Och då
antar jag att du också kan köra åt
andra hållet och producera kyla? Är
det därför du inte går ut?

Nu på söndag invaderas vi av två
flickor från Stockholm och en från
Malmö - alla barnbarn. Det är andra
gången de träffar varandra - skall
bli intressant.
/alf

E0707
Kg1-h2. Ännu ett förlorat parti. Nå,
du får väl leka ett tag till.

Så vitt jag vet, kan inte vår
bergvärmepump producera kyla. Vi
har ju ett vattenburet värmesystem.

Två av flickorna heter Julia och
Frida. Men vad heter den tredje?
Och vem är vem - och hur gamla
har de nu blivit? Malmötösen
kommer förstås att bli mobbad för
dialekten av Stockholmstjejerna.
Hon får mobba tillbaka!

Är Birgit så pass bra nu, att hon
orkar med dem?
Ebbe

A0708
Df6 - f5
Förlorat? Inte än. Det beror på hur
du utnyttjar den knepiga
ställningen....

Så dumt av mig. Självklart kan din
bergvärme inte fixa kyla. Det kan
bara luftvärmepumpar.

Julia är äldst (13) och kommer från
Malmö. Tora (9), som är yngst och
Frida (11) kommer från Stockholm.
Jodå, Birgit är så pass bra att hon
mest har kryckan som psykologiskt
stöd. Så det ska nog gå bra.

Tack ock lov för poolen! Om den
inte funnits, skulle jag inte orkat ha
barnbarn här. På somrarna -
speciellt när det är riktigt varmt - så
så blir den själva meningen med
livet för barnen. De börjar dagen
med att bada, de håller på hela
dagen och de avslutar med ett sista
dopp. Kanske är de torra några
timmar sammanlagt under dagen.
/alf

E0708
Df3-e4.

Det låter som Ni har riktigt trevligt.
Här är det mera lugnt.
Ebbe

A0709
Lh3 - g4

Jag borde nog ha tagit din dam för
att inte förlora det här men...

Nu skall jag strax åka och hämta

fler barnbarn. Julia har redan
kommit. Men först skall här
tillverkas smörgåsar som skall
grillas senare.
/alf

E0709
De4xf5. Du slår tillbaka: Lg4xf5.
Jag igen: Sf4-h3.

Många smörgåsar blir det - förstår
jag.

Vi har varit på(?) Hovdala slott idag
och druckit kaffe samt sett en
utställning av Signe Persson-Melins
betongkonst, som var placerad i det
gamla orangeriet. Det var
vernissage idag, så hon var själv
närvarande. Fin dag.
Ebbe

A0710
h7 - h6
Jag hade förstås också kunnat ta
med bonden....

F ö är jag dödstrött och längtar bara
efter sängen.
/alf

E0710
Kh2-g2. Jo, men du ville väl inte ha
dubbelbonde på f-linjen?

Ja, jag kunde väl tro att flickorna
skulle bli för mycket för dig.

Per T Ohlsson hade en intressant
ledare i gårdagens Sydsvenska. Han
refererar till några vetenskapliga
forskningsresultat och menar, att
valrörelserna numera handlar mest
om marknadsföring. Han slutar:
“Socialdemokraterna är, heter det,
ett antikapitalistiskt parti. Men
samtidigt är partiet utomordentligt
skickligt på att använda
kapitalismens metoder för att
upprätthålla sin politiska dominans.
I Visby blev det övertydligt:
Rörelsens försäljningschef mötte
marknaden. Med en reklambroschyr
i ena handen och rabattkuponger i
den andra.”

Läser i bladet, att LO inte vill ha
lönekonkurrens på
arbetsmarknaden. Det kan man
förstå. Men för ex-vis
småföretagarna är konkurrens med
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priserna ett bistert faktum. Vid en
hastig blick kan detta förefalla vara
en orättvis inkonsekvens. Men det
är väl inte helt jämförbara
förhållanden.

Missförstå mig nu rätt: jag är
ingalunda någon vän av ekonomisk
krigföring. Tvärtom. Jag tror inte
att dylik ordning kan leda till ett
samhälle i harmoni.
Ebbe

A0711
Le5 - d6

Per T har alltid genomtänkta
kåserier. Det jag inte begriper är
hur NÅGON kan rösta på en sådan
som Göran Persson. Den största
hycklare och lögnare som verkat i
Sverige. Hade han varit
frikyrkopredikant hade han passat
bättre med den personlighetstyp som
han representerar.

LO har en enda ambition - att hålla
redan anställda om ryggen. De är
inte ett dugg intresserade av en

flexibel arbetsmarknad och för
åtgärder som skulle ge nya jobb.

Harmoniska samhällen? Har du
någonsin sett ett sådant i
verkligheten?

I dag har jag kämpat mig genom
Skurugata och Skuruhatt i sällskap
med tre flickor. Skall sända dig en
bild i morgon. Nu är jag ännu
tröttare än i går.
/alf

E0711
Te1-h1.

Nej, jag känner inte till något
harmoniskt samhälle. Men man
borde väl ha det åtminstone som en
vision.

Ehuru: finns det inte (eller har
funnits) vissa naturfolk, som sägs
leva i ett slags paradisiskt
förhållande? Skriver inte Thor
Heyerdahl om detta i någon av sina
böcker? Även Sten Bergman?
Ebbe

A0712
g6 - g5

Jo, det finns forskare som
rapporterat paradisiska
förhållanden. Men om dom studerat
riktigt noga har dom senare hittat
förhållanden som grumlat bilden
ordentligt. Tyvärr tror jag att det vi
normalt menar med harmoni är
oförenligt med mänskliga
samhällen. Det skulle liksom
förstöra nöjet med hela spelet.

Och visst kan man ha visioner. Men
att t ex ha visionen om noll döda i
trafiken verkar löjligt för min
uppfattning. Jag tycker att en vision
åminstone skall vara rimlig - t ex
att varje år sänka dödstalet i
förhållande till föregående. Men då
är det ju inte lika tjusigt att briljera
med i politiska sammanhang.

Världens länder tycks åtminstone ha
fattat att bästa sättet att undvika den
globala värmekatastrofen är att
bygga ut kärnkraften. Alltid något...
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Bifogar bilder från turen till
Skurugata.
/alf

E0712
Sh3-g1.

Roligt att du skickar bilder, tack!
Berätta gärna litet om Skurugata!

Hur länge stannar jäntorna?

På lördag bär det iväg till Undenäs.
Ebbe

A0713
Kg8 - g7

Nu (23:26) har jag äntligen fått alla
i säng och kan avsluta dagen med
lite nervarvning. Skall ha en öl och
läsa en timme. Sen måste jag upp
vid sex igen.
/alf

E0713
Sg1-f3.

Kurt Svensson ringde häromdagen.
Mitt “forward-mail” ifrån dig, ang
protestlista med namn till EU, hade
helt blockerat hans dator. Har du
någon förklaring? Jag sände ett
10-tal “forward-mail”, men det bara

Kurt som har hört av sig.
Ebbe

A0714
Ld6 - c5

Nej, jag har ingen bra förklaring till
Kurts blockering. Troligen har det
att göra med hur hans dator är
konfigurerad, operativsystem,
mailprogram eller virus/trojaner.
Varje dator är individuell, den lever
sitt eget komplicerade liv, och
ibland behövs det inte mycket för att
den skall djävlas med sin skötare.
Tro för all del inte att en dator
kopplad till nätet är en förutsägbar
maskin! Nej den är som en kvinna -
omöjlig att begripa. Kanske Kurts
dator matats med så mycket
EU-fientliga skrifter att den storknat
och fick en stroke? Ingenting kan
förvåna mig när det gäller datorer.

Kan vi spela schack även när du
kommer till Undenäs?

Nu är det alldeles tyst utanför - inga
skrik, inget plaskande. Jag blir
orolig...
/alf

E0714
Sf3-g1. Det blåses till reträtt (men
Sven Dufva fällde bajonett).

Jo, i början känns det alltid märkligt
tomt, när gäster har gett sig av.

Yoru, Undenäs medger nog
schackspel, tror jag.

Som sagt, i morgon bär det av till
Undenäs. Myggen ropar under
almarna.
Ebbe

A0715
Te8 - e7

Trodde du att dom gav sig iväg?
Icke. Det blev bara tyst en stund och
då HÖR man tystnaden och undrar
över om dom blivit medvetslösa
eller drunknat.

Din kåseriådra verkar vara
stimulerad - vad kan det vara?

Fler har anlänt.
/alf

E0715
Ta1-b1.

Rådbråkning av “Blodet ropar under
almarna” av Eugene O´Neill.

Jo, myggen blev alldeles till sig i
trasorna när jag anlände. De har
redan tappat mig på flera millimeter
blod. Men i gengäld har de sprutat
in gift i samma mängd, så det
jämnar ut sig, som man säger. Så
vist är naturen inrättad.
Ebbe

A0716
a7 - a5
Allt jag orkar just nu.
/alf

E0716
Sg1-f3. Den här hästen har tydligen
litet svårt för att bestämma sig.

Ursäkta dröjsmålet. Det blev så sent
igår, att jag inte orkade skriva.
Avsaknaden av bredband gör det
också mera omständligt - och
långsamt.

Det blev litet fel med blodet igår.
Skulle vara centiliter. Förmodligen
var det nederbörden som spökade
med sina millimeter.
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Det har sagts mig, att intag av
vitlökstabletter avskräcker mygg.
Följaktligen har jag stoppat i mig en
mängd dylika piller. Det tycks
fungera på så sätt, att myggan
sticker på en mängd ställen för att
finna ett som inte smakar vitlök. Så
tolkar jag förekomsten av ett
dussintal stick inom ett handflatstort
område strax nedanför knävecket.
Alla kliar lika infernaliskt!

Igår drog Tommy Cooper en
historia, som fick mig att skratta:

“Min fru har börjat banta. Hon äter
bara bananer och kokosnötter. Ännu
har hon inte gått ner ett hekto. Men
som hon har lärt sig klättra!”
Ebbe

A0717
g5 - g4

Tommy C:s historia var jättebra.
Särskilt om man ser honom framför
sig med den där glimten i ögat...
Även jag skrattade högt.

Det blir senare och senare. Men i
morgon åker hela hela familjen (Pia
och Kjelle anlände i lördags och
Julia åkte hem i går kväll) och då
blir det åter lugnt en vecka. Men
dom lämnar en kanin som skall
passas.

Du har det besvärligt med mygg.
Varför inte smörja in sig med
vitlöksolja? Och visst finns det väl
myggsalva? Har myggplågan med
pigmentet att göra? Mig bryr dom
sig inte om - om det finns andra
begärliga objekt i närheten, t ex
Birgit, som inte heller kan vara i
solen.

Nej, nu måste jag sova några
timmar innan sex i morgon.
/alf

E0717
Sf3-h4.

Såg du också det senaste
programmet med Tommy Cooper?
Jo, ibland är han riktigt rolig. Eller
var. Han lever ju inte längre.

Jo, jag vet inte hur jag ska kunna
somna i natt med denna
förskräckliga myggklåda. Det kliar
nåt alldeles för j-t.
Ebbe

A0718
Lf5 - d7

Nej, jag såg inte programmet. Men
däremot kommer jag jag mycket väl
ihåg den serie som kördes i TV på
den tiden jag hade tid att titta på
TV. Och det jag bäst minns är hans
ögat-glimt när han avfyrade sina
repliker eller trollade i sin röda fez.

Du måste nog ta till drastiska
åtgärder mot myggen. Du svarade
inte på mina frågor så jag vet inte
vad jag skall komma med
ytterligare. Fotogen brukar de inte
gilla. Har du prövat?

I dag har det varit tyst och stilla -
förutom att det här dockskåpet som
är mitt hus skulle återställas i
sterilskick. Sen har jag inte gjort
annat än somnat så fort jag satt mig
i en stol. Tydligen är det några
timmars sömn som behöver tas
igen.

Jag har en obehaglig känsla av att
dessa satans muslimer kommer att
sätt världen i brand igen. Vissa av
dem har kommit till insikt om att de
behöver USA för att skydda sig mot
sina egna. Det kommer att
ytterligare förvärra läget. Fy fan för
alla religioner!
/alf

E0718
Tb1-c1.

Det ser verkligen kritiskt ut i
Mellersta Östern. Hizbollah lär se
krig och krigstillstånd som sin
möjlighet till makt och inflytande.
Kan de så få Syrien och Iran ännu
mera engagerade i konflikten är
mycket vunnet för deras del.

Tänk om det utvecklas till storkrig,
hemska tanke!

Idag har vi minsann varit i
Mariestad och köpt båt! En liten
roddbåt i glasfiberarmerad plast till
det facila priset av 9900 kronor. I
morgon ska vi hämta den. Vi får
låna släp av försäljaren.

Samtidigt var jag på apoteket och
inhandlade ytterligare två produkter
emot myggklåda: Hydrokortison
kräm CCS 1% samt aco alsogel.
Har tidigare Xylocain 5%.

Tveksamt om någondera hjälper.
Har redan prövat. Märker knappast
någon effekt. Det är bara tiden som
läker alla sår.
Ebbe

A0719
Tf8 - e8

Kostar en roddbåt så mycket i dag!?
10 000:- fick jag för min segelbåt
när jag sålde den. Fem meter lång,
4 kojplatser. Men allt stiger förstås.
Så nu skall det ros. Stärker
armmuskler och håller myggen
borta.

De meduciner/salvor du nämner är
väl mer för allmänt bruk mot
smärtande insektsstick? Har du
verkligen inte hittat någon salva
som myggen avskyr? Rent kemiskt
tycker jag att det borde vara ganska
enkelt att hitta på en sådan. Har du
provat Vick Vapo Rub - den
klassiska salvan mot förkylning?
Fotogen? Fenuril? Tigerbalm?

Sticker dom rätt igenom kläderna?

För första gången saknar jag Boxer
med CNN och BBC. Svenska media
sysslar mest med hur alla svenskar
skall kunna räddas undan riskzoner.
Men jag skulle vilja höra och se fler
analyser om händelserna från olika
källor. Och Tempus ligger efter i
tiden.

Det kan kvitta förresten. Jag har
egentligen ingen större önskan att
vakna sedan jag somnat på kvällen.
/alf

E0719
Kg2-h2.

Jo, apoteket säljer medel bl a ett
som heter “Mygga”, som ska hålla
mygg och andra insekter borta. Men
det känns inte nyttigt att kleta in
hela kroppen med såväl solskydds-
som insektsskyddsmedel.

Leve hösten! De höga, klara
tankarnas tid. Hm.
Ebbe

A0720
Te7 - e2

Instämmer! Leve hösten! Jag hatar
detta väder. Det hjälper inte att
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vattna - antagligen är det extra
mycket klor i det kommunala
H2O:et. Dessutom har jag mycket
mer huvudvärk i dessa
temperaturer. Och alla väderspåmän
talar bara om regnskurar - som
aldrig kommer.

Enda glädjen är en del blommor,
kanske några liljor? En liten fil,
bara 88 Kb, så det klarar även ett
modem.
/alf

E0720
Th1-f1.

Tack för glädjens blomster! De
skulle jag kunna tänka mig att
examinera.

Puh! Här är nog 30 grader. Det
känns som om jag smälter.
Ebbe

A0721
Lc5 - a3

Kunskapskanalen har en del riktigt
bra program. Nu senast såg jag ett
om universum - man vet nu bland
forskarna att 70 - 85 procent av
innehållet består av mörk materia
och resten av materia som vi känner
den. Dessutom finns det mörk
energi, som gör att universum
expanderar i allt snabbare takt. Den
mörka materian vet man inget om -
förutom att den finns. Nu försöker
man med alla medel att ta reda på
mer.

Denna nya kunskap finner jag
mycket intressant - den förklarar en
hel del av de fenomen som legat
oförklarade i min världsbild.

I Illustrerad Vetenskap finns en
artikel där man påstår att vår fria
vilja inte finns. Både fysiker och
biologer tycks vara överens om detta

- i olika grader. Så när du och Inger
köpte båt var det redan bestämt av
ödet. När jag satte mig för att skriva
detta mail, var det bara en
uppfyllelse av Nornornas intriger.
Kul att få en bekräftelse på vad jag
alltid trott - vi är bara “levande”
figurer i ett jättelikt dataspel.
/alf

E0721
Tc1-a1.

Jaja, skönt för dig “att ha fått
bekräftelse på vad du alltid trott”.

Jag brukar alltid ha jobbiga och
obehagliga drömmar. Men i natt
drömde jag, att jag flöt omkring på
ett näckrosblad. Ett fall för Freud?

Idag har jag grästrimmat hela
tomten och är helt slut i armarna.

I morgon ska jag slå vassen, så in i
vassen.
Ebbe

A0722
La3 - b2

I övrigt har jag inget lämpligt att
berätta.
/alf

E0722
Ursäkta dröjsmålet, men det blev
sent i går igen. Såg “Dansar med
vargar” till klockan 01.

Ta1-a2. Jag förmodar, att du slår
bonden: Te2xc2. Jag igen: Sh4-g2.

Jag förmodar att du spelar Te8-e2.
Jag igen: Kh2-g1.

Jag vill gärna påskynda det här
partiet, som ju redan är förlorat.

“inget lämpligt att berätta”: det låter
spännande.
Ebbe

A0723
Jag följer dig t o m Sh4 - g2. Även
om din fortsättning säkert går bra så
drar jag i stället b7 - b5.

Dansar med vargar är mycket bra
och jag såg den till det bittra slutet.
Man skulle kunna skriva en
avhandling om Naturen med
utgångspunkt från Darwins läror
helt tillämpade på Homo Sapiens -
med lite krydda av Fri Vilja. Den
skulle närmast likna Svartoppa.

Tyvärr har jag inte heller något
olämpligt att berätta så här på
raken. Men jag kan kanske leta reda
på något till senare.
/alf

E0723
a4xb5.

Har just kommit hem efter en bättre
middag hos grannparet Kristina och
Ulf.

Ur stånd att skriva något.
Ebbe

A0724
c6 x b5

Jojo, det tillståndet känner man till.

Det blev sent med detta drag, men
jag var tvungen att se polisen Foyle.
Där kan alla de andra serierna
slänga sig i väggen. Kvällens
avsnitt var av hög klass, både när
det gäller intrig, dialog och tidsfärg.
Engelskt när det är som bäst.

Godnatt.
/alf

E0724
Lc4-d5.

Målar balkongen. Trött.
Ebbe

A0725
a5 - a4
/alf

E0725
b3xa4.
Ebbe

A0726
b5 x a4

Nu är huset fullt igen.Värmen blir
värre och värre.
/alf
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E0726
Sg2-f4.

Samma gäster igen?

Värmen gör det omöjligt att företa
sig någonting - åtminstone för mig.
Inger tål den dock bättre.
Ebbe

A0727
Te8 - e5

Jo, samma gäster.

I dag har det åskregnat - på några
timmar kom det 45 mm. Det var det
värsta störtregn någon av oss
upplevt. Verkligt skönt att slippa
vattna ett tag.

I kväll skall jag se Berlinblockaden.
Såg du första delen?
/alf

E0727
Ld5-c4.

Halv åtta i kväll började det blåsa
alldeles förskräckligt. Klockan 20
brakade ett kort men intensivt
åskväder loss. En kvart senare föll
ett stilla regn och det blev åter
nästan vindstilla. Konstigt väder.

Nu ska jag se på Berlin-blockaden -
tror jag.
Ebbe

A0728
Ld7 - c6

Sill, nubbe och starköl-- allt går i
vågor.Tjofaderittan.

Nu är det dinosaurier på TV. Tror
jag.
/alf

E0728
Tjosan!
Kh2-g1.
Skal!
Ebbe

A0729
a4 - a3

Brukar du också få meddelanden
om att du vunnit 1000 000 $? Jag
får minst ett i veckan. Ibland är det
euro, ibland SEK. Ibland gäller det
lotter, andra gånger är jag den
miljonte besökaren på en viss sajt. I
dag kom en ny variant - en inbjudan
till bedrägeri. Att dom orkar! Det

finns väl ingen normalt funtad
person som kan tro på det?

Jag bifogar skurkens brev.
/alf

E0729
Lc4-b3.

Nej, jag har inte fått några dylika
mail. Däremot några telefonsamtal
med ungefär samma innebörd.
Konstigt nog lär de få napp ibland.
Men det var väl mest i början innan
bedrägeriknepet blev mera känt.
Idag blev jag klar med balkongen.
Kanske far vi till Osby i morgon
och stannar någon dag.
Ebbe

A0730
Tornet på c2 måste flyttas. c3 är
säkrast, men c1 verkar roligare. Det
blir Tc2 - c1.

Nu är det tyst här. Pia med familj
åkte vid elvatiden. Jag har tvättat 3
maskiner med lakan och annat.
Kaninburen är nerflyttad intill
grannens garagetak, alla miljoner
leksaker är bortplockade och det är
bara Birgits TV och trafikbruset
som hörs.

Så kan jag bygga staketet färdigt, ta
hand om brädved som jag fått av
grannen och fortsätta med
persedelvården här på
ålderdomshemmet.

Blev balkongen röd eller blå?
/alf

E0731
Som sagt: befinner mig i Osby för
någon dag. Har tyvärr ej
schackställningen med mig, så du
får vänta på mitt drag tills jag
återvänt till Undenäs.

I förmiddags regnade det litet. Nu
är här varmt, ganska kvavt och
fuktigt.

Svittigt väder således.
Ebbe

SKURKBREVET

Abdul Rahim Mohd.Al Haj Manager
National Bank of Dubai. BurJuman
Centre Branch, Khalid Bin Waleed
Street ,

BurJuman Centre, Dubai

United Arab Emirate (U.A.E.).

please reply to :
al_hajabdul2006@katamail.com

Dear ,
I am Mr.Abdul Rahim Mohd.Al Haj
Branch Manger of national bank Of
Dubai. I am writing following an
Opportunity in my office that will be of
immense benefit to both of us. In my
department I discovered an abandoned
sum of $5.5 million ($5, 500, 000, 00
United state dollars)
in an account that belongs to one of our
foreign customers, Late Toni Choatean
American who unfortunately lost his
life in a plane crash ( http://
www.cnn.com/2000/US/02/01/
alaska.airlines.list )
Since we got information about his
death, we have been expecting his Next
of kin or relatives to come over and
claim his money because we Cannot
release it unless somebody applies for
it as next of kin or Relation to the
deceased as indicated in our banking
guidelines.
Unfortunately I learned that his
supposed next of kin being his only
Daughter died along with him in the
plane crash leaving nobody with The
knowledge of this fund behind for the
claim, and the banking law and
guidelines here in united Arab emirate
states that if such money should Remain
after five years, the money will be
transferred into banking treasury as
unclaimed Deposit,
NOTE : Under a clear and legitimate
agreement between you and me, we
shall work together and present you as
the next of Kin so that the bank can
release the funds through you. All that
is required is for you to provide the
following information: FULL NAME
AND ADDRESS for me to use in the
payment application that will be sent to
Bank, so that the

OCH SÅ VIDARE.....
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