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A981001

Ebbe Alf
21 a4 - a5 b6 - b5
22 Tf1 - a1 c7 - 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
29 Ta2 - a1 f6 - f5
30 Le3 - d4

Hej!
Ett riktigt segt parti det här! Och
spännande. Jag drar Le7 - f6.
//alf

E981001
Hej!
Segt och spännande. Nja, nog för
att jag kan hålla stånd ett tag till,
men . . . .
Jag retar mig fortfarande på mina
fadäsdrag. Nu: Ld4 - c3.
Ebbe

A981002
Nej, hästen är jag rädd om. Jag tar
din löpare Lf6 x c3 och OM du då
slår tillbaka med b2 x c3 så flyttar
jag Sb4 - d5. Men du har kanske
något annat drag i bakfickan?
//alf

E981002
Ja, jag slår tillbaka med bonden b2
- c3. Efter ditt hästflytt följer mitt
drag: De2 - e1. I morgon ska vi
åka till Undenäs. Är tillbaka
söndag kväll.
Ebbe

A981004
Jag hoppas du har haft en skön
dag på Undenäs. Själv har jag
suttit klistrad vid datorn och
kämpat med en applikation som
räknar ut hur många symboler
man satt in i en ritning, vad var
och en kostar och hur mycket det
blir till sammans. I schack drar jag
fram det tunga artilleriet Th8 - e8.
För första gången är jag lite
optimistisk!
//alf

E981004
Hej! Td1 x d5. Bara för att roa
dig några drag till.
Ebbe

A981005
Jag begråter min häst och hämnas
gruvligt - Td8 x d5.
//alf

E981005
a5 - a6.
Ebbe

A981006
Dc6 - d6

//alf

E981006
De1 - b1.

Ebbe

A9810062
Dd6 - e5
//alf

E9810062
Att du är vaken så här sent! Lc2 -
a4.
Ebbe

A981007
Ja, tänk om ditt föreslagna
löparoffer hade lyckats! Det hade
onekligen varit snopet. Jag flyttar
Kb8 - c7.
//alf

E981007
La4 - d1.
Ebbe

A981008
e4 - e3
//alf

E981008
Ld1 - f3.

Ebbe

A981009
Td5 - d2

//alf

E981009
Det verkar vara dags för ett nytt
parti.
Ebbe

A981010
Ja, det var nog inte så mycket att
göra. Som VIT drar jag d2 - d4 -
nu får det bli damgambit!
//alf

E981010 d7 - d5. Ebbe

A981011 e2 - e3 //alf

E981011 Sg8 - f6. Undrar just
vad damgambit innebär.
Ebbe

A9810112
Damgambit - ja för mig är det
bara ett ord som betecknar att man
b ö r j a r  m e d  d a m b o n d e n .
Kungsgambit - då drar man fram
kungsbonden. Sen finns det då i
teorin en massa varianter på båda
sätten. Som jag tror jag nämnde -
jag har en bok av dr M. Euwe:
Spelöppningsteori del 3, som
behandlar just damgambit och dess
varianter. Hela serien har 12 delar,
varav damgambit omfattar 3 och
kungsöppningar 2. Detta är mycket
allvarligt och seriöst......Ha. Nåja.
Jag drar c2 - c4.
//alf

E9810112
e7 -e6. Hur mår du? Har du repat
dig efter din svåra förkylning?
Ebbe

A981012
Jo tack, min förkylning är äntligen
på upphällningen. Jag har faktiskt
aldrig - så vitt jag minns - haft en
så segdragen och annorlunda
förkylning. Det märkliga var att
även när huvudet var tungt, näsan
förstoppad, halsen sårig och hostan
svår så kunde jag arbeta nästan
som vanligt. Nu känns det bra.
En dag under den här perioden
hände det att jag tänkte: Vad nu
då? Varför bär det mig emot att
sätta mig vid datorn? Det gick ju
så bra igår - jag slängde mig över
den på morgonen. Varför känner
jag mig så otroligt trött just idag?
Kanske mina kurvor.. .? Jag
startade Biorythm och se - just
denna dag försvann den sista
kurvan under nollstrecket.
Sådana sammanträffanden tycker
jag är intressanta. Inte behöver jag
TRO något särskilt om det - det är
själva iakttagelsen som är så
intressant. Jag flyttar Lc1 - d2.
//alf

E981012 b7 - b6. Ebbe

A981013 Sb1 - c3 //alf

E981014
Lc8 - a6. Inger skulle sända detta
drag igår, när hon gick in på
nätet. Hon glömde det. Ja, se . . .
Ebbe



A981015
Jo så kan det gå! Mitt drag: c4 x
d5.
//alf

E981015
La6 x f1. Höst. Det väcker
barndomsminnen att traska bland
nerfallna kastanjer. Jag minns att
jag en gång tyckte, att det var . . .
Ebbe

A981016
Gr i ps  du  också  i bl a n d  a v
höstdepression? ...Vad tyckte du
om att traska bland nerfallna
kastanjer....? Ordet flyttar mig
direkt söderut och bakåt i tiden.
Här uppe på höglandet finns inga
kastanjer - bara barrträd och
almar... Inte bryr du dig om att
falla i mina små fällor! Ke1 x f1.
//alf

E981016
e6 x d5. Tankar och känslor är
inte alltid så lätta att klä i ord.
Har du aldrig lekt med kastanjer? :
Satt tändstickor på dem som ben.
Grävt  ur  dem at t  ha  som
leksakspipor.
Bara känslan av att hålla dem i
handen. Samla på dem.
Höljet kunde bli spikklubba.
Kastanjerna påminde mig nog om
ett barnsligt och okomplicerat
sinnelag, som för alltid gått
förlorat. Jag skulle kunna kalla det
för vemod. Men det är inte riktigt
hela sanningen.
Jag försöker återkalla/återuppliva
sinnelaget, men det går inte. Jag
gäckas i mina försök. Retsamt
glider det undan. Det känns både
frustrerande och vemodigt på
samma gång. “När kastanjerna
blommade” - ack ja!
Höstdepression? Sanning att säga
så är jag nästan alltid mer eller
mindre deprimerad. Det är så
mycket, i stort och smått, som gör
mig ledsen och förbannad.
Men det är tråkigt att prata om
tråkigheter och ledsamheter. Det
känns litet gnälligt. Inte hör det
till “god ton” och inte tör det
hjälpa heller.
Ebbe

Här kommer en datorkrasch - det
enda som finns kvar är våra drag:

Alf Ebbe
8 Sg1 - f3 Lf8 - d6
9 Sf3 - h4 Dd8 - d7
10 Dd1 - f3 c7 - c6
11 e3 - e4 D5 x e4
12 Sc3 x e4

E981023
Hej! ? Jag gjorde kort rockad,
0 - 0, i mitt förra brev!

Jag hade ingen som helst avsikt
med Tallmos artikel om “I Ching”.
Inger hade hittat den. Det var hon
som kom på idén, att den kanske
var av intresse för dig. Ebbe

A981023
Nåja, jag trodde möjligen att du
ville dra små paralleller till vår
diskussion om BioRythm och
dylika mystiska saker.
Nej jag har inte sett till något brev
om rockad, men nu är det klart
och jag drar Se4 X f6 schack!
//alf

E9810232
g7 x f6. Jaha, då har Inger
mankerat. Hon skulle sända mitt
mail med Tallmos artikel som
bilaga. Något har gått snett. Nu är
hon på bokmässan i Göteborg till
söndag. Vi får försöka plocka fram
mitt mail, när hon kommer hem.
Ebbe

A981024 Sh4 - f5 //alf

E981024 Kg8 - h8. Ebbe

E981025 Hela Tallmos artikel

A981025
Sällan har jag varit så tveksam om
hur jag skall flytta. Jag tycker att
jag har en bra ställning men
kommer ingen vart. Jag arbetar
hårt inför nästa vecka då jag har
utbildning för personal från Cabby
Caravan - husvagnstillverkare i
Kristinehamn. Det är en viktig
kund -en av de få som vågar gå
emot det allenarådande CAD-
programmet AutoCAD. Det får bli
Ta1 - e1
//alf

E9810252
T f8 - g8. Nu har vi just sänt det
försvunna brevet igen (det med
kort rockad). Hoppas det kom
fram! (kom det verkligen inte fram
förra gången?) Ebbe

A981025
Jodå artikeln kom fram även denna
gång. Däremot kan jag inte hitta
något drag - det måste vara
mycket väl gömt.

Så här ser brevet från dig ut: ------
---------------------------------
Karl-Erik Tallmo, artikelregister
Får ej kopieras utan författarens
medgivande.
Copyright © Karl-Erik Tallmo

HELA ARTIKELN med källor..
----------------------------------------

E981026
Jag gör kort rockad: 0 - 0.

Bakteriekultur? Litet svårtolkat.
Syftar du på vårt ev. biologiska
ursprung? Eller är det ett uttryck
för desillusion och förakt? Jag kan
förstå, om du är desillusionerad.
Men generellt förakt är väl ändå
att ta i. Nog finns det en hel del
människor, som du kan uppskatta,
kanske t o m beundra och älska.
Visst har  mänskligheten sin
“adel”! Det tycker jag för min del:
Jag älskar många.

Betr. selektiv tillväxt: I väntan på
Godot får de folkvalda ta på sig
den uppgiften. Annars blir det nog
kaos. “Kaos är granne med Gud”.
Hur tolkar du denna sentens? Den
låter litet konspiratorisk -gör den
inte?

T i l l  on d o  fö r  ve m ?  He l a
mänskligheten menade jag förstås.
Al l a  bl i r  ju  d r a bba de a v
kärnkraftsläckage, regnskogs-
skövling, bilavgaser, sura regn,
ozonhål och annan miljöförstörelse.

Känner du till “I Ching”? Denna
kinesiska filosofi verkar vara något
besläktad med BioRythm, så
kanske den kan intressera dig. Jag
översänder en artikel som bilaga.
Ebbe
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E9810262
Sb8 - a6.

Inger tycker det är så märkligt, att
inte mitt mail kom fram första och
andra gången. Kan det bero på
motagningsförhållandena? Att du
har ett annorlunda system?

Konst igen: “Konst är verkligheten
sedd genom ett temperament”.
Ingen dålig definition. Vem var
det som sa det? En grå-zon - men
som ofta förstår att sätta färg på
tillvaron.

Jag hade en gång en gammal,
vresig lärare (han kunde påminna
om “Gubbstrutten” i Sydsvenskan),
som ibland blev litet filosofisk.
Han sa (bl a): “Det är fel
människor, som får barn - och
dessutom alldeles för många”. Är
det så? Jag har inte själv räknat
efter. Men jag tror nog, att vi
börjar bli för många på planeten
Tellus. “Barnbidrag”.
Jag stegrar mig litet för det ordet.
Som barn fick jag föreställningen,
att man erhöll barn som bidrag.
En slags fortsättning av tron på
storken (göken hade väl varit en
mera adekvat pippi!) och hela det
köret. “Barnbidrag” ger fel signal i
en överbefolkad värld. Visst ska
barnfamiljer ha stöd, men i andra
former. Missbruk av bidraget är
heller inte helt ovanligt.

En förklaring till dagens relativa
glädjelöshet är, att glädjeämnena
förr var betydligt enklare. Eller
vad sägs om serien: Napp, skallra,
docka, skoffa, trehjuling, cykel,
klocka,  slangbel la ,  pi lbåge,
vattenpistol, metspö, seriemagasin,
cyklopöga, vespa, bil, etc.
För att inte tala om “kvinnor, vin
och sång”. Inte konstigt att många
gamlingar blir som barn på nytt.
Filosofi leder ju mest bara till
depression.

“Förr var allting viktigt och
ingenting omöjligt. Nu är allting
möjligt men ingenting viktigt.”
(NN)
Ebbe

PS Kan inte Jonas förse dig med
S yd s ve n s k a n ? !  D e t  s k u l l e
underlätta vår kommunika-tion: Jag

är ofta benägen att referera till och
citera långa stycken ur SDS.
DS

A981027
Nu har jag undervisat från 800 till
18.15 med kort paus för middag.
Jag är dödstrött - åldern tar ut sin
rätt som det heter. Men....Te4 -
h4.
//alf

E981027
Dd7 - e6.
Kl 08 - 18. Det låter svettigt.

Min “serie” i förra mailet var
utslag av ett slags “brain-storming”
-vilket jag hoppas, att du förstod:
Kanske kunde detta grepp ge
någon ny aspekt, en annan
infallsvinkel -ungefär så tänkte jag.
Serien var långt ifrån komplett. Bl
a saknades fotboll, handboll, bandy
plus en massa andra saker. Vad
var det nu jag ville säga med
detta? Jo, det var väl det, att
glädjeämnena kraftigt skiftat
karaktär samt blivit betydligt färre.
M e n  d e t  ä r  j u  n ä r m a s t
s j ä l v k l a r h e t e r .  I n g e t  a t t
kommentera! Ebbe

A981028
Jag önskar verkligen att jag orkade
vara med i debatten och ha några
synpunkter på det du tar upp. Men
jag är för trött. Idag slutade jag
undervisningen vid 19.19 och
började 0800. Det verkar som om
allt hopar sig över mig - nu ligger
det mer arbete och väntar. Men.....
Df3 - h5
//alf

E981028
De6 - c4, schack!

Du borde väl inte jobba så mycket
strax efter din sjukdom! Det kan
sluta med förskräckelse! Mina
debattfrågor kan du ta upp, om du
så vill, vid något senare tillfälle.
Ebbe

A981029
Har jag nu förbisett något? Kan du
göra mig matt innan jag kommer
till skott? Kf1 - g1
//alf

E981029 Tg8 - g2, schack! Ebbe

A981030 Kg1 x g2 //alf

E981030 Ta8 - g8, schack! Ebbe

A981031
Huset kryllar av barnbarn....
RÖR INTE PJÄSERNA!!!!!
----------Kg2 -h3
//alf

E981031 Dc4 - d3, schack! Ebbe

A9810312 Du jagar mig! Ld2 - e3.
//alf

E981101
Du vägrar att göra några misstag,
så jag måste ge upp. Nu spelar jag
vit: e2 - e4.
Ebbe

A981101
För att få variation - d7 - d5. //alf

E9811012
e4 x d5.
Hur har det gått för din psoriasis-
sjuke granne? Hjälpte dieten?
Ebbe

A981102
Enligt Birgit, som träffar folk och
pratar med dem, är grannpojken
frisk och sund numera. Det lär
bero dels på diet och dels på
medicin som han fått från en
hompat. Själv har jag inte sett
honom sedan i somras. Så din lista
var säkert till stor nytta! Som
vanligt lyckades den vanliga
läkekonsten inte alls. Jag drar Sg8
- f6. I morgon kommer två pers
från Göteborg - nybörjare som
skall undervisas i CAD.
//alf

E981102
c2 - c4.
Jag har  in te fa t ta t  r ikt igt :
Konkur rerar  du med CAD-
program?
Ebbe

A981103
Jag säljer FastCAD och EasyCAD
- är generalagent i Sverige - och
konkurrerar alltså med t ex
A u t oC A D ,  s om  d om i n e r a r
marknaden med sina dåliga
produkter. Det låter som räven och
rönnbären, men faktum är att det
n ä s t a n  a l d r i g  ä r  de  bä s t a
p r o d u k t e r n a  s o m  b l i r
marknadsledande.
Mike Riddle, som har gjort Fast/
EasyCAD har ambitionen att skapa
världens bäta program. Jonny
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Walker, som startade AutoCAD/
Desk, hade ambitionen att tjäna
världens mesta pengar genom
skicklig marknadsföring. Och vem
vann??

I  d a g  h a r  j a g  h a f t  e n
programmerare och en ingenjör
här och lär t dem hur man
handskas med FastCAD. De
kom m er  fr å n  e t t  va r v på
västkusten, där de tillverkar stora
motorbåtar. Och i morgon kommer
nästa kund... Jag hoppas det lugnar
sig snart. Schack---- c7 - c6
//alf

E981103
d5 x c6.
Finns det  böcker  om Fast /
EasyCAD i handeln? Makan
undrar. Generalagent - det låter
lukrativt! Jag är hemlig agent -
men jag kan inte hitta hem.
Ebbe

A981104
Nej, det finns inga böcker om
mina CAD-program i handeln -
allt som finns skrivet på svenska
har jag åstadkommit för en liten
men självständig kunkrets. Det är
inte på något sätt lukurativt, men
intressant och arbetsamt och
förhindrar många tillfällen till
synd.
Ibland har du drag av “lätta
stycken som lättat ankar-Olle
Carle”!
Jag slår tillbaka - Sb8 x c6.
//alf

E981104
Sg1 - f3.
Jag vet ingenting om CAD. Men
är det så konstigt, att ni förlorade
marknadsföringen, när AutoCAD
men inte Fast/EasyCad saluför
böcker i ämnet?!
Ebbe

A981105
Jag vet inte riktigt hur jag skall
svara. Att det finns böcker om
AutoCAD beror ju på att det har
så många användare, att de var
först i Sverige och på så sätt har
fått fristående personer att skriva
läroböcker - sådana fordrar ett
visst antal presumptiva kunder.

Allt detta betyder inte att själva
CADprogrammet är bra - det är
bara väl känt. FastCAD kom in på
marknaden mycket senare, och
även om det är en bättre produkt,
så spelar det ingen roll - först och
störst vinner.
Så här  sa  en  ingen jör  på
SKANSKA - han hade provat
FastCAD och blivit förtjust över
hur mycket bättre i alla avseenden
det var än AutoCAD:
-Du - det blir inget. Hade ditt
program kostat 4-5 gånger mer, så
hade kanske mina chefer varit
intresserade....!!!!!!!?????
Det är den verklighet vi lever i.Jag
flyttar e7 - e5
//alf

E981105
Sb1 - c3.
Det verkar ju vara rena rama
nippran! Höj priset 4-5 gånger!
Hur kunde du överhuvudtaget få
kontakt med den där Skanska-
ingenjören?

“CAD förhindrar många tillfällen
t i l l  synd.”  Men  denna din
verksamhet är kanske synd: Du
kunde i stället ägna dig åt nöden
bland de spetälska! CAD-business
har måhända blivit din ibsenska
livslögn.
En kungstanke hos Ibsen var, att
varje människa bär på en livslögn,
mer eller mindre medveten, som
hon hänger upp sin livs- och
s jä l vkä n s l a  på .  Det  ä r  en
huvudlinje i hans dramatik, vilken
ofta har som grundtema, att någon
punkterar någon annans livlögn.
Och “poff” är dramatiken/tragiken
(som inte utesluter komiska inslag)
ett faktum. Förvisso inget dåligt
grundkoncept för den som vill
skriva dramatik.
Jag behöver väl inte säga, att min
inledning är medvetet, skämtsamt
provokativ. Självklart har du ett
bredare register än ett CAD-
program. Men jag tror nog, att
Ibsens tankar om livslögn och
självkänsla har ganska stor allmän-
giltighet. Nu ska man nog vara
försiktig med att gå kring och säga
sanningar (vad det nu är). Det kan
göra mera skada än nytta. En

människa, som är sårad i sin
självkänsla, kan bli livsfarlig. Och
det får spridningseffekter: man går
hem och klår frun, etc.

Det  blev som van l igt  l i tet
snusförnuftigt. Men det är inte lätt
att finna en stil, som samtidigt är
seriös utan att bli gravallvarlig,
skämtsam utan att bli banal och
flabbig, underhållande utan att det
känns krystat, etc.
Ebbe

PS Jag har inte så sällan svårt att
placera  ci ta t  och  lösryckta
meningar. De ringer i öronen och
det känns frustrerande. “Ni lever
illa, mitt herrskap!” Vem sa/skrev
det?
DS

A981106
e5 - e4
Skanskaingenjören gjorde som så
många andra ,  bestä l lde en
testversion av FastCAD, såg,
jämförde och begrep. Hans chef
vågade - som de flesta fega
svenskar - inte göra annat än
likadant som golf-kompis-cheferna
- ta det som alla åtminstone hade
hört namnet på:AutoCAD.
Aldrig att jag kommer att lindra
nöden hos spetälska! Om jag har
någon livslögn eller fobi så är det
väl att jag måste göra allting själv.
Livslögn, självkänsla. Jag vet inte.
Men jag vet att när ingen ringer,
när ingen jagar mig - när det är
som om ingen behövde mina råd-
ja då känner jag mig misslyckad,
deprimerad.
Om jag sätter mig att läsa en bok
en vardagseftermiddag är jag
nästan syndig, som om jag smet
från Luther.
Livslögn--- Nästan alla författare
sysslar med att visa upp livslögner
och olika sätt att punktera dem -
är det inte det som kallas drama?
N o r e n  t  e x .  E l l e r  E n
handelsresandes död, Lång dags
färd mot natt - eller hur den nu
heter.
När jag tänker på dramatik, så
visst är det strålkastarljuset på
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A981107
Detta är det första meddelandet från
min nya dator. Hela eftermiddagen
har jag arbetat med att föra över
filer från den gamla. Windows98 är
inte av denna världen - en snårig
eländig röra av filer, kataloger m
m. Jag flyttar Lc8 - f5
//alf

E981107
d2 - d3.
Ditt senaste mail var väldigt
småstilt!På onsdag drabbas Eksjö av
Inger. Hon kommer till stan för att
bese detnya biblioteket.Har du sett
det nya biblioteket?
Ebbe

A9811072
Med den här varianten av mail kan
jag tydligen bestämma storleken på
texten - detta är 12 punkter. Kan
inte du följa med Inger till Eksjö?
Det vore mycket trevligt om vi
kunde träffas! Hur åker hon -
ensam eller i sällskap med en hel
delegation?

Nej, jag har inte sett biblioteket.
Det lär ligga mellan gymnasiet och
I12 - helt fel för folkets del och
helt rätt för gym-elever. Jag flyttar
hästen i sena natten - Sc6 - d4.
//alf

E981108
Jag kan också skriva
stora bokstäver ! (Vi
använder Netscape Mail) Jag slår
din häst (usch, det låter otäckt):
Sf3 x d4.
Ebbe

A981108
Otäckt? Nja, jag slår tillbaka:
Dd8 x d4. Jag hoppas du svarar ja
på att komma till Eksjö!
//alf

E9811082
a2 - a3.
Inger kommer i “spissen” av en
delegat ion  på  8 per s fr ån
Hä ss l eh ol m s  s t a dsbi bl i ot ek .
Minibussen rymmer ej flera, så jag
får vackert stanna hemma. Besöket
föranleds av, att Hässleholm ska
bygga kulturhus inrymmandes nytt
bibliotek.
Nu ska jag laga söndagsmiddag.
Det är mitt “privilegium”. Idag ska
d e t b l i  u g n s ba k a d  t o r s k  i
hollandaissås med pressad potatis.
Till dessert blir det ugnstekta
b a n a n e r  m e d  g l a s s  o c h
mintchoklad. Jag tycker själv, att
jag är ett fynd. Jag kan inte nog
prisa mig själv!
Ebbe
Hmpf...
I.

I.? Är det Ingers kommentar?

A9811082
Tråkigt, mycket tråkigt. Det borde
kunna bli en annan gång. Du är
inte ensam om att laga middag,
även om jag inte brukar göra det
på söndagar. Däremot har jag en
gång i veckan - lite flytande dag -
då det är min tur. Även om jag
inte anser mig vara ett fynd i
matlagning, så äter Birgit som en
häst när jag lagar till mina
specialare.
Humpf. Jag drar Lf8 - e7
//alf

E981109
d3 x e4.
Som sagt: Tyvärr fick jag ej plats i
bussen. Men jag kan väl få komma
en annan gång? Det kanske också
passar bättre då du inte har så
mycket att göra, inteär så trött och
vädret är litet bättre. Kanske till
våren?
Var din far lik John Ericsson, den
store uppfinnaren? Det är nämligen
JE:s bild jag får på näthinnan, när
jag tänker på din far.Vad var det
nu han hette igen? Det var ett kul,
sällsamt namn.
Ebbe

A981110
Du är välkommen när du än tycker
att det passar!
Min fader var ingen ung soldat -
nej han blev hörselskadad av ett
kanonskott på ett tídigt stadium.
Du minns rätt om hans mystiska
namn som han aldrig ville tala
om. Han hette Giffert Ferdinand
C l a r e n c e  J o h a n s s o n  m e n
n a m n t e c k n a d e  a l l t i d  m e d
G.Johansson. Hans föräldrar hade
varit i USA i ungdomen och där
hämtat de fina namnen.
Jo, han var en klurig uppfinnare -
helt självlärd.
Visst har jag berättat om honom i
något tidigare mail? Jag slår med
löparen - Lf5 x e4.
//alf

E981110
Lc1 - e3.
Jag försöker ta en långpromenad
varje dag. Men det är ruggigt
väder. Brrrr!
Ebbe

A981111
Långpromenad får mig att tänka
på militärtjänsten och alla de
prommenader man gjorde där. Som
mest var det fyra mil om jag inte
minns fel. När jag ibland får för
mig att jag skall ut och gå - ja då
blir det runt kvarteret.
Däremot har jag börjat cykla till
kontoret - antagligen för att jag
tycker synd om bilen nu när det är
kallt och äckligt. Den här kvällen
skall ägnas åt montering av små
otrevliga komponenter på kretskort.
Men jag skall hinna med att se

människans småttighet, komplex,
elakhet.
Ni lever illa, mitt herrskap! - Jag
har ingen aning. Kanske Hjalmar
Bergman - hur i helvet skulle man
orka med ett minne som kunde
komma ihåg ursprunget för alla
citat? När jag nu sänder detta vet
jag att det ligger en massa e-post
som kommer att hålla mig upptagen
hela kvällen. Har du Grönköpings
Veckoblad? Vi hörs
//alf

E981106
Dd1 - e2.
Du kan “deleta” större delen av
mitt förra brev! Jag blandade ihop
olikartade begrepp, så att det blev
glapp i logiken. När jag stöter på
sådant, är jag själv mycket kritisk.
Nu har jag inte lust att traggla
alltsammans en gång till, eftersom
det inte var bra. Dock kvarstår min
uppfattning, att Ibsens tankar om
livslögn och självkänsla nog har en
viss giltighet; att det är fråga om
minerad mark, som bör beträdas
med försiktighet.

Nej, jag håller mig inte med GV
för tillfället.
Ebbe
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Seinfeld vid 2200. Du börjar visst
jaga mig - Dd4 - e5.
//alf

E981111 f2 - f3.Ebbe

A981112 Le4 - c6 //alf
E981112

g2 - g3.
I am the greatest!
Ebbe
A981113
Vi är nog jämspelta på den här
fronten. Jag gör kort rockad 0 - 0.
//alf

E981113
Lf1 - g2.
När jag letar efter något i ett
uppslagsverk, kan det ta en
evighet. Jagblir ständigt uppe-
hållen av andra saker, som jag får
ögonen på och vill fördjupa mig i.
Känner du igen det?
Nu är det ett tag sen vi var i
vitshusboden. Efter kyrka och
prästerskapblir det idag sjuk
humor:
- Doktorn, vad ska jag ta mig till
med min man? Han sitter och
metar i badkaret nästan hela
dagen.
- Ja, vi får väl lägga in honom för
observation.
- Jo, men vi behöver fisken.
Nu har vansinnet brutit ut på
allvar och vi befinner oss på
mentalsjukhus. Överläkaren tycker,
att patienterna är slöa och passiva.
För attaktivera dem beslutar han
att starta en kurs i anatomi. Han
tänker, att det kan vara lämpligt
a t t  s ö k a  b i b r i n g a  d e m
grundläggande kunskaper om
kroppen.
Vid årets slut håller han ett slags
examensförhör med sina disciplar.
Det är  just ingen som kan
någonting. Med ett - strålande -
undantag. Läkaren blir  helt
förbluffadoch undrar hur i all sin
dar denne kunnat lära sig så
mycket.
”Man har väl njure,” säger
undantaget och knackar sig i
huvudet.
Ebbe

A981114
Den här helgen är det bara
Brukspatroner som gäller. Jag
måste leverera 10 på måndag. Du
gillar att skämta. Din första hade
jag inte hört förut - den andra
däremot.
Jag tänker leta reda på några
Grönköpings Veckoblad och skicka
till dig. De speglar verkligheten i
Sverige. Jag tar ett steg med
tornet: Tf8 - e8
//alf

E981114
Jag gör kort rockad: 0 - 0.
” J a g  m å s t e  l e v e r e r a  1 0
brukspatroner på måndag” - vad är
det??!!
Ebbe

A981115
Le7 - c5
Jag tror jag har berättat om
Brukspatronen i något av mina
tidigaste brev - men det är inte så
lätt att komma ihåg.
Brukspatronen är en apparat som
letar efter ledig ström på de olika
faserna när man har elektrisk
uppvärmning med varmvatten. Den
är styrsystemens Rolls Royce -
elverken gillar den så mycket att
det finns kommuner som bara
tillåter elvärme om man installerar
Brukspatronen. Kul namn eller
hur?
Nu har jag hittat vad jag skrev -
titta i brevsamlingen A980213.
Det är otroligt hur elektroniken
har  förändrats.  Al l t  är  så
pyttesmått nu - det var fel på ett
av de kort jag provade i dag, en
transistor var felvänd. Att löda bort
den och sätta dit den rätt går bara
om man har speciella verktyg och
förstorings-apparater. Transistorn
är 2.8 mm lång och 1.5 mm bred
och har tre små ben. Tidigare hade
man hål som man stack ner benen
genom och lödde på undersidan -
nu monteras de och löds på
ovansidan.
Nåja - nu är de provade och
färdiga. 890:-/st tar jag - vad
Sverigeagenten tar vet jag inte.
K a n s k e  b l i r  d e t  f a r t  p å
försäljningen igen - tänk om folk
började förstå vad el är och vore

förståndiga nog att satsa på
elvärme och elanvändning i alla
former.
Men så förnuftigt blir det aldrig -
man talar t o m om el kontra olja
och förnyelsebar energi. Det är
som att jämföra lastbilar med
ångmaskiner!
E l  ä r  e t t  S Ä T T  A T T
D I S T RI BUE RA  E N E RG I  -
ingenting annat. Du kan framställa
elektricitet på en massa olika sätt
centralt och distribuera den på tråd
- det enda vettiga sättet att skicka
energi. Nåja - nu är jag trött och
behöver vila.
//alf

E981115
Le3 x c5.
El är det bästa sättet att distribuera
energi. Jo, det har också varit min
tanke. Men vad säger du då om
vi ssa  f jä r r vä r m ever k ,  som
distr ibuerar  varmvatten? Jo,
tekniken är fantastisk. Den upphör
aldrig att imponera och förvåna.
Tyvärr tycks den skapa lika många
problem, som den löser.
Ebbe

A9811152
De5 x c5!schack
Om sådana kraftverk tycker jag att
de i första hand skall producera el
och i andra hand varmvatten.
Visste du förresten hur man får ut
99.9 % av oljans energivärde?
//alf

E981116
De2 - f2.
Nej, berätta gärna om oljans
energivärde!
Ebbe

A981116
Dc5 x c4
Normalt eldar man upp oljan i en
oljepanna. Om man sköter den
perfekt kan man få ca 80%
verkningsgrad, men de flesta
pannor kommer inte upp i mer än
60-70%. Då gör man så här i
stället:
Köp en diselmotor+generator.
Skaffa en varmvattententank på
1000 l i ter ,  koppla  motorns
kylsystem till tanken och sätt in en
el pa t r on  i  t a n ken .  Kopp l a
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generatorn till patronen. Kör
motorn på oljan. Vad får du?
Oljans energivärde omvandlas till
el, värme och ljud. All värme och
el kan stanna i huset - ljudet kan
man inte omvandla i värme helt
men det bör inte bli mer än 0.1%
som går bort.
Detta kan naturligtvis omsättas i
större skala - och görs också. Det
värsta slöseriet är att ELDA med
olja. Låg verkningsgrad, usla
rökgasreningar, miljöförstörande
transporter av olja.
//alf

E9811162
Ta1 - d1.
B e r ä t t a  g ä r n a  m e r a  o m
oljeförbränning! Har du själv detta
system, som du beskrev? Eller
känner du till någonannan som har
det? Vad är investeringskostnaden?
Driftskostnaden? Blir det inte
m yc k e t  l j u d  oc h  l u k t  a v
diselmotorn? Min panna, Egor EV
115, har tre alternativ: olja, ved
och el. Jag har en vattentank på
500 liter, som jag använde vid
vedeldning. Ditt alternativa system
verkar intressant. Kan det vara
något för mig?
Ebbe

A981117
Nej, jag har inte detta supersystem
med dieselmotor. Ingen annan har
det heller, mig veterligt. Problemet
är att det blir för dyrt att tillverka
ett sådant aggregat. Jag har talat
med åtskilliga personer om idén -
alla tycker det låter bra men ingen
provar.
Det som är populärt i dag trots
höga kostnader är värmepumpar.
De finns för luft eller vatten från
nergrävda slangar, djupborrade
brunnar eller sjöar. Där kan du få
ut 150-250 % av tillförd elenergi -
om man nöjer sig med 45-gradigt
varmvatten.
Om man kan räkna med att inget
går  sönder av kompressorer ,
pumpar o dyl, och att livslängden
är 15-20 år - ja då lönar det sig
att investera med nuvarande räntor.
Mitt värmesystem är unikt. När jag
byggde hade jag tänkt  ha
oljeeldning och började läsa allt
om hur det fungerade. Efter

åtskilliga böcker begrep jag att det
inte var något för mig.
Det fanns alldeles för många
faktorer som inverkade, det blev
arbetsamt om man ville ha hög
verkningsgrad - sotning, tätning,
kontroll, kontroll, lukt osv. Istället
blev det en tank på 4000 liter och
några värmepatroner i den. Jag har
under alla år köpt ström på natten
för att värma tanken - på nattaxa.
Nästa år skall jag byta elleverantör
och skall betala 20 öre/KWh rakt
av. Nu ligger det på 36/46 öre.
Elpriserna kommer att sjunka
ordentligt nästa år tror jag. Det
varma vattnet cirkulerar genom ett
element - en fläkt blåser luft
genom elementet och luften trycks
ut via kanaler i golvet - den
kommer ut genom springor längs
ytterväggarna. Det ger ett behagligt
inomhusklimat med varmt golv
och bra ventilation. Jag har alltid
ansett att det skall vara övertryck i
rummen - inte att man skall suga
ut luft.
Schack var det: a7 - a5
//alf

E981117
Td1 - d4.
Ditt värmesystem låter väldigt bra.
Har du själv klurat ut det?
Driftskostnad? Investeringskostnad?
Nå, det är naturligtvis ingenting
för mig: Då får jag bygga om
hela huset. Läget i Sverige och i
världen ter sig allt mer förtvivlat.
Gör någonting!
Ebbe

A981118
Dc4 - b3
På 60-talet när  jag byggde
experimenterade man mycket med
uppvärmningsmetoder. Golvvärme
med varmluft lanserades av
Svenska Fläktfabriken, så jag tog
i d é n  d ä r i f r å n  -  ä v e n
fläktaggregatet. Sen ändrade jag
om det hela lite. I dag är det ett
dyrt system när det gäller drift.
All värme + hushållsel går på ca
2000:-/månad - men då slösar vi
n o g  g a n s k a  o r d e n t l i g t .
Investeringskostnaden var mycket
låg - några tusenlappar. Mitt hus
kostade totalt 90000:-!

Att Sverige går åt skogen är ingen
nyhet. Det måste det göra om man
inte tar hänsyn till människans
egenskaper utan försöker ordna ett
land efter hur man i vissa kretsar
anser att människan BORDE vara.
Jag tänker inte göra något - mot
dumhet  kämpar  man  tyvär r
förgäves.
//alf

E981118
Td4 - h4.
Jo, vi har tagit ut svängarna rejält:
Från myten om Gud, till myten om
att en ann är så God som en ann.
Ebbe

A981119
Db3 - e6
Du gillar att vitsa till det! Mitt
minne är ett av de uslaste som
lagts in i en varelse. På två
sekunder kan jag glömma vad jag
tänkte göra alldeles nyss. Jag reser
mig för att gå någonstans och göra
något, och när jag kommer dit
eller är på väg undrar jag helt
plötsligt vad i helvete jag har här
att göra. Händer detta dig?
Just nu har jag kommit i håg vad
jag glömt. Att leta reda på GV och
sända till dig.
Nu skall jag resa mig och......
Sannerligen - jag hittade två i min
pappersröra. Sänder i morgon!
Varför halkar Sverige efter mer
och mer. Varför flyttar företag?
Varför flyttar ingenjörerna? Varför
hycklar man så förbannat i det här
landet? Som Rosengren sa: Vi vet
ju att svartjobben finns. Vi vet ju
att alla utnyttjar svart städhjälp -
det är en jätteekonomi. Varför
skulle vi då inte kunna göra något
åt det? Han får snart en snyting
för de åsikterna. Så fort en
socialdemokrat uttalar en naturligt
förnuftig åsikt i någon fråga får
h a n / h o n  e n  s n y t i n g  a v
BuffelPersson.
Nu senast har en enmansutredare
utrett något och kommit fram till
en del självklara slutsatser. Inget
kommer att genomföras. FACKET
kommer att säga nej. Till råga på
allt är det vinter. Fy tusan!!
//alf
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E981119
Lg2 - h3.
Att man på väg från ett rum till
ett annat glömmer sitt ärende är
nog inget ovanligt (hur tusan ska
denna satsen interpunkteras?). Det
händer mig också. Men inte
behöver du skicka GV till mig!
In ger  ka n  l å n a  h em  fr å n
biblioteket.
Ebbe

A981120
De6 - e7 ---hur ska ditta sluta?
Det är klart att Inger kan låna.
Men hon slipper i alla fall att låna
de två jag hittade här. På tal om
bibliotek - vad tyckte Inger om
Eksjös? Jag åkte förbi där i dag.
Jag förstår inte den moderna
arkitekturen (om det nu är en
sådan) - jag störs av alla sneda, i
mitt tycke omotiverade, vinklar på
taklutningar, t ex. Det verkade lite
krystat. Nu väntar en stor STARK!
//alf

E981121
g3 - g4.
Jo, det har sedan ett antal år varit
en accelererande utflyttning ifrån
Sverige av företag, kapital och
högutbildad arbetskraft. Är det
råttorna, som lämnar skeppet? Å
andra sidan har vi samtidigt fått
runt en miljon invandrare. Så det
jämnar ut sig, som man säger.
“Always look at the bright side of
life!” (di-do, dido didodidej - du
har välsett filmen och kan låten?)
I n g e r  g i l l a d e  d e n  s t o r a
bi bl i ot ekssa l en .  De m i n dr e
lokaliteterna var inte så lyckade:
låga, snea tak och ganska träigt.
E n  gå n g  ga v du  m i g  en
grammofonskiva (stenkaka) med
“Eine kleineNachtmusik”. Jag
minns, att jag blev smått “tagen”
av denna ovanliga generositet. Jag
är som en häst:jag glömmer aldrig
en vänlighet.
Ebbe

A981121 g7 - g5 //alf

E9811212 Th4 - h6.Ebbe

A981122 Kg8 - g7 //alf

E981122 Th6 x f6.
Är det tillåtet att svära?
Ebbe

A9811222
Visst är det tillåtet att svära! Det
lättar förunderligt gott! Själv
brukar jag dra långa, svavelosande
ramsor - speciellt på dåliga
biorythm-dagar. Fast inte skall du
svära över att byta ett trögt,
klumpigt torn mot en eldisk,
arabisk springare! Nåja. Jag måste
skjuta ner ditt torn:
De7 x f6.
//alf

E9811222 Lh3 - g2.Ebbe

A981123 h7 - h6 //alf

E981123
Tf1 - b1.
Ankommo härstädes innevarande
måndag medelst postdiligensen
tvenne fullgoda exemplar av den
högpotenta avisan Grönköpings
Veckoblad, vilket härmed samt och
synnerligen vidimeras.
Jonas hade idag dristat sig att sätta
in en liten fräckis i Sydsvenskan:
Två damer på nudistkoloni:
- Är det inte Johannes, som står
där borta?
- Nej, det är Eriks.
Läs den efter en stor stark, när du
är mera fnittrig!
Ebbe

A981124
Te8 - h8
En fantastisk vits! Var det
verkligen Jonas som skrivit /hittat
på den? Jag har aldrig hört den
förr.
//alf

E981124
Sc3 - e4.
Nej, jag bara vinklade vitsen med
Jonas. Trodde att du kände till vad
han sysslade med, så att det var
riskfritt.
Har innevarande tisdag läst
Grönköpings Veckoblad. Jo, visst -
många muntrationer. Men någon
äkta glädje inger inte läsningen -
tyvärr. Jag skrattar, men känner
mig snarare ledsen. Någon genuin
glädjespridare existerar väl bara
inte? Eller kanske är det fel på
mottagaren.
Ebbe

A981125
Lc3 x e4
Anledningen till att jag faktiskt
trodde att Jonas var inblandad var
att han för en gångs skull har
skrivit något i tidningen - men det
var visst i någon bilaga. Nej - jag
vet inte så mycket om vad han
sysslar med. Någon genuin glädje
är väl svår att finna. För mig är
oftast tragedin rent skrattretande
och komiken får mig att gråta
invärtes - dock mycket mera när
jag var yngre.
Numera är jag desillusionerad och
h ä r d a d  o c h  G r ö n k ö p i n g s
s k r a t t s p e g e l  a v  d e n  s  k
verkligheten roar mig storligen.
Jag har en känsla av att du bär på
någon sorts förtvivlan över att
världen och människorna i själva
verket är en bakterikultur som inte
har plats för ideella ting som
rättvisa, tolerans, förståelse osv -
därför att du inte kan göra något
åt det.
//alf

E981125
Ditt förra drag innehöll nog ett
skrivfel. Jag utgår från, att du
menar Lc6 x e4. I så fall svarar
jag med f3 x e4.
Ebbe

A981126 Df6 - e5 //alf

E981126 Tb1 - d1.Ebbe

A981127 Ta8 - d8 //alf

E981127
Td1 - f1.
Dagens vits: Alkoholisten hos
doktorn: - Dricker Ni mycket?
- Nä, jag schpiller ut det mästa.
Ebbe

A981128
En fantastiskt vacker mattställning
du skulle ha fått om inte min
skarpa hökblick hade upptäckt dina
ondskefulla planer! Nu kastar jag
grus i i maskineriet: Td8 - d7 -
åtminstone tillfälligt
Mitt arbete går i vågor. Just nu
har det kommit en ny version av
FastCAD, och jag tillbringar större
delen av dagen framför datorn med
översättning, utprovning och
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kommunikation med kunder. Tack
och lov för TreoComp och Imigan
som gör det möjligt!
//alf

E981129
Df2 - c2.
Det är förskräckligt, att du ska ha
sådan huvudvärk! Tror du inte, att
den förvärras av ditt intensiva
sysslande med CAD? I varje fall
skulle det nog kunna ge mig
huvudvärk. Ska du inte chansa
med homeopat, eller “ska vi gräva
ner dig direkt”?
Så grymt uttrycker sig makan, när
jag ligger dödssjuk i förkylning. I
denna belägenhet uppskattar jag
skämtet föga.
Egentligen ville jag nog ha någon,
som ”duttade” mera med mig. Det
känns skönt. Dessutom verkar det
provocerande, så att man stramar
upp sig. Försök att vara mycket
ute i friska luften! Det brukar
hjälpa åtminstone mig.
Ebbe

A981130
Bträffande sk duttande är vi nog
olika - om du nu verkligen menar
vad du säger. Jag har mycket svårt
för sådant tal - både att ge och ta
emot. Antagligen är det skador
sedan min tidiga barndom på
Orup. Huvudvärken är inte så
mycket att bry sig om - finns det
bara tabletter som hjälper tycker
jag inte alls att det är särskilt
förskräckligt.
Då är det värre när den sk
klarsynen angriper, då allt blir
meningslöst, tungt och vidrigt. Mot
detta tillstånd har  jag inga
tabletter, bara den modfällda
tanken att det ändrar sig snart.
Dina vita kämpar försöker alla
tricks mot mörksens furste, den
svarte djävulen. Men inga fällor
hjälper - nu drar han fram det
tunga artilleriet---- Th8 - d8
//alf

E981201
Dc2 - b3.
Nej, vi menar nog inte riktigt
samma sak med “dutta”. Jag avser
enslags vänlighet, värmeoch
medkänsla, som samtidigt kan

v e r k a  p r o v o c e r a n d e  t i l l
uppr yckn i n g .  ” Dut t a ”  l å t er
naturligtvis löjligt; det är en
medveten, självironisk vinkling.
Hur vet du egentligen, när du är
“klarsynt”? Jag tycker det verkar
som om du sätter = emellan
svartsynt och klarsynt. Men visst -
jag är nästan lika svart i synen
som du. Ebbe

A981201
Du har alldeles rätt - jag sätter
också likhetstecken mellan klar-
och svartsyn. Ju äldre jag blir
dessto kallare och hårdare upplever
jag mig själv - åtminstone när jag
angrips av klarsynen.
Sen är det förstås julen som späder
på depressionen - julen med alla
sina regler, måsten, vansinniga
inköp, idiotiska traditioner m m.
Den enda helg jag kan förlika mig
med numera är midsommar med
sill och potatis och mycket
glömskebrännvin.
Detta schackparti verkar att bli
utdraget. Jag flyttar en bonde: f7 -
f6.
//alf

E9812012 Kg1 - h1.Ebbe

A981202 h6 - h5 //alf

E981203
g4 x h5.
Tradigt parti. Ska vi börja på ett
nytt? Vad är det du vill försöka
g l ö m m a ,  n ä r  d u  s u p e r
(midsommarafton)?
Ebbe

A981203
Kg7 - h6
Tradigt? Nja, jag har djävulska
planer på att göra dig matt och jag
antar att du inte vill ge upp?
Midsommar är längtan och vemod,
kontrasten mot naturens ljuvlighet
och min egen ofullkomlighet.
Jag vill inte direkt glömma - då
behövs döden - mer göra livet
uthärdligt.
//alf

E981205 Lg2 - f3.Ebbe

A981206 Jag hatar vinter!
Td7 - d2
//alf

E981206
Lf3 - g2.
Som det står i visan: “Inte är du
så gräsligt ofullkomlig”. Tror att
jag skulle vilja säga så här:
Naturen är ensam fullkomlig. Det
gäller a priori. Det är en naturlag
(där fick jag till det!). I en tid då
vi famlar efter fasta värden,
föresvävar det mig, att naturen
skulle kunna vara just en sådan
oomtvistad grund, från vilken alla
resonemang utgick.
Naturen är naturligtvis Gud och
vice versa. Anser man något annat,
bor man inte på den här planeten.
Kanske har jag därmed bara
återuppfunnit panteismen. Men att
allt skulle vara besjälat tycks mig
vara en myt (vacker sådan i och
för sig), som så mycket annat.
Tidsfaktorekonomi (som jag
tidigare talat med dig om) är av
s a m m a  a n l e d n i n g  m yc k e t
intressant, eftersom den baserar
ekonomin på något som är lika för
oss alla - tiden!
Ebbe

A981207
Jag är utslagen av maginfluensa
tror jag - blev smittad i Malmö.
Jag kommer igen senare!
//alf

E981207
Jag upprepar: jag skriver inte för
att jag tror, att jag kan lära dig
någonting. Jag uppfattar det som
så, att vi i vår korrespondens
fungerar som varandras bollplank
(frekvent mode-ord), mot vilka vi
prövar varandras hugskott och
idéer. OK?
Jag känner också ett visst behov av
att skriva ner mina tankar. När
detta är sagt, tänker jagvidare:
Natur och Kultur. Föreligger
motsättning? Jo, men endast i ett
destruktivt perspektiv. Om vi med
Natur förstår det biologiska livet
på jorden, så är naturligtvis natur
en förutsättning för kultur. Utan
natur, ingen kultur. Kulturen blir
således underordnad Naturenpå
samma vis som ekonomin är
underordnad ekologin.
Å andra sidan: kultur betyder
odling, förfining. Varför ska det
fina vara under ordnat det grova?
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Nej, men vem ska avgöra vad som
är  “finare”? Det  måste bl i
subjektivt och därmed har vi
förlorat en fast grund.
I vår tid, då naturen beskattas (det
är beskattarna som ska beskattas!!)
hårdare och mera effektivt än
någonsin tidigare (många talar om
katastrof), är det viktigt att
Naturen får högre status.
Den ursprungliga religionen för
alla folk tycks ha varit en
naturreligion (sol-gudar, moder
Jord, etc.) Det var nog inte helt
fel.  Idag har  vi hundratals
religioner. Alla kan avfärdas som
myter, vilka gjort mera skada än
nytta. Således: för att undvika
destruktiva motsättningar måste
kulturen underordnas Naturen. Idag
h ugger  “ku l t u r ” - fol ken  n er
n a t u r f o l k e n s  r e g n s k o g a r ,
dammsuger havenpå fisk, etc.
Vi vet, att det är fel. Att det är ett
svek mot kommande generationer.
”Marknaden” är tyvärr en anonym,
girig och ansvarslös ”kultur”-
företeelse. Ser du något ljus i
tunneln?
Ebbe
PS Tog just del av din magpest.
Försök med “Imodium” - hjälper
åtminstone mot diarré.
DS

A981208
Jag börjar hålla med dig - det blir
ett utdraget parti. Jag trodde att
jag hade ett litet övertag, men..
Jag föreslår remi.
Om NATUREN håller jag inte
med. Naturen är inte fullkomlig.
Fullkomlig för vem? Naturen är en
grym, orättvis, eländig tillställning
där den enda regeln är döda eller
dödas, äta eller ätas.
Den starkaste, klokaste, vinner
över svaga och dumma. Alla
v a r e l s e r  i  n a t u r e n  ä r
fullblodsegoister, som bara tänker
på sig själv och sin egen art. Nå.
Är människan en del av naturen?
Om det är så följer hon sin
naturliga väg. Av alla varelser är
hon listigast, klokast, starkast (tack
vare sin list) med en strävan att
dominera och förbättra sina villkor
på andras bekostnad. Därför gör

hon om naturen så att den passar
henne. Är det fel?
Ja, eftersom vi samtidigt förstör -
hugger ner regnskog, fiskar ur
haven. Kanske är hon inte så
listig? Kanske dör hon ut pga sina
kortsikiga mål? Det vore väl bra!
Kanske kommer det sjukdomar
som tar kål på henne. Det vore väl
bra - ja, ur naturens synpunkt, om
nu den grymma, egoistiska naturen
kunde ha några synpunkter.
Nej Ebbe du kan inte lära mig
något - lika lite som jag kan lära
dig något - om du med lära menar
överföra åsikter. För mig är
världen en bakterikultur med stor
mångfald. Jag är en liten bakterie
som försöker överse med mig själv
och världen fram till då jag
hamnar i den stora sömnen, som
Chandler uttrycker det.
//alf

E981208
Remi, OK. Din tur att börja med
vit. Vad gäller Naturen, talar vi
uppenbarligen inte om samma sak.
Rättare: jag tycker, att du talar
förbi mig. Din aspekt är att
naturen är grym. Naturen är inte
grym. Den bara är. Det är inte av
grymhet rovdjur slår sina bytesdjur.
Det är tuffa villkor för viltet i
naturen, det är sant. Men det är
inte fråga om grymhet. Det är först
när människan kommer in ibilden,
som man kan tala om grymhet.
Vår hårdexploatering har onekligen
gjort villkoren grymma i naturen.
Min aspekt var nationalekonomisk,
etisk och moralisk.
Det var i ett naturreligiöst försök,
som jag sa att Naturen är
ful lkomlig.  Det  finns inget
fullkomligare, eftersom vi måste
anpassa oss efter dess villkor - om
vi vill överleva på sikt. Letar vi
efter en fast grund, finns det
knappast något alternativ. Vad
skulle det vara i så fall?
Ebbe

A981209
d2 - d4
Visst, jag håller med. Naturen är
inte grym, den bara är. Grym är
ett begrepp som vi människor för
in. Inom varje art finns det olika

va r i a t i on er  n ä r  det  gä l l er
egenskaper och alla vet att de
starkaste, klokaste överlever -
andra går under. När djur och
växter kämpar för att ta över
naturen för sin egen del, då följer
de bara sin natur, sitt program,
sina instinkter.
Min fråga är: HÖR MÄNNISKAN
TILL NATUREN?
Om svaret  är  ja ,  skal l  vi
människor då - utifrån sett - anta
att denna varelse skall följa sin
“natur” eller skall hon uppträda på
något annat sätt?
Ack ja, vad världen var skön förr.
När människan var fåtalig, när
hon sprang omkring och jagade
djur med stenyxor och plockade
bär för att överleva. Eller kanske
levde som nordamerikas indianer
eller andra naturfolk fram till våra
dagar. Kan man tänka sig en
stillastående värld, där antalet
människor är så begränsat att de
inte menligt kan påverka naturen?
Jag kan det inte. Vem skulle hejda
männsikan från att göra allt för att
avkomman skulle överleva? Vem
skulle hejda henne från att sträva
efter att få det bättre, bekvämare,
osv?
Kan du tänka dig att tvinga alla
till fler aborter, döda de som
hugger ner regnskogen, som förstör
haven? Det behövs i så fall en
utomstående kraft som tar denna
eländiga människa i kragen och
talar om för henne hur det skall
vara eller en kraftfull diktatur.
Och sådana ideologier känner vi
till. Det är den moderna, bekväma
männ iskans pr ivi legium at t
drömma om hur det borde vara
OM BARA...
Fast grund? Fullkomlighet? För
mig är detta drömmar. Allting
förändras, flyter. Till det bättre
eller  sämre - det beror  på
betraktaren.
//alf

E981210
d7 - d5.
”det skulle behövas en kraft, som
tog den eländiga människan i
kragen”,säger du. Jag menar, att
en slags naturreligion skulle
kunna fylla denna funktion. När
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förhållandena blivit ännu mera
kaotiska, kommer den  lika
obevekligt som en naturlag. Men
då är det kanske för sent.
Varför bryr jag mig? I am not
supposed to - I think.
Ebbe

A981210
Även jag bryr mig, fast det låter ju
inte så. Kanske är det därför som
midsommar fordrar starka drycker.
När jag låg vaken häromnatten
föreföll det mig plötsligt som om
hela mänskligheten var en stor
amöba med sex? miljarder celler.
Varje cell hade sina egna åsikter
om allting - kaos rådde i amöban.
Vad som skulle bliva av den var
osäker t  -  det  verkade vara
slumpartat. Skulle den uppsluka
underlaget - skulle delar av den
försvinna ut i rymden för att
smitta ner andra planeter? ----
Obevekligt har den västerländska
människan erövrat jorden - med
s i n  s t y r k a ,  r å h e t ,
uppfinningsrikedom. Den bästa
illustrationen till detta finns i
filmen Jakten på den försvunna
Skatten.
Harrison Ford hotas av en muslim,
som jonglerar med sitt stora svärd
- slutet verkar nära. Liksom i
förbigående drar Ford upp sin
pistol och skjuter muslimen. - En
utmärk bild av hur en naturvarelse
utnyttjar sina gåvor.
Inte ens du tror på allvar att
någon sorts religion skulle kunna
frälsa mänskligheten. Människan
är och förblir sin egen fiende - i
motsats till alla andra varelser har
hon ingen naturlig sådan. Men
kanske den fienden är lika bra som
någon annan? Eller har Gud gjort
små försök med pest, kolera, krig,
Aids m m och misslyckats?
Jag drar c2 - c4.
//alf

E981210
d5 x c4.
”Hör människan till naturen?”
Människan sägs vara det värsta
rovdjuret av alla, men samtidigt
det enda som har humor. Den
skrattande slaktaren! Hu!
Det är nog “den felande länken”

som spökar och gör oss “litet”
knäppa.
T ä n k  -  ja g  t ycker  m å n ga
människor liknar djur, dvs de har
djurliknande drag. Enligt min syn
är följande djur mest frekventa:
G r i s  ( ö g o n f r a n s a r n a ) ,  k o
(tänderna), apa (ögonen) och fågel
(näsan/näbben). Kanske har vi en
ska pa r e ,  som  syss l a t  m ed
genteknik? (Har du läst “Den tolfte
planeten”?)
Själv är jag nog en korsning
(gatukorsning?) av sjöhäst och
grönfink.
Ebbe

E981212
Jag är inte riktigt säker - men det
är väl ditt drag? Eller strular
datorn igen? Nå, har du sett något
“hästansikte”, sedan du fick mitt
synfilter? Själv har jag Inger att
titta på. Hon har definitivt mule
(njure också för den delen). Men
hon har nog även strandskata och
björk i sig. Din fru är stor och
blond. Pass på - kan vara isbjörn!
Jag misstänker även ek i mina
gener. Hörde en gång farfar(?)
säga: “Det är prima virke i den
grabben”. Det verkar inte helt
otroligt, ty senare i livet har jag
fått heta “träskalle”.
Men det har även hetat, att jag är
rEKo. Skulle kanske tagit mig
namnet af Ekestubbe. Och även
använt mitt andra förnamn: Knut
af Ekestubbe.
“Snyggt men inte pråligt”, sa Fan
och  m å l a de sva n sen  g r ön .
Ordbehandlar man sedan Knut,
kan det bli Kung. Som Kung
Ekestubbe kunde jag platsa i Elsa
Beskows sagovärld. Du som har
tecknartalang kunde väl illustrera!
Det blev mycket skämt - litet
allvar. Får mig att tänka på den
här historien. Den grove busen till
den lillemannen:
- Din lilla, djävla skit!
- Var det på skämt eller på allvar?
- På allvar!
- Det var tur för Er, ty jag tål inte
skämt.
Ebbe

A981212
Visst är det mitt drag! Men ibland

strular även andra saker än
datorer. Mitt i jul-helvetet verkar
det som om alla skall ha hjälp
med sina program, köpa nya och
samtidigt ha den senaste versionen.
Då sitter man här vid datorn och
sliter för att hålla samvetet rent.
Och i går kväll då jag trodde att
det skulle lugna sig måste grannen
ha hjälp med att göra slut på en
massa tyska korvar med tillhörande
öl. Så var den kvällen borta och
inte blev huvudet klarare av det i
dag på morgonen.
Gud vad man kan svamla! Du är
r i k t i g t  r o l i g  m e d  d i n a
djurfunderingar - skönt med ett
gott skratt även om man inte är
slaktare.
Jag skulle gärna bidragit med
något lika listigt, men i mitt
värkande huvud finns just nu bara
tankar om hur jag skall hinna.
Jag drar e2 - e3
//alf

E981213
a7 - a6.
Nu har  jag gjort  en dålig
öppning igen. Få se om jag kan
reparera det. Låter trevligt med
grannar, som bjuder på korv och
öl! Själv har jag haft det mycket
lugnt i helgen - för lugnt. Inger
har varit försvunnen sedan i
torsdags och kommer inte hem
förrän i morgon. Om man skulle
bli  muslim och skaffa sig
bihustrur!
Ebbe

A981213
Det snöar och f ö är det mesta åt
helvete. Lf1 x c4
//alf

E981213-2
Sg8 - f6.
Vad är det som är “åt helvete”?
Helvete - det låter allvarligt. Tar
du inte i nu? Får försöka muntra
upp dig. På tal om ekenskisar -
har du hört den här? Jesus var ju
försvunnen, på luffen, i många år.
När han omsider dök upp, kände
Josef, snickaren, först inte igen
honom. Men så klarnade det och
han utbrast glad: “Pinocchio!”Keep
smiling!
Ebbe
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A981214
Jo, jag tar i. Jag vet inte vad det
är som grasserar och gör att jag
har så helvetes ont i mellan
gärdet. Men det är inget jag
egentligen vill tala om. Jag hatar
sjukdomar. Pinoccio var bra! Du
undvek min fälla! Sb1 - c3
//alf

E981214
e7 - e6.
Du måste naturligtvis gå till läkare
och kolla upp ditt magonda! Din
aversion mot sjukdomar delar jag
till fullo. Jag har väl inte drabbats
av så många ännu. Men då det
hänt, har det verkligen känts tufft
och kämpigt. ”Mellangärdet” säger
du. Menar du därmed magen eller
något annat? I vilket fall - gack
till doktorn!
Ebbe

A981215
Problemet med mina dåligheter
kontra min tjurighet är att det blir
på bår jag kommer till farbror
doktorn - så mycket avskyr jag
alltsammans. Jag dör hellre än går
frivilligt. Nåja, kanske inte, men
n ä s t a n .  J a g  k ä n n e r  m i g
felprogrammerad på något sätt. Jag
har  inga normala  känslor ,
tyckanden, åsikter osv. Kanske
borde jag ändra på min devis: Jag
tror inte på någonting och finner
allt omöjligt. Om jag förstått dig
rätt så tycker du om Nils Ferlin -?
a2 - a3
//alf

E981215
Ld8 - f6.
Din aversion mot sjukhus förstår
jag fuller väl. Men ändå inte helt.
Antag att du har ex-vis magsår.
Nå, numera finns ju Losec, som
sägs ge snabb och effektivlindring.
Då är det ju dumt att inte söka
denna bot. Ella va?
Kanske är det bara pitten, som
hoppat in och knötit sig (Hörby-
skämt). Jo, jag tycker mycket om
Nils Ferlins diktning. Men jag
förstod inte riktigt kopplingen. Är
det han som har sagt: Jag tror
ingenting, men håller allt för (o-)

möjligt.? När jag spånar som värst,
undrar du nog, var jag får allt
ifrån. Hasse Alfredson har ett
roligt standardsvar på denna fråga:
Jo, det är en firma i Hamburg.
Vill du ha ett julkort?
Ebbe

A981216?
Ld8 - f6?????
Jag förstår inte. Damen står på d8
och du har en häst på f6.
//alf

E981216
Ursäkta! Men som du vet: även
Homeros slumrade ibland. Ska
vara: Lf8 - d6.
Ebbe

A981217
Jag borde ju ha sett att du vänt
på rutorna! Då drar jag Sg1 - f3.
Julen är deprimerande. Här är det
mekanik och rättvisa. Alla skall ha
för lika mycket pengar. Därmed är
de s k gåvorna reducerade till
något  som l iknar   sta t l iga
subventioner.
Jag har sagt till alla i min krets
att vill de ge mig julklappar, så
skicka pengar till Stadsmissionen,
Rädda Barnen, Amnesty eller
småfoglarnes venner. Julklappar -
det kan man ge om man lyckas
hitta något som man tror att
mottagaren kan ha glädje eller
nytta av - då blir det meningsfyllt.
Det är så tråkigt att byta för
bytandets skull och att bara
värdera i pengar. Sen har vi
matmekaniken. Det skall vara så
och så och så. Tradition bevars.
Det kan väl vara trevligt med
tradition i små supar - men får
man   för  mycket  bl i r  det
uppkastningar.
Vad har du för tankar om julen?
Skickar du julkort? I så fall vill du
säkert ha sådana. Själv uppskattar
jag dem inte - särskilt när det är
mekanik i firma-god-julandet. Inte
dumt med en firma i Hamburg!
//alf

E981217
Jag gör kort rockad: 0 - 0.
Vi bägge tycks vara ett par
vi lsna  sjä lar .  Dock verkar
vilsenheten vara av olika slag. Du

s ä g e r ,  a t t   d u  n o g  ä r
felprogrammerad. För egen del
känns det som om jag inte är
programmerad alls. Inte heller är
jag med i något nätverk. För den
skull känner jag mig vilsen, rotlös
och utanför.
Men nu skulle vi tala om julen.
Nej, jag tycker inte  att den
ärdeprimerande. Tvärtom. Jag
tycker den är ganska mysig. Nå,
det kan ju aldrig bli som då
manhade barnasinnet kvar.
Men ändå . . . . Visst tycker du
väl att det är litet festligt? Möen
mad å goer mad å så en lille en.
Men jag tycker synd om dem, som
är helt ensamma under julen. Det
måste kännas grymt. Karl Bertil
Jonssons julafton tycker (det var
hemskt vad det “tycks” mycket) jag
är en höjdpunkt. Eller vad säger
du?
Ebbe

A981218
e3 - e4

Visst är jag felprogrammerad. Det
måste vara så när jag inte skulle
ha något emot en ensam jul. Mitt
förhållande till övriga Homo
!Sapiens! är uselt. Men jag tycker
det är skönt att höra att du tycker
julen är mysig!
//alf

E981219
Sf6 - h5.
Men det du skrev lät inte bra. Det
lät oroväckande. Jag undrar så
vadsom kan ha hänt dig. Du får
gärna öppna ditt sinne för mig!
Det kanskelättar.Hjärtligt tack för
julklappen! Jag har inte öppnat
paketet än, men jagförstår ju,
attdet är en bok. Men inte skulle
du ge mig någon julklapp!
Ebbe

A981219
e4 - e5
Det som hänt mig är inget
plötsligt - bara en långsam process
av självförakt, desillusion osv, och
som då ibland får små eruptioner i
ord. Det är inget att bry sig om -
du får stå ut med mig! Du talade
om barndomens jul. Nu plockar
man fram sina plastgranar eller
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avrättade barngranar redan i början
av december. Så fyller man dom
med elektriska ljus som står på
hela dygnet. Granar inne och ute
och ljus i vårt hus. Här skall
djävlar i mej firas!! Här har vi 7
eller 8 sk adventsstakar - gud vare
pris att det inte finns fler fönster
att placera dessa djävulens påfund
i. Fast vissa fönster är så breda att
man nog kan få plats med två
eller tre stakar i varje. Visst är det
bra för industrin som tillverkar
elendet med alla dessa satans
lampor som går sönder hela tiden.
När jag var barn hade vi
stearinljus i granen. Dom tändes
som i högtid och bara då alla var
närvarande för att se. Kontrasten
är för stor.
//alf

E9812192
Ld6 - e7.
Ja ja, var det inget värre.
Desillusionerade är vi nog litet till
mans.Och missnöjda medoss själva.
Självgodhet är ju heller icke något
vackert drag.Till självförakt har det
dock ännu inte gått för mig. Jag
använder nogen mindre
strängmåttstock än du.”Relax,
knäpp upp, slappna av!”
Ebbe

A9812192
g2 - g4
//alf

E981220
Sh5 - f6.
Tala om att “slumra”!
Ebbe

A981220
Beklagar: e5 x f6
//alf

E9812202
Le7 x f6.I och för sig förstår jag
inte riktigt, varför du inte slänger
utadventstakarna och
sätterstearinljus i granen!?
(Isbjörnen sover)
Ebbe

A9812202
g4 - g5
Om du hade känt mitt nästan
50-åriga misstag hade du förstått
antalet juleljus och varför jag är så

deprimerad. Men detta talar vi inte
om.
//alf

E981221
Lf6 - e7.
OK.
Ebbe

A981221
h2 - h4
Vad anser du om USAs
bombningar av Irak? Vad anser du
om Clinton? Skall han avgå? - Jag
tillhör dom som tycker att Politiska
ledare skall vara potenta och ta
alla tillfällen i akt. Det värsta är
när republikanska hycklare går an
som dom gör. Hur är det möjligt
att under 4 dygn ösa bomber över
en stad och bara döda knappt
hundra? Varje gång någon vågar
ta i med hårdhandskarna
applåderar jag. Tony Blair står
högst på min lista över politiker.
För övrigt måste en utomstående
betraktare anse att denna värld är
helt galen. Jag skickar en liten
EXE-hälsning som på ett utsökt
sätt tolkar meningen med julen.

E981222
b7 - b5.
Du har rätt: Jag tycker världen
verkar vara spritt språngande
galen!
Ebbe

A981222
Lc4 - d3
Den närmar sig, julen. Jag gick
genom Eksjös Storgata i dag för
att köpa tape, röda snören och
julpapper. Det finns två banker på
Storgatan och utanför varje stod
minst 20 pers i kö vid varje
bankomat. Jag kan omöjligt
begripa varför. Dom har ingen
ränta på sina pengar, men står där
ändå och väntar, väntar på att få
ut sina egna slantar. Varför går
dom inte in på banken en gång i
månaden och rycker ut
alltsammans? Är dom rädda för att
rånas? Kan du förklara? Det
senaste jippot lär vara ett kort,
som man tankar med kontanter på
något sätt. Cash heter det. Det
verkar som om bankerna till varje
pris vill undvika kontanter -

pengar, sedlar. Du skall se att det
är en fantastisk konspiration
mellan bankerna och
staten=maffian för att dra in alla
pengar och sedan blåsa oss på
alltihop! När alla sedlar och mynt
har ersatts av små löjliga kort
pajar alla datorer och vi äger inte
ett dugg. Strålande
framtidsutsikter!
//alf

E9812222
Sb8 - c6.
I mitt förra mail uttryckte jag mig
nog litet överdrivet (som vanligt;
man syndar mycket med det) och
vårdslöst. Men att mångt och
mycket i världen är galet är väl
ändå inte för mycket sagt. Poor
bad-boy. Robert spränger sig själv i
luften och dockan hamnar i
granens topp. Kul (jag tvekar
emellan utrops- och frågetecken)
Det infernaliska med världens
problem är att det tycks vara
människan själv (eller “Gud”) som
är problemet. Och självkritik/
självkorrigering har aldrig varit vår
starka sida. “Mission impossible”
(ja vilket passar bäst: utrops- eller
frågetecken, eller kanske en
definitiv punkt?). Jo, jag har
faktiskt 3,25 % ränta. Jag är
nämligen EKENkund (plats för
skratt).
Ebbe

A981223
Lc1 - e3 Huset är nu fullt av barn
och barnbarn och inget är sig likt.
På golven finns 10000000
legobitar, husgeråd, fotografier m
m. Förhoppningsvis är mitt drag
rimligt. Tack för vykortet!
//alf

E981224
Lc8 - b7.
Ebbe

A981224
Hej och Jod Gul! Full & galen
fluttar jeg en bondeman: d4 - d5.
Vaceker butik!
//alf

E9812242
e6 x d5.
Tack än en gång för julklappen!
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Jag saknar lektyr för tillfället, så
denkom väl till pass.Du blev visst
yr i systembutiken.
Ebbe

A981225
Sc3 x d5 Jo då, jag är fortfarande
yr av allt ståhej med s k julefrid.
Så bra att boken passade. Det är ju
lite vågat att ge böcker till en
bibliotekarie!
//alf

E981225
Tf8 - e8.God fortsättning på julen!
Ebbe

A981226
Tack för det! Även jag önskar att
du får det trevligt och mysigt i
fortsättningen! För min del räknar
jag inte med att återvända till livet
förrän nästa år i mitten av januari.
Men det är en helt annan historia.
Jag har nu spelat om vårt parti tre
gånger sedan stora och små
sabotörer flyttat om och vält alla
pjäser. Tur att man skriver upp
varje drag! Nu blir det bondeflytt
h4 - h5.
//alf

E981226
Sc6 - a5.
Konstigt julväder: det har regnat i
flera dagar nu. Även i Eksjö?
Ebbe

A981227
Ld3 - e4
Lugnet har nu sänkt sig över ett
blåsigt, regnigt, deprimerande
Eksjö. Att man kan bli så trött av
att konfronteras med ungdom!
//alf

E981228
Lb7 x d5.
Ebbe

A981228
Dd1 x d5
Ett vackert kort på vår
gemensamme vän! Tackar!
//alf

E9812282
Dd8 x d5.
Jag förstår dina synpunkter på
stökig ungdom. Men ensamheten
är inte nådig den heller.Jag vet
inte vilket som är värst.Världen/
tillvaron blir liksom aldrig
“vuxen”. Den förblir lika
gluttig,som man själv varen gång.
Ebbe
OBS! Jag har nu egen E-mail-
adress!

A981229
Tänk, jag trodde inte att du skulle
ta damen! Men så går det, som
Jonas brukade säga med ett
utstuderat tonfall när t ex Pia
ramlade och slog sig. Jag slår
tillbaka - Le4 x d5.
//alf

E981229
Ta8 - d8.
Ebbe

A981230
Ld5 - e4
I morgon åker jag till min bror i
Tjörnarp för att dricka NYÅR.
Förhoppningsvis blir det trevligt -
vi har haft det som tradition i
många år nu - att vi firar nyår hos
dem och Sune och Gun begår
midsommar i Eksjö. En mening i
en recension kostade mig lite
pengar. Någon skrev om Proust
och citerade “Redan när jag
vaknade på morgonen med ansiktet
mot väggen...” Jag har alltid hört
olika saker om Proust - en del
människor har varit helt

fascinerade, andra har sågat honom
direkt. Den där meningen fick mig
till beslut - de fyra första delarna
anlände i går och jag har nyss
börjat - utan att just nu veta vad
jag tycker. Vad vet/tycker du om
Proust?
//alf

E981230
Sb6 - c4.
Såväl Inger som jag har förgäves
sökt läsa Proust. Men Inger säger,
att hon nu ska göra ett nytt försök.
Hur gick det med “Den långa
resan” av J V Jensen?

Gott Nytt År!
önskar Inger och Ebbe

A981231
Min ställning på brädet är inte så
bra som jag ett tag trodde. Jag vet
inte hur jag skall flytta. Och nu är
det snart tid att åka. På min vrå i
världen finns bl a ett bord med
böcker i travar - alla dem som jag
bläddrar i, läser sporadiskt i,
sträckläser eller bara glömt.
Johannes V är just nu en halvfigur
- jag har läst första delen men inte
börjat på tvåan. Hans språk har
tyvärr inte fångat mig på det sätt
som du gett uttryck för. Det var
väl likadant med Sinhue - jag
tycker den är fantastisk - du att
den är medioker. Problemet med
läsning är att min tid blir så
oregelbunden - den måste rätta sig
efter den övriga arbetsbördan med
krav från kunder och annan
omgivning.
Nu önskar jag Dig och Inger

Gott Nytt År!
/alf
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