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A041201
Df6 - f4

Och varför skulle det inte bli så
många drag till? Leker du inte
Homerus kan vi hålla på länge...

Hela denna djävla dag har jag hållit
på med ett nästan totalstoppat
avlopp. Nu ligger problemet
någonstans mellan huset och gatan.
Vi kan inte använda toaletter, inte
diska i maskin. Det sista löste jag
genom att lägga maskinens avlopp
till en plasttunna. Ett grävt hål på
järnvägsvallen får ta emot allt
skitvatten. I morgon skall det
komma en expert - om han nu
håller vad han lovat. Fy fan för
persedelvård. Kommunen har en
gubbe som säger sig spola rent med
högtryck, men då är risken att
vattnet trycks baklänges och
kommer upp i källargolvbrunnen.

Jo, jag såg Uppdrag granskning,
men tyckte nog att man producerade
en höna av en fjäder. Jag har svårt
att förstå sambandet mellan att KSI
letar  och transporterar  rysk
teknologi - spionerar alltså - och att
någon skulle sprängt sönder
Estonia. Nog är det skillnad på
detta och nerskjutningen av DC3an!

Å andra sidan vet vi så innerligt väl
hur vår nomenklatura lurar,
utnyttjar och bedrar oss att inget
kan förvåna.

Trodde någon verkligen att
riksdagsmän t ex sjukskrev sig?
Varför då? Då fick dom ju en
karensdag....

Tänk bara på mannen som lyckades
skapa en ny myndighet och
dessutom blev chef för den med
60000  i  m å n a den .  Må n ga
g r a t u l a t i o n e r  f ö r  d e n n a
mygelprestation!

Inget har ändrats sedan Sinhues tid.
/alf

E041201
e4-e5.

Vi hade samma problem med
avloppet, när vi bodde i Killeberg.
Om jag inte minns fel, nödgades vi
flera år att rekvirera högtrycks-
spolning.
Det ändade med förskräckelse: en

gång blev det bakstöt. Plötsligt stod
jag i källaren med skitvatten upp till
anklarna. I flera minuter stod jag
stilla och hoppades att det var en
mardröm. Det blev till att gräva upp
ledningen fram till vägen. Som väl
var tolkade Länsförsäkringar skadan
som orsakad av “sättning” i/av
(svenskan är svår) huset och vi fick
ersättning.

Även jag blev besviken på Uppdrag
Gransknings inslag om Eustonias
förlisning. Sven Anérs kritik av
myndigheternas handläggning är av
en helt annan dignitet. Läs hans
bok!

Nu är klockan bara för mycket igen.
Natti, natti!
Ebbe

A1202
Td8 - d5

I dag har en f d elev i elektronik
varit här och fixat ett lagom stort
hål i röret ut mot gatan. Det var
rötter  som vuxit in genom
rörskarvarna och orsakat stoppet.
Man kunde se alltsammans på en
monitor - han sände ner en
TVkamera, som gav en mycket
tydlig bild av hur det såg ut i
underjorden. I morgon kommer han
tillbaka och skall färdigställa - han
fräser rent och lägger ett nytt
plaströr utan skarv inuti det gamla.
Tekniken har gått framåt! Nu
slipper man gräva upp och lägga
nytt.

Jag har två brunnar i källaren som
jag för säkerhets skull pluggade
igen inför högtrycksfräsningen. Jag
förstår dina känslor när du stod där
i använt vatten!
/alf

E1202
Sg1-e2.

Kan man plugga igen en brunn?
Det borde i så fall ha gjorts i
Killeberg.

För dig löste sig problemet tydligen
snabbt och enkelt. Jag kan nästan
höra, hur en sten föll från ditt bröst!

Svennis investerade i en ny
oljepanna för 2-3 år sedan. Nu är

h a n  sm å t t  desper a t  i n för
o l j e r ä k n i n g a r n a .  K a n  d u
rekommendera luftvärmepump?
Ebbe

A1203
Te6 x e5
och då antar jag att det blir som
följer:
Sg4 x e5 Td5 x e5
-lite vågat att byta torn med häst
kanske.....

När den ena stammen var
färdigrensad, behövdes ingen
strumpa, tyckte experten. Men när
han rensade köksavloppet, fanns det
inget rör på ett ställe. Det var
bortfrätt av kaustisk soda trodde
han. Så där behövs en strumpa à
1000:-/m i materialkostnad - 2 m
går det åt. Den skall dom lägga dit
på måndag och då får avloppet inte
användas på ett dygn - klistret skall
härda. Och försäkringsbolag brukar
inte vara intresserade av dylika
skador.

Visst kan man plugga golvbrunnar -
med ganska mycket arbete. Jag
sågade till en rund skiva, som jag
tryckte fast över hålet med en stång
i taket.

En luftvärmepump av den typ jag
köpte betalar sig alltid - 11500:-
borde jag ha tjänat in på två-tre år
och garantin är fem år.
/alf

E1203
Att spela Torn mot Dam kan bli
utdraget och är lönlöst. Jag ger upp.
Nytt parti: e2-e4.

Idag har jag varit i Hörby och ätit
julbord; Hörby Boys hade bjudit in
sina gamla “smutsiga” (Birgitta
Andersson) fotbollsspelare. Jo, det
va r  r ol i g t  a t t  t r ä ffa  s i n a
fotbollskompisar igen. Men så här
50 år senare var det inte helt lätt att
känna igen dem.
Ebbe

A1204
g7 - g6

Har du någonsin fått ett sådant
motdrag?

Jo det är till att festa om ordentligt.

I dag har jag inte sett till vår katt
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Ramses. Troligen är han död. Han
försvann någon gång efter 0400 då
Birgit såg honom. Han var gammal
- 17 eller 18 år - och antagligen
sjuk. Man kan bara spekulera över
vad som hänt. Kanske är han
överkörd av en bil, uppäten av en
räv, sårad till döds i slagsmål med
grannkatten. Det känns lite tomt.
/alf

E1204
Jo, det draget tror jag, att både du
och jag har gjort tidigare. Men hur
det avlöpte minns jag ej. Mitt drag:
Sg1-f3.

Har ni haft Ramses ända sedan han
var kelling? Hur har han klarat sig,
då ni varit bortresta? Ska ni skaffa
ny katt?

Nu har jag det så där igen: jag är
inte sjuk, men känner mig inte
riktigt frisk heller.

Hur mår du? Men i uppståndelsen
med avloppet har du nog inte haft
tid att tänka på det.
Ebbe

A1205
Lf8 - g7

Oftast mår jag ganska bra - och bäst
när jag har mycket att göra. Tråkigt
att du känner dig så där halvdan.

Kelling - det måste vara sextio år
sedan jag hörde detta ord. Och ändå
så välbekant!

Jo då, den satans katten Ramses
promenerade in helt ogenerat strax
efter att jag sänt mitt mail. Han
låtsades som om inget hänt - skrek
bara med sin vanliga spruckna röst :
-Varför i helvete är det ingen
gåsleverpastej framsatt? Va?

Sen gick han omkring och gruffade
och var förbannad för att jag satt i
fel stol - vid datorn - och därför
kunde han inte hoppa upp och breda
ut sig i mitt knä som han brukar.

Jag vågade naturligtvis inte säga till
Birgit: -Den glädjen var kort.... Hon
förstår inte sådana skämt.

Jonas skaffade kattskrället när han
bodde här i Gamla Stan. När han
sedan flyttade fick vi nöjet att ta
över. Vi hade redan My - en mycket

intelligent katt - så vi fick dras med
två kattpersonligheter. När vi åker
bort går grannen in och serverar
mat en gång om dagen.
/alf

E1205
d2-d4.

Hur går det till att fotografera ett
avloppsrör? Går kameran på hjul,
eller vad? Innehåller den en film
som sedan framkallas, eller hur
fungerar det? Nej, det är nog något
som liknar gastroskopi. Men hur
fungerar ett gastroskop?

Är Ramses en hankatt, kastrerad?
What about My?

Idag har vi varit vid Hovdala slott
(1600-tal), som ligger 7 km söder
Hässleholm. Det förvaltas av
Hässleholms kulturnämnd men ägs
av Statens fastighetsverk. Vi besökte
och handlade litet i Orangeriet
(1700-tal). Avslutningsvis drack vi
kaffe i slottets café.
Ebbe

A1206
d7 - d6

A v l o p p s k a m e r a  o c h
gastroskopkamera är samma - bara
olika skalor. Det handlar om TV-
kameror som via en slang/kabel
kopplas till en monitor. Se bild!

I dag kom dom och drog en strumpa
i avloppet. Inuti strumpan finns en
gum m i s l a n g .  Ma n  d r ä n ker

strumpan i epoxylim och drar den
genom röret. Sen blåser man upp
gummislangen med tryckluft och så
får det ligga i ett dygn. Då har man
fått ett fantastikt starkt och slätt rör
som lär hålla i 100 år.

På bilden (nästa sida) håller Per på
att styra ner den limindränkta
struman i röret. Det gick åt 150 cm.

Jo Ramses - en förolämning mot
egyptiska faraoner - är en kastrerad
hankatt. My var en honkatt som
betraktade Ramses med upphöjt
förakt. Dom brukade lurpassa på
varandra när dom skulle ut genom
kattluckan. My var skickligast att
gömma sig och rusa fram och
sparka Ramses i baken - eller om
hon bet. Men Ramses hämnades när
My blev gammal och sjuk och inte
orkade så mycket.

Naturen är ond.

Låter trevligt med utflykter.
Hovdala låter så bekant av någon
anledning...
/alf

A-MAYDAY

Oj då.
I uppståndelsen i dag glömde jag att
ta hand om posten - tills nu. Och då
hittar jag en bok om Estonia. Tack
så väldigt mycket! Jag skall läsa så
fort jag hinner...
/alf
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E1206
h2-h3.

Estonia-boken var tänkt som
julklapp. Väl bekomme! Hur vet du
att den kom ifrån mig? Hade Sven
Anér bifogat denna upplysning?

Vem tusan drar i strumpan från
andra hållet? Är Per mer eller
mindre ensam om denna teknik?
Kanske jag skulle be om hans
adress, ifall samma sak skulle
hända mig. Bör denna operation
rentav göras i förebyggande syfte?
Kostnad?

Idag har jag varit och köpt en
blågran för utomhusbruk (150 kr).
Och så har jag bundit räntan på
mitt huslån för ett år till 3,15%.
Ebbe

A1207
Sg8 - f6

Jodå det låg en lapp med hälsning
från Ebbe i boken. Tack för tidig
julklapp!

Dom är två om att fixa nya rör. Här
drar kompisen i snöret för att få in

strumpan. Idag tog dom bort
ballongen - röret är nu slätt som en
barnrumpa inuti.

Dom har hur många jobb som helst
- har varit tvungna att säga nej till
jobb för 12 miljoner i år.... Tydligen
är det ett jätteproblem, som ökar
hela tiden. Kostnad - ja dom tar

700/tim plus moms och det tar
många timmar...

I dag åkte vi till Jönköping och
köpte dammsugare på Jula. En del
behöver sådana i julklapp. 500:- för
en högklassig maskin är inte illa.

När jag ringde vid 11 tiden så dom
att det fanns hur många som helst.
Tre timmar senare sprang dom och
letade förtvivlat efter någon av dom
23 st som fanns där för en timme
sedan.... Som tur var hittade dom
två st inknuffade bakom andra
grejor.
/alf

E1207
Sb1-c3.

Jag tycker det ser ut som om han
skjuter in strumpan. “Dra” måste
man väl göra ifrån andra hållet? Nå,
det gör detsamma.

Vem “behöver en dammsugare i
julklapp”? Vad är det för fabrikat?

Idag har jag sålt alla mina aktier
(nå, det var inte så många) - med
förlust. Jag blev ingen lyckad
kapitalist.
Ebbe

A1208
0 - 0

Julas dammsugare görs i Kina och
heter olika saker varje år - detta år
MENUETT. När jag köpte modellen
för ett antal år sedan var namnet
Melissa. Hur dom kan sälja en
sådan maskin för 500:- inklusive
moms och tjäna något på det är en
gåta. ...

Även jag har lekt med aktier fast
med bättre resultat. Jag hade 1800
Ericsson som jag sålde för 22:80 på
torsdagen. På måndagen såg jag att
dom sjönk, så på tisdagen lade jag
en order innan börsen öppnade på
köp för 2:40 - och fick 2000! Sen
steg dom under dagen, så mot
kvällen var det 2:80 igen. Det är
som Sune säger: har man tur kan
man sitta vid datorn och tjäna sina
pengar på att sälja och köpa enbart
Ericsson.

Så var jag inne på Absolut Citron
och kollade - här ett litet smakprov:

God morgon.
För mig är morgonte ett måste
om än det bara är ett påste.

* Den som talar i egen sak kackar
ofta i eget bo.

* I strider på ostfronten vinner
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alltid den starkast osten.

* Stämningen var tryckt och nu
återstod bara att överlämna den.

* Föreståndare finns ju - varför inte
förepistiller?

* Sport och spel blir lätt spott och
spe.

* Jag förutspådde att jag skulle få
fel, och där fick jag rätt.

* Verkan av många bäckar små blir
en stor åverkan.

* Hellre fjärilar i hagen än i magen.

/alf

E1208
Lf1-e2.

Det är inte rätt att bojkotta Kina då?

Man ska köpa Kina-aktier, sägs det.

Hur hittar man “Absolut Citron” på
nätet?

DN har testat julöl. Överlägsen
vinnare blev Jämtlands julöl. Gack
och köp! (innan den tar slut)
Ebbe

A1209
c7 - c5

Nej Kina är ett framtidsland, som
har koll på invånarna. Det som
imponerar på t ex mannen som
gillade Pol Pot, mannen som hatade
pappa, han Jan Myrdal, är de
nyinrättade avrättningsbussarna,
som kör mellan domstolarna och
fixar straffen direkt. Det kan man
kalla kommunistisk effektivitet!
Undrar vad dom andra tycker -
Sven Wolter, Ali Esbati, Orly, m fl.
I dag har dom en insändare om
demokrati i SvD. Det är så man kan
skratta på sig.

Kinaaktier? Ja, varför inte?

Bästa sättet att hitta något på nätet
är Google. Skriver du Absolut
Citron (svenska sidor) så får du svar
direkt. Ett av dom roligare är Hotet
mot Absolut Citron. Anitra Steens
V&S har tydligen lagt rabarber på
ordet Absolut.

Så synd! Jag har just köpt ett
jättelager av den öl jag provat mig
fram till under många år - Three

Hearts 5,3%. Fast- när jag köpt på
tester har jag alltid blivit besviken.

Mer från AC:
Sång i tiden!
Ur svenska hjärtans djup en gång
en enkel och en samfälld sång:
En kort, en lång,
en pyramid, en stång
Hej dingelidång!

Post festum.
Vinglas efter vinglas efter vinglas,
inte konstigt att det sedan vinglas.
/alf

E1209
e4-e5.

Det är litet svårt att veta var din
Kina-ironi börjar och slutar. Nå, jag
tolkar den som utslag av svart
humor.

Idag har Sydsvenskan testat julöl
med ett något annorlunda resultat.
Högsta betyg, 5 flaskor, erhöll:
Fuller´s Old Winter Ale, Anchor
Christmas Ale och Corsendonk
Christmas Ale. 4 Flaskor fick:
Jämtlands julöl, Three Hearts julöl
+ 7 st andra ölsorter. Så du är inte
helt fel ute. Det är ju också en högst
relativ smaksak.

Dina Citron-citat var roåliga!
Ebbe

A1210
d6 x e5

I dag firar jag Huvudverkens Dag
med Treo, RelPax och Morfin.
Halleluuuuja.

Vad är en blågran? Det har jag
glömt att fråga.
/alf

E1210
d4xe5.

Hur ofta får du egentligen sådana
där svåra huvudvärksattacker? Har
du försökt allt? Nedkylning med
isblåsa? Massage? Homeopat?
Ligger du pall i sängen sådana här
dagar, eller vad gör du?

Det enda jag vet om blågran är att
den heter så i handeln. Jag
förmodar att man kan få veta mer i
uppslagsverk.

Öl (bier!) igen: Recensionen av

T h r ee  Hea r t s  ju l öl  l yder :
“Ruccolasallad, aprikosmarmelad,
lite lakrits och rom i ett fylligt öl
som passar bra till julmaten”.
Tycker du att utlåtandet stämmer?

Mariestads julebrygd, som ansågs
vara snäppet bättre: “Kola, humle,
söt vört och viss sälta. För mycket
kolsyra, annars är allt bara fint.
Vuxen eftersmak, med mycket
humle och choklad.”

Jämtlands julöl, den svenske
v i n n a r e n :  “ M a r s i p a n  i
apelsinchoklad, russin och fikon.
Stor humlearom och lång efterbeska
som påminner om espresso.” Tja,
vilket öl verkar mest lockande,
tycker du?

Idag har det varit Nobel för nästan
hela slanten. Har sett så mycket på
TV, att jag känner mig smått yr i
bol l en .  Wa n ga r i  Ma a t h a i ,
fredspristagaren, imponerade mest
på mig.
Ebbe

A1211
Sf6 - d7

Antagligen hade jag vunnit på att ta
din Dam, men då försvinner en del
av spänningen.

En eller två gånger i månaden får
jag verkligt svår h-verk, men den
går att lindra med RelPax och
morfin, så jag står ut utan större
problem. Det är bara att ta det lugnt
och vänta på bättre tider. Det är
värre när det hela kombineras med
mörka tankar om det mesta.

Inte behövs det uppslagsverk
numera. Jag skrev blågran i Google
och se:

Beskrivning. Blågran är ett stort
vintergrönt barrträd. Det kan bli
tjugo meter högt och har en ganska
smal krona med tätt grenverk och
kala kvistar. Barken är gråbrun och
fjälligt uppsprucken. Barren är
vassa, stickande och som unga
tydligt blågröna, men blir med tiden
mörkgröna. I tvärsnitt är barren
fyrkantiga. De mogna kottarna är
brett cylindriska, hängande och fem
till tio centimeter långa, med i
spetsen något tandade fröfjäll som
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inte ens hos unga kottar är
tilltryckta.

Blågran Blågran har som ung en
nästan vitaktigt blågrön färg men

som äldre ger kronan ett smutsigt
grått intryck. Den liknar mest
vitgran (P. glauca), men hos den
senare är barren inte stickande och
kottarna endast tre till fem
centimeter långa med brett rundade,
tilltryckta fröfjäll..........

Tänk, jag har aldrig begripit mig på
ordrikedomen i öltyckartester.
Ruckolasallad? Russin? Peppar?
Aprikos? Lakrits? När jag smakar
mig genom ett antal ölsorter, kan
jag aldrig komma på sådana där
spetsfundigheter - det mesta jag kan
säga är gott, mindre gott, mycket
gott - eller A, a, AB, Ba - osv. Tack
och lov att man bara behöver
dricka!

Även jag såg några minuter på TV
och det som frapperade mig var den
utstrålning denna kvinna från
Afrika ägde. Även om hon har
några mystiska åsikter , har
norrmännen för en gångs skull gjort
ett bra val.

TV blir det mindre och mindre av.
Antingen läser jag, arbetar vid
datorn eller i källaren.
/alf

E1211
e5-e6.

I kväll har jag på TV4 Film sett tre
avsnitt av Naked Gun/Den nakna
pistolen. De var något à la Bröderna
Marx. Det var länge sedan jag
skrattade så mycket. Försök att få
tag i Den nakna pistolen på dvd
eller VHS!
Ebbe

A1212
Sd7 - e5

Även jag skall se på TV i kväll;

Beethovens nia och Svensson,
Svensson. Den nakna pitolen (som
T Sventon sa) skall jag komma
ihåg.

Annars håller jag på att tillverka
BioRythmkalendrar som julklapp
till mina barnbarn och till en del
vuxna med öppet sinne för den
forskning som började i slutet av
1800-talet.
/alf

E1212
Ett oväntat drag från din sida.
e6xf7!!

Vi har sett samma TV-program i
kväll (och för min del några till).
Märkligt att Beethovens nia har
kunnat tolkas så vitt olika. Men är
den verkligen så outstanding?

Familjen Svensson är rolig, tycker
jag.

Idag har jag repetionsläst litet antik
h i s t or i a ,  n ä r m a r e  bes t ä m t
Hellenismen. Jag blev något
förvånad över hur litet jag kom
ihåg. Hur står det till med ditt
komihu? Minns du diadokerna,
selevkiderna (Seleukos Nikator),
etc.?

Hel len ismen  får  kanske en
renässans i modifierad version. Vem
vet. Tanken att selektivt söka förena
det bästa i Västerlandet med det
bästa i Österlandet kanske kan vara
en fruktbar idé. Kommer nu Turkiet
med i EU har man tagit ett steg på
vägen.

Vilka TV-kanaler kan du ta in?
Ebbe

A1213
Se5 x f7

Beethovens nia, sista satsen, är det
mäktigaste musikverk som någonsin
skrivits enligt min åsikt - och
många andras. Jag får nästan tårar i
ögonen när jag hör (och ser) den
fantastiska kombinationen av kör,
solister och orkester framföra Pretso
- sista satsen. Jag har fyra olika
inspelningar av nian, och efter herr
Svensson i går lyssnade jag på en av
dem på mycket hög volym.

Mitt komihu är antagligen sämre än
ditt när det gäller viss humaniora.

Hellenism är nog bara ett ord för
mig - ett ord med anknytning till
Greklands fornstora dar. Inte skulle
jag kunna skriva någon längre
uppsats om det. Har ingen aning om
diadoker eller selevkider... Jag
tröstar mig med ett uttalande av en
berömd fysiker:
-Ljusets hastighet? Nej, jag håller
inte i minnet sådant som jag kan slå
upp i en uppslagsbok.

Det var före Google.

Vad är det bästa i Västerlandet? I
Österlandet? Det låter bra med en
förening, men ....

För det mesta skäms jag för att vara
människa och svensk.

TV-kanaler? De fria 1-5, CNN,
Discovery, Animal Planet + en
massa skräp som jag inte håller reda
på.
/alf

E1213
Le2-c4.

Jag har fått abonnemangserbjudande
ifrån Stockholms Fria Tidning.
Känner du till den?

Enligt Sven Anér har det insmugit
sig ett fundamentalt(!) fel i
s a m h ä l l s m a s k i n e r i e t :
Myndigheterna gör inte längre
“bedömningar” utan bedumningar!

Brottsligheten ökar ständigt, blir
grövre och råare. Samhället,
enkannerligen polisen, verkar stå
handfallet. Det får mig att ånyo
tänka på hemvärnet. Vad gör
hemvärnet? Är man bara ute i
busken och äter ärtsoppa med
lottorna? Nu lär enligt lag endast
polisen, och ej militär, få bekämpa
brottsligheten. Nå, då får man väl
ändra på lagstiftningen. Förslagsvis
kan militär trupp vid insatser ställas
under polisiärt befäl. I varje fall är
det uppenbart att något radikalt
måste göras! Som det nu är tycks
hemvärnet göra mer skada än nytta:
vid ett otal inbrott har man försett
buset med AutomatKarbiner.

Betr din julklapp till barnbarnen:
Tänk på att du tar på dig ett visst
ansvar, när du indoktrinerar de
försvarlösa kidsen. Är du helt säker
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på att din variant av astrologi är
vetenskap och ej vidskepelse? (men
vore din teori/lära statsreligion
skulle det naturligtvis vara tacksamt
att komma med i nätverket)
Ebbe

A1214
Lg7 x c3!!!
Då tar du med bonden och jag
svarar:
b2 x c3 Dd8 - b6

Sen får jag nog vänta med fler
utläggningar tills huvet kommit
tillbaka.
/alf

E1214
0-0.

Nu fuskar du: det är inte 14 dar sen
du hade huvudvärk senast! Det får
vara någon måtta!

Det var med viss avsikt jag skrev
litet tillspetsat och provokativt om
indoktrinering. Dina “kurvor” är ju
ganska harmlösa i sammanhanget.
Men ordet/temat “indoktrinering” är
inte harmlöst; det väcker känslor.
Hur som helst “indoktrineras” ett
barn alltid med något. Ett barns
sinne är ju som ett vakuum: det
måste fyllas med något. Frågan är
med vad. Och av vem. Gäller det att
förekomma eller förekommas?
Fundamentalisterna har alltid varit
tidigt ute med indoktrinering
(doktrinen insupes redan med
modersmjölken, menar belackarna).
Det anser Humanisterna vara fel;
det leder till förstelning, till
stympning av intellektet: barnet ska
själv välja sin väg! Men är barnet
förmöget till det? Den förmågan har
kanske endast de mest begåvade. Ja,
därom tvista de lärde. Hur ser du på
detta problem?

När jag läser antikens historia, får
jag inte sällan associationer till
nutida företeelser. Nu senast till
Alexander ´s Ragtime Band (“the
best band in the land”?). Alexander
den store hade också ett band: Hans
SEX generaler, de s k diadokerna
(efterföljare). Får aldrig du liknande
associationer?

Ett flertal gånger har du sagt, att du
skäms över att vara svensk. Jag har

glömt att fråga varför. Så varför?
Själv känner jag mig inte särskilt
svensk. Jag känner mera ett slags
utanförskap.
Ebbe

A1215
Lc8 - e6

Även jag önskar att det vore måtta
på eländet. Men Jul....!

JAG har inga kurvor. De är skapade
av läkare, professorer, akademiker
och liknande snubbar med namn
som Hermann Swoboda, Wilhelm
Fleiss, Alfred Teltseher, Georg
Riebold, Rexford Hersey - för att
nämna några. Bara den okunnige
kopplar  ihop biorythm med
astrologi - även om jag förstår
varför - gemensamma nämnaren är
ju att en människa föds och att
denna tidpunkt har betydelse.

JAG TROR inte på biorythm - jag
undersöker. Jag tror som du säkert
hört många gånger - INTE på
någonting, men finner allting
möjligt.

Varje människa som kommer i
kontakt med barn påverkar medvetet
eller omedvetet. Jag försökte alltid
göra detta så mycket som möjligt i
skolan - med sådant som jag kunde
logiskt argumentera för. Och jag
tänker fortsätta på samma sätt.
Frågan är om du begriper vad jag
menar.

Nej, jag kan inte minnas att jag får
den sorts associationer som du
nämner.

Du har nog närmast glömt vad jag
skrivit skammen att vara svensk.
Men. Tänk dig att du för i hop alla
infödda svenskar till en person och
kol lar  vad denne har  för
egenskaper...

Han/hon är
1. Feg. Har inga principer. Försöker
hålla sig utanför allt som verkar
farligt. Sviker gärna en nödställd
om det finns minsta risk och anser
sig då mycket smart.

2. Rasist. Har gärna synpunkter på
andra länders problem med
rasblandning och läxar upp andra.
Bara när samma problem kryper

närmare börjar det rycka i rasist-
tarmen.

3. Självgod. Anser sig stå över alla
andra - vara bäst på alla områden.
Ta bara vår fina välfärd...

4. Hycklare i de flesta frågor.

5. osv
/alf

E1215
Dd1-d3.

Du gör inga dylika associationer.
Jag gör desto fler. Hör här. Jag
spånar vidare (det brukar roa dig -
eller?) i halsbrytande hypoteser:

Av de sex(6) diadokerna blev det
småningom tre(3) stora (ser nästan
ut som en tanke): Antigonos,
Ptolemaios och Seleukos. Detta
t r e t a l  u t g ö r  g r u n d e n  t i l l
västerlandets kulturhistoria: Det
heliga tretalet, de tre vise männen,
de tre stora: Churchill, Roosevelt
och Stalin, slottet Tre Kronor,
treklang, Tre Ess, Trio, Triss, etc.
etc. Men nu är det fråga om
epigoner.

Tretalet lever vidare, särskilt i den s
k finkulturen. Det görs hemliga
referenser och anspelningar ifrån
det ena konstverket till det andra;
även i skilda discipliner. Att känna
till och kunna tolka detta
sofistikerade språk kallas bildning.
Men endast avsett för invigda.

Det här låter konspiratoriskt. Och
det är det väl, om det är hemligt
och inte öppet för alla. Vad kan i så
fall avsikten vara? Är den god -
eller ond? Eller går den kanske inte
att fångas i dessa svart-vita termer?

När jag lyssnar till historiens
vingslag tycker jag mig höra en
nedlåtande ton uppifrån, och en
hatisk ton underifrån. I skilda
situationer och lägen kan jag finna
båda lika berättigade.

Betr “den skamlige svensken”: Det
är naturligtvis alltid en balansgång
emellan själviskhet och osjälviskhet.
För stora doser av det ena eller
andra är alltid fel. I kampen för
överlevnad får man nog förlåta
mycket.
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Hörde på TV:et att en tredjedel av
jordens befolkn ing bär  på
tuberkelbakterien! Efter att ha varit
närmast utrotad i Sverige kommer
den nu i stor stil med invandringen.
Asylpolitikerna har det inte lätt.
Och vad gör man, om hela (eller
halva) Iraks befolkning söker asyl i
Sverige? (eller ifrån något annat
krigshärjat land)

Jag har nu läst Sven Anérs bok
Mayday. Läs den inte om du har
anlag för att bli mörkrädd!
Ebbe

A1216
Tf8 - d8

Jodå, ditt spånande kan vara riktigt
roande ibland. Fast när du kom in
på tretal - finkultur - bildning och
hemligheter, då hängde jag inte
med i svängen. Faktiskt begrep jag
inte alls.

Inte heller var jag helt med på det
n ed l å t a n de l judet  upp i fr å n
Historiens vingslag, eller det hatiska
nerifrån. Vem är hatisk och vem är
nedlåtande? De som betraktar
historien från olika synvinklar eller
de som ingår i den? De som
skriver?

Den resistenta tuberkelbacillen har
under många år utvecklats till full
styrka i Gulag och i ryska fängelser.
Det är därifrån den sprider sig med
stor hastighet. Och detta har läkare
och andra varnat för under minst tio
år, och föreslagit åtgärder, men som
vanligt inför verkligt svåra problem
har inget hänt.

För övrigt anser jag att JULEN bör
attackeras och utplånas till
oigenkännelighet.
/alf

E1216
Dd3-e4.

Svennis undrar  hur 17 en
luftvärmepump fungerar. Kan du
förklara?
Ebbe

A1217
Le6 x c4
Då antar jag att det blir som följer:
De4 x c4 e7 - e6

Jo, jag vet ju hur ett kylskåp
fungerar så visst kan jag det. Men
jag låter Googles sökmotor hitta
texten, så jag slipper skriva själv:

En värmepump fungerar i princip
som ett kylskåp. I kylskåpet tar man
med hjälp av en kompressor bort
värme från insidan av skåpet och
avger värme på utsidan av skåpet.
En värmepump använder samma
t e k n i k  -  f a s t  t vä r t om .  I
värmepumpen  ci rkulerar  et t
köldmedie mellan utedel och
innerdel. Förenklat kan man säga
att denna process har fyra steg:

1. Köldmediet, som är mycket kallt,
når utedelen.

2. Utedelen använder sig av en fläkt
som pumpar hundratals liter luft per
sekund. Det är denna luft som
v ä r m e r  u p p  k ö l d m e d i e t .
Uppvärmningen fungerar i de bästa
av dagens maskiner ned till -20
grader utomhus.

3. I utedelen sitter förutom en fläkt
också en kompressor. Kompressorn
ökar trycket i det uppvärmda
köldmediet, vilket medför att
temperaturen stiger ytterligare.

4. Det nu heta köldmediet pumpas
till innerdelen. I innerdelen sitter en
fläkt som driver inomhusluft genom
innerenheten. I detta skede avger
köldmediet hetta som upptas av
inomhusluften.

Om man på fjärrkontroll byter läge
t i l l  luftkondi t ioner ing kör s
ovanstående process baklänges och
effekten blir att inomhusluften kyls
av istället för att värmas upp.

Kompressorn är hjärtat i både
kylskåp och värmepump. För varje
kW som används för att driva en
värmepump kan man få upp till fyra
kW tillbaka i form av värmeenergi.
Jämför detta med en vanlig
elradiator, där förhållandet är ett till
ett!

Sen kan jag inte låta bli att
förmedla  en  l i ten  bi ld ur
konstnärslivet:
/alf

E1217
Lc1-e3.

Tack för inf om luftvärmepump!
Det  där  om den  omvända
kylskåpstekniken känner jag till.
Men vad händer sedan? Blåser
pumpen in varm luft i närmsta rum,
eller vad händer?

Den där konstnären har tydligen

varit dummare än tåget.
Ebbe

A1218
Td8 - d5

Jag är visst helt vilse i dagarna.
Men visst sände jag ett mail i går,
den sjuttonde?

Men det finns inget i min dator och
jag begriper det inte. Om du har det
kvar kan du väl sända en kopia
tillbaka.

Sen mår jag nästan illa av alla
måsten som dyker upp inför jul.
Nåja, även denna hemska tid har ett
slut.
/alf

TACK OCH LOV

Har hittat mailet från 12-17. Det
hade hamnat i en annan mapp av
någon oförklarlig anledning.
/alf

E1218
Ta1-b1.

Min fråga om luftvärmepump anser
du förmodligen besvarad av din 4),
som jag läste litet slarvigt. Pumpen
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har således en del (hur stor är den?)
inne i huset också. Men hur sprids
värmen inne i huset?

Tågbilden (som du sände) kan
naturligtvis tolkas även på andra
sätt: Konstnären har gjort en fin
teckning av tåget, men i sitt förakt
för konsten kör tåget hänsynslöst
över konstnären. Är det din
version?

Vad har hänt med Duroc och
Opcon? Jag gick in och kollade på
Avanza idag: de har förlorat 83%
resp 63% av sina värden! Min
förlust inskränker sig till drygt 2700
kr, men du har förmodligen gjort en
betydligt större förlust?

Jo, “det är mycket nu”.
Ebbe

A1219
Db6 - d8

Jo det finns en innerdel, som du kan
se på bilden. Jag har placerat den
vid taket för att min ordinarie
cirkulationsfläkt skulle ta hand om
varmluften och köra ut den i hela
huset. Men det fungerar inte riktigt
så som jag trott.

Meningen är att man skall ha en VP
i en öppen planlösning så att
värmen fördelas av sig själv.

Tågbilden ger utrymme för många
tankar - och det är meningen. Jag
lägger inte beslag på någon
tolkning. Men kul är den.

Sedan den där finansbubblan sprack
har jag väl förlorat mellan 2-
400000. Det beror på hur man

räknar. Skit samma. Det är bara
pengar.
/alf

E1219
Tb1xb7.

Värme stiger ju uppåt. Vore det inte
bättre, att placera innerdelen på
golvet?

Allt om mat har testat bl a box-
viner. Bäst in test: Vita, torra
vinner: Nr 2907 och 3737.

Röda viner: Nr 12890, 6618 och
22150. Priserna varierar emellan
159 och 194 kronor.
Ebbe

A1220
Sf7 - d6

Normalt placerar man innerdelen
lågt i rummet. Men eftersom jag har
ett golvvärmesystem med varmluft
och returluft från öppningar högt i
rummen ,  var  men ingen  a t t
varmluften där uppe skulle sugas
ner i fläktsystemet. Och det sker
också, men inte helt i den
utsträckning som jag räknat med.

Jag köpte en trelitersbox rödvin för
en tid sedan och trodde att det var
samma kvalitet som på flaska.
ICKE. Köper aldrig på låda mer.
/alf

E1220
#”¤/*%&!! En sån blunder! Nu
glömde jag spela dina pjäser igen.
Att jag aldrig lär mig. Nå: Tb7xb8.

Tack för julklappen! Men vem är H
Swobodft? Det framgår kanske av
innehållet?

Jag har för mig, att du har prisat
lådvin tidigare. Eller minns jag fel?

Har skottat snö ikväll. Armar och
ben känns som spaghetti.
Ebbe

A1221
och tack för julkort! Berglin är en
klippa....
Ta8 x b8

Skrev jag så illa? H SWOBODA
skulle det vara - och du kommer
nog att förstå.

Snö? Har ni sånt åsse?
/alf

LÅDVIN
Glömde lådvinet. Jo, det var jag
som utlät mig om att man kunde ha
rödvin på låda därför att plastpåsen
drog ihop sig när man tappade ur
och ingen luft kom in och förstörde
vinet. Det stämmer teoretiskt, men
när dom sen resonerar så att: -Ser
dom inte skiten så kan vi fuska...

Och det gör dom. Vinet jag köpte
blev odrickbart efter en vecka, och
när jag skar upp påsen och
undersökte blasket var det fullt av
bottensats och så grumligt som
gyttjevatten.

Sen har jag läst att fler har samma
erfarenhet - man fuskar och har
olika “samma” vin på flaska och
låda.
Aldrig mer.
/alf

E1221
Dc4-e2. Det är lätt att tappa
intresset för spelet efter en sådan
här fadäs. Man ser redan nu att det
är kört.

Hur firar ni jul och nyår? Inger och
jag kommer förmodligen att vara
ensamma hemma.
Ebbe

A1222
Dd8 - f6

Nu är du dysterkvist i onödan. Ser
man på partiet i stort är skillnaden i
pjäser att jag ligger över med torn
m o t  l ö p a r e  +  b o n d e .
Ställningsmässigt är din kung
skyddad bakom en mur av trupper
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medan min kung står som ett fån
helt öppen för attack.

Vi kan gärna byta sida om du vill.

En jul i total ensamhet är vad jag
hemligen drömmer om ibland. Tänk
att få koppla av med TV och alla
filmer....Nåja...

I morgon torsdag åker vi till
Stockholm i snöstormen - om det
blir någon. Vet inte när vi är
tillbaka - troligen mån- eller tisdag.

Sen är det nyår och då är vi alltid
hos broder Sune och super in det
nya året - om man klarat sig genom
föregående period. Framåt vecka 2
återvänder man till normallivet.
/alf

E1222
c3-c4.

Vilket lådvin var det, som var så
dåligt? Vi har tydligen haft bättre
tur: hittills har vi konsumerat 2-3
boxar och de har smakat bra.
Lådvinerna ska också ha blivit
bättre på senare tid.

För en stund sen välte julgranen och
3 liter vatten rann ut över
parkettgolvet! #¤%&//*!!!
Ebbe

A1223
Hej - OCH GOD JUL!
Td5 - f5
I all hast.... Vin- Chill Out.
/alf

E1226
Le3-f4.

I hast. Vi har gäster.
Ebbe

EJSCHACK
Glömde säga att du har försett
EvaKarin med mina rytmiska
kurvor!
Ebbe

A??????
Du måste nog förklara vad du
menar - jag begriper inte ett dugg!
/alf

A RE1226
Ebbe Dagerbo wrote:

> Hej!
> Le3-f4.
> I hast. Vi har gäster.
> Ebbe

Hej du!
Jag begrep inte det här draget
heller. Vi kan inte ha samma
uppställning. Jag har Dam på f6 och
Torn på f5 så din löpare på f4 står
oskyddad.
/alf

E1227
Det var verkligen ett drag i en hast!
Om du inte har invändningar flyttar
jag: De2-d3.

Du har klappat till mig med
“Biorythm for Eva-Carin, birthday
23.4 1956”!! Hennes kurvor kan väl
inte gälla för mig? (fast det vore
kanske inget dåligt byte)
Ebbe

A1228
Tb8 - d8

Jag ber ödmjukt om ursäkt för
denna magnifika tabbe! Fy faan!
Och jag begriper inte hur det har
gått till - i min dator är filen
korrekt. Jag måste ha klickat på fel
filnamn när jag skrev ut. Visst var
det jäktigt och jag hade 8 kalendrar
att skriva ut, men ändå var det
slarvigt.

Nåja, jag sänder en ny uppsättning
blad och hoppas att du vill byta ut
dem själv.

Nu är första delen av julen avklarad
och det gick bra både fram och
tillbaka. Fast spriten tog nästan slut.
Ett barn - Tora - var sjukt och låg
mest och sov med 40 graders feber.
På Juldagen kvicknade hon dock till
och kunde dansa kring granen på
Annandagen.

Nu återstår Nyår. Vi åker till Sune
på torsdag och tillbaka på söndag.
/alf

E1228
Dd3-b3.

Lustigt sammanträffande med Eva
och Karin. Jag har nämligen fyra(4)
ammor: Ingrid, Karin, Eva, Anna
(IKEA!)

“Ammor som är mammor, som en
gång varit flammor”. Det är förstås
i fablernas värld.

Idag råkade jag se en snutt av en
gammal svensk 40-talsfilm (tidigt
40-tal): Trav, hopp och kärlek. Den
spelades in i Hörby-trakten. Man
kunde stöta på (läs den mera
menlösa varianten!) skådespelarna
på gatorna i Hörby. Slutscenen var
inspelad i Stora Hotellets trädgård.
Jag kände väl igen soluret,
fontänen, m m. Kändes litet
sentimentalt.
Ebbe

A1228-2
Df6 - f7

Ammor? Sådana hade jag ingen
glädje av. Däremot fick jag en bok i
julklapp av Eva-Carin - om IKEA
och fenomenet Kamprad.

Beklagar att jag inte visste om att
Hörby var inspelningsplats för
Poppefilmen. Då hade jag nog
struntat i support och tittat en stund.
/alf

E1228-2
Tf1-d1.

Trav, hopp och kärlek var ingen
Poppe-film.

I julklapp fick jag bl a årskalendern
Alla dessa månader med Jan
B e r g l i n  ( O r d f r o n t ) .
Rekommenderas!
Ebbe

A1229
Df7 - e7

Där ser man hur fel man kan läsa i
tidningen. Fast kanske det inte är så
konstigt - SvD hade programmet för
den 20/12 infört den 27/12. Fan vet
vad det var de andra dagarna.

Även jag lär få denna exellenta
kalender så småningom. Annars
fick jag vad jag önskade - kvitto på
att pengar insatts på kontot för
Läkare utan gränser. Det passade
extra bra just nu, och jag har fyllt
p å  m e d  m e r  t i l l  o l i k a
organisationer. Vad annat kan man
göra?

Be till en GUD? Hur kan NÅGON
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tro på att ett övernaturligt väsen
skulle intressera sig för hur dessa
bakterier har det?
/alf

E1229
Sf3-h2.

Nej, inte heller jag tror på Gud i
meningen av ett övernaturligt väsen.
Genom seklernas lopp har däremot
mången potentat fräckt iklätt sig
denna skepnad.
Ebbe

A1230
Sd6 - e4

Nu bär det av till Skåne och Sune.
Vi är tillbaka på söndag efter 1600 -
tror jag.

Hoppas att du nu har fått rätt kurvor
och slipper dras med Eva-Carins!
Och kolla nu noga när du mår
sämre än vanligt. Under tiden
önskar jag dig och Inger ett

GOTT NYTT ÅR!
/alf
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Ett gott nytt år??
Den värsta katastrofen på länge har drabbat Asien - en tsunami efter ett
skalv med styrka 9,1 - det värsta någonsin sedan mätningarna började.
Så finns det dom som ber till Gud - efteråt. Göran Persson är nog bäst som
präst - se sörjande ut är han bra på.

Kan vi någonsin förstå?
Vi, som inte haft krig
sedan 1809 - vi kan
s ve p a  k i s t o r  m e d
omkomna turister  i
svensk flagga - något
som i andra länder bara
sker med omkomna
soldater som dött för sitt
land.

Sverige är fantastiskt.

B i l d e r  f r å n
S y d S v e n s k a n s
nätupplaga
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