
Internet mail Ebbe - Alf juli 2007
A070701
Td7 - d4

Så långt har jag inte hunnit - bara
ett femtiotal sidor. Egentligen har
jag inte alls tid att läsa just nu.
/alf

E070701
Th3-g3. Partiet ser ut att bli segt
och tråkigt. Kanske vi ska börja på
ett nytt?

Har just avslutat läsningen av Kjell
Johanssons bok Huset vid Flon. Mitt
intresse väcktes vid en författarafton
med honom i Hässleholm. Boken
var i mitt tycke för lång och dåligt
disponerad. Första halvan var
intressant, men den senare delen var
mest omtugg. Annars innehöll den
många “lustigheter”. Mamman var
“lustig” på så vis, att trots att hon
inte var troende, bad hon jämt till
“Gud som inte finns”. Varje bön
började sålunda med: “Gud, du som
inte finns . . .” Kanske kände hon
sig helgarderad på så sätt. Eller hur
vill du tolka beteendet?
Förmodligen skulle man genom
självsuggestion kunna träna upp sig,
så att nästan vilka ord som helst
kunde fungera som mantra.
Ebbe

A0702
Kg8 - f8

Vi väntar några drag till. Fast jag
kan knappast tänka och sent är det
och berusad är jag.

Ber man till GUD som kanske
finns, då borde man arbeta på
försäkringsbolag. Så visst har du
rätt. Religion är omtugg utan
mening.
/alf

E0702
h2-h3.

Får du vara uppe så här sent?
Klockan är nästan halv tolv.

Det där med “försäkringsbolag”
fattade jag inte.
Ebbe

A0703
Allå, allå emliga armén
Se7 - d6

Kanske kände hon sig helgarderad
på så sätt.

Det var väl närmast din fundering i
denna mening som fick mig att
associera till försäkringsbolag.

Under en sån här priod blir jag så
övertrött som man blev i lumpen
under påfrestande manövrar. Aldrig
i säng före 2400. Somnar
omedelbart och vaknar efter 4-5
timmar och kan inte somna om.
Men natten till fredag ....eller
kanske lördag? Stockholmarna åker
iväg på torsdag och sen på söndag
till Santorini.

Nu ser alla på Allsång och jag skall
passa på att luta mig lite.
/alf

E0703
OK, ett par drag till, sedan ger jag
upp. Te1-d1.

Det där känner jag igen: vakna
tidigt och inte kunna somna om.
Sen tillbringar man resten av dagen
som en Zombie.

I kväll har jag sett/hört Fantomen
på Operan. Mäktigt skådespel,
vacker musik. Stundtals satt jag som
trollbunden.
Ebbe

A0704
Sd4 - f4

Jaha, den operan skulle jag ha sett.
Men glömde spela in i det totala
kaos som råder.
Godnatt.
/alf

E0704
e2-e4.

Var ligger Santorini? I Italien?

Funderar på el-gräsklippare. Men
klarar verkligen säkringarna 1400W
utan problem?
Ebbe

A0705
c7 - c5
Du börjar visst alltid på samma sätt.

Santorini är en grekisk ö, med
intressant historia.

Vår tid är märklig - om varenda

liten detalj, oavsett vad det gäller,
kan man få hur mycket information
som helst. Santorini på Google ger
8 300 000 träffar.

1400 Watt? En 10 Amperes propp
klarar teoretiskt 2300 watt konstant
så det är inga problem med en
gräsklippare. En 6A-propp klarar
1380 Watt så du kan nog ha din
gräsklippare även på en sådan.
Egentligen kan jag inte förstå att
NÅGON miljömedveten person kan
köra med dessa stinkande,
bullrande,
rekordutsläppsinnehavande
explosionsmaskiner .

Lugnet råder nu när stockholmarna
dragit vidare. Har aldrig sett så
kreativa, aktiva barn. Frida skriver
noveller, söker på nätet efter fakta
om Santorini, Tora forskar om
rymden och alla planeter, tillverkar
meducin, salvor mot exem och
festingbett. - för att nu bara nämna
något. Jag ser dem aldrig sysslolösa
utom när de sover. Ser de på TV
sker det så intensivt att det inte är
lönt att tala till dem.

Nå, nu skall här arbetas.
/alf

E0705
d2-d4.

Läste litet om Santorini. Vilken ö!
Skulle inte du också kunna tänka
dig att fara dit? Kom loss!

Även vår vän Jan Nyberg har läst
Loreena Hertzs bok Det tysta
övertagandet. Han är besviken och
menar, att hon inte tar
konsekvenserna av sina
undersökningar och resonemang: de
borde ha mynnat ut i slutsatser av
socialistisk art.

Tja. Måhända hade hennes bok
(med produktionsstöd) då inte blivit
tryckt och utgiven. Även hennes
gästprofessur i ekonomi hade
kanske hamnat i riskzonen. Sådan
är ju den värld hon beskriver!
Ebbe
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A0706
c5 x d4

Jag väntar nog med att diskutera
NH:s bok tills jag kommit lite
längre i den.

Man kan fundera lite över
revolutioner i olika länder under
olika tidsperioder. Blodiga,
våldsamma - eller tysta, oblodiga,
påverkande. Vad har resultatet blivit
- på lite sikt? Jag har en känsla av
att den första kategorin mest har lett
till lidande för de inblandade.
Synpunkter?

Jan Nyberg hör tydligen till den typ
som skulle följt med svenskgänget
till Sovjet när det begav sig på - var
det trettiotalet? Och hade han
överlevt hade inget ändrats. Det är
lustigt med visdom. Göran Skytte
var riktigt röd i sin ungdom och
anhängare av den “goda
revolutionen”. Nu är han riktigt blå
- erfarenhet och ålder har framkallat
visdomen om vad som gäller i
människans värld, om vad som är
rimligt, genomförbart och önskvärt.
/alf

E0706
Dd1xd4. Säkert ingen bra öppning.
Ditt nästa drag blir Sb8-c6 - väl?

Men tänk om vi lever i “den
upp-och-nervända världen”.
“Kommunisterna” är inga riktiga
kommunister, och kapitalisterna
inga riktiga kapitalister. De är bara
ute för att misskreditera och om
möjligt strö grus i varandras
maskinerier (bocken som
trädgårdsmästare). Det skulle
onekligen kunna förklara en del -
om än icke allt.

Jag blir så trött.

Nu till något helt annat: Avanzas
kapitalförsäkring - hur fungerar
den? Har du den? Ska alla
transaktioner gå via
kapitalförsäkringen, eller hur är det
tänkt?
Ebbe

A0707
Visst gör jag så.
Sb8 - c6

Sune har försökt övertala mig att att
köra med kapitalförsäkring, men
villkoren låter alldeles för bra för att
inte mitt misstänksamma överjag
skall protestera. Förra gången det
handlade om kapitalförsäkring gick
regeringen in och ändrade reglerna
så att det inte blev så fördelaktigt.
Kanske blir det likadant nu - jag vet
inte, men deltar heller inte - ännu.

Så vitt jag vet handlar man fonder
och aktier precis som vanligt men
lägger dom i en särskild depå som
har dessa fantastiska regler som
man kan läsa om på Avanza. Mer
vet jag faktiskt inte.

Nu skall jag göra Brukspatroner -
skall leverera på måndag.
/alf

E0707
Dd4-e3.

Tror jag ska öppna en
kapitalförsäkring och se vad det är.
Ebbe

MELLANSPEL....

Detta är en dikt som har skrivits av
en tonåring med cancer. Hon vill
se hur många det är som förstår
hennes dikt. Skicka dikten vidare.
Flickan bor på ett sjukhus som heter
New York Hospital.
Dikten är skickad av en läkare på
sjukhuset.

Kom ihåg att läsa det som står
EFTER dikten också.

Här är dikten:

SLOW DANCE

Have you ever watched kids
On a merry-go-round?
Or listened to the rain
Slapping on the ground?
Ever followed a butterfly’s erratic
flight?
Or gazed at the sun into the fading
night?
You better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.

Do you run through each day
On the fly?
When you ask How are you?

Do you hear the reply?
When the day is done
Do you lie in your bed
With the next hundred chores
Running through your head?
You’d better slow down

Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.

Ever told your child,
We’ll do it tomorrow?
And in your haste,
Not see his sorrow?
Ever lost touch,
Let a good friendship die
Cause you never had time
To call and say,’Hi’
You’d better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.

When you run so fast to get
somewhere

You miss half the fun of getting
there.
When you worry and hurry through
your day,
It is like an unopened gift....
Thrown away.
Life is not a race.
Do take it slower
Hear the music
Before the song is over.

Skickade e-mail är spårade för att
räknas

Till Alla:
SNÄLLA skicka det här mailet till
alla du känner -

A0708
Sg8 - f6

Gör du så. Själv tycker jag att
skatten på kapitalinkomster är
rimlig i förhållande till all annan
beskattning, och att villkoren för
Kapitalförsäkring är förförande bra.
Därför håller jag mig till de vanliga
reglerna och betalar 30% på vad jag
lyckats tjäna genom att köpa och
sälja. Visst kunde man spela, köpa
lotter - skatten är väl lika på sådana
vinster, men då är det bara slump
och ev tur som avgör.
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Rapportera gärna hur det utvecklar
sig med försäkringen.

Ser du serien om Rom? Jag är
mycket besviken - tycker att det är
ett mediokert pekoral, som inte
tillför något. Visst - magnifika
bataljscener och fina kulisser, men
var finns en intressant dialog
mellan alla aktörer? I detta vimmel
av intressanta personligheter finns
det i stort sett bara fem Pomey,
Marcus, Marc, Gajus Julius och
Cato. Och inte har de mycket att
säga. Jag trodde att serien var värd
att spela in - nu skall jag inte se den
mer.

Tänk på Jag, Claudius! Det var en
serie som tål att ses om och om
igen. Frida såg alla avsnitt med
stort intresse.
/alf

E0708
Sb1-c3.

Nej, jag är också besviken på serien
om Romarriket. Asterix är roligare.

Regnar det nåt på dej?
Ebbe

A0709
Sf6 - g4

Regnar? Det gör inget annat. Fast
jag har inga problem med
himmelsvattnet. Andra har det ju i
dessa trakter, som du kan se på TV
varje dag. Men ingen har ännu
drunknat i sin egen bil.

Både Birgit och jag har huvudvärk
varje dag - kanske är det rgnets fel.
Eller kanske kaninens. Den finns
nämligen kvar här och skall skötas
varje dag.

I övrigt är det jobb som vanligt.
/alf

E0709
De3-d2.

Ringde Sune idag, men han var
visst inte hemma. Talade in ett
meddelande på hans telefonsvarare,
i vilket jag bad honom utgjuta sin
visdom över mig vad gäller

videokameror och Avanzas
kapitalförsäkring.

Den 21 juli bär det av till Undenäs,
där myggen otåligt väntar på mig.

Den 12 augusti räknar vi med att
vara hemma i Osby igen.

Den 7-9 september ska vi till
Stockholm och se teater:
Dödsdansen på Dramaten och
Lyckliga dagar på Stockholms
stadsteater.
Ebbe

A0711
Nu kom ditt mail efter 2 minuter.
e7 - e5

Sune är i Norge och kommer hem
till helgen. Det verkar som om du
har din dag fylld. Antar att det blir
uppehåll i schakandet när du är i
Undenäs för du har väl fortfarande
ingen dator där.

I dag tog jag backup på väsentliga
filer - jag är livrädd att någon dator
skall paja och ställa till besvär.

Börsen åker berg- och dalbana.
Riktigt kul och spännande. Ena
dagen är man 20000 rikare, och
nästa dag 30000 fattigare.

Annars händer ingenting här. Jo i
går blev jag faktiskt riktigt glad. En
man ringde och frågade om det var
jag som tillverkade Brukspatronen.
-Jo, sa jag. -Jag vill bara säga att
det är den bästa konstruktion jag
sett i hela mitt liv. Och
bruksanvisningen får samma
omdöme.
Roligt att höra.
/alf

E0711
Sg1-f3. (Vilken dum öppning!)

“Stockholmarna” kanske har fått för
mycket av det goda i Grekland. 35
grader, huvaligen, inget för oss.

Det finns ett enkelt knep att
identifiera Troende. Man frågar: hur
mycket är 2+2? De svarar nämligen

5, eftersom de även räknar med Den
Helige Ande. Nå, nu är det inte helt
säkert: det ljugs ju så förbannat, av
såväl Troende som Icke troende.
Man verkar ha dålig kläm på det
åttonde budet.

Själv är jag övertygad om att 2+2 är
fyra. Men det är klart, utlovas
“tobak” så . . . . .
Ebbe - en osalig ande

A0712
Lf8 - c5

Du är säker på matematiken du.
Men så har du kanske aldrig
undervisat i mängdlära - som dom
försökte tvinga mig och andra lärare
att göra. Fantastiskt hur man kan
fösa ett helt folk till vilka dumheter
som helst. Då var det mängdlära i
skolan. I dag finns det andra
exempel. Vindkraftverk överallt.
Gör elen så dyr så att alla börjar
elda med ved. Kul.

Själv tror jag att 2+2 är styvt fyra -
ibland i alla fall. I vissa fall blir det
bara nästan fyra. Allt beror på hur
man definierar. Vad menar du med
att bli lovad tobak?

Jag försöker göra om min hemsida -
ett lessamt och struligt arbete. Jag
börjar känna mig alldeles för
gammal för att hålla på som jag
gör.

Så du är en osalig ande redan i
jordelivet? Hur ser en salig ande ut?
Där har du något att utreda med
matematikens hjälp. När det gäller
mail hyllar du visst principen att
1+1=1..... sänd två så kommer det
fram ett....
/alf

E0712
Min öppning var som sagt ovanligt
korkad. Mitt intresse håller nog
bara ett par drag till. Sc3-d1.

Formellt sett är det endast påven
som kan saligförklara. Men om
Birigt överlever dig, kommer hon
att tala om “sin salig mand”.
Ebbe
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A0713
d7 - d6
Du har alla chanser...

Fredagen den trettonde. Jag sålde
Opcon för 74:- 15 minuter senare
steg dom till 79:- Se där - en
bekräftelse på att skrock stämmer.

Birgit kommer aldrig att tala om
mig i termer av salig. Det kommer
att handla om helt andra epitet.

Regnet hänger i luften här. Men jag
skall ändå ta chansen att klippa det.
Fast så fort man visar sig ute börjar
det skvala....

Jaha, nu ramlade det hängande
regnet ner så det är omöjligt.

Dina båda mail fanns prydligt i
datorn i morse. Kanske är det så att
om du sänder en viss tid så går det
snett. Kanske runt midnatt. Försök
med 1=1 nu.
/alf

E0713
I hast c2-c3. Just nu är det
uppehållsväder. Måste ut i trädgårn
och härja.
Ebbe

A0713-2
Sg4 - f6

I ännu större hast.
/alf

E0713-2 BILD
Dd2-c2.

Inger har tagit bilden med sin
mobiltelefonkamera. Inte riktigt
samma skärpa som med vår vanliga
kamera, men ändå ganska okay.

Sune ringde mig ifrån Norge. Han
hade dock inte färdats med sin
husbil, vilket förvånade mig. När
använder han den?

I morgon blir det nog
trädgårdsarbete från arla till särla.
Mycket att ta igen.
Ebbe

A0714
Lc8 - g4

Mycket bra bild för att komma från
en mobiltelefon! Det blommar visst
hej vilt hos dig. I morgon skall jag
kontra med en altanbild.

Sune ringde hemifrån - han är
tillbaka från Norge. Han använder
husbilen när han åker till
Hornborgasjön för att titta på
fogglar - t ex.

Jag läser Alf Henrikssons Antikens
Historier - ett fantastiskt verk på så
där 800 sidor. Och då - när jag
kommer till slaget vid Thermopyle
kommer jag att tänka på hur vi
spelade upp detta slag i
klassrummet för frk Bruun. Jag
minns att vi hade passet mellan
karthängaren och svarta tavlan och
att Bengt Holtzberg var anförare för
den ena sidan. Så minns jag ett
ljudligt tumult när vi slogs vilt där
framme på podiet, alltmedan
hysteriska skratt från frk Bruun
blandades med de sårades skrik.

Minns du något av detta?
/alf

E0714
Sd1-e3.

När du säjer det, får jag fram ett
svagt minne av slaget vid
Thermopele. Det är 60 år sedan.
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Ack ja, ljuva ungdomstid - “då allt
utom min läxa jag lätt och lustigt
fann”. Nu är det inte särskilt lustigt
längre.

Själv håller jag på med Stieg
Larssons Män som hatar kvinnor.
Har du läst något av honom? Han är
ju mycket prisad. Jo, jag tycker den
verkar lovande. Han skriver en bra
och njutbar svenska.
Ebbe

A0715 BILD
Lg4 x f3 ---du slår tillbaka
g2 x f3 --- 0 - 0

Stieg Larssons tre böcker har jag
köpt och läst så fort de har kommit
ut. För den som gillar
spänningslitteratur är han unik med
sin originella handling, sitt sätt att
skriva och sin förmåga att ge
inblick i ovanliga miljöer. I mitt
bibliotek hamnar han på hyllan för
de böcker jag gärna läser om -
tillsammans med Frans G
Bengtsson, Shellabarger, Forester,
Graves, Valtari, Ryan och Steven
Saylor.

Ofta är en författares första bok
riktigt bra medan de följande inte
lever upp till samma standard. Det
gäller inte Stieg L. Flickan som
lekte med elden och Luftslottet som
sprängdes är ännu mer spännande -
så du har verkligen sköna stunder
framför dig.

Jag var ute i halvregnet och plåtade.
Det ser ut ungefär som vanligt. Men
liljorna har blivit ännu fler efter
övervintring i växthuset. I höst
måste jag få upp dom och fördela
dom. Tror inte att det är mycket
jord kvar - det är nog bara lökar.
/alf

E0715
Se3-f5.

Din trädgård är en verklig pärla!
Den är som ett enda stort, mysigt
uterum. Den gula rabatten bakom
gräsmattan: är det lysemachia? Den
har även jag mycket av. Inga
jämförelser i övrigt.

Sune ringde i morse. Vi hade ett
långt samtal om litet av varje. Han
har ett bekymmer, som jag får säga

avundas honom: han vet inte var
han ska göra av sina miljoner. Vad
har han för e-postadress förresten?

I kväll har vi varit och sett/hört
Puccinis opera La Bohème.
Föreställningen gavs av Skånes
Operasällskap på Hovdala slott. Jag
tyckte att de musikaliska pärlorna
var litet för få. Ensemblen bestod
mest av amatörer, men de gjorde
bra ifrån sig.

Vi har haft vackert väder idag, så
jag fick halva gräsmattan klippt
med grästrimmaren.
Ebbe

A0716
Sc6 - e7

Sunes epost:sune.j@swipnet.se

Visst har han avundsvärda
problem....

Vad de gula heter vet jag inte. Men
de är mycket vanliga och sprider sig
lätt. Jo, det är flera som anmärkt att
trädgården är perfekt planerad.

Mitt problem just nu är att skriva
med vantar, som jag måste ha på
mig eftersom händerna spricker och
jag måste ha dem insmorda med
mjukgörande kräm och inte vill
kladda ner överallt. Det blir så när
jag arbetar hårt i trädgården med
jord och vatten.

Foyles War är en av de få serier jag
brukar se. En annan klass på den än
många andra. Ser du?
/alf

E0716
Lf1-h3.

Men kan du inte ha handskar på dig
i trädgården?! Det har jag.

Jo, vi tycker också att Foyle är bäst.
Såg att man kan köpa en box med
alla hans filmer.

På tal om Fantomen på operan så
kan du köpa den för 89 kronor via
Enjoy.se.

Aktuellt projekt: vi ska skapa en
örtagård i vår gamla, pensionerade
roddbåt/eka på landet. Vi tänkte
borra hål i dess botten, klä den
invändigt med plast, göra hål i
plasten vid borrhålen och dränera

med lejkakulor i botten. Har du
några pigga idéer om detta?
Ebbe

A0717
d6 - d5

I dag har jag varit hos ögonläkaren
och fått beskedet att inget har
ändrats utom att lite starr har
tillkommit. Ännu är det för tidigt
att operera - bättre att vänat och se
vid nästa kontroll om 4-5 månader.

Visst har jag handskar. Men så
måste man göra något utan och vips
är man skitig och våt och fortsätter
att jobba utan. Och så....

Så vitt jag förstår är er planläggning
av båtrabatten helt korrekt - ialla
fall skulle jag gjort precis likadant.

Fantomen köper jag kanske -
kanske jag tröttnar på att läsa.
/alf

E0717
Th1-g1.

Ursäkta, det blev i hastigheten fel
leverantör av Fantomen på operan:
ska vara cdon.com istället för Enjoy.

Nu ska jag läsa Stieg Larsson tills
Paraplyerna i Cherbourg börjar, kl
22.30.
Ebbe

A0718
Sf6 - h5

cdon har jag nog varit inne på
tidigare.

Min huvudvärk har blivit värre
under den här sommaren tycker jag.
Ibland känns det som om det vore
tid att lämna in uniformen.

Bifogar bild på de tokliljor jag talat
om tidigare.
/alf

E0718
Lc1-g5.

Att din huvudvärk blivit värre
förvånar mig. Du har inte nämnt
den på jättelänge och senast sa du,
att den hade blivit bättre: du
behövde inte längre ta så stark
meducin. Vad har hänt? Du har min
medkänsla.
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Liljorna är inte så tokiga, tycker jag.
Ebbe

A0719
f7 - f6

Huset blir fullt av folk så... i all
hast. Åker ni i morgon eller på
lördag?
/alf

E0719
Lg5-h6.

Jaha, var det “stockholmarna” som
kom hem ifrån Grekland?

Vi åker på lördag, såvida det inte
regnar småspik. I så fall blir det
söndag.

Vad schacket beträffar föreslår jag,
att vi slutför detta parti per telefon
och sedan tar vi välförtjänt vilopaus
till den 12 augusti. Eller vad tycker
du?
Ebbe

A0720
Se7 - g6

OK. Vi kör per telefon när du
kommer till Undenäs. Vad har du
för nummer dit?

Även stokholmarna åker i morgon,
lördag.

Men nu är det trädgårdumgänge
som gäller.
Hoppas du får trevligt på torpet.
/alf

E0720
Lh6-e3.

Undenäs nästa: allsköns insekter
väntar lystet på mig. Yepee! Here I
come.
Ebbe

Undenäs tel 0505-202 49
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