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A060902
Ta8 - c8

På Eksjöfronten intet nytt av värde.
/alf

E060903
0-0.

Åter i Osby. Nu är båtboj,
vattenslang samt brygga bärgade
och vi kan pusta ut.
Ebbe

A0904
a7 - a6

Börsen är rolig i dag. Värdet på
min depå har åkt upp med ca 8000
sen i fredags. Mindre roligt är det
när den ramlar ner lika mycket.
Men spännande. Kanske det är som
att spela på hästar. Fast totalt sett
vinner man mer på börsen.

I dag skulle jag haft utbildning hela
dagen, men det är framflyttat till
onsdag. Så det är Brukspatroner i
stället. I morgon blir jag av med
bilen - den skall få ansiktslyft inför
vintern och det tar två dagar. Inte
billigt precis, men sen behöver jag
inte tvätta den förrän till våren.

När sticker du till Stockholm och
slår runt på Dramaten?
/alf

E0904
Le3-f2. Och så var det kört igen.

Ska du låta vaxa bilen - eller vad?

Jag har drabbats av magpest.
Annars inget nytt idag.
Ebbe

A0905
Da5 - c7

Vadå kört igen? Du ser bara
problemen, inte möjligheterna.

Vaxa bilen? ja, det kan man kanske
säga. Men vill du veta vad som
verkligen skall göras med bilen i
Aneby kan du kolla den här:

http://www.ditec.se/
medlem.php?pid=dddd0abb7795712
4707a78a01e5beb83

Där finns också en liten film om
hur dom gör. Det skall bli intressant
att se om verkligheten
överensstämmer med reklamen.

Magpest igen? Du borde äta mer
oliver. Oliver med Kvibille ädelost
på Mor Anna Pepparkakor. Ingen
pest klarar den kombinationen.

Nu skall jag ner och fixa BP9:or
som skall sändas på torsdag. I
morgon är det undervisning hela
dagen. Och så skall jag koppla av
med midsommermord.
/alf

E0905
Lf2-e1.

Vad kostar nämnda
billackbehandling?

Finns det verkligen några
överlevande i den lilla byn
Midsomer?

Vi såg Den förstenade skogen.

Drevet går på folkpartiledningen.
Men varför är det så tyst om sossen
som läckte?

Tre landslagsspelare i fotboll
skickades hem p g a för sen
ankomst. Hörde någon säga, att det
varit si och så med ordningen
tidigare.

I så fall kan det vara en variant
ifrån skoltiden: slappa lärare, som
länge tillåtit det mesta, slår plötsligt
till med full kraft. Sådant är lömskt!
Ebbe

A0906
Ld6 - h2!!!

Kostnad? 4250:-

Hämtade hem bilen i dag - och den
var blank som en spegel. Dessutom
ren överallt - tom Birgit var
imponerad.

Den förstenade skogen skall jag se i
kväll, om jag orkar. Det är krävande
att hålla igång från 0800 till 1630
med korta avbrott för mat och fika.
Men plåtslagaren var nöjd.

Jag tror inte det påverkar så mycket
när det gäller människors tankar om
politiker. Alla vet att de gör allt för
att vinna - det är som doping inom
idrotten. Och alla bör veta att det
finns hur mycket skumt som helst
som inte dragits fram i ljuset. Alla
partier är mer eller mindre skumma.
Sossar mest!!

Inte för att jag följer med i
fotbollssverige, men av det lilla jag
hört om händelsen tycker jag att
ledaren gjorde helt rätt. Jag gillar
inte divalater i något sammanhang.
Fast visst skulle någon ha tagit itu
med pojkarna tidigare.

Nu skall jag ha öl och lite vila.
/alf

E0906
Kg1-h1. Det draget kunde du ha
gjort!

Det regnar äpplen från vårt träd. Nu
ska jag rensa några kilon och koka
kräm. Med gräddmjölk - det är
något av det göttigaste jag vet.
Ebbe

A0907
Dc7 - f4

Äpplen, ja. Jag minns min farmors
äppelträd - det största var Flädie,
vinteräpplen med frisk, saftig smak.
Skalen var svagt rödgula och liksom
lite oljiga. De kunde sparas och ätas
fram till våren.

Ett annat jätteträd hade små, röda
äpplen - vi kallade dem Juläpplen.
Fruktköttet hade insprängda röda
strimmor. Till julen hade vi alltid
dessa äpplen i stora skålar.

Sen fanns där ett litet, kräset träd,
som bara hade enstaka, stora,
intensivt röda äpplen. Tyvärr hände
det ofta att de angreps av odjur -
rönnbärsmal tror jag det var. Men
när de gick att äta smakade de
underbart.

Så fanns där ett träd med tidiga,
saftiga, gula äpplen. Var det
Astrakan? Jag minns bara
smaken....

Under en period skulle det göras
äppelmust. Vi var ute i skogarna
och plockade vildäppplen i säckar
för leverans till musteriet i Hörby.
Ett år var det mycket gott om
äpplen. En person nere i byn var en
vänlig själ. Han satte en korg full
med äpplen vid grinden och en skylt
VAR SÅ GOD!

Morgonen efter låg alla äpplen
spridda över vägen men korgen var
borta. På skylten stod TACK!
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Men det hände väl på många
platser.
/alf

E0907
Sa4xc3.

Berättelsen om den givmilde
äppelodlaren var en sorglig historia.
Få saker gör mig så upprörd och
ledsen som meningslös
destruktivitet.

Har ni några fruktträd i er
nuvarande trädgård? Vi har två
äppleträd; ett Astrakan och ett MIo
(som bär mest), samt ett stort
plommon- och ett körsbärsträd.

Som barn undrade jag upprört,
varför man inte hade fruktträd i
stället för vanliga träd i ex-vis
parker och alléer.

Var idag ner en svängom i Lund
och försökte insupa den speciella
Lunda-atmosfären. Lyckades dåligt.
För mig var den liksom borta,
försvunnen.
Ebbe

A0908
Df4 - h6

Nej, vi har inga fruktträd av något
slag. Det har aldrig blivit av, kanske
mest för att jag inte vill ha en helt
ren gräsmatta. Min granne med
bina har äpplen och plommon. När
jag tänker på det har jag nog bara
planterat barrträd av mindre slag.

Din idé om fruktträd i parkerna
låter bra. Men antagligen blir det
inte av eftersom de som bestämmer
tror sig känna den mänskliga
naturen och inte vill inbjuda till
ökat intresse för träden - med
stridigheter och förstörelse som
följd. Hur många är det inte som
gräver upp lökar och plantor i
offentliga rabatter? Nej de enda träd
som jag tror klarar sig, är sådana
som inte ger något värdefullt
tillbaka - t ex almar.

Den speciella Lunda-atmosfären har
försvunnit med den nya tidens TV,
mobiler, MP3-spelare, Ipod, datorer
och alla andra moderniteter. Så är

det - varje generation har sin
tids-atmosfär. När jag läste Piratens
Tre terminer kände jag inte igen ett
dugg från min egen tid på Spyken.

Men sina minnen har man alltid
med sig - så länge herr Alzheimer
inte lyckas förstöra dem.
/alf

E0908
Dd3-f5.

Inga uppslag - och sömnig.
Ebbe

A0909
Lh2 - e5!!!

Jaha. Så här dags är också jag
sömning. Men det bättrar sig efter
någon timme eller så.

Nu blir det brittsommar i nästa
vecka och då var det inte sista
gången jag doppade mig i poolen -
15 grader är mycket uppfriskande
efter hårt och svettigt arbete i
trädgården.

Nu skall jag sova middag.

Du som gillar frukt - här får du ett
recept på en fruktkaka:

En lättlagad trevlig fruktkaka
> 1 dl socker
> 4 ägg
> 2 dl torkad frukt
> 1 tsk salt
> 1 dl farinsocker
> 4 msk citronsaft
> nötter
> 2 l whisky

- Ta fram en mellanstor skål.
- Kolla whiskyn genom att smaka.
Häll whisky i ett decilitermått och
drick.
- Upprepa....
- Sätt på elvispen. - Smaka återigen
whiskyn, om den fortfarande håller
kvalitén.
- Blanda 1 dl smör i en stor skål,
lägg till 1 msk socker och vispa
igen.
- Kolla om whiskyn fortfarande är
god, drick ännu en kopp.

- Schtäng av elvispen. - Knäck två
hönor och schläng i schkålen med
all torkad frukt. Schätt på elvispen
igen.

- Om den torkade frukten faschtnar
i schkålen, vrid loss den med en
schkruvmjsel. Schmaka schen om
whischkyn fortfarande är god.

- Schen ska du schila 2 dl schaft,
eller nåt schånt. De ä inte scå noga.

- Kolla whischkyn.

- Schila schitronsaften, lägg till en
mat. sched. och schå schocker, eller
nå´t va fan.

- Schmörj ugnen. - Vrid kakan 220
grader, glöm inte att schtänga av
elviscgpen. Schläng ut schkålen
genom fönschtret, och. schå kolla
schen whischkyn. >

- Gå å lägg dej. Vem fan schänner
för å äte en jävla fruschtkaka i alla
fall.
/alf

E0909
Df5-h3.

Schysst recept - men jag går nog
och lägger mig.
Ebbe

A0910
Jaha. Då blir det så här efter ditt
drag:

----------- Dh6 x h4
h2 x h3 Le5 x d4
tror jag.
/alf

E0910
Le2-d3.
Du menade förstås Dh6xh3 och
g2xh3. Så att det blir rätt i ditt
protokoll.

Läste om konspirationsteorier i
gårdagens sydsvenska sidan A5. Jag
citerar: “Det måste ha varit en
missil som (den 11 september 2001)
träffade Pentagon; hålet är för litet
för en Boeing 757. Och vart tog
vraket vägen?

- Det var sprängämnen som knäckte
World Trade Center, eftersom
tornen föll vertikalt och andra
skyskrapor har brunnit utan att
kollapsa. -

- United 93 tvingades ned av ett
amerikanskt stridsflygplan.
-
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- Det hela iscensattes för att ge USA
ett svepskäl att starta krig i
Mellanöstern.”

Det där med Pentagon förvånar
mig: nog borde man kunna få fram
sanningen om hålet och vraket!
Ebbe

A0911
Ld4 x c3

Det lustiga är att i mitt med penna
skrivna protokoll står det helt rätt.
Men när jag skrev mejlet blev det
fel - helt obegripligt om jag inte
antar att jag var påverkad av
Relpax, morfin och öl. Det var en
sån där dag i går.

Många konspirationsteorier bygger
på rena lögner - t ex kan det vara så
att man visst har hittat vraket eller
delar av det utanför Pentagon, men
man låtsas inte om det. Galnare
men lättare bygga upp genom
omtolkning av fakta är teorin om att
krigsherrar fixade planen för att få
kriga.

Nu vet vi i alla fall att
maktgalningarna sitter kvar efter
valet - så röstade man i Karlstad.
Det blir ytterligare en period av
idiotiska beslut med värre och värre
följder. Det gäller jobben, energin,
sjukvården, skolan, moralen - ja
allt. Men vad gör man inte för att
leva upp till devisen: Die Dumme
Schweden.
/alf

E0911
Ta1-d1. Får se hur länge jag orkar
mobilisera fortsatt intresse för det
här partiet.

World Trade Center: något som
förvånade mig var det “ringa”
antalet dödsoffer, 2749, varav
många brandmän. Omkring 50
000(!?) människor sades ha sin
dagliga gärning i tornen, oräknat
antal besökare. Jag har inte läst/hört
någon kommentera detta
märkliga/glädjande faktum.
Ebbe

A0912
Te8 - e5

WTC: De första dödssiffrorna jag
hörde handlade om 5-6000 döda.
Sen sjönk de efterhand för att så
småningom stanna. Vi har en
märklig mätmetod på katastrofer: vi
räknar döda. Men det är värre för
de skadade, invalidiserade, de
brännskadade - alla de som med
olidliga smärtor måste leva vidare.
Kanske är det ett mått på en effektiv
sjukvård att alla de som beräknades
döda kunde leva vidare till ett uslet
liv och borträknas från måttet på
katastrofen.

Hur är det - finns det andra än
muslimer som går omkring med
bomber och spränger sig själv och
andra? Efter smällen räknas de
döda. Men alla de som är
söndertrasade, lemlästade, blodiga
och förvirrade - är de inte ett värre
mått på terrorn? Jag tycker så. Att
dö snabbt som självmördaren kan
inte vara så svårt. Men att behöva
leva vidare....

Om det hade funnits någon heder
hos de som tolkar Koranen, skulle
man ha utnyttjat verserna om att
skada andra till att garantera
terrorister en plats i helvetet i stället
för att som nu locka med himmel.

Fy fan för religion.
/alf

E0912
f3-f4.

Terrorismens metoder är
avskyvärda, därom är “alla” ense.
Tyvärr verkar inte den amerikanska
strategin fungera: varje dödad
terrorist tycks endast provocera fram
tio nya. Man måste försöka komma
on speaking terms (så heter det
väl?). FN borde förstärkas, så att
organisationen kunde spela en större
roll i fredsarbetet. Behovet av en
internationell rättsordning, som
respekteras, är skriande.
Ebbe

A0913
Te5 - e3

Jo, det är så mycket som borde
göras/ske/uträttas/ordnas. Men
eftersom världen styrs av människor
som strävar efter MAKT, kommer
världen alltid att vara ett råtthål -
med vissa små oaser på en del
ställen.

Makt och hot om våld är det enda
som gäller - tydligen.

Har du hört om den senaste flugan
bland ungdomar? Gänget går ut
med mobiler på stan. Väljer ut ett
offer. Slår ner honom/henne och
börjar misshandeln med slag och
sparkar. Kompisarna filmar från
olika vinklar med sina mobiler.
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Sen bär det av hem till datorn - nu
skall filmerna läggas ut på nätet.
Sen kan man chatto om vilken
spark som var häftigast.

Fy fan.
/alf

E0913
Kh1-g2.

Ja nä, jag hade tänkt kommentera,
men det är bara för bedrövligt.

Arbetar idogt i trädgården varje
dag.
Ebbe

A0914
Lc3 x e1
Nu skall här slaktas....passar väl bra
till världens nyheter?

Nä det är bäst att inte tänka på den
vansinniga världen. Och Jutterström
skall försöka få fler tittare vilket
måste betyda att hon skall satsa mer
på lek, spel, flams, sex och annat
skräp. Ungdomar kommer ändå inte
att se på hennes TV - de har andra
kanaler. Och vi gamla och
medelålders får väl sluta helt.

Arbetar i trädgården? Så gör jag
också, omväxlande med all annan
sysselsättning. När jag tar paus och
sätter mig en stund ser det ut som
mitt i sommaren - se själv. Märklig
höst.

Jag har alltid tyckt att Janne
Josefsson var alldeles för egotrippad
och otrevlig som granskare. Men
när jag såg hans program om Göran
P ändrade jag uppfattning - delvis.
Visst var det för många bilder på
hans profil, men bortsett från det
tog han fram en del småsaker som
ingen vågat tidigare - detta för att
man skulle få en riktig bild av den
oinskränkta makten. Där fanns det
som gör att jag avskyr Göran
Persson. Hans sätt att förnedra och
vara hänsynslös. Vad säger inte det
faktum att han plockade bort bilder
på sig själv ur tidningens arkiv?
Hans sätt att fejka insändare och
förneka det nu?

Hur kan NÅGON rösta på en sådan
person?
/alf

E0914
Td1xe1.

Jag kontrar med vår änglatrumpet.
Ebbe

A0915
Te3 x e1 och då följer väl:
Tf1 x e1 Sd7 - c5

Även vi har en änglatrumpet, men
den har blommat över för länge
sedan. Just nu finns det några
snigelätna blad och några trötta
blomtrumpeter. Inget att visa.
/alf

E0915
Ld3-f5.

Har just avhört slutdebatten i TV.
Du också? Jag menar att den slutade
oavgjord. Vissa frågor skulle jag
velat ha mera belysta:

- Alliansen hävdar, att lättnader för
småföretagen skulle skapa många
nya arbetstillfällen. Är det så
säkert?

- Lars Ohly hävdar, att 200 000
jobb bör tillföras vården, och att det
kan göras till marginella kostnader,
eftersom de sociala systemen skulle
avlastas i motsvarande grad. Rätt
eller fel?

- EU: Är inte Sverige redan med i
EU? Ibland kan man tro att så inte
är fallet, trots att EU:s lagstiftning
på ett flertal områden är överordnad

den nationella. Nå, vilken
EU-politik vill man föra? Ämnet
berördes knappast.

- Vem bär ansvaret för hur det ser
ut i det svenska skolväsendet?

- Hur kan det vara så stor
arbetslöshet, när det finns så mycket
arbete som behöver utföras? Varför
är det så svårt att få tag i en
hantverkare - och till rimlig
kostnad?

- Småföretagen får slåss för sin
existens på en konkurrensutsatt
marknad. Är det inte inkonsekvent
och orättvist att inte
arbetsmarknaden fungerar på
samma vis? Nu svor jag nog i
kyrkan.

- Invandringspolitiken berördes inte
med ett ord, trots att integrationen
har helt misslyckats. Varför lämnas
detta ämne åt
SverigeDemokraterna?

- Hur kan inflationen bekämpas
med högre ränta? Allting blir ju
bara dyrare därmed.

Andra politiska frågor:

- Våra fängelser är överfulla. Det är
en dyr hantering, en cellplats lär
kosta tusentals kronor per dag. Men
varför spärra in brottslingar som
ex-vis falskdeklaranter, miljöbovar
och fortkörare? De kunde med
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fördel göras ersättningsskyldiga,
bestraffas med böter och/eller
samhällstjänst. Det är väl egentligen
bara våldsbrottslingar som behöver
spärras in?

- Nästan all skadegörelse i
samhället sker nattetid. Varför inte
mer av nattlig spaning och nattliga
patruller? Och ta buset på bar
gärning.

- Varför stoppas Sven Anér av hela
etablissemanget, när han försöker få
fram sanningen om mordet på Olof
Palme samt Eustonia-katastrofen?

- En oväldig ämbetsmannakår är av
vikt. I Sverige utser regeringen (läs
Göran Persson). Så ej i våra
grannländer, där man får ansöka på
sina meriter.

- Klassklyftorna ökar i Sverige. LO,
tycker man, borde ha motverkat
denna utveckling då man innehar
stora aktieposter och sitter i
åtskilliga företagsstyrelser. Så icke.
Ex-vis Folksams vd, Anders
Sundström, har beviljats en
månadslön på 350 000 kr!

- Etc, etc. Nu börjar jag nästan bli
arg.
Ebbe

A0916
Tc8 - d8

Nej, jag klarar inte av att höra
politikerna prata. Jag mår nästan
illa av det. Däremot vill jag gärna
höra analytiker och granskare ge sin
bild av vad de fått fram av
partiernas inriktning och
framtoning.

Småföretagare skulle naturligtvis
våga anställa fler med ett annat
regelverk. Det är bara att jämföra
med Danmark - så vet man säkert.

Lars Ohly. Om socialsystemet skulle
avlastas i motsvarande grad skulle
de anställdas löner vara denna
kostnad delat med 200 000. Vilka
tror du ARBETAR för den lönen?
Han har naturligtvis fel.

EU? Det är alldeles för svårt för att
man skall kunna formulera slagord
och förenkla.

Självklart bär vänsterblocket
ansvaret för den svenska skolan -
som den är i dag.

Arbetslöshet? Antalet arbetslösa är
ett mått på hur villiga arbetsgivare
är att anställa. Kostar det för
mycket, är ansvaret för stort, för
besvärligt - ja då söker den kreative
andra lösningar. Robotar, maskiner,
utblyttning. För den som någon
gång har provat på rollen som
arbetsgivare är detta självklart.

Småföretag och arbetsmarknad?
Med starka fackföreningar och
ombudsmän finns det ingen
fungerande marknad för arbete.
Facken kan tom ruinera
egenföretagare utan anställda
genom blockader och annat
djävulskap. Exemplen är många.

Invandringspolitik? Det vågar ingen
tala om i klarspråk - politik är
hyckleri i den högre skolan.

Alla de andra politiska frågorna
som du tar upp är typiska
förnuftsfrågor och sådana måste
först klassas som politiskt möjliga
för att behandlas. Ta t ex polisens
verksamhet. Förr var det en sorts
samhällstjänst men numera är det
ett jobb. Då skall man ha bekväm
arbetstid, semester när det passar
bäst osv. Otaliga polisromaner har
skildrat denna utveckling i
välfärdssamhället.

Självfallet måste klyftorna i
samhället öka om man som
enväldig ledare har en person som
Göran Persson. Han avskyr svaghet,
han vill frottera sig med
överklassen, han är en intelligent
hycklare som vet hur man
manipulerar massorna, och han
planerar för kunna skratta gott åt
Die Dumme Schweden som bugar
och bockar - på sin herrgård. Men
räkna med att historieskrivarna,
som nu inte vågar ha några
synpunkter, en dag kommer att jaga
honom med blåslampa. Det kan bli
så illa för honom att att alla

partigängare, som nu inte vågar
säga ett dyft om hans sätt, kommer
att tävla om att dra fram hans
tarvligheter.

Du blir nästan arg? Jag har en
känsla av att nästan alla svenskar är
lite arga. Men det tar emot att
erkänna det - särskilt för all denna
socialdemokratiska valboskap som
inte vågar öppna ögonen och se
verkligheten.
/alf

E0916
Te1-e7.

Hur som helst verkar utgången
oviss. Ganska spännande. Men nog
gjorde Alliansen en grov tabbe, när
man skippade valsamverkan. Vill
det sig illa, kan man tappa flera,
kanske utslagsgivande, mandat.

Min favorithustru har rest till
Skagen via Göteborg tillsammans
med tre vänninor från
gymnasietiden. Själv har jag roat
mig med att skura balkonen idag.
Ebbe

A0917
g7 - g6

Det får räcka. Har just TVn på och
jag tror inte mina sinnen.
/alf

E0917
Oj, jag har suttit och tittat på
valvakan ända tills nu.

Ett drag får jag dock orka med:
Lf5-g4.
Ebbe

A0918
d5 - d4

Ett märkligt dygn och lustig
historia....

Många teorier har jag hört om
varför de förlorade - och GP mest.
Personligen är jag övertygad om att
för dem som såg Janne Josefssons
program om honom - och var lite
tveksamma - så blev det en spark
neråt. Inte kan man rösta på en
sånn...
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Den som strålade mest av äkta
glädje var Maud Olofsson, när hon
tackade valarbetarna. Och så
Lejonborg, förstås som begrep att
bra röstetal utan möjlighet att göra
något smäller sämre än halvering
med maktposition.

Ja, det skall bli intressant att se hur
det går för dem. Hoppas bra.

Och så har man sett att Karlstad har
fel.
/alf

E0918
b3-b4.

Alf, du som har tagit studenten, en
språkriktighetsfråga: När heter det
från resp ifrån?

Nu funderade jag ett tag: kan det ha
att göra med tid och rum? Exempel:
Alf är ifrån Ludvigsborg, men från
1954 bor han i Eksjö. Rätt?

I går hände samma sak med vänster
knä: jag satt på taket och skrapade
mossa; blev så anfallen av en flottilj
lömska mygg och gjorde jag ett
oöverlagt motangrepp i en vridning
av överkroppen 90 grader, det
knastrade till i knät och nästan
försvarslös blev jag ett lätt byte för
myggen.

Flera hundra insektsarter lär
försvinna varje dag (år?). Blir det
aldrig myggens tur?
Ebbe

A0919
Sf6 - d5 ..nu börjar
springardansen...

Har jag tagit studenten? Det har jag
inget minne av (längre).

Grammatikk och sådant har jag
aldrig lyckats lära mig. I skolan
gick det bra i svenska och jag tror
att för det mesta hade det med
språkörat att göra. Det som lät
riktigt vann.

Jag tror att ifrån har med dynamik
att göra, riktning, rörelse.

Starke Ebbe, atleten från Hörby,
hade ingen svårighet att ta ifrån
terroristen den antika, skarpslipade
kniven från tidigt sjuttonhundratal.

Huga, vore det så.

Visst försvinner ett antal arter varje
tidsperiod. Men tack vare en
intensiv verksamhet i
lågstadieklasserna på Haldora,
kommer det ideligen nya. T ex de
ytterst irriterande, mikroskopiska
flygfän som nu invaderar mitt rum i
Eksjö och som envisas med att begå
självmord i mitt öl.Visst är de
duktiga, de unga skaparna! Så
otroligt små varelser med utvecklad
motorik för flygning och avancerade
navigationsinstrument! Fast det är
väl bara nykläckta småflugor, som
egentligen skall växa till vanliga
husflugor - och då är det inget
underligt.

Fast Skapare kan man inte tro på.
Men att SlumpNaturen lyckas
producera så många
självreproducerande arter med
fantastiska egenskaper - det går att
tro på. Fast då fordras det att man
inte tänker, och det är åminstone en
del bra på.

Jag tycker att du skall vara glad för
att du inte ramlade ner från taket
vid dina försök att komma ifrån det
lömska anfallet. Från det ena till det
andra - borde inte alla offentliga
personer ha utbildning i hanterande
av infantila barn? Jag tänker bl a på
Benedictus, påve i Rom. Inte kan
man citera en gammal skrift där
någon påpekar att den Rätta Läran
skall utbredas med Svärd? Inte så
muslimska barnungar hör det i alla
fall. Visst är de gulliga där de ligger
med ändan i vädret!

Men vad säger jag!? Tänk om....
/alf

E0919
b4xc5.

Det ska bli spännande att se hur
Alliansen kommer att klara
regerandet. Trots allt är man ju
oeniga i ganska många frågor.

Man lär vilja sälja ut många statliga
företag. Vad gäller Systembolaget är
det kanske inte helt fel tänkt: Staten
slipper sin hycklande dubbelroll;
man kommer i harmoni med
EG-rätten; smuggelspriten med sin
kriminalitet skulle kanske
elimineras. Försäljningen skulle nog

inbringa åtskilliga miljarder, av
vilka en del kunde satsas på ökade
resurser till nykterhetsvården.
Ebbe

A0919-2
Sd5 x e7.............är detta verkligen
rätt?
/alf

E0920
Ja, det är det! Det är obegripligt, att
jag inte uppmärksammade hotet.
Jag borde nog ägna mig åt något
annat än schack.

Men om du trots allt vill fortsätta
spela schack med mig, så blir mitt
drag, i ett nytt parti, som vanligt
e2-e4 (kan tyvärr inga
öppningsteorier).
Ebbe

A0921
Du kunde ju ha gjort om draget!
Men OK - du låg ändå lite back
så....
e2 - e4 Sb8 - c6
Man skulle kanske kunna släpa med
hela partiet varje gång - så blev det
kanske färre misstag?

Kanske du inte trivs med tillvaron?
Nu är det väl bokmässa och då
brukar du vara ensam eller hur. Och
innan var det Skagen. Kanske var
det sent och du var lite sovtrött?

Vissa av statens bolag bör dom nog
behålla. Men visst - Systemet kan
dom sälja ut. Posten och SJ är
däremot sådana bolag som staten
skulle haft eller ha kvar därför att
det finns så mycket av övergripande
service inbäddat i verksamheten.
Undrar just hur mycket det kostar
att samordna spår, vagnpark och
olika ägarbolag med tidtabellerna?
Nåja, ännu slipper man åka tåg.

Du nämnde nykterhetsvården. Fast
jag tycker att det borde heta
alkoholistvården. Eller har jag fattat
fel? Är det de nyktra som skall
vårdas?

Hade du inget mer om FRÅN -
IFRÅN?
/alf
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E0921
Sg1-f3.

“Man skulle kanske kunna släpa
med hela partiet varje gång . . . .”
Förstår ej vad du menar.

Idag har jag på TV24 lyssnat på två
seminarier vid Bok- &
Biblioteksmässan i Göteborg: Makt
och ansvar i religionen samt
Darwinism och konkretionism.
Mycket intressanta diskussioner.
Men det skulle föra för långt att
försöka återge dem.

Idag har det åter varit en sån där fin
höstdag, då jag inte vet vart jag ska
göra av mig. Jag blir alldeles ifrån
mig!

Men det blir snart afton, “och så har
åter en dagjävel gått åt helvete”.
Och de återstående blir allt färre.
Carpe diem! Hjälp!
Ebbe

A0922
Släpa med.... Detta är vad jag
menar:
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
Ack ja. Vädret är så förföriskt att
man inte vet vad man skall ta sig
till. Jag går ner i källaren och gör
nåt tråkigt jobb - då slipper man se
den satans skönheten. Vi är väl som
flyttfåglar - vi känner att det borde
vara regn, kallt och blåsigt så vi
kunde dra - inomhus och läsa en
god bok, dricka lagom med öl och
röka en cigarr. Ja fast foglarne drar
i stället till aidslandet.

I dag har jag varit hos doktorn och
föreslagit att man skulle lägga in ett
nät på vänstra bråcksidan också.
Det ville han inte - tyckte att man
borde vänta tills det blev värre. Och
gjorde tillräckligt ont. Så nu arbetar
jag lite försiktigt.

Inte skall du bry dig om att resten
av dagarna blir färre! Det är väl
bara skönt. Visst är insomnandet
behagligt - man är lagom full och
glider in i drömlandet. Om jag nu
stannar där - varför inte? Tycker du
att det är roligt att vakna varje
morgon och börja eländet?
/alf

E0922
d2-d4.

Som den ena grisen sa till den
andra: Tror du på ett liv efter jul?

Jag vet inte vad du tror, men själv
kan jag omöjligt tro på ett liv efter
detta. Således uppfattar jag döden
som ett totalt utplånande, vilket är
en tanke som jag finner kuslig. Och
själva döendet ska vi bara inte tala
om.

Som du mycket riktigt gissade, är
makan nu i Göteborg. Hon tyckte,
att Bok & Bibliotek kunde vara värt
en mässa.
Ebbe

A0923
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
d2 - d4 e7 - e6
Detta är nog den töntigaste öppning
jag hittills presterat.
Spelöppningsteori? Blahablaha.

Tro för all del inte att du kan ha
någon uppfattning om “liv efter
detta”. Och ett utplånande är väl
ganska trösterikt. Oavsett vad som
händer efter döden känner jag mig
ganska lugn och orädd. Men vad
gäller själva döendet - fy fan....

Handlar du med aktier? Det finns
bolag som har mycket hög
utdelning, och för den som inte bryr
sig om kursstegring gäller det att
hitta aktier med hög
direktavkastning. Här har du ett
tips: Kungsleden kommer
antagligen att dela ut 8-10:- och
Geveko ca 5:-. Men du håller dig
kanske till hästar?

Har du depå på Avanza? I så fall
skall du titta på fonden Zero. Den
har inga som helst avgifter och har
hittills visat sig bra. Jag satte 20
000:- i den när den startade och nu
har den gått upp 12% - på tre
månader.
/alf

E0923
Sb1-c3. Måste du skriva om alla
dragen varje gång?

“Den kommer till slut bleka dödens

minut, då med granris . . .”
Huvaligen. Den gör det. Klart att
den börjar uppta ens tankar.

Nej, jag handlar inte med aktier.
Jag har just inget kapital att spela
med.

På tal om kapital: Idag var det nära
att jag vann 5 miljoner på
V75-travet. D v s om jag tänkt litet
annorlunda.

Nå, vad skulle jag ha gjort med 5
miljoner? Vad skulle du ha gjort?
Ebbe

A0925
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
d2 - d4 e7 - e6
Sb1 - c3 d6 - d5
Ditt lördagsmail kom hit efter 2030
på söndagskvällen - nästan ett dygn
försenat. Jag undrade just om du var
bortrest och tänkte inte på att
Swipnet bär sig konstigt åt ibland.
Det är likadant för Sune - jag måste
hjälpa honom med att skicka mail
till personer som hans internet inte
klarar - via Swipnet.

Nej, jag skriver inte om något - mer
än de båda senaste dragen. Jag
kopierar och klistrar in.

5 miljoner? Även om det är
otänkbart att jag skulle vinna något,
så kan man ju spekulera. Jag skulle
inte göra något omedelbart mer än
placera pengarna i aktier och
fonder. Sen se över mina autogiro
till alla hjälp-organisationer och öka
på där det kunde behövas. Sen
studera bilmarknaden - kanske byta
bil.

Det var ju tråkigt att du inte tänkte
annorlunda. Nå vad skulle du ha
gjort med fem miljoner?
/alf

E0925
e4-e5.

Tycker du att vi ska göra något åt
Swipnet?

5 miljoner, några tankar: Först
gäller det väl att undvika
rikedomsfällan, så att man inte blir
en ännu vulgärare typ än man redan
är.
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Det är ju inget som brådskar med
pengarna. Man placerar dem t v på
något vettigt vis och avvaktar de ev
goda idéerna.

Eftersom mycket oförutsett kan
inträffa, kunde de ev stora
donationerna med fördel hänskjutas
till testamentet. Det låter väl
förnumstigt och bra?

Kommer du ihåg filmen Citizen
Kane (Oscarsvinnare 1942) med
Orson Welles i huvudrolllen. När
han faller omkull och dör, är hans
sista ord Rosebud (rosknopp). Ingen
fattar vad han avsåg med detta ord.
Det mystifierar i synnerhet hans
gode vän, spelad av Joseph Cotton,
som intervjuar alla som känt Kane.
Jag kommer inte ihåg resultatet,
men Inger vill minnas, att Rosebud
var namnet på hans barndoms
kälke.

Kommer du ihåg? Jag utgår från
(ifrån?) att du sett denna berömda
film.

Nu vill jag utgå i det vackra vädret.
Jag skulle vilja till havet. Men det
är så långt och det är så trist att åka
ensam. Vet inte hur jag gör.
Förmodligen har dagjäveln gått åt
helvete innan jag hunnit bestämma
mig.
Ebbe

A0925-2
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
d2 - d4 e7 - e6
Sb1 - c3 d6 - d5
e4 - e5 Lf8 - b4
Tyvärr kan man nog inte göra något
åt Swipnet. Prova med att skaffa en
annan mailadress som alternativ -
det finns hur många som helst.
Google lär ha något tror jag, och
Hotmail. Man kan ju använda vilka
som helst som omväxling.

Nå, problem med miljonvinster lär
aldrig bli aktuella för mig, så jag
släpper drömmar av det slaget.

Jag har sett filmen om Kane ett par
gånger. Jag minns också gåtan med

Rosebud, och tom att jag hörde
någon lösning. Men nu minns jag
inte alls vad det var. Inger har
kanske rätt. Det enda jag är säker
på är att Rosebud syftade på något
eller någon i hans barndom.

Det är kul med mysterier.

Vädret gör mig deprimerad. Eller är
det kanske i kombination med
smärtorna i det djävla bråcket. Jag
kan inte arbeta utan måste halvligga
i min fåtölj för att stå ut.
Dagjävlarna får gärna gå åt helvete,
men jag vill inte ha ont.
/alf

E0925-2
Lf1-d3. Böndernas bataljer på
mittfältet är alltid så knepiga, tycker
jag.

Int kom jag iväg idag int. Vankade
av och an i hus och trädgård som en
osalig ande. Mitt trasiga knä tillåter
inte något egentligt arbete. Varmt
och svettigt var det. Men i morgon .
. . Hm.

Ehuro igår, söndag, var jag vid
havet. Tog tåget (Inger behövde ju
inte månadsbiljetten i Göteborg) kl
11.05 till Malmö. Sedan buss 32 till
Ribersborgs kallbadhus. Där lögade
och solade (soltorkade) jag mig
några timmar. Bastun hade
panoramfönster med havsutsikt,
bara en sån sak. Nå, det var riktigt
skönt. Vad gillar du bastu?

Sedan promenerade jag strandvägen
till Öresundsparken, varifrån jag tog
bussen till Centralen. Där i kanalen
väntade Rundan, som under 50
minuter tuffade runt i Malmös
kanalsystem med mig. Kan
rekommenderas.

Klockan hade nu hunnit bli vid pass
fyra och magen började göra sin
existens påmind. Så jag begav mig
skyndsamt, dock icke överdrivet, till
Lilla Torg som jag vet hyser ett
antal näringsställen. Den här
gången hedrade jag en indisk
restaurang (ah, det var nog bara
stuket) med besök och från menyn
valde jag Tre smårätter med ris och

sallad. De bestod av kyckling, biff
och svamp. Starkt kryddade, riktigt
gott. Till detta intog jag en flaska
Mariestads exportöl 5,3%. Lätt rund
under fötterna flanerade jag sedan
till stationen och klockan 17.48 tog
jag tåget mot Växjö-Kalmar.
Klockan 18.50 var jag åter i
“Göingemetropolen”. Det vart m a o
en riktigt bra, fångad dag. Jag
saknade dock litet sällskap.

Jag beklagar din magpina. Men
varför vill läkaren vänta med
operationen? Nu har du väl
tillräckligt ont i varje fall?
Ebbe

A0926
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
d2 - d4 e7 - e6
Sb1 - c3 d6 - d5
e4 - e5 Lf8 - b4
Lf1 - d3 Sg8 - e7
Bönder har alltid varit lite knepiga.
Hade inte du en kontrovers med en
bonde en gång?

Kom du iväg i dag då?

Det var trevlig läsning om din
utflykt. Det ligger något så bekant
över din framställning - jag får en
doft av sekelskifte, Hjalmar
Söderberg, Strindberg, Piraten - när
jag läser. Är det medvetet?

Badstu avskyr jag. Jag får alltid svår
huvudvärk av hettan och ångerna.

När jag åkte på kanalerna en gång
hette båten Paddan. Någonstan har
jag en bild på detta evenenmang.

Dagjävulen gick tydligen inte åt
helvete, utan tog vägen uppåt.

Min läkare är tydligen rädd för att
göra bort sig inför kirurgkolleger.
Han drar sig för att remittera fall
som inte är tillräckligt tydliga.
Undrar just hur många
mobbningsfall och prestigeskräp
som belastar läkarkåren. Olika
kategorier, specialister - alla
intrigerar. Som på andra stora
arbetsplatser.
/alf
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E0926
0-0.

Jo, jag kom iväg idag. Tog bilen,
körde först till Skurup (via Hörby
där jag inhandlade blommor) för att
se till föräldraskapets grav. Jo den
fanns kvar. Jag rensade ogräs och
planterade höstljung. For sedan
vidare till Skateholm/Bedinge i akt
och mening att ta ett dopp. Jag var
helt ensam på stranden, det blåste
litet snålt, vågorna gick ganska
höga och vattnet såg inte särskilt
inbjudande ut - jag avstod. Drack
istället medhavt termoskaffe, åt
bulle och rökte en cigarett. Ringde
faster Greta och kusin Ingrid i
Ystad. Jo, de var hemma och jag
var välkommen på besök. Körde så
den vackra kustvägen mellan
(emellan?) Skateholm och Ystad (p
g av överutnyttjande, det finns
alternativ väg innåt land, kommer
den förmodligen att avgiftbeläggas).
Greta är 83 år gammal och ganska
medtagen av svåra operationer
(diskbrock, gallsten, höftbensbrott
och kärlkramp). Jag hade med mig
en blomma, Spansk peppar, åt
henne. Vi satt och tittade i hennes
gamla fotoalbum, vilket var både
roligt och vemodigt (skulle tippa, att
80-90% av de avbildade inte längre
är kvar i livet). Eftersom jag ogillar
att köra bil när det är mörkt (vill
gärna kunna njuta av landskapet
som passerar revy), tog jag farväl
redan vid halvsju-tiden. På
hemvägen plockade jag upp Inger i
Hässleholm och var åter i
metropolen vid 10-tiden.
Visserligen blev det inget bad, men
det var ändå en hyfsad dag.

Varför bor du inte ex-vis på
Österlen med sina inbjudande
badvatten?!

Nej, jag har ingen medveten “stil”
när jag skriver. Svensk
uppsatsskrivning i realskolan var för
mig en fasa. Margit Bruhn fordrade
så mycken grammatik (fullständiga
meningar med subjekt och predikat,
etc) att jag fick skrivkramp.

“Paddan” heter väl båten i
Göteborg?

Jag förstår inte, hur din läkare kan
göra ditt fall till ett prestigeärende.
Ebbe

A0927
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
d2 - d4 e7 - e6
Sb1 - c3 d6 - d5
e4 - e5 Lf8 - b4
Lf1 - d3 Sg8 - e7
0 - 0 Lc8 - d7
Jag var tvungen att ta reda på hur
dina färder gick i Skåne - Bedinge
och Skateholm kände jag inte till.
Hur gör man? Jo Man går in på
HITTA och skriver Sven
Andersson, SKURUP. Då hittar
man sex stycken och en karta över
södra Skåne. Du var således vid
Bedinge Strand och försökte bada.
Hur är det - håller inte hela södra
stranden på att ätas upp av havet?
Man har väl försökt plantera olika
växter för att hindra det men inte
lyckats?

Greta verkar vara lika pigg som en
annan 83-åring i Sundsvall - hoppas
hon inte bor i HSB-lägenhet.
Kanske i villa? Har du fler
släktingar av samma slag?

Tja, varför bor jag i Eksjö? Slumpen
styr ens liv och det är inte mycket
att orda om. Man var en idiot redan
på 50-talet och på en del områden
ändras detta aldrig.

Det är mycket möjligt att det var i
Göteborg jag åkte båt. Jag hör till
dem som sällan upplever saker på
samma sätt som jag förstår att andra
gör det. Det är väl därför jag inte
längtar efter att resa och se nya
platser.

Visst kan man imitera en viss
skrivstil - det sker kanske
omedvetet. Men man måste förstås
ha läst en massa text.

Min läkare gör som jag säger till
honom - om jag är bestämd. Men
idag har jag inte ont. Sitter man
stilla vid datorn eller läser är det så.
Men det är när man skall arbeta i
trädgården eller lyfta saker som
smärtorna kommer. Blir det riktigt
djävligt skall jag nog se till att bli

opererad.
/alf

E0927
Sc3-e2.

Nej, Greta är den enda kvarlevande
av min fars sju syskon (de var 4
pojkar och 4 flickor). Men jag har
en ingift faster, MajBritt, i Malmö.
Är det av intresse för dig? Jag
fattade inte vad du avsåg med
Sundsvall och HSB-lägenhet.
Ebbe

A0928
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
d2 - d4 e7 - e6
Sb1 - c3 d6 - d5
e4 - e5 Lf8 - b4
Lf1 - d3 Sg8 - e7
0 - 0 Lc8 - d7
Sc3 - e2 Se7 - g6
Intresset för släktingar rent allmänt
hänger i hop med dåligt samvete.
Många gånger har jag ångrat att jag
inte intervjuade mina föräldrar och
släktingar om deras gamla minnen
och förhållanden - och hade med
mig en bandspelare. Nu har jag bara
ett eller två kassettband och några
nu obegripliga anteckningar från
sådana intervjuer. Har du aldrig
tänkt så?

Du kan ju knappast ha undgått
folkstormen i Sundsvall för den
83-åriga damen som skulle vräkas
ur sin HSB-lägenhet därför att hon
inte betalt hyran i tid. Dock hade
hon bott där i 65 år och varit
intagen på sjukhus och därför
kommit i otakt med betalning. TV4
och Bo Holmxxxx tog upp fallet och
det blev ett hejdundrande scoop,
som resulterade dels i att damen
fick bo kvar, dels att en massa
relgler skulle ses över. Och att den
lokala HSB-styrelsen antagligen blir
sparkad. I TV visade hon sig
mycket skärpt, reciterade dikter ur
minnet, och talade väl. Du kan inte
ha undgått detta!

Det verkar bli en svår höst - som
vanligt - med mycket arbete. Mer
CAD och fler BP9.
/alf
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E0928
c2-c3.

Jo när du säger det så kan jag erinra
mig den 83-åriga damen i
Sundsvall. Men jag läste i stort sett
bara rubriken.

Jo visst skulle man ha “intervjuat”
di gamle mera än man gjorde. Men,
gamle man, är det någon som
intervjuar dig? Antagligen är det
tröghetslagen som spökar.

Handlar med aktier? Jo, igår sålde
jag faktiskt mina aktier i Duroc och
Opcon - med stor förlust. Tänker
satsa slantarna i fonden Zero i
stället, som du har rekommenderat.
Ebbe

A0929
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
d2 - d4 e7 - e6
Sb1 - c3 d6 - d5
e4 - e5 Lf8 - b
Lf1 - d3 Sg8 - e7
0 - 0 Lc8 - d7
Sc3 - e2 Se7 - g6
c2 - c3 Lb4 - e7
Naj, det är väl ingen som precis har
intervjuat mig. Men mina barn har i
alla fall läst mina memoarer och
annat jag skrivit om förhållanden i
min barndom. Det får väl räcka
antar jag.

Världen är vansinnig. När skall
tålamodet ta slut eller krypandet
inför dessa muslimer ta slut? Skall
man ställa in en opera bara för att
man är rädd att någon muslimsk
fundamentalist skall få spader? Nog
är det löjligt så det förslår. Och inte
begriper jag varför påven skulle
göra en sådan jättepudel. Varför hör
man aldrig någon ställa raka frågor

till muslimer om deras barnsliga
uppträdande?

Jag hoppas att du har gjort ett bra
val med Zero och att du läst igenom
villkoren och vet vad det handlar
om. Skyll inte på mig om det går
dåligt! En tröst med förluster är att
man i alla fall får dra av 70 %. I
dagsläget har jag en deklarerad
förlust på 35 000:- så det skulle sitta
bra med lite vinster som man
slipper betala skatt för. Men inte
med min otur förstås.

Förra veckan sålde jag Ericsson för
25:- Två timmar senare hade de
stigit till 25:40. Sen höll dom sig
där och steg sakta dag för dag tills
jag trodde att det skulle fortsätt upp
till riktkursen 30:- Så i går köpte
jag för 25:75. Då sjönk dom
omedlbart till 25:30.

Ericsson skulle ha en spark i a....

Nu skall jag göra fler brukspatroner.
/alf

E0929
Se2-g3.

Har du skrivit dina memoarer? Får
man läsa? De är tydligen i varje fall
inte barnförbjudna.

Vansinne eller ej - det går för
jävligt till på många håll i världen.
Igår visade TV en prisbelönt
dokumentär, Darwins mardröm, om
de förskräckliga förhållandena vid
Victoriasjön i Tanzania. Såg du den
också? Om ej kan jag berätta om
den i nästa mail.

I morgon kör vi nog till Äpplets
Hus på Kivik. Men vid otjänlig
väderlek väntar vi till söndag.
Ebbe

A0930
e2 - e4 Sb8 - c6
Sg1 - f3 d7 - d6
d2 - d4 e7 - e6
Sb1 - c3 d6 - d5
e4 - e5 Lf8 - b4
Lf1 - d3 Sg8 - e7
0 - 0 Lc8 - d7
Sc3 - e2 Se7 - g6
c2 - c3 Lb4 - e7
Se2 - g3 f7 - f6
Men du har redan läst mina
memoarer - åtminstone de som
handlar om min tidiga barndom. Vi
har brevväxlat så länge och skrivit
så mycket så det finns där ...

Om jag inte minns fel började vi
1998 - 8 år sen!

Nej, jag såg inte dokumentären.
Alldeles för sent upptäckte jag att
den gick i repris i dag. Jag vet så
mycket sedan tidigare att det är
något med fisket i sjön till följd av
manipulering - något som fått till
följd att människor svälter.
Storindustri? Felaktig planering?
Berätta gärna!

Märklig höst. I måndags badade jag
i poolen - femton grader är skönt
när man är svettig och och vill bli
en ny människa. Det tar inte mer än
en minut...

Men nu är det nog slutbadat för i år,
den varmaste sommaren på 100 år.

Ät äpplen!
/alf

E0930
e5xf6.

Jag har druckit vin och tappat
förmågan att skriva i kväll.
Ebbe
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