
Internet mail Ebbe - Alf 9908
E0816
Sb3 - c5.
Idag har det regnat hela dagen,
vilket förhindrat många tillfällen till
trädgårdsarbete. Synd.
Ebbe

A0816
Tf8 - f2
Såg just på TV att det regnat svårt i
Skåneland. Här uppe fanns det inga
m ö j l i g h e t e r  a t t  s l i p p a
trädgårdsarbete - precis lagom
varmt och uppehåll. Jag har vattnat.
Livet känns igen på något sätt.
Hurrah för LUTher!!
/alf

E17
Lc2 - e4. Ebbe

A18
Tf2 - f6
Jag ser att jag kommer att förlora
det här partiet på sikt - men det är
ju din tur...
Tack för brev och kåserier, som
anlände i går. Jag hade en verkligt
rolig stund med chauffören och
passageraren - blev inte det minsta
o-road.
Pyromanordvitsarinnan påminner
lite om Cello. Även jag minns den
där sommarkvällen på din veranda
med välbehag - långsam och lagom
berusning och god cigggarr -
ungefär som stämningen är i Det
Susar i Säven av Kenneth Graham
(tror jag).
Precis nu avslutade skrivaren 9
sidor med vår korrespondens för
januari 99. Jag sänder när jag får
iväg max för portot - snål som man
är. Nu måste jag ha en Pernod med
is.
/alf

E18
b2 - b3. Ebbe

A19
Te2 - d2 /alf

E19

d4 - d5.
Igår och idag har jag haft ont i
huvet och kännt mig så oförklarligt
trött. Därför har det inte blivit så
mycket skrivet.
Ebbe

A20
Tf6 - b6
Ont i huvet är inget roligt - det vet
jag av erfarenhet. Och trött... Titta
på dina biorythm - den 17/8 hade
du en s k risk-dag... Du skall se att
det blir bättre - kanske känner du
dig redan piggare. Åtminstone
hoppas jag så.
Jag har investerat i en digital
kamera - fick den samma dag som
jag reste till Stockholm. Det blev
några bilder som jag nu roat mig
med och sänt till Pia via mail. Med
olika bidbehandlingsprogram kan
man manipulera bilder efter önskan
- det verkar som om möjligheterna
är oändliga. Bifogar några av de jag
sänt till Skogås. Bli pigg och alert!!
/alf

E21
Tc1 - a1.
Ja, den tekniken, den tekniken!
Hade dagens teknik flyttats knappt
hundra år tillbaka i tiden, hade den
tvivelsutan fått mirakelstatus.
Ebbe

A22
Tb6 - b4
I går vid tretiden ropade grannen:
Vill ni med ut och äta kräftor vid
stugan? Vi åker vid fyra-tiden.
Nio timmar senare var vi hemma
igen fulla, glada, sömniga och
trötta. Nu på söndagsförmiddagen
gäller samma sak förutom fyllan.
Festande förhindrar många tillfällen
till Lutherskhet och idag finns det
mycket att ta igen. Bilden har jag
minskat ner filmässigt men du kan
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ändå se hur vi hade det. Skål!
/alf

E22
a4 - a5.
Jo, jag tycker Ni såg ut att ha det.
Men vilken av grannarna var det?
Ebbe

A23
Te2 x e4
Jodå vi hade det bra. Det är bara
grannen nedanför, på samma sida,
som vi umgås så där intensivt med.
Jag känner mig så splittrad - det är
mycket som borde göras vid huset,
trädgården m m. Men jobbet med
brukspatroner och CAD behöver
också göras. Jag vet inte var jag
skall börja... Hoppas du känner dig
bättre och att hufvudvärken har
lindrats!
/alf

E23
Jag förmodar, att du menar
Td2 - d4. Jag flyttar Le4 - f3.
Jag är i samma predikament: vad
ska man ta itu med först? Kanske
Pommac?
Ebbe

A24
Nej, jag menade att slå ut dina
satans pjäser - byta ett torn mot
löpare och häst. Och vilse i huvet
som jag är trodde jag att tornet stod
på e2. Men du har alldeles rätt - det
skall stå på d2.
Nu har jag kört igenom alla
varianter jag kan hitta och om du
inte klantar till det otroligt så
k o m m e r  j a g  u n d e r  a l l a
omständigheter att bli matt. Så -
JAG GER UPP!! Om du vill köra
ett nytt parti så börjar jag med d2 -
d4.
Nu börjar det bli trångt om tid. I
dag ringde ESAB och ville ha offert
på 5 CAD-program, jag har en
beställning på 10 brukspatroner och
a l l a  s o m  h a r  s ö n d r i g a
elektronikdelar sänder in dem nu.
Samtidigt har Birgit armen i gips
och jag måste stå för mat och disk.

Jag känner mig ibland som en
skållad råtta. Men kan man
sicksacka mellan hetvattenskurarna
är det riktigt roligt! Öl öl mera öl!
/alf

E24
Jag missade en gaffel (schack!) med
Springaren på e6. Men det gick ju
bra i alla fall. Nu spelar jag d7 - d5.

Jag tror, baske mig, att du trivs med
att ha det så där körigt! Men vad är
ESAB? Det låter litet bekant, men
jag kan inte placera det.
Ebbe

A25
Lc1 - f4
ESAB är ett svenskt multinationellt
företag med kontor över hela
världen. De tillverkar allt inom
svetsning - mest är det kanske
elektroder och specialutrustning.
En gång för en massa år sedan
ringde jag dem och skänkte bort en
uppenbar idé - det var när man först
presenterade flytande kristaller.
Jag föreslog att man skulle använda
dem i svetsglasögon så att de
a u t o m a t i s k t  ä n d r a d e
genomsiktlighet när svetsströmmen
startade. Nu finns det hur många
sådana som helt. Det förvånar mig
att det tog så lång tid att utveckla
idén.
En annan idé som jag inte begriper
varför ingen använt - paraboliska
speglar för astromomiska teleskop.
Man slipar den paraboliska - men
om man roterar en flytande
glasmassa kommer den att anta
parabelform. Varför inte låta den
rotera under stelningsproceduren?
Jag har aldrig förstått varför inte?!
/alf

E25
Sg8 - f6.

Din idé låter bestickande. Varför
inte ta patent?!
Ebbe

A26
e2 - e3
Patent? Helt uteslutet att man skulle
patentera idéer. Det är otroligt dyrt
och förenat med en otrolig mängd
arbete. Sen vet man inte om man får
patent eller om det överhuvud tahet
är någon mening med det. Man
skall ju ändå dö snart så det bästa är
att se till så det inte regnar in och
takbräderna ruttnar, eller att måla
fönsterkarmar så dom håller
ytterligare några år, eller att ordna
en vettig köksträdgård så att man
kan få åtminstone dill & persilja -
möjligen gräslök nästa år.
Växthuset är fullt med gröna
tomater - om det nu verkligen är
t o m a t e r .  D e t  f i n n s  t r e
jordgubbsplantor (intill växthuset)
som nu blommar för fullt - även har
det blivit tre omogna bär som
påminner om förvuxna smultron.
Jag undrar om min tomt ligger på
någon farlig jordstrålningspunkt,
som får vissa nyttiga växter att
stanna upp i mognadsprocessen och
bara ge upp. Jag har förresten en
verkligt patenterbar idé.
Tänk dig små frön som skall växa
upp till tjusiga blommor. Man
planterar, vattnar och vårdar.
Blomman slår ut och i sin vackraste
p r a k t  i n t r ä d e r  e n
plastiseringsprocess, som omvandlar
hela växten till naturfärgad plast.
Problemet är bara att baka in
polymerutvecklingen i fröet. Mera
öl!!
/alf

E26
a7 - a6.
Varför är det så dyrt och besvärligt
att ta ut patent? Vad kostar det
egentligen? Är det inte bara att
lämna in en ritning/beskrivning till
patentverket?
Jag tror, att det är den näraliggande
järnvägen, som skrämmer dina rara
blomster att stanna i utvecklingen.
Ebbe
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A27
c2 - c4
Järnvägen? Nja, det är nog mina
fingrar som inte är gröna på rätta
sättet. I dag ramlade det in en
beställning från ESAB på 5
CADprogram + tillbehör. Mer roligt
penninggivande arbete. Denna helg
kommer att bli jäktig.
/alf

E27
d5 x c4.

Har  du in te CAD-program
leveransklara? Eller måste du
“skräddarsy” varje CAD-program,
som du säljer?
Själv mattar jag ut mig i trädgården
mest varje dag.
Ebbe

A28
Lf1 x c4
Svenska CADmanualer skall tryckas
upp och bindas, disketter skall
kopieras med senaste version - nej
jag har ingenting färdigt, då får jag
bara göra jobbet två gånger.
Tidigare gjorde jag det misstaget -
inte numera. Ny versioner kommer
snabbt, buggar hittas och fixas.
I dag har jag slitit bort ett
uteplatstak i plast. Bärande bjälkar
har angripits av röta och jag har
slavat med att ersätta det som måste
förnyas. För en gångs skull har jag

haft tur med vädret - nu har jag
varit i gång elva timmar och det
känns. Mera öl!!
/alf

E28
b7 - b5.
Sådärja, nu kommer det där
plasttaket förmodligen att överleva
dig. Sådant kan ge upphov till
ta(n)keställare.
Vad gäl ler  “fåfängl igheter s
fåfänglighet” är vi underlägsna de
själlösa tingen.
Ebbe
kvasifilosof

A29
Lc4 - d3
Har herr kvasifilosofen möjligen läst
Sofies värld?
Taket skall nu bli av PLANJ-plåt.
Om det överlever mig bryr jag mig
inte så mycket om - däremot avskyr
jag vetskapen om att varje regn gör
att vatten läcker in i bjälkar och ger
röta. Undrar om det är Luther det
också?
/alf

E29
Lc8 - b7.
När du är färdig med/i din trädgård,
kan du komma hit och fortsätta här!
Då blir “Luther” nöjd.
Det var längesedan jag drog en vits.
J a g  d r a r  g å r d a g e n s  ( u r

Sydsvenskan): “Jag trodde att jag
gifte mig med en transvestit. Men
på bröllopsnatten visade det sig, att
han var ifrån Genarp”. Om man nu
gillar crazy.
Ebbe

A30
f2 - f3
Genarp var  bra!! Tack för
erbjudandet att arbeta i fler
trädgårdar, men jag avstår! Det tar
på krafterna att leka 25-åring.
/alf

E30
e7 - e6.
Saknar e-sprit idag.
Ebbe

A31
a2 - a3
Men vitsa kan du! - I dag har jag
fått iväg beställningen till ESAB -
fem CAD-program för totalt
27000:- med moms. Och just nu
slutprovar jag tio Brukspatroner - de
bör kunna levereras i morgon. Sen
är det bara taket som hänger över
mig.
/alf

E31
Lf8 - d6.
Grattis till affärerna! Önskar att jag
också hade sådana extrainkomster!
Ebbe
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