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Hej!

Döden spelar tydligen en central
roll i ditt tänkande. “Döden,
Döden”, som Astrid Lindgren
skämtsamt säger för att desarmera
den.
Jo, jag har också alltmer börjat oroa
mig för slutet - och hur det ska bli.
Et t  utdraget  l idande i  en
sjukhussäng vill man ju - för död
och pina - undvika. Finns det
alternativ ? Man kunde kanske
skaffa sig en bössa eller ett rep. Ja
nä, sådana våldsamma dödssätt
känner jag inte för. Men jag tror jag
vet: Jag skall helt enkelt sluta äta!
Är det vinter och kallt, kan man
påskynda förloppet genom att gå ut
och sätta sig på balkongen: Kanske
försöka göra det litet mysigt med
tända ljus, freestyle med vacker
musik, en god konjak och en god
cigarr - kanske även någon att hålla
i handen. Döden tänker jag mig så.
Hur tänker du?
Emellertid - jag tror inte mer än
jämt på det: En plötslig stroke eller
hjärtinfarkt gör att man “sys in” och
att man aldrig hinner sätta sin plan
i verket. Vidare: När man är så
“frisk”, att man kan göra slag i
saken - då känner man sig kanske f
ö r “frisk”.
Jag är så sentimental av mig, att jag
nog skulle dra mig i det längsta för
det . Men det är klart: Utan hopp
och med svåra smärtor skulle jag
nog göra det. En grekisk filosof
söker lugna och trösta med dessa
rader:
“Där Du är, finns inte döden. Där
döden är, finns inte Du.”
Så varför oroa sig: Vi kommer
aldrig att vara tillsammans. (Men
förvisso att råkas!)

“Det finns så många ting
inom jordelivets ring,
som tankarna kan fladdra
som fladdermöss omkring
- - - - -
och det bästa vore kanske att man
aldrig blivit född.” (Nils Ferlin)

Ja, att leva - kan det “löna” sig? Det
är nog en fråga många med fog
kunde ställa sig. Med tanke på . . . .
. ja, jag behöver väl inte utveckla
temat vidare?

På tal om Jesus: Det har ju gjorts en
hel del filmer m.m. om honom.
Kanske den historien (“The greatest
story ever told”) i verkligheten är en
“såpa”? Kanske hela världshistorien
är en enda stor “såpa”?
Nu tog jag väl i ordentligt? Nu blev
det redigt drag i tankefladdret!

Schack: Dd5 - d8 (Idiotisk öppning!
Det blev kanske roligare, om vi
började om. Går du med på det, så
är mitt andra drag i stället: Sg8 -
f6)
Ebbe

A980302

Hej!
Nej då - döden spelar inte så stor
roll i mitt tänkande - inte numera.
Den gjorde det en gång, då, när jag
måste forma min världsbild och få
allt att stämma.
Nu stämmer allt och jag tänker
knappast på döden.Vill du veta så
fråga mig! (ironi)
t ex: I St Pers tvätteri är det liv och
rörelse. Hit förs alla bortgångna, dvs
från kropparna separerade själar, för
inspektion och återanvändning.
Eftersom det går åt massor med nya
själar för att hålla jämna steg med
befolkningsökningen, har man
problem med att effektivt tvätta och
märka alla gamla.
Visste du att bara en liten del är nya
- de flesta har varit med många
gånger - man kan se det om man
k ä n n e r  t i l l  d e n  h e m l i g a
märkningen. Där står årtal (solår)
individbeteckning och kommentarer
för varje period.
Allt är datoriserat och olyckor
händer sällan. Med olycka menar
jag att en själ inte blir riktigt
rentvättad och att kontrollanten inte
märker det vid utstämplingen. En
sådan själ blir till besvär - i sin nya
humanskepnad börjar den yra om
sina minnesfläckar och skapar
on öd i g a  t e o r i e r  om  s  k
reinkarnation.
-----------------------------
Nils Ferlin hör till mina absoluta
favoriter om man måste läsa dikter.

Historien (den sanna!) om Jesus är
ganska trivial. Jag skulle gärna
berätta den nu, men ...

Mina tankar just nu kretsar kring
Internet. Jag håller på att tilverka en

hemsida för AGEMA, och det är
mycket nytt att lära.
Under flera månader har jag dragit
på det, frågat andra om hemsidor,
letat och tänkt. Både Cad One och
AGEMA måste naturligtvis synas
på nätet!
Nu kom jag på en obesvarad fråga:
Om jag ville bli mentor för din son.
Jag vet inte om jag duger - vet inte
vad man gör. Kanske är du eller
han intresserad av mina produkter?
Jag sänder med markpost under
veckan demoversioner av två CAD-
program och info om hur man
använder dem.

Jag börja gärna om och drar- hm
hm g1-f3

mvh //alf

E980303

Hej!
Det är sent och jag är trött i huvet.
Jag skriver egentligen bara för att
meddela schackdrag: Sb8 - c6. Tack
för ditt tillmötesgående!

“Evangelium enligt Pantera” är
för fa t t a d  1979  a v Hel m er
Linderholm.

Jag har inte talat med Jens
angående ev. mentorskap. Jag ska
fråga om han är intresserad. CAD-
program har han visst aldrig sysslat
med. I själva verket vet jag inte alls
inom vilka områden Ni skulle
kunna ha något samarbete och
utbyte av varandra.

Natti, natti!
Ebbe

A980303

Hej!
En gång vartannat eller vart tredje
år åker jag på en förkylning. Detta
har inträffat nu. Det är inte bara ditt
huvud som är trött? - mitt känns
som en påse sopor.
Men jag drar Lc1-e3 - vilket jag
inte har någon som helst förståelse
för. Hoppas på bättring och dito
brev! Mvh
//alf
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Heus!
Samma här: Jag brukar också
drabbas av en kraftig förkylning
med några års intervall. Då finns
det ingen i hela världen som det är
så synd om som Ebbe!
Någon patentkur känner jag dess
värre inte till. Själv “kör” jag med:
mycket acetylsali-cylsyra, mycken
dryck och mycket C-vitamin. Det
gäller att vara stoisk: Ta det som en
“nära döden” upplevelse!

Jag har i mina brev inte varit
särskilt nådig mot religionerna: “En
underbar bransch för skojare”. Det
får nog modifieras litet: Johan
Ludvig R. säger om Lotta Svärd:
“Hon tål att skrattas åt. Men mera
hedras ändå!”
Detsamma kan jag tycka om en del
religiösa människor, när jag tänker
på deras många gånger oegennyttiga
arbete; deras romantiska dröm om
ett paradis; deras antimaterialism
och den andliga dimensionen.
Den överdrivna materialismen är ett
av vår tids största gissel: Jordens
fortsatta existens är rent av i fara!
Och intet ljus skymtar i tunneln. De
dominerande krafterna, marknaden
och politiken, vill bara öka
tillväxten av konsumtionen och
“välfärden”.

Ändå tillhör vi den 5-del av
mänskligheten, som konsumerar
80% av resurserna. Det är inte
enbart omoraliskt och kriminellt.
Det är något ännu värre -det är en
dumhet: Det är sådant som leder till
krig - den största idiotien av alla!
Är människorna verkligen så
materialistiska som de synes vara?
Jag tvivlar. Jag tror att de/vi
provoceras av fel i systemet.
Systemet upplevs som osäkert och
o-tryggt: Det gäller att samla på sig
- som ekorrar. Och så får man så
mycket ägodelar, att livet urartar till
persedelvård. Tala om att binda ris
till egen rygg! Och i u-länderna
samlar man på sig barn för att
trygga sin ålderdom.
Jo, det ser mörkt ut. Det är inte lätt
att vara optimist. Så visst kan man
förstå de som sätter sitt hopp till en
“Messias”.

Nu blev jag så där dysterkvist igen.
Något som man absolut inte får
utsätta andra för, enligt makan. Bäst
att jag sätter punkt här. Mitt drag:
d7 - d5.
Mvh
Ebbe

A980305

Hej!

Självklart blir man dyster om man
börjar fundera över människans
dumhet: krig, snikenhet, förstörelse,
ondska, m m, m m. Homo Sapiens!

Men jag håller inte med dig helt.
Vi konsumerar för mycket och du
tycker att det är kriminellt och
omoraliskt. Och att det leder till
krig. Men slagsmål > strider >krig
har funnits sedan Kains tid - eller
sedan den första amöban började
slåss med sin granne.
Det finns i vårt program - men tack
vare våra utomordentliga hjärnor
kan vi börja med navelskådning och
ha synpunkter på gott och ont -
filosofera, tänka på döden och livets
mening.
Men vi betyder INGENTING. I
senaste numret av Moderna Tider
finns en skrift av Richard Swartz
om vår kollektiva skuld, som han
blandar ihop med modernitet.
I vårt land är glädjen långt borta -
vi känner skuld för att vi är för feta,
har det för bra - och kan ändå
gnälla över alla brister i det perfekta
samhället.
Vi har någon konstig dröm om
perfektionismen - att om vi bara
kämpar och strävar och griper in
och reformerar och ordnar så
kommer vi alla att bli så lyckliga,
så.
Detta är naturligtvis bull-shit.
Brasilianaren i sin slum är troligen
lyckligare än radhusägaren i
SWEDby - kanske tack vare att han
har så mycket att drömma om.
Svensken eller europen närmar sig
backens topp och drömmer dåligt
om natten.
Tyvärr är det så att: Människan
strävar efter ett mål som hon
egentligen inte vill uppnå.
Mer fritid - ja men inte arbetslös.
Rikare - ja men inte så mycket att
det blir tråkigt.

Sträva uppåt - men inte nå krönet.
Du har kanske hört sagan om
ynglingen som av nornorna fick
hand om rullen med sin livstråd och
förmågan att dra fram den som han
ville: Först drog han för att bli
tillräckligt gammal för att gifta sig.
Sedan för att få det bättre. Sedan för
att få se sina barn växa upp. Sedan
för att få det ännu bättre. Sedan för
att få barnbarn.
Till slut satt han där med trådänden
i handen och föll död ner. Då hade
han levt en vecka....
Ty Vår smärta och vår lägtan är
som rosendoft i Skaparens näsa
vår ondska och vår godhet, vår
grymhet och vår medkänsla -
är såpan i Skaparens TV.
(Saxat  ur  et t  icke utgivet
Grököpings veckoblad)

Så här är det: Det finns skapare och
förvaltare. Skaparna står lite högre
än fövaltarna -det är ju de som står
för konstruktionerna som skall
väcka beundran och avund bland
kolleger. Förvaltarna är ungefär
som våra pigor..

En gång landade ett gäng förvaltare
här på Jorden - det var en helt
vanlig inspektionsresa. Men i
förvaltargänget fanns ett rötägg,
som hade fått för sig att man skulle
spexa lite och testa om det gick att
beblanda sig med Jordemän-
niskorna.
M a n  va l d e  e n  k v i n n a  i
förvaltargruppens folk - efter en
grundlig scanning - och fixade till
en normal insemination. Sen
väntade man.
Det fanns mycket att rapportera om
från detta klot - och när det blev tid
och man såg att “en bulle var på
jäsning jäsning” spexade gänget till
det hela och besökte kvinnan Maria
med ett högtidligt budskap om vad
som skulle hända.
Och hon födde - allt är berättat i
Bibeln. Det kom vise män -visst,
men det var utklädda förvaltare som
drev sin egen teater.
Grabben växte upp - och pappan var
mycket stolt där han i sitt skepp
kollade vad som hände - bl a hur
intelligent lille Jesus var. Detta hade
man inte trott!
När pojken var tolv år gammal var
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det också tid för förvaltarna att åka
hem och avlägga rapport. Trots alla
protester från de övriga i gänget tog
pappan med honom i skeppet och
talade om för honom vem han var
och hur allt hade gått till.
Nu skulle lille Jesus få se på
gnistor! Nu skulle han hem till sin
Fader I Himlen och lära sig hur det
gick till i finare sällskap.
Och grabben förundrades, lärde sig
utveckla okända delar i sin hjärna,
såg hur livet kunde vara om man
hade de rätta kunskaperna.
Därvid kunde allt förblivit. Men
Jesus hade en egenskap som man
inte räknat med. Han var lite för
mycket god Jordemänniska med
deras löjliga medlidande, deras tro
på att förändra till det bättre. Han
ville tillbaka och berätta... ville
skapa ett nytt rike på Jorden.
Han ville lära människor hur man
skulle leva i fred, hur man skulle bli
lycklig. Dag in och dag ut tjatade
han på pappa och andra om att få
resa tillbaka och fixa till Jorden.
Här vet jag inte säkert hur det gick
till - om han rymde tillbaka på ett
annat förvaltarskepp eller om han
verkligen fick följa med pappa
tillbaka. Troligen gäller det senare.
Ty..
När han är ca trettio år uppenbarar
han sig plötsligt och börjar predika
sina konstiga läror. Och för att visa
att han verkligen kommer från sin
Fader i Himlen gör han underverk -
enkla saker som han lärt sig
hemma. Så klart att de flesta tar
honom för en galning ... men det är
ju det här med underverken.
Han skaffar sig fiender både bland
romare och judar. Gång på gång
försöker förvaltarna att få honom att
inse realiteter: det går inte att
förändra dessa lågt stående varelser.
Och Jesus förstår, men vill ändå
inte ge upp. Pappa? tar ut honom i
öknen för att en sista gång övertala
honom att följa med. Förgäves.
Jesus får reda på vad som planeras,
men är en tjurig dj-l.
Okej. Enda sättet är att låta honom
löpa linan ut. Pappa lovar att inte
lägga sig i. Och nu börjar
dramatiken.
På sina skärmar följer förvaltarna
allt vad som händer. Pontius

Pilatus. Golgata. Allt ser de och
förundras över de idioter de är satta
att övervaka. I ilska trycker pappa
på knappen och sänker lite mörker
över stan, ett annat tryck - och
förlåten rämnar.
Så är det slut och man lägger Jesus
i en grav. Men nu gäller inte några
överenskommelser längre. Pappa
skickar ut en patrull, som nästan
skrämmer livet ur några vakter, tar
hand om kroppen och ger order:
Väck honom!
Tillbaka till livet visar de honom
va d  s om  h ä n t  m e d  s i n a
videoinspelningar. Han skakar på
huvudet och vill inte tro på sina
halvmed-människors ondska.
Men det måste väl ändå finnas
någon, som förstått, någon som trott
på hans berättelser om sin Fader,
om att komma tillbaka, om det
eviga livet osv. -Jag måste få
komma ner igen och kolla! Snälla!
Jag behöver bara några dagar...
Och de ger med sig. De släpper av
honom och han går omkring och
visar sig: Han har återuppstått! Han
visar sina händer och frågar om de
kommer ihåg honom. Resultatet är
förödande och tjurig som han är
håller han inte tiden.
I fyrtio dagar driver han omkring,
ända tills pappa tröttnar och ger
order om att suga upp honom och ta
hand om honom. På hemresan kom
man överens om att ge honom lite
glömskepiller och att inte utsätta
honom för fler  omtumlande
upplevelser. Så gick det till!
--------------
Jag slår - som tidigare e4 x d5

MVH
//alf

E980305

Hej!
Tack för brev med CAD-program!
Tyvärr är jag skrämmande okunnig
om  dyl i k t .  Ja ,  ja g  sä ger
“skrämmande”, ty den svindlande
snabba tekniska utvecklingen
skrämmer mig. Vart är vi på väg?
Är vi ombord på Aniara - eller vad?
Nåväl, Inger ska försöka installera
programmet.

Din Jesus-berättelse: var har du
hämtat den? Är det “Evangelium

A980307

Hej Ebbe!

Min Jesus-berättelse har jag hämtat
från bakre delen av min hjärna. Det
var bara ett litet utdrag ur en
mycket lång berättelse som ligger
där och vill ut ibland.
Men det är så besvärligt att skriva
långa romaner, så många ord. Håll
med om att det kunde bli en riktigt
häftig såpa! Tänk på alla detaljer
som helt plötsligt stämmer. Jag
antar att du har läst evangelierna
och är bekant med hela historien.
Min version är  omöjlig att
vederlägga - förutom med : -
Flygande Tefat! Så löjligt! Andra
planeter! Så dumt. Sånt kan man
inte tro på.
Men det går bra att tro på GUD och
dyrka honom och Sonen och den
Helige Ande (vad det nu är) i
kyrkan.
-----------
Det är något lurt med naturen.
Varje år upptäcker biologerna nya
arter - på samma ställe som de
undersökte för några år sedan. Hur
har de kommit dit?
De skulle bara veta hur det går till!
Så här:
För varje planet i universum med
möjlighet till liv finns det ett
skaparteam och ett förvaltarteam.
Skaparna kan liknas vid våra
programmerare, som sitter vid sina
datorer och gör program för allt
-bokföring, spel osv. För att inte tala
om de skickliga individer som gör
virus, små program som lever sitt
eget liv och sprider sig från dator
t i l l  d a t o r .  S k a p a r n a  ä r
programmerare av högre dignitet.
De tävlar med vaarndra om att göra
de mest utstuderade varelser -
antingen det gäller växter eller djur,
bakterier eller virus.
Och alla har de samma byggbitar att
röra sig med. Det finns ett otal att
välja mellan:
Sinnesorgan, Energiförsörjning,
Fortplantning, Försvar osv.

enligt Pantera”, eller vad?

Mitt drag: Sf6 x d5.
Mvh
Ebbe
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Innan människan bredde ut sig över
hela planeten, roade sig skaparna
med att göra stora varelser,
dinosaurer, elfanter m fl. Man
tävlade i att frambringa de mest
osannolika typer - som inte klarade
sig så länge.

Numera tävlar de med mer
sofistikerade djur, skalbaggar,
fjärilar, flugor i olika varianter. Där
det  för r  va r  g r ovsn i cker i
(noshörning, t ex) är det nu fingöra
- t ex en spindel med egen
gifttilverkning eller den med egen
dykarklocka.
Visste du att hanhon som gjorde
bina fick stora priset av Varde-Liv-
församlingen?
---------
Nu är du skapare och skall tillverka
något nytt. Du börjar med att kolla
vad som redan finns i oändliga
kataloger. Du ser vilka som varit
framgångsrika program, vilka som
dött ut, vilka som fått pris, vilka
som fått Dagen Ris - t ex
maskrosen. Men du har bestämt dig
för ett djur. Hur skall det se ut?
Det bör vara något originellt, något
som inte setts förut. Skall det gå på
land - simma i havet? Hur skall det
kommunicera - vanliga ögon eller
orkar du skapa en variant av
f a c e t t ö g o n ?  H u r  s k a l l
fortplantningen gå till? En enkel
hoppapå händelse el ler  en
sofistikerad historia där vissa växter
måste vara inblandade?
Det finns så oändligt mycket att
tänka igenom. Du sover med
drömmar om oskapade möjliga
varelser. Du är vaken med alla
tankar inriktade på skapandet av
DEN NYA.
Så kommer inspirationen: Du
skissar upp din varelse, plockar ihop
och modifierar alla organ och deras
funktioner, bestämmer fiender,
försvar, fortplantning m m osv. Nu
är den färdig. Du lämnar in din
ansökan till Varde-Liv-rådet - det är
ungefär som en patentansökan. Du
vet att din konstruktion nu skall
granskas av experter på alla
funktioner - allt för att det inte skall
ske några uppenbara misstag vid en
eventuell livgivning - något som
tyvärr har hänt.

Så blir du kallad till Rådet, utfrågad
och förhörd. Man vill veta var du
fått utseendet ifrån, hur du har tänkt
i de fall där dina beskrivningar inte
varit tillräckliga. Och du svarar.

Till slut är den godkänd, förgasaren
som du hittade i ett skrotupplag
under ett uppdrag på planeten.
Förgasaren som du tog som modell
för din glänsande skalbagge med
fem! ben.
Kan vi besluta? säger Överskaparen.
Alla de tjugofyra delegaterna gör sig
beredda för att trycka in sina
k o m b i n a t i o n e r  p å
LivGivningsskärmarna.
- Klara? Alla höjer sina händer som
tecken på att rätta knappar har
valts. Överskaparen trycker på
VARDE-LIV-knappen - de blixtrar
till lite grand -och några månader
senare upptäcker en biolog en ny
konstig bagge i Brasiliens djungel -
en bagge som ser ut som en
förgasare och har fem! ben.
-----------------
Vad hände när man skapade
Spiggen? Var det måndag och hela
församlingen hade baksmälla? Var
det en skaparnovis som inte visste
vad han gjorde? Eller visste han och
drev med experterna?
Spiggen: En liten fisk som bygger
ett (fågel)bo av växtdelar, som
sammanfogas med ett sekret.
Hannen bygger boet, honan lägger
äggen där och försvinner sedan.
Hannen vaktar boet tills äggen
k l ä c k t s .  H a n  o r d n a r
vattencirkulation i boet genom att
hela tiden vifta på sina bröstfenor.
------------

Jag drar Dd1-e2 - men vet inte
rikigt varför.

Har du fått igång FloorPlan? Glöm
inte att du har fri telefonsupport!
MVH
//alf
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Hej!
Den svindlande teknikkunskapen
igen. En sentens faller mig i
minnet: “Var är den visdom vi bytte
mot kunskap? Var är den kunskap
vi bytte mot information? Var är
den information vi bytte mot falsk
information?” Allt sedan syndafallet
har  vi plockat frukter  från

kunskapens träd -utan minsta
eftertanke (åtminstone utan större
eftertanke). Det räcker att påminna
om atombomben och den enorma
miljöförstörelsen. Men var finns
visdomen? VISDOM - hallå! Var
finns Du?! Ja, d e n växer i varje
fall inte på träd! Vi använder
huvudet, men tydligen inte på rätt
sätt.
Stackars Manne hade - om väl inte
huvudet under armen - så dock ett
snarlikt bekymmer: “Vad är det för
ett larvigt hål Du har i huvet”,
fråga´ Janne. “Det är farsans fel
alltihop”, sa Manne. “Jag stod vid
en vägg och skulle slå i en spik med
min labb. Då ropade farsan: Använd
huvet, grabb!” (plats för skratt)

Mitt drag: b7 - b6

Mvh
sms Ebbe

A980308

Hej!

Mitt drag: d3-d4.
I kväll förbereder jag nästa veckas
händelser , som handlar  om
undervisning. Justo Boero Delbanco
kommer hit och skall läras upp om
hur macroprogrammering går till.
Mitt problem är att minnet inte
räcker till.
Jag gör en massa kundanpassningar,
skickar iväg på diskett eller med
e-mail. Så går det en tid och någon
ringer och undrar över någon detalj
i ett program som jag har gjort. Och
jag har ingen aning om vad han
talar om!
Om du läste utdraget ur Ritnytt vet
du vad jag menar. Jag har alltså
gjort ett tämligen komplicerat
macro för Justo och när jag idag
tittar genom det märker jag att jag
inget begriper av alltsammans. Så
nu gäller det att börja om från
början. Det kommer att ta det mesta
av min tid, så räkna inte med några
längre utläggningar från min sida -
inte förrän mot slutet av veckan.
Dessutom vet jag att han har nya
problem som måste lösas för att han
skal l  bl i  Sver iges okrön te
hästskokung! Men schack skall jag
spela! Med vänlig hälsning

//alf
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A980311

Hej!
Jag prövar detta: Sf3-g5
I dag fick jag boken Den tolfte
planeten. Den verkar mycket
intressant -synd bara att jag har så
ont om tid just nu. Hur är det? Vill
du höra mer om mina teorier - eller
tycker du att det är blaha blaha. Hur
är din egen världsbild - när du inte
raljerar?
mvh
//alf

E980312

Hej!
Nej, fortsätt gärna! Jag tycker det är
intressant och kul med teorier. En
ny tanke: Om jorden befolkades från
12:an - vem befolkade 12:an?! Att
anta att jorden befolkades från en
annan planet - är det inte bara att
skjuta problemet ifrån sig? Nu är
klockan natten och jag är sömnig.
Men du ska få ett schackdrag:
f5 - f7.
Ebbe

A980313

Hej!
Jag antar att du menar f7-f5 - och
jag svarar Lf1-b5.
Detta har varit en vecka utan sans
och måtta. Trots att min kund (Justo
Boero) lämnade återbud om
undervisning - och väl var det - så
har jag aldrig varit så jagad som de
senaste dagarna med kundsupport
m o r g o n ,  m i d d a g ,  k v ä l l ,
demonstrationer osv..

Jag har inte hunnit läsa , inte se på
T V -  jo om  sch a ck  och
tvillingforskning. Har du tänkt på
att alla bra program går sent på
kvällen eller under dagen? 2000-22
30 är det för det mesta lekprogram
och såpor. I helgen skall jag
deklarera och det brukar leda till
håravfall.
Vi hörs
//alf

E980314

Hej!
Det måste ha blivit något fel med
vårt schackparti: Ditt senaste drag
är omöjligt, eftersom din Dam står
på e2 - enligt mina noteringar. Har
du någon förklaring?

Min världsbild? Jag är rädd för att
den är så svart, att jag inte vågar
teckna ner den. Det ska väl heller
inte behövas: Gack till närmsta
bi bl i ot ek  och  l å n a  ex -vi s
“Tillståndet i världen” eller någon
annan av FN:s skrifter. För resten är
du ju gammal lärare och känner
säkert väl till dessa dystra siffror.
Dessutom blir jag så deprimerad av
att tänka på allt elände i världen.
Och makan blir bara förbannad på
mig och mina “dystra grubblerier”.
“Aniara” är väl ingen illa vald bild
av en vilsen planet, som kommit ur
kurs och är på väg rakt ut i..............

“Titanic” ger en annan och kanske
ännu bättre bild: Vi sitter alla i
samma båt - på väg mot en
katastrof. Meterologen har varnat.
Men  reder iet  är  ute efter
hastighetsrekordet, Atlantens Blå
Band, och kaptenen efter bonus och
berömmelse. Man vägrar dämpa
farten. Resten är historia, som även
avsatt en absurt “rolig” sådan:
Aristokraten, som sitter i baren när
isen plötsligt väller in, sluddrar:
“Visserligen bad jag om is - med
det här är ju löjligt!”

Även sketchen med trafikpiloterna
är  tankeväckande: Kaptenen
meddelar via planets högtalare:
“Dimman är ogenomtränglig som
ärtsoppa. Bensinen är nästan slut.
Ena motorn har börjat hacka, och
den andra att hosta. Men det finns
ingen anledning till oro. Jag
upprepar: Det finns inte minsta
anledning till oro!”
“Mor ror, Far är rar”. Nu tänker

jag lägga mig till ro.
God natt!
Ebbe

A980314

Hej!
Min förklaring är att jag placerat vit
kung på svart ruta och svart kung

A9803142

Hej!
Sällan har jag känt mig så dum! Jag
skäms.
Du har naturligtvis helt rätt om min
dam. Den skall stå på e2 och jag
kan bara förklara med att jag satt
den på fel plats när jag testat olika
drag.
Glöm mina dumheter om kungar
och rutor! I fortättningen skall jag
noga anteckna dragen på en särskild
lapp. Jag måste få tänka en stund -
glöm löpardraget!
mvh
//alf

E980310

Hej!

OK. Vi nöjer oss med att spela
schack t.v.: e5 - e4.

Ebbe

på vit ruta då brädet ligger så att jag
har svart ruta i nedre vänstra
hörnet. Du sa att du inte hade några
beteckningar på ditt bräde - och
möjligen kan detta förklara saken.
Hur gör vi nu?

- Din världsbild är inte mycket
svartare än min - skillnaden är hur
vi reagerar på bilden.

Vi skrivs!
//alf

E980315

Hej!
Det hela verkar vara OK med
undantag för din Dams placering.
Den 7 mars gjorde du draget
Dd1 - e2. Var menar du att din
Dam är placerad?
På mitt bräde är ställningen
följande: Av VIT flyttade pjäser:
Sg5, Le3, De2 och bonde på d4.

Av SVART flyttade pjäser: Sc6, Sd5
och bönder på b6, e4, f5. En svart
och en vit bonde är slagna.
I utgångsläget står vit Dam på vit
ruta, svart Dam på svart ruta. Och
följaktligen står vit Kung på svart
ruta, svart Kung på vit ruta.
Håller du med, så får du alltså göra
om ditt sista omöjliga drag, som var
Lf1 - b5. Damen står alltså i vägen
på e2. Har du en annan mening om
ställningen? Kolla ditt drag den 7
mars!

Ebbe

Internetmail Ebbe -- Alf mars 1998

win/mailea03.dtp -5-



A980317

Hej!
Visst är vi amatörer- åtminstone
jag! - Detta gäller i synnerhet för
mig och inte är jag ledsen för det!
Att vara proffs innebär ofta att man
är ganska enkelspårig och då tycker
jag att det är bättre att vara amatör.
Jag drar således Lf1-c4 och hoppas
att att det inte är alltför dumt.
Det förefaller som du tyglar din
sva r t syn  m ed  h um or i s t i ska
anekdoter. Just galghumor kan vara
rogivande i denna bittra värld.
En av mina favoriter är en sketch
med det galna gäng där Stellan
Sundahl (snacka om nyheter)
deltog. Några personer med bindlar
fö r  ög on e n  s t å r  f a r m för
exekutionspatrullen. -Får vi säga
några sista ord, ber en av dem
patrulledaren. -Visst, visst. Och de
börjar sjunga den bedårande visan:
Våår bästa tiid är nuuu, är nuu....
alltmedan patrullen lägger an och
skjuter.

Jag hanterar min svartsyn så att jag
inte bryr mig. Människosläktetes
idioti är inte mitt problem - det är
programmerarnas.
Jag såg en gång en film på romanen
Krig Och Fred. Jag tror att en rysk
fältherre hette Kuznetsov. Han hade
planerat slaget med utomordentlig
precision, gett alla order. Slaget
startade och Kuznetsov satte sig på
en stol och somnade - helt
ointresserad av hur det gick. Det
kunde gå precis hur som helst - det
var inte hans problem längre, bara
hans underlydandes och som han
sade:Vår herres.

Så ser jag också livet. Jag försöker

E980319

Hej!
Jag skall ta ditt senaste råd under
övervägande. Det är möjligt, att min
relation med världen då skulle bli
mera ömsesidig.

Jag har löst problemet med
människans ursprung: hon är “a
selfmade man”!

Jag är litet förvånad över din “otur”.
Jag tycker det verkar som om du har
det väl förspänt på alla vis och sätt.
Är Sune minimiljonär, så är väl du
multimiljonär?! Du kan väl inte
mena, att du alltid har en lus
framför dig på vägen?
Så vari består din “otur”? Själv
tycker jag, att jag har otur i trav-
och galoppspel (V5 och V75).

Jag har börjat spela bowling. Det
går - så där. En och annan strike
blir det.

EI980319

Hej!
På tal om tur och otur - tycker inte
du som jag, att det verkar vara
något lurt med vissa hasardspel
såsom Lotto och Viking-Lotto? Vid
Lottospel har man en chans på 7,5
m i l j o n e r  a t t  h i t t a  r ä t t
sifferkombination! Viking-Lotto
erbjuder en chans på 11,5 miljoner!
Det borde således i praktiken vara
omöjligt. Lik förb....t har var och
varannan vecka en eller flera pers. 7
resp. 6 rätt! Jag tror man måste ha
magnet för att bli magnat.

Nu halkade vi (läs jag) in på ämnet
ekonomi. Har du funderat något
ö v e r  R Ä N T A N s  r o l l  i
samhällsekonomin?
Enligt Margrit Kennedy (ej släkt),
som förf. “Pengar (alt. Eko- nomi)

E980318

Hej!
Jag har sådan huvudvärk i kväll, att
jag inte orkar skriva brev. Men här
är i alla fall mitt drag: Sd5 x e3 (jag
slår en löpare).
Ebbe

A980319

Hej!
Huvudvärk? Har du provat Imigran?
Denna dyra tablett är utmärkt mot
de flesta typer av h-värk, migrän
osv.
F ö “går det” någon sorts huvudvärk
som angriper de flesta av oss just
nu. Jag har god erfarenhet av
huvudvärk -jag har haft det så länge
jag kan minnas. Praktiskt taget
varje dag tar jag 2-3 tabletter
TreoComp. När det inte hjälper blir
det Imigran.

Jag slår din häst: f2 x e3 - samtidigt
som jag har en känsla av att jag
kommer att förlora. Alla mina
kunder verkar att ha problem just
nu, så det är mycket som tar tid från
den sköna, fria filosofi-tiden.
mvh
//alf

göra mitt bästa i alla situationer
-lyckas inte alltid - varvid jag
förlåter mig själv. Att det sedan går
åt helvete med alltför mycket ikring
mig har jag inte med att göra.
Ingenting blir bättre för att jag oroar
mig, för att jag tycker något hemskt
eller för att jag försöker bära all
skuld.
Jag struntar blankt i det - försöker
bara lura min programmerare att
inte ge upp inför alla prövningar
han sänder mig i form av att alltid
ha otur. Tänk dig detta - som aldrig
slår fel:
Du åker bil på en väg - raksträcka
efter raksträcka. Inte en bil att köra
om, ingen mötande trafik.
Så kör du ifatt en väglus. Helt
plötslig möter du 500 bilar - eller så
börjar vägen slingra sig som i
Alperna. Du kan inte köra om, blir
argare och argare. OTUREN lyser
dig i ögonen.
Eller du tar en lott. Vinner du? Ja,
inte JAG i alla fall. Hela tiden
måsta jag kämpa mot tingens
DJÄVLIGHET och inte tappa
ansiktet eller behärskningen.
Nåja, nu är det tid att sova. Bry dig
inte om världen, Ebbe! Skratta åt
den i stället!
Vi skrivs!
//alf

Jag flyttar min Löpare e8 - d7. Vi
spelar nog ganska dåligt. Men det
har blivit ett roligt parti med alla
sina öppningar och slagmöjligheter.
Ebbe

E9803152

Hej!
Jag flyttar Damen d8 - d6. Jag har
en känsla av att vi spelar som
nybörjare - åtminstone jag.
Ebbe

A980315

Hej nr 3!
Jag skäms fortfarande. Men om du
vill fortsätta drar jag De2-b5. Vi
skrivs!
//alf
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utan ränta och inflation”, utgör
rän tekostnader  i  ol ika  led
genomsnittligt 50 % av en varas
pris. Av boendekostnaden är
ränteandelen hela 70 %!
Det beror bl.a. på att räntan har en
exponentiell tillväxt - i likhet med
cancern! (Du minns väl också den
u t e b l i vn a  be l ön i n g e n  t i l l
schackbrädets uppfinnare: 2 4 8 16
32 64 128, o.s.v. till den 64:e rutan)

Ett annat illustrativt exempel, jag
citerar: “Om Josef vid Jesu födelse
investerat en pfennig (5 öre) med 5
procents ränta, skulle denne vid sin
återkomst 1990 faktiskt kunnat ta ut
från sin bank 134 miljarder
guldkulor till en sammanlagd vikt
av jordklotets!”
Så när Riksbanken höjer räntan för
att bekämpa inflationen, motverkar
man i själva verket det uttalade
syftet. Eftersom ränteandelen är så
stor, måste en räntehöjning även slå
igenom på priserna. Det märks ju
också omedelbart på boräntorna och
därmed hyrorna - d.v.s. vi får den
inflation, som skulle bekämpas!

Joh a n  Sa n dwa l l  h a r  för f .
“TIDSFAKTOREKONOMI - en
ekologisk ekonomi”, som också är
mycket intressant.
Den ingår i NORG skriftserie
(Nätverket  för  en  Objekt iv
RättsGrund). Deras skrifter kan
rekvireras under adress:
IORG,  Box 2050,  103 12
Stockholm. Tel. 08-10 51 96.

Är du inte med i något nätverk
tidigare, så kanske detta kan passa.
Det vore kul, att kunna diskutera
denna skrift med dig. Den är
verkligen explosiv!

Det är mycket som är tosigt i
dagens Sverige. Ta ex-vis detta: att
spara sig ur ARBETS- LÖSHETEN.
I en samhällsekonomi är i princip
alla utgifter samtidigt inkomster.
Jag vet ej hur pass insatt du är i
ekonomiska frågor, så låt oss ta ett
exempel: Biblioteket sänder en bok
som paket med Posten. Kostnaden
debiteras Biblioteket och krediteras
Posten.
Ur Samhällets synpunkt betyder det
plus minus noll. Men ett arbete, en
tjänst har blivit utförd. Så blir som

bekant inte fallet med det nuvarande
sparandet.
Självklart stryper sparandet
ekonomin. Emellertid - efter Feldts
avregleringar (“världens bäste
finansminister”) och Wibles väldiga
utlandslån är det tyvärr en sanning
med modifikation.
Arbetslösheten är också en följd av
att arbete straffbeskattas i Sverige.
Att bestraffa arbete!
Envar borde kunna höra hur
orimligt det låter. Vi borde
g e n o m f ö r a  s k a t t e v ä x l i n g /
skatteomläggning med det snaraste!
Var finns då den förmögenhet vi
kan beskatta?
Den enda reella förmögenhet som
finns, är  naturen och dess
tillgångar. Människan kan endast
göra “förmögenhet” genom att
beskatta naturen. Det är således de
som beskattar naturen, som skall
beskattas!
Som det nu är, har vi en hejdlös
rovdrift på naturen. Den betraktas
som gratis - trots att den är den
enda vi har. Klantigheten och
INKOMPETENSEN är påfallande
stor. “Misstänkt stor” skulle jag
vilja säga: Jag vägrar tro, att jag är
ensam om förståndet. “Vi klarade
krisen” trumpetade Ingvar Carlsson,
m.fl. Menade de i själva verket: “Vi
klarade att skapa krisen”? Konstigt
var det i varje fall. Ty det var ju det
man gjorde: skapade krisen.
Sen fullföljde borgerliga regeringar.
Man blandade bort korten, så att det
senare blev omöjligt att göra en
ansvarsfördelning. Var skulle man
f.ö. kunna hitta kompetens till en
dylik utredning? Vem skulle känna
sig motiverad? Vem skulle våga?
Alla pers. av vikt tycks f.ö. vara
uppslukade av etablissemanget. Det
måste alltså komma någon utifrån.
Jesus? (Herre Gud!)

Vad har jag mera tänkt på sistone?
Jo, har du tänkt på att vi lever i ett
SAGOLAND - med kung och
drottning, prinsar och prinsessor?!
Det är märkligt, att denna feodala
kvarleva kan vara så pass populär,
som den tycks vara. Vad kan det
bero på? Traditionens makt? Kanske
en känsla av stabilitet/trygghet och
omvänt oro/rädsla för anarki?

A980322

Hej!
Ditt senaste schackdrag sätter myror
i huvudet på mig. Du flyttar din
svarta löpare - men då måste du
mena f8 - e7, annars får jag det inte
att gå ihop.
Om f8-e7 är rätt så flyttar jag Sg5 -
f7. Det är inte lätt med alla satans
64 rutor!
Visst minns jag historierna om
belöningen för  schackspelets
uppfinnare och om mannen som
borde satt pengar på banken vid
Jesu födelse.
Jag vet inte så mycket om ekonomi.
Om Sune är minmiljonär så är jag
mikrodito. Man blir inte rik på en
lärarlön och det jag tjänar på firman
köper jag upp.
Man kanske kan säga att jag är rik
på prylar - datorer, maskiner o dyl.
Sedan kan man också säga att jag
inte skulle klara av mina fasta
utgifter utan det tillskott som
kommer från aktier.
Jag är inte med i något nätverk och
kommer inte att bli det heller - min
tid är alltför upptagen med arbete,
arbete och åter arbete. Jag lever inte
pensionärsliv - nu under helgen har
jag arbetat som om det vore vardag.
Jag har varit på kontoret och gjort
annonser, skapat symbolbibliotek,
försökt övertyga USA om att vi
måste få ensamrätt för Sverige, fixat
testdisketter för de av mina kunder

Slöhet och oföretagsamhet? Det är
ju förenat med besvär att göra
förändring. Nåväl, även jag skulle
nog föredra en kung framför anarki
- om det verkligen blev föremål för
ett val.

Blir människor aldrig vuxna?! Att
amerikaner är som barn med
leksaker vet vi sedan gammalt -
eller också är det en fördom.
För en tid sedan stod att läsa, hur
otroligt gluttiga de japanska
herrarna är. Du såg kanske
bankdirektören, som stod och grät i
TV? För att travestera Nils Ferlin:
I livets villervalla -
vi fjantar omkring
från morgon till kväll.
Jag tror, jag vill hoppa av!
Ebbe
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som vill köpa ny dator med
Windows 95 och köra DOS-
program, skrivit fakturor, förberett
undervisning m m. Men visst vore
det intressant att diskutera! Men när
min arbetsdag är slut vill jag helst
sitta och läsa och dricka en öl - eller
bara vila.

Du går hårt tillrätta med åsikter
inom politik och ekonomi och har
tydligen läst mycket i ämnet. Jag
håller gärna med om att det finns
mycket som är tosigt i landet.
Dessutom tror  jag att alla
människor skulle hålla med dig -
det är bara det att ni skulle ha olika
åsikter om VAD som är tosigt.
Några saker har jag lärt mig:
1. Det är helt omöjligt att styra
människor så att alla är nöjda.
2. Det finns ingenting som förtjänar
epitetet objektiv - endast inom lins-
världen.
3. Därest tre människor församlas
bildas tre partier och tre religioner.

-Vi talar bara om demokrati kontra
diktatur. Man har alldeles glömt
bort den tredje formen som de
gamla grekerna talade om: Upplyst
despoti. Denna form förordar jag
-om jag nu måste deltaga i debatten.
Naturligtvis vågar jag inte det. Kan
du tänka dig reaktionen om
massmedia hittade någon som
ifrågasatte DEMOKRATI?
Jag har fler radikala åsikter: Det är
i princip ingen skillnad mellan
staten och maffian mer än graden
av brutalitet.
Båda övar utpressning mot sina
underlydande mot beskydd.
Båda tjänar pengar på droger,
brottslighet, prostitution - (ja inte
staten helt öppet, även om man
gärna skulle vilja)
Skillnaden ligger bara i brutaliteten
mot dem som kränker makten.
Eftersom jag är rädd för brutalitet
håller jag mig väl med maffian/
staten. Jag betalar in min F-skatt
långt iförväg och alltid mer än vad
som behövs. Likadant gör jag med
momsen.
Jag har 30 dagars karenstid - dvs
jag belastar aldrig sjukkassan. Jag
köper min sprit på Systemet och
vägrar smuggla.
Jag kan ha retat staten/maffian
genom att sluta röka - men detta är

E980323

Hej!
Nu är det Du, som sätter myror i
huvet på mig: Varför skulle jag inte
kunna flytta min vita löpare c8 -
d7?! Jag gör det. Och mitt svar på
ditt senaste drag Sg5 -f7 blir Dd6 -
b4, schack!

“Upplyst despotism” - jo, jag förstår
nog vad du menar. Men är det inte
bara att förutsätta det som skall
“bevisas”? Roten till det onda tror
jag är krigstillståndet i sig:
Avsa kn a den  a v en h et l i ga ,
gemensamma “spelregler”. Kort
sagt: Man talar inte samma språk.
Om vi börjar med den militära
aspekten, så har den kostat
mänskligheten omätligt lidande och

astronomiska summor. Sen har vi
den politiska och ekonomiska
krigföringen: De stridande parterna
gör säkert vad de kan för att strö
grus i varandras maskinerier.
Sabotage, maskning, etc. etc. Men
det ena systemet är kanske inte
överlägset det andra.
Det är kanske ungefär som med
vänster- och högertrafik: Det kvittar
- bara alla håller sig till samma
regelverk och sedan “kör” det lojalt.
Varje system har sina kantigheter,
men som med litet god vilja kan
slipas bort. Huvudsaken är “den
goda viljan”. Utan den är allt
ogenomförbart.
Det är märkligt: I krigstid är allting
möjligt. Då kan man få folk att göra
vilka dj...heter som helst, hoppa
fallskärm i kulspruteeld, etc etc.
Men i fredstid är nästan ingenting
möjligt. Denna idiotiska hållning
blir kanske vår undergång.
Din världsbild är nog ett snäpp
svartare än min, som dock inte “går
av för hackor”: Jag tycker mig se en
cynisk överhet och en dum
allmänhet - eller också är det
tvärtom. (Jag är aldrig säker) Det är
som att välja emellan pest och
kolera. Vi får hoppas, att jag har fel
(“Rätta mig gärna om jag har fel!”)

När jag tänker på livet, är den
dominerande känslan VEMOD.
Vemod i såväl dåtid, nutid som i
f r a m t i d :  Ö ve r  ba r n -  oc h
un gdom sm i n n en ;  över  den
glesnande bekantskaps-kretsen; över
det egna åldrandet och den inte
alltför avlägsna utplåningen. Det
har gått så fort! Ibland känns det
riktigt eländigt och sorgligt. Då
gråter jag - i smyg. Jag vet inte
varför, men det känns genant att
gråta. Även som nu - att tala om
det.
Men  vem odet  få r  i n t e  t a
överhanden. Man får försöka ruska
den av sig. Nu ska jag ruska den av
mig: Ett, två! Det är en viljesak
(ständigt “den goda viljan”!). “Och
nu sova! Kanske även drömma?”
Ebbe

P.S. Jag kanske låter som en
“Besserwisser”. Men låt inte lura
dig! D.S.

en så kontroversiell fråga (läs
hyckleri) att man hittills inte
bestraffat mig för uteblivna skatter.
Du undrar över om människor
aldrig blir vuxna. Menar du
förståndiga, förnuftiga, beräknande?
Amerikaner är vulgära, barnsliga
men oftast vita.
Japaner grymma, barnsliga, löjliga
och gula.
Allt detta kvittar mig. För mig är
världen en bakteriekultur. Lilla jag
är en bakterie som försöker leva
utan att ha kontakt med andra annat
än möjligen per brev eller telefon.
I motsats till Ferlin, Dagerman och
Ebbe tar jag inte världen på allvar
utan betraktar den som en osannolik
SÅPA, väl värld att skrattas åt.
När jag hör berättelser om ofattbar
grymhet i Alger, Indien, Guatemala,
Turkiet eller Belgien berör det mig
illa. För min inre syn kan jag se
mänskliga idioter som skär upp
småbarn eller krossar deras skallar
mot stenar. Jag kan lida av att höra
hur man kokar fisk levande sakta,
sakta för att köttet blir så mört på
grund av djurets lidande. Men
denna verksamhet är inte min
business - jag måste stå ut med
vetskapen och enda möjligheten är
att skratta åt den, skratta åt
människans misslyckanden och bara
se den som skaparnas brist på
fantasi och skicklighet. Nu -
Godnatt!!
//alf
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A9803232

Hej!
Med detta mail sänder jag två filer,
SCHACK.ECW och dito.WMF.
Ecw-filen kan du ladda in i
EasyCAD för windows - om du har
installerat - och WMF är ett
bildformat som de flesta DTP och
ordbehandlare kan ta in.
Bilden visar hur brädet ser ut från
min horisont efter mitt senaste drag
- Sb1-c3.
Det är mycket jag inte förstår i den
mänskliga världen. Krig är för mig
en verksamhet för att ta död på en
motståndare. Att komma överrens
om regler för denna verksamhet
tycks mig vara maximal idioti. Vore
det inte bättre att komma överrens
om hur man skall lösa problem utan
krig?
På arbetsmarknaden råder denna
idioti utan att man ifrågasätter den.
Alla konflikter skall normalt lösas
genom förhandlingar eller via
domstol. Men när det gäller arbete
och löner har man regler för krig -
strejk och lockout.
Jag har varit löntagare större delen
av mitt vuxna liv och jag avskyr
facket för för dess maktgalenhet,
dess idiotiska enögdhet. Jag vet inte
om jag sagt det tidigare - hur jag
lämnade lärarfacket på 70-talet då
de ville ta ut mig i strejk. Jag ville
inte vara soldat i deras prestigearmé
- jag ansåg att mitt jobb var min sak
och inte deras - att jag inte arbetade
för en lön som de skulle bestämma
utan för att jag ville uträtta något
oberoende av pengar.

Jag ansåg att alla löneökningar var
meningslösa eftersom priserna
omedelbar t  steg och  ingen
reallöneökning visade sig. Men det
var viktigt för fackbossarna att visa
sin makt.
Den största idiotin låg i att det inte
fanns någon arbetsgivare som
brydde sig om vilka krav som
ställdes från fackets sida. Vad
brydde sig skolstyrelsen eller
rektorn på skolan om vad det blev
för löner?
Alla var ju tjänstemän och
löntagare- de betalade inte ur egen
ficka och produktionen..... Hur
annorlunda var det inte för en
företagare, som kan drivas till
konkurs av ett maktgalet fack.
Ibland skulle man önska att alla fick
vara arbetgivare och betala vitt för
utförda tjänster - arbetsgivaravgifter,
moms, deklarationer, trakasserier m
m.
Jag, som har så mycket arbete att
utföra, skulle naturligtvis ha kunnat
anställa någon för att hjälpa mig.
Men jag kommer aldrig att göra det
-hellre säga nej till uppdrag - så
länge arbetsmarknaden ser ut som
den gör.

Du talar om VEMOD och jag
förstår. När jag var ung - och f ö
långt upp i medelåldern - så var
MIDSOMMAR den värsta tiden på
året.  Denna nordiska, ljusa
sommarnatt , så vacker, så ljuvlig,
så längtande efter något ouppnåeligt
- jag minns särskilt en gång då jag
cyklade från Hörby på den gamla
järnvägslinjen mot Ludvigsborg
men stannade och satte mig
någonstans i skogen utan att kunna
fortsätta.
Visst är det självklart varför man
måste supa sig full en sådan kväll/
natt?

Nu är vemodet mycket lugnare för
min del. När jag tänker på
kontrasterna -landskapets ljuvlighet,
m ö r d a r n a  i  A l g e r i e t ,
Sommarnattens leenden/människans
idioti - ler jag utan att egentligen
känna något. Midsommar är ett
vemodigt leende, jag vet att jag är
tämligen ensam och att jag alltid
skall så förbli.
Jag lever när jag grips av
inspirationen. När jag var yngre

E980324

Hej!
Man borde nog inte skriva brev
klockan 3 på natten, vilket jag
gjorde senast. Jag ser, att det har
blivit en del klumpiga formuleringar
och oriktiga uttryck (vemod “över” i
stället för “inför”, etc.).
Du “nappade” visst på VEMODET.
Jo, vi lär vara ett vemodigt folk.
Men ryssarna ska visst vara ännu
värre i det avseendet (eller är det
finnarna?). Du skriver: “Nu är
vemodet mycket lugnare för min del
- - - jag ler utan att egentligen
känna något”.
Det där känner jag igen. Hjalmar
Söderberg(?) uttrycker det bra: “Jag
minns, att jag en gång tyckte, att det
var vackert.”
Det är väl så, att barndomen är
guldåldern. Det är då man lever
med alla sinnen på max. Därför kan
även en taskig barndom i efterhand
te sig “lycklig”, just därför att vara
barn är så fantastiskt i sig. Typiskt
är att gamla människor har klara
barndomsminnen, medan minnet
kan svikta helt vad gäller
“vuxenår”. Hur är det Allan Edvall
sjunger: “Livet är ljuvligt mens det

kunde det vara en tavla som måste
målas eller en berättelse som måste
skrivas. Idag är det oftast ett macro
till ett CAD-program eller ett
problem som Sune eller någon
annan framkastar.
Det handlar om skapande till sist -
kanske att likna andra Skapare på
låg nivå.
Jag vill inte resa, inte uppleva
något. Min värld finns inne i min
hjärna och jag har förlikat mig med
detta hopplösa öde.
Men tro inte att jag är olycklig,
självmordsmedveten eller något
sådant. Jag behövs - för min fru, för
barn, kanske barnbarn - men
framför allt för alla de kunder som
vid olika tillfällen behöver min
experthjälp.
Och jag låter mig inte luras av
besserwisserattityder! Skaffa dig en
annan världsbild, Ebbe! Ruska inte
av dig vemodet! Se det som visdom,
som något positivt. Nu - godnatt!
//alf

Hej!
> > Jag flyttar min Löpare e8 - d7.
> Vi spelar nog ganska dåligt. Men
--------------------------
A980323

Hej! Det var ovanstående drag som
fick fram myrorna. Du har väl
kungen på e8? Jag antog att du
skrivit fel och flyttade din svarta
löpare framför kungen, varpå jag
drog springaren. Men ok. Har du
installerat EasyCAD? Det vore
väldigt bra om du hade det, för då
kunde jag skicka med en ritningsfil
över hur mitt bräde ser ut. Jag
återkommer om detta och om mitt
svarsdrag på din schackning.

//alf
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A980326

Hej!
Det händer i bland att jag faller ner
i en svart brunn och blir totalt
handlingsförlamad. Så är det nu.
Jag vet att jag kommer att ta mig
upp igen, men vetskapen hjälper
inte. Här nere är ALLt svart.
Munch är helt rätt. Jag slår ditt torn
- Sf7 x h8.
mvh //alf

E980325

Hej!
Nej, tyvärr: Jag kan för litet
konsthistoria för att våga mig på en
gissning. Målar du fortfarande?
Minns du, att jag en gång köpte en
tavla av dig? För 50 år sedan! Det
var väldigt vad du arbetar! Räcker
inte pensionen till?

Vad j a g gör? Ja, just nu är det
mycket trädgårdsarbete. Har idag
klippt ner min fina bambu, som
tyvärr blommar vart 100:e år - och
dör. I april skall jag plantera en ny.
Jag flyttar Lf8 - e7. Det börjar dra
ihop sig, tror jag.
Ebbe

A980324

Hej!
Du kan mycket väl flytta pjäser på
CAD-brädet men du kan inte spara
dina ändringar, eftersom det är en
demoversion. För att flytta gör du så
här när du har laddat in ritningen:
Tryck f <mellanslag>
Du ser en liten fyrkant och på
Commandraden står det Select
entity [Right button ends]
Placera fyrkanten på en bokstavs
tänkta bottenlinje och klicka med
VK (vänster musknapp).
Drag from: Klicka VK intill
bokstaven, som lossnar (Drag
to:)och kan placeras var som helst.
Jag bifogar den nya ställningen med

E980325

Hej!
Vid närmare eftertanke: När du
säger nordiska konstnärer, kan man

väl utesluta de svenska; jag gissar
Edvard Munch.

Nu har jag tagit del av din svartsyn.
Men ser du ingen ljusning? Ser du
inga alternativ? Har du inga
konstruktiva ideer? I varje fall bör
väl dina barns och barnbarns
framtid oroa dig?! Man borde
kanske engagera sig politiskt. Men
jag känner mig inte hemma i något
parti. Och att gå ut på gator och
torg..............
(dock har jag skrivit en del
insändare -men utan att få minsta
respons).
Jag erinrar mig ett replikskifte i en
Hasse Alfredson-sketch, i vilken
denne uppmanas: “Du skall tala
dem till rätta!” Hasse uppgivet:
“Åh, Herre Gud!” Ja, det är väl den
spontana reflexionen. Men om Gud
är död - eller vägrar engagera sig?!

Har du läst “Globaliseringsfällan”
av H-P Martin & H Schumann? Om
inte - gör gärna det! De målar också
upp en ganska så mörk världsbild.
Men samtidigt anger de en del
utvägar och lösningar.

Du känner säkert till uttrycket
“skriva av sig”. Det tycks ungefär
vara vad som hänt mig -oavsiktligt.
Det känns faktiskt, som om jag
blivit av med en del av vemodet och
svart-synen. Åtminstone har jag
varken ork eller lust att prata mer
om dessa ting just nu. Men det är
klart - problemen kvarstår ju. Så att
svart-alfen (ursäkta vit-sen) dyker
nog upp igen.

Nu väntar jag på ditt nästa drag - i
ett parti som jag skulle vilja
karaktärisera som “glad-schack”. I
nästa(?) parti måste jag försöka
strama upp mitt spel.

Ebbe

filen SCHACK.ECW - jag har
dragit Db5-e5 schack.
--------
Alla nordbor super för att stå ut
med sitt vemod - gränsen tycks gå i
höjd med Danmark. Du har alldeles
rätt: den författare som står mig
närmast själsligt är just Hjalmar
Söderberg. “Jag tror på köttets lust
och själens obotliga ensamhet”
Just därför orkar jag numera inte
läsa hans böcker. Han skrev inte
bara romaner - har du läst hans
spekulationer om “Jahves Eld”?
(Javhe?) Kanske du också kan lista
ut vem jag sätter högst av alla
nordiska konstnärer? Jag har alla
hans verk på bild i böcker - har
försökt måla som han utan
framgång.
Vilka program har du i datorn? Vad
sä ger  d i n  h us t r u  om  vå r
brevskrivning? Vad gör du på
dagarna som pensionär? Läser?
Lagar du mat? Planterar växter?
Vet du att växter kan användas som
vittnen i rättegångar, att de känner
rädsla, sorg, ilska? Faktum är att
vem som helst kan konstatera detta
faktum - men inte förklara varför.
Klockan är 1945 och jag skall
färdigställa macron som ritar
isolering i väggar för en kund som
har brått.
Hej så länge! //alf

knoppas - sen blir det knappast nåt
bättre!”

Även jag kan känna tveksamhet
inför FACKETs oerhörda makt,
som dessutom står  utan för
samhällets kontroll.
I vissa länder har ju fack och maffia
blivit liktydiga begrepp. Men vi får
heller inte glömma bort den andra
sidan, Arbetsgivarsidan, med sina
hemliga truster och karteller, etc.
Även den sidan har oerhörda
maktresurser - i stort sett utanför
samhällets kontroll. Det föresvävar
mig, att man skulle kunna ersätta
facket med arbetsdomstolar, som
verkligen bemödade sig om rättvisa
arbetsvillkor. Som det nu är, har det
ändå bara blivit huggsexa på
lönemarknaden - vilken knappast
någon längre kan uppfatta som
rättvis. Men framför allt är det ju
farligt med sådana där “stater” i
staten.

Vi har lyckats installera CAD &
schack. Kan även jag flytta pjäser
på CAD-brädet - och hur gör jag
då? Jag flyttar Springaren c6 - a5.
Ebbe
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E980329

Hej!
BioRythm? Makan säger, att jag har
rytmen i blodet (men det är ofta
alko). BioRythm?
Nja, jag är skeptisk. Men OK. “It´s
Greger” (eller heter det “Roger”?).
Vi kan göra ett försök (det gör väl
inte ont?).
Mitt personnummer är 33 02 28 -
4157 (och jag har 40-41 i skor).

Fält och vågor? Jag som ännu inte
har fattat ex-vis radiovågor.

Jag flyttar bonden c7 - c6.
Ebbe

A980329

Hej!
Nu har jag tänkt färdigt och testar
med De5-d5.
Vi hörs!
//alf
PS
Vill du ha Biorythm? Känner du till
teorin? DS

E980327

B.B.
Ditt brev gjorde mig ledsen och
orolig. Min reaktion var först att slå
“90 000” eller något liknande. Men
så erinrade jag mig, att du säkert
befinner dig i goda händer - i
familjens sköte. Vad är det som har
hän t? Är  det  den  van l iga
vårdepressionen eller något allvar-
ligare? Du har arbetat mycket på
sistone. Har du kanske förtagit dig
och är utmattad? I så fall är
depressionen ganska förklarlig.
Du säger, att du vet, att du kommer
att ta dig upp igen. Ja, det är klart,
att du gör! Annars kommer jag ner
och hämtar dig!

Redan innan jag läste ditt brev,
hade jag ett brev färdigt till dig. Det
är väl tveksamt, om det passar att
sända i nuläget. Men här är det i
alla fall (det är inget viktigt - du
behöver inte läsa det!):
Jo, det där med gråt har varit en
liten plåga och ett mysterium för
mig: En sentimental scen i den
banalaste av filmer kan få mina
tårkanaler att börja svida. Det är
genant i sällskap, eftersom det kan
tyda på dålig smak.
Men nu tror jag mig ha funnit
gåtans lösning (som kanske står att
läsa i en elementär psykologibok;
“Elementärt, min käre Watson”):
Det är inte “droppen som får
bägaren att rinna över”, men vi är
på rätt väg. Den sentimentala
scenen verkar som ett slags
katalysator (detonator?) och utlöser
ett uppdämt gråtbehov.
Det finns ju också exempel från
bl.a. litteraturen, där man läser om
hur bagateller kan utlösa hejdlösa
gråtanfall. Detta kan i sin tur ge
upphov till missförstånd - denna
s t ä n d i g a  fö r e t e e l s e  i  vå r
ofullkomliga värld. Snyftfilmernas
popularitet kan vi nog också söka
här: Man har ett uppdämt gråtbehov
(som man inte alltid är medveten
om) och så ger  filmen en
provocerande förevändning till
utlopp för detta behov. När man så
lämnar biografen, känner man sig
lyckligt lättad.
Kanske borde man uppsöka någon
enslig plats (eller bio) då och då och

gråta ut. Det lättar och det ska
dessutom vara så nyttigt att spola
ögon och tårkanaler.

Detta fenomen tror jag även gäller
andra känslor såsom vrede, kärlek,
etc.
Alla har vi väl hört talas om
mannen, som får bannor på jobbet,
går hem och slår frun, som i sin tur
slår barnen (“katten på råttan, råttan
på repet”, etc.):
Den uppdämda vreden/ilskan får
omedvetet utlopp på andra håll. Det
är säkert mycket vanligt. Vi är bara
sällan medvetna om det.
Kär leken  är  et t  annat  bra
områdesexempel. I synnerhet som
unga är vi kära än i den ena, än i
den andra. “Kärleken består. Det är
bara föremålen, som växlar”.
Det verkar vara kärleken, som vi är
kära i. Det är nog så, att vi går
omkring med ett kärleksbehov, som
någon eller några får “klä skott”
för: Någon får ge kärleken ett
an-sikte.

Det var mycket kvasi-filosofi/
psykologi på en gång. Vi lämnar
ämnet och går över på “din
mammas gata” - naturvetenskap och
matematik.
Nå, vad säger du om Lotto och
Viking-Lotto? Går de att pressa in i
några sannolikhets-kalkyler? (Vid
Lotto ska man välja 7 nummer av
35. Vid Viking-Lotto 6 nummer av
48).

Du som kan “upphöjt till” och
dylika räknesätt: Hur många
sädeskorn skulle uppfinnaren av
schackbrädet egentligen ha fått?

Det är inte lätt att skriva om subtila
ting. Det känns litet pretentiöst,
nästan genant att plita ner sådana
tankar på “pergament”. De hade
avgjort passat bättre över ett för-
troligt glas vin!
Men va faan! Vädret i Osby
intresserar väl inte dig? Nå, det var
grovt: Det finns förvisso andra
samtalsämnen än vädret.
Vad vill DU resonera om?

Jag slår din Löpare: Db4 x c4.

Ebbe

A980330

Hej!
Nej det gör inte ont och skonumret
har ingen större betydelse. Å andra
sidan tänkte jag att du skulle få
programmet så kan du själv se när
du har otursdagar och down-
perioder.
Men jag kunde inte låta bli att titta -
du har verkligen en farlig period i
maj 14-26.
Jag bifogar en packad (ZIP) fil.
Skapa en katalog, packa upp BIO i
den och kör WINBIO.EXE. Välj
File>input och skriv in dina data!

Det var en engelsk professor som
under flera tiotals år förde statistik
över hur han uppfattade sina elevers
prestationsförmåga, men också hade
eleverna att föra statistik över sig
själva.
När han sammanställde materialet,
kom han fram till att tre kurvor styr
människan:
Fysik har en period på 23 dagar,
Känsla 28 och Intellektuell pre-
stationsförmåga 33 dagar.
Senare forskning har laborerat med
intuition osv.
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EI980331

Hej! Jag känner mig lätt omtumlad
efter att ha läst ditt senaste brev!
Kan det verkligen förhålla sig så
som du säger. Men varför är det så
tyst om det? Varför inget Nobelpris?
Inger och jag har ännu inte lyckats
lägga in Bio-Rythmprogrammet:
k a n  v i  f å  l i t e t  n ä r m a r e
instruktioner!

I morgon ska jag åka till Helsingör
och proviantera.

Ditt schackdrag förstår jag inte alls.
Jag slår din Dam med min:
Dc4 x g8!
Är vi nu oense om ställningen igen?
Ebbe

OM FÄLT....
Han hette Cleve Backster och 1966
var han var förhörsledare för CIA,
expert på lögndetektor. Dessutom
var han intresserad av växter.
På hans tjänsterum stod en stor
bladväxt, som han vattnade varje
dag. På skämt satte han fast
detektorns båda plattor på ett blad,
nollställde instrumentet och trodde
att han skulle få utslag från
skrivarnålen när vattnet sögs upp i
växten. Men inget hände.
Då fick han för sig att han skulle
hota växten - tortera den - för att få
en reaktion. Han doppade ett blad i
varmt kaffe. Inget hände.
Men... i samma ögonblick som han
TÄNKTE: Jag skall bränna ett blad-
och tog upp en tändsticksask -
gjorde nålen ett häftigt utslag!
Nu följde massor med experiment.
Han kunde konstatera att en av hans
andra växter reagerade häftigt när
en viss peron kom in i rummet.
Han släppte levande räkor i kokande
vatten. Varje gång gjorde växterna
utslagvia detektorn. Man placerade
växter i blyburar för att isolera från
strålning, dödade räkor i andra rum.
Samma resultat - däremot hände
ingenting när en död räka kastades i
kokande vatten.
För att inte själv vara inblandad och
påverkande, lät han en slump-
maskin släppa räkor. Växterna
hickade till varje gång.
Backster skrev en bok om sina
försök (det förändrade hans liv
totalt), och de har upprepats med
samma resultat över hela världen.
På något ställe som jag inte minns
gjorde några lärare följande försök:
I ett rum satte de två växter. Sedan
lät en av dem tio elever en och en
gå in irummet, vara där i tre
minuter, och gå ut igen.
En av eleverna hade fått uppdraget
att “mörda” den ena växten - bryta
sönder den i småbitar. En annan
lärare bestämde turordningen för
eleverna.
När alla varit inne, satte man en
lögn detektor på den levande växten
och lät eleverna gå in igen, en i
taget. När mördaren anlände blev
växtvittnet hysteriskt - att döma av
det ek t or n å l en .  Även  det t a
experiment har upprepats flera
gånger.

På Studiegården tillverkade vi även
enkla lögndetektorer i elektroniken.
När jag hade läst om Backsters
försök, prövade vi också.
Vi hade ingen skrivare utan bara ett
visarinstrument med mittnolla, men
vi hittade faktiskt en växt som bl a
hade svindel. Varje gång vi lyfte
upp den högt gjorde nålen utslag.
Däremot lyckades vi sämre med
tortyr och hot - vi hade för dålig
utrustning.
Det intressanta med dessa försök är
att de kan upprepas med samma
resultat över hela världen, att de
beviasar förekomsten av fält vars
karaktär vi inte vet ett dugg om
-förutom att de existerar.
Redan på trettiotalet fanns de en
indier, dr Bose? som hävdade att
växter och djur-människor står i
förbindelse med varandra via
globala fält - allt levande ingår i
samma organism.

Jag minns ett annat experiment vi
gjorde i skolan - ett som eleverna
uppskattade mycket mer - det var
sällsyn häftigt.
Vi tillverkade en elektronisk kanon!
Så här: Tag ett sugrör. Tillverka en
spole med 1000 varv tunn
koppartråd, så att den kan skjutas
fram och tillbaka på sugröret.
Skaffa en flera kondensatorer på 30
MFd/300V och seriekoppla dem.
Let a  r eda  på  en  ga m m a l
transformator från rörtiden - en som
har en 2*350V-lindning. Skaffa en
likriktare som klarar 1000-2000 V.
Ladda upp kondensatorerna med ca
1000 V likström, lägg en spik i
sugröret och koppla de uppladdade
kondensatorerna till spolen.
Av det starka magnetfältet som
bildas sugs spiken in i spolens mitt -
men då är magnetfältet slut och
spiken skjuts ut med väldig fart.
Under vårt experimenterande med
spik och läge för spolen blev taket
perforerat med spik!
Detta var kul och ryktet spreds över
hela skolan. Vi hade många
åskådare!
På tal om radiovågor - jag brukade
säga så här till mina elever: Har du
tänkt på att i det här rummet -
mellan din tumme och pekfinger
finns alla världens radiovågor? Du
märker dem inte - ser dem inte.
Men - om har en mottagare och en

antenn - då kan du få reda på allt -
höra alla språk, kanske se alla
TV-kanaler .  Har  du ingen
mottagare, ingen detektor så vet du
inte ett dugg av vad som omger dig.
Men tänk om det finns så mycket
mer som vi inte har en aning om -
bara därför att vi inte uppfunnit
något instrument som kan detektera
fenomenen! Eller - det kanske
räcker med hjärnan?
Jag drar Dd5 - g8 schack.

Vi hörs!
//alf

A980331

Hej!
Så får jag skämmas igen! Alla mina
jag har skällt på varandra ända
sedan jag öppnade ditt mail.
Mer och mer börjar jag avsky mig
själv.
Man skall ju tycka om sig själv
enligt friskvården, men det är
mycket svårt för mig. Jag testade en
massa drag efter att och om jag tog
ditt torn och fastnade för att du
s k u l l e  t a  l ö p a r e n  m e d
SPRINGAREN.
Så när ditt mail kom läste jag bara -
Jag slår din löpare: och så slog jag
med hästen och läste inte Db4 x c4.
Du får välja:
1. Vi avslutar och jag erkänner mig
besegrad på alla fronter.
2. Vi forsätter med ställningen efter
att du tagit min löpare enligt
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bifogad ECW-fil och du tar risken
att spela med en formidabel
k l a n t s k a l l e  - m e d  a l l a  d e
irr itationsmoment detta kan
medföra.
Jag inväntar ditt svar innan jag gör
något drag.
Du skriver inte vad problemet med
BIO är. Om du saknar ett verktyg
för att packa upp BIO.ZIP, så finns
ett sådant på någon av de disketter
jag sänt dig. Det är en fil som heter
PKUNZIP.EXE. Kopiera den till
C:\WINDOWS. När du har skapat
en katalog - t ex C:\BIOR, så
kopierar du BIO.ZIP till denna
katalog.
Välj sedan MS-DOSprompt, skriv
cd\bior <enter> och därefter
pkunzip bio.zip <enter>
När detta är klart kan du lämna
DOS-fönstret, välja Kör och bläddra
till katalog C:\BIOR, samt välja
WINBIO.EXE.
Du får ett fönster på skärmen med
BIORYTHM. Öppna File-menyn
och klicka på Input. Skriv in namn
och födelsedata. Klicka Ok och du
kan scrolla ditt liv fram och
tillbaka. Må du hitta mycket gott i
Danmark! Må tullen vara totalt
underbemannad!

En skamsen (svart)alf

E980401

Hej!
Inger meddelar, att hon förstod den
första instruktionen, men var litet
för trött.
Bio-Rythmprogrammet är nu inlagt
och praktiserat. Men jag måste säga,
att jag är mycket skeptisk för egen
del. Jag känner inte alls igen mig i
de våldsamma svängningarna på
kurvorna. Jag har ett ganska jämnt
humör: jag är jämt på dåligt
humör..
Och vad den intellektuella kurvan
beträffar, så känner jag mig alltid
ungefär lika dum.
Men man kan ju ta det som en rolig
grej - ungefär som astrologi.

Din jämförelse med radiovågor
haltar väl litet? Radiovågorna
sänder vi ju själva ut.

Schackpartiet har blivit litet
förvirrat. Jag tycker vi börjar om
och betraktar detta parti som ett litet
uppmjuknings- och träningspass!
Om du instämmer, så spelar jag nu
Vit och drar/flyttar bonden e2 - e4.
Ebbe
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