
A980603

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 Sg8 - e7
12 Dd5 - f7!
Som du ser kan jag inte låta bli att
kata mig utför stupet med ett
lockande SCHACK! Du har
naturligtvis förutsett alla mina drag
och håller på att gillra en smart
fälla. Men du måste väl ändå flytta
kungen till d8? Om du gör det
tänker jag flytta mitt torn, a1-d1.
Tror jag.
Vi var i Stockholm och hälsade på
P i a / K j e l l e / F r i d a / T o r a  i
pingsthelgen. Nya bilen fungerade
perfekt. Den var så tyst som jag
väntade mig, lika bra som en bil i
250000 kronors klassen. Jag är
helnöjd och begriper inte varför
Xsaran inte säljs i fler ex. Men
svenskar gör som Svensson - köper
det alla andra har.
Stackars Sune, min bror, har haft
s t o r a  p r o b l e m  m e d
skattemyndigheterna, som bråkat
om hans flygplan. Det har gjort
honom sur, förbannad, förorättad, m
m. Nu är hans ambition att lura
skattemyndigheten på så mycket
som möjligt - det lär vara lätt för
den som verkligen vill, därför att
tjänstemännen är sådana klantar.
Totalt är jag säker på att staten
förlorar i fallet Sune Johansson.
Nu har han köpt en båt istället. Om
två år räknar jag med att han
skaffar ballong eller stridsvagn. -
Man måste pröva allt! som han
säger.
Den s k sommaren har brutit in med
hårt arbete från morgon till kväll.
Det är otroligt mycket som skall
uträttas - jag trivs inte om jag inte
få r  p l a n er a  och  för ä n dr a
omgivningen. Jag har hittat en ny
svensk författare som verkar läsvärd
- Marie Hermanson. Har du hittat
Sinuhe?//alf

E980604

Hej!
Så är man då tillbaka till
bekvämligheten igen efter några
härliga (vackert väder!) men ganska
jobbiga dagar  på  “landet”
(egentligen vid sjön).
Det är med viss bestörtning jag
noterar, att jag orkar mindre för
varje år. Var ska det sluta? Det
började inte helt lyckat. Jag skulle
plocka upp Inger (som varit i Borås
sedan i onsdags) i fredags kl 18.15 i
Jönköping på järnvägsstationen.
Kl 20 hittade jag henne på
busstationen. No comments!
Vi medförde på biltaket en duxsäng,
som vi fått överta från några
bekanta som flyttar från Osby till
Lund. Nästa dag skulle vi ha upp
den på andra våningen -vilket
visade sig vara lättare sagt än gjort.
Sängen är stor, tung och otymplig.
Efter att ha kämpat med den en
dryg halvtimme i den trånga
trappan gav vi upp. I utmattat
tillstånd reste vi så en stege mot
balkongräcket.
Jag bar underifrån och Inger drog i
ett rep från ovan. Stundtals fick jag
balansera sängen på huvudet.
Fullkomligt livsfarligt och säkert en
syn för gudar!
Med en sista kraftansträngning
lyckades vi så få den över
balkongräcket.

I går var det dags för en ny, stor
fusion i företagsvärlden: Stora och
E n s o .  D e s s a  s t o r a
sammanslagningar sägs vara så bra
för ekonomin. Men lika ofta är det
konkurrens, som är så nyttig. Hur
ska man ha det egentligen? “Ugh,
vit man tala med kluven tunga!”

Post-reflexion till mitt föregående
brev: Marknaden är fantastisk; den
har faktiskt lyckats med konstycket
att ta större delen av folket som
gisslan!

Jag förstår inte riktigt din tro på
kärnkraften. Du har säkert hört alla
argument för och emot. Men en
aspekt, tycker jag, är försummad:
Sårbarheten, risken att bli ett offer
f ö r  t e r r o r i s m e n .  V i l k e t
utpressningsobjekt! “Gör si och så .
. . . annars bombar vi ett kärn-

kraftverk!” Nästan vem som helst
kan ju tillverka en bomb och fixa ett
flygplan (du och Sune skulle nog
klara av det). Enbart ett bluffhot
skulle säkert skapa stora skälvan.
Hotbilden skrämmer mig och jag
skulle inte bli särskilt förvånad om .
. ..
När desperationen stiger . . . . .

Vid det här laget är du nog trött på
mina politiska resonemang. Jag tror
mig förstå, att du är mera
intresserad av mänskliga relationer
och deras kvaliteter. Men om dessa
är det svårt att teoritisera. Som man
säger: Tycke och smak skall man
inte diskutera! (Men det kan man
kanske?)

Roligt att du är nöjd med Cittran.
Jag är litet nyfiken på pris,
prestanda, etc.

Jo, jag flyttar Kungen: Ke8 - d8. Du
svarade med: Ta1 - d1. Jag svarar:
Se7 - g6.
Ebbe

A980604

VIT SVART
11 Lc1 - e3 Sg8 - e7
12 Dd5 - f7! Ke8 - d8
13 Ta1 - d1 Se7 - g6
14 Le3 x c5
Det måste ha varit en härlig syn när
du och Inger installerade sängen.
Av din  berät telse får  jag
associationer till Åsa-Nisse på
äventyr!
Xsaran kostade 165000:- Det är då
en tämligen lyxig modell med
avancerad radio, som kan styras
från ratten, elektriska fönsterhissar,
sido-airbags, luftkonditionering
(freonfri!), lättmetallfälgar, ABS-
bromsar, silver-metallic-lack osv.
Motorn är på 1,8 l 16 ventiler, 112
hk. Men - det finns så många
liknande, så varför Xsara? Jo, den
var TYSTYARE än alla andra i
klassen, även i farter kring 130.
Man sitter mycket bekvämt.
Garantin gäller i TRE år eller
12000 mil, bättre än någon
konkurrent. Rostskydd 6 år - sämre
än flera andra. Den är mycket
genomtänkt i många detaljer. När
man gör om den till lastvagn finns
det en plats för bakre nackkuddar,
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som man annars inte vet var man
skall lägga.
Det finns ett automatiskt barnlås -
man ser från förarplatsen om
dörrarna är spärrade eller inte.
Backspeglarna kan ställas med en
“jojstick”. Det finns klocka,
utetermometer, dimljus fram och
bak.
Den är ovanligt rymlig - under
hattyllan platsar 408 liter, mer än i
någon konkurrent. Klädseln är
snygg och finns även på baksidan
av baksätet - bra när man fäller ner
det. Då har man 145 cm plant
utrymme att lasta på.
Motorn är inte inkörd - den har ett
annorlunda vridmoment/varvtal än
ex vis Polon, och verkar lite slöare
än den borde göra. Troligen blir det
annorlunda efter inkörningen.
Det enda man kan anmärka på är
att instrumentbrädan speglar sig i
vindrutan vid motljus.

Om kärnkraft tycker jag så här:
Miljö - den största katastrofen är
den okontrollerade försurningen.
Denna förbränning av av allt, kol,
bio, olja, osv är smygande
ansvarsbefriad,
OKONTROLLERAD. Säkerhet -
Salt är ett ämne som är mycket
vattenlösligt. Ändå finns det
saltgruvor där salt - oinkapsklat -
klarat sig i miljontals år.
Varför skulle vi inte kunna förvara
avfall - inkapslat, kontrollerat - tills
vetenskapen klarat av problemet
med att att använda det till någor
nyttigt? Hur många människor har
dött i kolgruvor, av att dammar
raserats? Hur många har omkommit
i andra energikatastrofer? Och hur
många när det gäller kärnkraft? -
Tjernobyl, Three Mile Island?
Är det förgiftningen man är så rädd
för? Ibland undrar jag om det finns
någon gräns för mänsklig dumhet.
Antag att ett hotell i Kuala Lumpor
rasar i hop. 200 människor dör. En
samvetslös byggnmästare har använt
dålig cement. Alltså - vi måste akta
oss för att bygga hotell här i
Sverige. Och inte bara det - vi
måste också hindra all forskning
kring hotellbyggande - ja du förstår
vad jag menar....
Men man kan inte jämföra hotell
och kärnkraftverk! Visst kan man
det. Det finns idag kärnkraftverk

som är så säkra att inte ens dina
terrorister skulle klara av att
sabotera dem med någon
utpressningseffekt. Men i die
dumme Swedens land är det
förbjudet att forska, förbjudet att
tänka, förbjudet att bygga....
Bara att öka försurningen tack vare
dessa fundamentalister i Centern
och tack vare en maktgalen,
intellektuell krympling vid namn
Persson.
För övrigt: Om det är så att
människan inte klarar av sin egen
utveckling mot bättre
levnadsvillkor, ökat förstånd, ökad
humanitet m m, m m - vad har då
den mänskliga rasen för
berättigande? - Låt den gå åt
helvete!!!
//alf

A980605

VIT SVART
11 Lc1 - e3 Sg8 - e7
12 Dd5 - f7! Ke8 - d8
13 Ta1 - d1 Se7 - g6
14 Le3 x c5 Sg6 - e5
15 Lc5 - b6!! ???
Jag förstår om du var trött när du
flyttade hästen. Såvitt jag kan se har
du ramlat i en fälla eller låter du
mig vinna?

Hela dagen har jag haft ont i
huvudet, men arbetat ändå. Nu är
jag mycket trött och orkar inte
skriva något intressant. Men
DRAGET måste jag skicka!
//alf

E980606

Grattis än en gång! Om du vill, kan
jag göra om draget: Dd7 x f7. I
annat fall börjar vi ett nytt parti (om
du så vill). Jag spelar vit: e2 - e4.
Inte heller jag orkar skriva brev i
kväll. Men vi kan väl köra schack
tills vi får ny ork och inspiration!?
Ebbe

A980607

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 Sg1 - f3 Sb8 - c6
Hej!
Huvudvärk har jag haft sedan

E980607

“Hå och hej med farbror Frej!” Here
we go again; jag flyttar hästen: Sg1
- f3.

Det verkar vara en formidabel bil du
lyckats skaffa dig. Man blir enna
avundsjuk!

Det är ju förskräckligt, att du jämt
ska ha sådan huvudvärk! Vad beror
den på? Stress kanske? Har du
“sökt” för den nån gång? Kanske
vore det idé att konsultera någon
homeopat (om du redan sökt läkare
förgäves)! Jag känner till några,
som rekom-menderas av tillförlitliga
personer i min vänkrets. Säg till om
du vill ha namn och adresser!

Det finns en gåta till: Vart tar de
döda vägen? Har jag berättat, att jag
“sett” ett antal döda? Jo, det är
mycket märkligt: i mötande bilar
har jag sett mina föräldrar, min
första fru, Ove Rainer, Olof Palme
och kanske någon till! Jag har sett
dem så tydligt, att jag varit beredd
att vända bilen -vilket jag kanske
också hade gjort, om jag varit
ensam i bilen! Jag har funderat på
den  dä r  för k l a r i n gen  m ed
varseblivning (du vet - jägaren som
blir varse en “älg” och skjuter
ex-vis en ko). Men jag tycker inte
att det stämmer i mitt fall: jag satt
ju inte och tänkte på dem jag blev
varse (eller gjorde jag det -
undermedvetet?) Konstigt är det i
varje fall!

Det är nog dags att gå och lägga
sig! Jag gör det. God natt!

A980606

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
Det blir så tråkigt utan damer, så
jag fortsätter på alt. två. Även
denna dag har tröttat ut mig
fullständigt. Väntar på kraft och
inspiration!
//alf
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Det är sent och jag är så trött i
kväll. Ett schackdrag är allt jag
orkar åstadkomma: Sg6 - e5.
Ebbe
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barndomen. Jag har diskuterat med
läkare och prövat naturmedicin. Nu
är jag så gammal så jag tror inte att
något kan bli bättre - att det helt
enkelt är mitt naturliga tillstånd.

Intressant med vart de döda tar
vägen. Min granne sa i går att hon
träffat sin pappa i huset - han dog
för ett år sedan och hon med familj
har övertagit huset.
Ser du dina personer enbart i bilar?
I så fall kan de ju vara så att
otydlighet, avstånd m m kan ge dig
intryck av absolut likhet när den
verkliga personen bara har några
drag gemensamma med din bekant.
För det kan väl inte vara så att du
ser bilar med enbart döda personer -
bilar som inte existerar för en
krock?
Man kan också tänka sig att du ser
en bil med en för de flesta tom
plats, en plats som är upptagen av
Palme eller någon annan död - men
bara vissa personer kan se honom,
däribland du.
Det är ju också så att vår hjärna
lever sitt eget liv och att vårt
medvetna jag har väldigt lite
kontroll över verksamheten.
Det kan mycket väl vara så att din
hjärna - inte DU sysslar med
minnen av döda personer medan
DU är sysselsatt med att exvis köra
bil. Så möter du en bil - dina ögon
förmedlar en bild av en person och
det blir en krock med din
minnesupptagna hjärndel som i
hastigheten får ditt medvetna jag att
“se” en omtolkad person.

E9806072

OK. Vi får väl lämna mysteriet med
döda, som “går under jorden”. Ett
smått kusligt ämne! Många lär vara
livrädda för att bli levande
begravda. Mest kända är kanske H
C Andersen och A Nobel. HCA
placerade varje afton på sitt
nattduksbord ett kort med texten
“Obs! Jag är skendöd!” A Nobel
föreskrev i sitt testamente, att hans
pulsådror skulle öppnas efter hans
död. Vi skall nog lämna detta
ämne!

Jag flyttar Löparen: Lf1 - c4.
Ebbe

A9806072

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 Sg1 - f3 Sb8 - c6
3 Lf1 - c4 Sg8 - f6
Hej!
En snabb retur så vi får igång
spelet! Hur var det han sa: - Döden
är fantastisk! Ett fenomen som
ALLA skall utsättas för. Och du vet
inget om HUR! Snabbt, smärtfritt,
plågsamt, långsamt - eller det värsta
tänkbara - att vakna i en kista! HU!
När jag fyller år numera firar jag
omvänt. I år fyllde jag 14 - nästa år
13. Födelse och död lär vara samma
sak, fast omvänt. Döden är som
Sverige - fantastisk(t)!
//alf

E980608

Hej igen! (“här går det undan med
den billiga leverkorven!”) Jag flyttar
också en häst: Sb1 - c3.

“Döden är fantastisk!” Vem sa det?
Jag känner inte igen det.
Hur har du kommit fram till, att du
ska bli 80 år? Själv har jag tänkt
mig 79. Skämt åsido - jag förstår
poängen med ditt räknesätt: Där
omkring ligger den genomsnittliga
livslängden för män i Sverige. Att
som du göra en nedräkning ger
naturligtvis ett riktigare perspektiv
på det liv som återstår.
Man vill ju gärna tro, att man är
odödlig (kan man i själva verket
föreställa sig själv som död?). Vi
tycker det är hemskt att höra, att en
viss person av sin läkare fått si och
så många år kvar att leva. Men det
gäller ju oss alla. Alla har vi vår tid
utmätt.
Det “lustiga” är, att de, som
uttryckligen fått sin tid utmätt,
börjar leva på ett annorlunda vis, får
delvis nya värderingar. Detta borde
lända till viss eftertanke även för
oss andra. Som det så uppfordrande
står på varje kyrkogård: “Herre, lär
oss betänka huro få våra dagar äro
på det att vi må undfå visa hjärtan!”
Så fick även du ett gudsord!
Ebbe

A980608

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 Sg1 - f3 Sb8 - c6
3 Lf1 - c4 Sg8 - f6
4 Sb1 - c3 Lf8 - b4
Hej!
Inte kan jag göra ett spegeldrag -
nej lite djävligare får det vara.
Om den fantastiska döden har ingen
utom jag talat. Visserligen skrev jag
om “han”, men döden är lite av tabu
i Sverige. Tacka vet jag irländarna!
Dom vet hur en begravning skall
dras!
Peter Noll har skrivit en bok med
titeln “Den utmätta tiden”. Han blev
sjuk i cancer, 55 år. Vägrade
operation av olika orsaker och
beskriver i boken hur hans liv
förändras.
Finns det verkligen gudsord? Är
inte allt skrivet kommet från dessa
el ä n d i ga  k r yp  som  ka l l a s
människor? För övrigt anser jag att
Sinuhe, egyptern bör läsas!
//alf

E980609

Hej!
Jag gör kort rockad: 0 - 0.

Nu har jag tagit fram två
homeopater åt dig - antingen du vill
eller ej.

1) Jörgen Åsvärd. Hyltebruk, tel.
0345-711 24. Ev Uppsala tel. 018-4
6 40 40.
2) Leif Lindberg. Örkelljunga, tel.
0435-530 73. (Det finns även en
duktig homeopat i Löddeköpinge,
som heter Oli (Olli?) i förnamn)

Jörgen Åsvärd botade på några
månader Svennis´ psoriasis (främst
med diet). Svennis hade tidigare
under drygt ett år stått under
konventionell läkarbehandling, t o
m varit inlagd på hudkliniken i
Lund (högsta specialistvård alltså!).
Det bör ha varit genant för läkarna,
kan man tycka!

Lei f  Li n dber g  h a r  Ma r g i t
rekommenderat. Margit Nilsson-
Lindvall är en Hörby-flicka, som var
min kollega vid gymnasiebiblioteket
i Älmhult. LL sägs ha botat Margits
svägerska från ett antal krämpor, t o
m cancer om jag inte minns fel.
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Såväl Svennis som Margit är
mycket nyktra, sakliga och
trovärdiga personer. Jag har aldig
tidigare trott på homeopater. Men
nu har jag med egna ögon sett
Svennis bli bra. Så - varför inte
göra ett försök!
Ebbe

A980609

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 Sg1 - f3 Sb8 - c6
3 Lf1 - c4 Sg8 - f6
4 Sb1 - c3 Lf8 - b4
5 0 - 0 d7 - d6
Jag tackar för din omsorg med
homeopat-hänvisningar! Vi får se -
när det gäller mig själv.
Jag har en granne, vars inneboende
systerson lider av en periodvis
svårartad psoriasis. De skall få
telefonnumret till Åsvärd - det vore
fantastiskt om grabben kunde få
hjälp.
D u  h a r  t a l a t  o m  b o k e n
Globaliseringsfällan - eller? Idag
har jag beställt den från en
bokklubb - på rea, 59:-. Visst har du
läst den!? Idag på morgonen hade
jag inte huvudvärk, därmot kände
jag mig allmänt slö och initiativlös -
var sömnig och tyckte att livet var
m en i n gs l ös t  -  e l l er  m er a
meningslöst än normalt.
DÅ MÅste man kolla BIO-rythm!
Har du sett - inte en enda kurva
över nollinjen! Det är ändå något
visst med BIO. Jag bestämde mig
direkt för att ha Söndag - jag har
ändå arbetat normalt 9 dagar i
sträck.
Det är märkligt med Luther-
moralen, hur den så att säga under
400 år satt sig i generna på stackars
svenskar. Arbetar man inte känns
det konstigt. Inte som dåligt
samvete men just felaktigt, ungefär
som att svära i kyrkan.
Tänk så mycket man orkade förr!
Jag skulle köra jord på tomten i går
och hindrades av jättestora rabarber
- de stod alltså i vägen. Förr när
inga fanns köpte jag och gjorde vin,
massor av vin. Så började jag leta
efter mina vinböcker och fann dem
inte. Däremot alla vinetiketter jag
ritade på 70-talet. Originella måste
jag säga. En enda person förstod

dem (förutom undert.), och ville ha
kopior att placera på väggen som
konstverk. Enda gången det
produceras konst är när producenten
är djupt olycklig - som Munch, van
Gogh. När jag nu ser på mina
etiketter minns jag så mycket som
dränkts i ålderns vemod. Jo.
//alf

E980610

Mitt drag: d2 - d3.

Betr. “Globaliseringsfällan”: Boken
har nyligen fått en kritisk motvikt i
Johan Ehrenbergs “Myten om
globaliseringsfällan”. Jag tror den
heter så - är ej helt säker.

Nu står makan över mig och ska ha
datorn.
Ebbe

A980610

VIT SVART
4 Sb1 - c3 Lf8 - b4
5 0 - 0 d7 - d6
6 d2 - d3 Lb4 x c3
En av mina käresta böcker lånade
jag ut till någon för kanske 10-15 år
sedan. Sen glömde jag till vem. Det
var Fynd Forskare och Forntidsgåtor
av Ceram.
Varje gång jag har kommit till en
bokhandel eller ett antikvariat har
jag frågat efter den. Alltid -Nej. För
några dagar sedan var jag inne på
nätet och Internetbokhandeln. Där
fanns en antikvariat-knapp, och via
den och Libris boksök fick jag in en
förfrågan.
OCH IDAG ringer en herre och
frågar om jag vill ha boken. Den
har tydligen funnits i flera upplagor
på 50- och 60-talet, men han har en
55:a, samma som jag blev av med.
120:-  +  por to med bi lagt
inbetalningskort. Förutom Sverige
och Döden är Internet fantastiskt!
Det regnar här som om det vore
regnskog här. Det blåser som om
man vore på havet. Då kan man
trots den lutherska genen sitta inne
och försjunka i böcker eller annan
stillsam sysselsättning. Fast varar
det för länge kommer jag att
explodera!
För övrigt anser jag att Sinuhe bör
läsas.
//alf

E980611

Jag slår tillbaka: b2 x c3.

Betr. BioRythm: Jag borde ha haft
en downperiod i mitten av maj. Jag
märkte ingen som helst förändring -
inte ett skvatt! Men jag vill inte
polemisera med dig om detta. Du
tycks ha funnit nån slags försonande
förankring i BioRythmen och då
skall inte jag störa.

Jag har talat med Svennis om
psoriasis och fått ta del av hans
dietlista: Vissa saker bör undvikas,
medan andra bör föredragas. U n d
v i k e s F ö r e d r a g e s potatis
råris, pasta, spaghetti tomater
rotmos kaffe, té Idékaffe vitt,
raffinerat socker rårörsocker, brun
Farinsocker vitt bröd grovt bröd,
knäckebröd mjölk vispgrädde ost (i
synnerhet mager ost) smör fil,
youghurt (i synnerhet mager)
gräddfil, creme fraiche godis,
choklad kokta grönsaker: morötter,
broccoli, blom-läsk, light drycker,
Coca-cola kål, etc. honung päron,
plommon, bananer, annanas sura
saker, citrusfrukter jordgubbar
ättika, vinäger histaminhaltiga
ämnen röd paprika grön paprika öl,
vin (i synnerhet rödvin) renat,
vodka griskött vilt, nöt, fågel, fisk,
ägg skaldjur: krabba, m fl räkor fet
fisk: ål, lax

fiskolja i kapslar “Omega”

vitamin- och mineraltillskott
“Omnibionta” infektioner, stress sol
och salta bad

Denna diet hjälpte i varje fall
Svennis. Vi får hoppas, att den även
biter på grannen!
Ebbe .

A980611

Hej!
Din (eller Svennis) lista är säkert
mycket intressant - om jag hade
kunnat se den.
Kommer du i håg fenomenet med
hur texten ser ut när den kommer
fram? Ett ord på en rad? Din lista
ser säker fin ut i DITT program,
men hos mig är det spagetti.
Jag kan inte avgöra vad som är
lämpligt eller olämpligt. Jag har för
sökt med olika metoder men
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eftersom det är viktigt att listan är
absolut rätt ber jag dig att repetera
så här:
Lämpligt: Det, och det; och det, och
det och det-----------------

Olämpligt: tobak, bark, småsten,
.......

dvs - inga spalter och kolumner! Jag
återkommer med schack!
//alf

A980612

Hej!
Ditt brev var synnerligen intressant!
Skrattade högt på ett ställe! Jag
återkommer!
Schack: h7 - h6.
//alf -

E9806112

OK. Jag repeterar dietlistan för
psoriasis-patienter.
O l ä m p l i g t:
potatis, tomater, kaffe, té, vitt bröd,
kakor, mjölk (i synnerhet mager),
ost, fil, youghurt, vitt socker, godis,
choklad,läsk , light drycker, Coca-
cola, honung, päron, plommon,
bananer, annanas, öl, vin (särskilt
röd),  gr isköt t ,  sura  saker ,
citrusfrukter, ättika, vinäger,
histaminhaltiga ämnen, jordgubbar,
skaldjur (särskilt krabba och
ostron), röd paprika, infektioner och
stress.

L ä m p l i g t:
råris, pasta, spaghetti, rotmos, kokta
g r ön sa ker ,  g r ovt  r å gbr öd ,
knäckebröd, smör, creme fraiche,
gräddfi l ,  vispgrädde,  r enat
brännvin, vodka, vatten, fågel, fisk,
vilt- och nötkött, räkor, fet fisk (t ex
ål och lax), grön paprika, fiskolja i
kapslar “Omega”, vitamin- och
mineraltillskott “Omnibionta”, sol
och salta bad.

Jag har nu läst de första kapitlen i
“Sinuhe”. Anslaget påminner om
Predikaren:
“Fåfängligheters fåfänglighet - allt
är fåfänglighet!” Kan det verkligen
vara rätt kost för dig (och mig) med
din svartsyn?

Nu närmade vi oss Gud igen
(åtminstone tangerade). Jag tyckte,
att jag kom på ett bra “gudsbevis”
the other day. Som religiös skulle
man kunna säga: “Guds existens
kan ur vårt jordiska perspektiv
aldrig bevisas. Men vi kan bevisa
önskan och behovet av Gud. I den
meningen existerar Gud högst
påtagligt för oss.” (Resonemanget
kan måhända även tillämpas på din

Bi or yt h m !)  Kr i t i ker n a  ka n
naturligtvis hävda, att frågan - det
ev. behovet av Gud -då måste bli
föremål för folkomröstning.
Med globalt perspektiv skulle
resultatet troligen bli mycket
skiftande. I det sekulariserade
Sverige skulle svaret förmodligen
bli “nej”, medan ex-vis de islamiska
länderna skulle svara övervägande
“ja”. Och så är man tillbaka vid
utgångspunkten: Antingen måste
Gud bevisa sig själv, eller måste
frågan avgöras i god demokratisk
ordning.

Du säger: “Jag tror ingenting, men
håller allt för möjligt.” Det låter
tjusigt, men är det verkligen
genomtänkt? Antag att någon sa till
dig: “Du är en dj...la idiot!” Skulle
du då svara: “Det håller jag för
möjligt.” I så fall blir även ditt
uttalande idiotiskt. Det blir ett slags
meningslöst cirkelresonemang.

Även jag har dagar, som kan
kännas särskilt svarta och tunga.
Men jag tror mera på klimakteriet
än på BioRythm.

Kan du hjälpa mig med ett
“matematiskt” problem! Det
uppstod i går vid riksdags-debatten i
TV. Birger Slug föreslog, att 35-
timmars arbetsvecka borde införas
för att minska arbetslösheten. Alf
Svensson svarade: “Kakan blir inte
större av att delas i 20 bitar i stället
för i 10. Detta är väl nästan ett
axiom!” Förstår du A Svenssons
“axiom” som svar på förslaget, att
dela kakan i flera bitar?

Nu ska jag kolla, om du sänt något
schackdrag.
Ebbe

A9806122

VIT SVART
6 d2 - d3 Lb4 x c3
7 b2 x c3 h7 - h6

Vi börjar med biorythm och min
sats Jag tror inte på någonting, men
finner allt möjligt.
Det gäller ju även biorythm! Inte
tror  jag på detta. Däremot
konstaterar jag att det ibland
stämmer för mig personligen, men
långt ifrån alltid.
Vidare konstaterar jag att en mängd
människor tar det hela på blodigt
allvar - så som jag tidigare berättat
om sjukhus, taxi m m, där man
försökt att statistiskt bevisa
fenomenet.
När jag såg att mina kurvor var
under strecket samtidigt som jag
kände mig nere tyckte jag att det
var en kul grej - inte något som
betyder det ena eller andra.
Beträffande att vara en idiot eller
inte: För mig är personens uttalande
-Du är en djävla idiot! - prov på en
ÅSIKT, inte ett FENOMEN.
Vederbörande anser att jag är en
idiot, och det får han gärna göra.
För att upphöja åsikten till fenomen,
måste vi först definiera ordet idiot -
ev också skillnaden mellan idiot och
djävla idiot.
För de flesta betyder idiot dum = att
ha låg intelligenskvot, och är
dessutom negativt förstärkt för att
förolämpa. Därmed är  hans
uttalande helt felaktigt när det
gäller mig -även om jag inte direkt
kan bevisa det - men det kan ju inte
han heller .  Däremot skulle
påståendet kunna vara sant om han
sade det till någon annan - en
person med omvittnad låg IQ.
Då gäller fortfarande min sats -
även om den i sammanhanget är
onödig. Det är  möjligt att
vederbörande är idiot eller en djävla
dito (efter fastställd definition av
orden) - men det är inget som jag
behöver tro på eller lägga mig i.
T r o n s  t v i l l i n g b r o r  ä r
fun da m en t a l i sm en .  Den  ä r
inskränkt, farlig, intolerant, grym -
allt negativt i mina ögon. ---
Inte tycker du att frågan om Guds
existens kan avgöras genom
folkomröstning!? Det är ju detta
som är en smula löjligt, att en del
människor säger JAG TROR!!!
medan andra om samma fenomen
säger JAG TROR INTE!! Och detta
kan de hålla på med hur länge som

Internetmail Ebbe - Alf juni 1998

win/mailea06.dtp -5-



E980612

Hej! Roligt att du uppskattade mitt
senaste brev! Men som sagt: Ta mig
inte så allvarligt! Det är mycket
“spånad”.

Jag kompletterar dietlistan med
några saker, som jag tyvärr glömde:
L ä m p l i g t:
Rårörsocker, brun Farinsocker,
Idéka ffe  (h el s t ) ,  f r ys t or ka t
pulverkaffe (som ej innehåller
garvsyra) . Rårörsocker hittar man
nog endast i hälsokostbutik.
Något av tumregel:
Undvik r ö d a grönsaker, frukt och
bär: ex-vis röd paprika, tomater,
jordgubbar, etc. och rödvin.

Jag rör på allmogen: h2 - h3.
Ebbe

helst utan att n övertygar den andre
eller lyckas bevisa det ena eller
andra - just för att själva begreppet
BEVISA inte kan användas om
sådana frågor.
Bevisa - det kan man göra inom
matematik o dyl. Nej - en kaka blir
inte större för att man delar den i
fler delar - däremot räcker den till
fler. Det är väl detta herr Slug
menar, även om man inte alltid kan
tillämpa metodiken på arbete.
Alf S menar väl att det inte hjälper
med förkortning av arbetstiden för
ingen skulle gå med på att få lönen
minskad i motsvarande grad. - F ö
vet jag inte alls vad politiker menar
med sina ord.
I dag råkade jag slå på TVn när jag
var tvungen att vila mig en stund
efter trädgårdsslit. Göran Rosenberg
diskuterade med någon om bl a
moral - det var oerhört intressant
tyckte jag - naturligtvis eftersom
mina egna tankar om liknande
frågor stämde överens med
filosofens. Sådana är vi - eller
åtminstone jag!
Sinuhe betyder inget för min svart-
eller vitsyn. Den visar bara på ett
poetiskt, vackert, spännande,
lärorikt sätt att människan alltid
varit en bakterie i en möjlig
skapares nöjesgröt. Tid för en
Pripps stark! Godnatt!!
//alf

A980613

Hej!
Efter en lång dags färd mot natt är
hela jag trött och grinig. Det blir
bara ett schackdrag: h7 - h5. Låt oss
ha et t  r ikt igt  blodbad på
centerpolitiker!
//alf

E980613

Hej! Jaha nähä - en del saker får jag
nog försöka reda ut litet bättre.

Visst låter det litet tosigt att
folkomrösta om det ev. behovet av
Gud (men visst är väl religion också
litet tosig - “don efter person”).
Emellertid tyckte jag, att det var en
l og i sk  kon sekven s  a v det
resonemang jag förde.
Men jag har nog kommit snett på
det. Jag blandar samman religion
och politik. Religion intresserar mig
faktiskt ganska litet; tror att jag
saknar religiös begåvning. Vad jag
“är ute efter” egentligen, är nog
mera en vis och mäktig, karismatisk
general-sekreterare för FN.
I realiteten synes detta vara en
omöjlighet. Men det som är litet
tosigt brukar religionerna klara av.
D e  h a r  j u  o c k s å  e t t
världsomspännande nätverk. Därför
denna förhoppning på religionernas
Gud.
“Kyrkan samlar västerlandets folk”
löd en kapitelrubrik i vår
historiebok. Jag minns den väl,
eftersom jag tonsatte den under en
tråkig lektion (kan vissla den för
dig någon gång). Det är väl något
sådant, som spökar i hjärnbarken.
Well, något måste väl göras för att
hindra jordens undergång. Har du
någon bra lösning?

“Jag tror ingenting men håller allt
för möjligt”. Denna din maxim
roade det mig att försöka testa på
dig själv för att se om den höll “i
alla väder”.
I provokativt syfte tog jag därför till
det värsta uttryck, som jag kunde
komma på. Tyvärr missförstod du
mitt “upplägg” och snedtände.
Som jag ser det, kunde du ganska

enkelt försvarat din maxim genom
att säga: “Det tror jag inte - men det
är möjligt”, vilket kunde tolkas som
klädsam blygsamhet eller upphöjd
ironi. Det kunde du också tryggt ha
kunnat kosta på dig i förvissning
om, att ingen vettig människa
ifr ågasät ter  din  in tel l igens.
Tvärtom!
Och nu kan jag berätta en rolig
historia: Jag var på besök hos Kurt
Sven sson ,  som  bodde vi d
Höörslinjen, när du råkade cykla
förbi. En tant, som också var på
besök, vände sig då till Kurts mor
och  sa  i  sm å t t  vi ska n de,
hemlighetsfull ton: “Den pojken ska
vara överbegåvad!” Det lät så
komiskt! Kurt och jag har sedan
använt den frasen i andra
sammanhang -alltid med lika gott
resultat.

I morgon åker vi till Undenäs. Hur
länge jag stannar är ännu inte
bestämt. Kanske åker jag hem efter
midsommar och återvänder följande
ve c k a .  D u  h a r  vä l  m i t t
telefonnummer: 0505-202 49. PL
9338, 546 94 Undenäs.
Hur vi ska göra med schackpartiet,
vet jag inte. Vad tycker du? Kanske
kommer du och hälsar på mig i
sommar? Du är välkommen!
Ebbe

A9806132

Ebbe, inte snedtände jag på ditt
roliga brev, som jag skrattade högt
åt!
Just detta där du försökte reta mig
med min maxim. Jag tyckte det var
toppen och försökte simulera ett
svar som om jag tog det på allvar.
Jag är inte ett skvatt känslig för
uttalanden om min s k intelligens
-tvärtom anser jag för det mesta att
jag är en stor - inte djävla IDIOT
som glömmer, tappar saker, trampar
fel, skär sig i tummen m m.
Det enda som ibland gör mig
upprörd och lite allvarlig är
politiker och makthavare. Det skall
jag gärna utveckla - men inte nu. Vi
fortsätter med schacket - du kan
alltid ringa ditt drag till 0381-12543
och jag kan svara via Telia-luren.
Må så gott! //alf
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E9806132

Hej!
Nu har du nog trasslat till det med
schackdragen igen: h7 - h5 kan väl
inte följa på h7 - h6! Jag
i n s t ä m m e r :  v i  f o r t s ä t t e r
schackpartiet även om det drar ut på
tiden.

Vad har du för planer i sommar?
Måste du vara hemma och
“supporta” kanske? Som sagt, du är
välkommen att hälsa på! Nu ska jag
packa (inte det roligaste jag vet).
Till sist: får jag besvära om en
angenäm sommar!
Ebbe

A980615

Hej!
Naturligtvis var det fel - skulle vara
g7 -g5! Jag har sökt dig på
Undenäsnumret flera gånger utan
svar. Kanske har du åkt tillbaka till
Osby? Vi hörs!
//alf

A980621

Hej Ebbe!
Det har  inte blivit mycken
schackverksamhet på den här
fronten i midsommar. Sune och
Gun har varit här, och eftersom
Sune inte dricker så mycket har jag
varit tvungen att kompensera detta,
vilket innebär att - ja, du förstår.
Inte heller har jag fört anteckningar
om dragen, så här följer en bild över
slagfältet efter ditt senaste drag, d3
- d4 som jag ser det:
VIT: Kf1 Dd1 Tb1/e1 Sf3 Lc4
Bacfg2 Bc3/de4
SVART: Ke8 Dc8 Tag8 Se7/h5 Lg4
Babcf7 Bdh6/e5
Efter detta flyttar jag Se7 - g6 - så
får vi se vad som händer.
Midsommar är ansträngande. Jag
känner mig som jag tror att en
urvriden disktrasa känner sig om
den nu kunde känna något.
Förhoppningsvis klarnar det ute och
inne i morgon! Läser du Sinuhe?
//alf

E980622

Aj! Jag känner mig mörbultad, som
om jag gått en 15-ronders
boxningsmatch; tål inte arbeta
numera. Kanske har jag någon slags
muskelsjukdom. Eller också är det
en “nära-döden-upplevelse”. På tal
om boxning - har du hört den här:
- Men nog tar man väl skada av

boxning?
- Nnnnä, jjjaag hhaaaar boboboxats
iii ffemttton ååår, ooch jjjaag
hhaaaar aaaaldddrig tttagit ddden
mmiminsta sskaaaada!” (Men det
var förstås inte Gene Tunney) Det
kan påminna om vissa politiker, när
de lägger ut texten om den
(politiska) “verklig-heten”.

Det blev mycket dryckjom i
midsommar, säger du. Vad dricker
ni? Hur lever Sune (jag minns hans
mångtydiga leende)? Ungkarl eller
gift? Barn? Etc.

Betr. “stora salen”: Livet kan också
liknas vid ett omvänt läggpuzzle,
där bitarna efter hand elimineras.
Nog är det trist och vemodigt!

Det  skä m t sa m m a  u t t r ycket
“djuping” är nog inte så dumt. Vi
har nog alla både yta och djup - i
varierande grad. Men majoriteten är
nog mest yta. “Das lässt tief
blicken!” Emellertid råder det väl
knappast något tvivel om, att
konsumtionssamhället gjort oss
mera ytliga.
Man har fått så otroligt mycket med
prylar och leksaker att vårda.
“Persedelvård” har i realiteten blivit
något av ett honnörsord. Å andra
sidan - dessförinnan rådde djup
vidskepelse. Hur väljer man emellan
pest och kolera? Finns det
alternativ?
Kanske. Jag tar mig friheten att
brevledes sända dig NORG:s
medlemsblad.
Deras idéer och uppslag är
verkligen intressanta - de borde
faktiskt passa dig ganska väl. Du är
ju så avog emot myndigheter av alla
de slag. Här bjuds alternativ! Jag
tycker, att vi ska köpa deras kursbok
och kanske “gå” deras grundkurs!
Du kan (om du inte redan gjort det)
slänga V5- och V75-programmen!
De stämmer inte längre.
Jag flyttar Löparen: Lc4 - e2.
Ebbe

A980623

Hej Ebbe!
Först ett drag: Lg4 - h3, som du
förstår har ditt mail anlänt. Även så
har jag fått bladet om NORG, som
jag har läst igenom.
Rent praktiskt är jag nog en NORG-
individ - jag anser att jag klarar mig
själv, gör det mesta själv och som
företagare äger rätten till mitt arbete
och välstånd. Med undantag för vad
maffian utkräver i form av skatt.
Teoretiskt däremot kommer NORG
aldrig att fungera eftersom ideerna
fö r u t s ä t t e r  e n  a n n or l u n d a
nänsklighet.
Jag vill ju inte vara negativ och
motvalls eller slå ner entusiaster, så
vill du veta mer om vad jag anser -
tala om det!
Tyvärr har jag varken tid eller ork
att genomgå några kurser. Just nu
svämmar min arbetskorg över -
S u n e  h a d e  m e d  s i g
högspänningsprovare som skall
repareras, modifiera eller byggas
om. Sune är sambo - inga barn, bara
en katt vid namn Sixten. När jag
tänker efter har jag aldrig tagit eller
gått några kurser tillsammans med
andra frivilligt och på eget initiativ.
Jag är troligen en typisk sur
enstöring - åtminstone känner jag
mig sådan. Jag kan inte tänka mig
att delta i något föreningsliv - alla
högtidligheter och ceremonier är för
min personliga del meningslösa -
ibland undrar jag om jag blev utbytt
på Orup.

Visst har vi prylar i överflöd. Ändå
tycker jag att jag sovrar ordentligt -
köper inget som jag inte anser mig
behöva.
För två år sedan fick jag ett
presentkort till en herrekipering i
födel seda gspr esen t .  Det  ä r
fortfarande outnyttjat. Du sa tidigare
att du hade stor glädje av TV.
Men har du inte märkt att alla bra
program går antingen tidigt på
dagen eller mycket sent på kvällen?
Fram till 2200 skall det vara lek,
frågesport, underhållning eller
menigslösa diskudssionsprogram.
Rasten slut - ut och jobba farfar! ---
Så sa Albin, Jonas lille grabb när
jag var där nere en vecka för 4 år
sen och byggde ett uterum åt dem.
Vem hade lärt honom?
//alf
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E980623

Hej!
Har mitt brev kommit fram nu? Jag
skrev med kursiv stil orden “yta”
och “djup”. Kan detta vara orsaken?
Vid sändningstillfället fick jag en
“konstig” fråga av datorn, vilket
gällde tre val. Om mottagaren
kunde ta emot HTML-cod - eller
vad det nu var.
Ebbe

A980624

Hej!
Du har så rätt, så rätt! Inte går det
att greppa livet, att få ordning på
det eller att förstå det. Martin Ljung
klarar det inte och ingen annan
heller. Den djupa sanningen är nog
att det enda livet duger till är som
källa till skämt.

E9806232

Hej!
Hur såg mitt senaste mail ut? Var
“yta” och “djup” kursiverade? Har
du någon förklaring till trasslet?

Allt emellanåt får jag en märklig,
filosofisk idé: Jag får för mig, att
jag tankemässigt ska kunna
“greppa” livet, få hela tillvaron att
framstå i ett förklarat ljus. Det
lyckas aldrig, vilket känns
frustrerande.
Det får mig att tänka på en dialog
med Martin Ljung: - Förstår du, vad
man skulle kunna tänka om man
verkligen tog i, hör du?! Jag ska
göra ett försök! (Några minuter går)
- Vad blev det? - Cykelpedal. Hör
du, jag gör ett försök till! (Några
minuter senare) - Nähä, det gick
inte det. Jag förtog mig med
pedalen.

Det är nog en utbredd uppfattning:
Att om man bara “tar i”, så är allt
möjligt. Men jag har, som sagt,
försökt.

NORG:s program förutsätter en
annan mänsklighet, säger du. “Das
lässt tief blicken”!

Schackpartiet sjunger nog på sista
versen. Men jag försöker med Sf3
-g1.
Ebbe

Inte ett ord var kursiverat i ditt
mail. Jag har ingen förklaring - för
mig är det hela totalt obegripligt -
precis som livet.
Men som de flesta lär jag mig att
utnyttja fenomenen utan att förstå.
Ditt senaste drag fick mig att undra:
Har han nu hittat på ett sätt att
slippa ur fällan? Det här hade jag
inte sett! Nu offrar jag löparen -
Lh3 x g2!!! så får vi se vad du kan
göra för listigt.
Jag läste noga vad Karl Gustafson
skrev om tfe i NORG-bladet. Han
har tydligen upptäckt ett system som
kan förklara det mesta. Han är inte
ensam om detta - världen är full av
profeter som har lösningar på allt
OM bara..
Visst skulle kommunismen fungera
om bara... Det kristna budskapet
skulle kunna styra världen om
bara... Om vi bara lät moderater,
socialdemokrater, centerpartister,
folkpartister, osv få fria händer - ja
då skulle allt bli så bra.
Det är just detta som är människans
förbannelse - att se orättvisor och
vilja ändra på dem. Makarna
Myrdal, Folkhemmet, Lenin, Hitler,
Pol Pot, Budda, Jesus ja men för
helvete! Man får väl inte blanda och
ge hur som helst! Nä nä. Men i
princip borde man få blanda.
Skillnaden mellan Alva Myrdal och
Hitler ligger i resultatet av deras
ideer - själva tron på den egna
förmågan att förändra världen till
det “bättre” (ur ego-synpunkt) var
likartad, fundamentalistisk.
Om det finns något jag är extra
s k e p t i s k  m o t  s å  ä r  d e t
FUNDAMENTALISTER.
Vi har en bekant, läroverkslärare,
litteratur, filosofi, pacifist, icke våld,
icke kärnkraft, icke marknad, icke
globalisering. Om hans fru blev
våldtagen av ett gäng huliganer
skulle han bara se på och försöka
tala dem tillrätta. Oavsett vilka
grymheter dom tillät sig skulle han
icke försvara sig.
Det finns inget som är gott eller ont
enligt honom - och det värsta är att
han tror att han i praktiken skulle
kunna uppträda efter sina teoretiska
resonemang. Så lite känner han sig
själv.
Precis som andra teoriernas män är

han totalt opraktisk - han vet hur
man bör göra men slår sig på
tummen eller tappar saker eller
ramlar ner för stegen. Samtidigt är
han så snäll så snäll. Han gör mig
vansinnig när vi diskuterar.
Bry dig inte om att TA I!! Ta en öl
och njut av Sinuhe! Waltari har
samlat allt mänskligt i sina figurer -
se det som ett skämt!
//alf

E980624

Hej!
Kanske undrar du litet över mitt
intresse för NORG. Jo, jag menar,
att de etablerade partierna synes ha
kört fast; de presenterar inte längre
några adekvata lösningar på
samhäl lsproblemen .  De står
handfallna. Skyller på “marknaden”
som om den vore ett slags fritt
svävande naturfenomen.
Vad värre är - allt fler tycks bli av
samma åsikt.  Det talas om
politikerförakt bland all-mänheten
och vice versa. Och tyvärr - i stället
för att leta efter konstruktiva
lösningar, flyr man till religion,
ockultism, rojalism, nazism, etc.,
vilket bara kommer att öka för-
virringen och förvärra problemen.
Motsättningarna och klyftorna
kommer att öka i samma takt som
solidariteten med samhället kommer
att minska. Det är ingen svårighet
att föreställa sig ett katastrofalt
scenario.

Jag säger inte, att NORG har
lösningen. Men NORG synes ha
många bra idéer och uppslag, som
det vore värt att intressera sig för
och undersöka litet närmare. Vad
finns det för alternativ?

Ser vi historiskt på samhälls-
bildningarna (av vilken färg de än
har varit), har de i alla tider endast
eller främst gagnat etablissemanget/
nomenklaturan. Men de har aldrig
hållit i längden. Förr eller senare
har revolten kommit - och en ny
nomenklatura (kanske den-samma
men i ny skepnad)! På så vis är det
inte svårt att dela din svartsyn.

Jag förstår bara inte riktigt, hur din
“lösning” ser ut. Du synes vilja ha
“en annan mänsklig-het”. Jo, det är
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lätt att säga “tulipanaros”, men ... .
Visst kan man förstå visionen om
en mänsklighet, som består av idel,
ädel “adel”. Men hur ska det gå till?
Indoktrinering, järnhård uppfostran?
Avel? Avel är kanske på god väg:
det är väldigt vad sällan, barnen
numera liknar sina föräldrar (jo, du
blev säkert bortbytt, men kanske
inte på Orup)! Men är inte det att
leka Gud. Och är det inte en minst
sagt vansklig lösning?
Nu ska väl inte betydelsen av den
katastrofala nazismen överdrivas -
det finns tecken på att denna “-ism”
var inverterad - men i alla fall. Avel
har varit förbehållet djur. Är
människan ett djur? Kanske (djuren
å sin sida torde uppfatta människan
som ett monster). Åtminstone kan
vissa förefalla att vara det. Men
vem ska avgöra det? Som Martin
Ljung säger:
“Har man verkligen befogenhet att
utan vidare göra så?! Känner
myndigheterna till det här?
Hallååå!”

Frågor, frågor! Jag blir yr och virrig
av alla frågor. Och vem bryr sig?
Varför bryr v i oss - vilkas dagar är
räknade?!

Hur som helst tar jag din Löpare
med Kungen: Kf1 x g2 (med Brask-
lapp).

Ebbe

A980625

Hej!
Kanske du inte fick mitt andra
meddelande i går. Du var ju
tvungen att ta med kungen och då
drog jag Sg6 - h4 dubbelschack!
Vad händer sen?

Poängen med min svartsyn: Det
finns INGEN LÖSNING!!! Som du
säger: alltid har det blivit revolution
och så har den nya nomenklaturan
förvandlats till monster.
Men visst är det skillnad på
människor. TV illustrerade det så
tydligt för en tid sedan. Scenen är
Tony BLair och Göran Persson sida
vid sida - en sorts presskonferens.
Tony är i Sverige för att orientera
sig om svensk inställning till
problemet Kosovo och serber. En

reporter frågar om Blair tror att det
verkligen går att uträtta något. Blair
svarar, djupt engagerat - man ser att
han KÄNNER för de människor
som bombas ut från sina hem. Hela
hans ansikte visar medkänsla. Och
Persson står där vid hans sida med
ett infantilt smil i ansiktet - troligen
tänkte han på köttbullar och hade
glömt vilken mask det var lämpligt
att ta på.
Han är säkert intelligent men även
maffiabossar är intelligenta - på det
sättet att de förstår att behärska sin
omgivning med alla fula medel och
intrigspel deras karaktär kan
frambringa.
Mot sådana har Bildt, Alf Svensson,
Karl Gustafson och alla andra
troligen hederliga människor inte en
c h a n s .  O m  p a r t i e r  o c h
politikerförakt kan man säga
mycket. Vilka är det som hela tiden
missbrukar sin makt? Vilka
personer och partier är i majoritet
när det gäller?
Och de kan fortsätta tack vare en
man - en röst -demokratin. Som han
sa när reportern frågade: Med tanke
på hur dom här socialdemokraterna
har agerat - hur kommer du att
rösta? - Ja, jag röstar på dom - de
har ja alltid gjort!
Men för att jag kritiserar har jag
ingen LÖSNING. Det går inte att
styra människor på ett vettigt sätt.
Visst har NORG många utmärkta
ideer! Även andra har utmärkta
ideer! Men det hjälper inte! När
demokrati betyder kunskap i att
manipulera en dum massa - då
regerar maffian! Detta är dilemmat:
för att det goda skall vinna måste
det slå ondskan med ont - och då är
det inte gott längre!
/alf

E980625

Hej!
Ja, du kunde ha gjort ytterligare ett
drag; jag är ju tvungen att backa
med Kungen: Kg2 - f1.

Jaså, du har ingen lösning. Hur f-n
ska det då gå - menar du? Hur tror
du, att det framtida scenariot ser ut?

Det är väldigt, vad det är lätt att
uttrycka sig klumpigt och oprecist:
J a g  ve t  i n t e  om  N O RG /

Ansvarspartiet har många bra idéer.
Rätttare: Jag tror, att de har en del
tänkvärda uppslag.

Våra dagar är naturligtvis inte
räknade. Rättare: De kan ev. snart
nog vara räknade.

Ja ja, jag hoppas du har överseende
med mina språkfel!

Genom ett missförstånd blev
“Sinuhe” kvar på landet. Först v 28
ska vi dit igen, då Inger har
semester (hon har veckorna 28, 30
och 31). I stället har jag börjat läsa
“I skuggan av framtiden” av N-E
Liedman. En tegelsten!

Känner mig trött och oinspirerad
idag. Att tala om ett “svart hål”
vore dock överdrivet. Vad har du
för känslor, när du befinner dig i
ditt “svarta hål”? Är du ledsen,
d e p r i m e r a d ,  f r u s t r e r a d ,
konfunderad, eller vad?

Nu ska Inger ha datorn, så jag får
lov att sluta.
Ebbe

A980626

Hej!
I mitt svarta hål är jag deprimerad,
orkeslös, slapp, likgiltig, sur, vresig,
initiativlös, otrevlig, m m.
Jag har ingen aning om framtiden!
Jag antar att Sverige sjunker längre
på listan över välståndsnationer -
ända tills folk får upp ögonen för
alla lögner om hur dåligt det är i
andra länder. Om vi skall råka ut
för total kapitalförstöring när det
gäller kärnkraft går det naturligtvis
fortare - det beror på politiker,
medier, trender osv.
Att den sk svenska modellen går åt
helvete är alldeles klart. Problemet
är att det inte finns något alternativ
t i l l  den  socia ldemokrat iska
makthungern.
Om det blev en majoritet för en
borgerlig regering, skulle den snart
gå under i oenighet. Svenskar har
under så lång tid indoktrinerats med
kollektivistiska ideer  att en
förändring är otrolig. Vi är
LAGOM. Vi kan bara ha en åsikt åt
gången. Säger någon högt att
zigenare stjäl blir det ett helvetes
liv. Alla skriker rasist! Rasist!
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Om den stackarn säger att det är
övervikt för stöldanmälningar mot
människor som tillhör gruppen
zigenare - får han veta att man helst
inte skall nämna det ordet.
Varför är det ingen av kändisarna
som tar parti för kurdiskan som
förföljs och misshandlas av sina
manliga släktingar därför att hon
har mod att sällskapa med en vanlig
svensk? Nej kurder får man inte
skälla på, inte efter Holmér, efter
Iraks behandlig av dem osv.
Den svenska medianomenklaturan
har en liten kortlåda med tillåtna
åsikter i tiden. På Marjasins kort
står: Driv med honom! Titta på
längden! Frikänd? Fy fan!
Vad kan man hoppas på för sina
b a r n b a r n ?  A t t  d e  b l i r
internationalister, så kloka att de
inte lägger sig i den tongivande
maffians maktutövning i respektive
länder. Att de lär sig utnyttja
verkligheten till egen fördel, så att
de kan uträtta något gott för sina
medmänniskor. Att de håller sig fria
från fundametalism och religion.
Att de kan betrakta sig själv och
omvärlden med stor skepsis men
ändå känna trygghet.
Nu till offerceremonin! Jag tar din
häst med Tg8 x g1!!. Du måste ta
tornet - Kf1 x g1. Och jag flyttar
damen Dc8 - h3. Spänningen stiger!
//alf

E980627

Hej!
Spänningen stiger knappast. Jag
borde ha gett upp det här partiet för
länge sen. Men du kan få kämpa på
ett par drag till. Jag flyttar Le2 - f1.

Nu har jag uttryckt mig slarvigt
igen: Författaren, som jag nämnde i
mitt förra mail, heter Sven-Eric
Liedman, professor i idé- och
lärdomshistoria i Göteborg.

Slarvigt tal är f.ö. ganska utbrett.
Det är bl.a. för många svordomar
och för mycket superlativ: “Det var
det dj......te jag har hört/sett”, etc.
Språket blir utarmat.

En av dina plantor har vi inte
kunnat identifiera (tänk om man
skulle plocka fram sin gamla flora
och försöka klassificera den enligt
Linnés sexualsystem): Den har

många stjälkar; är låg och frodig;
har hjärtformiga, rundflikiga, grön-
gul-fläckiga blad.

Var är vi nånstans för resten? Håller
vi på med någon diskussion?
Närminnet har börjat svikta
betänkligt!
Ebbe

A980628

Hej!
Nej vi har väl ingen särskild
diskussion just nu. Jag vet knappt
vad jag heter eller var jag bor. Huset
är fullt av barnbarn och läget är
totalt förvirrat. Vad har man gjort
för att bli invaderad så här? Vem är
skuld till barnbarn?
Detta får man inte säga högt och
definitivt inte till kvinnor! Nu vet
jag hur tacksam man skall vara över
tystnad, frid, ensamhet m m. Jag
har tidigare gått igenom schackdrag
i olika varianter så Sh4 - f3 !!!!!
//alf

E980629

Hej!
Nu ska jag spela schack både för
mig och dig: Vit: Dd1 x f3 Svart:
Dh3 x f3 Vit: Lc1 x h6

Du får gärna berätta mer om
barnbarnen! Vad är det för ystra
lekar, som stör dig? Det ska du
kanske vara tacksam över - tänk på
ensamheten: - “Förlåt, stör jag?” -
“Ja, tack!”
Ebbe

A980629

Hej!
Barnbarnen Albin & Julia skall vara
här EN HEL VECKA - inte förrän
på fredag skall de återbördas till
Malmö och föräldrarna. Detta är
kutym varje år - och jag vågar inte
säga högt vad jag tycker.
Barn skall avnjutas i små korta
perioder - då kan umgänget vara
riktigt trevligt. Tjugofyra timmar
om dygnet däremot - hjärnan börjar
koka och varje dag känns som om
tiden fastnat i en klisterburk. Det är
tur att video och böcker finns. Mr
Bean, Tom Sawyer osv.
Nå, jag gör lång rockad 0-0-0.
//alf

E9806292

Nej, nu får det vara nog - jag ger
upp! Grattis till ett elegant
genomfört parti!

Albin och Julia - vilka underbara
namn! Hur gamla är de?

På lördag (sannolikt) åker vi till
Undenäs igen. Sedan stannar jag
förmodligen där till långt in i
augusti.

Har just inget nytt att berätta.
Känner mig f.ö. inte inspirerad att
skriva brev i dag. Därvidlag är jag
nog en “periodare”. Så jag säger:
Hej så länge!
Ebbe

A980701

Hej!
Beträffande schack så hade jag
ibland känslan av att du inte spelade
fullt ut vid en del tillfällen. Nåja jag
vinner gärna. Jag hoppas du är med
på ett nytt parti - även om det blir
lite sporadiskt nu på sommaren. Om
jag har vit denna gång blir det som
tidigare e2 - e4.
Om barn...barn... Albin är sex och
Julia fyller fem i augusti. Visst är
barn gulliga och rara - men också
tjuriga, stimmiga, besvärliga,
obstinata.
Jag tar båda i bilen - vi skall ut i
skogen. Vi går en liten bit, så
stannar Julia och säger -JAg vill
inte gå längre. Varför? Vill inte.
Vill inte.
Hon är en diva och jag avskyr divor.
Så småningom kommer vi ändå
vidare men jag begriper att jag inte
kan ta båda med till Skurugata som
jag tänkt. Vi åker hem efter en
stund. Senare åker Albin och jag
ensamma till traktens sevärdhet -
jag vet inte om du var i Skurugata
under din eksjötid.
Det är vått, halt, regnigt, men Albin
sköter sig bra under den strapatsrika
halvmilamarschen. Det tar oss två
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timmar och vi möter ungefär 50
personer med barn i olika storlekar
- de flesta är tyskar.
I dag onsdag har vi varit i
Vimmerby på Astrid Lindgrens
Värld. Där fanns minst tvåtusen
barn med vidhängande föräldrar,
mor-, far-, osv-färäldrar. Ett otroligt
oväsen, glass, Karlsson på Taket,
korv, rutschkana, bortsprungna
barn, skrikande barn - man kan inte
föreställa sig detta i fantasin, det
måste upplevas.
Även här tror jag att majoriteten är
tyskar, sen svenskar, sen danskar.
Vi åkte 0900, framme 0945. Kö
tillsammans med 500-1000 pers till
1010. Sen brakar det loss och först
1600 bär det av hem.

När jag skriver detta 2030 är jag så
trött så det flimrar på skärmen.
Un ga r n a  dä r em ot  sp r i n ger
fortfarande ikring som galna. Jag
måste få dem i säng!
//alf

E980702

Hej!
Jo, visst spelade jag fullt ut. Varför
skulle jag sitta och spela något slags
artighetsschack? Men jag kunde
aldrig reparera den klantiga
inledningen. Det var nästan
skrattretande att se, hur låsta mina
positioner var! Jag får försöka
skärpa mig! Men jag är rädd för, att
jag inte är mycket bättre än så här.
Har du kanske nytta av dina CAD-
färdigheter som schackspelare? Jag
t ä n ker  då  fr ä m st  på  det
flerdimensionella seendet. By the
way - spelade du och jag schack
under Hörby-tiden? Jag minns ej.
OK - jag flyttar e7 - e5.

Jag har själv försökt ringa till
homeopaten Jörgen Åsvärd (för min
värks skull). Men jag kom inte
fram. Tel 0345-711 24 gäller
tydligen inte längre. Inte heller var
hans mobiltelefon 0708464840 en
framkomlig väg. Däremot svarade
han på Tel 018-46 40 40 via sin
telefonsvarare, att kliniken är
stängd till den 20 juli. Har du varit i
kontakt med din granne om detta?

Kan du fortfarande inte identifiera

den planta du gav mig?

Menar du, att dina barnbarn är
mera svårhanterliga än dina barn
var? Det känns litet overkligt, att
föreställa sig dig som far- och
morfar. Det är som om jag just
vaknat ur en 50-årig Törnrosasömn.

“Alla dessa dagar som gick - inte
visste jag, att de var livet!” Om du
är missnöjd med dig själv (vilket jag
har svårt att inse, att du behöver
vara), så är jag det inte mindre för
egen del. Däremot kan jag se med
en viss “ömhet” (hittar inget riktigt
bra ord) på den där lille grabben,
som en gång var jag.
Ebbe
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