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E990301
e4 x d5.
Du har så luriga drag. Det
svarsdrag, som jag slutligen
fastnade för, tycks ge minst
förvecklingar.
Nu måste jag fråga: När fyller du
år?
Kan du tänka dig, att jag är 66 år
gammal? Jag kan det inte!
Ebbe

E9903012
Jag blev nästan rörd över att du, i
din nuvarande belägenhet, tog dig
för att uppvakta mig i morse.
Jag tackar och hoppas, att ditt tilltag
att kliva ur sängen inte får några
följder! Trots att jag själv haft
lunginflammation, vet jag inte
mycket om denna sjukdom. Jo, jag
hade lunginflammation i 5-
årsåldern.
Vi bodde i Malmö på den tiden. Det
var riktigt dramatiskt. Jag blev
nedburen i en stor filt till den
väntande ambulansen.
En stor skara människor hade
flockats kring ambulansen, som ju
alltid väcker uppmärksamhet. De
undrade naturligtvis, vad som var å
färde. Själv trodde jag, att döden var
nära. Sedan låg jag några veckor
(månader?) på sjukhus i en stor sal.
Sköterskorna var klädda i blåvitt,
hade en liten hätta på huvet och
långa, frasande kjolar.
Mor kom på besök ibland. En gång
hade hon med sig en liten bondgård
(med hästar, kor, grisar, m m),
förpackad i en liten, grön nätpåse.
Jag ställde upp “pjäserna” - och så
var det inte mer med det. Sen minns
jag inget mera.
Inger har en kollega, som nyligen
hade lunginflammation. Hon blev
väldigt trött. “Totalt kraftlös”, sa
hon. Hur känner du dig? Nå, du är
av segt virke, så jag hoppas och
tror, att du snart är på benen igen!
Ebbe

P S Jag har skrivit med stor stil (14)
och blå färg. Har det gått fram?

A990301
Ditt meddelande kom i blått och 14
pt - mycket vackert.
Din levande beskrivning av
sjukhusdramatiken med ambulans,
folkmassor och sköterskor i hättor
har frammanat många bilder från
min sjukhustid. Samma sjuksystrar i
långa blåa kjolar med förkläden och
olika typer av huvudbonader -
ungefär som gradbeteckningar -
klapprade plöstligt förbi i Orups
oändliga korridorer.
Även jag hade ovanpå TBCn en
gång lunginflammation - tror jag -
under mina två år där. Jag minns att
jag inte fick mat, yrade, och
hallucinerade, fick veta att jag hade
mer än 42 grader och egentligen
borde vara död.
Men jag har säkert berättat en del
av dessa pinsamma minnen från en
tid av förnedring.
Jag har nu under dessa 14 dagar
åter läst igenom Lars Widdings
romanserie På ryttmästarens tid ---
Svanesång, totalt fyra volymer. Det
som slår  mig är  några av
huvudpersonernas vemod, svårmod
och känsla av meningslöshet. Det är
som om man helt plöstligt hittade
en tankebroder från början av 1800-
talet.
Nej du ser inte ut att vara 66. Jag
tar bonden: Sf6 x d5.
/alf

E9903013
Lf1 - c4.
Anna Sjöberg hade rätt: ” För det
första kan vi inte fatta tid; för det
andra kan vi inte fatta rum.” Jag
kan inte ens fatta 66 år. Nej, det var
inte av koketteri jag ställde min
retoriska fråga. Det är s a s själva
tidsmängden jag inte fattar.
Jag har två puzzlebitar till din
personlighet, vilka inte tycks passa
ihop - åtminstone inte vid första
påseendet: Vad ska den hopplöst
djävliga mänskligheten med CAD
till?! Men när jag sedan närmare
tänker efter, är det ju precis så som
vår tokiga, irrationella värld
fungerar!

Betr. ditt lyckönskningsmail: Vad
tusan säger ugglan? Är det
nonsensprat eller ska man knäcka
en dold kod? Gäller det en kod, så
avslöja inte lösningen! Då ska jag
försöka igen.

I övrigt oroar jag mig mycket för
din hälsa. Hur känns det nu? Har
pencillinet börjat verka?
Ebbe

A990302
Meddelande nr två - jag vet inte om
det första sprack! Datorer är
knepiga saker - undrar om de
påverkas av månsken?

Sd5 - b7
Nej Ugglans meddelande är ingen
kod. I Christoffer Robins skog var
det bara han själv som kunde läsa
och skriva, även om Ugglan, detta
kloka och förnäma djur, gjorde
gällande inför alla de andra djuren
a t t  l ä s -  och  sk r i vkon s t en
behärskades till fullo av honom
själv.
Därför anlitade man ofta Ugglan
när det gällde Högtidliga Ting, som
t ex att skriva en skylt eller texta ett
gratulationskort.
Alltså - någon, jag tror det var
Nasse, bad Ugglan att skriva
Hjä r t l i ga  Gr a t u l a t i on er  på
Högtidsdagen och det gjorde
Ugglan.
Det fantastiska klarspråk han då
använde har jag då och då
efterhärmat i mina försök att nå upp
till den subtilitet som kännetecknar
geniet - när jag velat gratulera en
nära vän inför en Högtidsdag.
Ebbe, har du inte läst eller blivit läst
för ur dessa underbara böcker av A
A Milne? Nalle Puh och Nalle Puhs
Hörna.
Milne skrev ävan andra böcker om
allvarliga ämnen men blev inte
särskilt firad för dessa skrifter.
Däremot vart hans berömmelse stor
tack vare de barnböcker han
berättade och skrev för sin son
Christoffer Robin. Det grämde
honom senare i livet. Någon
journalist har berättat att han
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försökte få en intervju med Milne,
och när han äntligen efter många
försök beviljades ett besök i Milnes
hem fick han sig först till livs en
utskällning i stil med
- Och så skall han förstås skriva nåt
rart om den där satans idiotiska
björnen som jag av misstag berättad
på skoj om. Men han vet förstås inte
ett dugg om vad jag verkligen har
skrivit under ett helt liv.... Om du
inte har läst .... gör det!
/alf

E990303
Ditt drag Sd5 - b7 går ej. Du måste
mena Sd5 - e7. I så fall gör jag kort
rockad: 0 - 0.
Jag lovar att läsa mera Milne vid
första bästa tillfälle. Just nu håller
jag på med Vilgot Sjömans biografi,
“Drömtydaren”, om/över Olle
Hedberg. En tegelsten!
I mitt förra mail uttryckte jag mig
a vs i k t l i g t  p r ovok a t i v t  om
mänskligheten och CAD. Jag
hoppas du förstod “andemeningen”
även mera generellt - och att det
inte var illa ment. Jag är aldrig
elak. Vad ondska beträffar har jag
aldrig utövat den - jag förstår den
knappast heller.
Ditt första mail kom fram.
Vad har du för sovvanor nu när du
tillbringar hela dygnet i sängen?
Hur mår du förresten? Jag har
städat i källaren idag - och fick sån
värk i kroppen. Fördömt att man
ska tåla så litet numera!
Ebbe

E9903032
Hej igen! Vid en förnyad titt på
brädet slår det mig, att du kanske
avser Sb6. Dator och bräde befinner
sig tyvärr på skilda våningsplan, så
jag får “springa” upp och ner. I så
fall flyttar jag Löparen: Lc4 - b3.
Ebbe

A990303
Du har det verkligen inte lätt! Spela
schack med en mer än vanligt
förvirrad klantskalle, som inte kan
hålla reda på rutnummer.
Jo jag MENADE b6. Då flyttar du
Lc4 - b3 och jag försöker med Lf8 -
d6.

Mina sovvanor är oregelbundna. F ö
har jag inte hela tiden legat i säng
men däremot i en speciell fåtölj,
som nästan är som en säng. Nu
känns det något bättre - febern
börjar ge med sig och det är bara
den satans smärtan i sidan när jag
hostar.
I dag var jag nere och tittade till
kontoret. Skickade iväg det som
skulle ha sänts för länge sedan -
dock utan kommentarer. Dem får vi
ta senare.
Hemma har jag arbetat mest hela
dagen vid datorn, men nu skall jag
ha paus. Jag förväntar mig en
högtidsstund framför TVn i kväll
med ART på tvåan. Det känns skönt
att plötsligt finna det meningsfullt
att stå ut med livet några dagar till.
/alf

E9903033
Då fullföljer jag mitt hot och gör
kort rockad: 0 - 0.
Det var då för väl, att du mår bättre
och att livslusten börjat återvända!
Vad man än må tycka och säga om
livet, så är det det enda som finns i
den vägen.
När jag ser vissa folks skriftspråk,
tycker jag att de kan påminna om
ugglans.
Nu ska jag gå ner och se “Art” på
teve.
Ebbe

A990304
Lc8 - e6
Ibland har jag svårt att stå ut med
mig själv. Det känns som om jag
skulle kvävas av ilska. Ilska över att
jag gör misstag, ilska över maskiner
som inte fungerar, ilska över
väderlek - ja ilska över allt.
Det allra värsta är just att att inte
tåla sig själv, att önska .... Nåja. Det
blir väl en ny dag. En ny dag med
möjlighet att se allt utifrån, med
överseende.
ART var myckt bra tyckte jag. Det
är sällan man kan sitta lugn framför
TV och finna varje ögonblick
spännande och intressant.
/alf

E990305
Tf1 - e1.
Tack för tapen med Martinus! Jag
har redan avlyssnat den. Om man
kan kalla hans filosofi för vetenskap
är väl tveksamt. I mina öron lät det
som poesi och religion. Överfört till
sinnevärlden, där vi väl till
övervägande del hör hemma, förde
pläderingen tankarna närmast till
socialism med kristna förtecken.
Inte stort mig emot - det var nog
min första vision. Hur fattar och
tolkar du Martinus?

Jag tyckte också, att “Art” var en
ovanligt välskriven och sevärd pjäs.
Skådespelarnas prestationer var
imponerande.

Din ilska är ett sunt tecken. Det
betyder att livsandarna börjar
återvända. Men vad gällde din ilska
den här gången? Själv känner jag
mig alltmera som en gammal
elefant, som fått nog av världens
larm och som söker sig avsides för
att lägga sig och dö. Denna känsla
föder i sin tur stridiga känslor. Du
kan nog ana vilka. Men kanske är
det bara uttryck för tillfällig
mjältsjuka. I själva verket har jag ju
mycket att vara glad och tacksam
för.

Nu är jag dessutom sömnig. God
natt!
Ebbe

A990305
Dd8 - f6
Det dröjer väl inte så länge till
innan jag får finna mig besegrad.
Antingen har jag blivit sämre eller
så har du blivit bättre eller så är det
lite av båda kryddorna.
Martinus...Jag minns att jag såg
honom nästan som en frälsare på
70-talet. Hans kosmologi har inget
med s k vetenskap att göra - alldeles
riktigt fattar du hans tankar mer
som poesi eller religion. Vetenskap
är ju en datumstämplad företeelse.
Vad som är vetenskap och SANT
växlar hela tiden - det märkliga är
att så få är medvetna om det. Men
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om man nu skall sätta etiketter på
honom så tycker jag inte att det
finns några som passar.
Det unika med honom är att han
ska pa t  en  sa m m a n h å l l a n de
livsfilosofi, en lära eller kosmologi
som in i minsta detalj har svaren på
alla frågor som kan ställas. Men det
har väl de flesta?
Tyvärr inte. Så vitt jag vet från den
tid jag studerade sådana frågor
intensivt, är det bara Martinus som
lyckats åstadkomma något som kan
godkännas även av människor som
har stora fordringar på logiska
resonemang. Om jag inte minns fel
skrev han 9 böcker.
Jag lånade och läste tre av de första
utan att fatta allt i minsta detalj.
Däremot tyckte jag mig få del av
hans uppenbarelse så att den
påverkade mig på något sätt. Men -
har man blivit en gammal elefant,
vilket även påminner om mina
känslor, - ja då hjälper nog inte ens
Martinus.
Min ilska är inte ett sundhetstecken

mer än i kroppslig bemärkelse.
Psykiskt känns det tungt att avsky
sig själv i så många situationer.
/alf

E990306
d2 - d3.
Du måste ha oerhörda krav på dig
själv. Eljest tror jag bestämt, att du
koketterar med din avsky för dig
själv. Delas denna avsky inte av
andra, kan du ta det med ro! Jag
tror du “ser spöken” mitt på ljusa
dan! Ebbe

A990306
Sb8 - c6
/alf

E990307
Hallå där, svartskalle!
Sc3 - e4.
Du är dig lik, som en käring mot
strömmen: Varför kan inte du vara
lika självbelåten som alla andra?!
Ibland kan man tro, att världen är
upp-och-ner vänd. Ebbe

A990307
Df6 - h6
Inte lätt är det förstås med

svartskallade kärr ingar som
koketterar med onödiga känslor.
Men man kan stoppa dem i en säck
och knyta till ordentligt. Så ja. Nu
är det gjort.
För närvarande arbetar jag hårt med
att komma ikapp det som inte blev
gjort tidigare. Även norrbaggar har
börjat beställa program från oss och
det är alltid lika besvärligt med
betalningar. Bankerna tar betalt av
både avsändare och mottagare.
Sen måste Cad One ha en riktig
hemsida och även det är ett
omfattande arbete. Visserligen har
jag hjälp med själva kodandet men
texten skall dock skrivas. Det
komiska är att det troligen går
fortare att skriva om texter i stället
för att leta efter dem i olika datorer
och på hundratals disketter.
/alf

E990308
Sf3 - g5.
I lördags hade Sydsvenskan en stor
artikel om Lundaprofilen Axel
Wallengren, mera känd som Falstaff
fakir. Jag citerar: I “Huru jag blev
fakir” har AW berättat, när han fick
sin kallelse.
En mahatma överlämnade en
monokel till honom på Himalayas
högsta topp. Sett genom den
verkade allt på jorden smått och
människorna såg “ohjälpligt
komiska ut, där de gick i dälderna
och förde sina små bräkande fröjder
och bölande bedrövelser i vall”. Tog
fakiren bort monokeln, såg allt lika
allvarligt och måndagsaktigt ut som
förut.

Femtio år senare lanserar Lasse
Dahlkvist/Edvard Persson “När man
ser det litet grand från ovan”. Tja.
Men om man nu inte befinner sig
“där ovan”?!
Ebbe

A990308
0 - 0
Ja, om man inte befinner sig
därovan får man väl fortsätta att
kräla omkring på jordeytan och vara
glad över att detta.
Fakiren minns jag med glädje.
Första gången jag läste hans recept

bröt stora skrattet ut - Hösoppa: Sex
lass hö kokas i sex veckor......
För att inte tala om hans fantastiska
recept på.... huggormsstuvning tror
jag det var. Ävenså hade han klara
tankar om hur man skulle lösa
arbetslösheten  genom ivr igt
grävande av stora hål i jorden - hål
som senare kunde skottas igen av
andra, ditresta arbetslösa.
Han hade också ett intressant kåseri
om ett sätt att fylla på flaskor......
I morgon kommer kunder som skall
undervisas i två dagar. Det börjar
bli sig likt.
/alf

E9903082
c2 - c3.
Du tycks ha återhämtat dig
förvånansvärt snabbt. Kan det
verkligen vara tillrådligt med så
kort konvalecens?

För att fortsätta med Fakiren:
“Lifvet är en charmant uppfinning,
ty dessförutan skulle jorden snart
förefalla ganska död.”
Ebbe

A990309
Le6 - d5
Nu är det full fart. Först vid 2115
kan jag börja slappna av och titta på
schack. Hela dagen har jag
undervisat och talat om CAD - jag
är mycket trött. Likadant blir det i
morgon.
Om du vill titta på vår hemsida
under uppbyggnad - gå in på
http://www.dd.chalmers.se/~f95peol/
cadone/ vi hörs
/alf

E990310
Lb3 - c2.
Väldigt vad du jobbar och står i.
Det måste vara hemskt med en
kropp, som fordrar så mycket
arbete! CAD blir din död - sanna
mina ord!
“Första enkeåret vistades hon i
förtvihlan, det andra i Åmål”.
Ebbe
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A990310
Ld5 x e4
Det låter som en Fakir-rad, om
enkeåret i Åmål. Är det? Fantastisk
bra är det i alla fall, jag skrattade
högt.
Nu - klockan 2010 hoppas jag att
arbetsdagen skall vara slut och att
en Mariestads 7.5 kan få rinna ner
o s t ö r t  a v  t e l e f o n  o c h
supporttörstande kunder.
Jag skickade ett mail till en del av
mina kunder där jag bad dem
komma med synpunkter på våra
CADprogram och vår support - för
att vi skulle kunna använda alstren
under rubriken Så Tycker Kunden -
på vår hemsida.
Nu börjar det droppa in ett och
annat svar - riktigt glädjande och
stärkande för självkänslan, faktiskt.
/alf

E990311
Sg5 x e4.
Jovisst var det fakir-snack. Tyvärr
blev han något felciterad. Skall
vara: “Första enkeåret tillbragte/
tillbringade hon i förtvihlan; det
andra i Åmål”.
Ser till min förtvivlan, att du måste
ha missat Monty Pythons “Life of
Brian”, som TV2 sände ikväll kl
20-21.30. Där missade du verkligen
något! Kanske kan du kopiera min
videoinspelning vid tillfälle.
Inger tjatar och säger, att hon måste
ha datorn nu. Alltså får jag sätta
punkt här.
Ebbe

A990311
Sc6 - e5
Nej, jag missade inte Brian. Jag har
sett den ett par gånger tidigare och
såg den delvis i går också - med
blandade känslor. Jag beundrar
Monty Python men de blandade
känslorna har att göra med skämt
om tortyr, ondska o dyl.
Tiden har en underlig inverkan på
lämpligheten och rolighetsgraden av
vissa skämt. Ta Stockholms blodbad
t ex. Viss är det rumsrent att göra
ett spex i Lund om detta just därför

att de riktiga skärande skriken,
ångan från det rinnande varma
blodet, grymheten, hemskheten är
så avlägsen.
1950 kunde man naturligtvis inte
göra revy av nyttigheten med tvål
gjorda på judar, men det kommer
inte att dröja länge innan det blir
comme il faut (om det är rättstavat).
Troligen är jag knäpp eftersom jag
inte har någon känsla för tidens
relativitet i sådana sammanhang.
Jag minns när Jonas skaffade sig en
leksaksgiljotin med små dockor som
man kunde halshugga. Det fick mig
att explodera och han minns ännu
hur underlig han tyckte att jag var.
Jag tog helt enkelt hans leksak och
hävde ur mig en massa om
olämpligheten i att leka sådana
lekar.
/alf

E990312
c3 - c4.
Våld som underhållning är sjukt -
jag håller med. “Brian” uppfattade
jag dock som en drift med just detta,
ex-vis steningsscenen.
Ebbe

A990312
Ld6 - e7
Brian - jovisst kan den passera även
om det ibland känns lite underligt...
Jag vet inte varför men alla de
sketcher som jag sett där Stellan
Sundahl varit inblandad har jag
uppskattat högt och rent. Trots att
de ofta varit ytterst sjuka.
Den allra bästa är gänget med
ö g o n b i n d l a r  f r a m f ö r
exekutionspatrullen - en sista
önskan och de sjunger VÅÅR
BÄSTA TID ÄR NUUU -
ratatatatatat...
/alf

E990313
Se4 - f2.
Jag har jobbat i trädgården hela
eftermiddagen, därefter badat bastu.
Nu är jag så trött och sömning. God
natt!
Ebbe

P S Jag lyckades ej få iväg mitt mail
i natt: kom in på nätet, men
fastnade vid “Looking up host”. Det
är inte första gången det händer.
Har du någon förklaring? D S

A990313
Le7 - f6
Ser jag rätt - jobbat i trädgården?
Här är snö, tjäle till jordens
medelpunkt, kallt, dött och naturen
är ytterst motbjudande.
Det lär finnas en trädgård även här
men jag får nog vänta till
midsommar innan jag beträder den.
Jag har för ovanlighetens skull mest
sysslat med att tappa vin på flaskor,
tappa om och lufta och provsmaka.
Ganska trevligt arbete men tunga
lyft.
Nu väntar arbete med CAD, som
skall bli min död - förhoppnings lite
senare.
Stod det Looking - inte Locking up
host? Det senare kan betyda att
servern/värddatorn är blockerad av
någon anledning och inte kan ta
emot ditt mail.
/alf

E9903132
Sf2 - g4.
Det låter inte osannolikt, att jag kan
ha läst fel på o och c: alltså locking
up host. Det är jämt besvärligt att
Senda till dig. Kan din E-mailadress
möjligen bereda svårigheter?

Jag är väldigt nyfiken på ditt vin!
Ebbe

A990314
Se5 x g4
Jag är inte säker på att det är min
adreess som spökar. Jag får mellan
5 och 10 mail om dagen och det är
ytterst sällan det strular.
När  jag h i t tar  en  lämplig
förpackning skall jag sända lite
prov. Men som du vet skall det
lagras innan det blir gott. Om det
nu inte tar slut innan... Jag gjorde
en sats av Falcon Crests fabrikat -
Persikovin - och det lär ta slut
innan man har en chans att få reda
på hur den lagrade varan skulle
smaka.
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Birgit gillar det..... och även jag
tycker att det är drickbart. Vidare
har jag två vita, en röd, sherry, och
vit martini allt i satser om ca 20 l.
Men jag skall börja med andra
m e t o d e r  -  i n t e  f ö l j a
bruksanvisningar utan mina egna
tankar.
/alf

E990314
Dd1 x g4.
Nej, för tusan: skicka inget vin! Det
är bara besvärligt och kostsamt.
Men du kan väl spara några droppar
tills vi ses nästa gång!
Gillar du Leonard Cohen och Vaya
con Dios? Funderar på att skicka
dig piratkassetter - men du har
kanske redan deras skivor?
Inger är “aldrig” hemma numera.
Den här veckan har hon varit på
fackföreningsmöte (DIK) fredag -
måndag i Stockholm. Jag ska banne
mig bli muslim!
Ebbe

PS Det står faktiskt “Connect
Looking up Host”. DS

A990315
Lf6 - g5
En jobbig dag i dag! 14 mail med
frågor, support m m. Svårt att
skriva text till hemsidor utan riktig
koncentration.
Musik lyssnar jag numera aldrig
till. Jag har visserligen en stor
samling skivor och band - även
Leonard Cohen - men av olika
anledningar är det bara tystnad som
passar mig. Egentligen är det synd
(eller skada bör man säga) att inte
utnyttja allt det fina som finns i det
s k vardagsrummet, men jag trivs
där inte längre.
Tror du verkligen att det hjälper att
konvertera till Mohammed eller var
det Moammar?
/alf

E990316
Te1 - f1. Visst ska jag bli muslim!
Ibbn nånting

PS Är i tidsnöd. Ska iväg och hämta
min favorithustru vid tåget i
Hässleholm. DS

A990316
f7 - f5
Sån tur att jag inte ringde då...
Normalt är det ganska lugnt under
deklarationsmånaden, men inte
detta nådens år 1999. Trots detta
har jag inte varit dödsilsken på
länge. /alf

E990317
Dg4 - f3.
Lustigt parti det här! Beror väl på
min aviga öppning.
Ebbe

A990317
c7 - c6
Hoppas att du har fått mitt mail om
vår hemsida - du kom med i en
grupp på 71 andra adresser i min
bok.
Går du in på sidan cadone.se ser du
att det finns ganska mycket text och
det tar tid att skriva.
Nu fattas bara en del sidor så det
känns rätt skönt. Jag ser det här
partiet som uppehållande försvar så
länge som möjligt - från min sida
sett.
/alf

E9903172
b2 - b3.
Nja, det är väl ganska jämt.
Ebbe

A990318
Sb6 - d7
Mitt huvud är fullt av CAD och
hemsidor just nu - har svårt för att
tänka på annat. Jag har fått många
positiva reaktioner från alla som nu
har fått veta att vi är ute i hetluften.
Men det återstår mycket arbete -
skulle jag följa alla tips och råd
skulle jag inte hinna med något
annat!
/alf

E990318
d3 - d4.
Det du skriver om CAD, nätet och
hetluften förstår jag inte hälften av.
Jag måste ha missat något. Men du
kan ju ta det någon annan gång, då
du har bättre tid.
Ebbe

A990319
Sd7 - f6
CAD: Vårt bolag Cad One Sweden
AB har nu fått en hemsida - efter
mycket arbete med texter och annat.
Du hittar den på
http://www.cadone.se
Nätet: Det är mycket viktigt att vara
med på internet idag. All
information som man vill ha ut kan
man samla där och i tidningar kan
man ha mycket små annonser med
INET-adressen.
Hetluften: Det har varit många
reaktioner på vår hemsida, frågor,
tips och uppskattande brev. Jag
hoppas att du går in och tittar!
/alf

E990319
Lc2 x f5.
Bifogat får du något fåraktigt att
leka med! Ett klick för varje får.
Ebbe

A9903192
Sf6 - h5
Jag känner mig en smula fåraktig,
trots att jag nu har lyckats bli av
med den satans baggen!
/alf

E990320
Lf5 - g4.
Är du fortfarande övertygad om
förlust? Jag är impad av din
hemsida. Dock - om jag får komma
med en anmärkning och ett råd: Det
är inte så lätt att hitta Alf Gruvö
och hans adress. Det borde varit en
adresshänvisning redan i menyn!
Nu skiner solen!
Ebbe

A990320
Sh5 - g3
Nja - det verkar synneligen rörigt
och svårbedömt. Jo, det vore kanske
bra med en hänvisning direkt. Skall
tänka på saken. Nu skall jag koppla
av med en fisk som heter Wanda.
/alf
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E9903202
Lc1 - a3.
Knepig ställning. Nu har jag också
sett “Wanda”. Kul film. Många
skratt. Eller vad tyckte du? Det
känns alltid bara så snopet, när en
film tar slut. Plötsligt sitter man där
i vardagen igen - och den känns
inte alls lika kul.
Ebbe

E990321
Nej, det var inte så bra: jag måste
rädda Tornet. Alltså: T f1 - e1.

Vi ss t  l å t er  1999  som  et t
domedagsår. Och 2000 är nästan
snäppet värre.
Ebbe

A990321
Ta8 - d8
Årtalen avskräcker mig inte alls.
Jag har en känsla av att det mest är
en självuppfyllande hysteri ikring
det här milennieskiftet.
Jag är nog en tråkig djävul som inte
uppfattar sensationen med år 2000.
Wanda - ja jag håller med. Verkligt
kul med begåvade, snabba skämt.
Den där känslan av att ha varit
någon annan stans och upplevt
saker utöver vardagen - den är olika
stark för mig. Det handlar om
vilken vardag man har - den kan
vara långtråkig eller fylld med
ogjorda saker. Just nu har jag ingen
lust alls att lägga mig ner och dö.
Vardagen är riktigt spännande och
rolig!
/alf

E9903212
Lc1 - b2.
Vad hade du hittat på den här
gången? Dina rader var jättelånga!
Jag korrigerade med “View: wrap
long line”.
Jag är  inte hysterisk inför
millennieskiftet. Men litet hisnande
är det allt.
Mina får hoppar och skuttar
fortfarande. Har du dina kvar?
Ebbe

A990322
b7 - b6
Förbanne mej om jag vet vad jag
skall göra. Det verkar låst. Och bara
arbete! Men jag fuskar. Ibland ger
jag satan i alla måsten och tar en
bra bok och ett glas vin och sätter
mig bekvämt för att läsa. Ingen TV,
inga nyheter, ingen radio. Bara
tystnad.
/alf
Jo- vad hade jag hittat på? Skickat
som oformatterad text i stället för
HTML.

E990323
d4 - d5.
Vad läser du för “god bok” för
tillfället? Tycker du läsning och
vindrickande går bra ihop? Själv
blir jag distraherad av alkohol: jag
blir sömnig, dimmig i huvet och ser
suddigt.
Som du ser av klockan, måste jag
sova nu. Go´natt!
Ebbe

A990323
c6 x d5
Tack för bandet med Cohen! Ännu
har jag inte kunnat lyssna men det
kommer...
Vad jag läser - just nu läser jag om
Shellabargers Skälmarnas furste.
Jag har alltid beundrat hans
eleganta språk, hans förmåga att
göra en historia spännande,
verklighetstrolig. Har du läst den -
han är amerikansk svenskättling
och har skrivit fyra böcker om jag
inte minns fel.
De två första - Erövraren från
Kastilien och den ovan nämnda är
bäst.
Kungens kavaljer och Fåfängans
karneval har inte samma friskhet
och berättarglädje. När jag läser om
är det inte för själva historien utan
för att njuta av språket, historiska
detaljer och dispositionen.
/alf

E990323
c4 x d5. Jag blev nyfiken på
“Skälmarnas furste”. Ska be Inger
låna hem den åt mig.
Jag har börjat satsa i etiska fonder:
“Bancos etiska globalfond” och
“KPA:s etiska blandfond”. Vad tror
du om detta vapen mot ondskan?
Har varit och badat bastu idag. Man
känner sig behagligt lättare efteråt,
men samtidigt otroligt sömnig. Jag
tror jag går och lägger mig.
Ebbe

A990324
Lg5 - f6
Det känns som om jag mist
kontrollen över det här partiet totalt.
Eller så är det en allmän förvirring.
Om du inte har läst Shellabarger
tidigare så har du en upplevelse
kvar - i stil med hur du kände inför
Wanda.
Och när du har läst Skälmarnas
furste - den handlar om Italien på
Cesare Borgias tid - så leta reda på
Erövraren från Kastilien. Där är det
spanjorernas erövring av aztekriket
som bildar miljö.
Böckerna är lättlästa, romantiska
med lyckligt slut. Det behöver man
som kompensation.
Etiska fonder tycker jag låter bra.
Själv sparar jag regelbundet i Banco
Humanfond, där  en del av
avkastningen går  till olika
h um a n i t ä r a  or ga n i sa t i on er .
Ondskan? Den är nog tyvärr mycket
frisk och livaktig.
/alf

E990324
Ta1 - b1.
Jag tycker du ska byta till etisk
fond! Den  är  säker t  mera
verkningsfull än humanfond, som
bara innebär, att din “allmosa”
hamnar i någon organisations
fickor. Förmodligen kommer den
etiska fonden att “gå” bättre också.
Du har väl observerat, att Cohen-
kassetten är inspelad på båda
sidorna?

Vad synes du om kriget i
Jugoslavien? Skulle du ställt upp
som frivillig?
Ebbe
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A990325
Dh6 - g5
R ä d d a  B a r n e n ,  A m n e s t y ,
Cancerfonden m fl tycker jag
behövs lika bra som etiska fonder.
Vems etik?
Om kriget mot Milosovic skulle jag
kunna säga mycket men min
huvudvärk gör det svårt. Vid 67 års
ålder ställer jag inte upp frivilligt på
någonting - tror jag.
En sak lärde jag mig i skolan med
mina busar: Hota aldrig med något
som du inte är  beredd att
genomföra. Det är väl där det gått
snett.
Moraliskt är det svårt att se ett folk
bli misshandlat av råa sällar
uppmuntrade av en diktator, men
naturligtvis skulle NATO inte brytt
sig. Det är samma sak som om man
ser ett gäng slå ihjäl någon svag
stackare. Bättre att blunda eller...?
Eller hämta ett gäng kompisar och
klå upp ligisterna? Ja men då
kommer andra ligister till hjälp och
då... hur många dör?

NATO är en sammanslutning av
demokrat ier .  Hur  kan  man
stillatigande se folkmord? Nej det
kan man inte. Alltså blir det fel hur
dessa beslutsfattare än gör. Så länge
inget händer gråter jornalisterna
över de stackars kosovoborna.
Nä r  bom ber n a  fa l l er  över
våldsverkarna gråter media över
risken för krig, talar om det okloka
osv.
Jag hoppas NATO är tillräckligt
starkt för att genomföra vad de
påbörjat. FN har hittills inte kunnat
göra någonting. Och hur man än
vänder på saken så har serberna
största skulden för bråket på detta
satans Balkan.
/alf

E990325
Lb2 - c1.
Den krigiska “operationen” i
Jugoslavien verkar r iskabel.
“Operationen lyckades, men
patienten dog”. Jag är rädd för att
utfallet kan bli något liknande.
Många ryssar ämnar tydligen
anmäla sig som frivilliga på den

serbiska sidan. Inte osannolikt
kommer Ryssland att lämna
vapenhjälp i form av artilleri och
stridsvagnar. Vad händer om NATO
bombar dessa transporter? Krig har
lätt för att eskalera - i synnerhet i
e n  v ä r l d  s o m  s t y r s  a v
adrenalinstinna hannar.
Ebbe

A9903252
Lf6 d4 schack!
Det var allt för i kväll! Jag håller på
att lära mig HTML - språk för att
göra webbsidor.
/alf

E990326
Kg1 - h2.
Där kom nog vändpunkten - tyvärr.
Ang. etiska fonder frågar du “vems
etik?” “Vilken etik?” (hur stämmer
den överens med min egen
etikuppfattning?) är väl en mera
adekvat fråga? Ställer du frågan så,
svarar jag bäst med att citera
fondförvaltaren:
Den etiska fonden följer FN:s
konventioner. Den avstår att
investera i företag som tillåter
ba r n a r bet e ,  d i sk r i m i n er i n g ,
m i l jöför s t ör e l se  e l l er  som
producerar alkohol, tobak, vapen
och pornografi. Däremot säger vi ja
tack till företag som reducerar sin
negativa miljöpåverkan och till
företag som har förmågan att
åstadkomma goda ekonomiska
resultat utan etiska kompromisser.
Passar galoscherna?
Beträffande Jugoslavien-konflikten
kan man undra, hur pass allvarligt
menat det ryska mullret är. Kanske
är  det  mest  en  fr åga om
utpressning. Syftet är då, att onkel
Sam ska fräsa: Håll käften nu så ska
ni få ert miljardlån! Nog är det så,
att den ekonomiska krigföringen
tenderar att bli allt hårdare och
cynisk.
Ebbe

A990326
Ld4 - e5
En del av det du säger om etiska
fonder köper jag, men inte allt.
Barnarbete, diskriminering eller

miljöförstörelse är sådana företeelser
som inte är absoluta - det är
däremot alkohol, droger, tobak och
pornografi.
Barnarbete är inte alltid lika illa -
det kan vara viktigt för vissa
familjers överlevnad och man kan
i n t e  a l l t i d  a n vä n d a  vå r a
v ä s t e r l ä n d s k a ,  ö v e r g ö d d a
v ä l f ä r d s s y m p u n k t e r  p å
utvecklingsländer.
Du hör väl dagligen resultatet av
våra idiotiska satsningar på icke-
ansvar, på flumskola osv?
Beträffande Jugoslavien - har du
märkt hur jornalisterna nu satsar på
snyft MOT nato - tidigare var det
snyft MOT serber.
Nej - jag tycker synd om USA.
Alltid går det åt helvete för dem i
detta satans Europa. Jag undrar hur
länge dom orkar försöka hjälpa till
här. Det var naturligtvis dumt det
här med bombningar. Man skulle ha
slagit dövörat till - som princip.
En suverän stat har rätt att
massakrera sin invånare - det skall
omvärlden ge fan i. Detta kommer
hädanefter att bliva mina åsikter.
Afrika, Europa, kurder, Saddam och
andra galningar - låt dom ta död på
så många som möjligt. På så sätt
kan man kanske kompensera den
katastrofala befolkningsökningen.
Humanitet? Så djävla dumt i den
här galna världen!
/alf

E990327
Lc1 - b2.
Det här partiet börjar bli litet
trökigt. Hade gärna börjat på ett
nytt! Det mesta tycks ha gått snett
med “operationen” i Jugoslavien.
NATO borde nog inte ha hotat med
att bomba. Bombardemanget tycks
bara ha förvärrat situationen. Måtte
bara inte kriget utvidgas och sprida
sig.
Det är lätt att dela din svartsyn.
Men vad hjälper det. Ebbe

A990327
Le5 - d6
Trökigt?.. När mina elever klagde
över att det var så tråkigt brukade
jag säga: -Klart att du ska ha
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tråkigt! Hur skulle du annars veta
vad som var roligt!? - Vi får väl se
vem som först gör ett misstag..
Kontrasterna är stora. Birgit har
tittat på fyran i kväll. Nyheterna
talar om mord, massakrer, förstörda
byar, lemlästade människor .. Och
sen har vi Fröken Sverige - gulligt,
gulligt.
/alf

E990328
Df3 - d3 f4 - f3

Lg4 x f3 Sg3 - e2 Schack!

E990330
Kh2 - h1.
Det ser illa respektive lovande ut.
Här nere är vårbruket i full gång.
Jag står på huvet i grönsakslandet
mest varje dag.
Ebbe

A9903302
Hej i grönsakslandet!
Dg5 -g3
Här har vi 30 cm is i poolen.
Troligen smälter den lagom till
nattfrosten i augusti. Tjälen är djup
- man undrar om det skall uppstå
permafrost. Jag arbetar med
hemsidor ... till sent på kvällen.. /alf

E9903302
Lb2 - g7. Schack! Vad gjorde jag
egentligen, medan du travade över
hela brädet med hästen?
Dra upp bopålarna och flytta
tillbaka till landet gåsen!
Ebbe

A990331
Jag begriper inte. Min kung står på
g8 - ända sedan jag gjorde rockad.
b2 -g7 är svarta rutor. Hur kan du
schacka?
/alf

A990401
1. e2 - e4 e7 - e5
2. Lf1 - c4

Så får det bli. Jag är trött och
deppig och ett ytterst tråkigt
sällskap. Nu stänger jag butiken för
helgen och önskar er båda en

gLaD PåSk!
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