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E980811
Hej!
Ursäkta dröjsmålet, men det har
varit mycket nu! Tyvärr kan jag
ingen teori om damgambit. I brist
på  bät t r e vetande gör  jag
spegeldraget: Dd7 - d5.
Ebbe

A980811
Hej!
Helt riktigt enligt boken! Därpå
följer vits drag c2-c4, men sen
skiljer det sig mellan olika
varianter. Vanligast är e7-e6 men
ä ve n  c 7 - c 6  e l l e r  S b8 - c 6
förekommer. Välj själv eller hitta på
något originellt!
mvh //alf

E980817
Hej! Jag måste väl göra något
oväntat, så att du inte kan spela
efter instruktionsboken: d5 x c4.
Ebbe

A980817
Hej Ebbe!
När jag läste ditt mail - vart tog du
vägen - förstod jag inget alls. Sen
begrep jag att du inte fått/inte läst
mitt mail från 11/8. Det kommer
här som svar på ditt d7-d5 drag.
--------------------------------------Hej!
Helt riktigt enligt boken! Därpå
följer vits drag c2-c4, men sen
skiljer det sig mellan olika
varianter. Vanligast är e7-e6 men
ä ve n  c 7 - c 6  e l l e r  S b8 - c 6
förekommer. Välj själv eller hitta på
något originellt! mvh //alf
--------------------------------------Jag
har försökt ringa dig men får bara
en telefonsvarare i örat. mvh //alf

A980818

VIT SVART
1 d2 - d4 d7 - d5
2 c2 - c4 d5 x c4
3 Sb1 - c3

Hej!
Då kan vi fortsätta med ordning och
reda i mailandet. Du vill inte spela
efter boken, men ovasett vilket drag
du gör så finns det med i olika
varianter. Som jag sa - det finns
tolv delar spelöp-pningsteori -
tjocka delar - bara av EN författare.
I helgen har jag varit i Stockholm/

Skogås och monterat lekstuga åt
barnbarnen Frida och Tora. De
fyller år med en veckas mellanrum
och det är tradition att vi reser dit
och bjuder på kräftor och festar
ordentligt tillsammans med Pias
svärföräldrar, Allan och Vivan samt
Kjelles bror Kaj.
Lekstugan importeras från Estland
och säljs av en firma i Södertälje för
3900:- - ett komplett hus på 4 kvm+
2 kvm veranda. Hur går det till?
Går man till en brädgård och tar ut
så mycket virke blir det dyrare. Den
långa resan är lite seg tycker jag.
Jag har hunnit till början på
Danmark men måste ibland avbryta
med andra böcker.
I natt när jag låg vaken fick jag en
liten ide till brevväxling. I skolan
fick man alltid olika ämnen för
uppsatser - jag tänkte att vi kunde
ge varandra dylika med uppgift att
skriva insändare eller utkast till
kåseri eller föredrag. Tittar man
igenom vår brevväxling verkar det
inte som om det skulle vara problem
med uttalanden om vad som helst!
- Jag håller förresten på med
sammanställning av maj-juni just
nu. Vad sägs? Jag har alltid tyckt
att det vore roligt att bli utmanad
med bisarra ämnen typ HästSkitens
I n v e r k a n  P å  G r å s p a r v e n
Benbyggnad eller Vattnets Betydelse
För Sjöfarten. Nåja. Är det en ide
att fundera över eller bör den kastas
i p-korgen direkt? mvh //alf

E980818
Hej!
T a c k  f ö r  b r e v  m e d  v å r
korrespondens på papper! Tyvärr
var det en överloppsgärning: jag har
r e d a n  f å t t  a p r i l  m å n a d s
korrespondens! Men vad betyder
adressen i Kungsbacka, som står på
kuvertet? Är du filial?

Nu ska det bli ordning på
mailandet, säger du. Då vill jag be
dig om en sak. Under “Subject”:
skriv ex-vis “Schack 1, 2, 3”, o.s.v.
Dina mail hamnar nämligen under
Schack av den 9 april, vilket inte är
så lätt att upptäcka: det står bara en
liten krumelur i vänster marginal!
Nästa drag blir ditt fjärde. Du kan

lämpligen kalla ditt nästa mail för
“Schack 4”! Men “Brev från Ebbe”
innebär kanske samma problem för
dig? Låt mig i så fall veta hur jag
ska förfara!

I dag blir mitt drag: a7 - a6.

“Hästgödselns ev. skadliga inverkan
på våra tättingars benbyggnad” är
ett ämne, som jag tyvärr nog ej kan
utveckla och göra mycket roligare.
Men du ska få ett ämne av mig:
“Min utopi”. Eller “Min vision”,
eller “Min utopiska vision”. Vad
säger du om det? Dina utopiskt
visionära tankar är jag mycket
nyfiken på! Du kan behandla ämnet
som du vill: seriöst, skämtsamt eller
kanske absurt. Stilblandning är
kanske också en fruktbar väg. Nå,
vad säger du?!

Jag sa, att “Den långa resan” är litet
trög i början. Men ge inte upp!
Snart är du hjälplöst bedårad och
fångad av hans berättelse!

Välformulerade och tänkvärda
sentenser är jag mycket road av.
Inte minst av din namne Alf
Henrikssons hand. Häromdagen
fann jag ett intressant släktskap
mellan två sentenser: “Livet är en
kort ljusglimt emellan två evigheter
av mörker”, skriver en rysk
författare -jag minns tyvärr inte så
noga vem - kanske Turgenjev.
“Dagen idag är en märkvärdig sak.
Tänk - en evighet fram och en
evighet  bak!”  skaldar  Alf
Henriksson. Nog anar man
påverkan?

Jag slutar (som vanligt) med ett
besök i vitshusboden: - “Jo, men
visst har du en krokig näsa, när
man ser dig så här i profil!” -
“Äsch, det är bara som du säger!”
(Användbart i många sammanhang
då man har behov av att elegant
avväpna ironi!) Ebbe

A980819

VIT SVART
1 d2 - d4 d7 - d5
2 c2 - c4 d5 x c4
3 Sb1 - c3 a7 - a6
4 e2 - e3



Hej!
Alla tänkbara drag finns i boken -
det är omöjligt att vara originell!
Finns det f ö ett enda parti som inte
s p e l a t s  t i d i g a r e ?
Kungsbackaadressen är en kvarleva
från tiden då Cad One startade som
dotterbolag till NetWork AB i
Kungsbacka. Det var en tungviktare
ur alla synpunkter som drev mig in
i CADvärlden - Lars Kindell.
Jag begriper inte hur dina mail är
organiserade - jag har inga sådana
problem med dubbelnamn - alla
dina brev ligger snyggt och prydligt
i datum/tidsföljd. Det går väl lika
bra om jag tar datum istället för
siffra? Jag förstår ditt ämne eller
rättare sagt din förtjusning över att
liksom pressa fram en god saft ur
den sura citron som jag för det
mesta liknar.
Vision? Visst är det något positivt
över ordet! Visst - jag tar den
kastade handsken men måste ha en
god stund/tid på mig för att fundera
igenom hur jag skall få den att
passa mina snedtända händer.
Då bör också du få ett ämne från
mig. Hur vore det med Tidens och
omfattningens inverkan på dödens
hemskhet. Det är väl kryptiskt så
det förslår. Eller: Hur jag fann min
biorythm. Eller När jag mötte Jesus.
Dina exempel på sentenser är
tankeväckande. Jag får dock så
lustiga bilder av ryssens ljusglimtar
- om varje liv på jorden är en
ljusglimt mellan evigheterna bör det
ändå bli ljusare och ljusare i takt
med folkökningen.
Alf Henriksson är ett geni - det har
jag alltid tyckt. Tyvärr har jag inte
så många böcker av honom, bara
HEXIKON och Pytheas resa till
Tuhle - tror jag - utan att leta.
Din vits är jag osäker på. Som
van l igt  in för  flera  möjl iga
tolkningar beroende på vilka
personer det är man föreställer sig
säga replikerna. Nu får det bli
kvällsarbete med CAD. Och två
TVprogram, Mitt liv som snut på
fyran och Seinfeld på ettan.
//alf

E980819

Hej!
Bra - fortsätt med den nya
“Subject”-stilen!

Mitt drag: b7 - b5.

Tycker inte du också, att Pavarotti
är skrattretande lik skurken, som
jämt försöker banka skiten ur Karl
Alfred (medan Olivia gallskriker i
bakgrunden)?
Ebbe

A980820

VIT SVART
1 d2 - d4 d7 - d5
2 c2 - c4 d5 x c4
3 Sb1 - c3 a7 - a6
4 e2 - e3 b7 - b5
5 a2 - a4

Hej!
Jo för all del. Det finns en viss
likhet. Pavarotti är numera långt
nere i utförstrappan - tyvärr. Inget
varar evinnerligen. Jag har nu
be a r be t a t  m a j -  oc h  j u n i -
korrespondensen. Skickar endera
dagen. I all hast före middagsvilan
//alf

E980820
Hej!
Det blev en dålig öppning för min
del. Men jag får försöka hitta på
något. Det får bli:
b5 - b4.

Växten som vi inte kunde
identifiera - kan det ha varit
Ringblomma?

Har arbetat styvt i trädgården idag,
så jag är för trött att skriva mer.
Ebbe

A980821
Hej!
Tröt thet  gäl ler  här  också .
Ringblomma? Jag har ingen aning.
Du får ta fram Floran! Här är
regnigt,grått och allmänt djävligt.
Någon utopisk vision har inte landat
än. Förhoppningsvis kommer den!
//alf

E980821
Hej!
OK - vi kan väl nöja oss med
schack tills vidare. Mitt drag: Lc8 -
b7.

Ebbe

A980822
Hej!
Det är väl inget fel på din ställning?
Jag har letat i boken, men kan inte
hitta något liknande detta bräde. Ser
mycket mystiskt ut. Tänkte du på
det senaste provet på svensk feghet?
Att inte våge ge en forskare från
Taiwan inresetillstånd eftersom han
också är vicepresident visar åter att
Sverige är är en hycklande nation.
Jag tänker fortfarande på en ev
vision eller utopisk vision, vilket
kanske är det enda jag kan
åstadkomma.
//alf

E980823
Hej!
Lb7 - c6
Ebbe

A980823
Hej!
8 Lf1 x c4
Idag har jag sänt utskrifterna för
maj och juni.
//alf

E9808232
Hej!

Lc6 x g2
Ebbe

A9808232
Hej!
Jo jo - jag trodde först att jag hade
gjort tidernas tavla. Fast nu är jag
inte lika säker:
9 Dd1 - h5
//alf

E9808233
Hej!
g7 - g6.
Ebbe

A980824

VIT SVART
7 Se4 - c5 Lb7 - c6
8 Lf1 x c4 Lc6 x g2
9 Dd1 - h5 g7 - g6

Hej!
10 Dh5 - e5
Intressant parti eller hur?
//alf

E980824
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Hej!
Intressant? Jo. Framför allt tycker
jag, att vi spelar roliga partier. Mitt
drag: Sg8 - f6. Ebbe

A980825
Hej!
11 e3 - e4
//alf

E980825
Hej!
Idag har jag avlyssnat min
telefonsvarare och fann ett
meddelande från dig av den 16 aug.
- nu inaktuellt. Jag får lov att skärpa
mig betr. telefonsvararen!

Har du fax? Ev nr? Inger har
nämligen hittat en grej, som gör det
möjligt att faxa över internet.

Annars just inget nytt - såvida jag
har berättat, att Elin den här
terminen läser stats-kunskap och
spanska i Santiago de Chile. I
helgen åkte hon slalom på en
vulkan. Ungdomen är duktig på att
roa sig nuförtiden.

Få se om jag kan hitta något i
vitshusboden. Kanske den här:
Gamle kungen (Oscar II? Gustaf
V?) hade för vana att invitera något
utländskt sändebud till gemensam
fi sket u r .  Den n a  gå n g  va r
fiskelyckan dessvärre ej på kungens
sida - och han blev alltmera
misslynt och vresig. Desto bättre
gick det för diplomaten. En hovman
fann situationen ohållbar och smög
diskret fram till diplomaten och
viskade: “Det passar sig inte, att Ni
sitter här och drar upp firre efter
firre - samtidigt som kungen blir
helt utan napp!” “Det kan väl inte
jag hjälpa”, menade diplomaten.
“Åjo, man kan meta utan mask!”

Mitt drag: Dd8 - d6.
Ebbe

A980826
Hej!
12 Sg1 - f3
Kanske du undrar vart jag tog
vägen - det har kört ihop sig
ordentligt med kundanpassningar
och avtal med USA-England om
programvaror och copyright.
Just nu är jag något mindre trött

efter att ha vilat en timme och tittat
på brädet ibland. Egentligen har jag
gett upp det här partiet sedan tabben
på g2, så jag får vara glad så länge
jag klarar mig någorlunda.
Jag har två faxnummer. Hem 0381-
39180 och kontor 0381-16525.
Du har inte tidigare berättat att Elin
är i Chile (tror jag) - vad siktar hon
på i framtiden? Diplomat? Du har
verkligen en stor och innehållsrik
vitshusbod! Varje gång jag vilar
eller mediterar en stund kretsar
tankarna kring VISIONEN. Jag
försöker utveckla en hållbar sådan
men det är inte lätt - med min
svartsyn. Inledningen på föredraget
är klar: Mina damer och herrar!
-----------------------
//alf

E980826
Hej! Detta meddelande sänder jag
både som mail och som fax till
0381-39180. Det ska bli intressant
att se, om det fungerar.

Hur gick det förresten med dina
tänder? Kunde dom fixa till det i
Jönköping? I annat fall följer du väl
med till Hawaii?!

Mitt drag: Lg2 x f3.
Konstigt nog fick jag ej tid att knipa
tornet.
Ebbe

http://www.linkoping.se/Bibliotek/
Links/epost.htm#Faxa vi e-post

A980827

VIT SVART
8 Lf1 x c4 Lc6 x g2
9 Dd1 - h5 g7 - g6
10 Dh5 - e5 Sg7 - f6
11 e3 - e4 Dd8 - d6
12 Sg1 - f3 Lg2 x f3

Hej!
13 Th1 - g1
Jo faxet gick fram. Det framgår att
mottog det 21:27 och sände det till
min fax 00:49. Mina tänder ser lika
djävliga ut och jag följer inte med
någonstans just nu - ovanligt
besvärlig h-värk.
//alf

E980827
Hej!

Du verkar inte vara förvånad över
att det gick att faxa via nätet. Kände
du till den möjlig-heten tidigare?
Jag vet ej hur Inger kom på knepet.
Glömde fråga henne och nu är hon i
Borås till lördag. Jag vet bara, att
hon faxade via “Sunet”, som hon
upptäckte hos Linköpings bibliotek.

Tänderna igen: funkade det inte
med titan?

Jag beklagar din huvudvärk. Men
vore jag du, skulle jag nog chansa
med homeopat! Försöka duger!

Mitt drag: Sb8 - c6.
Ebbe

A980828
Hej!
14 UPPGIVET!
Jag har vridit och vänt på alla mina
pjäser - och hela tiden fått samma
resultat - pjäsförlust, katastrof osv.
Nu får du spela vit - kom gärna
med något originellt öppningsdrag!
Jag skall försöka låta bli sådana
slarviga tabbar som senast.
När det gäller titanskruvar är det
aldrig några problem att sätta dem i
underkäken. Därför är mina luckor i
överkäken och där är benet för
svagt. En av läkarna ville på fullt
allvar börja transplantera ben från
höften till käken för att få
tillräckligt underlag för titanet, men
då sa jag nej och undrade om han
skämtade - vilket han inte gjorde.
Jag hade varit död eller ruinerad
innan han varit klar med den
operationen. Det får bli lösgaddar
istället!

Jag är jagad av kunder. I morgon
(lördag) har jag visning för en på
genomresa. Och jag måste göra en
massa översättningsarbete. Det är
både roligt och besvärligt. Nej jag
var inte speciellt förvånad över
faxet. Det finns sk faxmodem att
sätta i datorn och då kan du skicka
direkt från din egen dator till en
fax. I princip skulle du med ett
faxprogram i din dator kunna faxa
en fil via det modem du redan har
till vilken fax som helst. Nu gick du
istället över en server i Linköping.
Nu skall jag vila en stund!
//alf
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E980828
Hej!
Jag tycker nog, att du ger upp för
tidigt. Minns förra partiet! Då ville
du också ge upp, men fortsatte - och
vann! Inte heller lyckades jag ju
knipa ditt torn.
Någon ny, originell öppning mäktar
jag nog inte bjuda på den här
gången - men kanske i något senare
parti, då jag hunnit studera litet
öppningsteori. Det får bli det
sedvanliga e2 - e4.

Nästa vecka planerar jag att åka och
hälsa  på  t jocka släkten  i
Simrishamn och Ystad. Jag kör
onsdag morgon och kommer
tillbaka torsdag kväll. Veckan
därefter ska jag förmodligen
tillbringa hos Kurt Svensson i
Grisslehamn.

Du verkar vara överhopad med
arbete. För min del får jag alltid
huvudvärk av stress. Kanske borde
du försöka varva ner litet!
Ebbe

A980829
Hej!
Jovisst - det kan synas fegt att ge
upp efter fjorton drag. Men det är
stor  skillnad på detta och
föregående parti. I detta var den
stora missen att jag inte såg löpar-
slaget från g2. Sen blev det omöjligt
att ordna upp försvaret. Jag hade väl
klarat av ett underläge med en
springare om det inte varit för den
hopplösa ställningen för övrigt.
Nu drar jag e7 - e6.
Hoppas du får trevligt på dina resor.
Jag vet att jag inte borde stressa,
men det är svårt att låta bli med allt
som hänger över en. Och samtidigt
hindras man från att sjunka ner i
vanlig depression. Kom brevet med
vår korrespondens fram eller
tuggade sorteringsmaskinen sönder
det hela?
//alf

E980829
Hej!
Ursäkta, jag har visst glömt att
t a c k a  f ö r  v å r  m a j / j u n i -
korrespondens! Jo, den anlände som
den skulle dagen efter. Det är roligt

att ha den bevarad - även om jag
känner mig litet tveksam till vissa
av mina skriverier.

Jo, det har du rätt i: verksamhet är
ett bra medel mot depression. Helst
dock utan till priset av huvudvärk.

Mitt drag: Sg1 - f3.
Ebbe

A980830
Hej!

d7 - d6
Hur många partier har vi spelat?
Vem har vunnit? Har du någon
statistik över våra bataljer? Livet är
allmänt pytonbetonat och det mesta
är o-roligt.
//alf

E980830
Hej!
Nej, jag har inte fört någon statistik.
Men du leder nog med något
enstaka parti. Vi verkar vara i stort
sett jämspelta, vilket gör våra
partier extra roliga. Eller vad tycker
du? Mitt drag:
Sb1 - c3.

Du finner tillvaron pyton i nuläget;
det är inte roligt. Nänä, det där
känner jag igen. Jag undrar, om det
är ett ålderssymptom. Vad tror du?
Hur länge har du känt det så? Har
du lyckats definiera orsakerna? För
min del är det litet konstigt, därför
att jag har väl aldrig haft det så
“bra” som nu. Ett meningsutbyte,
som jag ofta hörde under Hörby-
tiden, faller mig i minnet: “Jaså,
mår han inte bra. Vad fattas
h on om ? ”  “ N j a ,  i n g e n t i n g
egentligen. De e humöred.”
Ebbe

A980831

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 Sg1 - f3 d7 - d6
3 Sb1 - c3 Lc8 - g4

Hej!
Vi spelar ganska roliga partier -
bäst att inte låta proffsen se på. Nu
är det lite väl häftigt med arbete.
Idag när jag gick in på nätet för att
kolla läget, upptäcker jag att vår
CADleverantör i USA har gjort om
det mesta - nya versioner, nya

program. Jag håller på med ett
utskick till våra kunder - nu måste
jag uppdatera och skriva om - för
att inte tala om jobbet med nya
menyer och mackron. BLÄ! Jag
hann inte skriva fakturor - det får
bli senare i kväll. Problemet är att
vissa saker kan jag bara göra här
hemma och andra bara på kontoret i
stan.
Vad pyton-läget beror på skulle jag
mycket väl kunna besvara, men det
finns spärrar i min hjärna som gör
att jag inte kan tala om djupt
personliga förhållanden. Men idag
korsade tre BIOkurvor nollinjen
samtidigt!
//alf

E980831
Hej! Det där Löpare-draget känner
jag igen. Däremot kommer jag inte
ihåg fortsättningen. Jag försöker
med h2 - h3.

Vad CAD-strulet innebär för dig,
det har jag naturligtvis inget
begrepp om. Men det låter jobbigt.
Hur stor omfattning har egentligen
din verksamhet? Ex-vis hur mycket
omsätter du?

Hur är det egentligen - gillar du
vitsar? Ex-vis den här:
Det är biskopsvisitation i pastoratet
X. Biskopen har åhört predikan och
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A980901

VIT SVART
1 e2 - e4 e7 - e5
2 Sg1 - f3 d7 - d6
3 Sb1 - c3 Lc8 - g4
4 h2 - h3 Lg4 x f3

Hej!
Ett snabbt drag på lunchen - visst
har jag hästfobi! Kyrkohistorien var
bra. Jag är dålig på vitsar men
kanske en - men det får bli senare.
Nu tillbaka till kontoret.
//alf

E980901
Hej!
Jag slår med Damen: Dd1 x f3.
Men jag tvekade. Kanske vore det
bättre, att slå med bonden och få en
linje fri för Tornet? Ett proffs vet
sådant direkt, tror jag.

Det tycks vara särskilt tacksamt att



skämta med prästerskapet. Kanske
för att kontrasten mellan högt och
lågt, andligt och världsligt, ger en
extra effekt. Här ytterligare ett
exempel på detta;
I  bi l jet t luckan  t i l l  stadens
bekvämlighetsinrättning sitter
fröken NN, som är troende och
r e l i g i ö s .  I n t r ä d e s -  d v s
avträdesavgiften är 25 öre. Framför
luckan får hon en dag se sin idol,
pastor Jansson, som uppenbart är
ute i angeläget ärende. Glatt
överraskad ut-brister hon förtjust:
“Men är det inte pastor Jansson?”
“Jo, det är det”, svarar denne litet
förvånad och tveksam. “Då bjuder
jag!”

Ebbe

A9809012
Hej!
Din senaste vits hade jag faktiskt
hört förut - den första av det slaget.
Även jag har en historia från
kyrkan - som du säkert hört:
En ny kyrka skall byggas. Bönderna
gör dagsverken och kör sten i
mängder till arbetarna. Prästen
predikar och kommer in på
nybygget: - Guds hus skall byggas
högt och staaarkt! Det behövs
steeen! Mera steen!
Då hörs en röst från de bakre leden:
- Ho sa la va ihålier!?
Nåja. Idag på kontoret slog jag på
TVn för att kolla börsen - och
ramlade rakt in i ett program om
Mika Waltari och Sinuhe egyptern.
Otroligt att jag missat detta! Jag
visste inte att boken var en sådan
otrolig succe på 40-50-talet. Den låg
TVÅ år på bestsellerlistan i USA,
trycktes i millioner ex på tretton
språk och fransmännen betraktade
honom som historieromanens
mästare. En akeolog av facket skrev
att han inte lyckats beslå honom
med en enda felaktighet ur
historisk/arkeologisk synpunkt.
Något mycket märkligt! Jag har ju
alltid betraktat Waltaris Sinuhe som
ett mästerverk och visste inte alls att
jag inte var ensam om detta.
I Finland gällde jantelagen och
Mika Waltari betraktades som en
vanlig populärförfattare. Det har
tydl igen  skr ivi ts å tski l l iga
spaltkilometer om Sinuhe. Godnatt!

//alf

E980902
Hej! Ett drag i all hast: Lf1 - c4.
Ebbe

A980903

Ebbe Alf
5 Dd1 x f3 Sg8 - f6
6 Lf1 - c4 Dd8 - d7

Hej! Även jag måste dra snabbt -
från höften! Har du haft trevligt
med tjocka släkten?
//alf

E980903
Hej!
Nu är jag tillbaka igen. Ganska så
trött efter att ha gått 18 hål idag på
Beddinge golfbana. På måndag ska
jag åka till Grisslehamn. Jag flyttar
fram en odalman: d2 - d3.
Ebbe

A980904
Hej!
Och jag drar fram en häst. Nu är
avtalet med England och A&A i
hamn och jag har god kontakt med
en kvinna som heter Julie Evans.
As I wrote to her: I do like your
voice!
Jag har hur mycket arbete som
helst. Idag har jag färdigställt >300
utskick till kunder på EasyCAD och
FastCAD. I framtiden hoppas jag
kunna sköta allt via internet - man
kan skapa en grupp med adresser
och på ett ögonblick sända nyheter
om programmen till samtliga. I
sanning ett underbart medium
skulle Sinuhe ha sagt.
I morgon tidigt åker jag till
Stockholm och Skogås för att fira
Pias svärmors 60-årsdag. Pia och
Kjelle flyger med två barn till Korfu
tidigt på lördagsmorgonen och vi
ger oss också av lite senare. Söndag
kväll är jag tillbaka för att fundera
på ditt drag!
//alf

E980904
Hej!

Roligt att höra, att du hittat så
fyn d i ga  l ösn i n ga r  för  d i n
verksamhet!

Din “Doktor Westerlunds blomma”
växer så det knakar - snart en meter

hög!

Jag flyttar också en häst: Sc3 - d5.
Ebbe

A980906
Hej!
Sf6 x d5
Den hästen blev inte gammal!
Tillbaka efter en hård fest dröjer det
säket ett dygn till innan jag känner
igen mig själv.
Den där blomman - om du tar på
bladen, luktar det starkt om dina
fingrar då? I så fall är det en
doftpelargon. Blomman förresten -
min har aldrig visat en blomma.
Men växer gör den. Från början
stod den intill en persienn. Nu är
det omöjligt att flytta den - den har
förenat sig med persiennen, växt in
och ut mellan spjälorna. Nu går jag
och lägger mig.
//alf

E980906
Hej!
Efter det att jag mailat mitt senaste
drag, insåg jag misstaget. Men då
var det för sent. Jag får nu försöka
med: Lc4 x d5.

Den där voicen som du likade - vad
var det för något? Du var väldigt
kortfattad - jag fattade inte, vad det
handlade om.

Jaså, Sinuhe har  toppat en
bestsellerlista. Tycker du inte, att
det är litet betänkligt?!

Folkmorden duggar tätt nu och blir
allt grymmare. Jag börjar tvivla och
förtvivla. Vem var det som skrev
“Slödder i vapen”? Det låter
bestickande.

Ebbe

A980907

Ebbe Alf
7 d2 - d3 Sb8 - c6
8 Sc3 - d5 Sf6 x d5
9 Lc4 x d5 Sc6 - d4

Hej!
Jag var nog lite oklar. Jag har
förhandlat med Julie Evans både per
telefon och via E-mail. Senast hade
vi då ett kul samtal om varför hon
inte kunde få fram ett meddelande
till mig via mail. Till slut gick det
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och jag skrev och talade om att hon
lyckats. Hon låter väldigt trevlig och
skojfrisk så jag avslutade brevet: I
do like your voice!
Betänkligt att Sinuhe hamnade på
bestseller listan? I helvete inte! Fast
jag förstår mycket väl vad du
försöker säga.
Slödder i vapen skrevs av Kenneth
Lewis Roberts -till svenska 1945
med ny upp laga 1955. Godnatt!
// alf

E980914
Hej!
Nu är jag tillbaka igen. Kurt bad
mig framföra en hälsning och så
undrade han, om du kommer ihåg
när ni tillverkade radioapparater i
Ludvigsborg?

Mitt drag: Df3 - d1.

Ebbe

A980915
c7 c6
Hej!
Tack för hälsningen! Jag antar att
du hade en trevlig vecka med
mycket tal om nostalgiska saker,
eller ...? Grisslehamn ligger väl vid
kusten - mina geografikunskaper är
minimala. Vad gör Kurt numera?
Jag har bara ett mycket svagt minne
av att Kurt och jag byggde
radioapparater i Ludvigsborg.
För några år sedan skrev jag i ett
anfall av något början på mina
memoarer. Där står det kanske. Nu
letar jag förtvivlat efter filerna i
mina datorer.. Tänk att man aldrig
lär sig!
Jag är fruktansvärt förkyld efter att
ha överskjölts av gotländska baciller
från Pias svärmors gotländska
släktingar. De är som som gutarnas
dragöl -otroligt starka och krävande
- bacillerna alltså. Halsen är ett stort
sår, rösten som Lurchs (om du
kommer ihåg honom från familjen
Addams) och jag vill helst ligga
raklång och sova. Godnatt!
//alf

E980915
Hej!
Mitt drag: Ld5 - b3.

Jo, jag hade en trivsam vecka i
Grisslehamn, som ligger vid kusten

i höjd med Åland. Kurt har
segelbåt, så första dagen ägnade vi
oss åt segling. En annan dag turade
vi till Eckerö på Åland. Jo, mycket
barndomsminnen blev det. Men
vilka minnesluckor man har! Ibland
var det knappt att jag trodde honom.
Kurt är pensionerad handelslärare.
Han fick sjukpension vid 58 års
ålder (tack vare) p g a yrselproblem.
Han är gift och skild och har två
vuxna söner. Nu är han särbo med
en bibliotekarie i Uppsala, som
heter Kristina. Vi konstaterade - till
vår förvåning - att det var över 30
år sedan vi senast sågs.

Jag beklagar din förkylning. Det är
orättvist. Som om det inte vore nog
med värk i huvet, njurar och rygg!
Men du är ju av segt virke, så du är
säkert snart på benen igen.

Ebbe

A980916
Lf8 -e7

Hej!
Det blir bara ett drag idag.
//alf

E980916
Hej!
Samma här - det blir bara ett drag
idag: c2 - c3.

Jo, förresten: Jag kommer inte ihåg,
vad “Slödder i vapen” handlar om.
Gör du?
Ebbe

A980917
Sd4 - b5

Hej!
Om Slödder i vapen - jag slog upp
på nätet och fann att den måste
h a n d l a  om  kr i get  m el l a n
nordamerikaner och engelsmän -
frihetskriget. En general Burgoyne
kapitulerade för Arundel 1777 -
eller kanske det var tvärtom.
Slöddret som vann är tydligen
amerikanerna. Nu lägger jag mig

igen.
//alf

A980919

Ebbe Alf
1 e2 - e4 e7 - e5
2 Sg1 - f3 d7 - d6
3 Sb1 - c3 Lc8 - g4
4 h2 - h3 Lg4 x f3
5 Dd1 x f3 Sg8 - f6
6 Lf1 - c4 Dd8 - d7
7 d2 - d3 Sb8 - c6
8 Sc3 - d5 Sf6 x d5
9 Lc4 x d5 Sc6 - d4
10 Df3 - d1 c7 - c6
11 Ld5 - b3 Lf8 -e7
12 c2 -c3 Sd4 - b5
13 a2 - a4 Sb5 -c7
14 Dd1 - f3 f7 - f6

//alf

E980919
Hej!
Df3 - h5 (schack!)
Ebbe

A9809192
Hej!
g7 - g6
//alf

E9809192
Hej!
Nu har jag också drabbats av
någonting. Jag vet inte vad, men jag
känner mig febrig och vissen. Jag
flyttar tillbaka Damen: Dh5 - f3.
Ebbe

A980920
Hej!
Jag hoppas verkligen att du inte
råkat ut för samma sorts bakterier
som jag gjort! I så fall har du ingen
rolig period framför dig. Jag räknar
med minst fjorton dagar till innan
jag känner mig som den vanliga
männinskan alf. Mitt drag d6 - d5
//alf

E980920
Hej!
e4 x d5.
Ebbe

A9809202
Hej!
c6 x d5
//alf

E9809202
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Hej! Jag gör kort rockad: 0 - 0.
Ebbe

A980921
0-0-0
Hej!
Även jag rockaderar! Även om jag
inte är så överförtjust i sådana drag.
Hur är det med dig?
//alf

E980921
Hej!
Lc1 - e3.
Jo, i morse kände jag mig ganska
bra. Men så var jag i Helsingör/
Helsingborg: åt mycket och
oförsiktigt. Nu mår jag illa; jag
misstänker en pölse. Att man aldrig
lär sig!

Jaha, “slöddret” hängde alltså
samman med en revolution. Det var
inte oväntat. Vare sig det är fråga
om  h öger - ,  vä n s t er -  e l l er
mittenrevolutioner, är det nog så, att
mycket “slödder” är på alerten i
revolutionstider. Då kan man utföra
sina illgärningar i skydd av de mest
högstämda paroller. Så har det alltid
varit och kommer förmodligen att så
förbli. Eller - ser du något ljus i
tunneln?

Nu ska du få en litterär fråga av
mig: Vem har skrivit följande
rader?: “Jag är så rädd för döden -
mera nu än förr. Därför att jag
tycker, att han har en så obehaglig
dörr.” (Det är inte säkert, att jag är
helt ordagrann)

Alla har inte samma syn på den
saken. Häromdagen läste jag i en
dödsannons: “Hemkallad till
härligheten”. Och Sonja Hedenbratt
sjunger: “Sen ska vi koppla av, i vår
familjegrav. Och ha det riktigt bra!”

Men jag är scheptisk - till allt!
Ebbe

A980922
Hej!
Det du säger kunde jag ha sagt själv
- jag eller Sinuhe. Så har det alltid
varit och så kommer det att förbli.
Något ljus i Holmér-tunneln ser jag
inte. Varje gång jag ser mig i
spegeln och känner igen det fåniga
anletet från tidigare undrar jag

varför det inte ser ut som jag känner
mig. Uppsvälld, febrigt, rödbrusigt,
frånstötande. Varför i helvete kan
jag inte bli av med en vanlig
förkylning? Är det för att jag har
mist framtidstro, för att jag avskyr
mig själv - eller vad?
Svara inte - jag vet att det inte finns
svar. Det är illa att må illa men
ändå mera illa att göra det av något
illasmakande. En god pölse må väl
ändå vara försonande. Så vitt jag vet
har jag aldrig sett raderna om
dödens dörr tidigare. Jag har ingen
aning utom att det borde vara Nils
Ferlin. Det låter så.
Scheptisk till allt!? Håller vi på att
bli tvillingar? Jag glömde nästan
draget: Kc8 - b8
//alf

E980922
Hej!
Ta1 -a2.

Nils Ferlin var rätt gissat. Visst är
han bra!

“Holmér-tunneln” faller utanför
mina referensramar. Vad är det?

Du fordrar inget svar på dina
spegelbilder. Jag känner mig dum:
jag förstår inte ens frågan.

Jo, nog är jag en skeptiker. Men
man får vara på sin vakt, så att inte
s k e p t i c i s m e n  u r - a r t a r  t i l l
värdenihilism och anarkism! Harry
Martinson har med rätta, och på ett
övertygande sätt, kritiserat JP
Sartres värdenihilism - tycker jag.
Ebbe

PS I förra mailet slarvade jag med
svenskan igen: Ordet “helt” kom på
fel ställe. Det ska naturligtvis heta:
“Det är inte säkert, att jag är helt
ordagrann”. DS

A980923

Ebbe Alf
9 Lc4 x d5 Sc6 - d4
10 Df3 - d1 c7 - c6
11 Ld5 - b3 Lf8 -e7
12 c2 -c3 Sd4 - b5
13 a2 - a4 Sb5 -c7
14 Dd1 - f3 f7 - f6
15 Df3 - h5! g7 - g6
16 Dh5 - f3 d6 - d5
17 e4 x d5 c6 x d5
18 0 - 0 0-0-0
19 Lc1 - e3 Kc8 - b7
20 Ta1 - a2 b7 - b6

Hej! Det här partiet är uselt spelat
när det gäller svart. Jag vet inte vad
jag skall göra för att komma loss.
Holmér ,  som klan tade t i l l
utredningen efter mordet på Palme
sa alltid, dag efter dag, på sina
presskonferenser, som han älskade,
att han kunde se ljuset i tunneln, att
han närmade sig osv. Visst kommer
du ihåg Sveriges i särklass
klantigaste utredning?
Jag förstår att du inte förstår mina
dumheter om spegelbilder och
retoriska frågor. Glöm det hela. Jag
är så otroligt trött. Ibland skulle det
vara skönt att passera Ferlins dörr.
//alf

E980923
Hej!
a4 - a5.

Det låter inte bra, att du är så trött.
Får jag föreslå v i l a.

Jo, när du säger det: Visst kommer
jag ihåg Holmérs ljus i tunneln. Du
kallar det skandal. Jag vet inte vad
jag skall tro - om “spåren” hit och
dit.

I morgon ska jag besöka min gamla
a r b e t s p l a t s  i  Ä l m h u l t .
Haganäsgymnasiet har gjort till
tradition, att varje år inbjuda sina
t i d i g a r e  m e d a r be t a r e  t i l l
pensionärsträff. Det blir alltid ett
litet avbrott i den vardagliga
tristessen. Har ni kanske något
motsvarande vid er skola i Eksjö?
Ebbe

A980924
Hej!
Det ser ganska hopplöst ut, eller
hur? Jag försöker med b5 - b4.
D e t  l å t e r  t r e v l i g t  m e d
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pensionärsträff - kanske. Nej, så vitt
jag vet har vi inget sådant i Eksjö.
När jag tänker efter har jag inte sett
någon av mina närmaste kolleger på
tre år. Märkligt.
Visst var Holmér en skanadlös
klant. Om jag hade en tro på något,
en vision om människan, så skulle
jag bli förtvivlad över elendet,
dumheten på alla fronter. Ta
rättsväsendet. Alla poliser vet (och
de flesta vanliga personer också) att
Christer Pettersson sköt Palme. Men
han är fri och skall icke åtalas mer.
En tidningsrubrik i en mindre sak:
Lärare överklagar domen. Läraren
skall avstyra ett bråk. En av
eleverna börjar slåss ordentligt.
Läraren får ett revben intryckt.
Läraren döms till böter, eleven
frikänns.
Regel nr ett för mördare: Skaffa en
kompis! Dela på mordet! Ni blir fria
och får skadestånd. Hurrah!
Varje dag kommer med nya bevis
på den svenska modellens haveri.
Hyckleri, feghet - hur skall man
kunna ha en enda vision i och om
detta land?
Den roligaste verklighetssåpan just
nu är Persson & MpV-kompaniet.
För Sverige är den som en omvänd
Brecht-pjäs.
//alf

E980924
Hej!
Nu har det blivit något fel: Enligt
mitt bräde står du på b6. I stället för
b5 - b4 förmodar jag, att du menar
b6 - b5. I så fall blir mitt drag: Tf1
- a1.

I dag har jag spelat schack med
Svennis. Det blev remi. Förra
gången vann jag. Det tar sig.

Det finns förvisso oerhört mycket,
katastrofalt mycket, elände i
världen, som man kan bli förtvivlad
över. Men vår syn på detta tycks
inte stämma helt överens. Så t.ex.
kan jag uppskatta vänsterns angrepp
på valutaspekulation, illegal
penningtvätt, etc. Vidare gillar jag
Mp:s förslag om skatteväxling till
förmån för arbete och miljö. Och
vem kan ogilla deras kamp för ett
ekologiskt uthålligt samhälle?

Men om rättsskandalerna är vi helt
ense.
Ebbe

A980926
Sc7 - a6

Hej!
Du har så rätt. Jag klantar mig när
det gäller att hålla reda på rutor. Jag
förstår att du börjar klå upp
Svennis. I våra partier är det
antingen jag som blir sämre eller du
som blir bättre. Jag tror på det
senare. Finns det något spel som
inte går ut på att vinna över en
motståndare? Finns det någon
mänsklig aktivitet som inte går ut
på att övervinna någon form av
motstånd från någon/något? När jag
ligger vaken ibland om nätterna får
ja g  i bl a n d  så da n a  t ön t i ga
frågeställningar. Jag är överhopad
med arbete.
//alf

E980926
Hej!
Det är lätt att vara efterklok. Men
nog borde jag ha insett, att skulle
flyttat fram bonden på a6 först. Nu
rann det fina anfallet ut i sanden.
Jag försöker med c3 - c4.

Du är “överhopad med arbete” och
“otroligt trött”. Finns det verkligen
ingenting att göra åt den saken?
Ebbe

A9809262
Hej!
Jag flyttar hästen Sa6 - b4.
Nej, det är inte så mycket att göra åt
elendet. Tröttheten beror på
förkylning, som vägrar ge med sig.
Och arbete - naturligtvis faller inte
världen i hop om jag lägger mig och
rullar tummarna. Problemet är att
jag inte KAN, de Lutherska generna
med plikt och arbete tvingar mig
sitta framför datorn och slåss med
mina CAD-program och alla nya
versioner som ramlar över mig så
fort jag går in på nätet. Nej det är
bara att trampa på.
//alf

E9809262
Hej!
Fadäs på fadäs. Jag måste rädda
tornet: Ta2 -a3.
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A980927
Hej!
Hästar är lömska djur ---- Sb4 x d3.
//alf

E980927
Hej!
Som jag har ställt till det för mig!
Jag får backa med tornet: Ta3 - a2.

Ebbe

A9809272
Hej!
Det böljar lite fram och tillbaka. Jag
kör med e5 - e4.
//alf

E9809272
Hej!
Df3 - e2. Schack är förvisso inget
slumpmässigt spel. Men visst gäller
det i viss mån att ha tur med
pjäsernas positioner.
Ebbe

A9809273
Hej! Visst är det så. Därför är det så
förvånande att jag klarat mig så
länge -med tanke på min fantastiska
otur. Jag slår vilt omkring mig:
d5 x c4.
//alf

E980928
Hej!
Lb3 - c2.
Ebbe

A980928
Hej!
Sd3 - b4 så får vi se!
//alf

E9809282
Hej!
Ta1 - d1.

Du var litet oklar i dina funderingar
om tävlande. Tycker du, att det är
för mycket eller för litet tävlande?
Har du läst Gunnar Adler Karlssons
resonemang om “adrenalinstinna
hannar”? Jag tycker, att han har
funnit en ganska bra förklaring till
vårt idoga tävlande.

Jag har en fundering om begreppet
“lycka”: Är “jordisk lycka”



måhända i stort sett samma sak som
att vara “jordiskt lyckad”?
Ebbe

A980929

Ebbe Alf
21 a4 - a5 b6 - b5
22 Tf1 - a1 Sc7 - a6
23 c3 - c4 Sa6 - b4
24 Ta2 - a3 Sb4 x d3
25 Ta3 - a2 e5 - e4
26 Df3 - e2 d5 X c4
27 Lb3 - c2 Sd3 - b4
28 Ta1 - d1 Dd7 - c6

Hej!
Nja, jag har nog inga synpunkter på
för mycket eller för litet tävlande.
Det var närmast en fundering över
människans psyke - i stil med :
måste människan alltid ha någon att
behärska för  att känna sig
tillfredsställd? När människan får
robotar som klarar alla nödvändiga
arbeten och tjänster -kommer vi att
orka leva då - eller kommer vi att
slå ihjäl varandra snabbare?
Jag känner till hans uttryck om de
adrenalinstinna hannarna - f ö
tycker jag att Gunnar A är en sådan
person som gör livet lite, lite
roligare. Alla original (ja inte
fundamentalister med införskaffad
makt) tillhör den kategorin.
Jordiskt lyckad eller jordisk lycka?
Det är möjligen en spetsfundighet
som man skulle kunna hålla en
predikan om - om man vore präst.
Lycka är för mig ett okänt begrepp
som jag har svårt att säga något om.
Hur var det Strindberg sa: Djur är
lyckliga - och barn och kvinnor är
det; men vi människor är det icke.
//alf

E980929
Hej!
Ta2 - a1.
Ebbe

A980930
Hej!
f6 - f5
//alf

E980930
Hej!
Le3 - d4.
Ebbe
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