
Internet mail Ebbe - Alf oktober 2002
A021001
d5 x e4
Jo det kan nog vara lönade att köpa
andelar i vindkraft, det dummaste
teknikprojekt som någonsin subven-
tionerats till vansinne. Broder Sune
har också köpt liknande andelar -
han begriper inte alls hur det kan
vara lönande. Jag har förklarat för
honom att vilken idioti som helst
kan vara lönande - bara det finns
makthavare bakom som styr skatte-
pengar .
Allvarligt talat - om 20 år kommer
man att beklaga att man var så
korkad att man satsade på vindkraft.
Vindkraft är ett utmärkt val där du
kan lagra den skapade energin - dvs
om du kan generera värme eller
likström som kan lagras på ackumu-
latorer. Men växelström...?
Antag att du har en provins som
skall förses med elkraft - växel-
ström. Antag att du satsar på vind-
kraft. För varje kilowatt som plan-
eras MÅSTE du ha reservkraft av
annat slag.
Följaktligen blir investeringen dub-
bel - om du vill ha säker tillgång till
energi hela tiden. Följaktligen kan
man bara använda vindkraft som en
romantisk önskedröm i rika länder
där socialistregeringar kan vaggas
till vackra miljödrömmar alltmedan
de förslösar skattepengar på
meningslösa subventioner.
Inte nog med detta. Dessa hemska
torn är fula, bullrande och utgör en
fruktansvärd belastning på miljön.
De dödar fåglar och gör människor
sjuka. Och allt bara för att denna
Edman har lyckats förföra Persson
med romatiskt tal.
Vätgas - menar du bränsleceller?
Hur driver man bilar med vätgas?
/alf

E021001
d2 - d4.
Visserligen förstod jag nog inte
allting du sa om vindkraft, men jag
borde nog ha talat med dig först
innan jag köpte andelar i vind-
kraftverk.
Vätgas driver bränslecellen.
Nu trött och sömnig. Go´natt!
Ebbe

A1002
f7 - f6
Din investering är säkert klok - du
kommer att tjäna på det. Av samma
anledning köpte Sune och han har
haft god utdelning. Men för mig är
vindkraft samma elände som tobak,
vapen och annat skräp. Däremot
investerar jag gärna i bränsleceller.
Just nu läser jag Carres Den Trägne
Odlaren som handlar om den sam-
vetslösa läkemedelsindustrin och jag
kommer i håg att jag har några
fonder i dylika papper. Dom borde
man nog göra sig av med - med
tanke på etik. Fast vad fan - det
spelar så liten roll vad jag gör -
världen går käpprätt åt helvete i alla
fall.
Pessimism råder i Sverige. Ingen
vågar investera längre - man tror
inte på framtiden. Under september
sålde jag inte ett enda djävla cad-
program och det gör att jag känner
mig misslyckad.
/alf

E1002
Dd1 - h5!!
I kväll har vi varit på bio i
Hässleholm och sett “Grabben i
graven bredvid”. En svensk film
som bygger på en roman av Kata-
rina Mazetti (ej släkt med choklad-
fabriken). Filmen handlade om den
“omöjliga” kärleken emellan en
kvinnlig, intellektuell bibliotekarie
och en mjölkbonde. Den var riktigt
rolig och sevärd. I likhet med teater
är det också litet festligt att gå på
bio. Går aldrig du på bio?
Efteråt gick halva Hässleholms
bibliotekariekår (och vi med dem)
på krogen och drack öl och vin.

Den 18-20 oktober ska Inger och
jag bevista teaterdagarna i Hallunda
(ligger i Stockholmstrakten). Den
18:e klockan 7 på morgonen ska vi
kliva på en chartrad buss i
Hässleholm. Och jag som är sjuso-
vare - med dryg marginal!
Ebbe

A1003
g7 - g6
---en mycket tjusig tabbe! Det är
bara att ta för sig...Var det Homerus
som slumrade?

Jag har hört talas om filmen, jo.
Nej vi går nog aldrig på bio.
Det låter som om du hade trevligt
och det gläder mig. Du skall till
stockholmstrakten - det skall troli-
gen jag också vid samma tid. Birgit
fyller år och är inbjuden. Jag
medföljer som chaufför.
7 på morgonen är väl ingen tid! Nå,
Inger får väl leda dig - och sen kan
du sova vidare på bussen.
Det är allt lite underligt - det känns
som om jag inte var bekant med
mig själv längre. Jag har ingen lust
att berätta något, ingen lust att göra
något och känner ingen entusiasm
för någonting. Så brukar det inte
vara. Kanske jag redan är död?
Utan att veta om det?
/alf

E1003
Se5 x g6.
Jag förmodar, att du vill ha kom-
pensation för Tornet: h7 x g6. Jag
igen:
Dh5 x h8.
Jo, så går det, när man glömmer
spela motpartens pjäser också.

Död? En jävel till döing att kunna
spela schack i så fall! Nej, du är väl
bara på ett av dina sedvanliga besök
i brunnen. Och som vanligt kravlar
du dig snart upp igen.

Men jag hade en liknande upplev-
else för några år sedan, då jag såg
mig själv på videofilm: jag fick ett
starkt, obehagligt intryck av att jag
såg en död människa.

Jag har svårt att förstå, att du kan
uppleva dig som död. Du har ju så
mycket folk ikring dig jämt - familj,
s l ä k t ,  v ä n n e r ,  g r a n n a r ,
affärsbekanta, etc. - vilket innebär,
att du ständigt får bekräftelse på din
existens. Därvidlag ligger jag mera
risigt till: jag är ensam nästan jämt.
Inte kul. Det tar po humöred.

Nu ska jag komponera en V75:a. En
miljonvinst vore inte helt fel. Den
kunde nog pigga upp.
Ebbe
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A1004
Lc8 - e6
Vadå mycket folk. Jag är mycket
mer ensam än du. Inga föreningar,
ingen Anita Wall att flirta med,
ingen bio, ingen teatet, inga grannar
- de är inne för vintern och jag med.
F ö är jag ett ytterst tråkigt sällskap
som inte vill säga något ens till
kassörskan i det s k snabbköpet.
Nej, jag trivs i brunnen. Tror fan i
mig att jag skall inreda den och
stanna här nere.
/alf

E1004
Lc1 - e3.
Hur gestaltar sig livet i brunnen?
Jag hänger inte riktigt med där.
Ebbe

A1005
Dd8 - d6
Hur ...? Tråkigt, svart, uselt - ja alla
ord du kan hitta som är negativa
-blää..!
Men du har säkert rätt - det blir
bättre. Fast jag tycker det tar så lång
tid nu mellan varven.
/alf

E1005
Sb1 - d2.
Betr “brunnen” blev det nog dubbelt
missförstånd. Jag trodde du menade,
att du gjort brunnen acceptabel på
något vis. Följaktligen undrade jag,
hur den då tog sig ut.

I kväll är det flera filmer på TV. Få
se vad det blir.
Ebbe

Hej igen! Ursäkta - draget ska vara
Sb1 - c3.
Ebbe

A1006
Dd6 - b4
Jo, det var en mycket rosad film
som gick. Dancer in the dark.
Tyvärr är det något fel på mig - jag
blir sjuka av att se vissa filmer av
stora genier. Nu såg jag lite då och
då men det blir för mycket. Allt
inom mig protesterar -finns det
sådana människor?
Däremot såg jag Djävulens Advokat
häromdagen. Troligen var det en
B-film, som en kritiker skulle ha
sablat ner till småbitar, men jag

hade roligt. Kanske för att jag gillar
Djefulen. Kanske för att han i
filmen hade precis mina åsikter om
Gud. Kanske för att slutet var s k
lyckligt med knorr.
Missförstånd? Världen är full av
sådana - och tappade sugar. Jag
försöker täcka poolen med något så
att inte alla satans naturlöv skall
ramla ner i den och ställa till det.
Det är inget roligt att vara ute och
snickra.
/alf

E1006
0-0-0.
Det har blivit ganska mycket film-
tittande på TV de senaste dagarna. I
kväll såg jag “Röd makt” på 4:an.
Jag blev positivt överraskad: storyn
var intressant och höll väl ihop -
vilket inte är så vanligt. Såg du
den?

I morgon kommer Margaretha
Byström på besök och ska berätta
om sitt skådespelarliv. Redan på
tisdag är det teater igen: Då ger
Panikteatern (från Uppsala) “Fri-
eriet” av Anton Tjechov på
hembygdsgården i Visseltofta. I
övrigt ser höstens program ut så
här: 25 oktober Fem i takt - Ryt-
mBa´, dansteater.
5 november Medea av Euripides,
Helsingborgs stadsteater med Maria
Kulle i titelrollen.
16 november Don Juan av Molière,
Teater Halland.
23 november teaterdag i Lönsboda:
Pjäsen om Olle samt Vargtimmen.
Och så visar vi barnteater på bibli-
oteket/kulturhuset den 28/9, 19/10
och 30/11.

Varje föreställning går med förlust.
Ekonomin klaras genom årliga
anslag/bidrag från kommunen med
120 000 kr och från Skånes
Teaterförening med 60 000 kr. Har
du synpunkter på vår reportoar?
Ebbe

A1007
Ke8 - f7
--vad det nu skall tjäna till. Gör slut
på eländet! Jo, såg filmen från
Kina. Också jag tyckte att den var
bra och följdriktig.

Några synpunkter på er teater har
jag nog inte. Verkar bra med heder-
liga klassiker. Det jag läst och hört
om modern teater i t ex Stockholm
verkar inte roligt alls. Vad får ni in
i biljettintäkter? Hur många
besökare är det per gång? Hur
intresserade är osbyborna?
I morgon skall jag undervisa en
brobyggare från Göteborg. Håller på
att förbereda så gott det går.
/alf

E1007
Dh8 - h4. (jag märkte avsikten)
En synpunkt borde du haft på vår
repertoar: den var felstavad. (bra
med korrektur)
Publiktalet varierar mycket: från ett
50-tal till fullt hus 290. Bäst går
musikaler och annat lättviktigt.
Biljettpriset är 280 kr. Abonnemang
för tre föreställningar 450 kr.

Kulturhistoria är kul, tycker jag.
Tänkte jag skulle roa dig med en
dos, som jag snappade idag. “Vill ni
se en stjärna . . .” förknippar man
väl helt med Zarah Leander. Men
historien är litet annorlunda:
År 1929 beställer Ernst Rolf en
sång av Berndt Carlberg (sign
Berco) för sin primadonna, Margit
Rosengren, avsedd att sjungas vid
årets Rolf-revy. Samma år är Greta
Garbo på besök i Stockholm och
sitter modell på Palladium. Det är
hon, ovetande, som inspirerar Berco
till sången. Margit Rosengren blir
emellertid sjuk, och Zarah L får
chansen - och tar den med besked,
som bekant.

Mera kulturhistoria. Händer det, att
du får eller serverar “pojken/pågen”
när du häller upp den sista skvätten
ur vinbuteljen? Varför säger man
så? Bakgrunden är fransk: i Frank-
rike står garcon för såväl kypare
som pojke. Om kyparen utmärkt sig
vid valet av vin, låter man honom få
sista skvätten i flaskan som
belöning. Så egentligen ska det heta
“pojkens” - ej pojken. Eller än
riktigare “kyparens”.

Värdelöst vetande - men ganska
roligt.
Ebbe
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A1008
f6 - f5
Felstavat? Inte märker jag sådant.
Vad var förresten felsaffvvatt?
När du säger att det går med förlust
menar du förstås att biljettintäkterna
understiger kostnaderna. Men om
man då får subventioner så blir
slutresultatet positivt. Och man kan
kanske beräkna balansen efter vilka
föreställningar som planeras.
Se där fick man lära sig nytt. Jag
hade - som Palme - ingen aaaaning
om detta med pojken. Dvs att man
säger så om sista vinskvätten.
Värdelöst vetande? Ibland tror jag
att just sådana saker är mest värde-
fulla - se bara på TV med alla lek-
och tävlingsprogram!
Jag är jättetrött. Det är jobbigt att
undervisa i hård takt under sex-sju
timmar. Det var en pojke i trettio-
årsåldern, men han verkade tröttare
än jag mot slutet. Och inte ens
Dolcontin hjälpte mot den satans
huvudvärken.
/alf

E1008
d4 - d5.
Din CAD-undervisning låter verkli-
gen jobbig. Nu har jag redan glömt
varför du inte kan göra en instruk-
tionsvideo.

Till stundande helg planerar vi att
åka till Undenäs. Bl a ska bryggan
upp. Brrr!
Ebbe

A1009
Le6 - d7
Jo, det är verkligen kallt. I natt blir
det säkert -5 här på berget. Och det
mesta är tråkig persedelvård även
här. Mobiltelefonen pajade och jag
har varit i Nässjö och köpt en ny.
Det gick att byta ut mitt telia-
abbonemang mot kontantkort, vilket
skall innebära att jag får tillbaka en
massa pengar. Jag tror det fanns
närmare 3000:- att ringa för. Nu
blev det en enkel Nokianalle.
Instruktionsvideo? Hur i hela friden
skulle jag kunna ersätta diffrenti-
erad, kundanpassad undervisning
med en video? Jag skulle i så fall
behöva göra ett femtiotal olika och

nästa som ville ha kurs skulle inte
hitta något lämpligt i den katalogen.
/alf

E1009
Dh4 - h7!!
CAD som CAD tänkte jag betr
instruktionsvideo. Men så enkelt var
det tydligen inte.
Ebbe

Hej igen! Nej, ursäkta - det draget
har jag försökt tidigare.
I stället: a2 - a3.
Ebbe

A1010
Db4 - a5
Det spelar nog ingen roll hur du
flyttar - min ställning är totalt
hopplös. Men ha så roligt!
I natt frös de sista resterna av
utestående blommor. Lika bra.
/alf

E1010
Dh4 - h7!!
Det draget kanske inte är så dumt i
alla fall.

Jo, det känns litet deppigt på
hösten, när trädgården vissnar och
dör. Men om ett halvår är blom-
morna tillbaka igen. Tänk om vi
hade haft samma villkor!

Nu ska vi testa om Alf är kvick i
repliken - vid dansbanan. Alf: “Får
jag lov?” - Hon: “Ja, men ska vi
inte dansa först?” Alf:” (?)” Själv
lider jag av esprit i trappan, så jag
hade nog inte kommit på något i en
hast. Ebbe

A1011
Lf8 - g7
I dag har jag tagit upp daliaknölar
och frusit som fan.
Jag är inte snabb i repliken - och i
synnerhet inte gentemot kvinnor.
- Nej vi spar på gymnastiken!
- Kanske efteråt!?
- Får man rabatt då?
- Naj, då orkar jag inget.
/alf

E1011
Le3 - d4.
Inte så oävet. Roligast var det
sistnämnda alternativet: “Nä, då
tyar jag inte”.

I morgon bär det av till Undenäs.
Bryggan ska upp på land. Så även
en boj som ligger på större djup,
fastskruvad i en bojsten med
kätting. Jag är redan förkyld; an-
tagligen får jag dubbelsidig lungin-
flammation och 41graders feber.
Men måste man, så måste man.
Ebbe

A1013
Sg8 - f6
What a man has to do, a man gotta
do. Hoppas att du har fått bort
bryggan och bojar och bottenstenar
utan att drunkna och blivit skadad
av pirayor eller ondsinta bakterier.
Halleluja!
/alf

E1013
Ld4 x f6.
Nej, det blev inte så lyckat - som jag
sa tidigare. Du slår väl tillbaka med
Kungen:
Kf7 x f6. Jag igen: Lf1 - c4.

Jo, bryggan kom upp. Men det var
0-gradigt. Bistert! Har just kommit
hem. Nu ska jag försöka få upp
värmen i kroppen.
I morgon ska bilen lämnas till
reparation hos Bröderna Andersson
i Mala.
Ebbe

A1014
Da5 - c5
-ja jag fortsatte på dina drag förstås.
I kväll är det Vita Huset. Hoppas att
du ser den! Jag leker lite med en
personlig hemsida. Och jag har en
brevvän i USA som är intresserad
av arkitektur - gift med en möbel-
designer. Så jag gjorde en sida med
mitt hus - vill du se så kolla den här
länken.
http://w1.381.telia.com/~u38108064
/margo.html
/alf

E1014
Nu var det jag som glömde spela
dina pjäser. Får bli: Lc4 - b3.

Har kollat din hemsida. Ser att den
är under uppbyggnad. Ditt hemre-
portage var imponerande.
Ebbe
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A1015
Dc5 - d6
Lätt hänt att glömma. Fast du har ju
inte lyckats göra min tavla.
I dag ringde en representant för Det
Svenska VägVerket och ville köpa
FastCAD och vår PXY-applikation.
Jojo. Ser man på börsens utveckling
så kan lägga märke till PEAB, som
har gått stadigt uppåt medan alla
andra rasat. Och varför får dom så
många jobb i Norrland? Jo där är
John Backman mätchef och han och
alla hans killar använder FastCAD
och därför kan dom göra snabbare
och säkrare beräkningar och snyg-
gare presentationer. Så det så. Nu
skall jag printa manualer, bränna
CD och skriva fakturor.
/alf

E1015
Dh7 - g8.
Grattis till CAD-framgången! Vill
Vägverket köpa hela ditt CAD-
företag eller endast ett program?
Ebbe

A1016
Jiippij! Jag kan schacka!
Lg7 - h6!!!
Köpa mitt företag? Aldrig i lvet. Nej
man köpte en licens FastCAD och
en applikation, PXY3, för att
underlätta arbetet med att bl a
planera nya vägar, broar o dyl. Ca
9000:-
Nu när börsen har gått upp lite
verkar det som om landet vaknat .
Det är flera som ringt i dag och det
är alltid trevligt. Nu till uppgrade-
ring av hemsidan. Varför gör du
inte en egen?
/alf

E1016
Kc1 - b1. Det draget kunde du ha
gjort.
Varför ska jag ha en hemsida?
Som jag sa, är vi på teaterdagar i
Hallunda 18-20 okt. Därifrån åker
jag nog till Grisslehamn och hälsar
på Kurt Svensson. Stannar
förmodligen till torsdag. Således
hemma igen torsdag kväll.
Ebbe

A1017
Lh6 - f4
Då är vi på vift båda. I morgon
fredag åker vi till Stockholm -
tillbaka söndag.
Skulle jag dra åt dig? Då hade jag
satt tornet emellan! Bästa att du
drar själv.
Hoppas du får revligt på din resa -
hälsa till Kurt!
/alf

E1017
g2 - g3.
I går var vi och såg/hörde Mikael
Niemi i Hässleholm. Som berättare
var han om möjligt ännu roligare.
Hans yngsta syster, Josefin Bellan,
är vik kultursekreterare i Hässle-
holm.

Nu måste jag packa - och sova.
Klockan 05 är det meningen, att jag
ska försöka ta mig ur sängen.
Ebbe

A1022
Lf4 - e5
Mikael Niemi har jag hört på TV i
norska Bokbadet. Jag håller med -
han är verkligen rolig.
I går var jag inbjuden till lärarträff
med anledning av 70-årsdag. Så där
lite i efterskott. Det var mina tidig-
are kolleger på speciallärarsidan
som ordnade nostalgi-afton. Vi
besökte den första Studiegården på
Linnéskolan och gick sedan och åt
på det nya hotellet i den Gamla
Staden - tidigare Vaxblekargården.
Det är en gammal, nyrenoverad
byggnad med anor från 1780-talet,
då den tidigare gården brann ner.
Mycket gott och roligt att träffa
dem, även om vi nu lever i skilda
världar.
/alf

E1024
Sc3 - e2.
Åter hemma. Har sett mycken, int-
ressant och roande teater i Hal-
lunda. Besökte därefter Kurt Sven-
sson söndag-torsdag i Grisslehamn.
Jag skulle hälsa!
I morgon ska vi hämta bilen hos
Mala-Bröderna. Kostnad 17 000 kr.
#¤%&!!!
/Ebbe

A1025
Kf6 - e7
Beklagar bilen. Även om det bara är
pengar, som Sune säger, så känns
det för djävligt att behöva lägga
dem på något onödigt. Och så
brukar man tänka på vad man
kunde ha gjort i stället... Men sådan
är Naturen - ond.
På bröd använder jag Bregott, ex-
trasaltat. Är det du som varit
framme och skrivit NATUREN ÄR
GOD på folien som ligger överst
när man öppnar? Jag fick en chock.
Vad menar dom? Vet dom inte att
Naturen är det ondaste som finns?
Nej.
Livet är urbota trist tycker jag.
Birgit är förkyld och har ont i
halsen. Hon låter som en gniss-
lande, skev dörr som står och slår i
blåsten. Snart låter väl jag likadant.
/alf

E1025
Se2 - d4.
Förkylningstider, jo. Men jag har
klarat mig länge nu. Inbillar mig att
det har att göra med att jag varje
morgon dricker honungsvatten
( h e t t )  m e d  e n  s k v ä t t
äppelcidervinäger i. Har du vaccin-
erat dig emot influensa? Jag tänker
nog gå och få det gjort i nästa
vecka.

I kväll har vi varit på teater och sett
en rytmisk dansföreställning med
RytmBa. Jo, Ba kan den få.

Nu ska jag göra en V75:a till i
morgon.
Ebbe

A1026
Dd6 - f6
Visst är jag vaccinerad. Och honung
äter jag i massor. Kunde man bara
hitta något för humöred så vore det
inte så dumt. Vinner du något på
dina kusar?
/alf

E1026
c2 - c3.

Nej, det var länge sedan jag vann
något på travet.

“Tycker du att graven är för djup?
Nå väl ann så tag dig då en sup!”
Ebbe
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A1027
a7 - a5
Tack för rådet! Tål du en verklig
fräckis? I flygarkretsar cirkulerar
hiostorien nedan - jag har fått den
via broder Sune, som verkligen
gillade den.
/alf

At a press conference today, Tipper
Gore announced that she’s going
back on the campaign trail with her
husband, former Vice President Al
Gore.“
To prepare myself,” she said, “I
have shaved off all my pubic hair.
From now until the election, I shall
sit on the stage with Al, and may
occasionally flash my legs apart
without wearing any panties. This
will send a strong message to
America.”
“Just what is that message, Mrs.
Gore?” gasped astonished reporters
at the news of this rather startling
announcement.
To which Tipper replied, “Read my
lips, no more Bush.”

E1027
Sd4 - e6.
Det var en rå-rolig historia. Vem
låg bakom denna elaka historia om
Tipper?
När jag var hos Kurt Svensson fick

jag höra en liknande rå-rolig histo-
ria på en inspelning med Lars
Ekborg: Vad ska man egentligen ha
fruntimmer till? Ja, det är klart,
man kan vända upp och ner på dem
och använda dem som sparbössor.
Nu ska man förstås höra Lars
Ekborg för att den absurda komiken
riktikt ska komma till sin rätt.
Ebbe

A1028
Ld7 - e8
Vilka fula drag du kommer med.
Matten är nära.
Jo den om sparbössorna har jag hört
tidigare. Det är många år sedan jag
såg Ekborg i någon revy där han
hade utvecklat sparbössekvinnan.
DÅ var den verkligen på gränsen
till det passande.
I kväll råkade jag se på Hem till byn
på TV. Och där spelar Hans Polster
fyllegubbe. Jag minns när jag
började i Hörby - Hans Polster var
en omtalad person trots att han hade
gått ur skolan tidigare (tror jag) -
man talade om honom som om en
legend. Du minns väl?
/alf

E1028
d5 - d6!!
Sömnig.
Ebbe

A1029
Le5 x d6
Nu ger jag snart upp. Ser du Vita
huset?
/alf

E1029
Td1 x d6.
Kurt Svensson rekommenderade
mig att gå med i en förening, som
heter “Humanisterna”. Blir du ny-
fiken, kan du få veta mera, om du
går in på “www.humanisterna.org”.
Men du kanske redan är med i den
föreningen?
“Vita huset” ser jag endast spo-
radiskt. Tiderna passar inte - eller
vad det nu är.
Ebbe

A1030 Tyvärr - slut på jakten. Jag
ger upp. Har undersökt alla utvägar
och det är kört. Nu är det jag som
har vit: e2 - e4
/alf

E1031
e7 - e5.

Har du kollat på “Humanisterna”?
En sekt, ett nätverk som vanligen?
Som försöker lägga rabarber på alla
goda idéer? Du har gjort mig så
misstänksam.
Ebbe
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