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Ok, vi börjar om.

VIT SVART
1 e2-e4 e7-e5 2 3
----------------
Kanske det fungerar på denna sidan
om jag i varje mail skickar med
hela uppställningen.

De flesta människor märker inget av
sin biorytm - förutom att vissa dagar
verkara att vara olycksdagar.
Vad teorin påstår är, att när två
eller ännu värre tre kurvor passerar
nollinjen samtidigt eller nästan
samtidigt är man instabil och råkar
lättare göra fel på något sätt.
Vidare att när alla kurvor är
ovanför linjen känner man sig
allmänt bättre och när alla är under
har man en down-period.
Statistiskt är det ganska lätt att ta
reda på troligheten när det gäller
olycksdagarna. I Tokyo prövade
man på alla taxiförare.
Man samkörde helt enkelt alla
olyckor där  taxiförare varit
inblandade med förarnas biorytm
-och konstaterade att det fanns ett
samband.
För att följa upp gjorde man ett
experiment - alla förare fick ledigt
på sina olycksdagar under en eller
(jag kommer inte i håg säkert) två
månader. Sedan jämförde man
olycksfallsstatistiken och fann att
den gått ner med 40%.
Biorytm är just en sådan sak som
inte med säkerhet kan bevisas vara
sann eller riktig - det är upp till var
och en att tro eller inte.
Detta har bl a fått till resultat att på
vi ssa  s jukh us  kol l a r  m a n
regelbundet kurvorna för patienter
som skall opereras - man vill inte
göra ingrepp då stabiliteten är
hotad. Vilka sjukhus? Ja - där man
har en ledning som är öppen för
alla möjligheter. Det lär också
finnas en massa statistik som talar
för  bi or yt m en s  ex i s t en s  i
sjukhusvärlden, men det är inte
riktigt rumsrent att syssla med
sådant.

Det finns andra fenomen som man
inte talar om. Kanske du känner till
professor Rhine (? för stavning)?
Han sysslar med parapsykologi - bl

a hur tanken kan påverka materien.
Han gjorde detta experiment:
Ovanför ett absolut stadigt och
vågrätt bord placerade han en
kamera, som kunde ta bilder av
bordet. Han placerade en svagt
lutande ränna i kanten på bordet
och ordnade så att en maskin hällde
ut en viss mängd ärtor i rännan -
ärtor som rullade ut och spred sig
över bordet.
Varje gång tog man en bild av
ärtornas läge, och efter 1000 gånger
kunde man se att den samlade
bilden visade en absolut jämn och
slumpartad ärtspridning. Så gjorde
man om samma sak 1000 gånger
med skillnaden att en människa satt
vid sidan av bordet och med sin
vilja försökte påverka ärtorna att
sprida sig mer åt ena eller andra
sidan.
Nu kommer jag inte ihåg hur
många människor han upprepade
försöket med -resultatet var ändå
entydigt - de flesta kunde påverka,
en del bara lite, andra extremt
mycket.
För mig är sådana resultat fakta -
det har inte med tro att göra. Om
jag skulle säga:Detta tror jag inte på
, då måste jag också säga att Rhine
ljuger.
Radiovågor eller elektromagnetisk
strålning kommer från alla delar av
rymden. Radioastronomi!?
Mvh
//alf

E980402

Hej!
Jag har nog för klent förstånd (för
det är väl inget april-skämt?):
kan omöjligt fatta varför mina
födelsedata skulle ge upphov till en
s.k. Bio-Rythm. Jag är en klen typ.
När jag håller på att förgås av näst
intill outhärdliga smärtor, säger
hustrut bara helt rått: “Ja, du är en
klen typ.”
Vad är Du för en typ, Alf? O.s.a.
Jag tror, att du är en seg typ; en
tjurig typ (det sa din fru); och i
synnerhet en udda typ. Du har svårt
att acceptera den triviala vardagen
och drogar dig därför gärna med
djärva intellektuella utflykter. Ella
va?

Jag sätter en häst i spel: Sg1 - f3.
Ebbe

A980402

Hej!

VIT SVART
1 e2-e4 e7-e5
2 Sg1-f3 Sb8-c6 3
----------------
En klen typ, är det du det? När jag
tänker på dig från skoltiden, minns
jag att jag avundades dig din
atletiska fysik. Själv såg jag alltid ut
som före-personen i Arne Tammers
annonser. Jag har alltid avskytt att
visa mig på en badstrand. Menar du
eller hustrun att du är “klen” i att
tåla smärta?

Möjligen är jag seg i dessa fall. Två
gånger har jag haft ganska häftiga
gallstensanfall och inte skrikit det
minsta.
Kvinnor säger att sådana anfall är

värre än att föda barn och i så fall
har jag väl skött mig bra om man
med bra menar att klara tortyr. Efter
det senaste bestämde jag mig för att
inte få fler och detta har jag lyckats
hålla.
Du undrar vad jag är för en typ.
Framgår det inte bäst av vad jag
skriver? Av hur jag flyttar fel i
schack. Jag tror det. Udda - det
passar bäst på mig.
Eftersom jag avskyr mig själv vill
jag inte prata så mycket om det -just
nu i alla fall..
Bio igen. Du kan inte förstå hur
dina födelsedata kan ge upphov till
dessa kurvor. Behöver man förstå,
eller kan man acceptera fakta? Eller
är det inte fakta?
Jag begriper heller inte varför, men
inser att de flesta förhållanden är
för komplicerade för att min eller
även Einsteins eller hunden Fidos
hjärna skall förstå.
Fråga en fysiker om han begriper
elektricitetens rätta natur - och han
svarar nej, om han är ärlig. Men vi
kan formulera lagar för hur den
uppträder och vi kan använda den.
Apan som lär sig av erfarenhet. Och
ändå begriper vi inte ett djävla
dugg.
Du kommer att se vågrörelser i alla
skeenden som rör människor. Tes
och antites. Modet som växlar.
Nord-syd. Yang/ying osv. Jag tycker
att det verkar ganska naturligt att
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allt växlar från positivt till negativt.
Se på hur man karaktäriserar
människor! Varje egenskap har en
negativ och en positiv pol. Att vara
ekonomisk är + men girig är - .
Var finns nollinjen? + är att vara
artig, men passerar du nollan blir
det fjäsk. Det finns hur många
exempel som helst. Nå.
Kolla ditt humör i maj! Där har du
chansen!
I Ny teknik kan man i senaste
numret läsa om VETENSKAP och
ovetenskap. En professor som anser
att slagrutan är värd att forska om
förlöjligas. Illustrerad Vetenskap får
en känga för sina artiklar om mystik
och oförklarade fenomen. Det här
med växter t ex. Varför är det tyst?
Varför inget Nobelpris?
Därför att fakta som inte passar in i
bilden betraktas som obefintlig. Så
reagerar  männ iskan  i  a l la
situationer. Varför är det ingen som
uppr ör s  över  det  g r ym m a
djurplågeri som vanligt fiske utgör?
Därför att fisken inte kan skrika ut
sin smärta. Varför är det ingen som
upprörs över masken på kroken?
Samma orsak. Om jag hade varit
Skapare och Gud så hade jag
raderat ut människosläktet och allt
liv på jorden för länge sedan.
Vilket bara bevisar att jag tillhör det
i d i o t i s k a  m ä n n i s k os l ä k t e t .
Vetenskap är vad den dumma
människan kan mäta och väga och
kontrollera med av den dumma
människan konstruerade instrument.
Nu har jag frambringat tillräckligt
mycket galla för i dag. En Pripps
500cl 7.2 varje kväll ger lite
försoning.
muh

//alf

E980403

Hej!
Nja, det jag skrev om smärta och
klenhet var mest ett försök att vara
lustig.

Jag har också haft gallsten: blev
opererad 1989. Att inte du också
låter operera dig: numera går det
geschwind med titthålskirurgi!

Nu ska jag “knäcka” en V75:a till

lördag på Åby: Ett av mina försök
att bekämpa tristessen. I och för sig
ganska trivialt det också.

Jag flyttar Löparen: Lf1 - c4.

Ebbe

A980403

Hej!

VIT SVART
1 e2-e4 e7-e5
2 Sg1-f3 Sb8-c6
3 Lf1-c4 Sg8-f6
Inte förstår jag mig på lustigheter
heller. Fast “Alf som blomma”
begrep jag något av. Mycket
träffande - jag tackar så mycket!
Så du tänker ge din tribut till
maffian? Ja spel och dobbel ger
troligen spänning för den som inte
gett upp. Du verkar egentligen att
ha det ganska bra, Ebbe, med jämnt
humör och så. Det gläder mig. Kom
igen och dra när du kan slita dig
från kusarna!

//alf

A980404

Hej!

VIT SVART
1 e2-e4 e7-e5
2 Sg1-f3 Sb8-c6
3 Lf1-c4 Sg8-f6
4 d2-d3 d7-d5
Jo, jag noterade avsändningsdagen!
Det finns många goda skämt-
tecknare. En är Jan Berglin, en
annan Larson - den fullkomligt
galne djurfilosofen.
Vad menar man nu med naturliga/
ö v e r n a t u r l i g a  f e n o m e n ?
Övernaturligt = sådant som vi inte
kan förklara, som vi inte begriper
-ja kanske senare men inte nu.
Att alla ämnen utvidgar sig när
temperaturen stiger är naturligt och
att de minskar i volym när det blir
kallare - det förstår alla. Men vänta,
hur är det med vatten? Varför i all
världen har det en så underlig kurva
- blir mindre och mindre ner till +4
grader och sedan utvidgar det sig
med sjunkande temperatur.
Tur? är väl detta förresten - annars
h a de ju  a l l a  s jöa r  bl i vi t
bottenfrusna. Och vatten är både
syra och bas samtidigt. Dessutom
löser det alla ämnen med tiden.
Begriper vi detta? Eller är vatten
över n a t u r l i g t ?  Hur  ä r  det
vetenskapen säger - allt liv har sitt

E9804032

Hej!
Vad betr. “Alf som blomma” så
hoppas jag, att du noterade avs.-
dagen: den 1 april!

Jo, de där fenomenen som du
beskriver - betraktar du dem som
naturliga eller över-naturliga? Eller
menar du kanske, att de i dagsläget
kan te sig övernaturliga, men att de
omsider kommer att få en naturlig
förklaring?
Jag har alltid försökt distansera mig
ifrån det övernaturliga: Att tro på
det övernaturliga känns som ett
skamgrepp på förnuftet. Redan det
naturliga är så fantastiskt, att det är
mer än nog! Det övernaturliga är ett
slags överkurs, som i nuläget känns
onödig.
Debatten blir också lätt flummig,
när man blandar in övernaturliga
ting såsom ex-vis religion. Kan man
f.ö. ha religion och demokrati på
samma gång? Poängen med religion
är ju, att man t r o r på en
allsmäktig/allvis/allgod Gud -d.v.s.
på diktatur! Men det kan ju å andra
sidan vara “lösningen” - om man
får tro ex-vis Kant.

“Aa, de e bara forr add gorra si
markvardi!” Du känner igen
uttrycket?

Jag har funderat på det där med “att
göra sig märkvärdig”.
“I livets villervalla
vi fjantar omkring
ifrån morgon till kväll
och försöker göra oss märk-värdiga”
(fritt efter Nils Ferlin).
Det är väl så sant, som det är sagt.
Men å andra sidan:
vår samhällsordning bygger på att
vi är och vill vara duktiga. Det där
du säger om nollstrecket är väldigt
bra: Det finns en sund mänsklig
strävan -men den kan gå till
överdrift och bli löjlig. Ja, det var
dagens “tankar från roten”.

Jag flyttar bonden d2 - d3.
Ebbe
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ursprung i vatten. Nu klarar vi oss
genom att införa UNDANTAGET -
men förstår vi?
Du har studerat spelteorier och
ekonomiska teorier har jag förstått.
Om vi antar att det begripliga är
naturligt och det obegripliga
övernaturligt -ja då är börsen lite
övernaturlig just nu.
Lyssna på oraklen: Alla säger att
detta inte kan fortsätta och att det
finns stora risker -ändå pumpas
pengar som aldrig förr i aktier.

Har du aldrig testat optioner? Detta
är väl något för alla som gillar spel!
I Svenska Dagbladet gick en tävling
med låtsaspengar: Man har
100000:- att leka med. Det finns två
klasser - aktier och optioner. Alla
köp/säljhändelser registreras och det
gäller naturligtvis att ha mest
pengar när tävlingen slutar.
Joahn Bennet från Lund vann
optionsklassen. Om jag minns rätt
hade hans 100 000:- vuxit till
osannolika 19 000 000 000:-.
Nitton miljarder på mindre än ett
halvår! Kunde han ha gjort det med
riktiga pengar? Visst - om det inte
varit hans egna. Med egna pengar
hade han inte vågat.

Själv har jag testat min otur på
optioner. Tanken var att se om min
otur kunde isoleras genom att proffs
skulle sköta det hela.
MIDAS Fondmeklersellskap i
Köpenhamn fick 125000:- att leka
med för min räkning. De kunde visa
upp en fantastisk fin statistik över
hur de hade handskats med
optioner. Fredrik Holm hette min
kontaktman. I maj -97 satte jag in
pengarna och när jag deklarerade
nu senast redovisade jag en förlust
på 27 000:- när det gällde MIDAS.
I februari 98 ringde Fredrik och
talade om att han sagt upp sig.
Sedan mitten av 97 hade MIDAS
tidigare mycket duktiga analytiker
drabbats av en förödande felprocent,
och han ville inte längre stå till
svars inför arga kunder. Jag förstår
honom. I år har min förlust ökat
med ytterligare 16000:-!
Naturligtvis skulle jag inte utsatt en
respektabel firma för  sådan
svartkonst eller övernaturlighet som
det innebär att jag nästlar mig in.
Hur är det? Om statistiken säger att

man bör vinna på ett visst spel
(något i alla fall!) var femtionde
gång, då bör man väl ha en
garanterad vinst om man deltar 99
gånger - eller?
Och om man nu vinner - hur stor är
då chansen att man vinner en andra
gång i samma spel? Påverkas den
nya omgången av tidigare resultat -
så att chansen är mindre om man
redan vunnit, eller är varje
spelomgång statistiskt isolerad från
föregående?
Intressanta frågor som det inte finns
något tillförlitligt svar på därför att
spel inte har ett dugg med statistik
att göra - bara med övernaturliga
ting som tur/otur!

Hur gick det för dig förresten - med
Vnågonting? Vinner du så att du
kan försörja dig - är du tursam eller
otursförföljd som jag?
När vi handlar på Hemköp varje
torsdag sitter en av mina tidigare
elever där och säljer bingolotter.
Han är handikappad, sitter i rullstol
och är mycket sportintresserad.
Ibland ger jag honom 30:- och
säger: -Tag nu en lott med dig hem,
bevaka den och se till att vi vinner
storkovan!
Jag vet ju förvisso att han aldrig
kommer att vinna ett enda litet öre
eftersom det är oturs jag som är
inblandad, men hans idrottsförening
lär få en liten procent på lottpriset.
Visst hade det varit bättre att
skänka pengar direkt, men det blir
lite trevligare så här. Varje gång
kan vi skratta och skämta lite om
livets djävlighet.
Pripps är en god försonare!
gnatt!
//alf

E980405

Hej!
Vad gäller frågor om naturligt och
övernaturligt känner jag min
begränsning: För mig är det
överkurs.

Jag beklagar dina förluster på
optionsaffärer. Det verkar, som du
säger, onekligen oturligt.

Nej, jag vinner inte så ofta på trav
och galopp. Men idag vann jag
några hundra på en Sputnik. Jag

har klurat ut ett system, som
stämmer till ung. 50 %.
Det bygger på siffermagi och
indikationer kors och tvärs. Jag har
aldrig visat det för någon - man vill
ju inte bli betraktad som galen!

Jag slår din bonde: e4 x d5.
Ebbe

A980405

Hej!

VIT SVART
3 Lf1-c4 Sg8-f6
4 d2-d3 d7-d5
5 e4 x d5 Sf3 x d5
Så trevligt att du vinner på ett
system som bygger på övernaturliga
indikationer - annars skulle du väl
gärna visa upp det?
Jag har funderat på definitionen av
“övernaturligt”. Det är inte att man
inte begriper utan något helt annat.
Jag återkommer till det.
Vad i all världen är en Sputnik? Jag
menar i spelsammanhang! Och en
viktig fråga till: Vad har du läst av
JAN BERGLIN???

mvh

//alf

E9804052

Hej!
Vad en Sputnik är kan du få reda på
i närmsta ATG-butik: Det är ett
hasardspel på hästar, varvid man
skall ha minst 3 rätt i 5 lopp.

Jan Berglin har jag mig veterligen
inte läst. Inger ska i morgon kolla
vad man har på biblioteket. Är inte
JB en skämttecknare?

Ang. ditt schackdrag: du har
felaktigt skrivit Sf3 i stället för Sf6
x d5! Jag gör kort rockad: 0 - 0.
Ebbe

A980406

VIT SVART
5 e4 x d5 Sf6 x d5
6 0 - 0 Lc8-e6
Hej!
Som du förstår är jag totalt okunnig
om spelmarknaden. Även om
rutbeteckningar i schack.
Jo, JB är  en gudabenådad
skämttecknare, som gör livet lite
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lättare att leva. Fanns det något av
honom på biblioteket? Annars
skickar jag. Jag drar Lc8 - e6.

//alf

E980407

Hej!
Menar du, att du skickar mig en
JB-bok med posten? Jag tackar, men
så mycket besvär hade inte behövt
göra dig! Jag kunde ju själv ha köpt
eller lånat den.

Är du intresserad av mitt system för
V5 och V75? Du kan få ta del av
det under två förutsättningar:

1) Du får lova att inte skratta! Jo,
för resten: varför missunna dig ett
gott skratt, när du kammar hem
storkovan.

2) Som en sann kyrkans man kräver
jag tionde av dina framtida vinster!

Jag flyttar bonden b2 - b3.
Ebbe

A980407

Hej!

Först tackar jag för surprise-
poskkort!
Oavsett vad din hustru hittar på
biblioteket sänder jag Mitt I
Currykrysset. Den bör ägas, tas
fram ibland med en Pripps 7.2 och
intas med igenkännandets vemod.
Du överraskar och jag väntar med
spänning hur länge det skall dröja
innan jag måste anse mig besegrad -
efter Lf8-d6.
Jag tror mig veta varför jag så ofta
skriver fel om dessa satans rutor,
men det får anstå som så mycket
annat.
Jo Ankan känner jag till - även om
det inte precis är min typ. Ernie är
väl ett amerikanskt original som jag
gillar ganska bra men JB är
kontentan av svensk intelllektuelll
medelsvensson.
Han har en bitande klarhet som kan
få mig att skratta högt utan någon
som helst underliggande glädje.
Mvh

//alf

A980408

VIT SVART
6 0 - 0 Lc8-e6
7 Tf1 - e1 Lf8 - d6
8 b2 - b3 Dd8 -f6
Hej!
Ditt system är jag naturligtvis
intresserad av - även om jag inte vet
ett dugg om V75, hästar eller dylikt.
Skratta - nej jag skrattar inte så lätt

- åtminstone inte åt saker som
bevisligen fungerar och absolut inte
åt saker som de flesta anser galet.
Du vet :
Jag tror inte på någonting men
finner allting möjligt. Även om jag
tar del av ditt system kommer jag
nog inte att använda det för spel.

Däremot kan jag tänka mig att
sätta in pengar som du får spela
med -och fördela ev vinst efter
överenskom-melse. Vad sägs om
den idén? Som du ser drar jag Dd8
- f6. Närmar sig slutet?

//alf

E980409

Hej!
Jag förstår inte, varför du är så
pessimistisk vad gäller  vårt
schackparti: Din ställning är ju inte
särskilt dålig.

OK - jag skickar V5- och V75-
systemen med posten. Det är
spelprogram (erhålles gratis i ATG-
butik), som jag systematiserat på ett
sätt, som du säkert själv kan
“genomskåda”.
Man  får  väl  erkänna,  a t t
indikationerna är ganska tydliga.
Vid V75 ska du läsa ind. i följande
ordning: 7-4-1-3-6-5-2-7 och
tvärtom. En variant, som tycks ha
b l i v i t  v a n l i g a r e ,  ä r
motpolsvarianten: 7-1, 6-2, 5-3.
Säkrast är att kombinera.
Vid V5 skall du läsa ind.:
1-3-5-2-4-1. Och baklänges. Även
här gäller motpols-varianten. Kolla
även loppen “internt”. Och ha litet
koll på vad expertisen säger.
I programmen har jag med rött
ringat in de vinnande hästarna. I
vissa fall har jag även noterat 2:an
och 3:an. Om man spelar “Plats”
räcker det med att den spelade
hästen kommer 3:a.

På Raketen-talongen kan man
kombinera spel på “Vinnare” och
“Plats”.

Jag känner mig smickrad över
förtroendet. Men jag tror inte, att
jag vågar spela med dina pengar:
Det skulle inte kännas bra, om du
förlorade pengar på mitt spel.

Jag flyttar Löparen: Lc1 - b2.
Ebbe

A980409

VIT SVART
7 Tf1 - e1Lf8 - d6
8 b2 - b3 Dd8 -f6
9 Lc1 - b20 - 0
Hej!
Det du skrev som handledning för
ditt system var rena grekiskan för
mig. Men det klarnar kanske när
posten kommer.
Njuren bråkar - typiskt när man
uttalar sig. Jag häller i mig kopiösa
mängder vätska. Ingen operation för
mig. Jag hatar sjukhus, grundlagt
efter två år inspärrad på ett dylikt -
38 till 40.
I barndomen formas man - i vissa
fall till en tjurig djävul. Som du ser
gör även jag kort rockad.

mvh
//alf

E9804092

B B
Det gör mig ont att höra, att du fått
njursten. Har du haft det tidigare?
Får du riktiga anfall? Det lär göra
rejält ont. Förhoppningsvis har du
inte drabbats av ett stort anfall!
Jag har slagit och läst i “Doktorns
bästa huskurer” och skulle kunna ge
dig en massa råd. Men allt det där
känner du väl redan till?
Vi är helt ense: sjukhus är pyton!
Men tror du inte, att vi förväxlar
sjukhus och sjukdom? Jag tycker
allt, att du bör söka läkare! Det
finns lindring av olika former att få
- även utan operation. Och skulle
operation ej gå att undvika, så
medför ju titthålskirurgin ett
betydligt mindre ingrepp än
tidigare. Lindrigare fall lär
behandlas med ultraljud - helt
smärtfritt! Så gack till doktorn!
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Tack för JB-boken som jag erhöll
idag! Med dedikation och allt. Trots
att vi bara läst några sidor ännu, har
Inger och jag redan fått oss många
goda garv. Men som du så riktigt
säger: någon sann glädje ger inte
denna svarta humor.

Jo, jag sände dig idag mina
“hemliga papper”. Hemliga är just
vad de är: Du får inte visa dem för
någon! Skulle någon få syn på dem,
så säg inte varifrån de kommer! Det
ser ju litet tosigt ut! Inger blir så
förbaskad på mig, när hon ser, att
jag sysslar med mina “system”. Jag
får nästan smyga mig på dem.

Jag flyttar hästen: Sb1 - d2.
Ebbe

A980412

VIT SVART
8 b2 - b3 Dd8 -f6
9 Lc1 - b2 0 - 0
10 Sb1 - d2 a7 - a6
Hej!
Med barn och barnbarn i huset är
a l l a  n o r m a l a  r u t i n e r
utsuddade............. N
aturligtvis är det så att man
förväxlar sjukdom och sjukhus.
Trots mina två stora anfall är jag för
tjurig för att ge upp tanken att jag
skall klara det själv och det är nu
mycket bättre.

Det verkar som om du trots svartsyn
m m har ett harmoniskt och ganska
bra liv - bl a ett lyckligt äktenskap.
Det lär finnas sådana.

Jag lovar att hålla dina papper
hemliga och om jag måste fråga
någon om metodik osv, lovar jag att
inte avslöja källan.

Jag återkommer när huset har
återgått till normal stillhet - och
flyttar som du ser a7 - a6

//alf

E980412

Hej!
Det var då för väl, att du blivit kvitt
dina njurbesvär! Din fru sköter väl
om dig ordentligt? (jag har för
resten glömt vad hon heter och vad
hon sysslar med)

A980414

VIT SVART
9 Lc1 - b2 0 - 0
10 Sb1 - d2 a7 - a6
11 Sd2 - e4 Df6 - e7
Hej!
Tack för SYSTEMET som kom
idag! Du har lagt ner en hel del
arbete på att visa hur det fungerar,
men eftersom jag är en total idiot på
spel, så förstår jag inte så mycket av
det hela vid första påseende.
Tyvärr lär det nog också dröja
innan jag får tid att syssla med det -
just nu är jag överhopad med arbete.
När du talade om system tänkte jag
på sådana man använde för vanligt
tips -det var något jag klarade.
När du talade om gratisprogram
tänkte jag på datorprogram som du
modifierade och använde för ditt
system.
Nu ser jag hur fel jag hade och
förstår att spel på hästar är en form
av vetenskap.

Just arbete är anledningen till att
jag inte hört av mig tidigare. Jag
har sett din invit till att chatta på
nätet, men detta fordrar ju att man
är uppkopplad hela tiden, och det
förefaller mig i så fall som om det
vore bättre att röstchatta - dvs tala i
vanlig telefon.
Ibland tänker jag att det skulle vara
skönt att ligga länge på mornarna,
att sitta och läsa eller snickra hela
dagarna, men troligen trivs jag bäst
med att ha mycket att göra.
Jonas, min son på SVD, kommer
också bäst till sin rätt när det blir
kaos kring honom och han måste
ordna allt under tidspress.
Jag drar mig tillbaka på slagfältet -
slå till hårt och snabbt!

//alf

I går la Jens in ett Chat-program åt
mig. Jag sände dig en länk. Hur
man sen “chattar” vet/kan jag
dåligt. Men kanske vi lär oss - om
du är intresserad.

Idag stämde mitt V75-system inte
alls. Så kanske du ska strunta i det!

Jag flyttar hästen igen: Sd2 - e4.

Ebbe

E980414

Hej!
Som jag sa tidigare: Du kan nog
strunta i mina “system”! Visserligen
stämde det ganska bra i kväll på
Jägersro: 3 rätt och klar chans till 5
med litet flera “streck”.

Jag flyttar bonde: d3 - d4.
Ebbe

A980418

VIT SVART
10 Sb1 - d2 a7 - a6
11 Sd2 - e4 Df6 - e7
12 d3 - d4 Sc6 x d4
Hej!
Äntligen en paus! Det är många
som behöver hjälp just nu. -----------
-
En natt drömde jag att jag var
tillbaka i Hörby - realskolan. Och så
blev även vakenlivet fyllt av
nostalgi. Minns du samma saker
som jag, på samma sätt eller helt
olika?

Ove Andersson tror jag han hette,
r e s a n d e  e l e v .  L i t e  b l yg ,
tillbakadragen, sågs gärna över
axeln på något sätt, inte minst av
mig. Så skulle vi hålla fördrag i
något ämne. Jag trodde att det
skulle pli pinsamt, att han inte
skulle klara av det. Och så är han
helt bländande!
Jag minns inte vad han talade om,
bara den där obehagliga känslan av
att ha missbedömt någon totalt. Vi
satt mycket tysta. Kommer du ihåg
samma sak?

I ettan hade vi Wramgård i
engelska. Hon var en strålande
pedagog, och jag har alltid sagt att
den engelska jag kan - den lärde jag
mig för henne.
Året efter fick vi en snäll man som
jag inte minns namnet på. Däremot
minns jag hur vi busade.
Någon började med att fälla ut en
säkerhetsnål, sätta fast den i
bänklocks-springan och sitta och
knäppa på den - det blev en
störande ton. Mannen lade beslag
på den - fortfarande vänlig och
leende. Minns du hur knäppandet
spred sig som en skogseld i storm?
Varje lektion var ett krig om nålar.
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Jag lärde mig ingenting! Alla letade
reda på nålar, vi tävlade om att hitta
de största.
En grabb, mörk, bruna ögon (tror
jag) tillverkade rekordnålen. Utvikt
nådde den nästan golvet. När
magistern slutade delade han ut alla
våra nålar. Minns du också?

Vi hade Bruun i svenska och
historia, om jag minns rätt. En
lektion har fastnat i minnet.
Greklands historia och levande
dramatisering av viktiga händelser.
Det gällde slaget vid Termopyle,
och vi delades i två läger som skulle
ha ihjäl varandra på låtsas.
Grekerna vann genom att falla
fienden i ryggen via ett pass.
Holtzberg? ledde skaran bakom
karthängaren med högt upphissad
karta - detta var passet vid
Termopyle - och det blev en vild
strid där jag tror att karthängaren
dråsade i golvet, och fred måste
påbjudas innan vi började slåss på
riktigt.
Hade Bengt lätt för att bli aggresiv?
Han var tidig med flickor, bl a
minns jag någon som kallades
Trude? Jag minns också ett av hans
uttalanden när det gäller flickor:
-Det spelar väl ingen roll om dom
har snygga ben - dom lägger man ju
åt sidan!

Vi hade en musiklärare som inte
hade det lätt här i livet - åtminstone
inte med busen i klassen, Kockis.
Jag minns när Tordeman jagade
Kockis mellan långbänkarna i
aulan. Kockis hade samlat ihop
pennskaft som han kastade pil med
(eller blandar jag ihop det med
historier om tidigare elever+) på
Tordeman  -  el ler  var  det
suddgummin? Minns du?
Kockis var svår på flickor. Han drog
sig inte för att dra omkull dem och
kurtisera dem å det gröfsta som det
står i Grönköpings Veckoblad - där
uppe i parken med stayn. Aldrig
skulle jag våga något sådant! - och
när alla andra såg på!

Hette hon Sjöberg, lärarinnan som
det var en sport att locka ut på djupt
vatten - att få henne att berätta om
sina resor och glömma biologi eller
vad det var hon undervisade i.
Stenvall, Persson - jag kan se dem
framför mig när jag vill.

Ett år hade vi Bååth i historia. Han
grundlade mitt intresse för ämnet.
Precis som Wramgård var han en
stjärnpedagog. När jag ser honom
framför mig nu - hur han rör sig
och talar, undrar jag om han inte
var märkbart förtjust i flickorna?
Har jag fel?
Om flickorna skulle man kunna
skriva en löjlig bok. Om drömmar,
klantighet, blyghet - om oförmågan
att förstå dessa varelser. Fortfarande
är de obegripliga, men hanterbara.
Egentligen är det ingen skillnad.

Jag slår bonden som du redan sett.
MVH
//alf

E980419

Salve!
Jo, Hörby-minnen har även jag gott
om. Ang. dina: Ove Anderssons
föredrag minns också jag. Inte vad
det handlade om, men framförandet:
han vandrade fram och tillbaka på
podiet med pekpinnen i näven. Det
var bra, men lätt komiskt.
T o m Margit Bruhn skrattade. Ove
var inte resande elev. Han bodde på
Västergatan (samma gata som
Stenvall, Nils Frostner och veterinär
A x e l s s o n ) ,  b a k o m  g a m l a
kyrkskolan.
En dag, när Göran Möller och jag
“lekte” i den övergivna kyrkskolan
med tillhörande vildvuxna trädgård,
hörde vi någon som ömsom sjöng
och pratade bakom häcken. Vi smög
oss fram: där stod Ove och
dirigerade sina burkaniner. Det såg
komiskt ut. Men eftersom vi tänkte,
att det nog var litet genant för Ove,
så avslöjade vi det aldrig. Du
behöver ju inte heller föra det
vidare! F ö är det väl preskriberat
vid det här laget. Ove var nog en
mycket ensam pojke. En särling,
litet “lillgammal”. Jag vill minnas,
att han blev folkskollärare. Till
utseendet tycker jag, att han var
ganska lik Josef Ternblad.

Minns du vår klassfest hemma hos
vår klassföreståndare Margit Bruhn?
“Vad vill Ni leka”, frågade MB.
“Byta namn i mörke”, svarade vi
och tittade lystet på flickorna. I
tumultet råkade visst du slå sönder
en kopp för henne. “Det gör
ingenting”, försäkrade MB, “men

den går ej att ersätta”. Minns du?

Olle Helander hette engelsk-läraren.
Kanske minns jag någon enstaka
fästenål; men ingen epidemi, ingen
extra stor nål och ingen insamling.
Pojke med bruna ögon: Kan det ha
var i t  ordn ingsmannen  St ig
Johnsson/Ulfsheden?

Oswald Bååth (en svettig typ)
gillade inte jag. Mest för att han
tydligen inte gillade mig. Jag blev
utfrusen vad gäller läxfrågor (jag
märkte att han undvek mig med
flit), varför jag ej fick tillfälle att
“glänsa”  i  det  ämne,  som
intresserade mig mest. Jag fick “Ba”
- vilket faktiskt var mycket orättvist.
Det fick mig att börja tvivla på
mänskligheten i allmänhet och
lärare i synnerhet.
Han hade också en otrevlig son,
som var några år yngre än vi. En
gång (troligen på ett scoutläger)
lånade jag honom 25 öre (mycket
pengar på den tiden då ex-vis en
bio-biljett kostade 50), som han bara
vägrade att återbetala. När vi
råkades, sa han rentav hånfullt “25
öre”. Hade han inte varit lärarson,
skulle jag klippt till honom. Så
läggs den ena “bittra” upplevelsen
till den andra (“många bäckar små .
. . .”) tills man blir misantrop.

Josef Ternblad var också en “bitter”
upplevelse: Jag beundrade honom,
men han behandlade mig illa - utan
anledning. Bl a förbjöd han mig att
delta i skolans fotbollslag! Fotboll
som jag älskade! Ebbe blev inte så
litet ledsen, bitter och konfunderad.
Överheten blev alltmer suspekt.

“Överhet” får mig att tänka på ett
uttalande av Georg Klein i
sydsvenskan  17/4-98:  “Min
slutreplik i diskussioner med
religiösa är att den gamle gangstern,
Gud, är så elak att hans enda ursäkt
är, att han inte finns.”

Vad ska man tro?

Jag slår din häst med min: Sf3 x d4.
Ebbe

A980419

VIT SVART
11 Sd2 - e4 Df6 - e7
12 d3 - d4 Sc6 x d4
13 Sf3 x d4 e5 x d4
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Hej!
Och jag slår din häst med bonden.

Så olika vi uppfattade människor.
Jag kan inte minnas att jag hade
obehag av någon lärare. Jag hade
ingen aning om att du fick så bittra
minnen från den tiden.
Du säger att du blev mobbad av
Oswald & Josef. Men varför? Vet
du inte varför de ogillade dig?
Som lärare vet jag hur lätt det blir
missuppfattningar i förhållandet
lärare/elev.
Jag minns en snäll gosse som
hamnade i min obsklass därför att
han gjorde lärarna osäkra. Det såg
ut som om han alltid flinade - men
det var hans naturliga utseende.
Kanske det var något liknande för
dig - inte för att du log men för att
du gjorde dem osäkra på annat sätt.
Du måste ha funderat över
anledningen.

Det jag gillade hos den svettiga
typen var hans sätt att berätta. Jag
minns ingenting om läxförhör och
sådant. Vi hade väl inte Josef
Ternblad i något ämne? Mitt
starkaste minne av honom är från
en av de morgonböner han höll.
Skolan hade firat något jubileum
och vi hade samlat ihop en massa
material som skulle ges till
REKTOR. Jag fick uppdraget att
göra något åt framsidan - det blev
en bild på skolan. På omslagets
baksida lät jag vattenfärgen blandas
och rinna ihop till en veritabel röra.
Josef tackade för vårt arbete den här
morgonen och sa att det bästa var
baksidan, som påminde honom om
en solned/uppgång och inspirerade
honom när han satt hemma vid
pianot och improviserade.

Du minns vad människor heter.
Visst var det Stig Johnsson/
ordningsman och nu kommer jag i
håg Helander. Och jag minns festen
hemma hos Bruhn. Det var inte
bara koppen som jag lyckades
fördärva. Jag hade lärt mig hur man
knäckte nötter med händerna mot
ett hårt underlag. Naturligtvis måste
jag visa mig på styva linan och
gjorde det mot en stol med träsits.
Det blev djupa märken efter två
nötter. Jag vet inte om hon
upptäckte det direkt eller senare.

Hennes skratt när vi satt där i
mörkret kan jag höra när jag vill.
Det var ibland nästan hysteriskt.

Varför trodde jag att Ove var
resande? Kanske för att han var
udda. Märkligt att jag inte tänkte på
mig själv som resande och lite udda.
Vem var Nils Frostner? Namnet
låter bekant men jag kan inte
placera det.
Hans Polster är ett annat oplacerbart
namn som som fastnat i minnet vad
det nu kan bero på. Vet du?

Däremot kan jag placera Axelsson,
stor vetrinär med liten hustru och
två vackra döttrar. Ingrid, den
äldsta, var min första kärlek och jag
tillbringade massor med kvällar i
huset, sedesamt kramande och
kyssande henne.
Hon gick en årskurs under oss, men
jag minns henne från mitt första år,
då vi hade vissa lektioner i
folkskolan. Hon hade en kompis
som hette ... minns inte. De båda
stoppade godis och mystiska lappar
i min jackficka där den hängde i
korridoren. Mycket smickrande!
Långt senare minns jag att jag
frågade dig hur det gått för henne
och att du sa något i stil med
-Det blev Ask som tog henne på
golvet till slut. Gifte hon sig med
järnhandlar? Ask eller har jag fått
allt om bakfoten? Vet du något om
henne i dag?
Någonstans har jag hennes porträtt,
som jag målade i olja. Hon gav
upphov till en trånsjuk tonårsnovell
som ingen tidning ville ha. Den
slutade poetiskt med något om spår
i den smältande snön -spår som
leder tillbaka försvinner för alltid.....

//alf

E980420

Hej!
Jag slår tillbaka med Damen: Dd1 x
d4.

Först dina frågor: Nils Frostner var
tandläkare. Hans Polster var son till
min folkskollärare, Herta Polster.
Han var två år äldre än vi och byns
store son - bäst i allting. Han blev,
och är visst fortfarande verksam
som skåde-spelare och regissör i
Helsingborg.

Marianne Eklöf är nog det namn du

söker till Ingrid Axelssons väninna.

Mina dåliga relationer till Bååth
och Josef kan jag faktiskt ej
förklara: de är ett mysterium för
mig. Ett tag trodde jag, att orsaken
var att söka hos mina föräldrar.
Men de hade ju inte mycket med
varandra att göra - vad jag vet (men
jag vet ju inte så mycket). Kanske
gav jag ej rätt “signaler”: faktiskt
gav jag inga signaler alls. Där
någonstans tror jag “knuten” ligger.

Systrarna Axelsson var förtjusande
flickor (jag har pussat båda). Gittan
gifte sig med Tom Rosvall och
Ingrid med Nils Ask.
Nisse var inte järnhandlare -var har
du fått det ifrån? Han var
civilekonom och bankanställd,
innan han blev psykiskt sjuk och
sjukpensionerad. De fick några barn
och skiljdes sedan.
Ingrid stötte jag på för ett 10-tal år
sedan på Malmö stadsteater i en
paus. Vi hann bara utbyta några
ord: Hon bodde visst och arbetade i
Malmö. Ingrids lillebror omkom
tragiskt i en bilolycka. Det är nu
många år sedan, så det var kanske
på “din tid”. Urban, så tror jag att
han hette, blev förmodligen bländad
av morgon-solen och körde rakt in i
en stillastående mjölkabil. Det
hände i backen mellan Ousbyholm
och Hörby.

Nu några “tankar från roten” om
politik - socialistisk sådan i
s y n n e r h e t .  Ä v e n  f r å n
socialdemokratiskt håll är man
numera väldigt kritisk mot
planekonomi.
Jag citerar A-M Lindgren (s) ur
sydsvenskan av den 30 mars:
“Planekonomi är en omöjlighet,
eftersom den bygger på en orimlig
förutsättning, nämligen den att - - -
behoven kunna förutbestämmas. Det
kan de inte, utom kanske i en
relativt outvecklad ekonomi där
produktionen enbart räcker för vissa
basbehov som mat och kläder.
I en modern ekonomi, med
bokstavligen miljoner varor och
tjänster att välja mellan, är det
ogörligt - särskilt som det hela
numera måste ske på global nivå.
Den plannbyråkrati som skulle
kunna “förutbestämma” världens
samlade behov av bl a ris, apelsiner,
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bomullstyg, cyklar, schampo, PC,
an teckn ingsblock,  ki rurgiska
inst rumen t ,  spadar ,  fi sknät ,
telefoner, färgkritor, osv, osv, samt
därefter slå fast, vad som skall
till-verkas var i världens olika
länder - den skulle jag vilja se. Eller
rättare sagt, den vill jag absolut i n t
e se.”

Denna kritik förefaller vattentät.
Och ändå - något känns fel. Man
“känner” med förlorarna. Det var
liksom “fel låt” som vann.
Under långa tider  var  det
socia l ismen ,  som stod för
anständigheten. Ingen betvivlar väl
heller det goda uppsåtet hos de
tidiga ideologerna? Jag tror inte
heller, att planerad ekonomi är helt
fel.
Jag tror på en kombination: huvud-
linjerna, ramen, måste planeras. För
hur ska vi nå ekologisk balans utan
p l a n e r i n g  a v  e k o n o m i n ?
M a r k n a d e n s  h u g g s e x a  p å
naturresurserna kan ju inte vara
någon lösning! Vidare: Är det
säkert, att vi mår bra av så mycket
prylar? En del samhällsvetare tror,
att de kan bli vår undergång.
Är det inte också så, att marknaden
uppammar några av våra sämsta
sidor såsom materialism och
girighet? De intellektuella varnar:
Marknaden infantilisear! “Borsta
tänderna med Findus!”
Idiotisk reklam, som har mycket
litet med konsumentinformation att
göra, för ung. 20 miljarder sköljer
över oss årligen. Jag tror, att man
kastade ut barnet med badvattnet.
Socialismen hade många vettiga
idéer. Det måste också sägas, att de
som skötte planekonomierna i öst
var  ovanligt inkompe-tenta!
Klantigheten var stor - misstänkt
stor! Hade man månne “bocken som
trädgårds-mästare”?

När får vi veta “sanningen”? Jag
misstänker - aldrig. Det är nog ett
elakt spel det här.
Ebbe

A980420

VIT SVART
12 d3 - d4 Sc6 x d4
13 Sf3 x d4 e5 x d4
14 Dd1 - d4 f7 -f6

Hej!
Har du räknat ut hur många drag du
har till att sätta mig matt?
Marianne Eklöf - visst var det
henne jag tänkte på. När du ger mig
namn är  det fler  och fler
minnesbilder som dyker upp. Det är
lustigt med minnet -vissa episoder
blir så klara som om man var där på
nytt - förflyttades bakåt i tiden.
Ask och järnhandel: det fanns en
järnhandel uppe på backen vid
järnvägsövergången/Södra Rörum -
SCAN låg där också.
Kommer du i håg när vi gjorde
studiebesök där? Ett av de
otrevligaste minnena från skoltiden
för min del. Jag åt inte leverpastej
på ett halvår, lukten bet sig fast i
näsan och grisarnas dödskik----fy
tusan. Det industriella dödandet får
mig att må illa - det påminner
alltför mycket om nazisternas
mordindustri. Man är en svag och
vek person.
Jo - jag har alltid och tydligen
felaktigt förknippat Ask med denna
järnhandel - varför vet jag inte.
Jag tror  att det fanns en
järnhandlardotter (Lillemor kanske)
men jag vet inte hur Ask kom in i
bilden. Jag har ett svagt minne av
hur han såg ut - men jag tyckte illa
om honom.
Jag har inget som helst minne av
någon Urban Axelsson. Troligen var
han bara påtänkt eller nyfödd när
jag träffade Ingrid. Det skulle vara
trevligt att träffa henne igen och
försjunka i nostalgi.

Politik... jo. Alla ideologier -
socialism, kommunism, nazism,
liberalism och alla andra -ismer har
a l l t i d  f ö r e f a l l i t  m i g
skrivbordskonstruktioner där man
inte tagit hänsyn till den varelse
ismen skulle tillämpas på -
människan. Hur många satser börjar
inte OM BARA....
Jag förstår din känsla av att det var
fel låt som vann. Vi tror oss om så
mycket, tror oss så viktiga.
Idealisterna bland oss tänker fram
styrmedel för att kompensera den
grymma djungelns/marknadens lag
om att bara de starka överlever.
Citatet du relaterar till visar på en
klarsyn som är sällsynt inom

s o c i a l d e m o k r a t i n .  J ä m f ö r
trettiotalets socialdemokrater med
dagens socialister eller med
moderater av i dag. På tjugo-
trettiotalet betonade man ansvar,
hederlighet, skaffa ett eget hem,
nykterhet, yrkesstolthet, utbildning,
m m. Facket var en i högsta grad
berättigad folkrörelse, kraven var
allmänmänskliga, arbetgivarna hade
en överlägsen, otrevlig, rasistisk
a t t i t yd  m ot  u n d e r k l a s s e n ,
arbetarklassen, socialisterna osv.
I dag finns inget av allt detta kvar
s o m  g r u n d s y n  i n o m
socialdemokratin. I stället har man
övertagit arbetsgivarattityder från
trettiotalet om att lura och
manipulera den dumma massan
med löften om bidrag, bidrag,
miljoner och miljarder för att lösa
alla problem inom skola, vård osv.
Men  när  någon  in tel l igen t
representant för dem som arbetar
inom vården t ex - Ann Charlotte
Marteus tar till orda (DN) - då
förstår man hur hur politikerföraktet
uppkommer. Det handlar inte om
massor av pengar -. det handlar om
organisation, om att låta dem som
är  exper ter  -  på  golvet  i
verksamheten - bestämma och
oragnisera.
Var talas det om etik idag? Jo inom
företagen. Inom socialdemokratin
har vi mest kontokort och
ohederlighet.

Tyvärr är det så att den förkättrade
marknaden är den enda vettiga,
fungerande metoden för människor.
Den är grym men den fungerar med
mindre grymhet än alla dessa
planekonomier.
Vi har under 1900-talet haft
gigantiska experiment med olika
typer av ingenjörskonst för att styra
människor och samhällen och enda
resultatet är ett oändligt lidande,
mördande, utplånande av de
människor som blivit utsatta för
denna den goda viljans ideologi.
Hur många dog under Lenin, Stalin,
Beria, Hitler, Pol Pot, Mao Tse
Tung, Idi Amin? Men de var inte
socia l ister !!!!  Oh  no.  Men
planekonomister . Visst hade
socialismen - denna mjuka
kommunism - många vettiga ideer.
Men idéerna har ju övertagits av
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moderaterna. Du skriver  att
marknaden infantiliserar. Prylar,
prylar, PRYLAR Men vi måste ju
hålla produktionen igång! För
jobben och sysselsättningen!

OCH vad gör Den Svenska Statens
Television? Den leder ju denna
infantilisering. Om trettiotalets
socialister hade bestämt i dag för
Tv1 och 2 - tror du att det hade
varit samma oändliga SÅP-elände
och  samma idiot iska  lek-,
snuttdebatt-, tävlings-, frågesport-
program? ICKE!

Ibland tänker jag: I höst skall jag
inte rösta. Det spelar ingen roll
-Göran Persson kommer att sitta
kva r  -  den n e i n t e l l i gen t e
maffialedare, som klarar av att se
prästlik ut när han ljuger folk rakt
upp i ansiktet och blir trodd. Hur
skall någon kunna slå ut honom?
Men så tänker jag: DEMOKRATI.
Visst måste jag rösta, göra min plikt
- även om jag vet att det är
meningslöst. Har vi DEMOKRATI?
Var får vi höra/se en analys av
problem? När får vi höra/se något
annat än taktiksnack, kampanjer
osv. Det får ju t o m Ekots reportrar
att protestera!
N u  s k i c k a r  j a g  u t a n  a t t
korrekturläsa. Överse med alla stav/

E980421

Jag slår din häst med min löpare:
Lc4 x d5.

Vad gäller Hörby.minnen spelar vi
nog inte i samma division: Vem är
Hans Polster? Järnhandlare Nils
Ask, etc. Nu behöver jag väl inte bli
löjligt övertydlig genom att
pointera, att dessa “kunskaper”
naturligtvis saknar betydelse?!
Hustrut menar, att jag inte sällan
blir löjligt övertydlig. Hon är en
fullkomligt obarmhärtig kritiker:
hon skulle kunna demolera
självförtroendet på vem som helst!
Får jag någon gång ett erkännsamt
ord, blir hon klart övertydlig: Då är
jag helt otrolig till lands, till sjöss,
till häst, till sängs! (Ursäkta
kåsörstilen -men det finns ett korn
av sanning!) Var går “nollstrecket”
mellan tydlighet och övertydlighet?
Ja, det vet man inte.

Post-reflexion ang. Ove Anderssons
“orkester”: Ensamhet tar sig nog
ofta tragikomiska uttryck. Men vad
vet man: Han kanske var lycklig
där, ensam med sin “orkester”?

Nya Järnboden ägdes av Lillemor
Johannessons far. Nils Asks
föräldrar drev livsmedelsaffär på
norr, ungefär mitt emot folkparken/
Juvelen.

Alf, nu så här många år efteråt, kan
du väl berätta: gjorde du några
närmanden till Margit Bruhn (eller
tvärtom), när vi bytte namn i
mörke? Jag blir så full i skratt, när
jag tänker på det. Hon visste ju så
väl, var du satt: “Nämen, var det
Alf?” fnittrade hon med dåligt
spelad förvåning - som en
förväntansfull flicka. Du gjorde väl
inte henne besviken?
Jag minns, att jag tvangs kväva i ett
frustande skratt i armvecket (ja nu
skrattar jag högt). Det var så
k o m i s k t .  ( K a n s k e  ä v e n
tragikomiskt). På gamla dar gifte
hon sig faktiskt - med en
lantbrukare.

Du har  r ä t t :  Den  an imala
produktionen är ofta vidrig. Ännu
värre lär det vara i katolska länder.
Man borde nog bli vegetarian! Men
det är ju så gott (och nyttigt) med
biffstek.  Jag är  emel ler t id
prenumerant på “Djurens Rätt” och
hjälper ibland till med att sprida
deras broschyrer.

Jag tycker inte att jag får något
riktigt “grepp” om var du står. Du
tror inte på Gud och inte på politisk
demokrati. Ja, du har visst sagt
något om oligarki. Men hur skulle
det gå till, hade du tänkt dig?
Ebbe

Mina minnen är en otydlig gröt och
jag har haft stor glädje och nytta av
dina förklaringar. Ask t ex. Jag
förstår hur min felkoppling med
järnhandeln har gått till - Ask-
affären låg väl i närheten av
järnhandeln på norr.
Nej - vi spelar inte i samma
division. Jag var resande och hade
inte dina erfarenheter av Hörbylivet
- med katastrofala minnesbilder för
min del. Var jag står? Jag säger det
igen:
Jag tror inte på NÅGONTING men
finner allting möjligt. Ibland tror
jag att jag blev utbytt på Orup.
Helknäppt, naturligtvis, men ofta
känner jag mig inte som människa
utan som en fullständigt isolerad
och ensam varelse. En annan gång
skall jag tala om vad jag anser om
ideologier på politikens område.

Jag har funderat på att åka ner och
hälsa på dig någon dag/kväll. Vad
säger du om det?
//alf

A980421

Direktsvar utan schack: Första delen
av ditt mail begrep jag inte. Över-
tydlighet/hustrukritik/osv -??

Jag skrattade nästan på mig när jag
läste din vädjan:
Kan du nu inte erkänna vad du
gjord med Margit Bruhn? Menar du
att hon verkligen sa - Nämen var
det ALF? Herre djävlar, jag minns
inte ett skvatt av allt ihop. Men inte
i mina vildaste fantasier kan jag
tänka mig ett närmande.

A980422

VIT SVART
13 Sf3 x d4 e5 x d4
14 Dd1 x d4 f7 - f6
15 Lc4 x d5 Ld6 - e5
Hej!
Ol i ga r k i ?  Må s t e  s l å  upp .
“Styrelsesätt där makten utövas av
ett fåtal personer. Även stat med
sådant styrelsesätt.”
Enligt Reportrarna i TV är det just
oligarki vi har i Sverige, en
skendemokrati där det gäller att
köpa röster, där det gäller för
politiker att följa partilinjen. Vem
bestämmer ytterst här? Göran
Persson, den starke mannen. Jag vet
inte om du såg programmet i
tisdags om demokratins kris. Det
enda positiva var byn i Norrland där
man hade självstyre utan att
politiska partier var inblandade. Där
ordnade man folkomröstning därför
att man behövde veta vad folk
tyckte - hade det varit politiker hade
man sagt nej till en sådan därför att
frågan kan bara avgöras av

experter.

Det finns inget bra styrelsesätt för
människor - bara mindre dåliga. Det
som är en smula förvånande är att
ingen ideologi, inget parti, ingen
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rörelse tar hänsyn till ALLA
människor i en stat eller samhälle.
Man bortser alltid från oliktänkande
- det skulle gå så bra om bara....
Kommer du ihåg diskussionen om
sjukfrånvaron för några år sedan?
Alla tänkande personer visste att om
man inte hade karensdagar, så blev
frånvaron större, särskilt på
måndagar och klämdagar.
Den mänskliga naturen är sådan,
men detta kunde man inte säga
högt, det passar inte in i idealbilden
av den  socia ldemokrat iska/
kommunistiska människan.
Ehnmark-Enquist skrev en deckare
med en bakgrund av svenskt
bidragsutnyttjande. Den heter
Doktor Mabuses nya testamente och
är bitvis hejdlöst rolig.
Bl a beskriver den byn uppe
Norrland där alla har nya fina villor
och bara kör Mercedes. Alla har
pendelbyggjobb, är sjukskrivna för
att bygga åt sig själv och grannarna.
Så fort en misstänkt inspektör
närmar sig, ringer telefonerna och
varningseldar tänds.
Ett annat kapitel handlar om bidrag
till en komposteringsfabrik - läs
den!
Människan är inte ideell, god m m.
Istället är hon självisk, avundsjuk,
girig osv. Alla förmåner, bidrag
kommer att missbrukas, utnyttjas.
Det hetaste ämnet är invandrare.
Inte får man säga högt att en del
kommer hit för att utnyttja systemet
- då är man rasist. Inte bör man
heller säga att invandrare egentligen
ä r  m yc k e t  f l i t i g a r e  o c h
arbetsammare än svenskar. Nej man
är antingen nazist eller blåliberal.
Den sk mångfalden är mest ett
honnörsord.
Om man då skall ordna en vettig
flyktingpolitik - vilkas åsikter bör
väga tyngst? Partiernas? Då
inventerar man åsiktskorgen och
plockar på sig spridda frukter , som
passar in i den övriga menyn. Först
gäller det då att passivisera alla. Ge
alla bostäder, mat, kläder, enligt
Svenska Normer. Inte begära något
i utbyte. Städa egna lägenheter?
Nej, då tar du jobben från anställda
städare.

Det fanns en invandrare som blev
chef för en flyktingförläggning. Han
satte alla i arbete, använde anslagen

på ett helt annorlunda sätt - köpte
material istället för tjänster så att
man kunde bygga och anlägga. Alla
trivdes utom vissa partipolitiker.
Det dröjde inte länge förrän han
sparkades. Detta hände för några år
sedan - jag minns inte vad han
heter. --------------------
Nu har jag sett Ekdahl intervjua
Antonia Axelsson-Johnsson, en
mycket sympatisk människa.
Dessutom har jag druckit öl och är
inte vidare lämplig att utveckla
samhälleliga teorier. En annan
gång. Jag har förstått att du är
mycket? engagerad i sådana frågor.
Du har väl redan sett mitt schack-
hot!
//alf

PS Tavlan du köpte av mig - har du
kvar den? Vad föreställer den? DS

E980423

Hej!
Jag flyttar Damen: Dd4 - c4.

Vilka tidningar håller du dig med?
Det kan vara bra att veta, om man
vill referera till någonting.

Du gillade inte Nils Ask, säger du.
Det var ömsesidigt, kan jag tala om.

Jag råkade nämna dig i något
sammanhang. Då stelnade Nisse till
och sa “nämn icke den mannens
namn” - med sådan skärpa att jag
nästan blev rädd. Kände ni
varandra? Det verkar litet underligt
m e d  t a n k e  p å  d i n a
järnhandlarkunskaper om honom.
Ni har förstås en gemensam
nämnare i Ingrid.

Var din tavla befinner sig i dag, kan
jag tyvärr inte säga. Jag hade ingen
möjlighet att släpa den med mig,
när jag under några år for land och
rike kring. Den hamnade så
småningom i cafélokalen och följde
förmodligen med vid överlåtelsen.
Tavlan föreställde en trädstam med
en porlande vårbäck vid sin fot. Jag
blev så förtjust, att jag promt skulle
köpa den. Du ville ha 25 kr för den,
vill jag minnas. Målar  du
fortfarande?

Du känner dig “totalt ensam och
isolerad”. Jag kunde ha sagt det
själv!

Jag är ändå litet förvånad. Du har

bott så länge på samma ort och haft
en ovanligt stor kontaktyta: du
borde ha gjort många bekantskaper.

Det är klart, att det vore roligt om
du kom och hälsade på! Inger ska i
väg på IT-kurs i Borås söndag -
tisdag. Passar någon eller några av
dessa dagar dig?
Jag kan redan nu ge dig en
vägbeskrivning, om det skulle bli
aktuellt: När du kommit till kyrkan,
kör du ytterligare 3-4 hundra meter
mot Malmö. Där har du till höger
en park. Du kör ytterligare 100
meter och kommer fram till en
större trafik-korsning. Du kör till
höger, ner  i tunneln under
järnvägen. Efter 200 meter har du
ett trafikljus. Du tar till vänster och
har då Ekbacke-skolan på din högra
sida. Efter 200 meter tar du första
Tvärgatan (den heter så) till höger.
Du kör upp för en backe och tar
andra gatan till vänster - som heter
Fågelsångs-vägen. Jag bor i
nummer 7, som är andra huset på
höger sida. Ett gult tegelhus.

Tycker du att jag var oklar? Nä, det
klarar du säkert. Så välkommen om
det passar!
Ebbe

A980424

VIT SVART
11 Sd2 - e4 Df6 - e7
12 d3 - d4 Sc6 x d4
13 Sf3 x d4 e5 x d4
14 Dd1 x d4 f7 - f6
15 Lc4 x d5 Ld6 - e5
16 Dd4 - c4 Le6 x d5
Hej!
Tidningar? Svenska Dagbladet,
Mikrodatorn, Moderna tider ,
Forskning & Framsteg, Ny teknik,
PC Extra, IT-Världen, Grönköpings
Veckobl a d ,  In t er n et Gui den ,
Börsinsikt, Aktiespararen, Sunt
Förnuft, Råd & Rön + en del andra
datatidningar som jag inte minns
namnet på.

Jag tror inte att Ingrid har med Nils
Asks uttalande att göra. Jag kan
bara inte för mitt liv komma på
varför jag känner obehag inför
namnet. Du har gett mig en alldeles
utmärkt vägbeskrivning, och när jag
läser igenom den ser jag allt framför
mig. Ingen kan köra fel efter den -
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utom möjligen jag, som alltid får
höra (när  bilen är  full av
människor) alla historier om mina
bravader i stadsorientering. Den
skojigaste är den där Jonas säger: -
Kan inte jag gå av här pappa - och
kliva på nästa gång du kommer
förbi? Detta har jag hört etthundra
gånger. På måndag planerar jag att
ta mig till din gula tegelvilla. Om
inget oförutsett (MIN OTUR)
inträffar, dyker jag upp mellan 11
och 12 på dagen. Det var väl 26-28
du menade?

Inte mycken tid för filosofiskt
skrivande. Däremot tänkande
medan jag vårdar alla satans
plantor, som jag dragit på mig. På
kontoret har jag satt upp en
ljusramp och driver ett antal (100-1
50) frö- och lökväxter, som skall
passas noga för senare utplantering
i världens minsta växthus och på
friland. Just idag har jag tryckt in
nio tomatplantor i självvattnande
krukor i glashuset.

Om du vill att jag skall ta med mig
något särskilt -dataprogram/bok/
växter/annat - skriv!

//alf

E980425

Hej!
Jo, visst har vi i praktiken oligarki.
Det har vi nog “alltid” haft och
kommer förmodligen alltid att ha.
Jag skulle tro, att såväl demokratier
som diktaturer i realiteten är
oligarkier.
NORG (Nätverket för en Objektiv
RättsGrund) menar sig ha ett
alternativ: Det bygger på direkt
demokrati med hjälp av telefoner
och datorer.Kan jämföras med hur
man röstar på “rätt” melodi vid
festivaltävlingar. Försöka duger
kanske? Demokrati är en vision
(den optimala) snarare än en
realitet.

“Planekonomi är en omöjlighet,
eftersom behoven ej kunna
förutses.” Vid närmare eftertanke -
denna sa ts är  långt  i fr ån
invändningsfri:
1 )  De som  h i t t i l l s  sköt t
planekonomierna har varit otroligt
inkompetenta.

2) Det finns ett behov av rättvisa,
som marknaden är mycket dålig på
att infria. Man är mest intresserad
av den saken på allmosenivå.
3) Uppfinningar och reklam s k a p
a r “behov”, som vi tidigare inte
hade en aning om att vid hade!
4) Inte heller marknaden kan
förutse behoven. Ibland är det
“överproduktion” (eg. en fråga om
prisnivån): Då eldar man upp
spannmål, kaffe, m m , slänger
bananpartier i havet, häller ut
mjölken på gatan, etc. Men
mestadels är det underproduktion:
Folk har varken mat, kläder eller
tak över huvet.
5) Om planekonomin inte kan
förutse behoven, så kan marknaden
uppenbarligen inte förutse k o n s e
k v e n s e r n a av “behoven”!
Ex-vis har bilismen onekligen fått
konsekvenser.
6) Marknaden är inte rationell i
ekologisk mening. Den bedriver
huggsexa på natur-resurserna och
har hittills inte tagit sitt miljöansvar
- varken i den ena eller andra
änden.
7) Man kan inte lita på marknaden.
Läste i “Globaliseringsfällan” att
jätteföretaget Sie-mens (?) helt
fräckt sagt, att man i fortsättningen
inte tänkte betala någon skatt i
Tysk-land! Helt “lagligt” kan man
ju etablera sig som brevlådeföretag i
skattefria “banan-republiker”. Har
du läst det senaste? Man planerar
att bygga ett jättefartyg, en flytande
stad, som hela tiden ska flyta
o m k r i n g  p å  s k a t t e f r i a ,
internationella vatten!
8) Marknaden uppammar några av
våra sämsta sidor, främst girighet.
En “god” affär är ofta en amoralisk
affär. I storfinansens värld är aldrig
maffia och kriminalitet långt borta:
Man söker hela tiden tänja
gränserna för det tillåtna och
godtagbara.

9) Etc. Katalogen skulle kunna
göras nästan hur lång som helst.

(Några timmar senare) Men tänk
om vi lever i en kulissvärld, där
ingenting är, vad det synes vara!
Tänk om man bytt plats!
Tänk om man har (eller har haft)
“bocken som träd-gårdsmästare” i
såväl “Öst” som “Väst”!? Tänk om

de värsta kapitalistsvinen i själva
verket är förtäckta socialister - ute
eft er  a t t  d i sk r ed i t er a  den
kapitalistiska marknadseko-nomin?!
“Virrig är jag av frågor” (Nils
Ferlin). Nu tycks “Öst” och “Väst”
har närmat sig varandra i ett slags
“gentlemen´s agreer-ment” (ha, ha!)
inför vad man ser som det stora
h o t e t  f r å n  “ S y d ” :
Befolkningsexplosionen! Men det
finns uppenbara risker även för
andra “explosioner”! EU (den
gemena marknaden) kan väl ses
som ett tecken på detta närmande..

Har du läst “Mannen utan
egenskaper” (3 volymer) av Robert
Musil? Nej, inte jag heller. Men den
verkar vara intressant. Den
recenserades idag i sydsvenskan.
Jag citerar några rader: “Jag har
bara e n fix idé: det finns bara en f l
e x i b e l idé.” “Året är 1913. I det
gamla Habsburg börjar orkestern
spela falskt. Allt faller sönder i
enskildheter och motsägelser:
Mänskligheten producerar biblar
och  gevär ,  tuberkulos och
tuberkulin. Den är demokratisk med
konungar och adel, bygger kyrkor
och sedan universitet för att
motarbeta kyrkorna, förvandlar
kloster till kaserner, men tilldelar
kasernerna fältpräster. Och detta
kaos . . . . .” - består väl än idag?

Har du Svd? Inte sydsvenskan, där
Jonas har sin gärning?

Du kommer alltså på måndag. Vad
roligt! Jag föreslår, att du stannar
över till tisdag, så att vi kan festa
litet på måndag kväll!
Så tag med dig pyjamas och gärna
någon av dina “satans plantor”! Vad
dricker du? Dricker du vin - eller
föredrar du kanske starköl? Hur
många mil har du till Osby? Har du
möjlighet att ta ut mina brev på
papper? I så fall kan du ju ta ut min
vägbeskriv-ning!
Har du telefon i bilen? I så fall kan
du ju ringa mig, när du närmar dig
eller ev. behöver hjälp med
vägvalet! Alltså - väl mött på
måndag!
Ebbe

P. S .  Höl l  på  a t t  g l öm m a
schackdraget: Dc4 x d5 - Schack!
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