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E01
Jaha, det är bara att inse fakta och
tömma nederlagets bittra kalk i
botten. Om det fortfarande roar dig
att spela med en så dålig
schackspelare som jag, så flyttar jag
e2 - e4.

Kakkåseriet var roligt. Men finns
det verkligen inget kakmonster i
familjen? Då får du göra som Emil i
stora tabberaset!

I kväll har jag varit på styrelsemöte
med teaterföreningen. Hur står det
till med teaterlivet i Eksjö?
Ebbe

A1208
e7 - e5
Visst känns det bättre att vinna än
att förlora. Så jag spelar gärna!
Hur teaterlivet är i Eksjö har jag
ingen aning om. Jag vet väldigt lite
om Eksjö. Jag vet att det finns en
konstförening, och troligen finns det
väl något liknande om teater. Det
lär finnas en scen på Ing2/ I12:s
fritidsgård.

Vi har tyvärr inget kakmonster. När
Pia var liten var julkakorna inget
problem - de förflyttades i kassar till
ridhuset där Pia höll till. Jag fattade
aldrig VEM som åt kakorna - om
det var flickorna eller hästarna.
När hon flyttade hemifrån kom
problemen - de första åren var det ju
SYND att hysta iväg bakverken till
sop för br ä n n i n g .  Men  m a n
övervinner samvetet så numera
flyter det ganska bra. Ut med skiten
i slutet av november och in med
nytt i början av juledecember. Jag
har slutat protestera. Vishet börjar
jag tro är ett begrepp som innefattar
att man erkänner sin oförmåga att
förstå bl a kvinnor.
/alf

E02
Sg1 - f3.
Tack för ficklampan! Har den några
särskilda finesser?

Nu mördas det urskillningslöst i
Kosovo igen. Tala om etnisk
rensning! Men varför är protesterna
så svaga den här gången?

Ni är verkligen roliga ni med era
kakbak. Skicka hit dom till oss! Här
går de alltid åt.
Ebbe

PS Katten Felix (eller Rosie? - svårt
att se vad det är för sort) vill gärna
komma och leka på eran gård - som
synes (hoppas jag).

A1209
d7 - d6
En mycket vackrare katt än Ramses
- tackar! De påminner lite om
varandra, åtminstone när det gäller
att springa ut och in genom
kattluckan. Rosie kan dock inte de
djävulska trick som Ramses (den
riktige skulle snurra i sin glaskista
om han visste att han hade ett
ka t t k r ä k  t i l l  n a m n e)  ka n
åstadkomma - särskilt när det är
blött och regnigt ute.
Då går han ut, letar reda på en
riktig kladdig jordfläck och förrättar
sina behov där. Sedan krafsar han
jord - inte enbart med frambenen
utan med alla fyra. Samtidigt
spärrar han ut klorna för att riktigt
mycket jord och grus skall fastna i
tassarna.
Nu går han med med indragna klor
- nästan på tå - och kryper in
genom luckan. Där går han
gravetetiskt, sakta in i köket medan
han för varje steg håller ett ben i
luften och sprätter till med otrolig
kraft så att allt löst på den tassen
sprids som ett jordskred över
omgivningen.
Vår andra katt My, som nu är död
och begraven sedan flera år, var en
begåvad och originell katt, som
troligen i ett tidigare liv varit
musiker.
Hon betraktade Ramses med upphöjt
förakt, både för hans oförmåga i
mars och för hans allmänt fjompiga
uppenbarelse.
När hon tyckte det gick för långt i
bland - t ex då han låg och diade på
en mattkant, brukade hon gå fram
och ge honom en riktig lusing. Och
dom passade på varandra vid
kattluckan.
My brukade gömma sig bland
kläderna under hatthyllan och störta

fram för att ge honom ett riktigt
tjuvnyp när han var på väg ut.
Ramses försökte också på sitt
klumpiga sätt men lyckade nästan
aldrig. Har jag berättat om vår
sinnessjuka hund Bonzo?
/alf

E03
h2 - h3.
Jo, det där känner jag igen ifrån vår
tid med katt.

Nej, berätta om Bonzo!
Ebbe

A1210
f7 - f5
Du skrev tidigar om Kosovo - varför
protesterar vi inte mot mördandet
nu?
Jag tror det är stor besvikelse. Här
har man tyckt synd om någon och
skrikit om att hjälpa denne någon,
och så visar det sig att han är lika
usel som sin tidigare förtryckare.
Bara hämnd och hat överallt.
Det finns inget att göra, inget att
säga.
I dag har vi begravt min svärmor.
Det har varit rörigt och det tröttar.
Om Bonzo skall jag berätta en
annan gång.
/alf

E04
e4 x f5.
Jag förstår, att du inte kände dig
upplagd att berätta om Bonzo i dag.

En dansman - kan det vara något?
Ebbe

A1211
Lc1 x f5
Jodå, en dansman är kul, tackar.
Lustigt - jag tittade på svärmors
bio-kurvor igen. Jag vet inte om du
har bilden kvar, men faktum är att
hon förlorade medvetandet 24/25
och dog 26/11 - på botten av alla.
En slump naturligtvis men en
intressant slump. Jag ser en
möjlighet att undersöka statistiskt
genom att vandra genom en
k y r k o g å r d  m e d  e t t
anteckningsblock. Bonzo får anstå
till en gång då det känns bra.
/alf
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E05
Lf1 - c4. Jag tror, att du har funnit
på en bra öppning. Förmodligen
skulle jag inte ha tagit din bonde
och därmed släppt fram din Löpare
till f5.
Mycken tack för korrekturet, som
kom härom dagen. Jag blev
förvånad, nästan förskräckt, över att
se hur mycket det blivit: snart en
hel pärm full!

Nu ropar hustrut, att det är mat.
Ebbe

A1212
Sg8 - f6
Hoppas det smakade! Medan jag
samlar mig inför den hemska
redogörelsen för monstret Bonzo,
får du förklara en del saker för mig.
Vad betyder det när du använder
neutrum för din lagvigda?
“Jag har väldigt svårt att tro på
övernaturliga fenomen Vart skulle
det annars bära hän?”
När du säger TRO PÅ menar du då
att om du observerar ett fenomen, så
anser du att det inte inträffat om det
inte går att förklara med tidens
vetenskap?
Så vitt jag förstår är övernaturligt
ett begrepp som varierar helt med
tidens gång. Så - kom igen!
/alf

E06
d2 - d3.
At t  m ed  vi ssh et  t a l a  om
övernaturliga fenomen tycks mig
vara ett slags contradictio in
adjecto: Kan fenomenet påvisas är
det ej längre övernaturligt.
Det är sunt att inta en skeptisk
hållning, menar jag.

“Jagg err ert nya svensklereret” är
svaret på din andra fråga.
Ebbe

A1213
d6 - d5
Jag begriper inte vad du menar och
kan inte latin. Visst är det sunt att
vara skeptisk, men det har ju inte
med definitionen av fenomen och
företeelser att göra. Blandar du ihop
övernaturligt med oförklarligt -
eller?

Kan fenomenet påvisas är det ej
längre övernaturligt. Menar du att
om något verkligen händer, så kan
d e t  i n t e  b e s k r i v a s  s o m
övernaturligt?

Antag följande händelse: En person
som du känner väl och som har
samma inställning till världen som
du har, och som dig veterligt aldrig
sagt ett lögnakigt ord, kommer till
dig och berättar att han sett ett
flygande tefat landa och dessutom
sett små varelser komma ut ur
skeppet och hämta något. Sedan har
de klivit in i sin farkost och stuckit i
väg.

Hur reagerar du? Om jag förstått
dig rätt så är din enda förklaring att
han drömt. Eftersom han inte ljuger
och flygande tefat inte existerar
måste det vara så. Eller?
Ett av de mest oförklarliga men
väldokumenterade fenomen som
f i n n s  ä r  d e  s  k
poltergeistfenomenen. Jag vet inte
om du känner till dem - men oavsett
detta är de mycket påtagliga för
dem som blir utsatta.
Det som händer är att saker
påverkas, flyger omkring, faller ner
- t ex faller böcker ut ur bokhyllor,
flaskor, glas eller tallrikar rör sig
fritt i ett rum - ja, det finns en
mängd dokumenterade fall, där
vederhäftiga personer skrivit ner
sina iakttagelser.
Om jag skulle ha råkat ut för något
sådant skulle jag ha tagit det för
fakta och tyckt att det var otroligt
spännande och intressant. En annan
person skulle kanske sagt att någon
trollkarl skötte det hela - inget att
bråka om - en duktig illusionist.
En annan åter skulle kanske
förnekat det hela och sagt att alla
som påstod att föremål kunde kastas
omkring i luften på detta sätt
antingen ljög eller drömde.
Massor med människor har vittnat
om olika upplevelser och fenomen
som de iakttagit och som inte går
att förklara - telepati, jordstålning,
röntgensyn m m. Tycker du att
sådant är intressant?
Nåja, du slipper redovisa några
synpunkter. Men jag begriper inte

din osäkerhet.
Hörde du möjligen Gunnar Adler-
Karlsson när han föreläste i
Summerat - om fonder och annat?
/alf

E07
Lc4 - b3.
“Contradictio in adjecto” betyder
ungefär självmotsägelse i begreppet.

Det “övernaturliga” har väl inte
sällan, vid närmare påseende,
naturliga förklaringar? Samtidigt
tycks det vara mycket naturligt att
fa sci n er a s  a v och  t r o på
övernaturliga ting. Den stora
anslutningen till världens religioner
är en indikation på detta. Den kan
dock även ha en naturlig förklaring:
man tror ej på mänskligheten.

Det övernaturliga är för mig
oförklarligt. Men det oförklarliga
behöver för den skull inte vara
övernaturligt. Man kan ex-vis anse,
att A:s kärlek till B är oförklarlig.

Jo, jag hörde Gunnar Adler-
Karlsson i Summerat. Har man läst
hans böcker (som jag) var det
gammal skåpmat. Men visst är han
intressant med sina originella
infallsvinklar på saker och ting. Nu
verkar han dock ha fastnat i sina
egna teorier.
Ebbe

A1213-2
Lf8 - b4 schack!
Jaha - då stänger vi den här
diskussionen om oförklarligt/
övernaturligt. Vi har uppenbaligen
alldeles för olika åsikter om vad
som gör livet värt att leva.
F ö är jag vid denna sena timme
påverkad av gott Carlsbergöl,
tillverkat i Sverige. Och så har jag
haft så roligt åt den fantastiska
serien om Teeelia-Teeelenor!
Fast ibland undrar jag varför man
alltid måste skämmas över att vara
svensk när det kommer till frågan
om politik.
/alf

E08
Lc1 - d2.
Jo jag tycker också, att vi för
tillfället avslutar den oförklarligt
övernaturliga diskussionen. Vi tar

Internet mail Ebbe - Alf 9912

crim/mea9912.dtp

2



time out i ämnet. Men vad som gör
livet värt att leva är väl ändå en
annan fråga? Ska man leva i det
övernaturliga lär det dock inte bli
mycket till liv.
Ebbe

A1214
Dd8 - d6
I kväll blir det inte mycket tid för
skriftliga funderingar. Jag skall se
på TV - Reportrar, Herman och
sedan arbeta med kundfrågor.
/alf

E09
a2 - a3. Samma här. Ebbe

A1215
Lb4 - c5
Visserligen vet man att politiker är
otroligt korkade, men ändå trodde
åtminstone jag att det fanns gränser.
Hur kan någon tro att denna fusion
skulle kunna fungera?
Ingen kommer att ge sig - det är en
sorts boxningsmatch med två
nationer som påhejare. Om dom
lyckas skyla över kriget i sandlådan
just nu, så blir det snart likadant
igen. Jag hoppas att det går fort
med att bryta upp telendet.
/alf

E10
Sb1 - c3.
Jag orkar inte ens kommentera
telendet.
Hur står det till med era blessyrer:
tummen respektive handleden?
Du har tidigare berättat, att du gjort
misslyckade aktieköp. Gällde de
också uppfinningar, men som aldrig
slog igenom?
Här har vi nu åtminstone 1 dm snö.
“På morgonen när Lisa och Olle
(Pelle?Totto?) vaknade, upptäckte
de att det hade snöat riktligt under
natten. Nu blev det bråttom: fram
med vinterkläder, kälke, skidor och
stavar. Far hade redan vallat
skidorna. Och mor hade (dukat fram
en bastant frukost? gjort i ordning
en rejäl matsäck?), ” Etc. etc.
Barndomens föreställningsvärld
känns väldigt avlägsen.
Ebbe

A1216
e5 - e4
Min tumme mår numera alldeles
utmärkt. När halva penicillinkuren
var avverkad hade den svällt upp till
oanad storlek, var blå, otroligt öm
och gjorde ont hela tiden. Jag gick
ner till vårdcentralen på icke
mottagningstid, smet in i lokalerna
och raggade upp en blåklädd
kvinna, som jag visade tummen för.
Hon backade och sa -Nej ingen
doktor har tid!
-Men jag väntar. Detta gör ont!
Då skulle hon försöka få någon av
distriktssköterskorna att titta på
elendet, men ingen hade tid.
Då tog hon in mig i ett rum och
stack hål på tumkräket så att en
massa var och annat kom ut. Hon
doppade i sprit, förband, var vänlig,
s k i c k a d e  m e d  m i g  m e r
medikamenter hem och sa - Ja nu
slapp du betala 140:-!
Dagen efter gick jag och köpte 6
skära roser och förärade henne.
Birgit har haft en - enligt doktorn -
mycket lyckad operation. Själv
tycker hon motsatsen - det gör
fortfarande förbannat ont. Hon är
sydd på flera ställen och troligen
skall det göra ont innan det läkt
färdigt.
I förrgår förlorade jag 8000:- på
aktier i Fagerlid, som gick i
konkurs. På InnovationsMarknaden
förlorade jag 11000 när jag sålde av
alla aktier i nystartade småbolag -
inte så mycket för att de inte skulle
lyckas, men för att IM skötte det
hela så dåligt och ville ha 600:- om
året för denna dåliga skötsel.
När det gäller NFO har aktierna nu
stabiliserats kring 220:- En nyhet är
att tre bolag - varav NFO är ett -
har gått ihop om en ny konstruktion
för bränsleceller i elbilar. NFO lär
ha teknik för  att förbättra
verkningsgraden väsentligt. Det
pratas väldigt om detta på
ch a t s i dor n a .  Nu  ska l l  det
kundanpassas.
Bonzo väntar förgäves på en
biografi.
/alf

E11
Dd1 - e2.
Menar du, att ett sjukvårdsbiträde
opererade dig?
Ebbe

A1217
0 - 0
Nja, senare fick jag veta att hon var
undersköterska. Och man kan
knappast kalla det för operation.
/alf

E12
d3 x e4.
Vad kan jag berätta idag? Att jag
fått inflammation i min vänstra,
övre käke? Det kan inte roa dig.
Nej, jag skriver ingenting idag.
Ebbe

A1218
Lf5 x e4
Troligen är det bara en penicillinkur
som botar din käke någorlunda
snabbt. Sök bot!
I kväll har jag sorterat gamla
videoband och haft mycket roligt
med Stellan Sundahl - ett svenskt
geni på humorns område. Han
k om m e r  a t t  f å  s i n  e g e n
doktorsavhandling om några år. Det
är de bästa som går bort i dimman.
/alf

E13
Jag gör kort rockad: 0 - 0.
Inger har träffat överenskommelse
med Telia och har numera tillgång
till hela Sveriges telefonkatalog via
nätet.  Kände du till denna
möjlighet? Jag satt och “chattade”
litet i katalogen och fann bl a Bengt
Holtzberg. Han är numera direktör
och bor i Onsala.
Idag har jag skottat snö, släpat hem
julgranar, monterat ljusslingor, etc
etc, så nu är jag så trött, så trött.
Ebbe

A1219
Sb8 - d7
Detta parti har jag inte längre
någon klar bild av.
Jag visste att telefonkatalogen fanns,
men inte vad det kostade. Hur
mycket? Det låter kul - har du ringt
och pratat med Bengt? I Onsala har
jag några kunder.
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Jo, den satans julen kräver sin
tribut. Själv har jag varit tvungen
att delta i kola/knäck-tillverkning,
och svurit en otrolig radda över
tingen envisa sätt att vara motvalls.
Numera dricker jag EN liter öl varje
kväll. Så har jag heller inte haft
problem med njurarna sedan denna
mängd blev aktuell. Skål!
/alf
PSS. Har du fått sista delen av
korrespondensen? Jag behöver
bkräftelse på alla snigelpost-
försändelser. DSS

E14
Sc3 x e4.
Nej, jag har inte ringt till Bengt.
Däremot skickade jag ett julkort.
Telefonkatalogen kostar ingenting.
Du går in på www.telia.se och
vidare på underrubriken “mina
sidor” - finns även för företagare.
Jo, jag har fått sista delen av vår
korrespondens. Jag tackar.
Vilka dagar kommer du att vara i
Stockholm?
Ebbe

A1220
Te8 x e4
Att jag inte litar på posten beror på
deras sorteringsmaskiner.
Under en period - innan jag
skaffade hemsida - skickade jag ca 5
brev om dagen med brochyrer och
disketter i A4-kuvert. Åtskilliga
kom bort och maldes sönder i
maskinerna.
Då kom jag på att utanpå varje
kuvert sätta en stor lapp där det
stod:
Var vänlig ring 0301-12543
och bekräfta att detta brev
har kommit fram. Alldeles
för många har försvunnit!
Av dessa försvann inte ett enda. Sen
lärde jag mig att sända saker i
bruna, otympliga påsar; dessa föll
bort och sorterades för hand. Ibland
skrev jag med STORA bokstäver på
kuvertet: OBS. Detta brev
SKALL SORTERAS
för HAND! Annars.....
Det är så lätt att bli invaggad i tron
att brevbärare Svensson är att lita

på i alla väder. Ja kanske han - men
alla satans maskiner litar jag inte
på! Vi åker till Stockholm torsdag
förmiddag - är tillbaka sent på
måndagen.
/alf

E-FEL
Efter kort rockad står ditt Torn på
f8 - ej e8! Ebbe

A1220-2
Visst tusan gör det det! Samma
satans fel som jag gjort många
gånger - testar olika drag och
glömmer ställa tillbaka. Jag flyttar
Dd6 - c6
/alf

E15
Se4 - g3.
Jag läser nu Göran Tunströms
senaste bok “Berömda män som
varit i Sunne”. En skröna som är
ganska intressant och roande. Har
du läst den?
Ebbe

A1221
Ta8 - e8
Nix jag har inte läst om Sunne-
turisterna. Däremot håller jag på
med en annorlunda “deckare”, Den
Fjärde Sanningen av Iain Pears.
Den handlar om England och
Oxford på 1660-talet och påminner
både om Agatha Chritie och
Umberto Eco.
Har du tidningen InterNetGuiden?
Den har en massa tips om hemsidor
- bl a. Här är ett exempel från en
privat frågespalt om data-teknik:
Hur vet e-posten hur den skall hitta
till min dator? Rickard Woff

"Det är faktiskt ingen som riktigt
vet hur det fungerar, man vet bara
att det fungerar. Forskningen på
området  har  ful lkommligen
exploderat under senare år och
teorierna blir fler och fler. Flest
förespråkare har teorin om att det är
väldigt små brevbärare som sorterar
mailen i elektriska postkontor, men
andra tycker att det är helt orimligt.
Förresten heter det inte e-post utan
e-mail, trodde alla visste det
nuförtiden."

Mängden info som finns kan göra
vem som helst matt. Vill du surfa
på en schacksida? Här är den:
www.interchess.com
/alf

E16
De2 - d3.
I kväll har Inger haft sin årliga
bjudning för  fem kvinnliga
bibliotekskolleger. Jo, det är trevligt
med trevligt besök.

Nej, InterNetGuiden har jag inte.
Kan du rekommendera den?
Ebbe

A1222
Sd7 - e5
Det här blir nog det sista draget för
min del före jul.
Tack för julkortshälsning!
Firar du jul tillsammans med fler
personer utöver familjen?
En märklig högtid denna jul med så
många känslor - en vinter-
midsommar. Nåja, jag ser fram
emot god mat och mycket nubbe!
Har du något schackprogram så du
kan spela med datorn? Jag hittade
ett tämligen mediokert på nätet -
mycket lättspelat, men inte särskilt
begåvat. Vill du ha?
Vi - Birgit & jag önskar er alla en

skön jul!
A1222-2
Jag glömde.... InternetGuiden är en
utmärkt tidning. Finns som
lösnummer - 39:-.
Man hittar en massa skojiga
hemsidor - bl a denna: http://
home.swipnet.se/ozzy/internet.html
där du bl a hittar fantastiska svar på
fantastiska frågor.
/alf

E17
Sf3 x e5.
Om man nu skall vara petig, så...
Hälsningar Inger
h t t p : / / www. n a da . k t h . se / i 18n /
dataterm/rek.html

Från oss alla, till Er alla
GOD JUL!

Ebbe
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A1227
Te8 x e5
Så var denna jul urdrucken. Satans
väder att köra bil i.  Alla
brukspatoner behöver tydligen lagas
mellan jul och nyår. På fredag åker
vi till Sune för traditonellt firande.
Begr iper  in te det ta  ståhej.
Millenniet inleds ju inte förrrän om
ett år.
/alf

E18
Ta1 - e1.
Hjärtligt tack för julklappen! Den
uppskattades av hela familjen. Men
du hade glömt att rimma!
Varje julafton blir jag inlåst i
rimsmedjan av Inger och får inte
komma ut förrän klapparna är
rimmade (salta tag!). I brist på
bättre skrivstoff ska du få några
prov på min skaldekonst:

Tidens tand gnager på futurum.
Här får du bättre koll på hurum.
(Dagbokskalender till makan)

När vår dotter som globetrotter
hälsar på hos hottentotter
och måste föra med sig stora lass
då kommer denna väl till pass.
(Resväska till Elin)

Snuttekudden var en gång din vän i
nöden.
För dessa väntar säkert andra öden.
(Dunkuddar till Elin)

Ejdern säkert protestera,
när man honom hoverera.
Men du nu sova kan
som en prins minsann.
(Duntäcke till Jens)

Språkets fintligheter och med mera
lär dig dessa att hantera!
Retoriken härskar i praktiken -
ideologien förts till historiken.
(Bok om praktisk retorik till Elin,
som studerar detta ämne)

Brukar ni rimma era julklappar?

God fortsättning på julen!
Ebbe

A1231
Hej och Gott Nytt År! Det blev sent
i går - grannen ville bjuda på räkor
m m. Så schack går åt skogen - men
det gör väl inget. Jag drar i all hast
Dc6 - e6.
Nu åker vi till Skåne och broder
S u n e !  H a  d e t  b r a  i
millenniekatastrofen!
/alf

E19
Ld2 - c3.
Jaha, även dig lyckades jag tydligen
h o v e r e r a:
“Ejdern säkert protestera
när man honom hoverera”.
Akademien för snille och smak
känner ej till detta ord - och inte jag
heller. Det är påhittat. Det är lustigt
hur man kan bli förstådd även med
spontant nyfabricerade ord. I
sammanhanget erinrar jag mig en
rolig historia, som dessutom lär
vara sann:

En lingvist beslöt att testa ett av
honom påhittat ord: “propropriera”.
Han gick in på en bank, vände sig
till en kassörska och frågade:
“Jo säg mig - kan det vara lämpligt
att propropriera idag”?
Hon - med sakkunnig min:
“Då får jag besvära min herre till
fondavdelnigen, en trappa upp”!

Han besökte en restaurang och
frågade efter middagen kyparen:
“Jo säg, vaktmästaren, var kan man
propropriera”? Kyparen - förbindlig
och liksom i samförstånd:
“Det blir höger vänster - - - - det
står “Herrar” på dörren”!

Sedan  vänder  han  sig t i l l
cigarettflickan med ett skälmskt
leende:
“Jo säg - proproprierar fröken”?
Hon - skenbart upprörd:
“Usch fy! Vet hut, karl”!

Gott Nytt År!
Ebbe

Internet mail Ebbe - Alf 9912
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