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E041105
e2-e4.

Humanisterna: “Vi tror på ett liv
före döden.”

Ovanligt välfunnen slogan, inte
sant?
Ebbe

A041107
e7 - e5

Jodå, det är en bra slogan..

Läser i bladet att man nu vill göra
försök med att få människan att leva
i evighet. Det är bara att ta bort
fortplantningsgenerna och stoppa
utvecklingen vid puberteten. Man
blir 12 år och sen utvecklas man
inte längre - .....

Varför är människor så rädda för att
dö? Jag tycker att det känns som ett
välkommet avbrott i den vanliga
rutinen. Men jag lär vara knäpp.

Hela dagen har jag snott som en
skållad råtta. Men nu djävlar skall
jag ha en öl och luta mig lite.
/alf

E1108
Lf1-c4.

Fy vad det ser mörkt ut i världen för
närvarande. Allt verkar vara fel.
T i d n i n g e n  ä r  n u m e r a  e n
förskräcklig lektyr. Jag vill hoppa
av!
Ebbe

A1108
Sg8 - f6

Och vart skall du hoppa, Ebbe?

Problemet är ju att vare sig man vill
eller ej hör man till den här usla
rasen. Och det har hela tiden varit
värre, mycket värre. Ta en enda sak
- jordens oförmåga att försörja sin
befolkning.

Så  vi t t  ja g  vet  h a r  a l l a
domedagsspådomarna när det gäller
detta kommit på skam. F n är det
väl bara Afrika som lider av svält i
stor omfattning, och då beror det
inte på annat än krig och åter krig -
och regimer som använder svält
som vapen.

I stort som smått är människans sig
lik. All visdom som kan uttryckas
om människan har redan sagts av
Sinhue med Valtaris ord. I
Stockholm läste jag de sista raderna
för... - vet inte vilken gång i
ordningen. Det är som poesi för mig
och en sorts ....trygghet.

I kväll skall jag packa in de sista 12
BP9 för sändning i morgon. Sen
måste värmepumpen installeras och
......
Persedelvården tar aldrig slut och
skönt är det.
/alf

E1108-2
d2-d3.

Om jag inte minns fel, är Sinhue
väldigt svartsynt. Hur kan det ge en
sorts trygghet?

F ö jobbar jag på i trädgården.
Ebbe

A1109
c7 - c6

Nej, det kan nog vara svårt att
förstå sambandet mellan trygghet
och det du kallar svartsyn - och som
jag tar som realism och vishet. Och
jag vet inte om jag överhuvud taget
kan förklara.

Jag är inte orolig för att dö, känner
ingen oro för mänskligheten eller
Jorden eller Universum - kanske för
att jag för det mesta alltid har två
perspektiv - det närsynta som
deltagare i en “bakteriekultur” och
det långsynta helt bortom denna
värld. Men om detta har jag skrivit
många gånger med olika ord.

Ja - den satans trädgården. Den
hinner jag inte med - om jag skall
ha någon fritid. Och snart är det Jul
- denna religiösa ursäkt för
vansinniga utsvävningar i mat och
galna inköp.
/alf

E1109
Sb1-c3.

Jo, jag tror att jag förstår vad du
menar med de två perspektiven.
Som del tagare i  den  nära

b a k t e r i e k u l t u r e n  ä r  d u
framgångsrik; inga problem.

I det långsynta perspektivet är allt
så avlägset, så abstrakt att det inte
stör nämnvärt.

Nå, jag är inte riktigt nöjd med
denna min tolkning. Det är så svårt
att finna orden, de adekvata
formuleringarna. “Det dunkelt
sagda är det dunkelt tänkta” säger
Vän av ordning. Ja ja.

Kanske du kan göra ett försök till!
Ebbe

A1110
d7 - d5

Jodå, visst kan jag försöka en gång
till, men det får bli en annan dag.
Har huvudvärk och skall nu sluta
ögonen sedan jag tagit en trevlig
tablett.
/alf

E1110
e4xd5.

Har suttit och sett TV-film tills nu.
CanalDigital är förvisso en medalj
med baksida.

Nu sova.
Ebbe

A1111
c6 x d5

Så du ha blivit TV-freak. Konsten
är att slå av.

I brist på annat roligt att berätta kan
jag bidra med broder Sunes
lektioner i vad som kallas
oganisationsstrategi. Vad det nu
är....

Här är första:

1. En man går in i duschen
samtidigt som hans hustru kommer
ut därifrån. I samma stund ringer
det på dörren och hustrun går och
öppnar iklädd endast en handduk. I
dörren står grannen. Han erbjuder
henne 10000 kronor om hon låter
handduken falla till golvet... Utan
att tveka släpper hon handduken till
golvet medan grannen njuter av
utsikten.
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Han tar upp 10 000 från fickan, ger
henne och går därifrån. Kvinnan tar
återigen på sig handduken och går
tillbaka till badrummet för att föna
håret. “Vem var det som ringde på
dörren?” undrar mannen.
“Det var grannen mitt emot”
svarade hustrun. Mannen tittade på
sin hustru och frågade “Kom han
för att lämna tillbaka de 10 000
kronorna jag lånade ut till honom
igår?”.

Slutsats: Delge dina medarbetare
finansiell information.
/alf

E1111
Lc4-b3.
Tycker jag känner igen den här
ställningen. Att man aldrig lär sig.

Jo, jag drog litet på smilbanden.
Följer mera”organisationsstrategi”?
Ebbe

A1112
Lf8 - b4

Jo det finns tre lektioner till - jag
tänkte dra lite på glädjen - eller vad
det nu kan vara.

På tal om svartsyn och trygghet -
känner du till KAOS-teorin? Jag
har en tjock bok om detta - en bok
som jag också har läst och
omsorgsfullt glömt det mesta av.
När den var på modet hade alla hört
talas om hur en fjärils vingslag
kunde ha betydelse för en storm på
Atlanten. Ibland liknar mediafolk
små bin som svärmar från blomma
till blomma och ständigt söker nya
sensationer som de vill få ut så
mycket som möjligt av.

Även om man glömmer detaljerna i
det man läser, så finns det något
kvar som påverkar inställning och
världsbild. För mig är vetskapen om
hur kaos verkar en sorts trygghet.
Det är meningslöst att sträva efter
något så hårt att det påverkar ens
liv och inriktning mot en psykos.
Bättre att inte ta något på allvar,
inte oroa sig, inte tro på något men
finna allt möjligt. En fjäril eller ett
vulkanutbrott eller en kollision
mellan två bilar i Danmark kan

påverka mitt liv utan att jag har den
minsta aning om sammahangen.
När man är medveten om detta blir
det för mig trygghet. Så övar jag
mig ständigt i katastrofalternativ -
tankemässigt.

Här är nästa lektion - som du
troligen har hört förr:

2) En präst kommer körande i sin
bil på landsbygden och får syn på
en nunna som står och väntar på
bussen. Han stannar bilen och
erbjuder henne skjuts till närmsta
stad. Den unga nunnan tackar
honom, lägger väskorna i baksätet
och sätter sig på passagerarsätet
bredvid prästen. Hennes nunnedräkt
hasar upp när hon kliver på och
blottar hennes ena knä. Prästen kan
inte lägga band på sig utan lägger
sin hand på hennes knä. Nunnan
tittar på honom och utbrister
“Fader, kom ihåg vers 129”.
Han drar snabbt till sig handen och
beklagar det inträffade, men hans
ögon kan inte låta bli att kasta
blickar på den unga nunnan. En
stundsenare glider handen återigen
från växelspaken till nunnans knä.

“Fader, kom ihåg vers 129”
påminner nunnan honom återigen.
Han ursäktar sig en gång till och tar
bort handen. Dom kommer fram
och nunnan kastar en menande
blick på prästen samtidigt som hon
tackar honom för skjutsen.
Prästen fortsätter hem och där
skyndar han sig till psalmboken för
att läsa vers 129.

I vers 129 står det att läsa “fortsätt
att prova dig framåt, det är enda
vägen till salighet”.

Slutsats: Håll dig uppdaterad i
ämnen som rör arbetet, annars kan
du missa många möjligheter.
/alf

E1112
Lc1-d2.

Din kaosteori påminner om
fatalism. Men litet för djup för mig:
Du känner dig alltså trygg, när du
blir medveten om din aningslöshet?
För mig gäller närmast motsatsen:

Jag känner mig ängslig, när blir
medveten om min aningslöshet.

Den roliga prästhistorien har jag
hört en variant av tidigare. Men vad
kan ha hänt fortsättningsvis? Bet
han sönder järnsängen, eller vad?

Fungerar parabolantenn utan box,
känner du till det?
Ebbe

A1113
Sb8 - c6

Du lägger en annan betydelse i
ordet aningslös än vad jag gör.
Aningslös är man när man har svårt
att räkna ut de mest troliga
följderna av sina handlingar - enligt
min tolkning. Och jag känner mig
knappast aningslös när jag inte blir
förvånad, upprörd, sorgsen, glad
eller chokerad över någon händelse
i stort eller smått. Nästan i alla fall.

Så vitt jag vet måst man ha en
digitalbox eller en TV med inbyggd
sådan för att ha glädje av en
parabol. Sen finns det antagligen
olika typer av digitalboxar - om de
är avsedda för att ta emot signaler
via TV-antenn eller parabolens
mikrovågshuvud.

Bita sönder järnsängen? Tror jag
inte. Här är tredje lektionen som du
kanske också känner till:

3) En Smålänning åker till landet
på några dagars semester. Där
köper han en åsna för 1000 kronor
av en bonde. Han övertalas att
hämta åsnan dagen därpå. Nästa
morgon kommer Smålänningen för
att hämta åsnan, men upptäcker att
den har dött under natten. Han
kräver pengarna tillbaka men
bonden har  redan spenderat
pengarna han fått för åsnan. Då
beslutar Smålänningen sig för att ta
med sig den döda åsnan hem till
stan, till bondens stora förvåning.
Efter en månad träffas dom igen
och bonden kan inte hålla sig utan
frågar vad han gjort med den döda
åsnan. Då säger Smålänningen “Jag
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startade ett lotteri med åsnan som
högsta vinst och sålde 500 lotter för
20 kronor styck, jag tjänade 8980
kronor!”.
“Men åsnan var ju död, är det ingen
som har klagat?” undrar bonden
förvånat.
“Visst, men bara vinnaren, och han
fick sina 20 kronor tillbaka” svarade
Smålänningen.

Slutsats: Man kan alltid vända ett
nederlag till framgång.
/alf

E1113
a2-a3.

Vågar man gissa, att smålänningen
var ifrån Gnosjö?

Har inte HC Andersen skrivit något
liknande med dummerjöns och ett
åsneskinn? Eller är det Bröderna
Grym?

Gräsänkling ånyo. Den här gången
är min andra hälft i Göteborg på ett
par tre dagar; i den stan finns det
mycket som henne behagar. Det ge4
henne en “kick”, säger hon.
Ebbe

A1114
Lb4 - a5

När du säger det så har nog också
jag ett minne av Grimm eller HC.
.... Och så klart att smålänningen
var från Gnosjö.

Gräsänkling... Det är ett tillstånd
som jag ytterst sällan upplevt. Men
det är väl så att det önskvärda
sällan inträffar. November är en
depressionsmånad.

Här är sista lektionen:

4) En ung kille kommer in på
apoteket och ber apotekaren om en
kondom.
Han tycker det är lite pinsamt och
känner att han vill förklara sitt köp.
“Min flickväns familj har äntligen
bjudit hem mig på middag och jag
är säker på att om allt går bra
kommer jag att tillbringa natten
med henne.” Innan han betalar
ångrar han sig och frågar efter en
kondom till. Han förklarar “Min
flickväns syster flörtar med mig

ibland, jag är säker på att hon gillar
mig, kanske har jag tur även med
henne i kväll”.
Han tar upp plånboken men betalar
för tre kondomer samtidigt som han
förklarar för receptarien “Min
flickväns mamma är relativt ung
och snygg, jag tror att hon tycker
om mig och jag ska ha möjlighet
med henne också”.
Kvällen kommer och alla sitter
samlade runt middagsbordet och det
första som händer är att dom ber en
bordsbön. Efter bönen tar alla upp
besticken utom den unge killen som
fortsätter att be. Efter några långa
minuter knuffar flickvännen på
honom och säger “Jag visste inte att
du är religiös”.

Då svarar killen “Och jag visste inte
att din pappa är apotekare...”

Slutsats: Prata inte om strategiska
planer med främlingar, hela orga-
nisationen kan kollapsa.
/alf

E1114
h2-h3.

Rååligt! Och vilka böner måste inte
Gud stå ut med.

Hela (läs halva) dan har jag sletit i
trägårn. Helt slak.
Ebbe

A1115
0 - 0

Jo, det är bäst att göra färdigt innan
snön kommer på onsdag.

Själv är jag ganska trött på det
mesta och har ingen lust att göra
något, säga något eller tänka på
något. Det är för djävligt.
/alf

E1115
Sc3-e2.

Hinner du få värmepumpen
installerad innan snön faller?

Vad är det närmare bestämt som
gör att du känner dig så nerstämd
och deprimerad?

Själv känner jag mig inte heller som
någon muntergök precis. Det ligger
nog i generna kan jag tro. Ty

strängt taget har jag aldrig haft det
så bra som nu. Men det känns
ensamt, trist och vemodigt.

Tur att vi har varandra. Det är
skönt att ha någon som man kan
prata förtroligt med.
Ebbe

A1116
e5 - e4

Värmepumpen är installerad och
fungerar troligen. Troligen -
eftersom man skall styra den med
fjärrkontroll och det finns en massa
idiotisk automatik som jag inte vill
ha. Det dröjer nog ett tag innan jag
kommit underfund med hur man
skall komma förbi eländet.

Som du kan se står den fint på
taket....

Varför är man deprimerad? Det
beror väl på många saker som är
svåra att tala om. Människan skall
inte ha det för bra, inte ha tid att
tänka. Men för min del handlar det
också om vem man ...... - ja du
förstår kanske.

Bättre med en historia från USA
och ThanksGiving:

PARROT

A young man named John received
a parrot as a gift.
The parrot had a bad attitude and
an even worse vocabulary.
Every word out of the bird’s mouth
was rude, obnoxious and laced with
profanity.

John tried and tried to change the
bird’s attitude by consistently saying
only polite words, playing soft
music and anything else he could
think of to “clean up” the bird’s
vocabulary.
Finally, John was fed up and he
yelled at the parrot. The parrot
yelled back.
John shook the parrot and the parrot
got angrier and even ruder.

In desperation, John threw up his
hands, grabbed the bird and put him
in the freezer.
For a few minutes the parrot
squawked and kicked and screamed.
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Then suddenly there was total quiet.

Not a peep was heard for over a
minute.

Fearing that he’d hurt the parrot,
John quickly opened the door to the
freezer.

The parrot calmly stepped out onto
John’s outstretched arms and said,
“I believe I may have offended you
with my rude language and actions.
I’m sincerely remorseful for my
inappropriate transgressions and I
fully intend to do everything I can
to correct my rude and unforgivable
behavior.”
John was stunned at the change in
the bird’s attitude.

As he was about to ask the parrot

what had made such a dramatic
change in his behavior, when the
bird continued, “May I ask what the
turkey did?”

HAPPY THANKSGIVING!
/alf

E1116
d3-d4.

En verkligt imposant anläggning!
Den måste ju bara fungera.

Har du tecknat något nytt el-avtal?

Du har rätt: när man är strängt
sysselsatt och inte har tid att tänka,
då mår man ganska bra.

Ännu en rolig historia! Nu är jag
nog skyldig dig en.
Ebbe

A1117
e4 - e3
då antar jag att du tar med
f2 x e3 och jag La5 x d2!!!

Just nu håller pumpen 22 grader i
hela huset på 125 kvm och då får
man väl vara nöjd - den tar bara en
halv Kw jämnt över. Fast den dånar
lite på taket - där får jag nog isolera
mer..

Jodå, jag har ett treårsavtal på - om
jag inte minns fel - 31,2 öre. Jag
missade några tiondels ören - skulle
haft en annan leverantör.

Jag får snart bygga ut för att få plats
med alla böcker. Just nu har jag läst
Tjuvarnas marknad av J Guillou -
mycket träffande. I samma sändning
kom en historiebok - Historien om
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Europa av Karsten Alnäs. Den
verkar annorlunda och spännande
som en roman. Och Umberto Eco
har visst kommit med en ny skrift
som fått bra kritik. Fast jag har bara
gillat hans Rosens Namn - de övriga
har varit för tungrodda för min
smak.

Historier? Ja - kom med en!
/alf

E1117
Du kunde ha gjort nästa drag också:
Dd1xd2.

Vad är ditt el-pris, inkl skatter och
avgifter? Mitt är 72,2 öre per kWh.

Vad menar du med att pumpen
“bara tar en halv kw rakt över”?

I kväll har det snöat här, 2-4 cm
kanske. Hur är det i Eksjö?
Ebbe

A1118
Sf6 - e4

Vet inte exakt, men troligen är det
ungefär som ditt, 72,x öre.

Pumpen tar max 1200W då
kompressorn och alla fläktar går för
fullt. Vid 7 grader utetemp får man
ca 4000 W värme inomhus. När det
nu var 0 ute kollade jag hur ofta
kompressorn gick igång och hur
länge den behövde gå för att tempen
skulle vara 22 inne och eftersom det
var ca 20 min/tim så bedömde jag
att det blev 500 -600 W utslaget på
en jämn strömåtgång.

Snö? Ja fy donc. Här är väl en
decimeter och i drivorna en halv
meter. Global uppvärmning? Jo jo.
/alf

E1118
Du är omöjlig, hopplös! Dd2-c1.
Ebbe

A1119
Dd8 - h4!!!

Men vadå, då? Omöjlig? Icke sa
Nicke.. Vi är väl ganska jämna - ja
du har en pjäs mer tror jag. Fast det
skall vi ändra på.

Humoristen Sune letar kulsaker på
nätet. Här är några länkar:
http://www.comedybutchers.com/

Här får du klicka på saker för att få
höra engelska sketcher spelas upp.
Mycket är svårförståeligt tycker jag.

http://zattevrienden.realroot.be/
depanneren.htm

Så kan det gå om inte den s k
haspen är på.

Nu eldar jag med ved. Under
snöstormen gick V-pumpen hela
natten, snön sögs in i kondensorn
och frös till ett kompakt isblock. Får
vänta tills det blir tö. Och jag blir
inte helt överens med den satans
automatiken.
/alf

E1119
g2-g3. Jag gör en serie drag. Du har
nog inga invändningar: Svart:
Se4xg3.
Vit: Se2xg3. Svart: Dh4xg3!! Vit:
Ke1-d2.

Insikt: Du lyckas tidigt erövra en
tempovinst, som efter ett tag får
dramatiska konsekvenser.

Bilbärgningssekvensen var “rolig”,
men säkert lagom rolig för
bilbärgaren.

Jo, Ecos senaste bok Drottning
Loanas mystiska eld har fått
strålande recensioner; jag funderar
på att köpa den.
Ebbe

A-??
För all del - men jag trodde nog att
du skulle komma med värre drag
om jag var så dum så jag tog din
bonde med hästen.

Skall du inte studera brädet igen?
Och nöja dig med g2 - g3?
/alf

E1119-2
OK. g2-g3.
Ebbe

A1120
Inte visste jag att du svarade så
snabbt!

Jag trodde att du skulle gå Sg1 - f3
om jag tog med hästen, och det
hade inte varit bra i fortättningen. I
stället backar jag:
Dh4 - f6

Bra kritik av böcker har jag blivt
skeptisk till - vi har inte samma
smak. Flera gånger när jag köpt på
bra kritik har jag blivit besviken.
Jag är inte lika “intellektell” som
dessa finsmakare.

Gårdagen Ö av Eco slutade jag läsa
efter ca 50 sidor och det skall finnas
en till i hyllorna som hamnade i
samma kategori. Rosens namn har
jag däremot läst två gånger.

-13 grader var det här i morse. Den
globala uppvärmningen slår till med
full kraft redan i november.
/alf

E1120
Se2-f4.

Här var det minus 8 grader i morse.

Kopfschmerzen.
Ebbe

A1121
g7 - g5

Kallare och kallare. Nu är det -11
och temperaturen sjunker stadigt.
Tur att källaren är fylld med ved.
Och så skall det komma mer snö. I
november! Det påminner mig om
vintrarna på 40-talet - då kunde
man tala om vinter.

Kofpschmertzen? Ack så välbekant.
Den typ jag håller mig med numera
botas bara av RelPax - TreoComp
har ingen som helst verkan. Jag tror
det har med blodtrycket att göra.
/alf

E1121
Sf4-d3. (om jag bara kunde vinna
tillbaka ett tempo!)
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Hur många kubik ved har du i
källaren? Köper du den huggen och
färdig? Vad för du betala för en
kubik?

Även jag har eldat med ved de
senaste dagarna. Jag hade ju en
rönn i fjol som blåste ner och som
jag nu eldar upp. Ganska mysigt
med brasa.

Idag har jag bakat en smulpaj på
äpple. Den blev godare än väntat. T
o m maken blev nöjd. Vill du ha
receptet? Aa, det finns nog i varje
kokbok.

Nu ska jag lägga en pinne i brasan.
Ebbe

A1122
Se4 x g3

Ja, skall du hinna till Tempo får du
fnatta på.

Kanske ett par kbm - det är svårt att
säga eftersom veden ligger i
småhögar överallt. Jag har t o m två
kartonger i mitt sovrum i källaren.
Den mesta veden kommer från den
galna björken Fingalsson - brinner
mycket bra. Sen har vi delat på en
kärra kluven ved, grannen och jag,
men vi har inte gjort upp om
kostnaden. Jag har sett i tidningen
att det handlar om 250-300 per
kbm.

Äppelpaj låter gott. Men du har
egna äpplen och här äter vi aldrig
dylika. Däremot har jag uppfunnit
en variant på Janssons frestelse,
som jag måste tillverka i tid och
otid - även bjuda folk på. Enligt de
matfriska är den vansinnigt god.
/alf

E1122
h1-h2.

Ett par kbm låter inte mycket. När
jag eldade med ved, gjorde jag av
med 25 kbm.

Varför äter ni inte äpple, denna
goda frukt?

Bjud inte mig på Janssons frestelse!
Ansjovis smakar alldeles för mycket
frän fisk i min smak.

Nu ska jag se en Woody Allen-film.
Ebbe

A-????

E1122-2
OK. Sd3-f2.
Ebbe

A1123
Nu skall vi leva farligt.
Sc6 x d4

Mycket intressant springarkamp på
liv och död.
/alf

E1123
Milda makter - en sån ställning!
Nå: Lb3xd5.

I kväll har jag varit på teater och
sett Strindbergs Fröken Julie. En
stark pjäs!
Ebbe

A1124
Lc8 - f5
efter många funderingar. Nu har du
väl snart ditt tempo!

Märkligt hur saker klumpar ihop
sig. Normalt är det ganska tyst från
telefonen under dagen - kanske ett
par samtal. Men idag ringer det
hela tiden och två pers beställer
cadprogram direkt med 1 timmes
mellanrum. Jag kom att tänka på att
flygolyckor brukar komma i tretal....

I går spelade jag in Stalker - fem
stjärnor i SvD. Men inte begriper
jag ett dugg när jag försöker se. Det
är som vanligt - ibland tror jag att
den som resencerar för säkerhets
skull höjer det obegripliga till
skyarna - det måste vara fint och
inellektuellt.

Å andra sidan har jag ibland hållit
med skrivaren....

Såg du Stalker?
/alf

E1124
e3-e4. Det måste vara det
krångligaste, mest invecklade läge
vi någonsin haft!

Det var inte många minuter jag såg

av Stakler. Jag tyckte den verkade
för trist. En vara som jag inte
behöver mera av.

Grattis till framgångarna med
CAD!
Ebbe

A1125
Sg3 x h1

Jo, det är lite svåranalyserat.

Å fan, hette den Stakler? Det
händer mig hela tiden - att jag
vänder på två bokstäver när jag
läser eller skriver. Undrar vad det
tyder på. Gryende senilitet?

Nu börjar julhelvetet med alla
ljusstakar som inte fungerar och alla
lampor som skall provas, granar
som skall fotas och behängas med
icke fungerande ljusslingor... Ack
ja, vilken surpuppa man är.
/alf

E1125
Sf2xh1.

Nej fan, den hette Stalker. Det är
jag som börjar bli senil.

Här har julhysterin inte brutit ut -
ännu.
Ebbe

A1126
Tf8 - e8

Aj fan. Men trist och tråkig var den.

Nu t indrar  hundrata ls små
glödlampor i huset. Och jag har
hämtat en granjävel på Statoil för
150:-. I morgon skall ännu fler små
glödlampejävlar tindra på altanen.

Vem var det nu som uttalde sig i en
film om julen: Tindra med ögonen
ungjävlar!!

Eller har jag fått allt om bockfoten?

Snart återstår inget annat än att
svära över tillvaron.
/alf

E1126
Sh1-f2.

Nu ska du inte va sån, utan tindra
med ögonen, gubbjävel, så blir
barnen glada!
Ebbe
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A1127
Lf5 - e6

O ja, gubbjävelen tindrar så det
snart tar eld i håret.

I kväll skall det ätas och drickas
tillsammans med grannen. Det blir
vått och mycket sent . Bl a skall jag
servera min Jansson-specialare med
den otroligt milda smaken - en doft
av ansjovis.

Bäst att börja hacka.
/alf

E1127
Ld5xe6.

Nu har det dragit igång: idag har
jag varit ute och brandskattat
skogen på mossa och lingonris.

O c h  s å  h a r  j a g  r e n s a t
hängrännorna, som var fulla med
grannarnas löv och iskallt vatten.
Efter två minuter var fingrarna som
isbitar. Så skönt att det är gjort.

Har du bytt däck på bilen? Volvo
har ett bra erbjudande, som jag
också accepterat: För 350 kr byter,
tvättar och förvarar man däcken.
Dags att kosta på sig litet
bekvämlighet, tycker jag. Det blir
också billigare än ev ryggskott.
Ebbe

A1128
Te8 x e6

Numera behöver mina rännor inte
rensas - björken är borta! F ö har
jag inga hängrännor utan en fast
fördjupning vid takfoten. Och denna
är eluppvärmd så fort temperaturen
går under 0.

Jodå, även jag är bekväm. Förrr slet
jag med däck på fälg. Numera har
jag samma fälgar  och herr

Bryggeman byter och balanserar
perfekt för 300:-. Fast inte på
Volvo. Förvarar gör jag själv. För
mig är det mycket viktigt att däcken
verkligen är balanserade, särskilt på
sommaren när det går extra fort.

Våra gäster gillade Gruvös frestelse.
Trots att jag gjorde en stor sats
tävlade vi på slutet om att skrapa de
sista resterna. Formen behövde
knappt diskas. Frän fisk-ansjovis-
smak?!?! Synd att man inte kan
skicka en smakupplevelse via nätet.
/alf

E1128
Dd1-d3.

Går ni ut och minglar på stan
skyltsöndagen numera? Vi funderar
på att gå ut nu - men för att få litet
motion och luft.
Ebbe

A-SCHACK?
Jag fattar inte vad du menar. Den
18/11 satte du damen på c1 och mig
veterligen har du inte flyttat den
senare. Och mina drag grundar sig
på att du har damen på c1. Kom
igen!
/alf

E-EJ SCHACK
Jo, jag ser av mejlen, att min Dam
borde stå på c1. Antingen har jag
skrivit fel, eller har jag flyttat
Damen fel. Jag kan bara be om
ursäkt. Utan tvekan har jag blivit
litet senil. Hur gör vi nu? Vi har
båda gjort ett 10-tal drag med olika
uppfattning om Damens ställning.
Kanske lika bra att börja på ett nytt
parti? Du kan tillskriva dig detta
parti som vinst.
Ebbe

A-PARENTES
Nej, jag tycker att det här partiet är
komplicerat kul. Jag föreslår att du
gör om damdraget - flyttar från c1 -
eller gör något annat!
/alf

E1129
Eller något annat kul drag?
Eftersom du har den överlägset
bästa ställningen kan du vara
generös och tillåta mitt drag: Dd1-
d3. I annat fall är partiet slut.
Ebbe

A1129
OK.
Ta8 - d8
/alf

E1129-2
0-0-0.

Tänkt många gånger, men glömt att
fråga: varför kallades björken
egentligen för “Fingalson”?

Idag har jag klippt ner ännu mera
växter; samt spridit ut barkmull på
strategiska ställen. Hi och hå!

D a g e n s  S t i g  J oh a n s s on  i
Sydsvenskan: “Med åren får man
allt fler minnen - och blir till sist ett
själv.”
Ebbe

E1129-3

Så här i stället:
Sf2-g4. Det lär inte bli många drag
till.
Ebbe
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