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A061201
Tf8 - c8
Men du leder med en bonne, pâjk.

Nu ska här jobbas - trots julen.
/alf

E061201
De3-d3!! För protokollet: ditt Torn
stod på g8, ej f8.

Har varit och bastat och simmat
ikväll, vilket gör mig så trött och
sömnig.
Ebbe

A1202
Kh7 - h8

I kväll firar Sveriges oberoende
television Castros 80-årsdag - till
glädje för alla kommunister. SvD
har inte förstått det självklara i
vänsterns objektivitetsuppfattning
eller definitionen på svenskt
oberoende utan har en sur
ledarrubrik:

Hellre en tyst minut än fyra timmar
i SvT
/alf

E1202
Dd3-d4.

Idag har vi varit i Hässleholm och
begått kulturhusets begivenheter.
Först berättade Lennart Göth om sitt
författarskap. Sedan lyssnade vi på
storbandsjazz.

I kväll har det varit Kuba och Fidel
Castro för nästan hela slanten.
Mycket information om Kuba som i
stort sett var positiv. Det är en
välfärdsstat med fri utbildning och
sjukvård. Barnadödligheten är
mycket lägre än i de flesta andra
länder. Men det är ett fattigt land.
Man saknar olje- och
mineralfyndigheter. USA:s
handelsembargo orsakar stor skada
på ekonomin. Man har fria,
allmänna val utan partiväsende, där
vem som helst får nominera
kandidater. Men det finns ett
förbehåll: socialismen får inte
ifrågasättas. 80% av folket stöder
och hyllar Fidel Castro. Men privat
kunde han tydligen vara en
skitstövel. I den avslutande filmen

berättade en tysk kvinna, Marita, att
han tvingade henne till abort när
hon var i sjunde(!) månaden.

Oj, klockan har blivit mycket.
Ebbe

A1203
Df6 x d4
c3 x d4 Kh8 - h7

Så du orkar se hyllningar till
diktaturer?

Bara 80 % som stöd? I en så perfekt
stat? I nordkorea lär det vara 99 %.
Och fattigdomen i alla länder beror
förstås på USA.

Jag begriper inget.
/alf

E1203
g3-g4. Nu blir det knepigt.

Det sägs att det finns bara “Lögn,
förbannad lögn och journalistik”.
Det är nog väldigt svårt att få en
sann och objektiv bild av
verkligheten. Vems version ska man
sätta tro till? Vad gäller Kuba skulle
jag i varje fall inte välja Svenska
Dagbladets.
Ebbe

A1204
Tc8 - c4

Jo, objektiv sanning är nog en
bristvara - kanske därför att
objektivitet är en definitionsfråga.
Men när det gäller att bedöma stater
finns det en sak man kan titta på.
Vilka stater flyr folk till och vilka
stater flyr människor från?

Det är som med vädret: Säger P4 att
det skall bli uppehållsväder och
möjligen sol , och
Smålandstidningen dessutom
skriver samma sak, då tror Birgit på
detta - även om det regnar.

Själv tror jag som vanligt inte på
någonting men finner nästan allting
möjligt. Utom att det går att lugga
en flintskalle.
/alf

E1204
g4-g5.

Att Batista-anhängare flyr ifrån
Kuba bevisar ingenting.
Ebbe

A1204-2
Tc4 x d4

Batistadiktaturen var självklart ett
snäpp värre än den följande. Och
självklart är det diktaturer av alla
slag man flyr från - höger- eller
vänster spelar lika högt. Chile,
Franco, Kuba, Nordkorea - det är
samma skit när det gäller graden av
frihet och fundamentalism. Castros
kan nog betecknas som en av de
snällaste i den samlingen.
/alf

E1204-2
Th4xh6!!

Jag har så svårt att förstå den
sanslösa ondskan och den sanslösa
godheten i världen. Är vi sadister
och masochister?
Ebbe

A1205
Kh7 - g7

Nå, själv har jag inga problem med
att förstå variationerna i Homo
Sapiens karaktär. Läs historien och
betrakta fenomenet som fakta - sett
utifrån, som åskådare långt borta.
Och håll i minnet den enda
anledningen till vår tillvaro - att roa
Skaparna.

Kom just tillbaka från ögonläkaren.
Vi pratade mest om böcker, men lite
kort sa han att det var tjall på gula
fläcken i mitt högeröga och att det
kanske skulle ordna sig själv eller
så fick man hjälpa till lite. Fast det
sista går jag nog inte med på.

Nu skall jag kolla lite på de böcker
vi utbytte tankar om. Vi verkar vara
överens om en hel del - bl a att Åke
Edvardsson är en tråkmåns.
/alf

E1205
Sf4-h5!!

Idag har jag varit i Malmö och
hälsat på vår vän Jan Nyberg hos
hans syster Birgitta (en förtjusande
människa inom parentes sagt). Jan,
som bor i Sollefteå, har varit på
turné i Sverige och hälsat på en del
av sina barn och barnbarn. Han fick
18 000 tillbaka på skatten, så på
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torsdag flyger han till Kuba för en
tvåveckorsvistelse.

Trött av allt traskande i dag vill jag
nu bara sova.
Ebbe

A1206
Lf7 x h5
Th6 x h5 Kg7 - g6

Sova? Ja, och slippa vakna - det
vore inte så dumt.
/alf

E1206
Th5-h3. (Det ska vara Th4xh5.
Annars var det rätt)

Kan inte komma på något, eller har
ingen lust att skriva om något idag.
Ebbe

A1207
Kg6 x g5

Tja, jag lyckas för det mesta skriva
fel.
Lust? Vad är det?
/alf

E1207
Th3-b3.

Vet du vad olust är? Nå, då vet du
också vad lust är.
Ebbe

A1207-2
Kg5 - f4

Som vanligt håller jag inte med dig.
Däremot - om jag vet vad LUST är
så kan jag nog förstå vad OLUST
är. He he.
/alf

E1207-2
Kh2-g2. (Vid förra draget hade det
nog varit bättre att schacka på g3)

Du är lustig, du.
Ebbe

A1208
Juldepressionen verkar med full
kraft och gör mig oförmögen att
tänka. Men
Td4 - a4
eller jag erkänner mig besegrad
eller vi gör remi.
/alf

E1208
Tb3-f3!! Det ser ut som remi. Men
vi kan nog behöva träna litet
slutspel.

Kan du förklara, varför julen gör
dig deprimerad? Tänk, jag tycker
den piggar upp litet i vintermörkret.
Ebbe

A1208-2
Kf4 - g4

Nej jag kan inte förklara varför ett
misstag för mer än femtio år sedan
får större verkningar under denna
eländiga månad.
Nu skall jag se på Vita Huset.
/alf

E1208-2

Tf3-b3. Jo, det är nog en
remiställning.

Är det äktenskapet du syftar på?

Vad tossigt mycket är här i världen.
Som ex-vis EU:s jordbrukspolitik.
Man har överproduktion av
jordbruksprodukter inom EU, så
bidrag utgår till dem som lägger
sina marker i träda. Samtidigt
intensivodlar man andra jordar med
kraftig konstgödsling, vilket på sikt
urlakar jordarna samt förorenar
vattendragen. Hade man i stället
odlat ekologiskt, hade man räddat
såväl jorden som vattendragen. Och
överproduktionen hade inte längre
varit ett problem.

Ett annat exempel: Samma dag i
samma tidning kan man på ena
sidan läsa om skövlandet av jordens
skogar (i synnerhet regnskogarna)
och/eller om utfiskningen av haven.
På nästa sida kan man läsa om
“god” och glädjande tillväxt i
skogs- resp fiskindustrierna. Det
verkar som om det inte finns någon
kommunikation mellan
hjärnhalvorna.

Lösningen är självklar: ekologin
måste alltid vara överordnad
ekonomin. Men det är tydligen inte
så lätt att få till stånd i ekonomier
(och regeringar) med ofta mycket
kort perspektiv. Hur som helst: ska
kommande generationer ha någon

framtid måste någonting göras! År
2050 anges ofta numera som ett
brytdatum eller deadline. Har
mänskligheten inte löst sina
problem till dess är det för sent; då
är det kört. Huvaligen!
Ebbe

A1209
Kg4 - f4 - eller
ska vi enas om remi? I så fall börjar
jag med vitt e2- e4..

Jo det menar jag.

Tossigheten är väl det enda alla
grupper kan enas om, fast från olika
synvinklar. Ta bara miljövänner
MOT och FÖR kärnkraft. Båda har
samma mål men helt olika åsikter.
Likadant är det på alla områden.
Varje lösning på ett problem står i
konflikt med något annat eller
skapar andra problem. Visst är
lösningen självklar - i teorin, och
om man har vissa åsikter och en
viss genuppsättning - ekologin. Men
tror du verkligen att alla har samma
definition på ekologi? Så är det inte
och därför blir det som det blir,
oavsett alla OM...och man måste....

Men du kan vara övertygad om EN
sak: människan överlever, på ett
eller annat sätt. Men sättet kommer
varken du eller jag att ha något med
att göra. Och för min del är det bara
skönt.
/alf

E1209
OK. e7-e5.
Jag känner mig yr i huvet av att
spela svart.

Nu ropar Inger, att jag ska komma
och dricka kaffe.
Ebbe

A1209-2
f2 - f4

Yr i huvet? Om det bara vore yrsel
ändå. Kanske påverkas vi som
björnarna - ur led är klimatet. Även
om det är skönt att slippa skotta den
vita skiten, gör den att världen blir
ljusare. Nu är mörkret kompakt
både ute och inne i det yra huvet.
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Den dagliga dosen djävlighet består
av tankarna på de stackars kvinnor i
Moskva som inte hade en enda
chans att fly eld och giftig gas. Fy
fan.

I kväll diskuteras lycka på TV har
jag sett i tablån.
/alf

E1209-2
e5xf4.

Det verkar mörkt. Hör du, vi får
dikta oss en ljus värld att fly in i.
Sätt igång och berätta en vacker
saga för mig!
Ebbe

A1210
Sg1 - f3

Men Ebbe. Hur skulle jag kunna
berätta en vacker saga? Den enda
saga jag skulle kunna berätta utan
att hyckla och vara onaturlig skulle
vara deprimerande och tungsint,
ironisk och otrevlig.

På prov köpte jag Drömmaren och
Sorgen av Eva-Marie Liffner - den
fick en översvallande positiv
recension i SvD. Nu har jag läst den
och förstår ingenting av
sammanhang, mening och syfte.
Hennes prosa är vacker och lättläst,
men sen då? Det är som jag ofta
antagit: Förstår man inte är det
säkrast att hålla tyst eller låtsas
omfatta en högre sanning.

På prov köpte jag också Krokodilen,
en äventyrsroman av Herman
Lindquist. Jag har bara läst ett tiotal
sidor, men kommer att läsa färdigt.
På bordet brdvid stolen ligger tre
andra böcker, halvlästa. Jag kan
inte förklara varför och funderar i
bland över magin i att stapla ord på
varandra. Varför är det så lockande
att läsa en bok gång på gång, trots
att man känner igen varje scen?
Och varför tröttnar man på den ena
spännande romanen men slukar en
annan?

Nå, så länge jag kan läsa med ett
och ett halvt öga skall jag hålla mig
vid liv. Att min ögonoperation
troligen är misslyckad beror på att
näthinnan lossnat nära Gula

Fläcken, och därför blir det inte
bättre. Jo, kanske, säger experterna,
läkare och optker. Men det kan ta
tid.

Har man den?

I går gick min färglaserskrivare
sönder. Helt plötsligt blev färgerna
bara varianter på rött. På Dustin ser
jag då ett erbjudande: Köp två
OKI-skrivare och betala för en. Jag
köpte direkt - två för 3196:- i
Nätbutiken. Det är lite mindre än
vad ett ex den senaste modellen
kostar.

Nu väntar jag med spänning - helt
olika bokspänningen - på att
upptäcka hur jag blir lurad av de
strindbergska Makterna.
/alf

E1210
d7-d6.

Nå, en saga är väl till sin natur
onaturlig. Och att fantisera behöver
inte kallas hyckleri, om man inte
utger det för att vara något annat än
fantasi. Så sätt dig på ett rosafärgat
moln och fabulera! “Det var en
gång . . . .”

Ledsamt med din ögonskada. Har
du aldrig funderat på ljudböcker?!
Att ex-vis höra Hasse Alfredson läsa
Fritiof Nilsson Piraten kan tillföra
läsupplevelsen ännu en dimension.

I kväll har det varit Nobelfesten för
nästan hela slanten. Nu är jag trött
och sömnig och vill sova.
Ebbe

A1211
Lf1 - c4

Jodå, jag har flera talböcker, som
jag köpt på mig under årens lopp.
De flesta är i utgående format -
kassetter. Men det finns också CDs.
Bl a daVinci-koden. Men jag har
faktiskt inga större problem med att
läsa. Det är när jag skall syssla med
elektronik som det börjar bli djefligt
svårt.

Det var en gång en man som satt på
ett rosafärgat moln. Han bara satt
där och blickade ut över en massa
andra olikfärgade moln, som vart

och ett hade en människa sittande
eller liggande där och görande
ingenting. Han satt med benen
hängande ut över kanten - det var
håriga och ganska fula ben, med tår
som delikatessköttbullar, fast bleka
och lite krökta. Han satt där och
undrade om benen syntes där nere
från Jorden och om det var troligt
att det fanns någon som hade en
tillräckligt god kikare och om det i
så fall kunde vara någon som
riktade den mot just hans moln.

Han bara satt där och tänkte. Hade
det funnits någon som kunde se alla
tankar som svävade omkring, skulle
han (eller hon- kanske) ha sett en
strid ström av små ulliga tankar
som ploppad upp ikring mannen.
En del av dem var väldigt lätta -
fladdrade till lite och svavade uppåt.
Andra såg mer massiva ut, nästan
som små kulor och de föll alltid
neråt. När han lutade sig fram
kunde han se dessa tankar, som
alltid svävade neråt och han
undrade mycket över vad som hände
med dem när de landade där nere.
Det var som ett skimrande
tankemoln kring mannen - ibland
väldigt tätt - som dimma - och
inbland fanns där ingenting förutom
molnet han satt på.
---------
Vem orkar läsa sånt?
/alf

E1211
Där fick du till det! Jag är redan i
trångomål. Får bli: h7-h6.

Jag tror mig veta, att du tycker det
är roligt att skriva, talangfull som
du är. Tanken var att ge dig en puff.
Men du ville inte nappa på
sagoformen. Kanske deckarformen
skulle passa dig bättre. Vad tror du
om det?
Ebbe

A1212
d2 - d3

Ända sedan jag var ung, mycket
ung, har jag ibland försökt skriva
saker. Men det har alltid blivit
halvfärdiga alster, eller mycket
korta sådana (med vissa undantag).
Problemet är att det går för sakta att
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få ner en handling genom att sitta
och peta på tangenter.

Sen har jag också funnit att det som
fungerar bäst är att skriva i
kåseriform - om man nu är på det
humöret.

Bäst är mina ljudlösa förderag, som
kan handla om nästan vilket ämne
som helst. Och ibland, när jag
under min lärartid, fick hoppa in
som vikarie för någon sjuk lärare,
kunde jag vara riktigt bra på att
hålla en klass helt fångad och
andlöst tyst.

Men nu läser jag vad andra skriver.
/alf

E1212
g7-g5. Det här börjar likna
hawaiischack. Men jag finner inget
bättre drag.

Apropå ljudböcker så är det
Ernst-Hugo Järegård som läser
Fritiof Nilsson Piraten, vilket
knappast gör saken sämre.

Jaja, kåseriformen passar dig kanske
bättre. Jag har ju fått ett och annat
prov på detta och som fått mig att
skratta högt. Det som först faller
mig i minnet är “monstret Bonzo”.
Främst episoden med dig på cykel
och Bonzo som draghund. När ni
kör förbi en bil och chauffören och
du ser dumt på varandra. Kåseri av
bästa märke!

Har du fått erbjudande om att
abonnera på Ingmar Bergmans
filmer? Om ej och du är intresserad
kan du gå in på
“www.bergmansfilmer.se”. Totalt
finns det 23 filmer i serien.
Ebbe

A1212-2
Lc1 - d2

Äntligen lite ro! Hela dagen har
varit jäktig till tusen. Skrivare har
anlänt, paket från Clas Ohlson och
redan halv åtta ringde en man och
undrade lite om CAD. Vi pratade i
tre kvart. En timme senare ringde
han och beställde - mycket arbete
att ordna till det för honom. Sen
ringde en annan firma och undrade

om jag kunde ordna utbildning för
fem pers i Stockholm. Dom hade
EU-pengar som dom ville göra slut
på. Jag tror att jag skickar bollen
vidare till en återförsäljare.

Sen slet jag på de satans skrivarna
så att brocket åkte ut och in som en
bungyjumping. Inte roligt alls.

Men nu djeflar ska jag dricka öl och
läsa.

Nej jag har inte fått något
erbjudande om Bergmanfilmer.
Hade nog ändå inte köpt. Jag tycker
att de flesta är lite för tunga för min
enkla smak. Hans komedier är
däremot underbart fina.

I kväll skall jag spela in en
argentinsk film, som lär vara bra.
/alf

E1212-2
Lf8-g7.

Ajajaj, du får försöka ta det litet
lugnare!

Har du återförsäljare?

Du behöver inte köpa Bergmans alla
23 filmer; du kan välja ut de som du
vill ha.

Idag har jag riggat upp en utegran.
Och i köket är det ett bak och ett
stök.
Ebbe

A1213
Sb1 - c3

Nu skall jag strax åka med Birgit
till Jönköping för återbesök om
hennes opererade arm.

Jo, jag har några återförsäljare, och
jag försöker få fler.

Jaha, och du stökar för fullt med
julmat, förstår jag. Varje år bakas
det kakor här - flera sorter. De
läggs i burkar, som sen åker ner i
frysen. Varje år tar vi upp dessa
kakburkar före jul och slänger
innehållet så att de nya kakorna får
plats. När Pia bodde hemma och
höll till på ridhuset, hamnade årets
kakor i hästmagar. Eller om det var
tjejkompismagar. I år har jag
dessutom slängt ett stort antal

bullar, bakade under tidigare år. Det
är kul med traditioner.

Nu är det tid att åka.
/alf

E1213
c7-c6.

Jaså, du har återförsäljare. Hur
fungerar det med leveranser,
support och fakturering?

Efter alla dessa larmrapporter slog
mig en tankeställare: kanske är vi
en av de sista generationerna, som
ohämmat har kunnat fara kring i
flygmaskiner, bilar, båtar, skotrar,
etc. För så här kan det väl inte
fortsätta länge till? Jag är rädd för
att människan har sin guldålder
bakom sig.

Nu ska jag botanisera i biblioteket
och se om jag kan finna någon
intressant bok att läsa.
Ebbe

A1214
Dd1 - e2

Beroende på hur självständiga mina
åf är, så är det olika med priser,
support osv. Det finns dom som
bara ringer och vill ha ett nytt
licensnummer, resten klarar de
själva. Andra ringer och ger mig
kunduppgifter, jag sänder paketet
och fakturerar sedan åf. Det finns
rabattsatser från 50% till 10%. En
del säljer mer än vad jag gör,
kanske ett prog. varannan dag,
andra gör det en gång om året.

Jag är mycket anpassningsbar.

Visst är det möjligt att du har rätt -
att guldåldern ligger bakom oss.
Men det stämmer inte riktigt med
människans förmåga att hitta nya
lösningar. Självfallet blir allt
annorlunda, men så länge man
klarar sig från världskrig, finns det
möjligheter.

Om du nu tänker på alla
larmrapporter - hur många av dessa
har på något sätt påverkat ditt liv i
negativ riktning?
/alf
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E1214
Sg8-e7.

Om larmrapporterna påverkat mig
vet jag inte. Det är väl möjligt, att
jag har fått i mig litet dåligheter av
luft, vatten och mat, etc. Men det
finns ju miljoner andra människor,
som blivit drabbade av
miljöförstörelsen.

I kväll ska vi gå på teater och se
Rikard III med Rikard Wolff i
huvudrollen. Det lär vara en bra
föreställning.
Ebbe

A1215
e4 - e5

Om vi håller oss till roliga
miljönyheter, så läste jag i tidningen
om mannen som gör miljöbränsle
av allt det fett som kommer från
amerikanska fettsugningskliniker.
Det var enorma mängder....

Så har vi årets Nobel-
fredspristagare, som är ett gott
exempel på hur förhållanden i
världen förbättras.

För att inte tala om den globala
uppvärmningen som gör att mindre
energi går åt för att värma våra hus.
HURRAH!

Sen har vi de nya metoderna för att
bekämpa skadeinsekter med
feromoner - effektivt och utan
miljöförstöring.

Hoppas Rikard 3 gjorde bra ifrån
sig. Är det han som gastar om att
byta kungariket mot en häst?
/alf

E1215
d6-d5.

Jo, det stämmer, det är Richard III:
“A horse! My kingdom for a horse.”
(Shakespeare 5,4).
Ebbe

A1215-2
Lc4 - b3

Ja, tänk vad man kommer ihåg av
onyttiga kunskaper.
/alf

E1215-2
0-0.

Gräsänkling. Inger och Evy, en
kollega, har rest till Stockholm.
Åter först på tisdag.

Nu ska jag skriva julkort. Du får
inget.
Ebbe

A1216
Jodå det har kommit. Men jag har
inte haft tid att titta på
schackbrädet, och har det egentligen
inte nu heller.

Jag har snurrat som en skållad råtta
framför datorn - måste göra något
kul åt barnbarnen i Malmö. Det
skall bli en skattjakt med chiffer och
sökning på nätet och det är fan vad
man ger sig in i. Och vad tid det
tar.

Men nu....
h2 - h3
/alf

E1216
Se7-f5.

Jag blev nyfiken på den där
skattjakten med chiffer. Är det för
omständligt att berätta om den?
Kanske något jag kunde ta efter?
Ebbe

A1217
Nu har du mig i fällan!
De2 - f2

Att berätta om det är
ganska omständligt,
men när jag är färdig
kan du få en kopia -
mot absolut
tystnadslöfte. I korthet
går det ut på att lösa
chiffrerade
meddelanden och
använda dessa som
länkar på internet för
att ta reda på saker.

Tillbaka till jobbet!
/alf

E1217
Dd8-e7.

Jag tackar. Men gör dig
nu inget större besvär
för min skull.

Nu ska diska och städa.
Ebbe

A1217-2
0-0-0

Min framförhållning är ett halvt
drag. Det blir inte mer på fem
minuter.
/alf

E1217-2
Lc8-e6.

Kanske vi ska chatta?
Ebbe

A1217-3
Sd4 - e2 - i all hast. Det verkar
virrigt på brädet...

Chatta? Aldrig med min kofot.
Inget chatprogram i min dator. När
barnbarnen började chatta på min
dator sa Skandiabanken att jag hade
blivit omyndig. Fan vet varför, men
så är det i datorvärlden.
/alf

E1217-3
Sb8-d7. Jo, din häst stod på c3, men
hamnar likafullt på e2.
Ebbe

A1218
g2 - g4
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Ja, i stressen klarar jag inte
rutnummer - nej förresten, det gör
jag inte utan stress heller.

Och det här förvirrade brädet är
rena nippran.

Jag arbetar med bilder och text - det
är ett tidskrävande sysselsättning.
Tack och lov att alla håller på med
den satans julen och låter bli att
ringa om problem och annat!

Här får du ett litet julkort - som du
ser är man jagad!
/elf

E1218
f4xg3, e p.

Dråplig bild, även om jag kanske
inte förstår den till fullo.
Ebbe

A1218-2
Se2 x g3

Förtryckt alf (elf) sitter i sin stol.
Stor, tjock, tung tomtedrummel
sätter sig i stolen. Kan sen inte hitta
sin medhjälpare - av förståeliga
orsaker. Avsvimmad av ångorna?
Söndertryckt? Mycket möjligt.
/elf

E1218-2
Sd7-c5.

Nu tilldrar sig väl detta i fablernas
värld. Så kvickt förvandlar du dig
till Karl Alfred, käkar en burk
spenat och sparkar tomtedrummeln
långt ut i det blå.
Ebbe

A1219
Ld2 - c3

Det lustiga med bilden är att den
kan tolkas på många olika sätt. Men
så är det ju med fabler....

Nu har jag i alla fall blivit färdig
med malmöbarnens deckargåta.
Kanske dom löser den, eller också
struntar dom i allt i hopa.

Fem minuter max kan jag hålla på
med något. Birgit städar. Måste ta
ner allt på översta hyllorna i
köksskåpen. Så torkar hon hyllorna.
Sen skall jag sätta upp allt skräpet
som vi aldrig använder igen.

Jag håller på att bli vansinnig.
/alf

E1219
Sc5xb3!!!

Städsla piga! Eller anlita “Magic
Cleaner” - gör rent som en tornado
på nolltid.
Ebbe

A1219-2
c2 x b3

Ack ja. Vissa problem har ingen
lösning - därför helt mämnonödiga.
/alf

E1219-2
Sf5xg3.

Har ni gran - ute och inne? Vad
kostar granarna i er skogsbygd?

Jag köpte en Omorica som utegran
och en Kungsgran som innegran.
De kostade 150 resp 339 kronor,
vilket var betydligt mera än i fjor.
Det sägs vara granbrist i år.

Har du några bra julklappstips? Och
vad har ni på julbordet? Äter ni
lutfisk?

Förresten jag har glömt: var och
med vem firar ni jul och nyår?
Kanske i Tjörnarp?
Ebbe

A1220
Df2 x g3

Nix vi har ingenting i barrväg -
varken ute eller inne. Skönt!
Däremot har vi två ljusslingor, en
på fram- och en på baksidan av
huset. Har ingen aning om vad
granarna kostar här just nu. När jag
köpte tidigare så tror jag att det var
ca 150:- men jag kan ha fel.

Julklappstips: Böcker, Sprit, Tobak,
kalsonger, kvitto på insatta pengar
till hjälporganisation - nej, jag vet
inte. Det beror väl på vem som skall
ha.

Julbordet: Grönkål, skinka, omelett,
5 sorters sill, ägg, lax, Janssons,
brunkål, osv osv.

Öl, vin, och brännvin - massor.

Vi är alltid hos Pia vid jul.
/alf

E1220
Hej - och tack för julklapp!
a7-a5.

Nu satte du mig på pottkanten. Jag
har ju inte sänt någon klapp till dig.

Får se om jag kan finna på något nu
i efterhand.

Men inte lutfisk? Jaja, det ska ju
vara så nyttigt att skölja lever och
njurar med brännvin. Och så några
magborstare!

Nyår brukar ni väl fira i Tjörnarp?
Ebbe

A1220-2
Th1 - g1

Jag har inte sänt någon julklapp!
Bara ett julkort och lite reklam. Jag
vill inte ha några julklappar!!

Jo, en del förvirrade äter lutfisk - en
norsk galenrätt för folk med
skadade smaklökar.

Sprit är det enda försonande med
julen.

Jo, nyår avskjuts i Tjörnarp.

Nu skall jag fortsätta slå in paket i
vackert papper som sen rivs av med
stor iver.
/alf

E1220-2
c6-c5.

Även jag håller på att slå in
julklappar. Enligt order ska det vara
grötrim också. Ett är jag redan klar
med. Det gäller en
nässköljningskanna till Elin, som är
pollenallergisk. Jag kvad följande:

Att från allergi bli fri
är ej längre drömmeri!
När du av pollen
är yr i “bollen”,
kan du med denna kanna
få dem att vägra stanna!

Vilken skald har inte världen
förlorat i mig.
Ebbe

A1221
Hej Atterbom!
d3 - d4

Vissa saker vägrar jag att utföra -
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krysta fram grötrim hör till dessa.

Men skalda på du.
/alf

E1221
Atterbom? Ääsch, det är bara som
du säjer!
a5-a4.
Ebbe

A1221-2
b3 x a4 och du, troligen Ta8 x a4
a2 - a3

Det här partiet har jag snart
förlorat. Gör nu inga misstag!
/alf

E1221-2
c5-c4.

Det är mycket med rymden nu. Det
saknas inte kritiska röster:
Rymdprojekten kostar miljarders
miljarder. Än mer kostar kriget i
Irak.

Därför får mer närliggande behov,
som skola, vård och omsorg, stryka
på foten. USA:s statsskuld har nu
nått astronomiska siffror. Hur ska
det sluta?

Läste någon gång, någonstans om
ett vådligt scenario: det kunde vara
möjligt, att i rymden placera slipade
spegelglas, vilka som brännglas
kunde riktas mot jorden. Huvaligen!
Vad tror du om det? Är det kanske
det som man förbereder?
Ebbe

A1222
Hej, och tack för julklapp. Inte visse
jag att det fanns sådana finesser att
tillgå!
Lc3 - b4

Hur det skall sluta? Det vet du väl
Ebbe!? På alla områden - åt
HELVETE!

Rymdspeglar som kunde bränna
bort stora delar av mänskligheten
vore väl inte så dumt. Inga avgaser,
radioaktiv strålning eller annat lurt.
Bara effektiv död. Men tyvärr,
tyvärr. Tekniskt och ekonomiskt är
det ogenomförbart - det finns ju som
du vet mycket bättre sätt att fixa
massdöd på det här klotet - om man
vill.

Jag kan rekommendera tidningen
Ny Teknik, som presenterar
teknikutvecklingen på ett bra sätt.

Tänk om man kunde dra i
livssnöret! Fast i morgon, den 23/12
börjar det bli ljusare igen.
/alf

E1222
Donnerwetter! Jag såg faran
tidigare, men glömde bort den.
Nå, Ta4xb4. Du slår tillbaka:
a3xb4. Jag igen: De7xb4.

När drar ni iväg mot Stockholm?
Och när kommer ni tillbaka?

Nu ska jag lägga en sista hand vid
julklapparna. Får se om det rinner
till något rim också.
Ebbe

A1222-2
Sf3 - e1

Vi åker norrut i morgon så tidigt vi
hinner. Så detta är mitt senaste mail
tror jag. Hela kvällen går åt till att
säkerhetskopiera, planera, packa
osv. Som du förstår är jag nästan
ensam om detta.

På tisdag är vi tillbaka om ingen
väg rasar under oss, eller någon
elak jävel ställer till det.

God Jul på dig och oroa dig
inte för mänskligheten. Det är den
inte värd. Jag hoppas du ser Den
Undre Världen - senast om spindlar.
Det är mig en gåta att någon
tänkande människa kan tro att
denna värld är tillkommen av en
slump. Och jag begriper inte heller
hur man kan finna någon motsats
mellan ID och Darwin.
/alf

E1226
Hej - och
god fortsättning på julen!
Le6-f5.

Hoppas att du har haft en glädelig
jul.

För dagen kan jag inte komma på
något mera att säga.
Ebbe

A1227
Dg3 - c3

God fortsättning på dig själv!

Inte blev det tisdag vi kom tillbaka
inte. För mycket festande in i det
sista - stor sammankomst på
annandagen - 8 vuxna och fem barn
- för att göra slut på all mat, öl och
nubbe. Jag lade mig i sängen vid
halv ett och orkade inte upp så
tidigt som önskat.

Men nu närmar sig i alla fall slutet
även på detta års julblotande och
snart är det ett helt års frist till
nästa.

Inte heller jag kan komma på något
vettigt att skriva om - huvet är helt
tomt, så tomt att det inte ens gör
ont.
/alf

E1227
Db4-a4.

Förstår inte att du pallar för så
mycket mat och brännvin.
Protesterar inte magbrocket?

Skådespelerskan Maj-Britt Nilsson
gick ur tiden häromdagen. Jag blev
riktigt ledsen. Var förälskad i henne
en gång. En vår minns jag särskilt.

Men om döden har jag nog talat
tillräckligt. Om dess grymhet,
ofattbarhet, sorg, saknad, vemod,
etc. Och om hur ens bild av världen
krackelerar litet varje gång, när
någon lämnar den.

Nu ska jag läsa litet bok, tills jag
blir sömnig.
Ebbe

A1228
Se1 - c2

Vadå pallar? Jag äter nästan inget
och dricker bara öl - inte konjak,
inte likör, inte whisky, inte vin men
några små, små nubbar. Jag brukar
må jättebra, och varje gång går jag
ner lite i vikt.

Tråkigt att du tar dödsfall så hårt.
Eller var Maj-Britt också kär i dig?
I så fall....
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Men annars kan man ju se det som
en befrielse när någon äntligen får
lämna jämmerdalen utan större
lidande - enligt alla religioner är det
ju ett verkligt lyft.

Nu har jag varit ute och tvättat bilen
bara för att man inte skall få
kläderna nerskitade. Den var svart
av vägblandningen asfalt,
spolarvätska, olja och annat. Dubbar
borde förbjudas - det är de, som
åstadkommer svartheten. Och så
blir den likadan igen efter nyår - en
evig persedelvård.
/alf

E1228
Tf8-b8.

Betr religion skulle jag vilja
rekommendera dig att prenumerar
på Nya Fritänkaren till det facila
priset av 100 kr för ett år. Lägger
du till 20 kr får du dessutom ett ex
av boken Välj själv! Fritänkaren är
sympatisk: tar emot inlägg från
“alla” håll. Plusgirokonto nr 27 07
13-1.
Ebbe

A1229
Tg1 - g3

Jag tittade in på några sidor med
Fritänkaren, men var det så mycket
religion där? Konst, musik och
resor mest tyckte jag. Men det finns
kanske olika upplagor. Tack för
tipset!

I morgon åker vi till Skåne och
våren.

Hur går det för dig på börsen? Själv
är jag ganska nöjd. I går tog jag
hem en deklaration från Avanza -
den visade att vinsten var 70000
och förluster på gamla skräpaktier
76000. Lite kompensation för allt
det jag förlorade en gång då börsen
kraschade för ett antal år sedan.

Och bara 27000 i restskatt! Men det
fanns redan på mitt skattekonto.
Stackars Sune hade för mycket på
sitt skattekonto så han fick
påbackning. -Vi vill inte betala
ränta på dina pengar, sa
skatteverket. Nu skickar vi tillbaka.
Tänk så det kan bli....
/alf

E1229
Lg7-f8.

Börsen: när går “tåget” nästa gång?
Hur länge ska man våga stanna
kvar?

Med jämna mellanrum slår
finansvalparna till och tar hem
vinsterna. Sedan får småspararna
och pensionsfonderna svara för en
ny börsuppgång.

Sådan är kapitalismen . . ..
Ebbe

A1229-2
b2 - b3

Lite skrattretande är det allt när
man hör sådana konspirationsteorier
framföras..! Jag förstår att du är
verkligt insatt i finansvärlden.

Fast å andra sidan vet jag ju hur det
går till i hästvärlden, där en del
smarta maffiakillar gör allt för att
haussa, muta, manipulera stallfolket
och spelbolagen för att med jämna
mellanrum dra in vinsterna från
spelberoende kapitalismoffer och få
dem att varje vecka satsa, satsa.....

Ha det kul i nyår och låt dig inte
luras för mycket av dessa spelkusar!
/alf

E1229-2
c4xb3.

Nja, det är ingen konspirationsteori.
Det är ju ett normalt kapitalistiskt
beteende. Man kan bli
nobelpristagare i ekonomi genom att
försöka sia om svängningarna på
börsen.

En ny tanke: det tycks vara så, att
varje styrelseskick legaliserar någon
form av kriminalitet.
Ebbe

A1229-3
Dc3 x b3

Men börsen fungerar inte så som du
skrev. T ex - när IT-bubblan sprack
för några år sedan blev de flesta
överraskade, alla utom en. En
sentida Nobel var chef för en av
pensionsfonderna och han var en av
de få som sålde i tid. Alla övriga -
proffs och småsparare, förlorade
pengar. Tänk på Penser, som blev
av med praktiskt taget allt. Det är
inte så att vissa klippare och
finansvalpar är vinnare. Istället är
det så att alla, som inte funderar
själv, råkar illa ut. Särskilt de som
lånar för att köpa aktier i en
uppgående börs, lever farligt. Själv
förlorade jag ca 300000, men det
gjorde mig inte så mycket. Och inte
tyckte jag annat än att det var mitt
eget fel. I dag verkar det som om de
flesta blivit försiktigare - även jag.
Tidigare behöll jag aktier och
fonder hela tiden och satsade på
riskbolag. Nu köper jag och säljer
nästan dagligen.

Kan du säga mig vad som är
skillnaden mellan att använda
börsen som en spännande marknad
eller att försöka vinna på hästar,
lotto, bingo, och annat som för det
mesta handlar om tur?

Och nog har småspararna det
betydligt bättre under kapitalismen
än under kommunismen.

Självklart föder alla styrelseskick
sin kriminalitet. Men vad menar du
med legaliserad

riminalitet? Att det är kriminellt att
tjäna pengar på att köpa och sälja
aktier? Att det är kriminellt att
utnyttja kunskap och
slutledningsförmåga?
/alf
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