
A980428

VIT SVART
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
17 Dc4 x d5# Kg8 - h8
18 Lg2 x e5 f6 x e5
19 Dd5 x b7 a6 - a5
20 a2 - a4 Ta8 - b8
21 Db7 - a7 Tb8 - a8
22 Da7 - b7 Tf8 - b8
----------------------------------
Hej!
Verkar de här dragen riktiga? Tack
för senast!
Ett tag trodde jag att min mage inte
skulle må bra av kryddor, men det
var tvärtom. Jag mådde prima trots
att jag verkligen vräkte i mig. Hade
du vetat hur mycket jag normalt äter
hade du blivit yttersrt förvånad. Jag
såg vad du lade i grytan - men vad
var det i burken? Var kryddorna där
eller vad var det mer än vitlök?
Tänkte ev bjuda Birgit någon gång
då det är min tur.

Hemfärden gick raskt. Väldigt lite
trafik och liten risk för poliser så
jag stod på ordentligt. Var hemma
2320 men glömde natuligtvis att se
på mätaren så jag vet fortfarande
inte hur långt det är exakt. Jag kan
inte minnas när jag senast hade en
sådan dag då jag inte direkt gjorde
något - man kallar det semester. Det
gjorde mig riktigt gott både till
kropp och själ.
Vi har det verkligen olika. Till en
viss grad kan jag förstå din
ensmhet, leda - din känsla av
menigslöshet, känna den intuitivt
men ändå inte omfatta den eller hur
man nu skall uttrycka saken. Jag
tror inte det är så mycket att göra -
man är den man är och måste
kanske lära sig att maskera sådant
som man anar kan förbrylla
omgivningen. Vi spelar väl båda
roller -säkert har Nils Ferlin skrivit
om detta. Man måste stå ut med sig
själv även om det är svårt ibland.
Jag blir så arg på mig själv -
glömska, slarvighet, nonchalans etc
- att jag börjar tro att jag kommer
att utveckla en cancer någonstans -
den lär drabba den som inte gillar
sig själv.

När jag läser vad jag skriver, ser jag
att det verkar rörigt. Okej. Jag är
satans trött efter en massa arbete i
oväntat solsken.

Utan någon som helst jämförelse - i
skolan hade jag problem med udda
personligheter, mest tänker jag på i
barndomen skadade individer, som i
tonåren verkar rent onda.
Det enda man kan lära en sådan
människa - om hon är tillräckligt
intelligent - det är att maskera
ondskan, bli skådespelare och spela
rollen av den nästan gode, även om
det tar emot. Varför? Helt enkelt
därför att detta rent egoistiskt och
på sikt ger mest utdelning. Låter det
konstigt? I alla fall fungerade det i
många fall - så länge som jag hade
dem i skolan. Efteråt var det ingen
som höll i dem - och så blev det
rån, misshandel, fängelse osv. Jag
minns en som jag måste hämta ut ur
finkan dagarna före jul - en som jag
misslyckades med därför att han var
för dum. Herre djävlar vad jag är
trött! Nu får det bli Pripps 7.2 och
tidig sängläggning. Vi hörs
//alf

E980429

Hej!
Tack för besöket! Jag uppskattade
det verkligen! Roligt att höra att
även du mådde bra utav det. Det får
vi göra om!

Jag kryddade kycklingen med
“(New) Old El Paso, Thick´n
Chunky, Picante, Salsa,Hot”. Jo,
även jag tyckte, att det gick att äta.

Reflexion ang. ditt Treo Comp-
ätande: Blir du inte “immun” mot
dem? Jag menar: funkar de
fortfarande efter långvarigt bruk?
Jag tycker mina Bamyl börjar göra
mindre verkan.

I kväll gjorde Inger och jag toddy av
vinslatten. Har du prövat det nån
gång? Man blandar vin, hett vatten,
socker och ev. kanelstång (om man
vill bli “på kanelen”). Gott - särskilt
kalla dagar och i förkylningstider.

Tack än en gång för bok och
plantor! I morgon ska jag gräva ner
dem (dock inte Puh) i trädgården.
Skulle du vilja ha vänligheten, att

ånyo upplysa mig om vad det är för
sorts plantor?!

Jag tycker, du verkar vara väldigt
orättvis mot dig själv. Jag gillar dig!

Jag flyttar Damen: Db7 - c6.
Ebbe

A980429

VIT SVART
9 Lc1 - b2 0 - 0
10 Sb1 - d2 a7 - a6
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
17 Dc4 x d5# Kg8 - h8
18 Lg2 x e5 f6 x e5
19 Dd5 x b7 a6 - a5
20 a2 - a4 Ta8 - b8
21 Db7 - a7 Tb8 - a8
22 Da7 - b7 Tf8 - b8
23 Db7 - c6 De7 - d8
----------------------------------
Hej!
Plantor: Det var två tomatplantor.
Gräv ner dem i soligt läge intill en
vägg. De behöver bindas upp. Den
största måste tjuvas - dvs man tar
bort de små blad som växer ut i
vecket mellan stam/blad. Sen var
det Lobelia - små, små blad. En var
krukväxt med flikiga blad. Om du
gnider bladen har du en stark doft
på fingrarna. Det är en sorts
mystisk hälsoväxt. Sen var det
per si l ja  -  den  smakstarka ,
slätbladiga sorten.. Sen minns jag
inte - gräv ner dem var faan som
helst där det är jord!
Toddy låter gott men det är sekler
sen jag drack. Äggtoddy minns jag
från barndomen - dock utan sprit.
Treo gör mindre nytta ju mer man
tar. Jag tycker det är gott och
dricker det därför - jag ger faan i
nyttan.
Huvudvärken är jag ju van vid och

när det blir för djävligt tar jag
Imigran.

Jag är inte orättvis mot mig själv.
Man måste hålla efter sådana satans
typer. Beträffande gillandet så är det
helt ömsesidigt. Dessutom håller jag
med om att göra om saker.
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E980430

Hej!
Tack för planteringstipsen! Jag
glömde tyvärr att erbjuda dig
bambukäppar. Har massor i
vedboden. Sådana kan du väl ha
använding för i trädgården?

Betr. vår lilla dispyt: “Två gånger
har jag haft ganska häftiga
gallstensanfall”, säger du faktiskt
den 2 april i andra stycket. “Jag
brukar veta, vad jag talar om”, höll
jag på att skriva. Men det stämmer
inte alls.

Ang. “potatis-gubben”: Inte ens för
dig i måndags kunde jag på ett
enkelt och kortfattat sätt förklara
missödet. Hur skulle jag som blyg
14-åring kunnat göra det på några
sekunder?! Jag skulle ha sagt: “Mitt
yttrande var avsett som snabb och
adekvat information till de stökiga
killarna på kuskbocken. Men
gubben föredrog att uppfatta
yttrandet, som ett okvädingsord
riktat mot honom, trots att han
befann sig bakom och utanför mitt
synfält.” Ungefär så. Det kan
förefalla vara en skitbagatell (och är
det också på sitt sätt), men faktum
är, att jag tog mycket illa vid mig.
Inte för att jag kände mig skyldig på
något sätt. Men för att orättvist och
elakt ha blivit utsatt för en så simpel
och förolämpande tolkning.
Min tro på människan fick sig en
knäck. Det var naturligtvis en
överdriven reaktion. Mänskligheten
består inte enbart av slödder och
patrask. Det där med adel är nog
inte helt fel. Mänskligheten har sin
“adel”, sina “adelsmän”, som t ex . .
. . . . Ja, de är nog till stor del
anonyma. Vad kännetecknar då
“adeln”? Jag vill inte utan vidare
sätta likhetstecken mellan “godhet”
och “adel”. Jag tänker på Allan
Edvalls sångtext: “När någon
handlar fint och stort, då verkar allt

med ens tillspillogivet - och
knappast blir det nå´t bättre!” Min
“adel” tror jag man säkrast finner
bland “gränsriddare”, brobyggare
och  fr edsmäklare -  i  a l la
samhällslager. Nu vet jag som
vanligt inte riktigt vad jag talar om.
Men det låter bra - eller?

I morgon åker vi nog till landet, så
det dröjer kanske, innan du hör av
mig igen.

Jag flyttar Tornet: Ta1 - d1.
Ebbe

A980503

VIT SVART
20 a2 - a4 Ta8 - b8
21 Db7 - a7Tb8 - a8
22 Da7 - b7Tf8 - b8
23 Db7 - c6De7 - d8
24 Ta1 - d1Dd8 - c8
Hej!
Nu har vi varit i Skåne på en
minnevärd färd med Saabaskrället
som barnbarnen i Malmö säger. En
skräckfärd skulle man kunna säga.
Vi har firat Jonas´ 40-årsdag (tänk
att man har barn som nästan är
gubbar!) och besökt Sune o Gun.
Jag är totalt slut - av olika orsaker.
Jag berättar mer en annan gång.

//alf

Nu börjar jag bli dragen känner jag.
Jag har nästan fått i mig kvällsölen
tillsammans med Seinfeld - ett av
de få program som är värda att se.
Georg är den mest osympatiska
person man kan tänka sig och
Kramer är en spattig parodi på
mänskligheten. Skåål!
//alf

E980504

Hej!
Även vi har varit iväg över helgen -
i Undenäs. Vi kom hem i kväll,
vådligt förkylda. Usch, vad man
känner sig eländig, när man inte är
kry!

Redan före utflykten “kladdade” jag
ner ett mail till dig - med ungefär
följande lydelse: På tal om Gud, ett
av våra kära samtalsämnen, erinrar
jag mig en rolig historia med Gustaf
V och Tage Erlander. De båda
skulle delta i en ceremoni med
religiösa förtecken. Erlander
opponerade sig: “Men, Ers Majestät,
jag tror inte på Gud.” “Det gör
ingenting, min käre Erlandson; jag
tror inte att Gud tror på dig heller.”

Ännu en Erlander-historia (även
den lär vara sann). Erlander och
Lasse O´Månsson råkar stöta på
varandra  i  r adio/TV-huset .
Erlander: “Men är det inte Lasse

O´Månsson! Då måste jag passa på
och tacka för alla tok-roligheter
under årens lopp!” “Tack, det
samma!” sa LOM.

Från Erlander är steget inte långt
till Gunnar Sträng. Det var i Du-
r e f o r m e n s  f ö d e l s e t i d e r .
Generaldirektör Bror Rexed, bl a,
hade gått ut och deklarerat, att på
hans “departement” skulle alla i
framtiden vara “Du och bror” med
varandra. Då säger Sträng vid en
intervju: “Redaktörn får gärna säga
“Du” till mig; bara jag får fortsätta
att säga “redaktör” till redaktörn!”

Inte särskilt roligt? Då får jag dra
till med en specialare (jag måste få
dig att skratta). Alltså: Det var
biologilektion i småskolan och
fröken frågade: “Vad är det som
flänger omkring i trädkronorna, har
små pigga ögon och en stor, lurvig
svans? Nå, vad säger Eva!” Eva:
“Normalt sett borde det vara en
ekorre. Men eftersom det är fröken
som frågar, så är det väl Jesus.” Slut
från vitshusboden för i dag. Har du
något roligt på lager?

Du mår inte riktigt bra, säger du.
Ja, när du beskriver, hur du pendlar
mellan stor aktivi-tet och periodisk
nedstämdhet, så verkar du mano-
depressiv utöver det vanliga.
Kanske skulle du må väl av en
medicin, som piggade upp dig vid
depression; och en annan som
verkade dämpande vid överaktivitet?
Vad tror du om det? Detta sagt i all
välmening.

Du frågar, om Inger läser våra brev.
Nej, det gör hon inte - så vitt jag
vet. Men det verkar som om den
resterande delen av befolkningen
gör det! I varje fall verkar det vara
allmängods. Jag har fått intrycket,
att massmedia och “folk på gatan”
citerar mig! Vidare kan jag få för
mig, att “TV-människor” tittar på
mig -att vi tittar på varandra (vissa
TV-hallåor flirtar med mig)! I
biblisk tid: “Gud ser dig”. 1984:
“Storebror ser dig”. I nutid: “TV-
hallåan ser dig!” Har du någon bra
förklaring? Kan det vara Bio-rythm,
eteriska kraftfält eller något
liknande? Själv tror jag bara, att det
är tillfällig inbillning.
Jag flyttar Tornet: Td1 - d5.
Ebbe
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A980505

Nu har jag stirrat på schackbrädet
all ledig tid och jag kan inte komma
på ett enda vettigt drag. Jag ger
upp. Om vi skulle fortsätta blir det
bara en segdragen, plågsam historia
- detta eftersom jag inte kan hoppas
på att du gör något förhastat.
Jag föreslår att vi börjar om - om du
vill fortsätta förstås. Om jag skall
ha någon chans bör jag ha vit och
dra två drag medan du drar ett!
Vill du?
Då blir det e2 - e4.
Om jag börjar med ditt senaste brev
så skrattade jag innan jag kom till
specialaren. Jag försöker erinra mig
något roligt att kontra med men
kommer inte på något. Jag har alltid
btraktat mig som en tämligen tråkig
figur totalt hopplös i sällskapslivet.

Du-reformen minns jag mycket väl
rån skolan. I den vevan kom det en
ung vikarie till Norrtullskolan. Han
hade radikala ideer om förhållandet
lärare-elev. Ingen skillnad - man
skulle vara kompisar. Han höll en
vecka. Sista dagen i skolan kastade
han böcker på eleverna - det var
rena cirkusen. En så genomgripande
reform tar tid.
Visst är jag mano-depressiv - har
alltid varit. Men tidigare tyckte jag
att mano-perioderna varade längre!
Det där med att medierna citerar
dig - Har du sett Dennis Potters
TV-pjäser? Den sista (första delen
av den) - han är död nu - handlade
just om detta fenomen. Det han
skrev på sin kammare hände i
verkliga livet. Visst kan jag
förklara: Det handlar om fält och
om styrkan i ett fält. Det man
tänker eller skriver i ett visst
tillstånd - som är svårt att förklara -
det sprider sig till andra individer
och påverkar dem.

Tänk att du alltid har rätt! Visst
skrev jag gallsten och tänkte
njursten - som vanligt virrig. Din
potatisgubbe spökar för dig - jag
kan förstå det till viss del. Det finns
saker som man i bland ältar om och
om igen i tankarna.
Man funderar över hur man skulle
ha sagt eller gjort i stället och man
grämer sig. Själv tycker jag att jag
har kommit ifrån allt sådant - jag
har inga som helst fordringar på

andra människor - bara på mig
själv.
När vi åkte till Skåne började
oljelampan lysa i Saaben när jag
stannade till i Tjörnarp, hos Sune.
En koll i olja visade TOMT!
Men jag måste till Malmö - ingen
verkstad öppen en lördag. Fram
med en oljedunk och i med 4 liter -
nästan. Full fart till Malmö med
ytterligare en halv dunk i bagaget.
Väl framme är det tomt igen.
Nu vidtar febril aktivitet med
telefonkontakter. Jonas får tag på en
reparatör via mobiltelefon. Vi
bogserar Saaben till verkstad, dit
halvfull reparatör anländer efter en
halvtimme - per cykel.
Han har varit ute och fiskat - fått
stOOOr torsk och druckit mÅÅnga
öl.
Saaben hissas upp med paus för
snusbuss och felet konstateras vara
läckande oljefilter. - Jag har min
själ aldrig sett nåt liknande! Har du
aldrig servat denna djävla Saab!?
Oljefilter skall bytas vart tusende
mil och det här verkar min själ ha
suttit där i åtta år!
Filter byts, olja påhälles och jag
betalar glatt femhundra - hundra
mer än begärt.
Jonas och reparatören diskuterar hur
slarviga verkstäder kan vara, det är
ett helvetes liv om slarvighet. -Man
borde skriva om det...Få dom
avstängda. Alla vi träffar blir
otroligt upprörda. Man kan inte lita
på någon....
Och jag kan inte bli upprörd. För
mig är detta helt naturligt. Jag
börjar genast undra vad jag själv
kan ha gjort som orsakat det
läckande filtret. Väl hemma kan jag
konstatera via räkningar och annat
hur det hela gått till - en massa
olyckliga omständigheter helt i linje
med min otur.
Nu skall jag i alla fall byta bort
bägge bilarna - ev mot en Golf. Jag
sa att jag var trött i föreg. korta
brev. Detta beror också på att jag
inte har en sekund ledigt när jag
finns inom räckåll för tre vilda
barnbarn. OCH dom kommer hit en
hel vecka i sommar! Jag blir trött
bara jag tänker på det. Men så är
det ju detta.... flickan Julia grät
högljutt för att vi skulle åka.....
Vi hörs!
//alf

E980506

Hej!
Jag är helt knäckt och passiviserad
av min förkylning: näsan rinner
som en kran och ögonen är som
fontäner! Är Treo bra mot
förkylning? Vad skiljer Treo från
vanlig magnecyl?

Men ett första, spegelvänt,
schackdrag klarar jag av: e7 - e5.

Jag förstår inte, varför du ej bytte in
“Saabskrället”, när du köpte Polon.

Jag är klar med potatis-gubben: han
var en knöl!

Kommer du ihåg, när man bevisade,
att “Livet är en potatis”? Beviset
löd: “Livet är en strid, striden är en
kamp, kampen är en häst, hästen är
en dragare, dragaren är ett stadsbud,
stadsbudet är en knöl, knölen är en
potatis -alltså är livet en potatis!”
Som barn tyckte jag, att det var en
ganska lustig ramsa.

Nu ska jag skrämma förkylningen
med en dubbel magnecyl! Sedan
sova - kanske också drömma. Dyre
prins - godnatt! (du kan väl din
Hamlet?)
Ebbe

A980507

VIT SVART
1 e2 - e4 e7-e5
2 d2 - d4
Hej!
Att vara förkyld är inget roligt.
Birgit, som under ett helt liv varit
knuten till den syntetiska medicinen
via sin arbetsplats, och inte tror på
naturmedicin, tar ändå regelbundet
något som heter REVITONIL och
tydligen hjälper. Det finns i
vätskeform och tabletter. Pröva det!
Helst skall man ta medlet när man
känner att nu djävlar är det baciller
på gång - men även mitt i det hele
kan det hjälpa.
Vi har alltid en flaska stående i
kylskåpet, och dessutom en flaska
Cocillana - mycket gott även om
man inte besväras av halsont.
Tyvärr är den inte receptfri.

Dessa dagar är jäktiga. Att skaffa ny
bil är ett heltidsjobb. Ibland känner
jag mig som Ekman i Hasse&Tage-
sketchen om han som inte kunde
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bestämma sig för Expressen eller
Aftonbladet. Jag provkör, läser,
j ä m f ö r  -  s a m t i d i g t  m e d
trädgårdsarbete,  mat lagn ing,
p o o l t ö m n i n g  o c h  v a n l i g t
firmaarbete.
Idag har jag testat Citroen Xsara
och Wolkswagen Golf. Jag har kvar
Opel Astra, Renault Megane och
kanske också en Mitsubishi.
Var för  byt te jag in te bor t
Saabaskrället vid Poloköpet? Nej för
att jag just då ville ha en stadsbil,
liten smidig, bränslesnål - och en
som kunde dra släp, och hade
l u f t k o n d i t i o n e r i n g  d v s
Saabaskrället. Jag tänkte inte på att
jag också måste ha ett skärmtak och
a n n a t  k r a fs ,  bygg t i l l s t å n d ,
byråkrater m m. Livet är en satans
röra - skojigt om man orkar och
tungt i dpressionsläge.
Du såg mitt intelligenta drag,
förmodar jag.
Vanlig Treo är acetylcalicylsyra
men TreoComp innehåller också
kodein och koffein. Finns på recept
- lös två i ett glas vatten - drick och
känn dig uppåt!
Nu har jag nästan bara 3 dl Pripps
7.2 kvar. Godnatt!

//alf

E980508

Hej!
Tack och lov! Förkylningen är
bättre - nej den är sämre. Jag
menar: jag är på bättrings-vägen.

En fråga som jag hoppas du kan
h jä l pa  m i g  m ed :  Bör  en
datormaskin har jordat uttag - och i
så fall varför? Inger klagar och
säger tro sig få besvär av den
elektromagnetiska strålningen. Vad
vet du om detta? Är det omständligt
och dyrt att få det jordat?

Betr. ditt bilköp: Varför inte köpa
en rostfri och vätgasdriven?! Var en
pionjär och föregångsman! Spräng
den bromskloss som oljebolagen lär
utgöra!

Det var väldigt vad du jobbar och
står i! Måste vara hemskt med en
kropp, som fordrar så mycket
arbete! När tänker du pensionera
dig? Hur gör du då? Ska du då sälja
ditt företag?

Jag slår din framfusige bonde:
e5 x d4.
Det är midnatt och jag är som
vanligt ensam i detta stora hus
(Inger är denna gång i Lund på
några dagar).
Det är litet märkligt detta: Jag har
aldrig tidigare haft det så bra -men
heller aldrig varit så nedstämd. Jag
är definitivt inte “lycklig”, men
heller inte särskilt olycklig. Jag är
som Nalle Puh: jag bara ä r. “Att
vara eller inte vara?” Men jag ä r
inte, som jag var - tror jag.
Vad menar jag nu med det? Det är
jag för sömnig att reda ut. God natt!
Ebbe
(Tyvärr får jag alltid vänta så länge
på John Blund, innan jag hamnar i
Morfei armar)

A980509

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 d2 - d4 e5 x d4
3 Sg1 - f3
Hej!
Så bra att förkylningen ger sig! Om
datorn: Så länge du inte har en
skrivare kopplad till datorn är det
som regel inga problem med jordat/
ojordat. Det KAN var det om du har
separata sladdar till bildskärm
respektive dator. Då kan det
teoretiskt bli lite konstigt beroende
på hur kontakterna i väggen är
vända. Skaffa då en specialsladd -
se nedan. Normalt har både dator
och bildskärm ett trepoligt
strömintag för en sladdkontakt med
tre flatstift. Datorn har dessutom ett
strömUTag som är avsett att
kopplas vidare till bildskärmens
strömINtag via en speciell sladd -för
att man skall kunna slå på båda
samtidigt med datorn strömbrytare.
Har du det så behöver du inget
jordat vägguttag.
Den strålning som känsliga
personer kan känna har inget alls
att gör med vägguttagen - endast
m e d  h u r  b i l d s k ä r m e n  ä r
konstruerad. Det finns i dag
godkända skärmar enligt olika
kravspecifikationer - TCO-godkända
lär vara bäst.
Vad det kostar att byta till jordat
beror helt på hur det ser ut dosan

bakom väggkontamkten. Finns det
redan en skyddsjordledare behöver
man bara byta kontakttyp, men jag
misstänker att en sådan ledare
saknas och då måste en elektriker
dra nya ledningar ända från
källaren. Har han tur kan använda
befintliga rör - om inte blir det
mycket dyrt.

Du är inte lycklig i ditt stora hus -
ensam. Du har det bra - men vi är
ju inte konstruerade för att ha det
bra och vara lyckliga.
- Som jag brukade säga till mina
elever: -Vaddå ha det bra? Ni skall
arbeta och ha det svårt för om ni
inte tvingades till det - ja då skulle
ni ju inte veta hur det kändes att
vila, att ha det skönt. Jobba på
bara!!
Du har för lite TVINGANDE
sysselsättning. Du känner dig för
lite BEHÖVD. Konsten är att hitta
något att göra som inte är påhittat
tvingande eller att känna sig
verkligt behövd. Jag märker det
själv: är jag inne i en mörk period
hjälper det om kunderna börjar jaga
mig med sina problem - även om
man svär inombords över att vara
jäktad är det en bra medicin.
Jag vet inte hur du skulle kunna
ordna det för dig. Är det Ingers
frånvaro som gör dig nedstämd eller
är det hela din läggning? Ett för
slag: Du har gott om tid och är van
vid att läsa och söka information.
Bli analytiker! Skaffa dig kunskap
om t ex aktiemarknaden, studera
bolagsrapporter och försök att spå
om den ekonomiska utvecklingen.
Strunta i hur allt BORDE vara och
lägg alla krafter på att förutse hur t
ex räntan kommer att utvecklas
under ett år. Koncentrera dig på
några företag och försök förutsäga
hur aktiekurserna kommer att
ändras. Allt detta fordrar en massa
arbete men det borde kunna ge
utdelning och vara mer spännande
än hästar! Där är det för mycket
slump.
Nu måste jag börja på en ny
instruktion för CAD-program som
skall sändas i morgon.
//alf
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Ang. ditt råd: Ingen har behov av
att jag sitter och kollar aktie- och
räntekurser. Allra minst jag själv:
har inget kapital att spekulera med.
Du behagade skämta? F ö är det
anonyma ägandet en styggelse och
räntan är en cancersjukdom, som
bör avskaffas! Nej, jag har ingen
brist på sysselsättning. I själva
verket har jag svårt att få tiden att
räcka till. Nä, det är inte där skon
klämmer.

För flera år sedan läste jag i en
tidskrift om en svensk “nisse”, som
hade byggt sig en vätgasdriven bil..
Vätgasen producerade han själv
med hjälp av en vindsnurra.
Överbliven el sålde han till
kommunen. Genialt! Förstår ej
varför jag inte sparade artikeln.
Stora intressen står på spel; det
gäller för såväl arbetsgivar- som för
arbetstagarsidan. “Locket på” är nog
det som gäller.

Man tycker, och tror sig veta, så
mycket - hitan och ditan. Men hur
kan man veta, att man har en
korrekt och r iktig bild av
“verkligheten”? Visserligen kan
slutsatserna vara logiskt riktiga -
men  speglar  kanske dål igt
verkligheten. Ex-vis kan man ha
kommit till uppfattningen att 5 plus
2 = 7, men det visar sig senare att 1
plus 4 = 5 kommer sanningen
närmare. Jag menar: det kan vara
lurigt, eftersom man är övertygad
om att ha gjort en logisk slutsats!

I dag har jag lagat “Alfs skinklåda”.
Hustrut sa, att det fick jag gärna
göra om. Jag tolkade det som VG.

Schacket ger mig bryderi: Jag kan
inte mycket teori, men så mycket
tror jag mig veta, att bonden på d4
ska man inte försöka försvara. Dess
värre kommer jag inte på något
bättre drag än: c7 - c5.
Ebbe
“Jag vaknade i morse - och sen var
den dagen förstörd!” (N N)

A980511
VIT SVART

3 Sg1 - f3 c7 - c5
4 Lf1 -c 4
I dag har jag sett Indiens
premiärminister tala om att Indien

E980512

Du talar i generella termer om
alkoholister. Men det väl ändå
skillnad på ALKOholister och
alkoholister? Jag har då svårt att se
en “djuping” i varje alkoholist. Jo,
jag förstår, att alkoholisterna ser en
annan verklighet, än den jag ser
( s o m  j a g  s ä g e r :
ver k l i gh et suppfa t t n i n gen  ä r
avgörande!). Vad de ser, skulle jag
gärna vilja veta! Men vari består
beviset, för att deras uppfattning är
den sanna och riktiga? Jag har tyckt
mig märka, att mångt och mycket i
tillvaron är resultat av cirkelbevis:
Man utgår i själva verket ifrån det
som skall bevisas!

Du skäms över att vara svensk. “Jag
är stolt över att vara svensk - men y
v s över att vara skåning!” (N N)
Själv har jag knappast någon
nationalkänsla. Jag har inte svårt att
uppskatta goda prestationer oavsett
nationalitet, ras och kön. Vad
skönhet beträffar, har jag inte
kunnat avgöra vilken kvinna, som
är vackrast: den vita, svarta, röda
eller den gula. KomproMISSen
kanske är den “bruna”?

Din domedagspredikan (du lät
nästan  som en  sa lveseful l
frikyrkopredikant) fick mig att
smått rysa: Det kan du bara inte
mena! Det finns bara e n jord.
Kanske är vi unika i universum!
Ebbe
P S Höl l  på  a t t  glömma
schackdraget: f7 - f6.

sprängt tre kärnladdningar och jag
skrattade högt. Allvarliga personer
framträdde och talade om indraget
bistånd. BISTÅND? Man talade om
risken för freden, krig, m m. Men
jag applåderade. Ytterligare ett prov
på mänsklig idioti, infantilitet och
tytterligare ett hopp om att denna
satans planet kanske utplånar sig
själv. -Som min tidigare granne,
Inge Blomstrand, uttryckte det:
Hade jag varit Gud Fader hade jag
gjort så här: ( och så skakade han
handen och liksom suddade ut alla
varelser på planeten Jorden). Inge
slutade som alkoholist -han drack
allt, T-sprit, hårvatten, you name it.
Du talar ofta om verklighet. Men
just alkoholisterna har en riktig
verklighetsuppfattning - det är
därför de dricker, det är därför de
måste fly från den hemska
verkligheten.
Jag känner större samhörighet med
alla dessa misslyckade individer,
som jag ibland ser på stan, många
är före detta elever. De står inte ut
med Pingstpastorer, kristendom,
p o l i t i k e r ,  v ä r l d s a l l t e t ,
meningslösheten - allt tar de på
allvar och måste supa sig fulla.
Du är upprörd över räntan, det
anonyma ägandet. Jag skrattar åt
alltsammans, tror inte på någonting
och är nattsvart ensam men har
ändå tämligen roligt. Nej jag
behagade inte skämta. Däremot tog
jag marknaden som exempel på
konsultverksamhet. Du skriver
insändare. Varför inte göra det med
profetisk skärpa på sjävvalt område?
Med tillräckligt underlag borde du
på vilket område som helst kunna
spå om politik, ränta, väder
utvecklingen av spel, prostitution
(förslaget om att det skall bli
kriminellt att köpa men inte att
sä l ja!!!!!)  osv.  Sver ige är
fantastiskt!
Ända sedan mitten av 40-talet har
jag känt mig skamsen över att vara
svensk. Svensken är feg, måste
alltid göra som Svensson gör, vågar
aldrig ta initiativ, aldrig gå mot rött
ljus, vänta och se om EMU, slicka
ryska makthavare men skälla på
USA osv osv. Sverige är lagom,
kollektivt, en första klassens
ankdamm.
Vi släpper in kriminella utlänningar

och utvisar skötsamma kineser som
bott i Halmstad i 7 år, har arbete,
villa, betalar en massa skatt. Fy fan
för Sverige! Inte ens Pripps hjälper!
//alf

A980512

VIT SVART
1 e2-e4 e7-e5
2 d2 - d4 e5 x d4
3 Sg1 - f3 c7 - c5
4 Lf1 -c 4 f7 - f6
5 c2 - c3
Kanske menade jag inte allt, men
nästan. Visst är det skillnad på
ALKOHOLISTER och alkoholister.
Men det finns ingen sanning, bara
relativ sanning. Det finns ingen

Internetmail Ebbe - Alf Maj 1998

win/mailea05.dtp -5-



E980513

Hej!
Visst har jag förståelse för att du
ibland är oklar och motsägelsefull
(inte minst med tanke på de av dig
nämnda premisserna). Det är jag
också. Jag menar rent av, att det är
något av poängen med vår
korrespondens: Vi “spånar på” - och
rätt som det är, hittar vi kanske ett
guldkorn. Som leder till en
guldgruva, som leder till . . . . Som
leder till att vi köper vars en
bunga-low på Hawaii. Där ligger vi
s e d a n  i  s k u g g a n  u n d e r
kokospalmerna och lyssnar till
dyningarna från Stilla Havet
(fortsätt gärna den här berättelsen!).

Mitt drag: d4 x c3.
// Ebbe

E9805132

Buenos dias, amigo! Vid närmare
eftertanke: Hawaii är nog nerlusat
med turister. I stället förvärvar vi en
egen liten söderhavsö (det finns
säkert fortfarande vita fläckar på
kartan). Vi bygger oss en hydda
uppe i kokospalmernas kronor. Den
svajar lätt, så varje afton vaggas vi
till söms; det enda som hörs är
dyningarna från havet och ett stilla
sus i palm-kronorna. Månen skiner
hysteriskt över lagunen.
I början har vi naturligtvis
svårigheter med språket - men de
lär sig snart. Vår guldgruva visar
sig vara outtömlig. Sune, som varit
tvungen skaffa större plan, flyger
regelbundet ner tonvis med guld till
oss. På ön har man tidigare handlat
i  k o k o s s k a l .  V i  g ö r  e n
s k a l bo l a g s a f fä r  oc h  i n fö r
guldmyntfot. På en gulddukat
poserar jag: med solvargsgrin,
pilbåge i handen och med ett
vildsvin över axeln; symboliskt
trampar jag på kokosskal för att
markera övergången. Det blir en
pyramidal succé! Storbolagen ställer
sig i kö för att få etablera sig som
brev-lådeföretag på ön. Vi dröjer
med svaret: Det kommer inte att bli
gratis!

Några undersköna hawaiianskor
finner oss oemotståndliga (“Nu
känner hon att allt motstånd är
förgäves; hon är som vax i hans
armar” - som barn läste jag ofta
veckotid-ningsnoveller) och vi kan
inte neka dem - någonting! De visar
sig vara kunniga i mångt och
mycket. Bl.a. tillagar de ett
ungdomselexir åt oss; gjort på en
dekokt av vildsvinsbetar och
exotiska örter efter ett urgammalt,
hemligt recept. Vi blir som unga på
nytt. Ex-vis får du nya tänder, vilket
resulterar i ett blixtrande film-
s t j ä r n e s m i l e .  H o l l y w o o d
bombarderar dig med feta anbud.
Men det finns en hake: Du måste
säga, att du borstar tänderna med
Findus. Du vägrar. Det hela rinner
ut i sanden. Men då har redan den
tecknade fallskärmen löst ut sig.

Så kan man hålla på och spåna.
Men det blir snart nog litet
tröttsamt. Men har du hört “Syster

verklighet upphöjd till sanning -
bara relativitet.
Salvesefull domedagspredikant? Jo
jo, vad man kan! Kanske man inte
skulle skriva brev sent på kvällen
när man hunnit en bit in på
Prippsen. Men det är bara då det
finns tid. Du får ha lite förståelse
för denna motsägelsefulla pensionär
som består av många konkurrerande
“jag” med olika åsikter.Ibland blir
jag trött på deras käbbel. När jag
lutar mig i stolen eller ligger
halvvaken i sängen är det ett evigt
tjattrande om olika saker - för det
mesta är det hela filmer eller
händelser som utspelas och nästan
alla “jag” är med och fjantar sig.
Var det Cato som alltid avslutade
sina tal med: För övrigt anser jag att
Kartago bör förstöras........?
Jag har också sådana deviser: För
övrigt anser jag att enda skillnaden
mellan maffian och staten ligger i
graden av brutalitet.

Inte mycket till brev det här. Jag har
börjat leta efter radiointervjun med
Martinus - en liten ljuspunkt i
världsmörkret. Om jag hittar den
sänder jag en kopia på band.

//alf

Yster”? Hon är verkligen fena på att
spåna! I stället ska jag citera en dikt
av Marius. Den heter “Alfabetets
användning”: “Rätt Reko Runsten
Ristades i Rök I Upplands Bro och
mångahanda ställen. Det blev ett
snärj att hinna före kvällen För el
fanns inte, brasor var ett stök.

Med Gutenberg så gjordes det
försök Med typer utav trä. Det blev
modellen! En tryckpress för båd´
bibeltext åt prällen Och annat som
en kunglig censor strök.

Så funka´ det i flera hundra år. Med
handakraft spreds snabbt vår
alfabete. På ark av papper lämnade
de spår.

Nu gör elektroniken allt arbete! Du
trycker på tangenten! Sen så står all
texten där, mitt framför ditt anlete!”

Betr. schack: jag förmodar, att du
spelar Sb1 x c3. Jag svarar med b7 -
b6.
Ebbe

P S Du kommer väl till lägerelden i
kväll? Det vankas skaldjurssallad
och grillat vildsvin. Därtill dricker
vi ett gott coccavin, alt. en mustig
coccamjöd. Sedan blir det hula-
hula-dans natten lång! Hur tramsig
får man bli? D S

VIT SVART
1 e2-e4 e7-e5
2 d2 - d4 e5 x d4
3 Sg1 - f3 c7 - c5
4 Lf1 -c 4 f7 - f6
5 c2 - c3 d4 x c3
6 Dd1 - d5 ?????
---------------------------------
Hej!
Oh no. Här skall inte dödas bönder
- ännu! Tag dig i akt grabben! Vad
gör du nu? Fantasin är det inget fel
på, tycker jag. Det där med nya
tänder uppskattade jag alldeles
särskilt. Jag riktigt hörde hur
musiken kluckade mot stranden, hur
fruktsaften droppade osv. Men
samtidigt såg jag alla dem som
spelade in det hela på 35 mm film -
eller var det på den senaste
versionen av video? Eller var det på
digital tape? Fan vet. Tänk om jag
inte skulle läsa genom vad jag
trycker fram på detta satans
tangenmtbord när jag fått i mig en
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Hej - och grattis till vinsten!

“Även Homerus slumrade ibland”.
Ja nä, jag måste ha förväxlat kung
och drottning; jag är mera van att
spela vit. Du föreslår, att jag ska
göra om draget. OK: Dd8 - e7. Men
det håller nog inte länge. Förstår
inte: det här partiet har varit som
förgjort; allt liksom låste sig för
mig. Det var alltså rätt: man ska
inte försöka försvara den där
bonden.

I morse tänkte jag något intressant -
och nu kan jag för mitt liv inte
komma på vad det var. Det är
mycket irriterande! Men det dyker
kanske upp igen.
Ebbe

Pripps 7.2. Det sulle kanske bli
rigtigt roligt.. Eller tjatigt - jag vet
inte. Nu har jag i alla fall tagit mig
ur beslutsångestens tvångströja. Jag
bryr mig inte om vad alla svenskar
säger om bilar - det märkvärdiga är
att de har bestämda +åsikter om
saker som de inte vet ett dugg om.
I en veckas tid har jag kollat ALLT
när det gäller bilar och lyssnat på
alla förståsigpåare. Nu köper jag en
Citroen Xsara - den bästa bilen på
marknaden nu till ett bra pris. Jag
blir ensam om den i Ekjö -
åtminstone ett tag.
--När jag köpte Saabaskrället 1990
på hösten var jag också ensam om
den i stan. Mest gjorde jag det för
att kunna åka ner till Tjörnarp
oanmäld och se Sune tappa hakan
långt ner på kalsongerna. Han hade
nämligen inte tillnärmelsevis en
lika FIN bil.
När jag sen spädde på med Polon
vafr jag också först i Eksjä. Men det
dröjde inte länge förrän Polon var
som gräshoppor i Egeypten. Nu får
vi sde hur det blir med Xsaran.
S(om du ser har jag problem med
tanget bordet -sett g enom PriPPs
ögom)
Jag letar fortfarande efter Martinus-
bandet. Jag tycker att du gjorde
alldeles rätt som skippade Hawajio
och köpte en egen ö. Var det månen
som sken hysteruisk? Dikten är fin.
Men ite fan gör elektroniken något
arbete. Här sditter man omch
trycker på alla satans tangenter men
inte blir det något rätt mitt
brafemför mitt anlet. Denna text
börjar bli sudddig trpo5ts att jag har
en stor skärm åpå flera tum. Kanke
dags att ssluTam nu. Skall försöjka
skriva innan jag öppnat <Ölburken.
//alf

Från: Inger Frigell <if@swipnet.se>
T i l l :  A l f  G r u v ö
<alf.gruvo@ebox.tninet.se>
>Ämne: Schackdrag från Ebbe
>Datum: den 14 maj 1998 02:00 >
> Hej igen!
> Jag spelar d7 - d6.

???????????

Hej! Menar du verkligen detta? Du
blir matt med D5-f7! Har vi olika

spelplaner? Jag har kollat igenom
alla drag - du ser dem i alla mina
brev även om om jag är PÅ något.
Vill du dra om? Det blir mer
intressant då?! Eller är det så att du
avsiktligt spelar så illa?
//alf

A980517

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 d2 - d4 e5 x d4
3 Sg1 - f3 c7 - c5
4 Lf1 -c4 f7 - f6
5 c2 - c3 d4 x c3
6 Dd1 - d5 Dd8 - e7
7 Sb1 x c3
---------------------------------
Hej!
Idag är det söndag och mitt huvud
känns så tungt. Vi hade fest här i
går kväll, det blev sent och det gick
åt mycket dricka. Efter en sådan
kväll är jag helt utslagen och orkar
inte göra någonting. Jag har legat
och slöat hela dagen - först nu
börjar livsandarna sprattla till lite
grand. Huvudet är alldeles tomt och
de tankar som blinkar till är alldeles
för rudimentära för att präntas ner
på dator. Vädret är äckligt vackert.
Fåglar sjunger. Luften är lagom
varm - det blåser inte engång. På
något sätt är det så perfekt att det
verkar overkligt.

Mina tomater har börjat blomma
och potatisen i växthuset är 20 cm

hög. Kanske blir det nypotatis till
midsommar.
Hur har det gått med plantorna som
jag hade med till dig? Du är mest
van att spela vit. Vem spelar du
med? Inger? Har du någon bekant i
Osby?
Din Söderhavs vision var mycket
vacker och fantasifull. I min
verklighet skulle jag få spader efter
två dagars idyll. Min kropp och
hjärna fordrar verksamhet - utom
när det är som nu. Semester är ett
ord som ger mig obehagskänslor.

//alf

E980518

Hej!
Det vackra vädret gör mig smått
konfys. Möjligen för att det rimmar
så illa med min sinnesstämning.
Men mest är jag nog frustrerad över
att inte kunna vara ute i solen så
mycket. Jag har väl nämnt, att jag
har vitiligo, d v s fläckvis avsaknad
av pigment. Mina ögon har också
blivit väldigt ljuskänsliga. Det
känns litet trist. Som barn älskade
jag att ligga i solen.

Frank Sinatra är död. Han var ingen
idol för mig (jag håller mig f ö inte
med några idoler), men det känns
ändå alltid lika vemodigt, när någon
som man  “växt  upp med”
försvinner. Tillvaron känns litet
fattigare. Vad man ändå är
konservativ! Ingenting får i viss
mening förändras. Och vilka
vanemänniskor vi är! Däremot är
jag inte politiskt konservativ i den
meningen, att jag tycker att allt är
bra som det är. Tvärtom tycker jag
som du, att det mesta är åt h.....e.
Jag får en föreställning om en stor
sal, mitt livsrum. Salens väggar
utgör samtidigt mina referensramar.
I salen finns de personer, som på
något sätt tagit del i mitt liv. Så
försvinner de till skuggornas land,
en efter en. Där det tidigare varit så
mycket liv och rörelse, blir det allt
tystare och ödsligare. Ensamhetens
kyla kryper allt närmare. Hu! Att
“det är vackrast när det skymmer”
är väl högst tveksamt!

Jag måste ha “slumrat” rejält härom
natten: varför slog jag ej heller c3 x
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b2?! Dagens drag: Sb8 - c6. Jag
spelar ibland schack med “Svennis”.
Vi gjorde lumpen tillsammans; låg
på samma lucka i 15 månader.
Sedan “låg” vi i Lund samtidigt.
Han är lärare i franska och engelska
vid gymnasiet i Älmhult. Gift med
en Hörby-flicka, Marianne Olsson.
Nå, han är betydligt bättre i schack
än jag (jag vinner högst vart 4:e
parti). Eftersom det är lättare att
hålla sig till e n färg, så får jag
alltid spela vit. Därför kännns det
nu ovant och litet konstigt att spela
svart.

Dina “satans plantor” mår väl;
blommar dock ännu ej.
Ebbe

A980519

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 d2 - d4 e5 x d4
3 Sg1 - f3 c7 - c5
4 Lf1 -c4 f7 - f6
5 c2 - c3 d4 x c3
6 Dd1 - d5 Dd8 - e7
7 Sb1 x c3 Sb8 -c6
8 a2 - a3
---------------------------------
Hej!
Jag kan se dig där du går i din stora
sal , omgiven av glesnande led med
bekanta och kända personer. Det är
ett motiv som man säkert gjort film
av - jag är säker på att jag sett något
i den vägen. Så försvinner de, en
efter en och du känner vemod och
ensamhet. Jag är nog inte så
påverkad av min omgivning, istället
verkar det vara en sorts biologisk
klocka som styr mig -kanske
biorythm.
Ebbe, jag tycker inte att du skall gå
omkring i den där salen och grubbla
över flydda dagar. Gå ut i stället
och sök nya bekantskaper, eller är
det för jobbigt? Eller vill du inte?
------

Ida g  h a r  ja g  s l u t för t  e t t
besällningsjobb åt en firma i
Halmstad, som i sin tur säljer min
l ö s n i n g  v i d a r e  t i l l  e n
underleverantör till Volvo. Det
h a n d l a r  om  a t t  s i m u l e r a
paraffindroppar på glasrutor - var
skall roboten pricka in dem? Det är
en komplicerad procedur som man
kan lösa med programmeringsbara

CAD-system, sådana som jag säljer.
Förutom att det är lönsamt är det
det roligaste arbete jag kan få. Ofta
är det väl så att de bäst betalda
jobben ochså är de roligaste och
mest intressanta. Det borde vara
tvärtom ur den eviga, mänskliga
rättvisetanken, men blir det aldrig.
Du känner naturligtvis till
Grönköpings veckoblad, men har
den kanske inte. Idag kom ett nytt
nummer med åtskilliga godbitar. Bl
a saxar redaktören ur andra
tidningar, t ex: Audis dieselversion
av A8 imponerar med sin låga
bensinförbrukning. (DN)
Enligt verket är det främst rovfåglar
som bör behandlas, eftersom vi vill
att de skall bli fler. Samma gäller
igelkottar, som dessutom trivs i
människors närhet. Skator, rådjur,
älgar och andra djur mår däremot
ofta bäst av att avlivas. (Land)
Vad sjöfarten beträffar påpekar Lars
Nilsson att den har fördelen framför
järnvägen att den kan trafikera
vatten. (Nya Lidköpings-tidningen)

Jodå, Frankie Boy är död - men det
berör mig inte det minsta. Men jag
blev förvånad av att höra hur alla
dessa kändisar bedömde honom -
jag hade ingen aning om att han var
sÅ stOR som sångare. Däremot har
jag läst boken Maffians Hämnd av
Sam & Chuck Giancana, två väl
initierade mafiosos. Och visst var
han inblandad, precis som alla
andra kändisar i USA. Politiker,
mafioso - alla har de samma gener.
Korrumperade, beräknande, falska.
Hur kan någon tro på deras tal? I år
blir det ingen röst från mig.
//alf

E980520

Hur gör ni när ni gör det eller “How
do you do”, som vi säger i staterna

Har jag förstått dig rätt, så har du
funnit din guldgruva i CAD. Det
låter verkligen intressant. Du borde
ha lätt att vara nöjd och glad.

Varför är dina brev så oregelbundet
strukturerade: ibland/ofta står det
bara några enstaka ord på en del
rader?

På söndag ska vi ritual-karnevala i
Lund. Elin ska figurera på en vagn;

A980523

VIT SVART
7 Sb1 x c3 Sb8 -c6
8 a2 - a3 d7 - d6
9 Sc3 - b5
Hej!
Olyckor och katastrofer kommer
alltid i grupp. Tre eller fyra DYK-
olyckor samma dag inom ett mycket
litet område. Tre bilolyckor på E4
vid Ljungby inom loppet av två
dagar. Det finns hur många
exempel som helst. Och när jag har
kommit som längst ner i min mörka
brunn, pajar två datorer, aktierna
går ner, ryggen, njurar och huvud
värker. Därför är jag tyst, tystare än
vanligt. Men ett schackdrag har jag
samlat ihop mig till. Du undrar över
hur min text ser ut när den anländer
till dig. (Din text ser hos mig ut
precis som du beskriver!).
Antagligen beror det på att vi har
olika program för att behandla text.
Normalt använder jag WORKS och
låter programmet bestämma radslut.
Sen kopierar och klistrar jag texten
till the mail.
Där uppstår förvirringen antar jag.
Du kommer att få all vår
korresondens i pappersform. I
pingst åker vi till Stockholm - för
övrigt är världen ganska plågsam
och mina tankar passar inte att
registreras i dator. //alf

nu minns jag inte som vad.
Pingsthelgen planerar vi att
tillbringa i Undenäs.

Sedan har jag avtalat med Kurt
Svensson att komma och hälsa på
honom i Grisslehamn.

Jag flyttar en bondlurk: d7 - d6.
Ebbe

E980524

Käre vän, det gör mig ont att höra,
att du har sådana smärtor. Triss i
smärtor är ju bara för mycket.
Jag förstår, att du är deprimerad.
Önskar att jag hade kunnat “heala”
dig med handpåläggning eller något
annat trix. Tyvärr har jag ej fått den
skojargåvan. Jag tycker fortfarande,
att du borde “söka” för dina
krämpor! Nog vore det väl värt ett
försök? Vissa homeopater når också
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häpnadsväckande resultat! Jag har
några namn och adresser, om du
skulle vara intresserad.

När jag skriver brev, är det som om
en författardemon stundtals tar mig
i besittning. Därför: ta mig inte så
bokstavligt! Jag irrar inte omkring i
en “sal”! Det där med att “skriva av
sig” gäller i ej ringa grad för mig:
När jag har skrivit något (ex-vis om
“salen”), så kan det strax kännas
onödigt att sända. Men då blir det ju
inga brev! Och så åker det iväg i
alla fall. Det är kanske därför
mångas alster inte kommer längre
än till skrivbordslådan.

Jag flyttar en odalman: a7 - a6 (jag
måste försöka få litet fart på
allmogen).
Ebbe

A980527

VIT SVART
6 Dd1 - d5 Dd8 - e7
7 Sb1 x c3 Sb8 -c6
8 a2 - a3 d7 - d6
9 Sc3 - b5 a7 - a6
10 Sb5 - c3
Hej!
Från botten på brunnen ser man
dåligt det helt uppenbara - alltså
drar jag mig tillbaka med ett
förlorat drag. Tänk att du aldrig
flyttar lika dumt som jag tror att du
skall flytta!
Inte tror jag att du irrar omkring i
en sal! Även jag kan gripas av
demonen och uttrycka mig i bilder.
Tag mig inte bokstavligt!
I dag har jag varit i Jönköping och
blivit datortomograferad. Man skall
ta reda på om det går att sätta
titanskruvar i min överkäke och
placera “tänder” på dessa. Min tro
är att det är bortkastad tid, pengar
och möda. I dag har jag också haft -
såvitt jag kan minnas- min värsta
huvudvärksdag på mycket länge.
Just nu är det bättre.
Dessa usla dagar har jag börjat läsa
Sinuhe, egyptern om igen - för
vilken gång i ordningen vet jag inte.
Mika Waltari hör till mina absoluta
favoriter när det gäller historiska
romaner. Han är otroligt noggrann
när det gäller att ha med allt som
den arkeologiska forskningen har

uppdagat för ett visst område och en
viss tid. Av alla historiska fakta
väver han en fantastisk, sällsam
historieväv med inslag av humor,
spänning, filosofi och en speciell
vemodskänsla.
Hans människor är antingen
trovärdiga historiska personligheter
eller lika trovärdiga vanliga
människor. -Och - hans språk är en
sorts poesi.
När Jonas kom hem från sin
egyptiska resa och berättade om vad
han sett kunde jag diskutera med
honom på lika villkor - även om jag
bara läst. Det är det fantastiska med
böcker. Om det är så att du inte har
läst något av Waltari så har du en
verklig läsupplevelse framför dig!
Sinuhe är hans absolut bästa, som
god tvåa kommer Mikael Hakim
och Mikael Ludenfot som tilldrar
sig i Europa och Turkiet under
religionskrigens tid.
I Sinuhe finner man all visdom om
människosläktet samlad i de olika
per sonernas ut ta landen  och
gärningar. Det som gör den så
speciell är att den tilldrar sig under
farao Echnaton, den första, kända,
kristne personen - 1000 år före
Kristus. Jag började denna gång
med del två - nu tänker jag fortsätta
med del ett.
Så här lyder Sinuhes slutord, när
han skrivit sina femton böcker,
förvisad ut i öknen av Horembeb :
Ty jag, Sinuhe, är en människa, och
som människa har jag levat i varje
människa som funnits före mig, och
som mänska skall jag leva i envar
mänska som kommer efter mig. Jag
lever i människans gråt och glädje, i
hennes sorg och fruktan lever jag, i
hennes godhet och ondska, i
rättfärdighet och vrånghet, svaghet
och styrka. Som människa skall jag
leva evinnerligen i mänskan, och
därför längtar jag inte efter offer i
min grav eller odödlighet för mitt
namn. Detta skrev Sinuhe, egyptern,
han som levde ensam alla sin
levnads dagar.....

Men kanske begriper man inte dessa
ord förrän man läst alla ord före
dem....

//alf

E980527

Hej!
Inger ska ha datorn, varför jag
endast hinner med ett schackdrag:
De7 -d7.
Ebbe

A980528

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 d2 - d4 e5 x d4
3 Sg1 - f3 c7 - c5
4 Lf1 -c4 f7 - f6
5 c2 - c3 d4 x c3
6 Dd1 - d5 Dd8 - e7
7 Sb1 x c3 Sb8 -c6
8 a2 - a3 d7 - d6
9 Sc3 - b5 a7 - a6
10 Sb5 - c3 De7 - d7
11 Lc1 - e3
Hej!
Stort tack än en gång för
filmsekvensen med den frustrerade
tjänstemannen! Det var vad jag
behövde nere i brunnen.
I schack gör du mig mycket osäker.
Jag anar ugglor i schackmossen och
väntar bara på ett förödande drag,
som i ett slag avgör partiet. Som det
står i boken: Svart drar och vinner.
Jag trodde att jag var klar med
macrosamlingen till Volvo-gänget,
men inte: Nu ökar de på med en
massa funktioner som fordrar skarpt
tankearbete. Antagligen går delar av
Pingsthelgen åt till detta, men då är
jag troligen i Stockholm hos Pia och
Kjelle.
Troligen - svärmor verkar mycket
sjuk och det är inte alldeles säkert
att vi kan åka. I morgon skall också
nya bilen leveras - blir det en
besvikelse eller.... Ofta är det så att
man lurar sig själv, förstorar och
förminskar i tankevärlden, gör om
och förfular eller förskönar.

Jag började om på Sinuhe, första
delen, och läser varje ord - det är
som poesi. I övrigt är världen precis
så galen som man kan förvänta sig.
Jag kan inte låta bli att göra
jämförelsen Indien-Pakistan kontra
Sveige-Danmark/Norge.
För två-trehundra år sedan bar vi
oss åt som sandlådepojkarna i
Indien/Pakistan, nu har vår tidigare
fiendskap och nationalstolthet ett
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sunt drag av ironi över sig. På något
sätt är vi mer vuxna just på detta
område.
Det som förvånar mig lite är att en
så stor mjoritet i de båda länderna
är sådana barnungar - att det inte
finns ett spår av visdom, klokhet.
Är vi så långt före i tiden när det
gäller synen på oss själva?
Och så går ytterligare en mördare
fri utan risk att åtalas. Av alla
teorier om Palmemordet är det bara
den om Christer Petterson som är
trolig. Jag är fullkomligt övertygad
om att han är skyldig - Lisbeth
Palme såg honom på nära håll. Men
den svenska rättvisan tar ingen
hänsyn till henne - på grund av ett
tekniskt fel vid konfrontationen.
Numera vet ju mördarna och
rånarna hur de skall gå fria och få
skadestånd. Regel ett: Alltid vara
minst två när man slår ihjäl någon.
Regel två:Skyll på varandra.
Tjusigt. Naturligtvis borde det vara
så, att om en domstol inte kan
avgöra vem av de två som är
skyldig, båda skall dömas som om
de vore skyldiga.

Hur är det? Har du läst Sinuhe? Om
inte, skaffa böckerna! Jag tror du
kommer att känna igen dig i
mycket.
//alf

E980529

Hej!
Det gläder mig å dina vägnar, att du
har så stort utbyte av att läsa
böcker. Mitt liv som bibliotekarie
känns då inte heller som helt
förfelat.
Jag lovar att läsa “Sinuhe”, så fort
jag får tillfälle. I den finns
förmodligen även tänkvärda saker
att diskutera.
I kväll har jag sett/hört “Tänkare i
tiden”. Det är en TV-serie med
Göran Rosenberg som intervjuare
och programledare. Han är riktigt
bra: avbryter sällan och då endast
med tänkvärda eller provocerande
inpass. Över huvud taget har jag
stor glädje av min TV. Epitetet
“dumburken”, tycker jag, är grovt
orättvist.

Nya kärnvapenprov. Jag håller med:
Vi lever i en galen värld! Att tro på
mänskligheten verkar vara minst
lika svårt och vanskligt som att tro
på Gud. Och det gängse receptet
“ekonomisk tillväxt” bara förvärrar
problemen på sikt.
Vad som behövs är s e l e k t i v
tillväxt, så att vi klarar såväl
ekonomi som ekologi. Och så detta
med k o n s e k v e n s e r n a ! Vi
borde nog ha en permanent
konsekvensutredning!
Tyvärr har politikerna till stor del
avhänt sig makten till den anonyma
“marknaden”, som dess värre har
profiten som helt dominerande
ledstjärna. När nu LO och “gemene
man” blivit stora aktieägare, har
denna ledstjärna blivit helt rumsren,
nästan sakrosankt: “vi måste tänka
på våra aktieägare, inte minst
s m å s p a r a r n a  o c h
pensionsfonderna!” Nej, det
anonyma, ansvarslösa ägandet är
definitivt ingen bra lösning.
Alltihopa är så idiotiskt, att man vet
inte om man ska skratta eller gråta
åt eländet.

Jag flyr - till landet. I morgon åker
vi till Undenäs och stannar över
helgen.

Jag flyttar hästen: Sg8 - e7 (nej, det
är inget matt-hot).
Ebbe
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