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A1201
De4 - e6!!!
Där har du alldeles rätt - om
människan som kedjegåta. Men det
hindrar ju inte att man spekulerar.
Allt vi tänker och påstår, skapar och
definierar utgår från människans
värld. Våra begrepp bestämmer över
mycket - hat, kärlek, grymhet,
humanism, vänskap, krig, tortyr,
religion osv osv. Allt är färgat av
vårt språk, våra sinnen, våra
föreställningar.
När jag säger att naturen är ond är
det för att min mänskliga humanism
bara ser grymheten, varje varelses
absoluta egoism, kampen för
överlevnad, för att behärska och
förgöra andra.
När du säger att naturen bara ÄR är
det ur en annan synvinkel - den ev.
skaparens förströdda reflektioner
över sin skapelse - där t ex smärta
hos en konstruktion bara är ett
inbyggt överlevnadsskydd för denna
skapelse.
Jag har hela tiden en känsla av att
skaparen har bitit sig i tummen när
han/hon/den/det skapade
människan. Hon blev lite för smart,
fick för mycket intelligens, blev
duktigare än avsett.
Som alla andra varelser utnyttjar
människan sin förmåga till att
behärska och styra allt annat liv och skillnaden gentemot andra är
att hon lyckas - så bra att hon enligt
vissa tänkare kommer att förstöra
sina egna förutsättningar - sin miljö.
Jag ser det som en kamp mellan
skapare och skapelse - en
spännande såpa som man lever mitt
i. Det blir fler och fler Homo. Dom
kommer att sträva efter att klara sitt
stora antal - dom kommer att
genmanipulera grödor så dom kan
föda sig. Dom kommer att klara
vanliga enkla sjukdomar, så fler
överlever. Vad Göra? Mer AIDS,
fler starka bakterier. Mer storm,
regn, kosmisk strålning. Pressa
t i l l ba ka den n a m i ssl ycka de
konstruktion!

Upp till kamp mot människan!!
Sabotera alla kondomer!!
/alf
E1/12
Kg8 - h8.
Du tuffsar verkligen till min
föreställningsvärld: Gud/Skaparen
har ångrat sig, hatar nu sin skapelse
och försöker förgöra den. “Så
älskade Gud världen, att . . .”, etc
är således bara struntprat. Fan vet.
Men det kan väl bara bli
spekulationer av dina djärva tankar/
teorier.(?)
Ebbe
A1202
Sc4 - e5
Kul att din världsbild blir tilltufsad.
Det är naturligtvis så att det inte
bara finns EN Gud/skapare - det
finns flera, antagligen med olika
inriktning och intressen. Kanske t o
m partier! Och just nu utsätts den
som fixade människan förödande
kritik, för att man inte förutsåg
hennes utveckling.
Nå, nu är JAG människa och som
sådan är jag då solidarisk med mina
förutsättningar - att vara en
NATURLIG varelse, som begåvats
med “humanism” och därför måste
s e N a t u r e n s om e t t s t or t
misslyckande ur många synpunkter.
Med forskning, uppfinningar,
teknik m m skall jag och andra
ändra på den satans Naturen så att
den blir snällare - alla varelser skall
genmanipuleras till humanism -tänk
dig att se en katt hämta fågelfrö till
en gråsparv...
Nu kallar tekniktarmen. Jag måste
ner i källaren och tillverka
Brukspatroner. Mänskligheten - den
snåla delen - skriker efter dem.
/alf
E2/12
Sf5 - e7. Nu då!
Nej, jag kan inte tänka mig en katt
hämta fågelfrö till en gråsparv. Men
katter och fåglar kan inte utan
vidare jämställas med gudar och
människor. Analogier missbrukas

1

jämt och ständigt - inte minst i den
politiska debatten. Det är en mycket
tacksam teknik: publiken går oftast
på den.
Ebbe
A1202-2
Tc1 - f1
Vadå nu då?! Det här var inget
missbruk av analogier. Gick du på
den förresten? Varför kan inte kattor
och gråsparvar analogiseras med
gudar och människor?
En liten del av mig är alltid vaken
och iakktar vad som händer i
skaparriksdagen. Man kan säga att
jag spionerar - dvs den lilla vakna
delen. En större del är upptagen
med att vara normal Homo Idioticus
- a r be t a n d e , u p p fi n n a n d e ,
konstruerande. Den lilla delen är
oroande. Den får reda på så mycket
som verkar underligt -ungefär som
om den vor e koppl a d t i l l
Nostradamus. Du vet vem jag menar
eller hur? Du vet inget om vad som
kommer att hända om 2 år, 5 år,
20? Eller varför inte om 200? Och
ändå är det ganska lätt. Egentligen
kan man använda statistik utan att
vara seende. Det är bara att kolla
teknikutvecklingen under en livstid t ex min eller din. Om man då
använder s k extrapolering kan man
se vad som händer. Eller hur? Mera
öl.
/alf
E
Dd8 - e8.
Jovisst, även jag kan känna mig
kluven i tillvaron.
OK, vad händer om 5 år?
Ebbe
A1203
De6 x a6
Vad som händer om fem år är
ganska mycket.
F ö är det inte tillåtet att spå på
riktigt om framtiden. Men du kan få
ett litet tips på teknikområdet. Om
fem år kommer de första små
aggregaten för hemmabruk med
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bränsleceller. Så satsa på bolag som
sysslar med teknik på detta område
- Opcon t ex.
Julen har utbrutit. En sak vet jag
säkert även om jag inte vet exakt
vilket år - jag kommer att dö av
ilska någon gång vid den här tiden.
Dessa ljusstakar, adventsstjärnor
och annat mojs gör mig vansinnig
och höjer blodtrycket till oanade
nivåer. Hela helgen har jag
tillverkat Brukspatroner. I morgon
måste jag beställa mer
komponenter. Och så dessa
julklappar som måste handlas.. /alf
E3/12
De8 x h5.
Jag hade ditt Torn felplacerat på c6.
Så går det när man provflyttar
pjäser.
Vad är, till vad används aggregat
med bränsleceller? Låter intressant.
Kan man köpa Opcon-aktier? Vad
kostar de? Vart vänder man sig, hur
får man tag på dem?
Hu r fi r a d e n i j u l i d i t t
barndomshem? Och hur firar ni nu?
Ski l l n a der ? Ja g m en a r , a t t
skillnaden är mest mental: magin är
borta. Så är det med det mesta: det
var roligare förr, när man hade
barnasinnet kvar. Ebbe
A1204
Da6 x b5 Nu har du chansen!!
Opcon finns på O-listan. Vill man
köpa vänder man sig till sin bank,
som sköter om sådana affärer, eller
till någon annan mäklare. Du kan
se kursen varje dag i Sydsvenskan.
Opcon kostar i dag kring 40:- Jag
köpte för en månad sedan för 34:-.
Jag sköter mina affärer via nätet, på
Avanza. Det går blixtsnabbt att
köpa och sälja - det tog två
sekunder att bli av med TELIA för
56:50 - en redi förlust att dra av.
Bränsleceller används i dag som
ersättning för batterier i bilar, men
man tror att de blir den nya flugan
på energiområdet - att de kommer
att finnas överallt, där man behöver
energi. Det forskas otroligt mycket i
ämnet - bl a var väl en
Nobelprisvinnare inblandad med
sina ledande plastprodukter.

Vad jag minns från min barndoms
jul var en tomtemask som skrämde
livet ur mig. Vidare att vi hade
levande ljus i granen, och man
måste vara mycket rädd för
eldsvåda.
Julklappar? Jag minns inte alls hur
det var. Kanske förstördes mina
jular av Orup - inte mannen.
Julen nu är mat, brännvin och
julklappar till barnbarn - en satans
massa julklappar. Numera åker vi
till Pia i Stokholmet. Nej, jag är
inte mycket för firande. Jag har nog
aldrig haft något barnasinne - min
mor sa alltid att jag var vuxen när
jag kom från Orup.
/alf
E4/12
Se7 - f5.
Har du fler
rekommendera?
Ebbe

aktier

att

A1205
g2 - g4 Det passar väl bra??!!
Det finns aktier för den försiktige t ex Svolder, som kan liknas vid en
fond. Svolder köper aktier i svenska
småbolag och har ca 6 %
direktavkasning, dvs du får
utdelning direkt. Aktien håller sig
ganska stabilt kring 180:-. Jag
rekommenderar annars aldrig
aktier. Däremot kan jag tala om
vilka jag själv köpt på senaste tiden.
Förutom Opcon har det blivit
Obducat på SBI-listan och Traction.
Duroc är en annan aktie som jag
har ett gott öga till - den stiger och
sjunker med jämna mellanrum.
Stiger efter en rapport och sjunker
sen sakta allteftersom folk glömmer
att Duroc har en patenterad
fantastisk teknik för att ythärda t ex
järnvägshjul och pressverktyg.
Sen har vi NFO - du såg kanske
reportaget i Sydnytt om Ragnar
Jönsson. På ca en månad har den
stigit från lägst 50:- till 95:häromdagen. Det är min favorit
-den bör stiga till minst 150:- om
ett år eller så. Den har jag rätt så
många av.
/alf

2

E1
Det passade för bra. Jag måste
sträcka vapen. Som Vit spelar jag e2
- e4 (om det passar att fortsätta).
Jag har idag tecknat avtal med
Avanza. Betr kostnaderna: betalar
man 99 kr för varje aktiepost - eller
99 kr vid varje köptillfälle. Samma
avgift när man säljer?
Gäller samma minimiavgifter för de
där (Sune ex-vis) som sitter och
handlar dagarna i ände? Det måste
bli ganska durt, om man handlar
stup i kvarten.
Har bytt till vinterdäck idag. Du kör
med sådana året runt. Men då rullar
väl hjulen trögare och bilen drar
mer bensin?
Ny insikt: om jag köper en ny bil,
m å s t e j a g s e r va d e n h os
märkeshandlaren för att de olika
garantierna ska gälla. Nå, jag
handlar tidigast till våren.
När kommer fortsättningen på dina
memoarer?
Ebbe
A1206
e7 - e5
Det trodde jag inte - att du skulle ge
upp så snabbt. Å andra sidan hade
du nog inte kunnat undvika ett
dambyte och förlust av häst -som
bäst.
Välkommen i tradergänget! Även
jag tycker att Avanza är bäst på det
mesta och att avgifterna är relativt
små. 99:- är priset för varje köp
eller försäljning av en aktiepost.
Men bankerna tar minst 200:- för
samma sak. 99 gäller aktier på de
vanliga listorna, däremot kostar det
200:- om du vill köpa eller sälja på t
ex SBI-listan.
Den som handlar hela dagen stupi
kvarten måste naturligtvis tjäna mer
än cortaget på varje affär för att det
skall löna sig. Men det gör det lätt.
Nej, mina vinterdäck rullar tystare
och lättare än normala sommardäck.
Just nu har jag Michelin Alpine som
jag är mycket nöjd med. Jag
använder ALDRIG dubb.
Memoarer ja. Någon gång blir det
väl men jag vet icke när. Inne i
huvet har jag en lång lista eller låda
med osorterade “borde-göra-kort”.
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Tyvärr blir det fler och fler -men
kanske det blir lite lugnare efter jul.
På ett kort står MASKERAD, på ett
annat “gräva potatislandet färdigt”.
Birgits badrum skall renoveras - jag
håller på med det nu i pauserna.
Blodsockret har testats i dag - 4.7.
Julklappar skall köpas, planeras,
slås in. Komponenter skall beställas,
Brukspatroner tillverkas. I kväll när
det är mörkt skall jag ut och testa
årets fluga - sparkcykeln. Jag har
köpt sådana till barnbarn och tog en
extra för eget bruk.
/alf
E2
Sg1 - f3.
Är det verkligen möjligt, att
vinterdäck kan rulla lättare än
sommardäck?
FöreningsSparbanken tar 0,5% eller
minst 212 kronor för en aktieaffär.
Tänker du verkligen ge dig ut i stan
på sparkcykel?
Ditt blodsockervärde säger mig
ingenting. Vad ska man ha?
I morgon kväll är det teaterdags
igen med “Gamla Testamentet”.
Ebbe
A1207
d7 - d5
Mina vinterdäck och andra i
allmänhet - odubbade - har mjukare
och dyrare gummi och därför rullar
de tystare än sommardäck som har
mycket hårdare gummi.
Nåja - ut på stan.... Jag höll mig på
dåligt trafikerade gator i mörkret
och h a de vä l di gt kul m ed
sparkcykeln. Det går undan i
nerförsbackarna!!
Mitt blodsocker var 4.7. Idealvärdet
är 4.7 har jag bestämt. “Gamla
Testamentet” låter intressant. Men
det är väl inget nytt och
spännande...Eller?
/alf
E3
d2 - d4.
Jag borde nog studera
spelöppningsteori.
Däcken rullar tystare. Men rullar de
lättare? Bensinen är dyr. Annars

funderar jag på ditt koncept.
Kör hårt med sparkcykeln så länge
du kan! Rullatorn blir nog inte lika
kul.
Hallands Teater hade gjort komedi
av “Gamla Testamentet”. Mycket
var crazy, så jag kan näppeligen
återge föreställningen. Jo, det
skrattades friskt i bänkarna. Betyget
får bli Ba-AB. Nu ska jag skriva
föreställningsrapport till Skånes
Teaterförening.
Ebbe
A1208
D5 x e4
Om däcken rullar lättare vet jag
inte. Kanske kan man fråga
Michelin? Jag har ju alltid kört på
det sättet och alltid tyckt att bilen
drar ganska lite bensin, åtminstone
på långfärder. Mellan 0.66 - 0.72 och då kör jag inte sparsamt och
helst i 120 på motorväg och 100 på
90-väg.
När du skriver din föreställningsrapport - ta då en kopia och lägg
med i ditt mail till mig! Jag har
ingen aning om vad en sådan
rapport innehåller.
Rollator, ja. Vi har en tant här i
Eksjö som kör hej vilt med en
sådan. Hjälm och armbågsskydd har
hon också. Undrar om den inte är
utrustad med hastighetsmätare,
färddator och ringklocka.
Birgit har nu bakat färdigt när det
gä l l er jul en s fr ysboxka kor .
Föregående juls åkte ut i mitten av
november - det var åtskilliga lådor.
Vi har en myckenhet ljusstakar som
brinner hela dygnet. När jag är
tvungen att passera har jag numera
solglasögon. Kanske har mina blå
blivit extra känsliga i detta mörka,
dimmiga land?
Bänkarna i hennes badrum är nu
utbytta. Arbetet har gett anledning
till oändliga ramsor av svordomar
och förbannelser över tingens och
naturens djävlighet. Har du märkt
att hela den satans naturen är
mögelgrön just nu? Mossor och
mögel -det är vad den duger till.
/alf

3

E4
Sf3 x e5.
Föreställningsrapporten skickas ej
som E-mail. Den är bara en torr
redogörelse för: antal besökare,
biljettintäckter, gage, o dyl.
Säger du det. Det kanske våras för
rollatorn. Låt oss en gång, side by
side, rolla mot . . .
Du har absolut kåsörbegåvning:
vilka roliga formuleringar! Själv
kommer jag inte på något lika
sprituellt i kväll.
Ebbe
A1209
f7 - f6
Roligt att du har glädje av mina
upplevelser. Det är inte alltid fallet
för mig. Och just nu är det extra
besvärligt med hoet som min bror
säger. (Huvudet).
Fast svärmors gamla mediciner
hjälper lite - Ketogan, Morfin och
annat godis. Men skriva passar sig
icke.
/alf
E9/12
Dd1 - h5!! Schack!
Jo, jag tycker att du skriver roligt.
Däremot blev jag ledsen att höra, att
du för tillfället har en extra
besvärlig huvudvärk. Hur ofta
händer det? Kan du sätta det i
samband med någonting: stress, viss
mat, dålig sömn, eller något dylikt?
Själv har jag känt mig ovanligt
mjältsjuk idag. Men det skäms jag
att tala med dig om.
Ebbe
A1210
“Studera spelöppningsteori”. Vadå
studera?? Verkligen lysande. Först
tänkte jag ge upp men sen - låt
honom gotta sig i överläge.
x) h5!!! g2 - g3
sen blir det väl så här:
x+1) Se5 x g3 h2 x g3
x+2) Dh5 x h1 Lc8 - e6
Ändra var du vill...... Detta tär på
självkänslan.
Jag tror jag måste börja tala
Tjörnarpsspråk. Det uppfanns av
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min bror och mig medan vi måste
varit ganska fulla. Fast man kan
bara använda det på sammansatta
ord. “Hur vore det om frun ville
dramfuka lite böttkjullar och
sotatispallad?”
“Miskdachinen har börjat läcka
igen!”
“Patordojken ringde Sicromoft för
att få hjälp”
Nu skall jag dricka ycket möl och
gebrunda inte bara naturens utan
också packchjäsers ondska...
/alf
E10/12
Jo, du förstod mig rätt. Ännu
roligare hade det förstås varit, om
du flyttat Kungen. Jag flyttar
löparen: Lc1 - e3.
Antalet språk i världen lär minska i
rasande takt. Schönt att kunna lita
t i l l byn i l d n i n g a r sch om
Sjörnarpstråket.
“May I propose a toast to the great
donator, Alf Nobel”. Jag har sett på
Nobel-festen i kväll. Du kunde nog
ha platsat i det illustra sällskapet.
Om . . . .
Det är sent. Ytterligare en dag har
gått till ända - och kommer icke
mer. Man har faktiskt en dag
mindre kvar att leva. Hjälp! Vad
ska jag ta mig till? Vad ska jag göra
med den lilla tid jag har kvar? Det
tänker jag ofta på. Men förgäves.
“Alla dessa dagar som gick. Inte
visste jag, att de var livet”. Jag
kunde inte ha sagt det bättre själv.
Ebbe
A1211
Dd8 - d6
Ett förlorat parti! Gud bevare
konungen! Halleluja!!
Blomstrand, vår rationelle granne
på andra sidan gatan och död sedan
många år, hade en bra variant:
- Så har ytterligare en dagjävel gått
åt helvete och.... (resten har jag
glömt) Ja, vad skall man göra av
sina dagar? Man får låta dem rulla
på och det går ju bra när man har
mycket att göra med saker som
fordras. Men när detta inte längre
gäller - då vete fanken..

“Lifvet är en glad väntan på
döden!”
“Nej, döden är jag inte så rädd för det är det satans döendet som
skrämmer mig!”
Inte behöver du oroa dig över dina
dagar! Var glad och nöjd att du inte
är handikappad, har diabetes, är
förlamad, eller fått veta att du har
cancer i magen och bara har 2
månader kvar. DÅ kan man börja
undra: -Vad i helvete ska jag göra
DOM dagarna?
Peter Noll är en man som detta
hände - han använde tiden till att
skriva en bok - Den Utmätta Tiden.
Läs, laga mat, rensa hängrännor,
plocka löv, svär över grannen, gå på
teater och sjung en liten sång varje
morgon: - Jag Är Så Glad att jag är
SVENSK....!
/alf

4

A1211-2
Hej igen! Jag glömde sända en liten
glädjespridare här hemma. En
Amaryllis, som bara står där på
bordet och trivs. Fyra klockor har
den och en ovanlig färg. Tänker
den? Vem har tillverkat?
/alf
E11/12
Sb1 - d2.
Tack för den vackra amaryllisen och
den vänliga tanken bakom! Vi har
också en vacker amaryllis - så det
så.
Jo, jag vet att jag har mycket att
vara tacksam över: sådant man tar
som självklarheter.
Mera sång och musik kanske.
Kanske inte. Första advent,
provocerad av radion, klämde jag i
med “Hossianna Davidsson” i
badrummet. Då kom makan rusande
och undrade om jag var sjuk.
Hennes grundinställning till min
sång är att den är pinsam. Ehuru vilken baryton förlorade inte världen
i mig!
Ebbe
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A1212
Sb8 - d7
Naturligtvis var det ljudstyrkan och
ovanligheten som fick makan att
komma rusande och frågande. Du
sjunger naturligtvis klockrent som
Kiri de någonting.
Själv har jag aldrig blivit någon
stjärna i sång. På seminariet i Hbg
delades det ut en examenslektion i
sång. Vi var 90 elever. Så fort jag
fick höra att alla lektioner skulle
lottas ut visste jag - denna var min.
Jodå. Jag försökte byta bort den till
begåvade sångpedagoger mot
frikostiga mutor men förgäves.
Jag övade Lilla Gullango eller vad
fa n sst yck et
hette,
tills
fin ger toppar n a blödde av
gitarrsträngarna.
På dagen EX satt musiklärare
Hepke tillsammans med andra s k
censorer och våndades under en
halvtimme medan jag svettades och
eleverna led. Hepke satt på sina
händer och vaggade fram och
tillbaka och stötte ideligen till
grannarna. Han tittade upp i taket,
ner i golvet, stönade sakta och
l ycka des ä ven vr i da si g i
vaggningen.
Hela lektionen tog 32 timmar räknat enligt Einstein. Trots detta
fick jag min examen. Kanske hade
det varit bättre om jag fått sparken
redan då och kunnat satsa på något
annat.
/alf
E12/12
Sd7 x e4.
Ja, det var kanske otur, att du inte
fick sparken vid seminariet. Med
ditt snille och din kreativitet kunde
du nog ha blivit en framgångsrik
forskare. F-n, jag tror att du har
lurat mig på en nobel-middag!
Nu ska jag in och spekulera på
Avanza-börsen. Har du några nya
tips?
Ebbe
A1213
Dd6 - b4!!!
Ibland tar du till så jag tror du
driver med mig. Men det kan vara
roligt för det.

Hela havet stormar här tycker jag.
Det är en enda röra med pengar och
data och internet och jul och
barnbarn och jag känner mig
begravd under en massa måsten. Jag
måste kämpa mig upp till ytan!!
Några nya aktietips har jag inte.
Själv skall jag placera i några
stadiga papper över nyår - det gäller
att skatteplanera och åtminstone
slippa förmögenhetsskatt. Kanske
d u h a r s e t t a t t d e n n ya
t ekn i ksa t sn i n gen kom m er i
bränsleceller? SvD hade en artikel
om detta- Opcon gick upp till 44:direkt. Obducat pekar neråt. Jag
skall i kväll/natt försöka spåra lite
tips från olika håll på nätet och
skyffla över lite slantar till Avanza.
Gör pinan kort på brädet!
/alf
E13/12
Där fick du till det! Något bättre
svarsdrag än c2-c3 kan jag inte
finna.
Du har det livligt omkring dig. Du
känner att du lever. Du trivs.
På tal om Nobel: det är väl han som
avses med “en riktig krutgubbe”? I
varje fall var han en dynamitgubbe.
D e t i n i t i e r a r fr å g a n : h a r
uppfinningarna av krut och dynamit
varit mest av ondo eller mest av
godo för män skligh eten ?
Frågeställningen är explosiv.
Teknologerna hukar sig.
I går handlade jag genom Avanza:
40 st Opcon, 10 st Duroc samt 10 st
NFO. Men vilken kurs ska man
ange vid beställningen? Jag försökte
med “0#” men det fungerade inte.
Först när jag skrev “senaste kurs”
tog Avanza emot beställningen. Vad
menas f ö med “handelspost”?
Hur är det: håller du dig med
sydsvenskan? I går (12 dec) hade
den på sidan B2 en recension av
“Echnaton sanningssökaren” av
Naguib Mahfouz. Ett boktips! Du
tyckte ju så mycket om “Sinuhe,
egyptiern” av Mika Waltari.
Apropå

denna

avisa:
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har

du

observerat de många gånger roliga
kåserierna? Nu senast “Jul med
tradition” av Gunilla Bergdahl. Hon
är oftast mycket nöjsam att läsa.
Ebbe
E-AVANZA
Hej igen!
Jag skulle nog inte ha gett mig in i
det här med aktier. Hur tar jag mig
ur det?
Vad kostar det handlar Opcon,
Duroc resp NFO? 99 eller 200 kr?
Enligt “Depån” har jag inte blivit
debiterad någon kostnad för Duroc.
How comes?
Kan det dröja flera dagar innan en
beställning blir effektuerad? Endast
“Duroc” har hittills blivit bekräftad.
Jag annullerade NFO, eftersom den
stod som “order” fortfarande. Måste
tänka om kanske. Om “Opcon”
nämner Avanza ingenting.
Nä, jag får nog hålla mig till mina
etiska fonder.
Ebbe
A1214
Db4 x b2
Om sprängämnes nytta eller skada
för mänskligheten skulle man
troligen kunna skriva tjocka böcker,
vilket jag inte kommer att göra. Det
skulle bara bli floskler i stil med:
Tack vare de nya möjligheterna att i
krig spränga fler personer åt helvete
än tidigare, kan man säga att Nobels
fantastiska dynamit varit till stor
välsignelse för mänskligheten eftersom man på detta sätt kan
decimera det stora antalet individer
till en tämligen låg kostnad - och
därmed minska dessa onaturliga
varelsers inverkan och förstörelse av
NATUREN.
Om jag i stället får säga något
rådligt om aktier så blir det:
1. Köp inte för små poster! Normalt
bör man alltid köpa minst en
BÖRSPOST - ett antal som varierar
beroende på vad aktien kostar.
Värdet på en sådan post brukar
ligga mellan 5000- 17000. Opcon t
ex ligger på 200. Köper man mindre
än en börspost är det troligen det
som kallas handelspost. Du köpte 40
Opcon. För köp och senare
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försäljning kommer du att betala ca
200:- För att du inte skall göra en
förlust när du säljer måste således
aktien stiga med 200/40=5 och det
gör den troligen på sikt, men ....
Ett annat problem är att det kan
vara svårt att bli av med ett litet
antal när man vill sälja - jag har
gjort dyrköpta erfarenheter när jag
började med aktier.
Vilken kurs..? Du ser när du köper
både senaste köp- och säljkurs och
kan hålla dig kring just köpkurs kanske lite lägre - och se om någon
nappar. Detta beror ju på tendensen
just vid tillfället.
2. När du köper måste du veta på
vilken lista aktien finns. 99:- kostar
det för de som är noterade på A-, Ooch Attractlistan, däremot 200:- för
an dr a på t ex SBI-eller
Göteborgslistan (NFO).
Dina 10 NFO måste alltså stiga
400/10=40 och det gör de kanske
men det kan ta lång tid och det är
inte säkert att du kan sälja dem just
när du själv vill.
Sydsvenskan har jag numera bara
på söndagar - får den på måndagen
- och det är knappt att jag hinner
bläddra genom denna tegelsten. Jag
brukar läsa serierna, ledarsidan och
Reportagedelen.
/alf
E14/12
Ta1-d1. Din möjlighet att slå b2 var
inte svår att förutse. Det är nog min
största svaghet som schackspelare,
att jag glömmer av att också spela
motståndarens pjäser. Nå, “även
Homerus slumrade ibland”. Hm.
Det där med aktier verkar vara
knepigare än vad jag hade föreställt
mig. Hur får man reda på hur stor
en börspost resp handelspost är?
Jag köpte “Duroc” till senaste kurs
84 kr och blev debiterad 92,90 kr!
How comes? Hur undviker man
sådana obehagliga överraskningar?
Hade du haft sydsvenskan, kunde
jag idag rekommenderat Lotten
Bergmans kåseri “Svettigt värre” för
läsning!
Ebbe

AAVANZA
Läste du mitt mail? Då ser du att
NFO kostar 200 att köpa - till
skillnad från andra som kostar 99:-.
Det beror på vilken lista aktien är
noterad. Hur många en börspost är
står i rutan för aktienamn när du
köper. Det står också i en ruta med
info om aktien - på flera ställen.
Om du är debiterad 92:90 för
Duroic- 10 st - så beror det på
Avanzas sätt att redovisa. Så här: (Du har köpt för 83) 83*10=830.
830+99=929. 929/10=92.90.
En handelspost är helt enkelt det
antal mindre än en börspost man
köper. Schackdrag följer senare.
/alf
A1214-2
f6 - f5
Så klart att det inte är världens
lättaste med aktier. Men det är
spännande. Man måste läsa och
bedöma. Själv granskar jag just nu
ett antal aktier på O-listan och
håller på att skyffla över pengar till
Avanza så jag kan börja köpa på
måndag.
I dag blev det bara en BP (Börspost)
på Itab, en aktie som jag tror
kommer att röra sig ganska lite.
Aktiespararen är en tidning som
man får om man är medlem i
föreningen - det kostar 325/år. En
ganska klok investering om man är
nybörjare.
/alf
E15/12
Se4 - g5.
Jag tackar för din hjälp i
aktiedjungeln. Nu ska jag kolla vad
Avanza hittat på med mina
beställningar. Ebbe
A1215
Db2 x c3!!!
I dag har jag förlorat en massa
pengar på börsen enligt Avanza. Jag
köpte 1000 Obducat för 9750. I dag
är de värda 5500. Du har bara
förlorat 100 på dina Duroc!
Nåja, det är bara pengar, som min
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bror säger med ett lidande uttryck i
hela kroppen.
I morgon lördag åker jag mycket
tidigt till Malmö med bilen full av
allehanda prylar, varmrökt lax med
så s och sa l l a d, jul kl a ppa r ,
Br u k s p a t r on er , d ju p fr ys t a
böttkjullar, kantareller, tre filtar och
annat smått och s k gott. Vi ligger
över hos bror Sune, som vi
våldgästar lite svagt och som jag
måste konferera med en stund på
söndagsförmiddagen. Om livet
fortsätter efter söndag morgon är jag
troligen tillbaka sent under
söndagen.
/alf
E17/12
Le3-d2.
Även här har julvansinnet brutit ut:
idag har vi klarat av lingonris,
mossa, gran, bak och julkort. Sedan
återstår främst att slakta grisen samt
att lägga lutfisken i blöt. “Sen ska vi
koppla av, i vår familjegrav. Och ha
det riktigt braa.”
Ebbe
A1218
Hej vad tiden går!
Dd3 - c6
Inte visste jag att du redan har
familjegrav. Det skulle man kanske
ha ordnat i god tid inför julen, som
är en sådan högtid som man av ilska
kan dö inför. Nej, tomtegubbar, nu
skall vi vara snälla.
Vi hade med oss lax, iordninggjord
av firma Smålandskalaset, till
Malmö. Albin - äldsta barnbarnet har av Jonas uppfostrats till
gourmet, och hans omdöme var
klart: -Detta var den godaste lax jag
någonsin ätit.
På frågan om vad han tycker bäst
om på julbordet svarar denne 8åring efter en stunds betänketid:Det är nog pressyltan.... Jag höll på
att trilla av stolen.
Jonas har skrivit ett kåseri i
tidningen för länge sedan om hur
det gick till när han utbildade Albin
- det är ganska roligt - och jag tog
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tveksamt, om världen bleve bättre
utan TV. Somt skulle kanske bli
bättre och somt skulle bli sämre. Så
är det med det mesta. Ebbe
A1219
Jag köper dina drag och fortsätter
med Sg8 - e7.
Visioner? För år 2065? Icke sa
Nicke. Dvs inte just nu och i dag.
Har under tre timmar lagat till en
satans mängd långkål - en halländsk
rätt som är jobbig att framställa. Gör
man den på rätt sätt fordrar den
mycket brännvin - ungefär som vid
ålkalas. Nu får jag inte göra den på
riktigt - Pia älskar mitt vegetariska
recept, och det är väl bra. Julen är
så nertyngd med mat att bara tanken
på allt gör att man blir mätt.
Du talar om TV. Jag har märkt att
jag ser mindre och mindre på TV.
Det blir nyheter ett par gånger om
dagen högst och kanske någon film.
Jag försöker se Snacka om nyheter,
Sei n fel dt , Nova och a n dr a
vetenskapliga program. Annars
intet. Kanske skulle man göra som
Peter Olson - inte ha TV. Jag tror
jag skulle klara mig bra utan. Fy
vad trött jag är.
/alf
E19/12
Järnvägar - att jag schabblade bort
min fina ställning! Kort rockad:
0 - 0.

en
kopia
av
det
och
vidarebefordrade det hele till
laxgörarna med inormation om vad
experten sagt om deras kokonst. Det
är roligt att göra människor glada.
F ö tittade vi på en tremånadersbaby
som gärna ville stå upp och
längtade efter öl. - Brås på pappa,
sa mamman. Jag har aldrig sett en
stadigare glytt- se själv på nästa
sida!
/alf
E18/12
Sg5xe6. Du slår
tillbaka: Dc6xe6!!

förmodligen

Mitt drag: Lf1-e2. Eller?
Jo, det ser ut att vara en stadig
krabat (av kroat som du kanske vet:
karolinerna kallade de kroatiska
legosoldaterna för krabater).
Pensionär år 2065. Tanken svindlar
lätt. Har du någon vision om år
2065?
Nutiden ger mig en vision av
“Tusen och en natt”: TV/massmedia
är Scheherazade och jag/vi/
allmänheten är sultanen, som sövs
ner med saga efter saga. Men
sultanen skulle nog inte mått bättre
av att nacka donnan. Och det är väl
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Tack för korrektur samt GV och
Strix, som kom idag!
Nu när Jonas fått en kroat, får väl
Pia kontra och balansera med en
serb? Mera kulturhistoria. Ordet
“kravatt” kommer av kroat: de
kr oa t i ska l egokn ekt a r n a ba r
färggranna halsdukar av visst snitt.
Men det kände du kanske till redan.
Det är intressant med kulturhistoria.
“Pressylta”: är det samma sak som
vi i Hörby kallade “bigatt”?
På tal om “lax” har jag en rolig
historia, som Svennis har berättat.
Under sin tid som studentsångare i
Lund hände det ibland, att han blev
medbjuden på finare middagar. Vid
ett tillfälle var en finsk professor
och hans fru hedersgäster. Svennis
satt alldeles i närheten av
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professorskan och hörde henne vid
a vecen sä ga om si n m a n ,
professorn: “Han är litet klen i
huvet. Men han är som en laks i
sängen!” (ska uttalas på sjungande
finlandsvensk dialekt)
Ebbe

han; vi sentida är nog mer vesna)
hos Pia i Stockholm, som ni väl
brukar göra? Tänk - jag tycker inte
det var länge sedan du skrev om
förra årets julfirande. Sanden i
timglaset rinner allt fortare.
Ebbe

A1220
De6 x e2
Naturligtvis har du gillrat en listig
fälla för mig och försöker invagga
mig i säkerhet - men va fan, som
han sa James Bond - man lever bara
två gånger. (jag har aldrig begripit
den boktiteln)
Bigat - säger jag, inte bigatt. Undrar
vilket som är rätt? Nej, jag tror att
bigat är sån där sylta med dalldall,
en homogen massa troligen gjord på
kalvdelar.
Pressylta är något annat - en
kryddad massa som man sveper i en
duk och sedan lägger i press för att
få bort vätskan. När man sedan skär
den blir snittet strimmigt av
blandningen fett/kött.
Om kravatter och kroater har jag
läst en hel del - jag tror det är Peter
Englund som pratar om det.
Pia och Kjelle har inga som helst
plan er på att h ör samma
nativitetssocialdemokraten Göran
Persson - tack gode Gud för det. Det
blir liksom lite durt med så många
ättlingar. Berätta gärna fler historier
i klass med finska laxen - den var
verkligt kul! Inte visste jag att du
var bekant med den berömde
Svennis - eller är det inte han i
Lazio??!!
/alf

A1221
De2 - c4
Långkål lagas som Fakiren gjorde
hösoppa: Sex lass hö kokas i sex
veckor....
Det riktiga receptet ser ut så här:
Två stora kassar grönkål inköpes.
Kålen rensas så att man skär bort
huvudnerven på varje blad. Det tar
en djävla tid. Kålen kokas i
skinkspadet - ja inte här förstås
eftersom Pia är vegetarian - i ca 35
minuter -eller tills den är lagom
mjuk.
Sen skall man krama ur allt vatten,
vilket är en arbetsam syssla, så att
det blir lagom stora (tennis-), tunga
bollar.
Dessa kan förvaras frysta tills det
blir tid att anrätta på allvar: Man
hackar kålen och steker den i
mycket smör och grädde. Den skall
kryddas med salt, peppar, socker en del använder sirap. Rätt tillagad
är det en delikatess tillsammans
med skinka och senap. Det blir
mycket mäktigt och fordrar en hel
del brännvin.
Jo, visst skall vi till Stockholmen
och dricka jul - jag skall i alla fall dricka menar jag.
Julklappen är inte mycket att bry sig
om. Den skulle du ändå haft enligt
gammalt löfte - men det passade
bara bra vid den här tiden. Tack för
julkort!
Tidigt på lördag bär det norrut.
Även om sanden rinner fortare (blir
hålet större eller sanden mindre?) i
timglaset, får man trösta sig med att
att man måste vända det lika ofta.
/alf

E20/12
Tf1-e1.
Hjärtligt tack för julklappen! Men
inte skulle du . . .. . (ja, vad tusan
ska man säga, annat än vad tanter
brukar säga?)
Vad 17 är långkål för någonting?
Har aldrig hört talas om denna rätt.
Vad äter man till?
Ska ni fira jul (Röde Orm drack jul
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E21/12
Te1 x e7. Friskt vågat men
dessvärre knappast vunnet.
Vi ska ta ditt recept på långkål
under övervägande. Det låter gott.
Nä r kom m er n i å t er i fr å n
Stockholm?
Ebbe
A1222
Ke8 x e7
Vi kommer antagligen hem på
onsdagen efter jul. Nu skall här
arbetas med allt som skall ordnas
innan vi åker. Till råga på allt blev
vi inbjudna till grannen i kväll av
alla kvällar. Så det gäller att vara
förberedd.
Aktierna åker upp och ner - mest
ner, och det är verkligt spännande
med börsen. Apropå ditt timglas vad händer om man låter bli att
vända på det? Om jag nu inte hinner
skriva mer före jul - hoppas att du
får en lugn och trevlig jul med god
mat och dricka som skänker ro i
sinnet!

God Jul Inger &
Ebbe!
/alf
E22/12
Ld2 - g5!!

God Jul!

Ebbe
A1227
Ke7 - f7
Så är julen urdrucken i botten. Och
det är bäst att fortsätta på den
inslagna vägen. Jag räknar inte med
någon seriös tillvaro förrän i mitten
av januari.
I natt snöade det över Skogås, där
jag parkerat bilen. Just på den
fläcken kom det 20 cm vit skit till
glädje för barnen och vedermödor
för vuxna.
I Eksjö var det barmark - tack för
det Gud. Nu har jag sett andra
filmen av Gary Larson, en person
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som jag gillar starkt. Titlar som
“Döden tar semester”, “Nattmaran”,
m fl är helt i min smak. Eller
“Karatehjorten slår till”. Har du sett
h e r r L a r s on s fi l m e r e l l e r
teckningar? Helt fantastisk var
“Djuren visar sig inte alltid...” till
musk ur Carmina Burana ...... eller
vad fasen den heter.... Orff?
Nu skall jag se Vadstena kloster,
Seinfeld och Mörkt rum medan jag
försöker minska ölförrådet.
/alf
E2712
g2-g3.
Jag får nog ge upp det här
frustrerande partiet. Men du kan få
roa dig några drag till.
Klockan är nästan 02. Jag är för
trött och sömnig att kunna skriva
något. Ebbe

A1228
Ta8 - e8
Årets värsta tid är detta juldepressionen sliter och drar. Inget
är roligt, inget är nytt.
Titta på Clinton - lyssna på Arafat.
Endast ett är säkert - ingen fred
synes än - och aldrig kommer den
till Jerusalem.
/alf
E28/12
Lg5-e3.
Det är lika sent i dag (natt). Har
varit på kulturhusinvigning i
Hässleholm.
Ebbe
A1229 Hej! Lf8 - g7 Så har vi
äntligen fått snö! Den härliga vita
skiten lägger sig kvävande över
hjärtflimret och allt är frid och
fröjd. Du är ute och roar dig ser jag.
Kulturhusinvigning! Verkar att vara
en fröjdefull glädjekälla för alla
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kulturpersonligheter. Vad gör man i
ett kulturhus? Undrar just om det
finns något i Eksjö. I morgon lördag
åker vi till broder Sune och syster
Gun i Tjörnarp och skall fira nyår i
klostret - same procedure as last
year. Är tillbaka på måndag eller
tisdag.
/alf
E29/12
Dh8-h3.
Tack för kikaren! Det var en liten
behändig sak. Jag har nu etablerat
m i g s om få g e l s k å d a r e vi d
köksfönstret. Så hädanefter: “Herr
Ornitolog” - om jag får be! (Tänk så
många skojare det finns!)
Juldepression? Blah! Spar dina
krafter tills åldersdepressionen sätter
in! Nu har vi snart kommit upp i
den åldern, då man får vara glad
och tacksam för att kunna pissa och
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ha normal avföring. Nä, livet är
felkonstruerat. Det borde bara ha
blivit bättre och bättre. Och slutat
som ett vackert musikstycke i ett
ber usa t , br usa n de, jubl a n de
crescendo och exploderat som en
komet i tusentals stjärnor!
Som det nu är, ligger många och
dör i sina egna spyor och
exkrementer. Var våra förfäders
ättestupa egentligen så förskräckligt
inhuman? (Kanske såg man både
solar, månar och stjärnor, när man
fick klubban i skallen) Alternativet
är s k naturlig död, vilket innebär
att sambandet emellan hjärta och
lungor upphör att fungera - och man
kvävs till döds.

Gott Nytt År!

Ebbe

A1229-2
Hej ORNitoLogen!
Sd7 - f6
Ättestupan - den moderna, sorgfria,
med berusande stjärnor i ett härligt
crescendo - se där en nåd att stilla
bedja om!
En skön sokratisk giftbägare att
tömma i botten för att slippa dö i
exkrementer, pissblöjor och elände.
En utopi naturligtvis. Det enda
landet i Europa som har infört något
liknande är väl Holland - under
många protester och förnärmade fyrop.
Sverige skulle aldrig tillåta något
sådant -hyckleriets hemland på
jorden.
Samla sömntabletter! Samla som en
ekorre!
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Så får jag önska
herr ornitologen
med vidhängande
skön hustru ett
riktigt Gott Nytt År
2001!
/alf, som är tillbaka i selen - kanske,
med tanke på snöfaror - antingen
sent måndag eller tisdag.
E30/12
Kanske hinner vi ett drag till innan
du far iväg: Td1-c1.
Samla sömntabletter: hur många ska
man behöva?
Ebbe

