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A0802
e5 x d4
Visst kan vi köra vägen över Osby
och hämta dig. Sedan till Tjörnarp
och dumpa Birgit för att fortsätta till
Hörby. Det ordnar sig om du klarar
återfärden på egen hand.
Nu skall det bli en redig starköl hjärnan är ganska tom just nu.
/alf
E4
Dd1 x d4.
Hyggligt av dig att erbjuda lift. Men
det måste väl vara en omväg för
dig? Alternativt skulle jag nog
kunna ta tåget till Lund och lifta
med Göran därifrån.
Idag har jag sett en film med
Ginger Rogers. Jag blir så
sentimental, när jag återser min
ungdoms idoler. GR var så
förtjusande. Och nu är hon borta för
alltid; kommer aldrig mer att
finnas. Snart är alla borta. Jag kan
uppleva det som att jag sitter i en
biosalong med stjärnhimmel.
Stjärnorna slocknar - en efter en.
Till slut sitter jag där ensam i
mörkret.
Ebbe
A0802-2
Sg8 - f6
Åt schack har jag inte mycket tid
och är nästan osäker på vad jag gör.
Fast det är din tur att vinna...
Omvägen över Osby är inte särskilt
lång. Vi åkte tidigare den vägen när
vi besökte mitt föräldrahem - innan
E4an var motorväg.

Vår barndomsvän “Hjortfot” är
numera alkoholiserad och lever i
reservat. Vad tänker du om detta?
Själv vill jag helst inte tänka på det.
Ebbe
A0803
c7 - c5
Nu har jag varit social till
förbannelse och spelat TP till sent
på natten. Cad är det inte...och det
går åt massssor av öl.
/alf
E6
Lf1 - b5! Schack!
TP - vad är det för ett spel?
Har läst “Drömmar vid havet” av
Björn Larsson. Rekommenderas!
Bl a har han intressanta definitioner
av Gud, och av Paradis - Helvete.
Hinner/orkar du inte läsa boken,
återkommer jag (om du så vill) till
ämnet.
Kåsörerna har ibland smått geniala
formuleringar. I dagens DN skriver
Säverman om forna tågresor och
järnvägsstationer. Han slutar: ”. . .
måndag den 14 augusti går första
X2000 från Hovedbanegården (köp
en hamn!) över bron direkt till
Stockholm. Då är restiden halverad.
Liksom äventyret.”
Två meningar som i ett nötskal
fångar tidsproblematiken!
Ebbe
A04
Lc8 - d7
TP är Trivial Persuit - ett sorts

När du sitter i din salong och
stjärnorna slocknar - märker du då
inte att det tänds nya hela tiden?
Det fordras bara att ögonen vänjer
sig... /alf
E5
e4 x d5.
Om vädret är tjänligt åker vi till
Undenäs på lördag. Ingers semester
är slut, men kanske jag stannar där
någon vecka. Mycket beror på
vädret.
Är det CAD som så hårt anstränger
din tid?
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frågesportsprogram, som i alla fall
har gjort sina upphovsmän till
miljonärer - populärt bland 30-40
åringar.
Nu har de åkt och lugnet har
återvänt tillsammans med horror
vacui (som latinare vet du säkert!)
På tal om tid: När Jonas dotter Julia
var här försökte jag lära henne hur
man uttrycker tid: fem över/ tio över
/osv - och då frågade hon: HUR
SER TIDEN UT? KAN DU INTE
RITA HUR TIDEN SER UT!
Där står man som ett fån. Det där
med att resa har jag aldrig begripit.
Och hur man kan se det som ett
ä ven t yr a t t skum pa på et t
fortskaffningsmedel av vilket slag
som helst - det övergår MIN
horisont - vilket inte behöver betyda
så mycket. Läsa? Just nu håller jag
på med Harry Potter - och jag måste
instämma i kören - den är underbar!
/alf
E13/8
Sc4 x e5.
Bilfärden hem var tröttande. Har ej
ork att skriva något nu. Dessutom
sömnig.
Ebbe
PS Pärlfiskare? Nej, någon har en
skruv lös.
A15
d4 x e5
Och ännu mera sömnig är jag...
Bilden skapar frågor.. Vilken skruv
sökes? Vem tar bilden? Vem är
mannen i båten? Vem är den blonda

sienna/mea0008.dtp

Internet mail Ebbe - Alf 2000-08
kvinnan? ... Det är naturligtvis
kräftor det handlar om, dessa
otrevliga kryp som måste dödas
levande.
Jag har alltid hävdat att om man
kokar ägg i ett vatten som kryddats
med salt, dill och några liter gyttja,
samt serverar dessa (äggen) i totalt
mörker tillsammans med brännvin
så bör man kunna sörpla i sig
skalinnehållet i tron att det är något
helt annat än ägg.
/alf
E14/8
c7 - c6.
Inger har tagit bilden av vår granne
Kristina Lindström, hennes sambo
Ulf Olsson och Attila (hunnern). Vi
letar efter en tappad skruv till
båtens förtöjning. Det var den
triviala förklaringen. (Margit Bruhn
hade aldrig/skulle aldrig ha godkänt
denna blandning av tempus)
Ebbe
A15-2
Ld5 - f3
M. Bruhn hade nog godkänt alla
t em pus - å t m i n st on e eft er
giftermålet - förhoppningsvis. Skönt
med klarhet...
Jag känner mig inte i form att
skriva eller berätta något. Har
arbetat hårt med att förändra den
satans naturen - därav trötthet.
Funderar också på att bygga ett nytt
litet hus på tomten för att kunna
slopa kontoret i stan. Fast då blir
man väl ännu tröttare.. Läste du
mitt mail från 0710 om en av mina
avlägsna
släktingar
på
Hallandsåsen?
/alf
E15/8
Ta8 - d8.
Visst har jag läst om Jöns i Lya.
Hur är du släkt med honom? Om
han hade pension, som du säger,
kan han väl inte vara så avlägsen?
Din berättelse om Jöns låter som en
skröna. Men människor, som lever
ensamma och isolerade en längre
tid, kan bli väldigt knepiga och
konstiga. Just detta, att han pratar
med sig själv, lär vara väldigt
typiskt.
Jag förstår, att det verkar lockande
att bygga kontorsbyggnad på

tomten. Men tyar du? Det kan bli
din död!
Ebbe
A16
Dd2 - e3
Denna dag 1530 har jag fruktat
länge. Sedan några timmar har jag
inte en enda tand i överkäken och
det känns för djävligt. Jag har inte
lusta att göra något, inte skriva
något - som du förstår. Du behöver
inte kommentera.. Det går att
dricka, och det skall jag göra.
/alf
E16/8
Du måste mena tvärtom: alltså Dd3
- e2. Mitt drag: f7 - f6.
Vad har hänt med dina tänder? Du
hade ju alla framtänderna kvar i
fjor. Vad säger din tandläkare?
Tankar om ditten och datten: Idag
blir man “vuxen” betydligt tidigare
än förr; men, paradoxalt nog, även
senare: Man blir “vuxen” vid 15 års
ålder - men förblir “ung” till 35.
Detta är något nytt - som fått
konsekvenser.
Förr gällde husmanskost. Idag äter
man antingen “fast food” eller TVinspirerad fin “kock-mat”. Sen finns
det undantag - som du.
Din ledsamhet får mig att tänka på
pojken i “Mitt liv som hund”. Han
resonerade alltid som så: “Det
kunde ha varit värre. Jag kunde ha .
. . .” (suttit på botten i en u-båt). Jag
vet inte om det fungerar. Men det
lät rart och tröstefullt, när pojken
resonerade med sig själv.
Ebbe
A17
e5 x f6
Verkar som omjag kan ge detta
parti förlorat - med tanke på
ställningen...
Mina tänder har alltid varit en plåga
- tandlossning. Om du visste hur
många operationer jag varit med
om... Nu var dom så lösa att jag
började bli rädd för att svälja dom i
sömnen. Men Birgit har roligt - hon
tycker att jag påminner om tant
Ryno som tydligen inte hade en
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enda tand i mulen. Man ser lite
lustig ut onekligen. Om man övar
sig framför spegeln kan man
tydligen låta tungan ersätta
framtänderna så att man för det
mesta ser ut som vanligt. Men fy
fan.
/alf
E17/8
Dålig ställning? “Det kunde ha varit
värre”: jag kunde spelat Dc5! Nu
blir mitt drag: De7 x f6.
Dina tänder är något av ett
m ys t e r i u m för m i g . V a d å
operationer? Kunde du inte ha
kronor, bryggor, stifttänder,
i m p l a n t a t , e t c s om a n d r a
människor?
Har sletet i trädgården idag igen.
Trött så in i bänken.
Ebbe
A18
0-0-0
Om tänder - och särskilt mina skulle man kun n a skr iva
avhandlingar och det finns dom som
har gjort det. Hanne Falk, t ex.
För 25 år sedan började man försöka
hindra min snabba tandlossning,
paradontit. En docent i Jönköping
opererade bort delar av tandköttet
för att lägga en ny grund och
a vbr yt a
den
pågående
tandlossningen. (Jag har alltid haft
dåliga tänder -ärftligt som du väl
vet). Sen följde en räcka åtgärder,
som till slut resulterade i en hel
brygga i överkäken, grundad på fem
tänder. Efterhand blev de bara tre bryggan sågades och bort rycktes
värdelösa tänder.
Många undersökningar visade att
det inte gick att göra implantat,
överkäken var för tunn. Några
professorer föreslog att man skulle
överföra ben från höften och då
tyckte jag att det lät skrattretande.
I underkäken går det bra att göra
implantat. Så jag är väl inte som
andra vanliga människor.
/alf
E18/8
Enligt mitt bräde kan du inte göra
lång rockad: mitt Torn står på d8!
Man får ej göra rockad över

sienna/mea0008.dtp

Internet mail Ebbe - Alf 2000-08
schackad ruta. Kanske kort rockad?
Men det verkar inte vara ett bra
drag.
Man gör fenomenalt tjusiga
lösgaddar numera. Jag ger mig fan
på, att du har ett blixtrande
filmstjärneleende nästa gång vi
träffas!
Har du uppmärksamat den nya
franska rörelsen “Attac”? Man vill
genomdriva en 0,05% skatt på
kapitalförflyttningar, den s k Tobinskatten efter den amerikanske
ekonomen James Tobin. Ett mycket
konstruktivt och länge efterlyst drag
gentemot
den
osunda
penninghandeln! Pengar, avsedda
som betalningsmedel, har blivit en
handelsvara bland andra. Det är inte
klokt! Attac var en av de drivande
organisationerna
bakom
demonstrationerna vid WTO:s
toppmöte i Seattle. Läs mer om
“Attac” på:
www.attac.org/sverige!
Hur förhöll det sig nu med Jöns i
Lya?
Ebbe
A19
Måste vara prövande att spela med
virrigheten personifierad! Jag vet ju
att jag inte får rockera över
schackad ruta och ändå... Det finns
inga bra drag men Sc3 - d1 får
duga.
Jag vet ännu inget om ATTAC men
skall ta reda på saker.
Jöns i Lya? Visst är det en skröna
som en släkting till mig berättade
om ett original på Åsen. Men
skrönans poäng är sann -däremot
vet jag inte hur verkligheten
passade i tiden.
/alf
E19/8
Df6 - e5.
Ganska trist parti. Ska vi ta remi?
Ebbe
A20
c2 - c3
SÅ fruktansvärt trist är det inte?
Och nog vill du väl hellre ha
chansen att vinna hellre än att ta
remi? Klå upp mig bara!
/alf

E20
Le6 - b3.
Ursäkta dröjsmålet! Vi var i Lund i
går och hälsade på Jens. Han bjuder
alltid på pilsner från Pilsen - alltså
gott, tjeckiskt öl. Här några tips:
Budvar (Budweiser), Dacicky,
Kozel, Starobrno premium och
Zubr. Gack och beställ/köp! Jag tror
inte du blir besviken.
Ebbe
A21
h4 - h5
Jo det godaste ölet bryggs i Tjeckien
- jag har ibland fått sådant och det
är BÄST!
Just nu har jag fått för mycket att
göra helt plötsligt. CAD är som
ketchup - det rinner ut i häftiga
klumpar - för att tala med allas vår
Mona.
/alf
E21
Tf8 - e8.
Mycket händer och fötter. Men
“stjärnorna stumma i rymden gå”.
Som “Ol´ man river”: it just keeps
roling along.
Ebbe
A22
Lf3 x d5!!!
Nu bör det inte vara många drag
kvar innan jag ger upp. Men inte
än.
/alf
E22
Jag har ingen pjäs på d5, som du
kan slå!? Enligt mitt bräde kan jag
slå din Löpare med: Lb3, bonde c6
och Td8. Mitt drag: Td8 x d5.
För att anknyta till våra åldrar: “Vid
35 kan man hälsa hem” (Hasse &
Tage).
Det var ledsamt/tragiskt med ubåtsolyckan. Men det kan aldrig
vara Guds mening, att vi ska fara
kring i atomubåtar med robotar och
missiler, avsedda att sprida död och
förödelse. “Lär dom sig aldrig
nåt?!”
Ebbe
A23
Det är meningslöst att jag försöker
spela schack. När du skrev och jag
skrev Le6 - d3 så satte jag den på
3

d5. Jag ger upp. Mitt huvud är inte
avsett för precision och ordning.
/alf
A23-2
Du ser? Jag kan inte en gång skilja
på B och D!
/alf
E1
OK. e2 - e4.
Idag har det varit cirkus i byn.
Cirkusplatsen ligger alldeles i
närheten, så jag hörde
föreställningen där jag stod och
målade garagefönster.
Jag mindes min barndoms cirkusar.
Då var det fest i byn: “alla” gick på
cirkus. Det stora tältet (hade man
tur kunde man få fribiljett genom att
hjälpa till med något), de många
vagnarna, artisterna, djuren, doften
av sågspån och hästspillning, etc
skapade en air av romantik och
äventyr av nästan euforiskt mått.
Det var då det. Nu kändes inget alls.
Jo, det kändes tomt, som om jag
tappat något.
Ebbe
A24
e7 - e5
Men tänk om cirkusljuden inte hade
sagt dig någonting! Om du inte haft
alla de minnen som ord och ljud
framkallar - då hade du kunnat tala
om tomhet. Fast då hade du
naturligvis inte upplevt det som
tomhet. Personligen är jag glad om
jag kan minnas hur det var en gång.
Cirkusen i mitt minne fanns utanför
Realskolan i Hörby. Jag vet att jag
var där en gång men minns inget av
vad jag såg eller kände. Men visst livet är pyton.
/alf
E2
Sg1 - f3.
Livet är pyton? Men du har väl haft
ett ganska gott liv? Mja, livet är väl
på gott och ont? Tror att jag tänkt
till om det tidigare: Om man lägger
(bokför) de positiva upplevelserna i
en hög och de negativa i en annan
hög, så . . .
Jula-katalogen kom idag. Vad tror
du om produkten på sidan 291:
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Djurskrämma med ultraljud? Vi har
problem med möss och mygg.
Jo, du minns rätt betr cirkustältets
placering: Parktorget, gemenligen
hästatorget. Jag borde även nämnt
den smattrande, eggande musiken
ifrån cirkusorkestern.
Äventyras möjligen Hörby-resan av
dina tandproblem?
Ebbe
A25
d7 - d6
Av de apparater som finns på sid
291 skulle jag nog endast köpa
sorkskrämmaren. När det gäller
ultraljud - över 20 KHz - så
utbreder sig dessa ljudvågor som
när man lyser med en ficklampa. De
är svåra att göra rundstrålande och
reflekteras ungefär som ljus. Det är
väl därför det finns ett riktbart
stativ. Laboratorietesten har nog
gått till så att någon har riktat
apparaten mot en mus och upptäckt
att den springer och gömmer sig.
Och det räcker om den sätter sig
bakom en låda - ljudet kan inte gå
runt.
Sen kan det diskuteras om dessa
ljudvågor inte påverkar människan.
Jag är helt övertygad om att man
inom de närmaste tio åren kommer
att spåra samband mellan olika
defekter på ofödda barn och
ul t r a l judsun der sökn i n ga r
på
mamman.
Det är lätt att experimentera. Om du
öppnar ett fönster inifrån och
lyssnar på den ljudbild som uppstår
när du ställer fönstret i olika vinklar
så skall du upptäcka hur känsliga
h ögr e fr ekven ser är för
fönstervinkeln.
Eller ställ dig vid sidan av
högtalarna, dra på diskanten och
håll en platta av något slag framför
högtalaren i olika vinklar.
Hund & kattskrämman kan kanske
verka om det finns djur som går
längs vissa stigar i trädgården, men
åter är det effekt och rundstrålning
jag inte tror på.
Sorkskrämman kan säkert göra det
obehagligt för de stackars djuren -

här gäller det helt andra frekvenser,
som är lätta att göra rundstrålande.
Däremot tror jag att den borde ha
mycket högre effekt än vad fyra
batterier kan lämna.
Mina tänder lär nog klara
konfrontationen med gamla gubbar
och gummor från fordom - värre är
det med andra saker.
/alf
E3
Lf1 - c4.
Ebbe
A26
Sg8 - f6
/alf
E4
d2 - d3.
Ebbe
A27
h7 - h6
/alf
E5
Sb1 - c3.
Idag har vi varit i Skanör-Falsterbo
och badat. Skönt! Kaffet smakade
också extra bra efter badet.
Sedan hemsökte vi Jens i Lund. Där
spisade vi surkål med kryddstarka
korvar. Det hela sköljde vi ner med
god tjeckisk pilsner.
En bra dag. Den får hamna i den
positiva vågskålen.
Ebbe
A28
c7 - c6
Jo, nog låter det som om du och
Inger levde ett behagligt liv!
Annorlunda har det varit här med
ett väldigt jäktande med nya
program, anpassningar osv. I går
uppdaterade jag min hemsida och
som vanligt är det alltid mindre
problem som måste lösas. Titta
gärna in och se små rörliga bilder!
Och i dag ringde det kl 800 och en
person säger. -Jaha nu står jag på
torget och vill ha undervisning. Då
blir det extra livligt. Nu skall det bli
öl - dock icke annat än svenskt.
/alf

4

E5
h2 - h3.
Idag har jag målat balkongen. Men
mycket återstår att åtgärda. Fönstren
får nog ges prioritet. Persedelvård,
persedelvård. Det är ägandets
förbannelse!
Ebbe
A29
d6 - d5
Ägandets förbannelse? Då har du
inte talat med ungmoderaterna...
Men är inte ägandet förutsättningen
för mycket gott också? Ryssland
-kollektiv - kommunism - Ubåt TVtorn m m - motpol.
I dag har jag tappat upp ett gott
portvin - alldeles för gott. Och
dessutom har jag begåvats med
ytterligare ett barnbarn, pojke, 4.5
kg, mycket lång - i Malmö. Nu är
dom sex och jag bävar...
Barnens mamma, Ingela, rökte
ordentligt när de andra tre föddes
och det blev lyckade telningar. Nu
har hon slutat och jag undrar om
inte denne lille kanske är lite bleen
etter som dom sa på Åsen.
I alla fall lär han ha en vårta
någonstans... Och duurt blir det som
han sa - bonden som körde sten till
den nya kyrkan.
Vid sammanträdet orerade prästen
om att det behövdes mycket mera
STEN...Röst ur bondedjupet:
-Ho sa la va ihåleier...?
/alf
E6-7
e4 - d5.
Idag kom Clas Ohlsons katalog. Hör
du, jag kan inte hitta någon
gårdspump liknande vår befintliga.
Pumpar finner jag annars på sid
122-124.
Jula har sina pumpar på sid 185-187
. Vad gäller de dränkbara; vilken
tror du blir bäst: CO:s eller Julas?
Jula har en för 895 kronor, som
verkar passa. Betr pumpautomater
har CO en för 1 395/1 798 kronor
och Jula en till synes likvärdig för 1
795 kronor.
Vad råder du? Det billigaste
alternativet är nog att använda den
befintliga motorpumpen. Men den
börjar bli gammal och ger rostigt
vatten.
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En annan grej. Jag funderar starkt
på att installera rörelsevakter (i
Osby). CO har sina på sid 213 och
Jula på sidan 113. Vilka vill du
rekommendera?
Ebbe
A30
c6 x d5
När det gäller pumpar ber jag att få
återkomma. Men CO har ingen
gårdspump - det har bara JULA på
sid 183. När det gäller rörelsevakter
verkar det som om båda firmorna
hade samma leverantör med lite
olika priser.
Det jag tycker du skall tänka på är
att få en komplett historia - flera av
dem har relä och skall kopplas till
en yttre lampa. Båda har en
specialare med halogenstrålkastare jag har COs men har inte hunnit
sätta upp dem. Jag har ju ett lysrör
som brinner alltid.

Sid 216/122. 420-230 i JULA kunde
kanske vara ett bra val. Det har
ringt hela dagen och jag måste nog
arbeta över i kväll.
/alf
E8
Lc4 - b3.
Gårdagens mail skrev jag på
förmiddagen. Sent på kvällen
kompletterade
jag
med
schackdraget. Då var jag för trött
och sömnig att kommentera ditt
mail. Men i efterhand: Grattis till
sonsonen! Det var en rejäl klimp!
Du tror att det blir duuurt. Nå, men
säg som Kar de Mumma: “Mina
barn ska minsann få arbeta. Det har
mina föräldrar fått göra.”
Fungerar en rörelsevakt igenom ett
glasfönster? Hade ev tänkt att
placera en innanför källarfönstret.
Får man tro katalogerna är det väl
pumpautomat (med 25 liters tank)

Några av di gamle....
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som gäller. Dränkbar länspump är
väl mera för tillfälligt bruk?
Ebbe
A31
Lf8 - b4
För stationärt bruk är det en
pumpautomat som gäller. En
dränkbar kan vara ett alternativ till
en vanlig handpump, men är ingen
riktigt bra lösning. Fördelen är att
det är lätt att ta den med sig och den
kan användas i alla lägen där det
finns vatten och ström.
Jag tror att en rörelsevakt fungerar
genom fönsterglas - det beror kanske
på vilken ljusvåglängd som
användes. Det är verkligen snärjigt
just nu..
/alf
E9
Lc1- d2.
Snärjigt. Många nyfrälsta på CAD?
Ebbe

