
Internet mail Ebbe - Alf 9906-07
A03
Välkommen tillbaka till webben!
Dg2 - f2
Ett satans parti det här. Bara en
satans massa bönder. Nej, jag är
inte berusad - än. Men jag tänker
bli.
Jag tittar i tidningarna efter TV-
programmen som jag kan se och
förstår att jag måste skaffa en
parabol så jag kan titta på Discovery
eller någon annan kanal med vettiga
program.
Det händer nämligen att jag helt
plötsligt inte är överhopad med
arbete, inte har något intressant att
läsa, utan bara skulle vilja titta på
något intressant.
Låt se: Vi har Lek & frågesport,
SÅPA, Såpa med proffstyckare,
samhällssnyft, svenska filmer från
30-talet, ståuppkomiker som talar
om sex och en och annan ljusglimt
som Tom & Jerry samt Seinfeldt.
Finns det ingen i Europa som gör
spelfilm med verklighetsunderlag -
Verdi, Michlangelo, Picasso (jag
minns fantastiska filmer från förr
dä r  Mun ch  och  da  Vi n ci
porträtterades) eller passar de inte
svenska folket - det historielösa
folket?
/alf

E03
Tb8 - b6.
Parabol - tja. Vad kostar en sådan?
Ebbe
P S “Gör Så Här” fordrar din
namnteckning. Jag översänder
talongen, som du sedan kan
vidarebefodra till GSH.

A04
h3 - h4 I all hast... /alf

E04
Dg5 - f6.
Ur årets “Blandaren”:
- Vem byggde kinesiska muren? - ?
- De kinesiska murarna.
Ebbe

A05
Ke1 - d1
Har just kommit hem från
festligheter hos grannen, som har
studentbarn. Mycket god mat och

sprit som yrat till det hela lite
grann.
/alf

E05
Lc8 x g4.
Betr. parabol: är det inte stora
nyheter/förändringar på gång? Och
b ö r  m a n  i n t e  a v v a k t a
millennieskiftet?
Nu ska jag spela litet bridge med
datorn.
Ebbe

A06
Sc3 - a2
Vilka fantastiska tabbar man kan
åstadkomma när man är riktigt på
hugget! Va!? Skynda dig och gör
slut på detta satans parti!
/alf

E06
Lb4 - c5.
Tyvärr ser jag ingen mattställning
än.
Bertil Branning, som du sålde
sommarstugan till, finns ej längre.
Jag blev litet ledsen, när jag läste
dödsannonsen. Det var en sympatisk
grabb. Vi umgicks litet under barn-
och ungdomsåren. Bl a minns jag,
att vi kokte knäck hemma i hans
kök. Det känns litet sorgligt, att vi
aldrig kommer att ses igen.
Hä r om da gen  l ä s t e  ja g  en
dödsannons över Ebbe Hansson. Det
kan väl aldrig vara ett omen?
Ebbe

A07
Df2 - f1
Gratulerar till ditt omen - för visst
är det ett sådant! Fast nu är du ju
odödlig - så fattar jag ditt omen!
Parabol tror jag visst att man kan
skaffa sig när som. Det är väl
digitalTV man pratar så mycket om
- med markburna kanaler.
Fast ju längre man väntar ju bättre
är det. Men jag vet inte. Jag följer
inte utvecklingen längre.
I dag har jag sysslat med telefon
h el a  da gen .  Nä r  ja g  h a r
snickerimaskiner igång hör jag inte
telefon. Så nu har jag fixat en
jättesiren som tjuter till när det
ringer. Tror att jag skall höra den -

annars får det bli ljusblixtar. Fick
ditt brev idag. Jag sänder lappen
direkt till Bonnier eller?
/alf

E07
Lg4 x f3. Jo, du ska sända talongen
direkt till förlaget.
Det är förvisso ingen tillfällighet,
att jag nämner dödsannonser: det
har med åldern att göra. I yngre år
spejade man i första hand, i tur och
ordning, efter förlovnings-, bröllops-
och födelseannonser.
Jag har klippt häcken idag och är
dödstrött: armarna känns som
spaghetti. Tror jag går och lägger
mig direkt. Ja, jag gör det.
Ebbe

A08
Th1 - h2
Lustigt - jag har aldrig tänkt på
detta med familjesidorna. Jag kan
inte minnas att jag överhuvudtaget
stannat till för att läsa sådana
nyheter och annonser - jo när det
begav sig och man själv var
inblandad.
Och Birgit klagar övar att jag inte
minns något alls av allt det som
hände när barnen var små. Det är
som om jag inte hade någon historia
alls. Jag kanske bara inbillar mig att
jag lever.......
Jag ligger på knä och byter ut
sargen kring poolen. Det märks att
man blir äldre, stel och stabbig blir
man. Även jag skall klippa häck
men det får bli en annan dag.
/alf

E08
Jag gör kort rockad: 0 - 0.
Inger ska ha semester veckorna 25,
27, 30, 31 och 32. Det innebär, att
du är mest välkommen i veckorna
26, 28, 29 och 33. Jag ger dig
vägbeskrivning redan nu, så är det
gjort.
Du kör mot Karlsborg över
Jönköping och Hjo. Någon mil ifrån
Karlsborg kommer du till ett stort
vägskäl. Till vänster går vägen mot
Tibro, Skövde och Skara. Du tar till
höger. Efter 50 meter tar du av till
vänster mot Mölltorp och Forsvik
12 km. Du kör genom Forsvik
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(passerar slussen vid Göta kanal)
och tar sedan till vänster vid skylten
Undenäs 9(?) km. När du passerat
50-skylten vid infarten till Undenäs,
kör du ytterligare 300-400 meter
och tar första avtagsvägen till
vänster (du är nu 3 km från vår
stuga).
Nu bär det utför. Vid backens slut
tar du tvärt till vänster. En smal,
vindlande grusväg för dig till Näs
b r yg g a ,  s o m  n u m e r a  ä r
småbåtshamn. Väl i hamn ska du
fortsätta ytterligare 300-400 meter.
Vårt hus är det fjärde på höger
hand, om vi räknar det stora,
nytillbyggda huset mittemot bryggan
som hus nummer ett.
Vi har sjötomt. Vårt hus ligger
endast ett 20-tal meter ifrån
sjökanten. Det står en grön
trädgårdsmöbel med parasoll (om
det inte regnar och blåser) på
planen framför huset (i två
våningar). Vi har en liten brygga
samt roddbåt.
Jag tror det räcker så. Eller har jag
glömt något?
Vår adress är: Ellensnäs 9338, Näs,
546 94 Undenäs. Tel 0505-202 49.

Ja, så får vi hoppas, att det blir av!
Ebbe

A09
Kd1 - d2
Det var en massa tider att välja på.
Och din vägbeskrivning verkar att
vara så bra att jag inte borde köra
vilse mer än några få mil.
F ö är jag dödstrött och orkar
knappt sitta upprätt. Jag hade gärna
velat diskutera Osmo Vallo men det
får bli en annan gång
/alf

E09
Lf3 - h5.
Var det poolkanten, som tröttade ut
dig? Persedelvård var det tristaste
man visste i det militära. Och sen
utmynnar livet mest i persedelvård!
“When will we ever learn, when .
.”

Idag har jag vänt en kylskåpsdörr.
Det var ganska knepigt, ty Gör Så
Härs kylskåp var inte konstruerat
som mitt.

Lördagen den 19 juni åker vi
förmodligen till Undenäs.
Nu ska jag gå och knyta mig - tror
jag.
Ebbe

A10
Se2 - g3
Jo det är poolsargen som tröttar ut
mig. Jag kan ju inte göra något på
det enkla sättet utan måste krångla
till saker efter eget huvud, och då
tar det tid och besvärligt - men det
blir snyggt! tycker jag.
Persedelvård - där sa du ett sant
ord. Ibland tycker jag att hela livet
är ett enda persedelvårdande - alla
satans saker man har runtomkring
sig och som man måste ta hand om.
När jag var yngre upplevde jag det
inte som ett problem - det har
kommit nu när kroppen är stel och
smärtgivande, när musklerna inte
orkar och man bara längtar efter att
få sitta ner och läsa. Och det tänker
jag göra nu - har nyss slutat arbeta
och skalll ha ett glas rödvin.
/alf

E10
Df6 x f1.
Jag skulle kunna berätta, att idag
har jag städat, lagat mat och diskat.
Men det är ju inget intressant - så
det gör jag inte.
Ebbe

A11
Ta1 x f1
Var det inte du som ogärna bytte
damer? - Jag kommer osökt att
tänka på en kul novell av Roald
Dahl - Hustrubytet. Har du möjligen
läst den? Den är första historien i en
bok med samma titel.
Jaså du städar, lagar mat och diskar.
Precis som alla andra - en ganska
ointressant sysselsättning. Jag
började fundera - vad gör jag som
skulle vara intressant för andra -
rent allmänt - att få veta. Finns det
egentligen något? Vid närmare
eftertanke ....nej...
/alf

E12
Lh5 - g4.
Jo-visst är det tråkigare att spela

utan dam, men enligt min
bedömning var det nödvändigt att
slå av.
Nä, där har du fel: fortsätt gärna att
berätta om vardagligheter och dina
funderingar däromkring! Det är
nöjsamt att ha någon att prata med.

Ebbe

A13
h4 - h5
Jaha nu är vardagen spännande. Har
nyss varit i Nässjö och hämtat två
barnbarn + deras mormor, som skall
besöka vänner i Småland.
Mamman sitter nu i Malmö och är
livrädd för att barnen, Julia och
Arvid skall falla i POOLEN. Tur att
föräldrarna inte såg när jag hade
flickan på pakethållaren och cyklade
UTAN hjälm och UTAN barnstol!.
Tur att ingen hörde när jag sa: Håll
ut benen för jag vill inte ha tjejblod
på mina ekrar i bakhjulet!
Nu blir alla rutiner totalt omändrade
och det kan kanske behövas. Man
stelnar i gammelmanstänkande - i
kapp med stelnande leder, rygg m
m.
Nu sitter de och bygger LEGO och
är fortfarande sams. Tro nu inget
annat än att de är trevliga och
gulliga barn och att det är roligt att
ha hand om dem - även om det är
jobbigt. Vänta får du se!!!
/alf

E14
d6 - d5.
Arvid? Heter inte pojken Albin? Det
sägs att relationerna till barnbarnen
ofta är bättre än de till barnen.
Tycker du, att det stämmer?
Idag har vi EU-röstat. Undrar just
vad du har tagit för ställning. Jag
tycker det är knepigt: det finns goda
argument både för och emot EU.
Till slut blev det f ö r. Jag menar,
EU blir väl vad vi gör det till. Det
verkar vara mera just och
meningsfullt, att söka påverka EU
inifrån än utifrån.
Den svenska politiken har varit
opportunistisk i överkant: man är
med - men ändå inte med, etc. I ett
litet längre perspektiv är det kanske
livsnödvändigt för europerna att
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hålla samman. Man ska nog inte
vara för blåögd, vad gäller synen på
framtiden.
Ebbe

A14
Th2 - h4
Jo en av dem heter Albin och den
yngste Arvid. Albin kommer hit
enam senare under sommaren -
kanske för att han skall få mer tid
med mig - ut och paddla, ev ligga i
tält i stora vilda skogen och bygga
fågelholkar eller lådbilar i källaren.
I dag när vi satt vid matbordet och
åt kyckling sa Arvid till mig: Har
du en stor snopp farfar?
Två äldre damer föll på att få stopp
i matkanalen - själv välsignade jag
för en gångs skull det svenska
språket med sitt unika LAGOM.
Barnbarn stiger upp halv sex och är
vansinnigt aktiva fram till 8 - 9 på
kvällen. Då känner man sig som en
gammal illaluktande disktrasa som
helst vill bli urskjöld och indränkt i
sprit. Det tänker jag bli nu. Godnatt
- även om det är tidigt.
EU - vad är det? Jo jag röstade -
håller med om vad du skrev och har
kanske fler synpunkter vid ett annat
tillfälle.
/alf

E14-2
Lg4 - e6.
Det är lustigt: jag har tagit två
bönder, men det tycks du bara ha
tjänat på.
Arvid är tydligen en liten spjuver.
Jag skrattade högt. Du skulle svarat:
Fråga farmor! Det hade förhöjt
stämningen vid bordet ytterligare.
Om du kommer och hälsar på mig i
sommar: vilken vecka är då mest
sannolik?
Ebbe

A15
Sa2 - c1
julia har skrivit detta!
ARVID ÄR SJUK.
Visst är det så att man alltid
kommer på vad man skulle ha sagt
efteråt. Här är dagens vers som jag
hittade i Svenska Dagbladet:
Det är vackrast när det skymmer
all sobril som magen rymmer

lägger världen i ett dunkelt ljus..
/alf

E15
d5 - d4.
Jag kontrar med en dikt ur DIK,
som nog kan falla dig på läppen.
Eftersom formateringen (eller vad
det heter) förmodligen blir konstig,
avslutar jag varje rad med #. Den
heter “Multikultur” av Marius.
Förr drog en lukt av gammalt
svettigt ylle,#
av ärtsoppa och Volvo genom
landet.#
Nu tar herr Svensson chartern när
han kan det,#
och brynt av playors sol lyser hans
nylle.#

Han äter bagels, kebab, pizza,
sushi,#
hamburgare, tzatsiki, dricker cider,#
och verkar leva i helt andra tider#
som det är mera fart och fläkt och
rush i.#

Den internationella latexväven#
har ersatt vadmal, fårull, lump och
linne.#
Nu är det andra grejer som är
inne!#

Ja, tiderna förändras och vi även!#
Vår era kallas multikulturell!#
Det syns på svenska gator varje
kväll.#

Betr Undenäs kommer jag nog att
vara i Osby vecka 26.
Hur gammal är Arvid och dina
andra barnbarn?
Jag gnor i trädgården varje dag.
Svetten lackar, det knarrar i det
gamla skrovet - och jag blir så trött,
så trött.
Ebbe

A16
Sg3 - f5
Enligt Birgit är Albin 7, Julia 6,
Arvid, 4. Övrig två vet jag inte så
noga - glömde fråga. Men jag tror
att Frida är 5 och Tora ca 2-3.
Multikultur var icke så tokig! Själv
är jag halvtokig av trötthet. Men
vattnet i poolen är nitton så i kväll
blir det BADA. FAst Pernod och
vatten är kanske inte så bra. Fast
det kommer jag att få reda på.

Julia har ritat en massa BMP-bilder
åt dig - jag sänder en annan gång -
eller kanske inte. Hon är ingen
Picasso än så länge.
/alf

E16
Tb6 - b7.
Det är sent och jag är för trött att
skriva brev.
Ebbe

A17
Sc1 - e2
Trött? Vänta du tills du har haft
hand om barnbarn, gulliga varelser
- då kommer du att veta vad trötthet
är. I morse vaknade Arvid 0400....
/alf

E18
Lc5 - b4!
Det verkar låst. Det verkar remi.
Jo-jo: “Dessa små djävelungar -
avbi ldade som änglabarn  i
marsipan!” (NN)
Även jag funderar på parabol. Har
du kollat upp vad det kostar, etc.?
Avgifter? El ler  är  det  en
engångskostnad?
Jag har ett problem - med fågellort.
Di små fularna sätter sig nämligen
på min TV- antenn och skiter ner
på min markis och balkong. Har
läst att en rovfågelsattrapp kan ha
avsedd verkan.
Skulle inte du, som har verkstad,
kunna hjälpa mig med att tillverka
en dylik!? Den behöver inte vara
särskilt naturtrogen. En karikatyr,
med accentuerad näbb och stora
gula ögon, är bättre. Den behöver
inte vara flerdimensionell. Det
räcker med en profilsågad brädbit
(eller kanske plåt). Du får självfallet
betalt för den. Vad tror du om
saken?
Det är synd att stöna över den
sällsynta värmen. Men - puh!
Ebbe

A18
Th4 - g4
Än är det väl för tidigt - någon av
oss kan ju göra ett fatalt misstag..
Jag vet nästan ingenting om
paraboler och sådana grejor. Inte
vad det kostar heller. För några år
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sedan hade jag hand om en grabb
som inte trivdes i skolan och
busade. Han hade egen firma och
sysslade med paraboler. Jag hade
tänkt anlita honom om det blir av
för min del.
När det gäller fågelskit ställer jag
gärna upp med att såga ut en
skräckinjagande profil. Men hur vill
du att den skall se ut?
Sune och kåsören Svanberg i SvD
hade samma problem med svalor
som byggde i lador och skitade ner.
Svanberg hittade lösningen -
hissade upp en transistorradio
inställd med lagom volym på det
fåniga programmet FaxoFonen från
Kristianstad - och svalorna flydde.
Inte ens dumma fåglar står ut med
det ta  -  en l igt  Svanberg -
rekordtöntiga program.
I morgon åker vi till Malmö med
barnbarn - och snabbt tillbaka igen.
I dag har vi varit på Astrid
Lindgrens värld tillsammans med
tvåtusen andra trötta mor- far- m
m-föräldrar. /alf

E18-2
Nu är det något fel: min Löpare b4
har schackat din Kung på d2. Är
det möjligen Arvid som varit
framme?
Hur attrappen ska se ut? Så grotesk
och skräckinjagande som möjligt!
Helst skulle man naturligtvis ha
rovfågeln monterad som vindflöjel.
Men  det  bl i r  ka n ske för
komplicerat.

Det är fråga om en idéutveckling.
Vad jag läst är nämligen följande:
En australisk flygplats hade problem
med fåglar (de kan hamna i
motorerna och orsaka haveri). För
någon tändes en glödlampa och
man beslöt att måla stora
rovfågelögon  på  star t -  och
landningsbanorna. Och si - det
funkade! Så jag upp på taket och
målade gula rovfågelögon på det
svarta skorstensloket. Det fungerade
drygt ett år. Men nu tycks jag inte
kunna lura dem längre.
I morgon förmiddag åker vi till
Undenäs. Söndagen den 27 juni är
jag tillbaka i Osby igen - men blott

för en vecka. Sen bär det iväg till
Undenäs igen och då stannar jag
nog 4-5 veckor. Kul om du kunde
komma och hälsa på! Ebbe

PS Om du går med på, att din Kung
står i schack på d2 och flyttar den
till d1, så blir mitt nästa drag f7 -
f6. DS

A28
Dc4 - e4
Nu är det klippt igen. Hög feber och
all annan skit som hör samman med
förkylning. Barnbarnet Arvid har
troligen smittat mig med sina
ovanliga baciller.
/alf

E28
Sd5 x e7! Schack!
Du slår med Damen, förmodar jag:
De4 x e7. Jag flyttar Tornet:
Ta1 - e1.
Jag beklagar. Fick du vara frisk
under midsommarhelgen?
Ebbe

A29
De7 - c7
Det är mörkt och dystert just nu och
jag kan bara tänka mig att stillsamt
flytta marionetter över rutorna.
/alf

E29
Käre vän, att höra om din “mörka
och dystra” belägenhet gjorde mig
verkligen ledsen! Dina förkylningar
kommer sannerligen tätt. Men nu
kan det väl bara gå åt ett håll - det
bättre. Kanske mår du redan litet
bättre? Jag hoppas det. Jag flyttar en
bonde: b2 - b3.
Ebbe

A30
Tack - men ingen bör vara ledsen
för min skull. Visst blir det bättre så
småningom. Du får stå ut med mig
- jag bör duga som schackpartner i
alla fall. Ta8 - d8
/alf

E30
Enligt mitt bräde stod ditt Torn på
b8. Men det är betydelselöst, när du
nu flyttat det till d8.
Jag spelar Dd2 - f2.
Jag blev kanske litet patetisk i mitt

A701
Patetisk? Nej, så fattade jag inte ditt
brev. Bara medkännande - men man
vill ju inte att någon skall vara
ledsen...
Visst stod tornet på b8 men...
Nu flyttar jag Dc7 - c3. Om du blir
förkyld och får denna otrevliga
näspropp som gör att man inte kan
andas genom näsan - då hjälper
OTRIVIN. Jag skulle ha begått
självmord om den inte funnits.
Denna vecka har jag mest suttit med
en värmedyna mot ryggen, druckit
kopiösa mängder vätska och hällt i
mig all annan medicin jag hittat -
samtidigt som jag läst om
SEKELSKIFTEN.
/alf

E701
Tf5 - f3.
Hur yttrar sig dina förkylningar?
För min del sätter de sig oftast i
näsan, ögonen och huvet. Mera
sällan i halsen och bröstet.

I morgon kväll bär det iväg till
Undenäs, där jag förmodligen
stannar ett bra tag. Så får vi se om
du kommer och hälsar på mig!

Ebbe

förra brev. Men jag vet av
erfarenhet, hur fruktansvärt illa man
kan må vid en kraftig förkylning.
Själv får jag nästan panikångest av
andtäppa, etc. Det är så man vill
köra huvet i väggen för att få slut
på´at. Nå, det lättar ju så
småningom. Men det är förvisso
några hemska dagar.
De vanliga huskurerna känner du
säkert till, så det är nog ingen
mening med att jag drar dem här
och nu. Jag kan endast önska dig
god bättring!
Ebbe
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