
Internet mail Ebbe - Alf 9904
A01
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!
E05
Sg8 - f6.
Hoppas att du har haft en vilsam
och behaglig helg, så att du har
kunnat ladda batterierna.

En “svart” fundering har dukit upp i
mitt huvud: En frisk och normal
människa är av naturen mera god
än ond (men mobbas och provoceras
ofta till ondska). De gudastyrda
människorna däremot är, bakom
varierande fasader, några elaka
djävlar - för att motivera Guds
existens. Så det tjänar inte mycket
till att ropa på Gud! Kan det vara så
infernaliskt?

Jag säger inte, att det är så. Det vet
jag inte. Men jag tycker mig känna,
att någonting är galet.

Är “verkligheten” kanske bara
teater? Är viljan fri?
Ebbe

A05
Sb1 - c3
Nu ställer du frågor som har upprört
och berört tänkande individer alltid.
De gudastyrda smådjävlarna!
Mycket bra! Om du har ork kan du
skapa en religion av det. Kanske en
sekt. Det ytterst djävliga är att vi
famlar mellan ditten och datten
medan alla små- och stordjävlar
satsar och har vadhållning om hur
det skall gå - inte för oss men för
alla i himmel-helvetet som spelar
och spekulerar på/i vårt handlande.
Helgen ja. Den har varit annorlunda
mot mitt vanliga liv. Vi åkte bl a 6
mil till Skokloster - som numera är
i statlig maffiaägo - för att beundra
resultatet av Sveriges plundring av
Europa på 1600-talet.
Ditkomna ser vi att slottet hålls
öppet VARDAGAR av fackliga

tjänstemän. Parken var full av
människor som ville se slottet
eftersom de var  lediga på
PåskDagen. Vem i helvete har tid
att åka dit en vardag? Det verkar
v a r a  s v e n s k  n o r m a l
tjänstemannalogik. Annars var det
trevligt. Hann förbränna en hel del
alkohol.
/alf

E06
Lf8 - c5. Ebbe

A07
d2 - d3 /alf

E07
h7 - h6.
På etnisk rensning borde följa etisk
rensning!
Ebbe

A08
Dd1 - d3
Nu har du en chans att börja jaga
mig!
Jag antar att du sliter i trädgården i
ditt anletes svett. Det gör inte jag.
Jag väntar på mer snöblandat regn
och håller mig utanför NATUREN.
Världen är så vansinnig så jag vill
inte läsa tidningar eller se på TV.
Du har Sydsvenskan. Per T Olsson
lär ha skrivit något om författare
och intellektuella som var bra. Jag
skall leta reda på det på webben.
Vilket mandat har skådespelare att
uttala sig i saker som de inte
begriper? Hela uppropet var ytterst
skumt enligt utomstående författare
som kontaktats via e-mail.
/alf

E08
Ers förträfflighet! Jag tog ditt råd ad
notam och läser nu “Skälmarnas
furste”. Den är f ö filmad, vilket
inte förvånar mig.

Ditt senaste drag var emellertid
mindre förträffligt: Du har redan en
bonde på d3!

Har badat bastu ikväll, vilket gör
mig så sömning. Go´natt!
Ebbe

A09
Harre djavlar, som han sa -
fyl l t r a t ten  som ragla t  över
kyrkogården och ramlat ner och
somnat i en nygrävd grav - när han
vaknade och tittade upp över
kanten. - E ja den forste som e
oppe??
-----------
Man skall inte skriva brev sent på
kvällen efter en stor Pernod. I min
schackbok har jag skrivit Dd1 - f3.
Så skall det vara!
/alf

E09
Sb8 - c6.
Menar du, att du kan ta fram
tidningsartiklar över nätet? I så fall
vill jag rekommendera dig att läsa
Oscar Hemers artikel “Milosevic
dikterar Natos fredsplan” på sidan
A4 i sydsvenskan av den 9 april.
Samt hela sidan A10 av samma
dag! De ger nya aspekter och litet
att tänka på.

Du kommer att få inf från JAK.
Tänkte provocera dig till intresse för
räntefri ekonomi. Har jag talat om,
att jag har JAK-lån på vårt hus?
Ebbe

A10
Sg1 - e2
Jo du talade om JAK på ett tidigt
stadium.
Det går bra att läsa Sydsvenskan på
nätet, åtminstone om man har gott
om tid. Adressen är
http://www.sydsvenskan.se
Jag hittad snabbt Per T Olssons
krönika, men inte Oskar Hemer. En
annan gång. Jag hittade inget sätt
att söka på sidor.
F ö håller jag bitvis på att dö av
ilska. Jag får inte rätt på det satans
Intenettet och program relaterade
till det.
Om du har läst Skälmarnas Furste
så fortsätt med Erövraren från
Kastilien. I Stockolm under Påsken
talade vi om böcker. Pia sa: - Jag
minns när jag läste Erövraren... Jag
kunde inte sluta. Jag läste medan
jag åt. Jag hade med den på toa...
/alf
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E10
d7 - d6.
Idag skulle jag vilja rekommendera
dig att läsa Mikael Carlehedens
artikel “Misslyckandet i Kosovo” i
sydsvenskan av den 10 april, sidan
A4! Jag tror, att han har helt rätt.
Ebbe

A10-2
h2 - h3
Tyvärr är det så att dagens artiklar
inte läggs ut på nätet - det kan man
förstå! Däremot kan man kanske
hitta dem när de hamnat i arkivet
och man kan söka på t ex
“misslyckandet AND kosovo AND
mikael AND carlehedens”....
Jonas berättade en hel del om
nyhetsrapporteringen som han
tyckte var dålig överlag i svenska
medier.
Han har stridit för att använda
flyktingarnas berättelser och via
flera reportrar haft kontakt med
personer inne i Kosovo.
Vidare finns det en uppsjö nyheter
via Internet, NATO, BBC, serbiska
källor m m.
150 serber har sagt upp sina
prenumerationer på tidningen. De
misstänks för att ha skurit sönder
bildäck och annan förstörelse helt i
linje med annan verksamhet i
Kosovo....
Inte ens kloka och vanligtvis
omdömesgilla serber har något
annat att säga än att de är
missförstådda, syndomtyckta, snälla,
beljugna osv. Tänk om vi skulle
dyrka 1600-talets StorSverige och
försöka undertrycka Skåne eller
något annat idiotiskt?! /alf

E11
Sc6 - b4.
Du verkar ha en odelat svart-vit syn
på kriget i Kosovo. Nog är det mera
komplicerat än så. Jag skickar dig
de artiklar, som jag tidigare har
nämnt för att du ska förstå, vad jag
menar. Ebbe

A11
Lc4 - b3
Churchill hade en odelat svart-vit
syn på Tyskland och Hitler.
Chamberlain ansåg att det var mer

komplicerat än så. Jag har alltid
hållit med Churchill.
Jag anser att det finns goda och
onda, att man inte kan behandla
alla lika, att demokratier har större
rättigheter än diktaturer, m m. Men
människan lär sig aldrig. Jag
begriper de amerikaner som anser
att USA skulle låta Europa klara
sina egna problem. Balkan är ett
Europa i miniatyr. Sedan 1500-talet
har europeer som inte stod ut med
idiotin här flytt till en bättre tillvaro
fria från klassförtryck, adel,
religion, kungar, feodalstater osv.
USA har blivit mäktigt, rikt och
föremål för all den avund som vi
andra kan åstadkomma. Visst är det
populärt att skälla på USA! Och så
är det riskfritt!
Tro nu inte att jag skulle vilja bo
där. Jag är en liten lagomsvensk,
totalt indoktrinerad i lagomlandet.
Men det är ingen risk att jag skulle
bli nationalist!
Om Kosovo kan vi prata tills
ögonen blöder - det hjälper ingen.
Låt oss se på en annan tvist som
exempel. Banankriget. Vad får du
veta i svenska medier om orsaken
till USAs restriktioner? Vems är
felet? Vad är din åsikt?
/alf

E11-2
c7 - c6. Jag har ingen åsikt om
banankriget. Har skam(?) till
sägandes inte satt mig in i
konflikten.
Churchill var mera klarsynt än
Chamberlain under 30-talet. Men
jag har inte alltid hållit med
Churchill.
I krigets slutskede lät han
terrorbomba Dresden och Hamburg.
100000(?) dog i lågorna under
djävulska kval. Städerna var helt
civila och utgjorde inga militära
mål. Kriget var vid detta laget redan
vunnit och aktionerna utgjorde rena
hämndaktioner. Visst var det
skurkaktigt!
USA är hittills det enda land, som
har atombombat. Hiroshima och
Nagasaki var heller inga militära
mål. Var det nödvändigt att visa
atombombens styrka, kundet man

ha gjort det ex-vis över krigsfartyg
till havs. Senare forskning har visat,
att det var helt onödigt att fälla
bomberna. Men USA ville till varje
pris testa bomberna. I det
orättfärdiga kriget i Vietnam dödade
man 4 miljoner vietnameser.
Nog sagt. Jag ser nästan bara
skurkar i historien.
Ebbe

A11-2
a2 - a3
Senare forskning.... Så bra - då
borde de ju ha vetat. Alltid är det
l ika  skön t  a t t  sl ippa vara
beslutsfattare och få kritisera i
efterhand.
Du påstår att 4 000 000 dog i
Vietnam. Var har du fått den siffran
ifrån? Jag håller gärna med om att
det var ett idiotiskt krig, fullt av
felbedömningar, fullt av misstag,
begångna av klantskallar.
Jag har läst Dårskapens vägar av
Barbara Tuchman och vet det mesta
om  m ä n sk l i g  då r ska p  och
felbedömning. Men det finns en
skiljelinje - syftet, ont eller gott.
Ingen kan få mig att tro att
Milosovic har något gott syfte, eller
att Pol Pot hade det.
Lyssna på Sara Lidman och hennes
uttalande om USA-Vietnam och
jämför med Sovjet-Afganistan. Visst
- det finns bara skurkar i historien.
Men jag kan faktiskt se skillnader
mellan dem.
/alf

E12
Dd8 - a5.
Skurkarna i historien får mig att
tänka på mr Pickwicks obetalbara
yttrande: “You are a humbug, sir!”
Sådan mild ironi torde dock
knappast bita på skurkar. F-n vet om
de inte istället skulle bli smickrade
av att bli tilltalade: “Min herre, Ni
är en humbug!”
Du verkar vara frälst på USA. Men
har du tänkt på, att “the american
way of liviving” är ett ohållbart, för
att inte säga katastrofalt, koncept för
världen. Ekologien skulle kollapsa!
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Nå, de flesta länder och politiska
ideologier är hemfallna åt en
materialistisk/konsumistisk livsstil.
M e n  d e t  ä r  s k i l l n a d  p å
ö v e r k o n s u m t i o n  o c h
överlevnadskonsumtion!
Den fattige svälter och stjäl. Den
rike stjäl (helt “lagligt”) och är
vulgär, för att inte säga något ännu
värre. ( “Ja, se pengar - är till
bekymmer för fattig som för rik”!)
För oss i västerlandet urartar livet
lätt till att handla om persedelvård.
Jo, jag är nog lika svartsynt som du
- men kanske på ett annat sätt.

A12
a3 x b4
Det blir ett kort ett medan jag
funderar på en lämplig kontring om
USA, ekologi, skurkar, m m
/alf

E12-2
Jaha, nu har jag gjort bort mig igen.
Att jag aldrig kan lära mig att tänka
efter före! Nå, det får bli:
Lc5 x f2! Schack!
Har just sett en intressant
dokumentärfilm om syskonparet
Menuhin. Den missade väl du vid
denna sena tidpunkt?
Ebbe

A13
Df3 x f2
Tack för artiklarna - de kom idag.
När det gäller TV missar jag det
mesta - jag hinner faktiskt inte och
sen är jag för trött. I går hade jag 27
mail i inkorgen och det tar lite tid
att svara.
---------
Att bomba eller inte bomba:
En vacker illustration till mänsklig
oenighet.
Intressant och tankeväckande fast
kanske inte som de flesta ser det.
Milosovic dikterar.... Oscar undrar
vad det är som är så upprörande
med att de 178 fördömer NATO
som inte har FNs godkännande osv.
Det upprörande är att alla inte har
en tanke på alternativet - ingen jag
läst har talat om just detta. Att sen t
ex Bolme uttalar sig som om han

inte hade en aning om historien är
väl mindre upprörande.
NF? Gick NF i stöpet därför att det
fanns EN supermakt som kunde ta
hand om Franco, Mussolini, Hitler?
Eller?

Men antag nu att NATO inte gjort
något alls eftersom FN inte godkänt
några aktioner. Tror någon att FN
skulle lyckats med att bli enig om
någon som helst aktion utom snack,
snack och nera snack? Allt medan
Milosovic och hans gangstergäng
tack vare sin överlägsenhet fått slåss
fr i t t  med UCK-gangstr arna
samtidigt som de med vanlig
entusiasm dödat, misshandlat och
förnedrat muslimerna. Ja kanske det
finns någon idealist som i sin
förvirrng skulle trott något sådant.
Nej, medan FN pratat hade serberna
klarat upp sina problem enligt den s
k folkrätten, något de började med
1991.
Och vad hade hänt i mediavärlden?
Jo massor med skräckreportage och
krav på att något måste göras. Kan
du tänka dig att de 178 skulle
protesterat? Mot vem? Mot
oenigheten i FN som blockerar
våld? Inte då!
Låt oss se ett annat alternativ: I
Europa har  vi  NATO och
Warschawa-pakten  med två
supermakter. Och så bryter det ut på
Balkan som vanligt. Vad hade
utvecklingen blivit?
N a t u r l i g v i s  d e t  T r e d j e
Europavärldskriget. Precis som
1914. Det borde ju vara tid för en
repris eller hur? Vi har ju haft tid
på oss att glömma galningarna här
som fixade Andra V-kriget i
mellantiden
Man skulle kunna hålla på hur
länge som helst. Även om nästan
intet förvånar mig när det gäller
mänsklig dumhet, så är det ändå lite
pinsamt att alla dessa som skriver
och uttalar sig inte tar den minsta
hänsyn till realiteter. Det verkar
som om ingen tänkt på att:
1. Världens styrs av politiker och

politiker är en viss människotyp,
vars främsta kännetecken är önskan
om makt, och brist på självkritik.
Carleheden eller Hemer har inte
dessa egenskaper, de är som de
flesta, snälla tyckare som aningslöst
frågar “hur många folkmord som
behövs innan världens länder kan
enas om en legitim global
rättsordningsom inte är fullständigt i
händerna på partiska intressen?”
En fil dr måste tydligen vara långt
från verkligheten. Världen styrs av
politiker, inte av människor som är
idealister. VÄRLDEN STYRS AV
POLITIKER.

2. Den starkaste vinner och
bestämmer vad som är sant. Om
man slutar med alla idealistiska OM
BARA... snack och ser realiteter -
vad är alternativen? Ja vi har väl
sett dem. ALLA folkmord har väl
utförts i och av diktaturer - eller?
Men Vietnam? Tänker man aldrig
på hur det började? Vem som bad
om hjälp från vem? Varför talar
man inte om Frankrikes roll?
Och när man väl fått in den store
dumme idioten skäms han för att
erkänna sig besegrad - detta är just
politikerpsykologi.
Men den store dumme jätten USA är
en demokrati som inte ens låter sin
president ha en eller ett par
älskarinnor i fred.
Tänk dig Castro, Hitler, Franco,
Mussolini, MaoTse, Stalin m fl i
samma situation. Tänk dig att driva
med landets president! En baggis i
USA - och i Sovjet? Vilka länder
torterar, fängslar, misshandlar?
Där är det med Göran Persson
ordning och reda. ---------
Låt oss en stund se på palestinierna
som numera är helt glömda i
debatten. När Kuwait-kriget pågick
brände man amerikanska flaggan
och rasade mot den STORE SATAN
som bara var ute efter kontroll över
oljan och bara hade partiska motiv.
Just nu vet dom vad dom skall rasa
emot, vilken flagga de skall bränna.
Den STORE Satan slåss ju mot
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MUSLIMERNAS motståndare och
vad i helvete har Satan för intresse
av att Milosovic har ihjäl muslimer?
Förvirringen är stor.

Hur många krig har USA lagt sig i?
Hur många soldater har dött i andra
länder? Hur många av dessa länder
har USA lagt beslag på? Varför
gjorde dom inte Japan till stat nr
XX i imperiet? Eller Filippinerna?
Eller?
Om man inte förstod sig på
maktmänniskan psykologi kan man
inte förstå att USA faktiskt ställer
upp överallt.
Antag att isolationisterna i USA
hade vunnit 1942. Antag att man
sagt: Vi ger fan i detta satans
Europa, som inte har gjort något
annat än krigat sen urminnes tid!
Låt dom sköta sig själv!

Med tanke på att alla politiker är
skurkar är jag mycket glad över att
just USA är den enda supermakten
just nu. Att NATO är starkt och
enigt. Och att medlemmarna i
NATO är demokratier eller näst
intill i vissa fall.
Naturligtvis gör dom helt fel med
bomberna - man skulle som Bildt
säger ha skött saken bättre tidigare,
börjat med våld långt tidigare, börjat
med soldater på plats.
Men det är inte lätt för dessa
politiker i demokratier att offra sina
pojkar när inte det partiska intresset
finns. Och tänk tanken att Ryssland
varit starkt och haft möjlighet att
lägga sig i på allvar med militära
medel!! Nu är jag trött i fingrarna.
/alf

E13
Da5 x a1.
Det är möjligt, att du har rätt i din
svartsyn. Jag har dock svårt att se,
att dina resonemang leder någon
vart. Men det är väl det, som är
svartsyn. Ändå verkar det inte vara
din mening, att vi uppgivet ska
kasta yxan i sjön. Kom igen!

En längre tid har det hetat: “Varför
tiger  de intellektuella?! De
intellektuella måste yttra sig och ta

sitt ansvar!” Den här gången har
“de intellektuella” för ovanlighetens
skull yttrat sig - och fått på tafsen.
Det är  nog inte enbart av
bekvämlighet, vilsenhet och
räddhåga som de intellektuella så
sällan tar till orda. Radikala
analyser och förslag är inte
välkomna.
Det  verkar  vara  något  av
“gentlemens agreement”, att politik
ska inskränka sig till kosmetika. Låt
oss ta konsumismen som exempel:
Konsumismen hotar ekologin. Men
vi kan inte minska konsumtionen.
Då  h ot a s  p r oduk t i on  och
sysselsättning. Nej, vi måste
konsumera mera för att hålla takt
med produktions-ökningen.
Ett exempel: För några år sedan tog
det flera timmar att producera en
mobiltelefon. Idag tar det bara
några minuter. Således: vi måste
konsumera som satan för att hålla
produktionen och sysselsättningen
uppe. Resultat på sikt: ekologisk
kol laps!  Al ternat ivt  hejdas
konsumismen - med depression som
följd! Tala om att välja mellan pest
och kolera! Ebbe

A13-2
Sc3 - a2
Detta med konsumtion och domedag
återkommer jag till. Det är i stort
sett en sorts livslögn.
/alf

E14
Lc8 - e6.
Jo, ditt första mail kom fram.

Jag har nog inte talat om, att jag
läste en biografi om Lawrence of
Arabia för någon tid sedan. En
intressant bok om en minst sagt
apart figur. Har du haft det nöjet?
Han synes ha varit omtyckt av
araberna. När han blev hemkallad,
lär man ha sagt: “Sänd gärna hit en
ny Lurens!”
Och så var det sjömansänkan, som
blev intervjuad: - Er man är således
till sjöss 48 veckor och hemma 4
veckor om året. Känns inte det
jobbigt? - Nja, 4 veckor går ganska
fort.

Själv är jag gräsänkling som vanligt:
Inger är i Lund hela veckan.
Nu ska jag gå ner och se vad
Seinfeld & Co har för sig idag.
Ebbe

PS Jag lyckades ej få iväg mejlet.
Det blev “looking up host” igen. Nu
ska jag göra ett nytt försök. DS

A15
c2 - c4
(Detta började jag på tidigare) Jag
begriper inte. Menar du att
produktionsökningen är orsak till att
vi konsumerar mera?
Är det uselt att en fabrik kan
rationalisera så att det tar kortare tid
att framställa en vara? Du menar att
det vore bäst om vi kom tillbaka till
1800-talet, då det verkligen tog tid
att producera saker?
Nåja, det spelar ingen som helst roll
vad du eller jag tycker i saken,
utvecklingen sköter beslutsprocessen
sen kan vi skrika hur mycket som
helst.
För 15-20 år sedan spådde man att
oljan skulle ta slut. Den räckte med
“nuvarande” konsumtion högst 30
år. Ingen säger ett dugg i dag om att
oljan skall ta slut.
Hur många gånger har du hört att
det skall bli en svältkatastrof? Att
Jorden inte klarar av att föda sin
växande befolkning? Är det sant?
Regnskogen försvinner, alla arter
dör bort, ozonhålet breder ut sig,
klockan är en minut i tolv, alla
datorer kommer att stanna, katastrof,
katastrof!
Den danske lektorn och Greenpeace-
kämpen  lä t  sina  studen ter
d jupgr a n ska  Ju l i a n  S i m on s
i f r å g a s ä t t a n d e  a v
domedagsprofetsior.
Resultatet blev en bok, Verdens
sande t i l stand ,  utgiven  av
Jyllandsposten, på ca 300 sidor och
med 1500!! källhänvisningar.
Område efter område analyseras -
skogar, hav råvaror, sopor, cancer,
gifter osv. Till Lombergs förvåning
blir bilden av Ragnarök helt
a n n or l un da  och  m å n ga  a v
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miljöförkämparnas påståenden och
rekommendationer är helt felaktiga.
Fortsättning följer...
/alf

E15
b7 - b5.
Det är möjligt, att man har
underskattat jordens tillgångar. Men
att de är begränsade, därom kan vi
väl vara ense. Frågan är alltså inte
OM utan NÄR, de kommer att ta
slut.

Nästan dagligen kommer rapporter
om miljökatastrofer: om ozonhål,
försurade och döda sjöar och skogar,
skövlade regnskogar, utfiskade
vatten, etc., etc., etc. Menar du, att
dessa rapporter är lögn? Om inte är
det väl oansvarigt att negligera
dessa alarmerande tendenser!?

Redan idag svälter en stor del av
jordens befolkning. Nästan hälften
lever på existensminimum. Kan
detta vara nöjaktigt? Liknar det inte
mera katastrof!? Och det ser bara ut
att bli värre: folkmängden ökar och
resurserna sinar. Det är en ekvation,
som ej går ihop. I kölvattnet följer
så konflikter och krig. Men du säger
alltså, att dessa farhågor är
ogrundade. Du får gärna försöka
lugna mig!

Har jag talat med dig om
TIDSFAKTOREKONOMI? Jag kan
inte minnas det. Det är en intressant
teori. Jag ska be vederbörande
skicka litet information till dig.
“Vägval” heter deras nya tidskrift.
Ebbe

A16
0 - 0
Helst skulle jag vilja svara utförligt
men mitt huvud är inte med på det.
Några satser bara: Energin är
oförstörbar. Antalet atomer och
molekyler på jorden är tämligen
konstant. Jornalister älskar att
skriva om olyckor, katastrofer, krig,
döda, pedofiler, hemskheter, tortyr.
Inget roligt med att säga att den
svenska skogen har aldrig mått
bättre än idag. Tillväxten är högre

än någonsin. Tänk dig en sådan
löpsedel! Återkommer när huvet är
med på det. Jag har fått info från
JAK. Skall studera noga - problemet
är att jag inte behöver låna till
något just nu.
/alf

E16
b5 x c4. Ebbe

A17
d3 x c4
Och sen tror jag att jag vet vad du
gör... /alf

E17
Sf6 - e4.
Syftade du på det draget? Ebbe

A17-2
Ja, faktiskt. Men sen upptäckte jag
att om jag varit svart så skulle jag
nog ha flyttat på damen istället.
Men jag vet inte vilket som blir
bäst.
Jag drar Df2 - e3.
Ja g  h a r  ju s t  se t t  Mol i n s
Midvinterduell. Jag älskar den
pjäsen.
/alf

E18
d6 - d5.
Min faute är irreparabel. Men
ställningen är så rolig nu för din del
att jag inte vill missunna dig nöjet
av några drag till. Men kom ihåg:
“All glädje utan rotmos är konstlad
glädje!” (T. Ehrenmark)

Moster  Elsa i Kristinehamn
lämnade den här världen klockan
08.15 i morse. Det kunde man ha
räknat ut med knäna: hon har
vägrat äta den senaste tiden. Hon
gjorde sorti med värdighet.
Gumman hade stil. Begravningen
blir förmodligen den 3 eller 12 maj.
Så nu har man kaffefikat, med sju
sorters kakor, i hennes sommarstuga
vid sjökanten för sista gången.
Vemodigt, sorgligt! Det känns som
om tillvaron blir allt torftigare.
Ebbe

A18
Beklagar. Det låter som om hon
hade bestämt sig - precis som min
far. Jag önskar att man kunde få det
likadant en gång. Just att få dö med
värdighet tycker jag är viktigt.
c4 x d5... men det hade du väl
väntat dig.
Nu har det brakat loss igen med en
ny version av FastCAD som
kommer att ställa till det för mig -
massor av arbete med att gradera
upp hemsidan, hjälpa kunder osv.
Men visst är det roligt att ha mycket
att göra! Har just hällt upp ett litet
glas med 25% hemgjort vin -
mycket gott. Har jag berättat hur
man destillerar alldeles lagligt? -
En variant på din Ehrenmark: All
glädje utan sprit... Så sa alltid en av
våra bekanta, Åke Ribbhammar, ett
skogsoriginal, rik som ett litet
småländskt troll fast det inte syntes
det minsta.
/alf

E18-2
c6 x d5.
Jo, om du menar “frysdestillering”,
så har du berättat om det.

Jag instämmer: Rapporteringen ifrån
kriget i f d Jugoslavien vill man
helst slippa ta del av. Vilket vanvett!
Jag mår illa.

Kosovo-konflikten är en tragisk
härva. Kosovo utgjorde kärnlandet i
det gamla serbiska kungadömet. År
1389 besegrade turkarna serberna på
Trastfältet. Albanerna gick i
ockupationsmaktens tjänst, vilket
serberna aldrig kunnat förlåta.
S e d a n  v a n n  a l b a n e r n a
folkökningskampen i Kosovo med
80 mot 20 procent. Serberna kände
sig hotade och förmådde 1990
Jugoslavien att inskränka Kosovos
autonomi. Kosovo-albanerna gjorde
uppror och UCK-gerillan började sin
förföljelse av serberna (vem
bevä pn a de för r es t en  UCK-
gerilllan?).
Jugoslavien beslöt att slå ner
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upproret - och resten vet vi. Nå är
denna historia så entydig, att
NATO:s kolossala bombardemang
av Serbien är helt oantastligt? Jag
tycker inte det. Man har bara
förvärrat situationen och ingen
fredlig lösning är i sikte.

Vi lever  tydligen i en ny
folkvandringstid. Bara i Sverige har
vi en miljon invandrare. I Malmö
har 45% av 1-6 åringarna
invandrarbakgrund! Det beklagliga
är att integrationen inte tycks
fungera alls. Ser du någon lösning
på detta jätteproblem?
Ebbe

A19
De3 - d3
Nej, det finns ingen lösning på
mänskliga problem. Jag mår illa av
att se bilder på slakterier, jag mår
illa av att se fiskare i aktion.
Jag ser knappast på TV längre.
Möjligen Tom och Jerry där våldet
är så långt ifrån verkligheten som
det går att komma. Industriellt
dödande, produktion av kycklingar -
sätt det i motsats till Nelson och Ola
och det säger allt om människan.
Som min granne Blomstrand
brukade säga: - Om jag vore Gud
Fader så skulle jag göra så här! och
så gjorde han en rörelse med handen
som om han suddade ut något på en
griffeltavla. (Han var lärare) - Med
mänskligheten menar jag.
/alf

E20
Nej, det är utsiktslöst: jag kastar in
handduken. Vill du fortsätta, spelar
jag som vit e2 - e4.

Kosovo igen. Det var albanerna,
som började med etnisk rensning:
“Albanerna i Kosovo rensade
provinsen från serber under två
decennier och världen sa ingenting.
Nu när de slutligen är i majoritet,
vill de helt enkelt ta landet och bli
självständiga - och alla hjälper dem”
( M a j a  V o l k ,  s e r b  o c h
universitetslärare som skrivit brev
till sydsvenskan).

Vid det här laget har du kanske fått
tidskriften “Vägval”. Jag har läst

den från pärm till pärm och vill
varmt rekommendera den för
noggrant studium! Men jag är rädd
för, att man är f ö r visionär; kanske
har man för  stark tro till
människans förmåga att lyfta sig
själv i kragen. Läs och begrunda
och låt mig veta, vad du tycker!
Kanske mycket begärt med tanke på
hur strängt upptagen du verkar
vara. Men det är ju inget som
brådskar.

Läst av elak feminist: “Mannen har
tre utvecklingsstadier:
1) Han tror på tomten.
2) Han tror inte på tomten.
3) Han är tomten.”

“Vad ska man ta sig till med
mannen, som tror att han är en gåva
av Gud?”

Kan du komma på något lika elakt
roligt i genmäle?
Ebbe

A20
Då svarar jag med e7 - e5.

Om feminister: Vad skall man göra
med kvinnan, som bara tänker på
mannen?
Kvinnan har flera stadier - hon
tänker inte alls, hon tänker på
pojkar, hon tänker på barn, hon
tänker på barnbarn. Inte så bra som
dina feministslogans.

Jag har läst om EN serb som hade
objektiva saker att säga om serber i
allmänhet och serber i Serbien. Han
bor nu i Tyskland. Alla andra
verkar vara försjunkna i en tyck-
synd-om-mig-tunna. Du såg kanske
d e  b å d a  s o m  b e s ö k t e
utrikesministern? Man undrar hur
blockerade människor kan bli.
Under vilka två decennier rensade
albanerna bort serberna i Kosovo?

Jag blir så trött på att bara höra
ensidiga uttalanden om än det ena
än det andra. Så antas man behöva
ta ställning. Jag försöker tänka mig
in i om svenskar skulle begå en
massa hemskheter - som dom
faktiskt gjorde i Kongo - skulle jag
då kunna försvara Sverige och

svenskar? INTE. Jag struntar i våra
krig och tycker inte att något har
varit bra.
Jag avskyr dessa svenskars sätt att
be h a n d l a  S a m e r n a ,  t i l l å t a
småviltjakt, diskriminera dem på
alla sätt. Jag skulle kunna skicka dig
högar av olika tyckanden i
Kosovoärendet, men vad skulle det
tjäna till? Ännu har jag inte sett
någon allvarlig diskussion om
ALTERNATIVEN.

Jag har inte fått någon skrift
VÄGVAL. Däremot fick jag i dag
K V Ä L L S S T U N D E N  -  e n
publikation som jag trodde hörde
hemma på 30-talet. Den påminde
om TRIUMF som jag läste högt ur
för min farmor som såg så dåligt att
hon inte klarade det själv.
/alf

E21
Lf1 - c4.
Var “Triumf” föregångare till
“Kvällsstunden”? Var det religiösa
texter? Vad tänkte du på den tiden
därom? Visst hade det varit roligt att
ha sådana episoder från barndomen
sparade på film!

Nu väntar den lilla sömnen.
Ebbe

A21
Sg8 - f6
Mitt hufud håller på att .... Allt för i
dag. /alf

E21-2
d2 - d3.
Beklagar. Är det biorytmen som
spökar? Ebbe

A22
h7 - h6
Biorythm? Vad är det?
I dag fick jag VÄGVAL, tackar!
Efter en hastig genomläsning
instämmer jag i princip i det mesta.
Beträffande två saker är jag helt
överens med skribenterna: Mjölk är
skadligt för människan. Våld hör
inte hemma .. sid 51. Ja, inte mer än
nöden kräver. Och då blir det en
tolkningsfråga... Tyvärr är det så att
om du vill genomföra TFE så måste

Internet mail Ebbe - Alf 9904

crim/mea9902.dtp

6



du använda våld. Ingen eller få har
på 26 år brytt sig om att ta upp
teorin på allvar.
Nåja, Karl Gustavsson är inte
ensam. Det finns och har funnits
mängder med teorier om hur det
ideala samhället skulle utformas.
Marx och Engels hade det, PolPot
hade det, Hitler ... Man kan säga att
alla var rubbade, var och en på sitt
sätt.
Även om jag inte anser att
demokrati principiellt är en bra
styrelseform så är det den enda som
hjälpligt kan fungera på människor.
Människor med sina känslor,
dumhet, girighet, grymhet osv.
Och i en demokrati kommer inget
av allt det som VÄGVAL vurmar
för och vill genomföra någonsin att
förverkligas.
Överallt finns det små grupper på
jorden med ideella åsikter i olika
frågor. Se på USA. Hamish blir
aldrig mer än en sekt. Mormoner
lika så. Swedenborgare, frimurare -
det finns en uppsjö av dem.
Gemensamt för alla är att man
samlas kring vissa tankar om liv,
död, samhälle osv.
M e n  d e t  v i k t i g a s t e  f ö r
MÄNNISKAN är inte att vara FÖR
något utan att ha något att vara
MOT.  Då kan  man  känna
gemenskapen - fly rädslan att vara
ensam.
Ja Ebbe, jag håller inte med någon
och är inte emot någon. Jag kommer
aldrig att gå med i någon
intresseförening där jag måste göra
något aktivt. Jag respekterar alla
som vill göra något - men tror inte
på människan och att hon kan
förändras.
/alf

E22
Sb1 - c3.
Har du övergivit Biorytmteorin?

Nej, jag är också litet skeptisk till
människans förmåga att ta sig själv
i kragen, att lyfta sig själv i håret.
Men vad f-n finns det för alternativ?

Nämnde “Vägval” mitt namn i sin
försändelse?
Ebbe

A23
c7 - c6
Jodå, det fanns en liten lapp i
VÄGVAL där det stod “Detta är en
gåva från Ebbe Dagerbo” skrivet av
en blond kvinna i åldern 24-30.
Alternativet till demokrati hoppas
jag vi slipper. I övrigt är det inte
mycket att bry sig om. Det blir som
det blir - det mesta verkar vara
mode, trender, felräkningar, små
dårskaper och stora.

I kväll blir det fest för slutande
lärarkollega. Tidigt i morgon åker
jag till Malmö och barnbarn. Skall
också till Sune och lämna
Brukspatroner. Det blir ett satans
jäktande för att hinna med allt. Sent
söndagkväll är jag tillbaka om allt
gått väl.
/alf

E23
Sg1 - f3.
Synd att du inte hinner med en
avstickare till Osby också!

Blondin överräcker “Gåva från Ebbe
Dagerbo”: det gör mig nyfiken.
Skulle du inte kunna sända över det
pappret till mig vid tillfälle?!

Jag har börjat med vegetarisk kost.
Undrar just hur det ska gå.
Ebbe

A26
d7 - d5
Så är man dödstrött igen efter en
ansträngande helg. Min vanliga otur
har lekt med mig och dels fixat en
skada på Xsaran som kostar mig
några tusen, dels ordnat så att ingen
service finns kvar i Eksjö så att jag
måste åka till Tranås.
Plåtskaden var mitt eget fel - man
måste räkna med att livet är djävligt
och gardera sig - vilket jag inte
gjorde.
Lyssna och lär: På Lernackens
pa r ker i n gsp l a t s  -  dä r  vi d
Öredundsbron - ställer jag mig på
en ledig plats närmast infarten. När
vi åker därifrån är det tomt framför
mig på parkeringsplatsen och på
min sida ser jag att inga hinder
finns för att åka rakt fram - vilket

jag gör. Men ungefär mitt på
bilrutan har någon liten djävel byggt
upp några taggiga stenar för att
hindra genomfart. Bara ljudet får en
att rysa. Regel: Tro aldrig att det går
at t  köra  r akt  fr am på en
parkeringsplats där det normalt står
bilar nos mot nos. Backa alltid även
om det är fritt. Detta vet jag nu och
kommer följaktligen alltid att backa
när det är fritt framför och glömma
det den enda gången det inte går.
Jag skall sända blondinens lapp på
VÄGVAL vid tillfälle.
/alf

E26
e4 x d5.
Från Osby-fronten intet nytt. Ebbe

A27
Lf8 - b4
Nej, inte heller på detta frontavsnitt
har det hänt något nytt. Det är
samma skyttegravskrig som vanligt
mot plikter, trädgård, pengar,
hustrun, CADkunder m m.
/alf

E27
Sf3 x e5.
Det finns förskräckligt mycket att
säga om allting - men just nu orkar
jag bara inte.

När jag tar del av vad som händer
och sker i världen, har jag väldigt
svårt att känna igen mig själv. Det
verkar inte vara mitt bord s a s.
Denna alienation är naturligtvis
ingen bra grogrund för jordisk lycka.
Men det får gå ändå.
Ebbe

A28
Lb4 x c3 !!
Inte ska du räkna med jordisk lycka,
Ebbe! Man skall bara vara glad över
den lilla del man lyckas snika sig
till.
Världen har alltid sett likadan ut då
det gäller alla varelsers lidande, dvs
vad smärtnerverna ordnar för
organiskt material.
Sen har vi med våra hjärnor
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funderat ut en massa om rättvisa,
moral, etik, djävulskap m m och då
är LIVET naturligtvis helt vrickat.
Gläd dig åt vackert väder, en bra
bok, en fågel som sjunger i kvällen,
ett gott vin till grönsakerna, en aria
av Puccini.
Inte en enda varels får det sämre,
lider mer - för att du mår gott och
har det bra! Livet är inget
nollsummespel - när ska vissa
i n d i vi der ,  t  ex  de  f l es t a
socialdemokrater, fatta detta? Aldrig
naturligtvis.
/alf

E28
b2 x c3.
OK. Tror jag ska snika till mig litet
vin i kväll. Det k a n lyckas: sinnet
lättar och makan blir vackrare för
varje glas.
Men det är ingen självklarhet:
mestadels förstärker berusningen
endast den sinnesstämning, som
man för tillfället befinner sig i: är
man glad, blir man gladare; är man
arg, blir man argare; är man
vemodig och sentimental, stärks
man i denna sinnesstämning. Är det
inte så?
Ebbe

A30
Sf6 x d5
Ligg kvar i sängen och ha det
skönt!
Kan du förklara för mig varför
socialdemokrater demonstrerar när
de har haft makten oavbrutet sen
30-talet?
Eller är det principfirande från den
tid då heder, ansvar, yrkesstolthet m
m hade en mening? Jag kommer
nog aldrig att begripa. Ha en skön
helg!
/alf

A28-2
Nu var jag väl snabb! Sitter och
arbetar bara med mail och nya
versioner och visste att jag skulle
dra Dd8 - a5.
Hoppas att vinet smakar och att
världen ser bättre ut. Visst är det så
i de flesta fall att alkohol förstärker
den redan befintliga stämningen.
Massor av arbete väntar - ibland
förundras jag över att jag ännu
klarar av det. /alf

E29
Lc1 - d2.
Jo, det är ganska självklart:
alkoholen eliminerar hämningarna
och släpper lös den sinnesstämning
man befinner sig i. “Dåligt ölsinne”
är ett exempel på detta.

Jag är dödstrött efter att ha arbetat i
trädgården hela dagen. Det värker i
hela kroppen. Undrar just om jag
kommer ur sängen i morgon.
Ebbe
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