
Internet mail Ebbe - Alf 9910
A991001
f7 - f5
Jag minns nu att du sa något om
biologisk avloppsrening och nu
MÅSTE jag ta reda på var och hur
det finns.
Jag byter ut två fönster - ett är
numera helt färdigt från insidan.
Nej - Gör Så Här har jag inte sett
röken av. Jag fyllde i blanketten på
helt riktigt sätt, men den vikarie
som tog emot post var inte speciellt
begåvad - han/hon registrerade inte
mig men dig som boende i mitt hus
i Eksjö - inget annat. Rena snurren
- du minns att dom också ville ha
extra betalt för ett nummer.
/alf

E1002
e4 x f5.
Har du någon gång betraktat din
spegelbild och tänkt: “Vem f-n är
den där figuren?” Det händer mig
ibland. Att momentant kliva ur jaget
och liksom betrakta det utifrån är en
kymig känsla. Det händer också
ofta, när jag varit ensam länge, t ex
i Undenäs. Eftersom man inte har
någon att spela ut “jaget” mot, får
“jaget” ingen bekräftelse och jag-
medvetandet blir mera diffust. Man
kan börja tala med/till sig själv. En
del blir så stolliga, att de ringer
“Fröken Ur”, etc. Om man nu kan
kliva ur “jaget”, kanske man börjar
ogilla “jaget” och vill göra “jaget”
illa. Är detta rent av en tänkbar
förklaring till självmord?
En annan utsatt och drabbad grupp
är de riktigt gamla. De ser ofta så
yra och virriga ut, som om psyket/
själen lämnat kroppen/verkligheten
och är ute och vimsar på egen hand,
som sökande efter en ny hemvist. På
så vis kan man bli “Kejsare av
Portugalien” eller något annat
lustigt.
“Lustigt” är också det släkte vi
tillhör. Blir vi nånsin vuxna? Är det
inte bara leksakerna, som blir litet
mera sofistikerade?
I går kväll såg jag “Sabrina” - en
lustig tjej. Bröderna David och
Linus tävlade om hennes gunst. Hon
valde “Livud”.
Ebbe

A1002
Lc8 x f5
För det mesta undrar jag inte vem
figuren i spegeln är. Däremot
skäller jag på honom och tilltalar
honom med fula ord och alla
möjliga invektiv - kort sagt gillar
jag inte mig själv.
Ofta talar jag till mig eller rättare
sagt svär över mig: - Kan du inte
för en gångs skull hålla EN tanke i
huvet i åtminstone EN sekund?
(glömt vad jag var på väg att
hämta) -Din satans kladdsock -
måste du var så in i bomben tafatt?
(tappat ett borr mellan plankorna i
ställningen) ....
Min dag är en enda lång svärande
monolog över det missfoster som är
jag. Jo jag känner igen det du
påtalar. Skillnaden är kanske att jag
är fruktansvärt fordrande och
intensiv i min verksamhet - nästan
aldrig eftertänksam och avslappnad.

SvD har haft en serie där man
diskuterat just När Blir Man Vuxen.
Jag har inte följt den, eftersom jag
inte tror att man någonsin kan
definiera begreppet vuxen. Skönt är
det - då har man ett outtömligt
diskussionsämne.
Du tycker troligen att alla leker på
något sätt - det är bara typen av
leksak som växlar. Och visst är det
så. När den här historien med
Ringholm höll på funderade jag
över människorna i politiken.
Jag ställde frågan till mig själv:
Vilka av partiledarna skulle du
kunna tänka dig att tillbringa en
kväll med - känna sympati för,
umgås med som vän? Eller vilka är
omöjl iga  som männ iskor  i
a l lmänhet? Göran  Per sson ,
Ringholm och  flera  andra
socialdemokrater, Birger Schlaug t
ex tycker jag är botten som
människor.
Gudrun S. och Bildt gillar jag
s k a r p t .  A l f  S v e n s s o n ,
folkpartiledaren (glömt namnet
(satans klantskalle)) m fl är
acceptabla. Naturligtvis är det en
löjlig tillställning - man kan inte
dra några säkra slutsatser om
människor genom att se dem på TV.
/alf

E1002-2
Lf1 - c4.
Idag har jag inget lustigt att förtälja.
Ebbe

A1003
d6 - d5 Likadant är det här. /alf

E1004
Lc4 - b3.
Du kan maila till “Gör Så Här”.
Adressen finner du i tidningen.
Det är sent och jag är för sömnig att
skriva något.
Ebbe

A1004
e5 - e4 /alf

E1004-2
Sf3 - d4. Ebbe

A1005
Sg8 - f6 /alf

E1005
Sd4 x f5. Om det är en tabbe, får du
gärna dra om!
Ebbe

A1006
Jo det är en tabbe. Jag satte din häst
på e5 i stället för på d4.
Nu är det så att jag inte kan förlåta
mig själv sådana idiotier och även
om du har överseende - vilket jag
tackar för - så betraktar jag spelet
som uppgivet från min sida. Vill du
fortsätta spela med undertecknad
idiot så hör av dig!
/alf

E1006
Nå, “idioten” tar då i. Du torde har
vunnit flest partier och dessutom, på
ett charmant sätt, det senaste. Kan
du inte förlåta dig själv, så gör jag
det. Jag föreslår, att du gör om
draget!
Ebbe

A1007
Ok, du anser att spelet skall gå
vidare. Men tänk om jag skulle
vinna p g a en fördel som jag inte
gillar. Kan vi göra så här:?

1 e2-e4 e7-e5
2 Sg1-f3 d7-d6
3 h2-h3 f7-f5
4 e4xf5 Lc8xf5
5 Lf1-c4 d6-d5
6 Lc4-b3 e5-e4
7 Sf3-d4
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Innan jag gör något annat drag
föreslår jag att du går igenom
samtliga drag och ändrar dig var
som helst - så kan det bli någon
sorts rättvisa kanske.
Det är för stökigt just nu - så stökigt
att jag inte ens vill tala om det.
Hoppas du har ett bättre och lugnare
liv.
En annan gång skall jag berätta om
brev från Gör Så Här.
/alf

E1008
Nu får du lov att avdramatisera det
här! Jag trodde, att vi spelade enbart
(eller mest) för nöjes skull. Det hade
inte varit något nöje för någon av
oss att fortsätta det här partiet.
Alternativt kunde vi naturligtvis
börja på ett nytt parti, men jag ser
ingen poäng med det. Gör nu om
draget för h-e!
Här var det också stökigt. Så jag har
städat idag. Men jag förstår, att du
har annat än dammråttor i tankarna.
För några dagar sedan var du så
nöjd och glad. Du verkar åka berg-
och dalbana jämt!
Ebbe

A1008
OK.. Dd8 - g5 för h--e! /alf

E1008
g2 - g3.
Vad skriver “Gör Så Här”?
Ebbe

A1009
Lf8 - c5
Varje morgon hämtar jag posten i
min box. Ofta är det en massa
reklamerbjudande och annat
motbjudande som man kan sortera
bort direkt i postens papperskorg.
Och ofta är det dubbla budskap, ett
till Cad One och ett till AGEMA.
Då tar jag bara ett av dem för att ev
förpassa det till egen p-korg.
När jag då kommer hem denna dag
och tittar närmare i skörden, ser jag
att ett kuvert är från Gör Så Här -
adresserat till Ebbe Dagerbo, Box
178, osv.
Jag har slängt det som var till Alf
Gruvö, osv!
Ebbe erbjuds att prenumerera och

får då som tack en exklusiv
miniatyrficklampa för det vanliga
priset x9:90.
Jag nappar på detta och tänker
skicka ficklampan till dig - jag har
redan en sådan. Sen skall jag ev
rekommendera Alf Gruvö som ny
prenumerant och strax efter säga
upp Ebbes prn. Då bör jag få
ytterligare en present.
S e n  k a n  n a t u r l i g t v i s  A l f
rekommendera Ebbe till tidningen -
osv, osv. Det skall bli intressant att
undersöka Bonniers mystiska
rutiner.
I går var grannens här på snaps, öl
och lökpaj. De har svårt för att bryta
upp - halv tre stupade jag i säng.
/alf

E1009
d2 - d3.
Jag vet inte riktigt, om du skämtar
betr “Gör Så Här”. Dina planer lär
inte lyckas, eftersom vi båda har
samma adress i Eksjö. Det är bättre,
att du mailar till dem och säger, att
du önskar en gratisprenumeration
som kompensation och jag en
lättviktskikare! Adressen är:
kundtjanst@bp.bonnier.dk

A1010
Dg5 - f6
Skämtar? Inte alls. Två personer
kan mycket väl ha samma
boxadress. F ö tror jag inte att
datorer är särskilt smarta. I alla fall

skall jag försöka - du kommer nog
att få din kikare även om det tar lite
tid.
/alf

E1010
Sd4 x f5.
Nja, jag vill nog avråda. Du får
svårt att förklara dig och kommer i
ofördelaktig dager, om du blir
ertappad. Dessutom måste du
förfalska min namnteckning, vilket
dom kan göra stor affär av.
Nej, det är bättre, att du mailar till
dem och berättar hur klantigt de
burit sig åt! Annars är det ju risk,
att det blir ombytta roller.
Ebbe

A1011
Df6 x f5
Nu rasar det in order och support...
/alf

E1011
Dd1 - e2.
Grattis till orderingången!
Ebbe

A1012
Sg8 - f6
En underbart skööön bild! Jag
tackar! Har skrivit ut och satt den
på datorn tillsammans med Carleton
Fiorina. De representerar verkliga
motpoler.
/alf
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E1012
Sb1 - c3.
Vem 17 är Fiorina?
Ebbe

A1013 IT-FIORI.JPG
Ke8 - d8
Fiorina är en unik kvinna, begåvad,
säker, vacker och dessutom chef för
ett av USAs största och mest anrika
företag på elektronikområdet - HP
eller Hewlett-Packard.

Hon basar för 125000 anställda och
bara av bilden som publicerades i
SvD från presskonferensen i Paris
kan man förstå att ingen sätter sig
på HENNE.
Hon har en sällsam utstrålning -
tvärtemot den sovande björnen.
Båda är vackra - var och en på sitt
sätt.
/alf

E1013
g3 - g4.
Roliga! Valet vore lätt: Fiorina och
en källarsval beer!
Ebbe

A1014
Df5 - e5
I dag på morgonen 0400 steg jag
upp för att transportera Birgit till
Linköping, där hon skall opereras i
handen. Hennes tumme är på
vandring in mot mitten av handen -
en levande illustration till ett bekant
ordspråk...
Nu har man flyttat på den -
förhoppningsvis på rätt sätt och hon
ligger och jäser på eget rum med
TV och telefon, vackert gipsad.
Annat var det förr.
/alf

E1014
Lc1 - d2.
Skönt för Birgit att hon blev inlagd
(och “gratis” helpension med alla
bekvämligheter). Kanske litet
förvånande. Hur länge har man
tänkt behålla henne?
Hur mår du själv? Var befinner du
dig för dagen i berg-och-dalbanan?
Ebbe

A1015
Sb8 - c6
Bergodalbana? Det kan jag inte
avgöra- jag tycker mest att vägen är
tämligen plan med en massa djupa
hål.
Idag 0800 fick jag åka och hämta
Birgit igen. Jag måste hålla henne
inomhus - ute skulle folk tro att hon
var nazist - hon går omkring med
en stelnad arm i hitlerläge.
/alf

E1015
Jag gör lång rockad: 0-0-0.
Att ha armen gipsad/fixerad måste
vara något av ett h-e. Framför min
medkänsla!
Ebbe

A1016
Sc6 - d4
Hälsningen är  framförd och
mottagen. Hon har ont och har svårt
med humöret.
/alf

E1016
De2 - e1.
Mord och skandaler  avlöser
varandra. Vart är vi på väg?
Ebbe

A1017
Sd4 - f3
Vi är på vääääg! HurrA HurrA! /alf

E1017
De1 - e2.
Du är tvivelsutan på väg.
Ebbe

A1018
c7 - c6
Idag var det tid igen. Linköping
fram och tillbaka med gipset
omlagt .  Mit t  sena vääääg-
meddelande var nog extra kryptiskt.
Jag tänkte på skandaler, mord - vart

är världen på väg?
På 60talet fanns det - om jag minns
rätt - en man som hette Lenny
Bruce och sjöng totalironiska visor
om kärnkraft, krig, kyrkan, mord m
m.
Här i Sverige var det Lars Ekborg
som sjöng (svenska?) varianter på
dessa visor. Jag har en kasset
nånstans. När jag såg ditt mail kom
jag att tänka i samma banor....
/alf

E1018
Sc3 - a4.
Du är på väg mot en ny viktoria i
schack, menade jag. Nej, det var
inte kryptiskt: Ironien var inte svår
att förstå. I annat fall var det
kryptiskt.

Byter man gipsomslag så ofta? Det
är väl ganska långt till Linköping?
Är det ert närmsta sjukhus?

Idag har jag klippt ner och grävt
upp några vildrosor. De växte så
enormt, att de hotade krossa vår
pergola. För 10-15 år sedan
planterade jag en vacker ros av
arten New Dawn, ympad på vildros;
men det visste jag inte då. New
Dawn dog ut så småningom, men
inte den vilda släktingen. “Unkraut
vergehts nicht”. Ebbe

A10182
Sf3 - d4
Viktoria - nej det kan dröja med det
och vi vet väl inte vem som blir
VIKTOR.
Det är 14 mil till Linköping och
man byter inte gips alls på det här
sättet. Men Birgit hade ont och
handen var blå och..
Växter är för djävliga om man låter
dom sköta sig själv och ser till att
dom har vatten och näring. På
kontoret har en växt täckt ett helt
fönster och nästan slitit sönder
persiennen. En dag skall jag mörda
den...så det blir ljust igen.
/alf

E1019
De2 - e1.
I morgon ska jag resa till Lund och
bl a hälsa på Göran Möller.
Ebbe
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A1020
Lc5 - a3
Jag hoppas du hade det trevligt i
Lund och att du hälsade Göran från
mig.
Här har det varit extra rörigt i dag
tycker jag. Många har ringt och
velat ha hjälp, och det är roligt när
man lyckas lösa alla problem.
Jag har börjat sälja mina aktier och
köper fonder i stället. Jag beklagar
alla bolag som råkar ut för mig och
alla sparare. Minns du att jag talade
om en fond som gick bra när jag var
hos dig? Nu gör den inte det längre.
Konjunkturen? Icke. Det är mina
djävulska otursinsättningar som
påverkar marknaden! Ha det bra!
/alf

E1020
Ld2 - c3.
“Man merkt die Absicht und wird
verstimmt”. Nä, men det var slugt
uträknat. På tal om tyska: jag
glömde knorren igår. “Unkraut
(ogräs) vergehts nicht” översatte
svensken till “Ont krut förgås inte
så lätt”. Men det visste du nog
redan.

Göran mådde bra. Många gamla
Hörby-minnen blev det. Det är väl
sådant som kallas för gemensamma
referensramar. Jo, det var roligt att
råkas. Dessutom hann jag med att
besöka Kulturen och Athen; dricka
kaffe på Tua (numera Tegnér) och
köpa kläder för 3 000 kronor.

Satsa på Bancos Etiska Globalfond
eller KPA:s Etiska fond! Dessa
fonder “går bra”. Mycket kanske för
att de lockar till sig många
samvetsömma “kapitalister”. Du
slår därigenom “several flugor in
one schmell” för att citera ett
Lunda-spex.
Ebbe

A1021
b7 - b5
Så var det visst slut på det roliga.
Det är inte lätt att konstruera fällor
som slår igen förrän efter flera drag
- och då helst föruse vad
motståndaren skall göra.
Du gillar kläder, tydligen. 3000:-!?
Gode Gud så mycket pengar på tyg!

Själv hatar jag allt inhandlande av
dessa höftskynken. I början (på
60-talet) var jag tvungen att följa
med Birgit som smakråd när hon
skulle handla. Det pågick tills jag
lärde mig att slippa.
Sista gången var jag ytterst otrevlig,
satt där och sa ungefär -Ovanligt ful
klänning. Passar närmast en
orangutang!
När jag kommit med fler sådana
repliker lämnade vi affären - Birgit
högröd i ansiktet. Sen slapp jag.
Jag får alltid kläder i present till jul
eller födelsedag. En del är bra
-andra skit. Jag gitter aldrig gå och
byta - jag avskyr hela branchen.
Felöversättniingen kände jag till - jo
då.
Ideella fonder går bra och jag skall
köpa en del. Annars tycker jag att
jag är tillräckligt human genom alla
organisationer som får pengar av
mig. Satsar jag på de verkliga
vinnarna så blir det mer över att ge
bort. Därfär studerar jag noga
m a r k n a d e n  g e n o m  h t t p : /
www.fondex.se - ett bra sätt att
handla fonder.
/alf

E1022
b2 x a3.
Ursäkta felcitat! Enligt Pelle Holm
lyder det bevingade ordet: “Unkraut
verdirbt nicht leicht”.

Som smakråd till Birgit är du i
klass med gossen Ruda!
Ebbe

E1022-2
Vi åker till Undenäs idag och
återkommer söndag eller måndag.
Bl a ska vi hämta Ingers arvegods
(efter moster Elsa) i Kristinehamn.
Ebbe

A1024
b5 x a4
Inget roligt att förtälja. Grått,
regnigt - fordrar mycket öl. /alf

E1024
Lb3 x a4. Samma väder här.
Dessutom är jag utmattad: har burit
hem en chiffonjé, bl a.
Ebbe

A1025 ANS25.JPG
Sd4 - e2 schack!
Det måste ha varit en ansträngande
helg. Burit en hel chiffonje? Men du
hade väl bil/släpvagn? Nåja - bara
att lyfta gamla tunga snickerier kan
knäcka vilken atlet som helst.
Här kämpar jag med tiden. 28/10
skall en annons vara färdig. 29/10
skall jag ha snitsat till en artikel
som skall in i Ritnytt.
Och jag är som Ekman när det
gäller att välja mellan Aftonbladet
och Expressen - jag blir aldrig nöjd.
Vill du vara smakråd? Denna skall
in i PC-Express nästa nummer. En
recension skall finnas i det nummer
som skall ut 28/10.
/alf
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E1026
De1 x e2.
I kväll har vi varit på teater och sett
“Bellmans nymfer” med Lena
Nyman, Elisabeth Söderström och
Kerstin Dellert. Det var en trevlig
föreställning. Särskilt lyckad var
Lena Nyman i sin roll. Hon har
utvecklats mycket sedan “Nyfiken
Blå” (och Gul).
Man talar om kraftfulla datorer.
Talar man även om kraftfulla CAD-
program (med muskler)? I så fall
måste din annons sägas vara lyckad.
Helt allmänt tycker jag, att en bra
annons är en informativ annons och
den skall gärna vara iögonfallande
och kanske litet humoristisk.
Kanske skulle du plocka med litet
lovord från dina mest namnkunniga
användare/kunder.
I morgon förmiddag väntar
tandläkarbesök. Brrrr!
Ebbe

A1026
Dd4 x c3
Låter mycket trevligt med Bellman,
Lena Nyman m fl. Vi är helt
överens om Lena. En av de bästa
rollerna hon gjort är Lysistrate - jag
minns den särskilt trots att det är
många år sedan den gick på TV.
Den lilla annonsen kostar ca 5000:-.
Det enda man kan göra är att få
folk att besöka hemsidan. Där kan
dom nog få reda på vad kunderna
tycker. Tandläkare? Jag kommer
just därifrån.
/alf

E1026-2
Din Dam stod väl förstås på e5? Jag
flyttar: La4 - b3.
Att besöka hemsidan är ingen
självklarhet för mig. Men så är det
väl för folk i branschen. Men vad
gör du, om du får fler napp, än du
klarar av?
Idag har det regnat hela dagen och
jag känner mig svårmodig.
Ebbe

A1027
Th8 - e8 I dag är det en sådan
satans huvudvärksdag.
/alf

E1027
Th1 - g1.
Även jag har haft huvudvärk idag.
Kanske är den en släng av den
grasserande influensan. Det visar
sig väl inom de närmaste dagarna.
Ebbe

A1028
e4 x d3
Tänk om det skulle bli så illa att jag
får för många napp! Det vågar jag
inte tänka på. Det är alldeles
tillräckligt med arbete.
Dock - det finns små orostecken.
Flera artiklar är på gång och i går
ringde en konsult från en stor firma
som tillverkar fönsterpartier och
undrade om man kunde få FastCAD
att kopplas ihop med någon form av
automatritning. Och SPG-systemet
måste bli klart.
Det är länge sedan jag läste en bok
nu. I Linköping köpte jag en när jag
väntade på Birgit - det blev några
sidor och inte mer. Å andra sidan är
det roligt att ha mycket att göra -
dock inte hemarbete!
Bön ur nya Strix:

Thage vår, som är i himlen,
helgat varde ditt namn,

tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i partistyrelsen,

så ock i statsrådsberedningen.
Ditt dagliga bröd giv oss idag,

och förlåt oss vår brist på insikt,
såsom och vi förringa dem

oss underlägsna äro.
Inled oss i Din berättelse,
och fräls oss ifrån dem,
som styrt oss i blindo.

Ty riket är Ditt och Makten
och Ärligheten i Synnerhet

Amen.

/alf

E1028
De2 x d3.
Det är väl tveksamt, om Thage
(med “h”?) Erlander dansar
minneutt på de elyseiska fälten.
Tage är ju granne med Gud-run
(dom är nog schläkt).

Kaos och blindstyre menar Strix.
Tja. Jo visst kan man tycka det. På
sistone har jag roat mig med att

vända på begreppen, vilket känns
spännande och kanske kan vara
kreativt. Senast tänkte jag på
Öresundsbron. Är den egentligen så
lyckad? Om nu meningen med livet
är att leva, så skulle man väl få en
större kick av att simma eller segla
över?! Så där kan jag hålla på och
brainstorma för mig själv. Det är
ganska kul. Försök själv nån gång!

Jag försökte provocera dig en gång
med “vad ska den hopplöst djävliga
mänskligheten med CAD till?”.
Men du nappade inte. Hugg till! Det
kan vara ingången till en intressant
diskussion om väsentligheter (vad
nu det är).
Ebbe

A1029
Dc3 - a1 schack Om du då går Kd2
så flyttar jag De5.
Idag kom Gör Så Här till Ebbe
Dagerbo i Eksjö. Så då ska vi snart
undersöka hur Bonniers datorer
fungerar.
Thage var närmast tänkt som Tage
gepunkt Petterson - det passar nog
betydligt bättre in på honom än på
Erlander.
Jag är nog helt borta när det gäller
en del sorts kreativitet. För mig är
Öresundsbron bara ett led i en
obönhör l ig utveckl ing med
garanterat två åsikter: FÖR/EMOT.
Så är det idag med vartenda projekt.
Och vad den hopplöst djävliga
mänskligheten skall med CAD till -
det ger jag själva faaen i. Jag tycker
att det roligt och när det då finns en
massa människor som kan använda
CAD som verktyg - ja då blir det
meningsfullt för mig. Man kan ju
filosofera på samma sätt om
varenda företeelse som finns utan
att åstadkomma något - vare sig gott
eller ont. Gott? Ont? Företeelse?
Åsikt?
/alf

E1029
Kc1 - d2. f2 - f3.
Det blev litet si och så med
stringensen i mitt förra mail. Jag
faller lätt för frestelsen att litet
vårdslöst leka med ord.

Men jag är övertygad om, att vi
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(mänskligheten) är på fel väg. Det
behövs nya grepp, ett nytt synsätt
för att vi ska nå “det goda
samhället”. Vi verkar sitta fast i ett
slags tekniskt,  kommersiellt
klätterträd, som mest skapar
frustration och nya, värre problem.
Med risk att trampa dig på tårna,
vill jag påstå att det råder övertro på
tekniken.
Ivan Illich har på ett dråpligt sätt
karikerat den transporttekniska
utvecklingen: I första stadiet g å r
arbetarna till jobbet. Det finns tid
att prata med kompisarna, nojsa
med flickorna, etc. Men det stjäl
dyrbar arbetstid och är förenat med
besvär. Tid är pengar. Allt snabbare
ska det gå: tåg, buss, bil avlöser
varandra.
I sista stadiet färdas arbetarna i
kapslar som rörpost, direkt från
hemmet till arbetsplatsen. Det spar
tid, det är ekonomiskt, det är
bekvämt. Alla är nöjda. Men de
äldre, som minns gamla tider,
känner sig lurade.

Vidare skapar tekniken, i synnerhet
högteknologin, ett sårbart och
elitistiskt samhälle. Detta i sin tur
bäddar för polisstat och diktatur.
Men som naturligtvis kommer att
kallas för folkdemokrati eller något
annat tjusigt. Jag fruktar framtiden.
Tendenserna är uppenbara.
Ebbe

A1030
De5 - f4 Schack
Jo, jag vet vad du anser om teknik
och “utveckling”. Men Ivans
arbetare kommer nog fortfarande att
ta sig till jobben med de
fortskaffningsmedel som passar en
viss tid bäst. F ö kommer antalet
arbetare att minska - de ersätts av
robotar.
Ibland undrar jag över den här
teknikinställningen. Vill du
verkligen ha tillbaka den tid för
jobbarna, då dom GICK till arbetet
och nojsade på vägen?
Då dom hade långa arbetsdagar,
tunga, livsförstörande uppgifter,
som det inte fanns maskiner till?
Då det inte var tal om förkortad

arbetstid, semester, sjukpenning m
m? Inte tror väl någon på allvar att
det  ä r  FACKE T  som  h a r
åstadkommit vår välfärd? Eller?
Allt detta som faktiskt är bättre i
dag än för 50-60 år sedan har
m öjl i gg jor t s  en ba r t  gen om
teknikutveckling. Om världens
vägval - rätt eller fel - har jag inget
att säga. Den rör mig inte - det är
inte enskilda individer som styr -
förutom när det gäller att ta död på
oliktänkande.
I alla tider har människan som
varelse strävat efter att få det bättre,
bekvämare,  bl i  fr iare fr ån
sjukdomar osv osv. Det har gett
bieffekter naturligtvis. Och detta
kommer att fortsätta i evighet,
AMEN.
/alf

E1030
Kd2 - c3.
Det verkar vara kört. Vi talar nog
inte riktigt om samma sak. Du utgår
ifrån industrisamhället. Men som du
väl vet, har människan levt gott i
tusentals år utan industrier. Vi
behöver bara gå tillbaka till
hantverkssamhället. Visst förefaller
det ha varit ett trivsammare och
mera mänskligt samhälle!

Ivan Illich för sin del sätter
stoppgräns vid cykeln: den är det
e n d a  e n e r g i s p a r a n d e  oc h
miljövänliga transportmedlet.

Jag vidhåller, att högteknologin
skapar ett sårbart, elitistiskt och
därmed omänskligt samhälle. Den
bäddar för: alienation, segregation,
terrorism, polisstat, diktatur samt
för ekonomiska och ekologiska
katastrofer.

“Var är den visdom vi bytte mot
kunskap? Var är den kunskap vi
bytte mot information? Var är den
i n for m a t i on  vi  byt t e  m ot
desinformation?” Bra sagt. Men
vem är det jag citerar?
Ebbe

A10302
Te8 - e3
Vi talar visst om samma sak. Jag
utgår inte från någon bestämd punkt

i utvecklingskedjan. När du säger
industr isamhäl let  menar  du
antagligen tiden från 17-1800 och
framåt. Hantverkssamhället? Jo det
har jag läst om.
I en tysk stad skulle man fira
jubileum på 1600-talet och för att
förnöja de goda borgarna köpte man
en fånge från en annan stad - för att
alla skulle ha kul när man slog ihjäl
honom.
Och vad skönt det var att gå till
tandläkaren!
Du drömmer! Du skulle inte alls
vilja tillbaka till den verklighet som
rådde på hantverkssamhällets tid.
Och om du skulle kunna flytta dig
tillbaka skulle du ju bara hamna i
samma utvecklingsspiral - bättre!
Mera! Fortare!

Verkligheten är den att man lever i
den tid man blivit född i, det går
inte att ändra. Talibanerna ger väl
ett bra exempel på hur man försöker
gå tillbaka i tiden. Skulle du vilja
leva under en sådan regim? I USA
finns det sekter som försöker. Skulle
du vilja delta? Jag har glömt vad
dom heter. Något på A...
/alf

E1031
Jag gör två drag för att snabba på
slutspelet litet: Kc3 - b2. Efter Te3
x d3 följer Td1 x d3.
Att en hantverkare på 1600-talet
slår ihjäl en fånge (i sin tur kanske
fängslad för bestialiskt mord?) är
natur l igtvis beklagl igt  och
upprörande. Idag kan man med
kulsprutor, kanoner och bomber
utplåna 100 000-tals på några
minuter. Det var teknologins
förträfflighet jag ville ifrågasätta!

Självklart menar jag inte, att allt var
bättre förr. Men “varje medalj har
sin baksida”. Många gånger tycks
baksidorna dominera. Vad ska man
exempelvis säga om vattenklosetten,
b i l i s m e n ,  m e d i c i n e n ,
vapenteknologin, kärnkraften,
datoriseringen, mobiltelefonerandet,
etc. etc.

Eller låt oss ta CAD. Vad jag
förstått, är det en mycket bra grej.
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Men även den kan missbrukas;
ex-vis till att ta fram ett nytt
fasansfullt vapen.
Eller till att ta fram en “oförarglig”
leksak som blir en landsplåga: Ett
kommersiellt snille tar patent; en
glesbygdskommun ställer gratis
industrimark till förfogande; staten
ger etableringsbidrag; leksaken gör
succé; snart ger den sysselsättning
åt tusentals människor; när
“plågoskrina” kommer kan man
inget göra - alternativ sysselsättning
står ej att uppbringa. Se där - något
som kunde vara en sann historia ur
livet!

Högteknologin igen: Du måste väl
hålla med om, att den skapar ett
sårbart och elitistiskt samhälle, som
kan bereda marken för mycket
otyg!?
Ebbe

A1031
Df4 - e5 schack
Beträffande staden med jubileum:
Idag är det inte troligt att man i
Tyskland skulle använda en
plågsam avrättning som ett folknöje
- alltså har vi en utveckling till det
bättre.
När det gäller teknik anser jag att
all utveckling är  av godo.
Vattentoalett - utmärkt när det finns
reningsverk. Du vet lika väl som jag
att Sverige har renare vatten i dag
än på 40-talet trots många fler
vattentoaletter. Torrdass på landet
går väl an men tänk hur det luktade
i Stockholm i mitten på 1800-talet
med alla skittunnor som drog till sig
flugor och annat elände.
Bilismen är en utmärkt företeelse
som jag inte vill vara utan för egen
del. Och de flesta vill väl inte vara
utan den frihet som det innebär att
kunna förflytta sig fritt?
Medicinen? Ja det var kanske bättre
s å  l ä n g e  s j u k d om a r  h ö l l
mänskligheteni schack. Tänk så bra
det var med TBCn som verkligen
kunde decimera antalet.
Eller ta pest, kolera och annat
t r evl igt  som den  moderna
medicinen fått bukt med. Av ondo?
För vem?

Vapenteknologin måste väl ändå
vara toppen! Jag hoppas att
forskarna kan uppfinna ännu bättre
vapen så att de kanske klarar av att
decimera människoantalet som
kompenseras av att alla sjukdomar
besegras.
Vilket skulle du föredraga: Att
huggas och stickas ihjäl på 1500-
talet eller att hamna under en
atombomb? Man kan bara beklaga
att det inte byggs fler kärnkraftverk.
Då hade vi kanske sluppit kalka
våra sjöar, haft ren, frisk luft och
inte behövt borra efter så mycket
olja.
Datorer är naturligtvis en stor
välsignelse. Så mycket monotomt,
meningslöst arbete som kan uträttas
med deras hjälp. För att inte tala om
robotar.
Och mobiltelefoner och internet har
gjort att ingen längre behöver vara
okunnig om någonting. CAD kan
missbrukas? Jaha, säg något som
inte kan det! Gud borde naturligtvis
skurit halsen av knivuppfinnaren
med hans egen uppfinning.
När det gäller högteknologin kan
man bara hoppas att den når sådana
nivåer att den tar  död på
mänskligheten - då skulle ju
äntligen den goda NATUREN få
utvecklas i lugn och ro.
Ur min synpunkt är  denna
diskussion lika meningsfull som att
i oändlighet diskutera vädret: är det
bra eller dåligt, soligt, regnigt, torrt-
-- ...Fast det är klart, det var bättre
förr..
Vädret kan ingen av oss påverka,
o c h  s a m m a  s a k  g ä l l e r
mänsklighetens vägval.
/alf

E1101
Kb2 - b1.
Som jag ser det, borde det vara
möjligt att väsentligt kunna
decimera medaljernas baksidor.
Konsumentinformationen bör ökas
och producentansvaret skärpas!
Bara i fråga om kemikalier är
tusentals produkter i omlopp utan
minsta kontroll eller kunskap om
vad detta kommer att medföra på
sikt. Det borde nog fordras någon

form av licens för varje produktion!

Jag är minst sagt oroad. Men vi får
hoppas att du har rätt. Åtminstone
håller det väl i vår tid. “Efter oss
syndafloden”.
Ebbe

A1101
Ta8 - b8
Jo, men hur länge sen är det som
franske kungen myntade det
uttrycket? Och redan på Sokrates tid
klagade man över ungdomens
dåliga uppförande.
I alla tider har människor oroat sig
över allt nytt, allt okänt. Visst skulle
jag också kunna känna oro över
kemikalier, som du nämner, men
jag är alldeles för fatalistisk för att
ta mänsklighetens lycka på allvar.
Och när det gäller just kemikalier är
det väl så att bara högteknologiska
demokratier har en möjlighet att
utöva en någorlunda meningsfull
kontroll - som t ex i Sverige.
Varenda olycka används för att
förbättra - inte sant?
/alf

E1102
Tg1 - h1.
Visst kan man missbruka en kniv.
Men medge att det är en viss
gradskillnad till att missbruka en
atombomb! Det var teknikens
närmast oomtvistliga förträfflighet
jag ville diskutera.

1600-talets avrättningar var gratis
folknöje. Nutidens våldspornografi
är det icke.
Du säger: “jag är alldeles för
fatalistisk för att ta mänklighetens
lycka på allvar”. Här tror jag, att vi
har funnit en (av flera?) nyckel till
ditt tänkande. Menar du att allt är
ödesbestämt, eller hur ska jag tolka
det? Skulle du inte kunna försöka
utveckla denna mening litet
närmare!

Nu känns det som det vore dags för
litet humor. Den här historien
ber ä t t a de Åke E dwa r dsson
(deckarförfattaren) för Inger m fl på
en konferens häromdagen:
Inför högertrafikomläggningen 1967
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blev en kommunpolitiker i Vrigstad
intervjuad om sin syn på saken. Han
svarade: “Jag tror inte att det är
någonting för oss här i Vrigstad.
Åtminstone kommer det aldrig att
slå igenom här i Vrigstad”.

På tal om “Bevingade Ord”. Har du
hört definitionen? “Det är de som är
som bortflugna, när man bäst
behöver dem.”
Slut från vitshusboden för idag.
Ebbe

A1102
Kd8 - c7
"1600-talets avrättningar var gratis
folknöje. Nutidens våldspornografi
är det icke".
Vad menas? Fördel 1600-talet?
När Pia och hennes familj är på resa
till eller från oss är Birgit alltid lika
orolig om inte verkligheten stämmer
med det hon har bestämt - nämligen
om restider. Hon vet hur lång tid
det skall ta och när de inte kommer
eller ringer att hemresan gått bra är
hon i upplösningstillstånd i oro över
vad som kan ha hänt. Jag har sett
samma reaktion hos andra i
likartade situationer.
Tydligen är det så att man gör sig
en bild över hur något bör vara och
när det inte blir så som man
förväntar sig blir man ledsen,
orolig, förbannad osv.
Jag föväntar mig ingenting av livet,
tror jag. Inte att människor skall
uppträda på ett sätt som passar mig
eller kanske rättare: det VERKAR
som om jag förväntade mig en
massa saker men det är mest ett spel
för att verka mänsklig.

Jag har tidigare pratat om en scen
ur en film om ett fältslag mellan
fransmän och ryssar - jag tror att
det är ur Krig och fred. Den handlar
väl om Napoleonkrigen. Det är en
bild som fastnat på näthinnan. Den
ryske överbefälhavaren (något på
K...(idag är det xtra jobbigt med att
ha huvud)) har tillsammans med
sina generaler planlagt slaget så gott
man kunnat, alla har fått order,
tidsschemat är klart och nu väntar
man.
K....Kusnetzov? sitter på en stol i en

sänka - han kan inte göra mer än
vänta... Och då somnar han.
Han sover medan kulorna viner och
granaterna exploderar... och han ger
fullkomligt fan i alltsammans. Han
har gjort sitt bästa utifrån sin plats i
mänskligheten och dess dårskap och
hur verkligheten utvecklas kan han
inte längre göra något åt.
För mig är det så att jag har minst
två platser i det skådespel som är
mänskligheten.
Dels fnat tar  jag run t  som
skådespelare på scenen och deltar i
de flesta av de aktiviteter som
förväntas av en homo sapiens. Jag
förökar mig, röstar, bygger hus och
är tämligen normal.
Jag deltar i samtal, skäller på
politiker  m m. Kanske jag
diskuterar om jag har en fri vilja,
om man kan tro på Gud, läser
böcker eller krattar löv.

Men samtidigt har jag plats på
ståplatsläktaren långt utanför och
ser vad som händer på scenen. Ser
alla dessa miljarder varelser som
slåss och älskar, hjälper varandra
eller stjäl från varandra, som strävar
efter nya mål, att alltid bli bättre, få
det bättre - ja du vet själv.

Från min ståplats kan jag se VIP-
läktaren där man har vadslagning
om hur det skall gå - ska dom klara
att hantera sin BOMB? Vad sätter
du mot på att dom inte klarar av
den nya TBC-bacillen?

Och ibland hör jag de cyniska
skratten då man kanske spelar upp
några närscener från någon
djupsinnig diskussion om t ex
människans fria vilja, om framtiden
eller om hur orättvist livet kan vara.
Så mänsklighetens lycka handlar
kanske mest om hur den enskilde
individen finner sig tillrätta i
tillvaron. Hur man hanterar oro,
orättvisa, ondska. Hur man blir nöjd
med sin situation.
Och för att nå detta slags “medvetna
nirvana” måste man se det hela
utifrån - som ett skådespel, som
komedi, som tragedi eller fars - och
veta att allt är en stor happening
utan regissör.
/alf

E1103
h3 - h4.
Det artar sig till ett utdraget
traggligt slutspel, där jag som bäst
kan hoppas på remi. Jag är beredd
att ge upp. Vill du fortsätta partiet?
Tack för långt och intressant brev!
Men inte skulle du gjort dig sådant
besvär, om du hade huvudvärk. Jag
har läst det flera gånger och . . . .
Jaja, du har åtminstone en slags
förklaring på tillvaron. Själv känner
jag mig mest förvirrad och vilsen.

Att ibland vara aktör och ibland
åskådare är väl i och för sig en
ganska naturlig sak. Men du är det
a l l t så  samtidigt .  Det  lå ter
schizofrent, men du verkar ändå
vara paradoxalt klar  i din
helhetsbild. Jag är inte helt säker på
att jag fattat dig rätt, så du får gärna
utveckla temat ytterligare!

I TV4 har man ikväll debatterat
friskola kontra kommunal skola.
Var du med som åskådare?
Friskolan sades vara bättre. Men
belackarna menade, att den
medverkar till ett segregerat
samhälle. Ställer du upp som aktör i
den debatten?
Ebbe
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A1103
Sf6 - d7
Ger du upp eller tycker du att
chansen till remi är bättre?
Nej, jag såg inte debatten, men jag
antar att det blev som vanligt. Alla
luftade sina förutbestämda åsikter
och inte en enda ändrade sig på
någon punkt beroende på vad som
sades.
En debatt i TV innehåller några
säkra ingredienser:
1. En programledare som har piskan
på sig att hitta ett tillräckligt hett
ämne.
2. En antal pratsjuka kändisar med
garanterat olika åsikter i vilken
fråga som helst.
3. Några politiker med färdiga
åsikter.
4. Representanter för folket - helst
med olika erfarenheter av samma
verklighet.
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Sen kör det igång och blir det bra
får man snabbt fram en hetsig
debatt - för det är det som är det
roliga - liksom vid boxning och
annan s k idrott. Och hela debatten
lämnar inte det minsta spår efter
sig....
Om skolan kan man säga en massa,
men jag skulle aldrig göra det i en
TV-debatt. Om man är på åskådare
på ståplatsläktaren och samtidigt vet
hur skådespelet skolan fungerar,
kan man fråga sig:
1 Varför blir det ett behov av
FRI-skolor? Därför att många
människor är missnöjda med den
kommunala skolan. De vill ha något
bättre för sina barn.
2 Leder detta till segregation?
Självklart! Alla barn har inte
intresserade, rika och välutbildade
föräldrar, och dessa barn blir kvar i
flumskolan.
3 Vad är bättre i FRIskloan? Det
hörs på namnet. Där finns en annan
målsättning, ett annat intresse,
större frihet för lärare eller kanske
det är så att intresserade och aktiva
lärare har bättre möjlighet att
förverkliga sina ideer - precis som
inom sjukvården.
Det är inte lönen som är viktigast
men möjligheten att enkelt kunna
påverka sin situation. I flumskolan
försöker många men det stupar för
det mesta på en rektor som gärna
slickar uppåt - han är ju mitt i
karriären och har chans att slippa
alla satans ungar på en högre

befattning - och då kan han inte
godkänna något som kanske inte är
populärt bland höga chefer och
´politiker med rätta åsikter.
Jag skulle kunna berätta många
sådana historier från min skoltid -
det har alltid förvånat mig hur flata
lärare är, hur rädda de är för att
sticka upp.
Någon får en ide, framför den. Men
det kostar för mycket, vi måste äska
anslag, är det verkligen bra, kan
man inte göra på annat sätt, skriv
en redogörelse för vad man kan
förvänta sig.... Och då slutar dom.
Visst brukade jag fråga - i början.
Sen brydde jag mig inte om några
chefer.
Ett exempel: Vi fick en ny rektor.
På lärarrummet hade vi en kopiator.
Den nye behövde en sådan och
vaktmästaren flyttade ner den till
rummet utanför rektors rum.
Ett anslag sa att alla som ville
kunde gå ner där och kopiera... Det
blev ett väldigt snack om detta
bland lärarna, men ingen gjorde
något annat än snackade.
Till slut gick jag ner och sa till den
nye: -Vi ska ha en kopiator till
lärarrummet.
-Vi har inte råd med en till.
-Jag har hört det. Nu ringer jag till
Kontorsspecial och hyr en. Jag
betalar hyran från min firma.
Nästa dag kom kopiatorn från
Kontorsspecial. Jag betalade för två
månader sen skämdes dom och tog
över.

Varför snålade nye rektorn? För att
visa sina överordnade hur duktig
han var på att rationalisera.
H a n  b l e v  s m å n i n g o m
landstingsman, Öholm. Ja inte
Siwert, men bror hans, Sören. Om
det hade varit i dag hade han säkert
beställt den fantastiska kursen om
hur man hanterar Besvärliga
Människor - mycket populär kurs
med tanke på sådana som jag. Ska
jag berätta mer....? ... men det var
FRIskolor.
4 Hur kan man lösa problemet?
Naturligtvis genom att göra
flumskolan till FRIskola. Med krav
på elever, med frihet för lärare att
göra något bra av sina arbeten - inte
alltid pressa på dem omöjliga
uppgifter och önskemål.
5 Kommer man att göra så? Nej.
Politiken tillåter  inte detta.
Ekeskolan i Örebro skall läggas ner
därför att den socialdemokratiska
ideologin inte tillåter annat än
flumintegration, verkligheten har
man aldrig brytt sig om - bara
v a c k r a  f l o s k l e r  f r å n
skrivbordstänkare.
Man bryr sig inte alls om vad de
verkligt berörda tycker - föräldrar,
barn. Man begriper bättre. Man kan
aldr ig tänka sig annat  än
tvångsstyrning av åsikter och
trender enligt senaste flum-modet.
Nej jag måste tillbaka till
ståplatsläktaren....
/alf
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