
Internet mail Ebbe - Alf 2001-10
A1001
g2 - g4
Det är kanske inte så lätt att
framställa ungdomliga excesser så
att de inte blir lite larviga eller
pinsamma. Men man får inte låta
detta skymma budskapet - som för
mig är det viktigaste. Och det är
skillnad på AUKTORITET och auk-
toritet.
I dag har jag hela tiden djävlats
med mitt problemavlopp. Jag drar
mig verkligen för att börja rota i det
med allt vad det drar med sig i
fråga om hantverkare, olägenheter -
att inte kunna använda diskmaskin,
få diska i badrummet etc - när nya
rör skall in. Nu rinner det som om
fan blåste i röret och det gör han
kanske.
När det gäller Elin skall jag gärna
sondera terrängen och fråga Jonas.
Det måste vara en tidning - har jag
fattat rätt?
Tid igen för hett vatten - fyra ggr i
timmen sedan 1400.
/alf

E1001
a7 - a5.
Nej, tidning är inte nödvändigt.
Men Jonas känner väl bäst till
tidningsvärlden.
Nu får du göra något radikalt åt
avloppet! Så där kan du ju inte
hålla på.
Du som ser mönster: ser du inte
mönstret i “I döda poeters
sällskap”? Keating är i själva verket
skolledningens man! Det var kris.
Undervisningen hade gått i stå.
Eleverna var uttråkade och hade
tappat geisten. Något radikalt måste
göras. En Messias måste tas fram
och skaka om. Taktiken lyckades.
Slutscenen var magnifik. Inget öga
var torrt. Manipulationen hade seg-
errikt förts i hamn.
Sedan kan man snurra ett varv till
på kuttingen och fråga sig, om inte
d yl i k a  m a n i p u l a t i on e r  ä r
nödvändiga, när man har att göra
med den tröga människan.
Eller kanske eleverna var medvetna
om teatern och spelade med. Ibland
kan jag tro att allt är “teater”; att
det inte finns en enda hederlig/

oskyldig människa; att alla är
mutade/köpta/uppbundna; att alla
med lock och pock och hot är
fängslade i fållor; att demokratin/
friheten är en chimär, en illusion.
Nu var jag väl “svart” så det
förslog? Nå, helt övertygad är jag ju
inte. Man faller så lätt för frestelsen
att generalisera utifrån enstaka
händelser.
Ebbe

A1002
g4 x f5
Om du då drar Le6 x f5 så flyttar
jag Th1 - d1.
Jag har ju just gjort något radikalt
med avloppet. Om jag skulle
tillämpa andra metoder skulle jag
känna mig som en avloppsfunda-
mentalist.
Du verkar att leva med i en riktigt
rolig pjäs! Dock ser jag inga som
helst mönster i de döda poeternas
sällskap.
Blev du kär i Anita Wall? Du
brukar ju bli kär i en massa
kvinnspersoner har jag hört.
/alf

E1002
OK. Och h7 - h6.
Kär (det blir jag nog inte längre) i
Anita Wall? Mja, det är väl för
mycket sagt. Men jag blev mycket
charmerad av henne. Trots sina 61
år är hon fortfarande attraktiv. Hon
läste, och spelade, noveller på ett
högst njutbart sätt. Jag köper det -
och henne (om det inte finns för
många lik i garderoben).

Vi är några stycken som håller på
med att sondera möjligheten och
intresset för en träff med klass 6 i
Hörby folkskola av år 1946. Faktiskt
har vi redan lyckats finna 3/4 av
“ d e  f o r n a  p o j k a r n e ”  i
förskingringen. Det ska bli kul - om
det blir av. Ebbe

A1003
Dd2 - g2
Det låter skojigt med klassträff. För
min del är det en total utopi att ens
komma ihåg vem som gick i min
klass i 6an eller 7an - jag gick ut
den som du kanske vet. Var en klen

typ som behövde stå på tillväxt ett
år inför farligheter i Hörby.
Just nu tycker jag att det känns
deprimerande att inte ha tillräckligt
mycket att göra - jag känner mig
rastlös och djävlig. Och jag blir
irriterad över att människor inte hör
av sig, att de inte svarar, att de inte
reagerar.
Å andra sidan händer det märkliga
saker. Jag tror att jag skrev om en
norrman som för ett år sedan blåste
mig på några tusen kronor. Jag
skrev mail och hotade honom, var
sarkastisk och ironisk och gav sedan
upp det hela. Och så - ett år för sent
- ramlar plötsligt alla pengarna in
på banken utan någon som helst
förklaring. Antagligen är det en
einsteinsk tidsförskjutning som
verkar i Trondheim.
/alf

E1003
a5 - a4.
Idag har jag varit i Malmö och
träffat Kjell Persson. Minns du
honom? Han slutade realskolan
redan i klass 2. Men vi har varit
k l a sska m r a t er  ä n da  seda n
småskolan. Nu hade vi inte setts på
50 år, så det var ju litet spännande.
När jag kom till mötesplatsen, Clas
Ohlsons foajé på Södergatan, såg
jag inte till någon Kjell Persson.
Däremot en äldre, grånad, lätt ihop-
sjunken man, som verkade leta efter
någon med blicken. Jo, det var
Kjell. Inte helt återställd efter en
större operation: bråck på stora
kroppspulsådern. Trots en propp
(typ mindre) även i hjärnan var han
mentalt vital: pratade, berättade och
skrattade i gammal god stil. Vi
träffades klockan 10.45 och 15.30
följde han mig till stationen. Tim-
marna hade flugit iväg.
Det var verkligen roligt och intres-
sant att träffa en gammal
barndomsvän. Många minnen hade
vi gemensamt, men vi fick också
ofta  komplet tera  varandras
berättelser. Dessbättre förföll vi ald-
rig till sentimentalitet - trots de
genuina förutsättningarna.
Ebbe
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A1004
a2 - a3
Mycket trevligt att läsa om ditt möte
med Kjell Persson. Visst kommer
jag ihåg honom - ja inte exakt hur
han såg ut - men så att jag
ögonblickligen kopplar till rätt plats
och tid när jag hör namnet. Jag
förstår att ni hade mycket att prata
och skämta om.
I går fick jag litet av en chock när
Birgit visade en dödsannons på en
kollega. Iris var en sådan människa
som alla tyckte om - tom riktiga
busar hade svårt för att bära sig illa
åt när hon var i närheten. Mycket
sorgligt.
/alf

E1004
Dc5 - b6.
Låst ställning. Vem hittar först
dyrken?

Jo, då och då får man en
påminnelse om sin dödlighet - även
om man vägrar tro på den.

I morgon ska vi fara till Undenäs
och ställa i ordning för vintern. När
vi är tillbaka beror på vädret.
Ebbe

A1005
h3 - h4
Vänta du - jag skall nog klå dig den
här gången också! Eller så blir det
tvärtom.
En märklig höst får man säga. Det
har väl sällan varit så varmt så
länge. T o m här uppe på berget har
vi bara haft några få frostnätter -
och bara EN riktigt svår då alla
dalior frös och en solros som nästan
var fyra meter hög. Ha det skönt i
Undenäs!
/alf

E1007
Kg8 - h8.
Puh! Har just återkommit efter två
dagars persedelvård i Undenäs. Att
ha egendom är bara att binda ris åt
egen rygg!
Ebbe

A1008
Dg2 - g3
Å andra sidan är fördelen med
egendom att förhållandet förhindrar

mångahanda tillfällen till synd och
dessutom onödiggörs besök å s k
kroppsbyggande och motionsbe-
främjande institut. Allt får man
gratis. Inget märkligt ännu med
olyckor och dylikt? Tämligen jämn
tillförsel av olycksoffer... eller? Re-
porter till Göran Persson:
-Nå - ringde Busch till dig och
frågade innan han anföll Afgahni-
stan?
Nu väntar jag bara på att Greider
skall fylla TV-rutan som ett monu-
ment över den absoluta Tönt-
Svensken.
/alf

E1008
Tf8 - f7.
Rotade idag i en källarlåda med
gamla foton o dyl och fann en
anteckningsbok från anno dazumal.
I den hade jag fört in “Målade
meningar, tänkvärda tankar och
pepprat prat”. Kände knappt igen
den. Tänkte att du (i brist på annat
stoff) kontinuerligt skulle få ta del
av den. Håll till godo:

“Kvinnor har två synpunkter på en
hemlighet: antingen är den inte
värd att bevara - eller också är den
för god att bevara”.

“Söt flicka till sin mamma: Han är
nog fasligt intelligent och har god
karaktär och så, men resten av
honom förstör helhetsintrycket lik-
som”.

Och med tanke på de inte helt
ovanliga arbetsnarkomanerna: “Ar-
bete är nog bra - för dem som inte
har annat att göra”. (Gammalt,
arabiskt ordspråk)
Ebbe

A1009
h4 - h5
Det är nästan alltid roligt att hitta
gamla saker som man trott
försvunna.
Dina tänkvärda tankar verkar vara
en riktigt trevlig bekantskap. Är det
dina egna eller är det sådant som du
läst och tyckt vara värt att spara?
När det gällde arbetsnarkomaner
förstod jag nog det lilla sticket... F ö
trivs jag just nu riktigt bra - massor

av arbete ligger framför mig och jag
kan riktigt gotta mig åt tanken på
allt som jag måste göra. Det är en
manual till EcadV7 som måste
skrivas, termostat som måste tillver-
kas, trädgård som måste skötas,
Brukspatroner som måste provas,
f ö d e l s e d a g a r  s o m  m å s t e
ihågkommas osv. Halleluja! Pris ske
Luther!
/alf

E1009
c6 - c5.
OK. Här följer fler citat:

Androm: sånt som används till
varnagel. (Blandaren)

Vacumtorkad lök, färdiggråten i
fabriken. (DN)

Habegärets press ger stor stress.

Grå är varje teori. (Goethe)
Ebbe

PS Jag bifogar klassen, som vi skall
försöka samla. De som fortsatte i
realskolan känner du nog igen.
DS

klasskort nästa sida

A1010
Td4 - d8
Nu djeflar skall det bli fart på
brädet!
Det var en bra samling - särskilt
den om androm. Jag har alltid
undrat: Lägger verkligen änder
ROM? Jag trodde det var fiskar.
Klassen med förhoppningsfulla teln-
ingar skrev jag ut och granskade.
En hel del känner jag igen: Kurt S.
t ex, och Tjäder, Holtzberg, Hans-
son. Och den blivande ordnings-
mannen som tillverkade världens
största säkerhetsnål i ett senare
skede av livet - se hur han redan
måste hållas i stillhet av Fröken!
Sen är det flera ansikten som
förefaller bekanta, men jag kan inte
knyta dem till namn. Av flickorna
är det bara Elsa Andersson? som jag
är säker? på. Nummer tre från
Tjäder räknat - den personen tycker
jag mig ha haft i skolan här i Eksjö
- en riktig buse av sämre sort. Så
man kan missta sig.
/alf
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E1010
Du kunde gjort några självklara
drag. Nu gör jag dem - tror inte att
du har några invändningar: Ta8 x
d8. Vit Td1 x d8. Svart Kh8 - h7.
Ebbe

A1011
Sc3 - d5
Jodå, jag hade nog fixat dessa
självklara drag - om din kung hade
stått på rätt ruta på mitt bräde. Nu
stod den redan på h7 av någon
idiotisk anledning och därför var
tornbytet inte självklart. Du kunde
ha gått till a7 med tornet.
Jag har hittat Göran Möller ochså
på kortet tror jag. Du sitter i främre
raden och är lite rund om
kinderna....
Jonas svarar enligt nedan på tal om
praktikanter: När det gäller prak-
tikanter på redaktionen ligger ans-
varet på vår personalchef, Stig
Larsén, 040-281259.
Jonas har f ö inte tid att göra något
annat än att jobba. Troligen kom-
mer åtskilliga media-folk att gå
under tack vare alla olyckor, elände,

ondska osv som vräks över den
mänskliga bakteriekulturen..
/alf

E1011
Db6 - e6.
Den tredje ifrån Kurt Tjäder, alltså
Eksjö-busen, är Göran Möller! Kan-
ske är vi oense om vem som är den
tredje. Alltså ifrån Tjäder räknat är
det: Bertil, Charles, Göran, Per,
Lasse, Bengt Holtzberg . . .

Höstbruket har börjat. Trött.
Ebbe

A1012
Sd5 - f6!! Nu du.
Nå, jag använde Tjäder som
riktmärke och inte som nolla. Då är
busen nr tre och Göran - ja honom
var det lätt att känna igen som fyra.
Trött? Sådant har jag inte tid med
och det är skönt. På måndag kom-
mer det en herre resande från
Edsbyn - han skall undervisas hela
dagen. Det gäller att vara förberedd.
Swanberg har idag delat ut årets
Nobelpris i Gymnastik till Terkel
Studs för hans banbrytande arbete
om flygande partiklar klädda i trikå.
/alf

E1012
Illa, illa! Här följer några självklara
drag: Tf7xf6. e5xf6. De6xf6. Eller
hur?

Amerikanerna bombar och bombar -
och talibanerna tycks inte bry sig.
Men deras rike är väl inte av denna
världen. Det är problemet med reli-
gionerna: deras riken är inte av
denna världen - och struntar därför i
den. Ändå verkar man anse sig ha
rätt till en egen gräddfil på jorden.
Just snygg problemlösning!
Ebbe

A1013
Jo, jag tar dina drag och flyttar
sedan Td8 - d5 På tal om
problemlösning - jag läste ett
förslag om hur man borde göra med
bin Laden. Här är en kopia:
--------------------------
Friends! While the Sun is glowing
over Österlen --- could you believe
--- I have dreamt up an alternative
treatment för Osamu Bin Laden.
Killing him will only create a
martyr. Holding him prisoner will
inspire comrades to take hostages to
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demand his release. Therefore, I
suggest we do neither. Let the
Special Forces, Seals or whatever,
covertly capture him, fly him to an
undisclosed hospital and have sur-
geons quickly perform a complete
sex change operation.

Then we return her to Afghanistan
to live as a woman under the
Talibans.
--------------------------------------
Göran Skytte skriver ibland på
SvDs ledarsida och i dag hade han
en utläggning om att det var ännu
värre förr. Han anser att allt har
blivit bättre - rätt kul med en sådan
udda åsikt. Jag tror jag skall klippa
ut och vidarebefordra till någon som
behöver tröstas i världens mörker.
/alf

E1013
Df6 - f7.
Har just läst tidningen samt sett
Aktuellt. Usch, vilken värld (“den
bästa av världar”) vi lever i! Men
massmedia fokuserar förstås gärna
eländet i världen.

Vill du ha Bengt Holtzbergs adress?
Följer här: Vikavägen 8, 167 71
Bromma. Kanske kan du hitta hans
ev e-post-adress.
Ebbe

A1014
Dg3 - f3
Visst är världen galen. Jag har
nästan helt slutat se på TV - läser
hellre. Jo ett och annat blir det. I
går kväll Millennium - en ganska
trevlig serie. I går fick jag reda på
något jag aldrig hört talas om - att
Kina på 1400-talet hade otroligt
stora skepp och att de besökte
massor av länder på fredliga expedi-
tioner. Helt nytt för mig.
Tack för adressen till Bengt. Skall
leta efter dataadress. Förbereder mig
för morgondagens undervisning.
/alf

E1014
Df7 - e6.
Idag ska jag ge de religiösa chans
till replik: Det är inte religionen
som är  problemet ;  det  är
människan! Det är människans fel

och brister (här är du väl påläst)
som är orsak till allt elände i
världen.

Tja, själv känner jag mig hemlös
någonstans i gränslandet.

Jag funderar över var du kan tänkas
befinna dig. Du är definitivt anti-
människan (“idioticus”, “bakter-
iekultur”). Du håller övernaturliga
fenomen som fullt möjliga och san-
nolika. Någon slags religion alltså.
Du driver med Luther. Du har katt.
Saken är klar som korvspad - du är
kattolik!
Ebbe

A1015
Td5 - e5
Nu är jag trött efter att ha undervi-
sat i ett sträck från 0800 till 1620
med 30 min rast för matinkast.
Kanske är jag kattolik. Dessutom
känner jag mig olik även hundar,
spindlar, krabbor och andra djur!
Däremot protesterar jag mot termen
övernaturliga, som i mina öron har
en dålig klang av hokuspokus, vid-
skepelse o dyl.
Fenomen kan antingen förklaras
med nuvarande kunskaper eller inte
- för mig handlar det bara om en
kunskapsnivå. Ett fenomen som kan
iakttagas, studeras och återupprepas
b o r d e  i n t e  k l a s s a s  s o m
“övernaturligt” därför att det inte
kan begripas just nu. Och självfallet
är det människans egenskaper som
gör att hon bör kallas Idioticus - om
man betraktar resultatet av hennes
framfart. Å andra sidan uppträder
hon ju helt NATURLIGT - hade
hon kommit förbi detta stadium,
hade allt varit bättre och kanske
tråkigare.
/alf

E1015
De6 - d7.
Det låter svettigt med 8 timmars
undervisning. Men jag förmodar, att
du tar en slant för besväret.

Jo, världen är full av lik. Ändå sägs
den aldrig mera bli sig lik - vilket
är mycket olikt av den (jag har läst
för mycket Cello).

Problemet, huvudorsaken till
eländet i världen är naturligtvis
ofreden, krigen, rustningarna och
bristen på en internationell
rättsordning. Kostnaderna är as-
tronomiska och lidandet omätbart
(se FN:s årsbok “Tillståndet i
världen”). Kan man peka ut någon
ansvarig? Det är nog lika knepigt
som att avgöra vad som kom först:
hönan eller ägget? (är inte tocken
bortglömd?)
Ebbe

A1016
Te5 x c5
På tal om ansvar: I går såg jag på
Aktuellt på TV och höll på att få
spader - eller hur man nu skall
uttrycka det. Där uppträder en re-
porter och gör ett inslag om Vem
Har Ansvaret För Att vi Blir så
O r o l i g a ?  Ha n  l e t a r  e f t e r
myndigheter, frågar efter beredskap,
letar efter någon att ställa mot
väggen nu när det kommer sand
från Sahara och vitt pulver i små
bruna kuvert och börsen går ner och
vi mår så DÅÅÅÅligt.
Vad är det för människor som alltid
letar efter en Ombudsman, som
alltid vill veta hur de skall tycka
och tro, som alltid vill ha en
mamma att hålla i handen? Jag blev
omväxlande arg och skrattlysten.
Ytterligare ett prov på H. I. (Homo
Idioticus) Tocken var otvivelaktigt
först.
/alf

E1016
Lf5 - g4.
Såg tyvärr inte det där Aktuellt-
inslaget. Men det var tydligen ingen
förlust.

Apropå din undervisning: att du
inte gör en instruktionsfilm på
video! Det har ju blivit mycket
populärt och finns nu i många
sammanhang.

Som vanligt har jag besvär med
humöred. “Är det inget värre”,
säger min kallsinniga hustru. Ingen
förstår mig.
Ebbe
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A1017
Df3 - e4!!!
När jag var yngre och fullare med
energi gjorde jag instruktionsfilmer
på video om hur man byggde ele-
ktronik - men det var långt innan
någon annan gjorde det. Sen har jag
använt vanlig kassettbandspelare
med instruktionshäfte och det var
nog det bästa. Men det är så otroligt
jobbigt.... Och mina kunder finns
inte i tusental så det är bättre att
göra det individuellt. Dessutom blir
det en slant över - det kostar 2800:-
för 8 timmar. Kanske du tycker att
det låter dyrt men i branchen anses
det mycket billigt.
Humöred? Beklagar verkligen - och
jag förstår även om jag inte kan
göra något åt det. Humöred är nog
inbyggt. För min del behövs det nog
mest massor av arbete - för djävligt
om man tänker efter.
/alf

E1017
Kh7 - h8.
Jo, det är nog som det är med
humöret. Samtidigt bryr jag mig
nog för mycket. Det är nog
förståndigare, att bara vara en glad
skit. “Packad och glad” som det
heter i TV (inte). Men så där kan
jag bara tillfälligtvis trolla med mig
själv.

I tidigare nämnda källarlåda har jag
även grävt fram ett antal foton av
dig och dina barn. Du poserar med
hammare och spik framför ett
halvfärdigt hus. Barnen verkar vara
i 2-4 årsåldern. De leker, cyklar och
läser. De finns både på diabild och
papperskopia. Är dessa bilder av
intresse för dig?

Nej, 2 800 kronor är nog inget
överpris. Det är väl ungefär vad en
hantverkare debiterar. Men hur
länge tror du, att du orkar hålla på?
Är ändå inte en instruktionsvideo
något att satsa på?
Ebbe

A1018
Tc5 - d5
Birgit är likadan som du i vissa fall
- när det gäller att bry sig och oroa
sig. Så fort som det finns minsta
lilla chans skall hon tro det värsta.

A1019
Vadå - nu då??!! De4 - d3
Det måste vara jobbigt med kinesisk
opera. När jag hört och sett korta
stycken på TV har hela mitt inre
slagit frivolter i psykisk smärta,
men det var kanske utvalda stycken
just för att framkalla sådana
känslor.
Hur gick det för paddan och hur
gick det för skogshuggaren? Ser
med spänning fram emot att få
skärskåda nostalgibilder! Här är det
en spänd förväntan inför invasion
av stockholmare, som besämt sig för
att hälsa på lagom till att Birgit
fyller år i morgon. Då skall det
dukas fram! Då skall den gödda
grisen slaktas! Då skall vinet flöda!
/alf

E1019
Tänk att ett tempo kan betyda så
mycket. Men så är det i schack. Ja,
jag måste ge upp. Som vit: e2-e4.

Idag avgick fotona med brev till
Sofieholmsgatan 29. Har du kvar
din postbox?

Framför mina gratulationer till Bir-
git på födelsedagen!
Ebbe

A1021
e7 - e5
Puuuuh!. Detta är vad jag orkar
skriva. De har åkt nu och lugnet
börjar lägra sig, men det tar en
stund innan huvet blir normalt.
/alf

E1021
Sg1 - f3.
Har räfsat löv halva dagen. Ar-
marna känns som speghetti.
Ebbe

A1022
Sg8 - f6
Tack för negativ! Hur snabbt vill du
ha tillbaka dem? Postboxen har jag
inte kvar. Tyckte det var dumt att
betala 1000:- om året för att få nöjet
att själv hämta posten. Nu sliter
brevbäraren med allt som dom tidi-
gare kunde slänga i en låda på
stationen. Det är så korkat så bara
staten och stor-monopolföretag kan
komma på idén. Har fortfarande
mycket att göra - en rolig sak var

Kommer inte svaret på ett prov, så
är det cancer i hela kroppen. Ringer
inte Pia i rätt tid när de åker
tillbaka till Stockholm så har det
hänt en olycka.
-Det kan inte ta så lång tid! Det
MÅSTE ha hänt något! När det sen
inte är något fel brukar jag reta
henne med
-Jaha, så var det ingen glädje med
den oron! Då slåss hon. Nu är det ju
inte samma orosområde för er båda.
Men mekanismen är nog den-
samma. Visst är det lätt för mig att
säga -Oroa dig inte! Bry dig inte!
Vänta tills du vet något. Du kan
ändå inte styra något så varför då
bita på naglarna?
Men mina gener är annorlunda - jag
ser det mesta utanför mig själv och
är en kall skit i stället för en glad
sådan.
De där fotona är jag mycket int-
resserad av. Kanske kan jag få låna
papperskopior som det går att
scanna in? Jag har inte många
bilder av huset under byggnad så
det vore kul att se. Det är mycket
mer arbete med att fixa en video/
generellt än att undervisa manuellt/
individuellt!
/alf

E1018
Dd7 - c8. Nu då!
Jag sänder fotona i ett brev till dig.
Men idag kunde jag inte finna fotot
av dig framför det halvfärdiga hu-
set. Det är en djäkla röra i lådan.
Fotot i fråga är mycket litet, kanske
4 x 4 cm. Det är taget på stort
avstånd, för husets skull, och du är
bara några mm stor. Kortet kan inte
betraktas som omistligt. Men jag
ska göra en ny djupdykning i lådan.

I kväll har vi varit på teater i
Hässleholm och sett kinesisk opera.
Hunan Opera Troupe spelade Sagan
om skogshuggaren och den gyllene
paddan. Klart sevärd. Det exotiska
är  ju alltid intressant och
spännande. Men musiken var knap-
past njutbar för västerländska öron.
Ebbe
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att höra att t o m en autoCAD-
konsulent rekommenderade oss när
det gällde CAD - inte AutoCAD,
det han själv jobbade med. Och så
är det roligt att höra att vi är bäst på
service och support. Halleluja!
/alf

E1023
Lf1 - c4.
Nej, jag fick inga mail i dag heller.
Vad kan ha hänt med swipnet?

Nu kan du få Bengt Holtzbergs
tel-nr också: 08-25 75 90. Jag
ringde honom i förmiddags och vi
fick en trevlig pratstund. Han har
verkat som sjöfartsjurist i ett rederi.
Gift och har två barn; villa och
t r ä dgå r d  i  Br om m a .  Bet r
klassträffen vågade/ville han inte
lova något idag. Han fick din adress
och tel-nr.

Nu ska vi se om det här mailet når
dig.
Ebbe

A1024
Sf6 x e4
Jag har blivit en aggresssssiv djäkel.
Och du hade fått iväg 5 mail i tron
att inget gick fram. Själv fick jag
många meddelanden om att inget
fungerade - helt felaktigt. Alla mail
kom fram. bin Laden är ute på nätet
och manipulerar....
M i n  h å r d d i s k  bör j a r  b l i
överansträngd tror jag. Där måste
finnas mer än 20000 filer så jag får
rensa. Inte hinner jag heller föra in
våra brev i DTP-form. Allt går
långsammare med åldern.
/alf

E1024
Ursäkta! Kan vi backa spelet ett
drag? Jag hade flyttat ut fel häst: jag
hade din häst på c6 i stället för på
f6. I det läget flyttar jag naturligtvis
inte ut min Löpare till c4 utan i
stället Sb1-c3. Ska försöka skärpa
mig.
Ebbe

A1024-2
Jodå, det går bra. Det är ju jag som
inte brukar veta var pjäserna står!
Mitt svarsdrag: Lf8 - b4
/alf

E1024-2
Nu Löpare f1 - c4.
Ebbe

A1025
0-0 i all hast!
Betällningar flyter in, Birgit skäller
och det är inte roligt alls.
/alf

E1025
d2 - d3.
Jag kan förstås inte låta bli att
undra, varför Birgit skäller. “Hoffor
gor de på dette viset?”
Ebbe

A1026
d7 - d5
Om min farmor hade undrat hade
hon sagt: -Håffår jör di pau ditta
vised? Fast hon hade ju varit i
Amerikat, i Omaha, och levt livets
glada dagar medan farfar slet som
en slav. Sånna e dom. Du undrar
och jag undrar. Hela världen undrar
varför kvinnor skäller. Gud give att
dom aldrig i större mängder får
styra och ställa. Talibaner....?
H a r  j a g  b e r ä t t a t  o m
rakbladsvässaren Cheops? Om inte
skall jag gärna göra det. Inte en
kvinna inblandad. Skall du börja
slakten på brädet?
/alf

E1026
e4 x d5.
Trött i hoed idag. Ja, även i min
lekamen.
Ebbe

A1027
Sf6 x d5
Åter är Sundsvall på tapeten -
meningslöst mord. Man undrar. El-
ler rättare: jag undrar.
I kväll skall grannarna komma och
äta paj med dricka. Det blir a hard
days night som dom säger i US. Har
jag berättat om rakbladsvässaren
Cheops?
I går svalde jag 15 mg morfin. Det
sitter i lite grann även i dag.
/alf

E1027
Lc1 - d2.
15 mg morfin säger mig ingenting.
Är det mycket? Var huvudvärken
särskilt besvärlig i går? Att morfinet
verkar även idag: är det bra eller
dåligt?
Nej, du har inte berättat om
rakbladsvässaren Cheops. Inte heller
om din farfars bössa!
Ebbe

A1028
Lb4 x c3
Mitt hufvud känns så tuuuungt...
-fast inte värre än vanligt trots sena
vanor och mycket alkohol. Gran-
narna vinglade hem halv två - eller
halvett om man skall räkna nytid.
Då var jag jäkligt pigg..
Jo, när h-värken blir för jobbig tar
jag en morfintablett, vilket skedde
“igår”. Det dröjer några timmar,
men sen känner man sig smärtfri.
Det skall vara verksamt upp till
8-10 timmar, men det lustiga är att
även dagen efter verkar det som om
den vanliga värken har mildrats. 10
mg är en normaldos, 20 mg är mot
“svår smärta”.
Har jag inte berättat? Kul! Då skall
jag göra det - fast inte i dag. Bössan
trodde jag....
/alf

E1028
b2 x c3.
Det är för väl, att du kan få någon
lindring mot huvudvärken. Men är
inte morfin beroendeframkallande?
Ebbe

A1029
Lc8 - g4
Nej morfin är inte beroendeframka-
llande så länge man bara tar det
mot smärta - allt enligt min läkare,
som lovat att förse mig när mitt
lager tar slut. Nu skall det handla
om Cheops: (förstora fönstret så att
det inte blir konstiga hopp i texten)

Bovis, fransk turist, var genomsvett
och flydde in i cheopspyramiden för
att finna lite svalka. Jodå - därinne
var det svalare men också fuktigare
- upptäckte han när han följde med
en grupp nyfikna genom Stora Gal-
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leriet och vidare upp till Kungens
kammare.
Av någon anledning tittade han i de
papperskorgar som fanns där för att
inte turisterna skulle slänga saker
på golvet. Men - där låg också en
död katt. Den luktade inte, var
närmast mumifierad. Bovis började
fundera. Han kände till teorin om
att föremålens form kunde inverka
på innehållet. Han visste att ett
bryggeri som försökt göra öl i
8-kantiga kärl misslyckats och varit
tvungna att återgå till runda. Tänk
om pyramiden inverkade....
Han började experimentera med
modeller av pyramiden i exakt
skala, provade med att ha döda djur
och grönsaker dels i pyramidmodel-
len, dels i skokartonger. Och sak-
erna i pyramidmodellerna började
ruttna långt senare än de i kar-
tongerna. Bovis skrev rapporter i
några magasin och en radioingenjör
i Prag läste och funderade - Karel
Drbal upprepade experimenten och
fann att allt stämde!
Detta hände på 50-talet och då var
det ont om rakblad i öststaterna.
Karel mindes något vidskepligt om
att rakblad som låg i månljus - och
även liar - blev slöa. Eggen i sådana
skärverktyg är närmast kristallinska
och kristaller har mycket underliga

egenskaper. Tänk om man kunde
påverka slöa rakblad....!

Nya experiment - in med slöa
rakblad i pyramiden - vänta några
dygn, ta ut och prova. Minsann
hade dom inte blivit vassa igen!
Karel skrev en patentansökan till
Patentverket i Prag för sin nyupp-
funna vässare. På verket höll man
på att skratta på sig och förslog att
Karel skulle söka för fel i huvudet.
Men denne envise man gav sig icke
utan besökte chefen på verket, gav
honom modeller och fick honom att
prova hemma. Och det fungerade!
Och eftersom patentansökan stämde
och allt fungerade beviljades Karel
patent på rakbladsvässaren Cheops.
Patentet har nummer 91304 i ver-
kets annaler.
Här i Sverige har jag inte sett några
av de modeller som en fabrik
tillverkade i skumplast, men en
gång när jag såg en film med Perry
Mason på TV var där en scen med
ett stort skyltfönster och i detta
fanns RazerBladeSharpener Cheops
i många varianter. Mycket kul!
/alf

E1029
h2-h3.
Leve farao! (det sägs visst inte vara
helt omöjligt att få liv i de gamla

mumierna med ny kloningsteknik)
Det är väl det jag alltid har trott:
Cheops var en jävel på att vässa
rakblad! Man kan rent av tala om
pyramidal succé.
Ebbe

A1030
Lg4 - h5
Ack ja - så roligt!! Mer hinner jag
tyvärr inte utgjuta.
/alf

E1030
Dd1 - b1.
“Så roligt!”: vad syftar du på? Det
är litet svårtolkat.
Ebbe

A1031
Sd5 - b6
Visst hade du roligt åt historien om
Cheops? Det var vad jag menade -
att sådana historier ger tillfälle till
mycken humor, sällan till eftertanke
om vad själva fenomenet innebär.
/alf

E1031
Lc4 - b3.
Har inget roligt att berätta idag.
Ebbe
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