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A040701
Sf6 x d5
Jo, jag känner också igen
ställningen.

Jag tar bilen en annan gång. Det
fordras en långrandig rapport för att
reda ut detta mystiska fel som inte
är så värst besvärande.

I dag kom KranLasse med sin stora
kran. Nå, det var inte han själv utan
en av hans experter på trädfällning.
Till Birgits förskräckelse körde han
nästan in i vårt hus och fällde ut
sina stora stödben för att inte tippa
på sidan. Han måst komma så nära
som möjligt för att nå överallt i
trädjätten. Sen gick han där med en
låda på magen och en lur i örat.
Från lådans små knappar skötte han
allt - ut med armen - lägg gripklon i
läge kring en gren - lås fast - fäll ut
sågsvärdet och såga av - lyft ut
grenen och manövrera ner den i
bilen. Ibland talade han med chefen
via örluren. Han hade tänkt lägga
allt på flaket och köra till flistuggen

men jag bad honom lägga en del
lagom stora bitar på trottoaren så
skulle jag ta hand om dem. Her-
regud, vilka klumpar jag fick! Så
jag har slitet som en indisk elefant
för att få ner bitarna till mitt hus för
vidare styckning. Minst en kubikm-
eter - kanske två.

Nej jag såg inte Irak-programmet.
Maj Wechselman hör inte till mina
favoriter och när jag läste att t o m
hennes egna vänstervänner kritis-
erade filmen när den kördes i mars
(var det förra året?) - så brydde jag
mig inte. Men jag kanske skall se
reprisen. Jag har ju blivit så otroligt
skeptisk till vad man visar på TV.

Eksjö-Hus är stans största industri,
som tillverkar hus i byggsats - dom
säljer bäst i Sverige och exporterar
till Tyskland och Japan.

Du har lätt att bli sentimental,
Ebbe. Visst kan jag förstå nostal-
giska tankar inför en marknad i
Hörby, men det är nog inget som

påverkar mig så mycket. Det jag är
rädd för är att jag inte skall kunna
vara verksam, att jag inte klarar att
skapa något, tappar minnet, inte
klarar mig själv utan blir ett paket.
Fy fan. Så länge jag orkar skall jag
tänka framåt och inte bakåt.

Tack för martäckartips. Men vi har
några - Daggkåpa och Vintergröna
och även en utan namn som just har
små gula blommor.
/alf

E040701
Hör du, jag har ingen lust att spela
om förlustpartiet. Du får räkna det
här partiet som vinst. Och så spelar
vi ifrån 4:e draget, dvs jag spelar
Sb1-c3 i stället för d2-d3. Är det
OK?

Jag förstår att Birgit blev rädd, när
detta monster på larvfötter kom
rasslande. Tekniken som vanligt
fantastisk.

Den stora framtidskongressen be-
finner sig på biblioteksfilialen i
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Hä s t ve d a ,  s om  t yvä r r  ä r
semesterstängd till den 12 juli. Un-
drar om den möjligen finns på
något antikvariat. Ser fram emot att
läsa den.
/ebbe

A0702
Det är OK för mig. Jag backar och
stryker de senaste dragen. Mitt
fjärde: Sf6 x e4

Att ta hand om och klyva resterna
av denna björk tar nog kål på mig -
eller kol? Jag blir genomsvettig och
två gånger har jag fått hoppa i
poolens sextongradiga vatten för att
svalka av mig. Lustigt. Förr kunde
jag arbeta hårt utan att svettas ett
dugg nu rinner det av mig så fort
jag arbetat strängt en kvart. Björken
var 90 cm i diameter vid roten.

Du kan få låna boken om du inte
vill vänta. Kan skicka så har du den
på måndag.

I morgon kommer Pia med familj &
kaniner. Barn och djur skall stanna
en vecka.

Dödstrött
/alf

E0702
d2 - d3.
Haa, den här varianten var inte
mycket bättre. Jag borde nog ägna
mig åt något annat än schack.

Inger lyckades komma över
Hästvedas ex av Den stora framtid-
skongressen, så du behöver inte
skicka. Men tack för erbjudandet.
Jag har redan hunnit läsa ett 30-tal
sidor. Vad jag kan förstå, är den ett
slags komisk dystopi. Du har rätt: S
Lem är nog värre än jag på att vrida
till nya ord. “Tändsticksasksamlar-
förbundet” är ett exempel på detta.
Jag är i varje fall bättre än Martin
Ljung. För hur han än tog i, så blev
det bara “cykelpedal” (som du kan-
ske minns?). Men som talpedagog
var han obetalbar (eller var det
Hans Alfredson?).
/ebbe

A0703
Se4 - c5

Stockholmarna har anlänt. Ingen tid
att skriva ner några s k tankar.
/alf

E0703
d3 - d4.

Här är det rena berg-och-dalbane-
vädret: ömsom sol, ömsom regn.
Mest regn. Samma pink-väder i
Eksjö?
/ebbe

A0704
e5 x d4

Vädret är lika uselt här. Men vi
badar mellan skurarna, går på taket,
åker till slätten och letar kantareller
(hittade inga), plockar blommor,
äter bär, bråkar, plockar potatis m
m.
Nu skall vi se på Bombi Bitt. Tiden
går snabbt.
/alf

E0704
Sf3 x d4.

Det låter som ni har riktigt trevligt.
Livet är inte alltid pyton, medger du
nog.

I morse: Bortvältrat var täcket och
flickan var väck; hon hade flytt för
min andedräkt. M a o, Inger hade
ånyo förlupit hemmet. Den här
gången för besök hos Elin i Malmö.

Jag har läst ytterligare 30 sidor i
Den stora framtidskongressen. Ab-
surditeterna kommer väl tätt, tycker
jag. Man blir övermätt och de förtar
sin verkan. Fortsätter det så här
hela boken igenom?

Nu måste jag se på EM-fotboll.
Grekland leder överraskande med 1
mål mot 0.
/ebbe

A0705
Bara schack i dag: Sc6 - a5

Det forsätter på ännu värre sätt!
/alf

E0705
Lc4 - e2.

Jag läser vidare,
/ebbe

A0706
d7 - d5

Hoppas Lem inte har rätt om fram-
tiden.

Barnen leker fotoatelje och får låna
min digitalkamera på stativ. De är
riktigt duktiga - en bild har jag varit
inblandad i som textfixare. Bifogas.

Dom badar i regnet. I morgon skall
vi till Skurugata. Puh.
/alf

E0706
b2-b4.

Betr S Lem: Om 100 år - vem vet?
En del av inslagen finns det väl
tendens till redan nu?

I morgon ska jag och Göran Möller
resa till Malmö och hälsa på Kjell
Persson.
/ebbe
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BILD

A0707
Barn distraherar. Sc5 - e4
I dag har vi varit i Skurugata.
Dödstrött.
/alf

E0707
Sc3 x e4.

Vad är Skurugata?

Även jag är rejält trött i kväll.
/ebbe

A0708
d5 x e4
Skurugata är ett berömt utflyktsmål
nordost om Eksjö. En djup ravin
eller spricka i berget som nu är fylld
med nerfallna stenblock och svår att
klättra i. Besöks av massor med

turister, danskar, tyskar och små-
länningar. Bild bifogas. Juli 2003
hittar du en bild från hatten -
Skuruhatt.

Nu skall jag ha öl - det gör varken
till eller från på h-värk. Har du
blivit yr på ordvrängaren S. Lem?
/alf

BILD nästa sida

E0708
b4 x a5.

Jo, det är en mycket förvirrande bok
som Lem skrivit.

Idag har jag bl a klippt samtliga
gräsmattor och är så trött, så trött.
Undrar om jag kommer ur sängen i
morgon bittida.
//ebbe

A0709
Lf8 - b4

Antagligen kom du upp. Det har
regnat hela dagen, vilket innebär att
alla varit inne utan att kunna
springa av sig utomhus. I morgon
åker vi till Stockholm och lämnar
av. Tillbaka på söndag.
/alf

E0709
Ke1-f1. Det löste sig ju bra för dig
ändå.

I morgon far vi förmodligen till
Undenäs, om det inte regnar
småspik.
/ebbe

A0711
Lb4 - c3

Det regnade hela tiden när vi åkte
upp till Stockholm. Det regnade
hela tiden när vi åkte till Eksjö. Just
nu duggar det. Det finns en skada
någonstans på taket så det droppade
in i badrummet när vi åkte. Fy fan
för vatten. Nu när björken är borta
hade jag tänkt rengöra och fixa
taket med primer och takmassa och
då ger jag mig fan på att det skall
regna hela tiden. 40 mm hade det
kommit på den tiden vi var borta.
Fy faaaaaaan för vatten!!
/alf

E0711
Lc1 - e3.

Jo, det har nog regnat lika mycket
här. “Stan är full av vatten”. Så vi
kom aldrig iväg till Undenäs.

Tips: klicka på www.sveadirekt.se -
om du vill ha 4% ränta!
/ebbe

A0712
Lc3 x a1.
Då antar jag att du slår med damen:
Dd1 x a1 och jag 0 - 0

Tack för länken! Jag gick in och
registrerade mig och förde över
5000 för att se hur det fungerar.
Men enligt Sune finns det flera
aktörer på marknaden med bättre
villkor - en har 4.5 % och fria uttag,
Svea har bara fyra per år.

Nu har jag huggit upp all ved som
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jag fick med björken. Kroppastollen
är helslut. Fy fan för naturen.
/alf

E0712
f2 - f3. Det såg lovande ut ett tag,
men nu . . . .

Har du e-postadresser till de aktörer,
som Sune kände till?

Lems framtidskongress är jag nu
färdig med. Finns det idag ten-
denser till en dylik framtid? Tja, det
är ju mycket med knark, droger och
psykofarmaka. Och så förskrivs det
“läkemedel” (meduciner är ingen
hälsokost) för miljarder varje år.
Organtransplantationer och handeln
med organ ökar kontinuerligt. Så
det verkar som om vi är på g.

Oroande är också, att resurserna
minskar i takt med att folkmängden
ökar på vår planet, som tyvärr har
sin begränsning. Framtidskon-
gressen räknar med 70 miljarder
people före detta sekels utgång. Det
verkar vara med råge förståss.
Ehuru: “- - - ju fler vi är tillsam-
mans, desto gladare vi blir.”
/ebbe

A0713
Dd8 - d5

Sune sparar i Custodia -http://spar-
.custodia-credit.com/ Tror nästan att
jag skall gå med där också.

Jag har svårt att ta Lems framtidsvi-
sioner på allvar - ser honom mer
som en sprudlande ordkonstnär med
multifantasi. Så vitt jag vet har
nästan alla domedagsprofetsior
kommit på skam - framtiden har
alltid haft andra lösningar än de
som fanns t i l lgängl iga  när
spådomen skedde.

Vissa minnen biter sig fast. Ett av
dem är ett radioprogram som jag
lyssnade till i bilen en gång för
säkert femton år sedan. Det var vid
den tiden då jornalisterna gottade
sig åt försurning och skogsdöd - jag
minns hur  man  med dov,
ödesmättad musik ackompanjerade
ordbilder av ett öde landskap med
döende växtlighet.

Men nu växer det som om dom
satans växterna hade betalt -
åtminstone ogräsen i min trädgård.
Och kaninkräken försöker gräva sig
ur sommarburen. Ja - vi har hand
om stockholmsfolkets kaniner just
nu.
/alf

E0713
f3 x e4.

Jo, det är svårt att sia - i synnerhet
om framtiden. Dock bör man rimli-
gen, som Tao och Sickan (i
Jönsson-ligan) säger, ha en plan för
framtiden. En beredskapsplan.

Inger och jag blev också intresse-
rade av Custodia Spar. Det blir nog
en och annan placering.

Om vädret tillåter åker vi till
Undenäs instundande helg.
/ebbe

A0714
Dd5 x e4
Custodias sätt att hantera pengar
verkar ganska krångligt men det går
väl att testa hur det fungerar. Svea
är enkelt och rakt upp och ner.

Det enda man vet om framtiden, det
är att man skall dö. Onekligen en
intressant kunskap, som ger en del
människor ångest. Själv tycker jag
nog att det skall bli spännande.När
jag funderat över mig själv har jag
upptäckt egenskaper som inte är
trevliga. Känslokyla. Medvetenhet.
Jag kan aldrig ge mig hän åt något,
kan inte uppleva något. Däremot vet
jag hur man skall ge sken av att
vara normal med dessa egenskaper.
Ack ja, ack ja.
/alf

E0714
Da1-c3.

Custodias sätt att hantera pengar är
krångligt, säger du. Hur då? För
vem? Du har väl observerat, att den
statliga garantin ej gäller för
bundna konton! Nå, hur riskfyllt
kan det vara att placera i bundna
konton, tror du?

Du tror att det kan bli spännande att
dö. Visst kan väl fasa vara

spännande. För egen del skulle jag
gärna avstå. Döendet kan bli ut-
draget och smärtsamt. Och den
totala utplåningen skrämmer mig.

“Livet är bara en kort ljusglimt
emellan två evigheter av mörker.”
Visst, man borde verkligen göra det
bästa av “sin stund på jorden”! Det
kan rent av kännas som en plikt att
vara glad åt livet och göra det bästa
av det. Tyvärr “finns det många
som aldrig en ljusglimt kan få”,
som Evert Taube sjunger. Vår
bestämmelse kanske kan sägas vara
att bli levnadskonstnärer. I det av-
seendet är jag inte nöjd mig själv.
Synd att man inte får en andra
chans.

Du talar om känslokyla och medvet-
enhet. Man kanske också kan säga,
att du har kontroll. Vilket inte är
helt fel.

Du har svårt att ge dig hän och
uppleva något. Inte sällan upplever
jag detsamma. Som om det fanns en
osynlig hinna emellan mig och
objektet. Det är mera med intelle-
ktet än med känslan som jag uppfat-
tar någonting. Numera - ska jag nog
tillägga. För om jag minns rätt var
det annorlunda i barndomen. Då var
sinnena mera friska och öppna. Och
intrycken togs mera förbehållslöst
emot: de gick “direkt i kassan” s a
s, eller till hjärtat. Vilket kanske
inte heller var så bra alla gånger.
Man var ung och dum. Men vad
livskänslan beträffar var barndomen
en guldålder. Minns inte också du
det så?
/ebbe

A0715
Tf8 - e8
Custodia har så många kombinerade
sätt att betala ränta - det var vad jag
menade med krångel. Nej, jag visste
inte att den statliga garantin endast
gällde obundna insättningar. Custo-
dia har enligt dem själv alla
insättningar bundna i minst en
månad. F ö litar jag inte på någon
utfästelse från Staten - lika lite som
jag litar på maffian.
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När jag säger “spännande att dö”
menar jag själva gränsöverskri-
dandet. Jag är livrädd för det lång-
samma döendet.

Din hinna mot objektet tycker jag är
en bra liknelse. Kanske kan man
också säga att man går omkring
innesluten i en osynlig bubbla av
något slag. Kanske har den alltid
funnits, men nu upplever jag den
som tämligen tjock och omöjlig att
punktera. Du minns mycket och
intensivt från barndomen - i motsats
till mig. Jag minns enstaka
händelser, men inga upplevelser -
om du förstår vad jag menar.
Händelser är fakta - upplevelser är
känslor. T o m mina otrevliga
stunder på Orup minns jag som
händelser i en film där JAG spelas
av någon annan.

När du undrar om man kan tänka
och uppleva utan ord - ja då tänker
jag på Helen Keller som var döv,
stum och blind. Hur kunde hon bli
en berömd författare? Jag har bara
hört talas om henne - inte läst
något. Bara om hennes intensiva
upplevelse när hon för första
gången blev riktigt medveten om
yttervärlden och sambandet mellan
ord och upplevelse - någon pum-
pade rinnande vatten över hennes
hand och skrev samtidigt ordet
WATER i handen med sitt finger.
Känner du till henne?

Skulle sinnenas avtrubbning
förstärka “hinnan” eller känslan av
isolering? Nej , där tvivlar jag. Jag
tror att det är andra saker - erfaren-
het, besvikelser, påfrestningar, mis-
stro m m som är orsaken. Musik är
min bästa upplevelse - där kan jag
fortfarande bli lyrisk över en Helen
Grimaud.
/alf

E0715

Vid närmare eftertanke kan den
osynliga hinnan till ej ringa del
förklaras med försämring av de fem
sinnena: man har blivit litet
skumögd, lomhörd, etc. Nå, känslan
för feeling har jag kvar.

Vad gäller upplevelser har vi stor
hjälp av vitterhetens folk, i synner-

het författarna. Kan man tänka,
uppleva utan ord? Knappast möjligt.
I så fall blir det något flummigt,
som ej går att berätta. När vi har
svårt att sätta ord på en upplevelse,
lånar vi helt enkelt författarnas ord
- mer eller mindre medvetet. “Konst
är verkligheten sedd genom ett
temperament”, lyder en bekant defi-
nition av konst. Jag finner ingen bra
travestering - men du förstår nog
vad jag menar. /ebbe

E0715-2
Kf1-f2.

Idag försökte jag placera 60 000
kronor hos Custodia, som avslog
med motiveringen att det översteg
max-beloppet, vilket dock ej angavs.
Svea Direkt är kanske ett bättre
alternativ.

Helen Keller känner jag till. Men
jag har tyvärr inte läst något, varken
av eller om henne. En märklig
kvinna. Att det bara var möjligt
med hennes handikapp.

För egen del vidhåller jag, att
sinnenas avtrubbning förstärker
“hinnan”.

På tal om musik: klicka in på
www.naxos.com om du är intresse-
rad av att köpa musik på grammo-
fonskiva! Den här veckan har jag
beställt/köpt ett dussintal CD-skivor
med legendarer som Glenn Miller,
Artie Shaw, Duke Ellington, Bing
Crosby, Count Basie, Fats Waller,
Woody Herman, Sarah Vaughan,
Erroll Garner, m fl. Jag köper dem
lokalt här i Osby hos “Skivbörsen”.
De kostar egentligen 79 kr/st, men
jag får dem för 69 kr/st. Man blir
enna sentimental av att lyssna på
dem.
/ebbe

A0716
De4 - h4!!!!
Om du drar upp bonden för att
skydda kungen så Dh4 - f6!!!

Du får väl pröva med att dela upp
insättningarna i olika poster, t ex 2
st à 30000:- och kanske med olika
bindningstid.

Jag kollade på nätet om Helen
Keller och tittade direkt berättelsen

om hur hon begrp sambandet som
jag skrev om. Tänk att man minns
sådant som man hört en enda gång
för 50-60 år sedan!

Dina sinnen kanske, men inte mina!

På Naxos har jag köpt många CD,
men bara opera och klassiskt. Det är
lustigt med musik - jag minns inte
alls samma saker som du. Visst
kommer jag ihåg namnen du
nämner, men de betyder inte så
mycket för mig. In the Mood med
Glenn Miller? förknippar jag med
ett besök hos Bengt Holtzberg - du
var också där och lyssnade. Ett av
mina absolut tydligaste minnen från
ungdomsåren var när jag på radio
fick en utförlig förklaring av vad
Smetanas symfoniska dikt Moldau
handlade om - samtidigt som man
spelade hela stycket. Det var som en
uppenbarelse och jag satt som fast-
bunden i min stol. Radio var en
verklig folkbildare för en grabb på
landet. Jag minns också att jag hade
tapetserat hela det sluttande taket i
mitt rum med förstasidan av Röster
i Radio.
/alf

E0716
Jag befinner mig i Undenäs och
g l ö m d e  t a  m e d  m i g
schackställningen. Men jag tror att
jag kommer ihåg den. Du har väl 6
st bönder på linje 7? Mitt drag:
Kf2-g2.

Nu måste jag sköta brasan, m m.
Ebbe

A0717
c7 - c5

Nja, nu har jag bara fem bönner på
linje 7. Nu kommer stockholmarna
och dom skall ha mat så detta var
allt just nu.
/alf

E0717
Le2-f3. Grrrr!
Ebbe

A0718
Är du säker på att du har rätt bild
av brädet? Jag skickar en dump sett
från din sida före ditt senaste drag.
/alf
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E0718
Ja, tyvärr har jag en rätt bild av
brädet. Jag hittar inget bättre drag
än Le2-f3.

I morgon förmiddag återvänder vi
till Osby.
Ebbe

A0719
OK. c5 x d4
/alf

E0719
Le3 x d4.

Hemma igen - och med fem liter
blåbär. Men de hade sitt pris i form
av ett otal (ett dussintal) stick och
bett från diverse lömska insekter. Vi
får väl försöka förlåta Skaparna, ty
de veta tydligen inte vad de göra.
Ebbe

A0720
Df6 - h6
Blåbär!! Inte illa! Men här är de
inte färdiga säger expertisen. Ska-
parna veta mycket väl vad de göra.
Det är bara vi som inte begriper -
med vissa undantag.
/alf

E0720
h2 - h4.

Besväras du av mygg, knott och
fästingar - gnid in dig med pors,
skvattram, rölleka, renfana eller lav-
endel! skriver DN. Apotekets alter-
nativ heter “Mygga natural”.
Ebbe

A0721
Lc8 - d7
Här finns inga mygg! Men om de
funnes skulle det gå bra att gnida in
sig med Systemets midsommarnub-

bar - samtliga växter du nämner
verkar att finnas som kryddor i
brännvin. F ö har jag ingen aning
om hur dessa naturprodukter du
nämner ser ut. Jo Lavendel har vi
på tomten.
F ö har naturen blivit tokig. Alla
ogräs växer som om det gällde offer
till den lede djefulen.
/alf

E0721
Dc3-d3.

Finns ogräs - egentligen?

Jag skulle vilja slå ett slag för det
lilla neutrala ordet “eller”. Inte
sällan dyker det upp frågor av typ
“Pest eller Kolera?” Svaret måste ju
bli eller!

Å andra sidan: står valet emellan
två goda ting blir svaret givetvis
“både och”.

Såg du “En idealisk äkta man” på
TV i kväll? Undrar just hur många
Oscar Wilde-citat som var inlagda i
dialogen. En riktigt underhållande
film förresten.
//ebbe

A0722
Ld7 - c6
Stockholmarna har nu lämnat fas-
tigheten och begett sig mot
västkusten för att göra denna
osäker. Jag tillverkar Brukspatroner
för att ha i reserv. Ogräs? Ja
egentligen är väl alltihop ogräs.
Nja, kanske inte. Potatis kan man
göra brännvin av. Och gräslök kan
man ha till.

Jag såg halva filmen till slut. Trots
att det var helt otidsenliga figurer,
gillade jag dialogen och tyckte att
den var underhållande. Så visst var
det väl Wilde för hela slanten.

Media i ankdammen har nu haft två
riktiga godbitar: Kubafången och
polska insatsstyrkor. Det kommer
säkert mera. Inte är det lönt att
ringa till polisen inte. En familj i
Stockholm har haft 10 inbrott i sin
villa utan att polisen lyckats göra
något. Det gick så långt att en
kumpan till tjuven ringde och
erkände och att tjuven lovade att

aldrig mer göra inbrott - i den
villan. Hela historien finns att läsa i
SvD. Sverige är fantastiskt.
/alf

E0722
Th1 - f1.

Jo, man kan bli så less åt´et.

I morgon far vi nog till Undenäs
och stannar över helgen.
Ebbe

A0723
Ta8 - d8

I dag har jag varit hos min
husläkare och fått meducin som jag
ville ha. Sedan 2001 har jag vid
svårare hufvudsmärtor använt de
piller som svärmor inte hann äta
upp innan hon dog - det var olika
sorters morfinpreparat mot de svåra
smärtor hon hade. Den sista lilla
gula pillan åt jag upp i går -och nu
har jag fått recept på nya, färska.
Halleluja!

Så har jag börjat riva ner den sista
delen av liggande panel på huset. På
tisdag - kanske - får jag hjälp av ett
barnbarn från Malmö att sätta upp
nya, stående bräder så att det blir
likformigt runt hela huset. Arvid
heter grabben som har sin största
lust att snickra och dona. Troligen
har han tjatat på sina föräldrar tills
dom tröttnat.

Hur har det gått med dina pengar
till Svea eller Custodia? Jag sålde
några fonder och köpte in mig på
Kullberg & Spiik, en hedgefond
som Sune rekommenderade och som
tydligen har gått upp som en trappa
under två års tid, ända sedan start.
En märklig fond - handlas bara en
gång i kvartalet och sista chansen
lär visst vara nu i augusti, eftersom
gossarna bestämt att dom inte vill
ha in mer pengar nu.
/alf

E0723
c2-c3.

Så är vi då i Undenäs igen. Och jag
har redan hunnit få två myggstick.
Inger biter de nästan inte alls. Hon
har nog inget gott blod. Äter för
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litet socker.

Plockade blåbär på vägen hit, som
vi ska ha till frukost i morgon
bittida.

Jo, jag har fått pengar placerade hos
Custodia och SveaDirekt.

Nu ska vi försöka lösa DN:s fredag-
skryss.
Ebbe

A0724
Te8 - e5

Smaklig måltid på blåbär!

Blev påmind om folkmordets me-
kanism - Discovery visade turkarnas
raffinerade metoder för att utrota ca
en miljon armenier 1915. Det
förefaller som om dessa återfall sker
tätare numera, trots allt snack om
“ALDRIG MER”. Eller är det tack
vare? Ruwanda i går - Dafur i dag.
/alf

E0724
a5 - a6.

Folkmorden - hur ska man kunna
kommentera en sådan ofattbar
grymhet? Det finns ju inte ord för
det.

Idag har vi planterat växter:
oregano, citronmeliss, penningört
och så en vit ros. Vidare har vi
grävt upp stora stenbumlingar och
gjort ett slags stenparti av dem
bakom huset. Lita på att vi är trötta!
Ebbe

A0725
Lc6 - b5

Leve den svenska sommaren!
/alf

E0725
c3-c4.

Leve den!

Vad är det nu Pias döttrar heter,
och hur gamla är de?

Plockat ytterligare fem liter blåbär.
Det kostade två fästingbett. Det är
något enormt vad de kan klia!
Ebbe

A0726
Lb5 x a6

Tora och Frida heter de båda nym-
ferna.

Ännu har vi inte sett röken av några
blåbär här - vi har beställt som

vanligt. Två fästingbett låter ganska
billigt för sådan delikatess.
/alf

E0726
Dd3 - c3.

Hur många liter blåbär brukar ni
köpa? Och vad kostar de?

I kväll har det blivit mycket TV:
Först Vetenskapens värld, sedan Ett
fall för Frost och David Hockney
och konstnärernas hemlighter.
Ebbe

A0727
Te5 - e6

Förra året köpte vi tio liter i veckan
för 17:- per liter. Hur det blir i år
har jag ingen aning om.

Jo, ibland är det en riktigt intressant
samling på TV. Men för det mesta
är det mycket skräp.

I dag kom Arvid och Julia så nu
skall det arbetas.
/alf

E0727
Lf3 - d5.

Tio liter blåbär i veckan: hur många
veckor då? 17 kr/litern måste vara
billigt.

Oj, vad klockan har blivit mycket!
Ebbe

A0728
Td8 x d5

Minns inte hur många veckor vi
köpte blåbär. Men att vi åt massor
varje dag och frös in en del.

I morgon skall vi eventuellt paddla
kanot på en stilla å. Ett högtryck
har tydligen parkerat här några
dagar.
/alf

E0728
c4 x d5.

Det låter trevligt med kanotfärd på
en stilla å! Men blir det inte
motströms i ena riktningen? Har du
egen kanot? Hur länge stannar dina
små gäster?

Själv har jag just inget att berätta
idag.
Ebbe
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A0729
La6 x f1!!!
Då antar jag att du tar med kungen:
Kg2 x f1 och jag: Te6 - e8

Jo, jag har en canadensare, som är
mer än 50 år gammal, byggd helt i
formbakad mahogny av den kände
Max Andersson - ja känd för femtio
år sen. Den kostade mig 700:- vid
inköp och när Max dog och byg-
geriet lades ner efter några år blev
jag erbjuden 2000:- direkt för den. I
dag är den nog mycket dyrare. Den
är otroligt vacker och jag säljer inte
oavsett pris. Men troligen blir det
ingen kanotfärd i dag - andra
aktiviteter verkar mer populära i
solskenet.

Katten Ramses är populär...
/alf

E0729
%####!!!!! ohulxkaro!! Nå(-d):
Dc3-b2.

I ungdomens vår var just en kanot,
helst canadensae, min stora dröm.
Den gick aldrig i uppfyllelse. Nu
känns det som det kvittar.
///ebbe

A0730
Dh6 - a6!!!
I morgon åker jag ner till Malmö
med gästerna. Samma dag skall jag
till Tjörnarp med Brukspatroner och
hälsa på Sune någon timme. Sen
åker jag tillbaka - under tiden har
Pia med familj anlänt till Eksjö, så
det blir snabba ryck - 70 mil på en
dag.
/alf

E0730
Kf1- f2.

Du har jämt så många kring dig.
Verkar trevligt. Själv är jag mesta-
dels mOl allena.
///ebbe

A0731
Da6 - d3

Nu är jag verkligt trött, ungefär som
under manövrar när man var ung
och harvade omkring i militärtjänst.
Skall berätta mer när jag är mindre
trött.
/alf

E0731
d5 - d6.

Idag har vi varit i Furuboda och
badat. Jag blev besviken på vattnet:
det såg brunt och smutsigt ut. Inte
heller doftade det hav och tallskog
som när jag var barn. Ack ja.
ebbe
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