
Internet mail Ebbe - Alf 0802
A080201
Ta1 - d1

Jaha, och själv är jag för trött. I
morse vaknade jag vid fyra och
kunde inte somna om. Så vid
fem-tiden gick jag upp och började
jobba. Det har jag hållit på med tills
nu med två avbrott på en timme för
vila.
Men jag har faktiskt roligt...
/alf

E080201
Sg4-e5. Du måste väl slå: Sf3xe5.
Jag igen: Te8xe5.

Du har roligt. Nu blev jag nyfiken!
Ebbe

A0202
g3 - g4

Inte så märkligt. Klart att jag har
roligt när jag får jobb som fordrar
nytänkande, fantasi och
koncentration. Det är som när
konstnärer eller författare glömmer
allt medan inspirationen flödar. Fast
när det gäller CAD och
programmering får man naturligtvis
inte jämföra med sådan högtstående
verksamheter.
Men det skiter jag i - det är så. Jag
vet av erfarenhet.

Jag har just sänt den första
uppgraderingen till Hald & Tesch
Brand och väntar på svar. Så nu
kan jag ta tag i ett annat projekt.

Vad gör du själv i det trevliga
vädret? Själv gick jag en
prommenad runt kvarteret i går
kväll.
/alf

E0202
Df6-h4.

Jag läser “Bättre kan det inte sägas”
av Stig Claesson. Skön kis.

“Stärkande promenader” är säkert
nyttigt. Urgammalt uttryck. När det
myntades, var man nog inte så
medveten om riktigheten, som man
är idag.

Kolla gärna på “www.musfritt.nu”.
I vinter har jag redan tagit ett tiotal
möss på vinden. Börjar bli trött på

dem. Vad tror du om “elektronisk
sanering”?

Grattis till dina CAD-framgångar!
Ebbe

A0203
Dd3 - g3

Även här finns det möss. Jag har
tagit ett tiotal i fälla - döden direkt.
Och jag har väl berättat om
Bengtsson, den mus jag fångade
levande och som blev inneboende
hos flickorna Gruvö-Albiin i
Stockholm? Alla elektroniska
skrämmare arbetar med ultraljud av
olika frekvenser och pulser. Tror att
de även finns på JULA. Jag håller
mig till snabbdöd i giljotinen.

På tisdag får jag besök från Osby.
Michel Japchen Lenstra arbetar på
Ekstrand & Son AB och har köpt
CAD, som han vill ha utbildning
på. Och på onsdag nästa vecka
kommer ytterligare två pers från
Finnerödja för utbildning. Så det rör
på sig.

I dag har jag sågat upp ved -
spillved från grann-Bosses tak - så
jag skall kunna elda när nästa
köldknäpp kommer. Det bör väl bli
i slutet av februari. Eller vad säger
dina spådomsknän? Jag måste ha
lite fysiskt arbete också - det märks
att man är otränad på smärtor i
ryggen.
/alf

E0203
&”%¤#! Dh4xg4.

Nej, du har inte berättat om musen
Bengtsson.

Valutahandeln/
valutaspekulationerna har fått
orimligt stor omfattning och tyngd.
Sverige “tvingades” ex-vis att en
gång höja räntan till 500%. Pengar
har blivit en vara ibland andra
varor. När penningen tillkom var
det enkom so betalningsmedel.
/Något annat ska den inte vara!
Nuvarande system är sjukt!
Ebbe

A0204
Tg1 x g3

Jaså, då skall jag berätta om
Bengtsson vid tillfälle då jag inte är
trött och på bättre humör.

Hur världen, ekonomin, religionen
m m ser ut beror helt och hållet på
vilka glasögon man använder. Och
alla använder glasögon utom jag.

Nu skall jag förbereda för
morgondagens undervisning, ordna
till en uppgradering för Hald &
Tesch och ta en öl,
/alf

E0204
Då slår du din egen Dam på g3!
Ebbe

A-IGEN
Ursäkta. Förvirrad.
Skall vara Dg3 x g4
/alf

E0204
Ta8-e8. Partiet känns nu liksom
punkterat.

Valutahandeln omsätter varje dag
ofattbara 1700 miljarder kronor.
Hela 95% avser värdepapper,
många kortsiktiga, endast 5% avser
varor och tjänster. Vid regionala
kriser förflyttas väldiga belopp
sekundsnabbt och kriserna
förvärras. (det fordrar speciella
glasögon, svarta, för att inte inse
detta) James Tobin, nobelpristagare
i ekonomi 1981, föreslog därför en
skatt på 0,05% på
valutatransaktioner. Tyvärr ansågs
förslaget ogenomförbart p g a
befintliga s k skatteparadis.
Ebbe

A0205
Så du tar inte min dam. Min elev är
försenad så då....
Dg4 - 67!!!
/alf

E0205
Ursäkta, de självskrivna dragen blev
inte skrivna: Lh3xg4. Du slår
tillbaka Tg1xg4. Jag igen Ta8-e8.
Ebbe
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A0205
Tänkte väl att du inte gjorde ett så
dumt drag.
Td1 - d3

Vid tvåtiden var eleven från Osby
fulltankad med lärdom och önskade
inget högre än att slippa ifrån mig.
Själv hade jag huvudvärk av den
svåra sorten, så det blir inte mycket
mera gjort idag.
/alf

E0205
Te5-h5.

Beklagar huvudvärken. Hur ofta
återkommer den?

Idag sänder vi en tanke från roten
till Tage Danielsson, som skulle
fyllt 80 år idag.

På tal om “Slas”: Han får mig att
associera till Gustaf III; den litet
kantiga ansiktsformen, de ljusblå
ögonen och den litet slängiga
gångarten. Nja, inte helt omöjligt.
Våra kungar har sått mycken
vildhavre.

Saxat ur dagens Sydsvenska (sid
A14): “USA:s statsskuld är - - -
svindlande. Från 5,6 biljoner dollar
när Bush tillträdde 2001 har den nu
vuxit till cirka 9 biljoner - över 55
000 miljarder kronor. Det innebär
att USA i genomsnitt är skyldigt
varje levande människa över 8 000
kronor.” Naomi Kleins bok om
/katastrofkapitalism /synes verkligen
ha fog för sig!

Ikväll har vi varit på teater och sett
“Den inbillade sjuke”. Rolig pjäs.
Du har väl sett den? Med vem i
huvudrollen? Med tanke på vår
sjuka värld skulle nog en
sentida/nutida Molière kunna skriva
en kul pjäs på temat /De inbillade
friske
Ebbe

A0206
h2 - h3

När du talar om Gustav 3 och hur
han går, tänker jag på hur
påverkade vi är av filmer, teater,
konst och böcker. Ingen av oss har
sett hur han rör sig eller ser ut.

Däremot har vi alla bilder och
föreställningar om honom som
andra har skapat.

I kväll börjar Tudors. Antagligen
blir den mer såpa än vad exvis
Claudius var, så jag väntar mig inte
så mycket. Men visst skall jag se.

De inbillade friske är en intressant
vinkling. Du menar att i själva
verket är vi alla riktigt sjuka?
Kanske det, men jag tänker även i
fortsättningen anse mig frisk som
en frisk nötkärna oavsett var det gör
ont. Det är enda sättet att tackla
livet.

USAs ekonomi och underskott ger
jag blanka fasen i, tror jag. Politik
tänker jag inte diskutera.
/alf

E0206
Jag förmår inte intressera mig för
det här partiet längre. Vi gör bara
ett drag varje dag, vilket gör att det
kommer att dra ut på tiden. Jag ser
inte till några “roliga” drag som
Svart kan göra. Vit vinner i längden
tack vare Springaren.
Så: e2-e4.

Vad synes du om /Tudor/? Denna
blandning av fakta och fiktion:
gillar du den?
Ebbe

A0207
OK.
c7 - c5

Tudors var som jag trodde en
kostymsåpa med pornografiska
inslag. Ibland glimtade det även till
med historiska spänningsrepliker.
Jag spelade in första delen med
tanke på att det ev kunde vara värt
se två gånger. Det blir inget mer
inspelat av mig.

Såg du hur det gick till i
torneringen när någon kämpe
ramlade av hästen? Jag tyckte att
man körde samma sekvens flera
gånger - en förvirrande röra av
otydliga närbilder som tydligen var
avsedda att ge intryck av strid....

Jag är en surgubbe som inte
begriper modern TV.
/alf

E0207
Lf1-c4. Ovanlig öppning. Har du
läst den i bok?

Jag är sömnig i kväll efter att ha
bastat.
Ebbe

A0208
Inte så ovanlig. Jag har använt den
tidigare kan jag se i boken. Och den
finns med i “Spelöppningsteori”.
e7 - e6

På något sätt är världen och
människorna skrattretande. Just nu
handlar det om miljö, koldioxid och
energi. När man börjar räkna på
det, visar det sig att etanol är mer
skadligt för miljön än bensin -
beroende på hur den framställs och
lite hur man räknar.

Jag hörde en stund på en
föreläsning idag om miljö: flera
europeiska länder planerar att bygga
ut kolkraften ordentligt så att det
snabbare skall bli översvämning.
Frankrike och Finland har fattat vad
det handlar om - kärnkraft för att få
el.

Det finns ETT enda sätt att klara
den här planeten - satsa på el i alla
former - utom vindkraft. Förbjud all
användning av kol - eller ordna så
att avgaserna kan renas.

Men det kommer inte att ske och
om några år har polarisarna smält
så alla kuster dränks.

Visst är det skrattretande.
/alf

E0208
b1-c3.

Jag förstår inte vad du har emot
vindkraft. Den förslår visserligen
inte så långt, men den kan ju vara
ett komplement till andra
energikällor. Kärnkraft: du kan
tänka dig uranbrytning i Sverige?
Man borde forska mer om
möjligheterna att utvinna
rörelseenergi ur haven.
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Vad jag kan förstå, har även /Solen
/ mycket mer att ge.
Ebbe

A0209
Sg8 - f6

Det låter så bra med vindkraft. Men
den är alla mekanikers mardröm.
Denna mardröm kan fattas som en
utmaning eller som den verkligen är
- en vansinnig konstruktion. Nå -
detta gäller dessa storskaliga, 100
meter höga torn, som på pappret
och teoretiskt är effektiva - inte
små, hanterbara snurror på lämpliga
ställen.

Danska Westas är den största av
dessa tillverkare. De har haft
miljonförluster pga det är omöjligt
att konstruera växellådor som klarar
påfrestningarna - de slits och måste
bytas ut. Det blir otroligt dyrt att ute
till havs hantera dessa klumpiga
maskiner, uppspetade på höga torn.
På land går det lättare, men vem
vill ha fula, bullrande, farliga
maskiner i sin närhet?

Farliga? En stor fara gäller
isbildning, som ingen har lyckats få
bort. Tunga isklumpar kastas iväg
långt ifrån tornen - även om faran
är störst under själva propellern.

Och för varje vindsnurra måste man
ha reservkraft - danskarna måste ha
motsvarande effekt i kolkraftverk
eller räkna med att köpa från
Norge, Sverige eller Tyskland. Man
får hoppas att förnuft skall sprida
sig till makthavare - även om det
nog är fåfängt hopp. Tänk bara på
hur idiotiskt riksdagsmän kan uttala
sig om energi!

Vågkraft är något helt annat. Det är
enkel mekanik, störningsfritt och
förhållandevis billigt.

Solen? Där borde man lägga
miljarder i forskning på att direkt
tillverka el från solpaneler.
/alf

E0209
d2-d3.

Det du berättade om vindkraftverk
kände jag faktiskt inte till. Jag kan

inte erinra mig, att jag läst eller
hört om detta tidigare. Var har du
hämtat din information?

I kväll har vi på dvd sett filmen
/Life of Brian/. Mycket rålig. Har
du inte sett den, kan du köpa den
hos Homeenter.com.
Ebbe

A0210
d7 - d5

Tidningen Ny teknik rapporterar
fortlöpande om allt som händer
inom teknikvärlden. Tyvärr är det
så att de flesta som mest högljutt
driver frågor om miljö och klimat
inte är tekniker. Därför blir det
ibland så att romantiska önskemål
överväger.

Men vem som helst kan ju börja
fundera över svårigheterna att resa
100 meter höga torn ute till havs,
och sedan hissa upp stora tunga,
komplicerade maskiner till toppen
av tornen. Det är en utmaning eller
en sportprestation, men det har
knappast med förnuftig
energiförsörjning att göra.

Uranbrytning i Sverige? Jag har
inget som helst emot detta. Så vitt
jag vet är det bara kolbrytning som
orsakar tusentals dödsoffer varje år -
i andra länder.

Brian har jag sett - för länge sedan.
Undrar just när jag skall få tid att se
på TV som normala människor/
pensionärer? Nä - jag vill inte.
/alf

E0210
Lc4-b3.

Märkligt. /Ny teknik/ är ju ingen
hemlig tidskrift, vad jag kan förstå.
Men de stora, energislukande
industrierna läggs ju ner eller flyttar
utomlands (som nu i dagarna Stora
Enso), vilket bör minska behovet av
elkraft.

Idag, den 10 febuari, började
faktiskt vårbruket i trädgården: vi
klippte ner och samlade ihop
massor.Så det känns änna litet i
ryggbastet.

Mina fonder har tappat 25% i
värde. Vad göra? Vad gör du?
Ebbe

A0211
d5 - d4

Börsen: Jag bryr mig inte så
mycket. Har satsat lite på aktier
med hög utdelning, typ Kungsleden.
Om man inte har behov av
pengarna kan man bara vänta. Det
gör jag.

Vårbruk? Ja, det kanske kommer hit
också. Men då måste jag hoppas på
mindre att göra med firman.

EL. Man har börjat se över
möjligheterna att bygga ut
vattenkraften. Det låter bra. Bara
man slutar med vindkraft och
dessutom funderar på kärnkraft, så
kanske den här planeten överlever
ett tag till.
/alf

E0211
Sc3-e2. Redan på defensiven.

Hur mår Birgit? Är hon återställd
efter skadan?

Är för trött i kväll för att orka
tänka, långt mindre skriva (blev det
grammatikaliskt rätt?).
Ebbe

A0212
Lf8 - d6

Birgit har nästan alltid ont i
lederna, mest på morgonen. Hon
väntar på att får göra om
operationen i axeln. Det är inte så
lätt.

Grammatikaliskt rätt antar jag att
det mesta är. Trött är inte jag men
det är inte mycket lönt att skriva
något av vad mitt huvud surrar av -
macron, cad och dylikt.

I morgon skulle jag haft utbildning
hela dagen, men en av delatgarna
blev sjuk, så nu har jag en möjlighet
att göra annat.
Tjolahopp.
/alf
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E0212
Sg1-f3.

Idag tänkte jag tipsa om en annan
underhållande film: /Pennies from
heaven/. Särskilt sång- och
dansnumren är sevärda.

Är du filatelist? Inger önskar avyttra
sina frimärken.
Ebbe

A0213
Sb8 - c6

Nix, jag är inte frimärkssamlare.
Men det finns väl många på nätet,
antar jag.

Jag förstår inte vad som hänt - det
är som om alla skulle ha hjälp med
CAD just nu. Undrar just när det
blir för mycket... ännu är
arbetsdagen inte över. Tänkte i alla
fall hinna se på Tudors.
/alf

E0213
h2-h3.

P g a idétorka lånar jag av Tage
Danielssons /Tankar:/

- Jag tänker, alltså gör jag mig till.
- Om Gud hade funnits så hade han
väl int4 varit så dum att han skapat
hedningar.

- Moraliskt påstående: Den som
sover syndar icke. Men detta är ju
lika sant: Den som syndar sover
icke. Hur gör man?

- Om flickor vore blommor, det vore
bra konstigt. Vilket fniss och flams
det skulle bli i rabatterna!
Ebbe

A0214
Lc8 - d7

Visst var han rolig, Tage. Inte
heller jag kan bidra med något eget
- mitt huve är fullt med obegripliga
saker.

Berglin har spanat in en tuffing.
/alf

E0214
0-0.

Råligt! Variant på Berglins historia:
Mina barn ska minsann få arbeta.
Det fick mina föräldrar göra.(Kar de
Mumma)

Mera ur annans fatabur: Var på din
vakt när någon säger, att vi alla
sitter i samma båt. Det betyder
oftast att det är du som ska ro. (NN)
Ebbe

A0215
0 - 0
/alf

E0215
Lc1-f4.
Ebbe

A0216
Ld6 x f4

He he - lite psykning....
/alf

E0216
Se2xf4. Hehe?
Ebbe

A0217
Dd8 - c7
Psykologiskt HeHe.

I morgon kommer en kvinlig präst
med tillhörande gårdskarl hit för att
utbildas på CAD. Jag skrev nog om
henne när jag var nere i Lammhult
och undervisade - strax efter att
stormen Gudrun vräkt ner all skog.

På Sydsvenskan är det jobbigt för
Jonas. Peter Melin var hans bäste
vän och i sorgen efter honom har
han alla andra ledsna och chockade
människor att ta hand om. Peter var
tydligen en ovanligt sympatisk
människa.

Nu skall jag förbereda.
/alf

E0217
Dd1-d2.

Nej, jag kan inte erinra mig, att du
har skrivit något om en kvinnlig
präst. Har Gud skaffat CAD?
Kanske dags att skissa på en ny
människa?

I kväll har vi sett /KingKong/, en
rafflande äventyrsfilm. Och lite
tänkvärd.
Ebbe

A0218
Tf8 - c8

Jo, jag skrev något i början på april
2005. Men vem i helvete skulle
kunna komma ihåg en sådan sak?
Inte jag i alla fall. Nu kom dom vid
halv nio, blev grillade till 11.45,
fick mat och blev fortsatt grillade
tills dom hängde i stolarna -
vid14.00 som vanligt.

I dag kom också en ny dator med
Windows Vista, som jag är tvungen
att skaffa för att kunna vägleda
kunder. Vista är skit, men jag har
inget val.

Åtta grader varmt var det också i
dag - lite ovanligt för att vara i
februari. Inte så dumt med
växthuseffekten!
/alf

E0218
a2-a3.

Idag har jag klippt ner rosorna samt
eldat upp dem i en tunna. Bl a.
Du glömde väl inte /Frida /idag?!
Ebbe
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A0219
b7 - b5

Nu åker vi bort en stund, men är
tillbaka någon gång under
onsdagen. Namnsdagar håller Birgit
reda på. Jaså, var det Frida?
/alf

E0219
Sf4-e2.

“Nu åker vi bort en stund”?

I kväll har vi varit på teater Borgen
här i Osby och sett /Falstaff/ i
direktsänding ifrån Operan i
Stockholm.
Tekniken är fantastisk.

Vi gör förresten en tripp till
Stockholm den 12-14 april.
Ebbe

A0220
Ta8 - b8

Sunes sambo Gun fyllde 70 förra
veckan, men var bortrest för att
slippa firning. I går tisdag, åkte vi
ner med smörgåstårta, vin, blommor
och en bok. Hennes min när hon
öppnade var sevärd - aldrig har jag
sett någon mera överraskad person.
Ävenså blev hon mycket glad. Vi
hade en trevlig kväll och åkte hem i
dag på morgonen - alltså borta en
stund = ett dygn.

Har ni storbildsskärm på
teaterborgen?

Det är en av de vanliga vallfarterna
till huvudstaden, med teater och
diverse runtslående förstår jag.
/alf

E0220
Lb3-a2.

Teater Borgen är samtidigt
biograflokal. Sändningen visas på
den stora filmduken. Med
flerdimensionellt ljud. Fantastiskt.
Man befinner sig nästan på Operan.
Har ni inte denna möjlighet i Eksjö?
Lär f n finnas på ett 30-tal orter i
landet. I mars sänder man fyra
operor ifrån Metropolitan i New
York. Även t ex större
idrottsevenemang visar man i
direktsändning på Borgen.

Idag fyller Elin 33 år. Hon är
gravid, så i juni blir jag morfar om
allt går väl.
Ebbe

A0221
Sc6 - e5

Man får väl gratulera lite försiktigt
till morfarskapet. Sen har du bara
farfarskap kvar.

Jag tror inte vi har några sådana
begivenheter i Eksjö - då borde jag
väl hört talas om det. Tydligen
ingen film men ändå projicerad på
en duk. Och direktsändning. Vad
kallas denna teknik?

Kaupthing Edge verkar vara en bra
bank med 4,75% ränta utan någon
bindningstid. Har just skaffat konto
där och skall se hur enkelt det är att
skyffla pengar.

Har också köpt en ny bärbar dator
med Windows Vista för att kunna
testa mina CADprogram. Det som
är ovanligt med den är att den
innehåller ett kort som skall göra
det möjligt att använda Internet var
jag än befinner mig - utan några
som helst uppkopplingar. 149:- i
månaden skall det kosta. Fan troet.
/alf

E0221
Sf3xe5. Du slår tillbaka: Dc7xe5.
Jag igen: c2-c3.

Tekniken är digital - tror jag.

/Marginalen /är en annan bank, som
ger 4,75% ränta.
Ebbe

A0222
d4 x c3

Digital? Det säger mig ingenting,
tyvärr. Men jag skall nog ta reda på
hur det ligger till.

Tack för tipset om Marginalen! Det
är inte en bank i vanlig mening
utan ett finansinstitut, som bl a har
fakturabelåning, och där blir det
intressant för mig, eftersom jag letar
efter alternativ till det företag jag
har i dag. Har redan kontaktat dem
och fått offert, som skall studeras.
/alf

E0222
b2xc3.

Tjo va de blåser i träa ida´!
Ebbe

A0223
c5 - c4

En välsignelse att slippa den vita
skiten. Och slippa elda. Fast det blir
förstås en massa sniglar som äter
upp trädgården.
/alf

E0223
d3-d4.

Jaså, har “mördarsnigeln” (spansk
skogssnigel) lyckats kravla sig ända
upp till Eksjö, eller avser du den
vanliga, svenska skogssnigeln? Jag
har haft ihjäl hundratals: lägger
dem i en glasburk (med hjälp av en
stekpincett), som jag sedan placerar
i frysboxen. Effektivt och oblodigt.
Ebbe

A0224
De5 x e4

Ett och annat ex av denna kufiska
snigel har jag sett här - inkomna
med köpta plantor. Så du låter de
stackarna långsamt frysa ihjäl? Kan
du inte se dem, vridande sig i
köldsmärtor i sina glasburkar?

I kväll kommer stockholmsbarnen
med tåg, som naturligtvis är
försenat till Nässjö. Så det blir till
att sitta och vänta. Jävla SJ.
/alf

E0224
Se2-g3.

Det var ett förskräckligt farrande i
er familj. Nå, på torsdag ska vi fira
min 75-årsdag med att farra till
Malmö och roa oss med teater och
opera. Vi övernattar två nätter på
hotell; hemma igen lördag kväll.
Ebbe

A0225
De4 - e5

Vi farr väl inte mer omkring än vad
ni farr omkring. Ert farrande är
mycket merra vidlyfigt än vårrat.
Härr ärr det full rrulle hella daggen.

Hoppas du fårr en riktigt rollig
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75-å4sdagg! Även Opera? Vilken
då? Håller man på med sånt i
Malmö?
/alf

E0225
Naj, då slår jag Damen med bonen
på d4!
Ebbe

A0225
Urschäkta,flåt,sorrry.
Det skall vara till d5, tror jagg.
urscäkta.
/alf

E0225
Schåål!
La2-b1.
Ebbe

A0226
Ld7 - c6

Inte många sekunder ledigt. Nu har
Frida lagat mat som skall avätas
NU.
/alf

E0226
f2-f3.

Smaklig måltid!
Ebbe

A0226
a7 - a5

Tack - det var riktigt gott.

Nu skall det snart berättas något för
barnen - det är kutym sedan tidiga
barnaår att jag skall berätta något

när de har gått och lagt sig.
Problemet är att hitta på något dom
inte hört förut. I går fick dom höra
lite om Fredrik Rääfs äventyr i
Paris.
/alf

E0226
Tf1-e1.

Jag känner igen namnet /Fredrik
Rääf/, men vem tusan är det?

Jo, Malmö har ett konserthus. Vi
ska se operan /Salome, /hon som
fordrade Johannes döparens huvud
på ett fat. I Bibeln tar man
verkligen ut svängarna.
Ebbe

A0227

Hej - och

grattis på
födelsedagen

i morgon!

Mer blir det inte denna gång av
firande häriftrån. Visst hade jag en
bok på lut, men som det ser ut här
hinner jag knappt sova.
Tc8 -d8

Läste faktskt en recension om
Salome i Svd för några veckor
sedan, men minns inte om den var
positiv. Man hade i alla fall en fin
bild på det lösgjorda huvet.

Fredrik Rääf var en originell herre
på Bulsjö i Ydre. Fritjof N. P. har
berättat några historier därifrån. Jag
har för flera år sedan berättat om
Rääfens äventyr på en känd
resturang i Paris, där han gjorde
bort sig så totalt som man kan göra.

Nu skall det ses film här. Hoppas du
får kul i Malmöt!
/alf

E0227
Te1-e5.

Nu föll polletten ner: det är hos
Fritiof N Piraten jag har läst om
Fredrik Rääf. Dock minns jag inte
mer.

I morgon klockan 11.03 går tåget
mot Malmö. Tillbaka lördag kväll.
Ebbe
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