
Internet mail Ebbe - Alf 9909
A0901
Sg1 - h3
Jo tack, men jag har funnit att alla
extrainkomster går åt till alla
extrautgifter. Bara hyran för
kontoret går på 50000:-/år...
I dag hörde jag en kul replik som en
äldre dam lär ha sagt till min
s v ä r m o r ,  v a r s  m a n  v a r
folkskollärare: - Ja förr i tiden fanns
det varg i Småland. Men numera
finns det visst skollä´rare..
Bara för att retas så har jag idag
sänt iväg 10 Brukspatroner à 860:-
+ moms.
Enligt en artikel i SvD kan man
bota depressioner och ångest med
ögongymnastik. Har du läst något
om detta i Genarps-tidningen?
/alf

E0901
h7 - h6.
Är du säker på, att det inte var
Grönköpings Veckoblad? Kolla
ögona-böj!
Du missade väl inte “Den ofrivillige
golfaren” ikväll?
Ebbe

A02
e3 - e4
Nej Grönköping var det inte. Jag
har rivit ut artikeln och sänder den
vid tillfälle. Kanske jag kan hitta
fler skojiga fullständigt allvarliga
påståenden.
Senast såg jag på TV ett reportage
från någon ort, där man hade fått
ner arbetsskadefrekvensen något
alldeles otroligt genom att använda
en annan kinesisk metod - en
långsam rörelse - gymnastik. Fast
med statistik kan man ju bevisa vad
som helst. Men dom sjuka var
mycket nöjda...
Kommer du ihåg en annan fjant
som botade cancer, sockersjuka m fl
genom att använda ett ämne i
kalvhjärnor - thymus? Han hette
Sandberg och bodde i Aneby utanför
Eksjö.
De flesta läkare gjorde narr av
honom men patienterna var glada.
M å n g a  h a l v b l i n d a
sockesjukepatienter som hade blivit

av med körkortet fick det tillbaka -
det fanns otaliga vittnesmål.
Men eftersom Sandberg var vetrinär
så kunde han ju självklart inte bota
människor. Tänk vad människans
hjärna är liten!
/alf

E02
Ld6 x f4.
Var Sandberg en fjant eller ett geni?
Vems hjärna var liten? Jag fattade
inte riktigt, hur du menade.
Ebbe

A03
Sh3 x f4
Li ten  h järna  var  nog fel .
Underutvecklad eller outnyttjad
skulle det kanske vara. Rent allmänt
är väl människan en sorglig varelse
- det är vi väl överens om?
Östtimor? Svenska/ryska/turkiska/
melanesiska/..../... MAFFIAN?
Nordirland? Balkan?
Fjant eller geni? Där skiljer sig
åsikterna om Sandberg. Läkarna
ansåg honom vara en fjant. Alla
patienter som blev botade ansåg
honom vara ett geni. Däremellan
finns ingenting - tyvärr. Och så är
det på område efter område.

Jag minns när jag var ung och grön
lärare med många idéer om hur
man skulle organisera skolan, ta
hand om elever osv m m. När jag
framförde dessa idéer blev det
nästan alltid överseende leenden,
avståndstagande - lite knäppskalligt,
grönt och fjantigt.
I början retade jag upp mig och det
var bara tack vare en annorlunda
rektor som jag kunde få fria händer.
Tack vare mina extrainkomster från
firmaverksamhet finansierade jag
inredning och utrustning som jag
behövde för min OBS-klinik och
när Studiegården blev så populär att
man började skriva om den i
tidningar och gjorde radioreportage
- då slapp man åtminstone
fjantstämpeln förutom i bakgrunden.
Då blev det avundsjuka och
baktalande istället.

Din spontana reaktion på min
ög on t e r a p i b l ä n k a r e  va r  -
GRÖNKÖPING. Samma gamla
reaktion som alltid dyker upp.
Därför raljerade jag lite eftersom jag
inte bryr mig numera och vet att
inget ändras under solen.
Den här terapin har 25000 utbildade
utövare över hela Jorden och i
Sverige finns det enligt artikeln
endast en perukstock som förnekar
möjligheten av ögonterapins
verkningar. Inte för att jag TROR
på det för egen del men jag finner
det ytterst intressant - och jag kan
FÖRESTÄLLA mig kopplingen
mellan ögonrörelser och verkan på
hjärnceller.
/alf

E03
Sb8 - c6.
Min  spon tana r eakt ion  på
ögonterapin var att göra mig kvick
med “ögona-böj”. Ögonterapi
känner jag inte till och har därmed
heller ingen mening om den. Men
varför tror du inte på den för egen
del?

Idag gav jag f-n i Luther och for till
Åhus och badade. Jag var ofta där i
min ungdom. Några år, 1955 och
1956, hyrde jag även stuga. Läste då
in gymnasiekurserna i svenska och
historia, som jag måste komplettera
för att komma in vid universitetet.
Det var en pärs! Dessa somrar var
ovanligt varma och soliga. Den lilla
stugan var som en bastu. Där satt
jag med nerdragna rullgardiner och
pluggade. Puh! Jag skulle aldrig
kunna göra om det.

Dagen var varm och solig - men
med litet höst i luften. Endast ett
fåtal badande. Jag vankade på
stranden och tänkte på flydda
ungdomsdar, när hela livet lekte.
Det kändes väldigt vemodigt.
Ebbe

A04
e4 - e5
Det spökar i mitt hus. Någon flyttar
pjäser lite försåtligt så jag inte skall
märka det. När jag drog fram
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bonden till e4 stod din vita löpare
på d5 och jag tyckte det var ett bra
drag. Jag tyckte det bästa du kunde
göra vara tt byta löpare men sen...
När jag läste genom partiet såg jag
att din löpare stod på b7 och nu har
jag en känsla av att det går åt
skogen igen.
Vemod känner jag mycket sällan
numera. Troligen har jag för mycket
att göra. Men även när jag kommer
till Bondemölla och ser alla
förändringar är det inte vemod jag
känner - kanske minns jag mer de
glada stunderna blott..
När man har barnbarn måste man
berätta när man var liten och jag
tror att jag dragit alla historier jag
kan komma på hur många gånger
som helst. Dom tröttnar aldrig. Och
man kan inte ändra något - dom
minns verkligen.
Sommaren 55 arbetade jag som
ärttröskare på Findus - 11-
timmarsskift - så jag minns denna
heta sommar mycket bra. Jag bodde
i Hälsingborg, gick på seminariet,
var för tidigt gift och allmänt
korkad.
På Parapeten fanns H55 med bl a en
bostadsutställning. Ack ja!
/alf

E04
Sf6 - d5.
Om jag säger: “Nu är din stund på
jorden!” Blir du stressad då? Eller
reagerar du på något annat sätt?

Livet är dock en unik uppfinning,
utan vilken jorden ganska snart
skulle förefalla ganska död (fritt
efter Falstaff).
Ebbe

A05 ALTAN.JPG
Sf4 - e2
Ett ganska förlorat parti!
“Nu är din stund på jorden!” Jag
reagerar nog inte alls. Stressad blir
jag definitivt inte. Du menar väl
ungefär samma som “detta är första
dagen på resten av ditt liv!” eller
“Du har nu bara tre veckor kvar att
leva! Vad gör du?”
I det sista fallet hade jag nog blivit

st r essad.  Jag måste h inna
dokumentera en hel del innan jag
lämnar in - jag är den ende som har
koll på alla tusental Brukspatroner
som sitter överallt i pannor och min
död skulle orsaka en massa trassel
för Relek i Tjörnarp - t ex.
Och så måste jag få någon som tar
hand om alla mina kunder på CAD
- där finns det i alla fall andra som
har kunskapen. Och så måste jag
visa Birgit var alla viktiga papper
finns m m, m m. Många gånger har
jag tänkt ut olika sätt att begå
självmord. Jag har så svårt för att
tänka mig ett liv utan att kunna
skapa något -och det blir väl så om
man skulle bli kolli på långvården.
FY FAN! Falstaff har  rätt
perspektiv på saker. I övrigt är jag
nöjd med livet just nu och kan
glädja mig över alla växter som
någon ordnat i min trädgård.
/alf

E06
Sd5 - e3.
Vi har just kommit hem. Har idag
varit i Lund och hjälpt Elin att
flytta. Jag är ånyo utmattad.
Go´natt!
Ebbe
PS “Någon” har onekligen ordnat
din trädgård riktigt vacker!

A06
Dd1 - c1
Hur känns det att spela med en
klantskalle? Man bör inte säga att
man är nöjd med livet - då vaknar
Gud eller Djävulen och gör allt för
att rätta till saken.
Klockan två i natt vaknade jag med
en satans huvudvärk. Imigran
hjälpte inte. Det gjorde ont på ett
enda område och jag kunde inte
ligga. Upp och sitta, trava fram och
tillbaka ibland. Vid sex åt jag
frukost och det började lugna sig.
Två TREO-Comp ordnade värken
till nästan noll - tydligen hade
GuDjävulen somnat eller rest till
Mallorca. Eller kanske mina
fantastiska kurvor.....?
En märklig upplevelse...
Så Elin är tillbaka. Har hon fått
större lägenhet, gift sig eller vad?
/alf

E06-2
Se3 x g2! Schack! Nå, anfallet är
ganska harmlöst.
Elin har flyttat ifrån ett nationsrum
till en dubblett, som ägs av en
annan flickstudent. Läget är fint:
mitt emot Botan.
Jag kan  bara  beklaga din
huvudvärk. Men det ordnade
tydligen till sig på morgonkvisten.
Men varför tar du inte Treo Comp
direkt?
Ebbe
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A07
Ke1 - f1
Treo kan bara intagas efter vissa
utexperimenterade ritualer och alltid
i samband med föda. På natten
stämmer detta inte - en extrados
skulle få magen att leva rövare lika
mycket eller värre än hufvudet. Så
är det.
/alf

E07
Sg2 - h4.
Jag tycker, att Springare borde
kallas Häst. Springare och Löpare
är ju synonyma begrepp och kan lätt
förväxlas - i synnerhet av nybörjare.

Det är tydligen starka tabletter du
tar. Vad gillar njurarna det?

Hur är det med dina biologiska,
e n k a n n e r l i g e n  z oo l og i s k a ,
kunskaper? Sniglar i massor kryper
upp på mina garageväggar. Högst
upp. Sen bara sitter de där - utan
käk. Jag finner det oförklarligt.

Idag har jag varit i Helsingborg/
Helsingör i sällskap med Knut
Thulin. Han var konditor hemma
hos oss i Hörby 1945-1950. Vi har
hållit en viss kontakt sedan dess.

Värmen håller i sig. Det är skönt.
Men samtidigt blir jag ganska trött
av den. Hur reagerar du på sol och
värme?
Ebbe

A08
Ld3 - e4
Visst kan vi kalla springaren för
HÄST -  el ler  var för  in te
snedstegsharry - SDH?
Miljöpartiet får mig att se rött. Jag
har talat med många personer och
ingen kan begripa hur någon - inte
ens en politiker - kan vara så totalt
inkonsekvent och dum som
miljöpertister är.
De vill ha skatt på EL och disel.
Hur tänker dom? Har dom inte
fattat att EL är en distributionsform
för energi, energi som kan skapas
på många olika sätt? EL är ju den

absolut renaste distributionsformen
för energi! Jag kan förstå när dom
vill begränsa alla transporter med
skatt på bensin, olja osv - men hur i
helvete kan dom då slå ner på det
miljöbästa sättet att transportera
energi? HAr dom inte fattat att
energi kan man framställa av allt
möjligt i stora centraler, där det är
lättast att klara avgasrening (olja,
ved, pellets, avfall, energiskog m m)
och så distribuera i form av EL på
tråd - ljudlöst, billigt, miljövänligt --
D E T  B O R D E  V A R A
FÖRBJUDETR ATT VARA SÅ
DUM!!! Jag kommer att dö av ilska
.....
/alf

E08
Dd8 - d7.
Jag håller med dig betr El-
beskattningen. Men skatteväxling
behövs. Arbete bör ej bestraffas, dvs
arbete bör i princip ej beskattas.
Hög skatt på arbete för också med
sig arbetslöshet och inflation.
Den enda reella förmögenhet som
finns, är våra naturresurser. Därför
bör man beskatta beskattarna av
naturen. Det är K o n s u m t i o n e
n av naturresurserna som ska
beskattas! Först då kan vi nå ett
ekologiskt hållbart samhälle.
Ebbe

A09
SDHb1 - d2
SDH? Det skulle naturligtvis vara
SSH - SnedStegsHarry.
Jag är dödstrött och lite berusad.
Skall inte skriva mer tror jag. Kan
du förklara konsekvensen i
Miljöpartiets krav på elskatt? Jag
håller med om att man bör ha skatt
på naturtillgångar. Men El är ingen
natur t i l lgång -  det  är  et t
dist r ibut ionssät t  för  energi!
Shackpartiet begriper jag mig inte
på alls. Hur har jag hamnat här?
/alf

E09
0-0-0. Jag gör lång rockad.

Mejla till Birger Slug!
Ebbe

A10
SSHd2 - b3
Jo, jag skall nog maila till Slug. Nu
anländer min bror med sambo och
här skall ätas och drickas.
/alf

E10
Vi kör till Undenäs nu och
återkommer söndag kväll. Jag
hinner inte med något schackdrag
nu, eftersom läget ser ut att tarva
litet extra tankemöda.
Jag önskar dig en trevlig afton!
Ebbe

E14
Vi stannade litet längre i Undenäs
än planerat. Här kommer i alla fall
mitt schackdrag: Dd7 - e8.
V a r f ö r  b yg g e r  m a n  i n t e
vätgasdr ivna kraftverk och
distrubuerar den utvunna energin
över elnätet?! Och varför går det så
trögt för de vätgasdrivna bilarna?
Är det olje-maffian som styr?

Men måhända skulle alla hinder för
bilismen rasa med vätgas som
drivmedel och vi skulle få ett än
värre trafikinferno. Det där med
“utveckling och framåtskridande” är
knepigt.
Ebbe

A15
Dc1 - c5
Allt är en smula rörigt just nu. Jag
känner inte igen min livssituation
på något sätt. Nu under några dagar
har jag haft TUR - eller man kanske
skulle säga att jag blvit utsatt för
turliga händelser.
1. Jag kallar på rörmokaren för att
han skall byta en säkerhetsventil på
varmvattenledningen. När vi öppnar
luckan ser vi att en ventil intill har
rostat. Vi stänger av vattnet och tar
tag i den rostiga ventilen. DEN
LOSSNAR! -Nu hade du TUR säger
the plummer. Tänk om den hade
pajat när ni var borta eller bara på
natten! Huset fullt av vatten - fy
tusan.
2. I går ringde dom från Sv
Handelsbanken. - Du har en
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obligation som förfaller i dagarna,
säger mannen. Plötslig minns jag att
jag investerade i en sådan
exportkreditobligation för fem år
sedan. 25000 kostade den. -Nu har
du 66602:- att hämta. Vi har aldrig
sett en sådan avkastning tidigare...
Som du förstår är jag helt
desorienterad. Normalt borde vattnet
börjat spruta så fort jag somnat.
Normalt borde jag ha vaknat av att
sängen stod i vatten. Normalt borde
dom ringt och sagt: - Tyvärr blev
det inte så bra med din obligation...
/alf

E15
Grattis, grattis! Och nu tycks du
vinna det här partiet också. Jag
flyttar Kungen: Kc8 - b8.

Undrar just om jag också har några
rostiga ventiler. Hur vet man det?
Var sitter dom?
Ebbe

A17
Th1 - g1
Vinner partiet? Inte då. Jag vet inte
alls vad jag håller på med.
Fast schack har inget med tur att
göra. Såvida man inte räknar
motståndarens misstag för egen tur.
Om du har sviterna av en satans
slarvig rörmokare för 35 år sedan
vet jag inte. Det är sådant man får
reda på på ett brutalt sätt - om man
inte har TUR.
När Axelsons Rör sände sin
slarvigaste mookare för att ordna
rördragning i min villa 1965 hade
d e n n e  u s l e  p e r s on  i n g e n
mässingsmuff med sig när han
s k u l l e  s k a r v a  i h o p  e n
säkerhetsventil med en annan
mässingsklump. Han TOG EN
JÄRNMUFF! Efter 35 år fanns det
bara en del av gängorna kvar.
En sådan sak är mer i linje med
min normala otur. Om du har något
liknande är svårt att säga. Titta på
vattenledningarna ( om det går) och
leta efter rödbruna avlagringar
kring koppar/mässingsdetaljer -
särskilt där kallvatten blir varmdito.
Idag har jag fått en ny planhyvel.

Annat nytt: Du är nu registrerad
som person boende i Eksjö med
Boxadress 178 i Bonnniers
dataregister. Man skall tydligen inte
kommunicera med sådana firmor
n ä r  m a n  m i s s t ä n k e r  a t t
sommarvikarier kan klanta till det.
/alf

E17
Knepigt, knepigt! Men det får bli:
Sh4 - f5.

I går kväll var jag och såg/hörde
“Figaros bröllop”. Mozarts musik är
naturligtvis högst njutbar, men
dramat fann jag bitvis i tramsigaste
laget. Det fick mig att tänka på
Nietzsches ord om att utan musiken
vore livet (dramat) ett misstag.

Nu ska jag emellertid göra något så
prosaiskt som att gå och handla.
Sedan väntar trädgården, där en
liten rödhake nästan ständigt håller
mig sällskap.Få se - kanske kan vi
få till en duett.
Ebbe

A18
SSHe4 x f5
Alla operahistorier är naturligtvis
såpor. Utan musiken vore de väl
ganska svåruthärdliga. Jag har
förstått att det är HELHETEN det
handlar om - musiken, vokalistena,
stämningen, kläderna m m...
Jag trodde att du reste till
bokmässan, men du har kanske fått
nog av sådant. Det rasar över mig
arbete. Jag skall byta fönster, laga
Brukspatroner, skriva macron till
PEAB, vattna trädgården osv. Skönt
så länge man klarar det.
Jag är  verkligen glad över
planhyveln jag köpte. I alla år har
jag slitit som en slav vid min gamla
tillsats utan matning och utan
någon precision. Den nya är tysk,
DeWalt, och finns på Clas Ohlson.
Nu har jag ordnat spånsug och bord
och det är en fröjd att snickra.
Så har jag lagt fram papper som
skall postas till dig - kanske jag inte
glömmer!
/alf

E18
Du menar förstås, att din Löpare
slår min SnedStegsHarry. Jag slår
tillbaka med bonden: e6 x f5.

Ja, det var värst vad du ligger i. Du
är som en illusionist med många
järn i luften samtidigt!
Idag har jag varit i Malmö (med
SJ:s “Skånekortet”) och bl a lagt en
blomma på min systers grav. Tänk
att man redan kommit därhän i
livet. Men så är det: “en stund på
jorden”. Ebbe

A20
Här sitter jag och väntar på ditt
drag. Ikväll gick jag genom mina
mappar och finner till min fasa!! att
jag tydligen inte fått iväg mitt
senast drag Tg1 x g7
Jag var så säker på att...Undrar
vilket konto detta skall skrivas på?
I går söndag fick jag i alla fall iväg
brevet till dig. Eller har jag drömt
det? Har det kommit något?
Grannens Nyheter var det roligaste
jag sett på länge. Jonas skrattade
högt i telefon när vi diskuterade
sidan. Han sa att det var exakt som
grannen, DN brukade skriva.
I dag har jag fått fönster att byta ut.
Jag begriper inte hur jag skall orka
hantera dem - de är tunga som bly.
/alf

E20
De8 - e6.
Tack för “korrekturet”. Ja, jag vill
helst betrakta det så: det är mycket
som jag skulle vilja stryka, lägga
till, formulera om. Men det kanske
vi kan roa oss med, när vi kommer
på himmet.

Menar du att du köper färdiga
fönster? Dem trodde jag att du
gjorde själv - nu när du fått en ny
planhyvel och allting. Vad är en
planhyvel förresten?

“Grannens Nyheter” var dråpliga.
Jag skrattade högt. Men Inger
skrattade så att hon nästan föll i
gråt - i likhet med allt fler. Var det
en bilaga till SvD och i så fall när?
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Din syn på mänskligheten är ganska
nattsvart. Min är något mildare.
Människan kan påminna om Erik
XIV: “Galen och omgiven av dåliga
rådgivare kan man inte annat än
beklaga . . . .”
Ebbe

A21
Dc5 - c3
Fönster har jag aldrig tillverkat
s jä l v.  Ba r a  köks i n r edn i n g ,
ytterdörrar, garderober, lådor,
möbler m m.
Man skiljer på rikthyvel och
planhyvel. Om du har en vriden
plankbi t  använder  du för st
rikthyveln och hyvlar en yta alldeles
plan. Om man då mäter på olika
ställen är tjockleken olika. Då för
man in plankan i planhyveln som
hyvlar ner så att plankan får samma
tjocklek överallt.

Grannens nyheter - parodin på DN-
var införd 7/9. Jag har kopierat den
för att användas som ersättning för
lyckopiller när man är deprimerad.
Jodå, min syn på mänskligheten är
nog nattsvart. Men se inte våra
skriverier som något annat än ett
t i d s d ok u m e n t  s om  k a n s k e
folklivsforskare kan ha glädje av i
framtiden.

Nu är klockan mycket och jag har
arbetat med en applikation för
PEAB och SPG-system - som
kanske kan bli något stort. Det

handlar om att läsa in punkter från
en ritning och översätta dem till de
instrument som ingenjörer använder
när de sätter ut punkter för vägar,
byggnader osv. Jag är trött.
/alf

E21
Sc6 - e7.
Jag tror inte, att det är nyttigt att
arbeta så mycket som du gör. Jag

blir trött bara av att höra på. Lej
folk som hjälper dig att montera de
tunga fönstren!
Ebbe

A22
SSHb3 - c5
Aldrig i livet att jag skulle leja
någon för att sätta in fönster. Det är
bara rörmokare jag lejer! För mig är
det en spännande utmaning att hitta
på ett sätt att klara saken utan att
anstränga mig över hövan. Vi får
se. När Gun och Sune var här

fotograferade jag en del - och
skojade med dem. Skickar ett litet
prov!
/alf

E22
De6 - d5.
Nå, vad svarade Sune?

Det är ett fantastiskt trickfoto. Så nu
ajöss med “kameran ljuger aldrig”.
Vart är vi på väg?
Ebbe

A23
Kf1 - f2
Även naturen ljuger detta underliga,
sista år före stora skälvan.
Häromdagen hade vi jordgubbar till
efterrätt - på tre plantor! Mina
tomater börjar nu bli färdiga att
plockas småhinkvis.
Ramses är numera även med vid
middagen - särskilt fiskgratäng är
mumsbilibabba.
I övrigt verkar det som om världen
har blivit extra galen och att även
själva klotet fått stora skälvan. Och
här sitter vi i norden och ser på
katastrofTV. Jag blir upprörd varje
gång jag ser förtvivlade, gråtande
människor - för det är inte dessa jag
ser utan jag står några meter bakom
och ser hyenafotograferna som bara
tänker på att få sina läskiga bilder.
Om någon skulle utnyttja mig i en
motsvarande sorgesituation tror jag
att jag skulle mörda. Tur att det är
så lugnt så in i Norden.
/alf

E23
h6 - h5.
Kul bild! Hur går det egentligen till,
när du överför bilder på nätet?
Ebbe

A24
e5 - e6
Jag vet inte riktigt hur du menar
med hur det går till. Du vet ju
naturligtvis att man använder
Infoga och Bifoga fil - det har du ju
gjort några gånger till mig.
Man sparar ner bilden i GIF- eller
JPG-format - det gäller bara att fixa
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till filstorleken så att den inte tar för
stor plats men ändå är tillräckligt
tydlig.
När kameran sparar ner en bild är
den på 0.5 Mb - detta tar jag ner till
ca 50Kb i Adobe PhotoShop eller
dylikt för att sända på nätet.
Imorgon är vi bortbjudna så det är
inte säkert att det blir något drag
från min sida.
/alf

E25
Se7 - g6.
Förstår inte hur jag plötsligt
hamnade i detta prekära läge.
Ebbe

A26
Tg7 x f7
Nja, jag vet inte mer än att vi flyttar
lite hit och dit. Du har väl inga
större problem antar jag.
/alf

E26
Lb7 - c8. Ebbe

A27
SSHc5 x a6 SCHACK!
Nu kanske..... /alf

E27
Kb8 - a7.
Det ser ut att vara kört. Men du får
väl roa dig några drag till.

En sak jag glömde “följa upp”: Du
sa, att du var övertygad om att du
blev bortbytt på Orup. Sådant lär
hända ibland på BB. Men du var väl
i 10-årsåldern på Orup. Kan du
förklara litet närmare, hur detta
skulle kunna ha gått till?!
Ebbe

A28
SSHa6 - c7
Övertygad? Nåja, mor brukade säga
att hon lämnade bort en kär
sexårsglytt men fick tillbaka en
bortbyting efter två år. Hon tyckte
att jag var helt förändrad.
Sen har jag spunnit vidare på detta -
med min känsla att inte höra
hemma här - och blandat ihop det
till en rolig historia om att ALIENS
har bytt ut mig mot en utomjording
eller homonoid (eller vad det heter
på SF-slang) - vad dom sen har
använt originalet till har jag inte
spekulerat så mycket över.
/alf

A28-2
SSHa6 x c7 skall det vara.
/alf

E28
Hej! Snyggt spelat! Äntligen kan vi
börja på ett nytt parti: e2 - e4.
Ebbe

A29
e7 - e5
Jo jag var ganska nöjd med mina
pjäsförflyttningar för en gångs skull.
Jag är mitt uppe i en fantastisk
applikation - det handlar om att
överföra ritnigar på vägar o dyl till
datafiler  som kan läsas av
lantmätarnas instrument. PEAB-folk
är mycket intresserade, även de som
har gjort det s k SPG-systemet. Ja
det är väl grekiska för dig (även för
mig ibland) men mycket spännande.
/alf

E29
Sg1 - f3.
Ja, det är rena grekiskan för mig.
Men det låter väldigt spännande.
Jag gratulerar dig till att ha funnit
denna stimulerande nisch i
pensionärs-tillvaron!
Ebbe

A30
d7 - d6
Fy tusan en sån dag. Alla ringer,
stopp i  avloppet  för  båda
badrummen, fönster halvinsatt...
Om jag hade haft en tia för varje
gång jag åkallat DJÄVULEN hade
jag varit äckligt rik. Nu är jag bara
dödstrött. /alf

E30
h2 - h3.
Det är inte första gången jag hör, att
du är dödstrött. Det låter allvarligt.
Du måste göra något åt det! “Vad
När och Hur” vet du nog bäst själv.

Har du försökt med biologisk
avloppsrening?

Hur många fönster ska du byta ut?

Får du “Gör Så Här”?
Ebbe
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