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A0103
Lc5 x f2 !!
Jodå det är roligt med ord. När jag
läste ditt rimmande och “hoverera”
var jag lite slarvig - läste inte exakt
vad du skrev - och tyckte att det var
ett lustigt sätt att använda detta
försvenskade fackuttryck.
Engelska HOVER brukar ibland
översättas med HOVRERA när man
avser att beskriva hur en helikopter
står stilla över en viss plats med
propellerbladen inställda för just
denna funktion.
För övrigt anser jag att om man blir
inlåst och utpressad på det sätt du
beskriver så har man all rätt i
världen att uppfinna vilka satans
ord som helst. Du verkar ju ha en
god känsla för rimövningar och
ordlekar så det är kanske ingen
större uppoffring för dig.
Nej - jag har numera sluppit ifrån
denna rimplåga. Jag lagar mat
istället. När jag kommer i höjd med
Älvsjö på väg till Pia, brukar det bli
lite skakigt - högerarmen börjar
darra och vibrera, ett säkert tecken
på att det inte är lång stund kvar till
att grönsaker skall hackas. Jag
br uka sä ga a t t “h a cka r m en
reagerar”.
/alf
E20
Ditt drag kom som en blixt ifrån en
klar himmel; denna till trots har jag
svårt att se fortsättningen. I varje
fall tar jag din löpare: Tf1 x f2.
Jäjä, du är väl en “hacker”?
Ebbe
A0104
Te5 x e1!!
Man måste ha lite roligt medan man
kan. Det gäller också i schack. - Nej
jag är ingen hacker - därtill är jag
för svagt begåvad.
/alf
E21
Lc3 x e1.
“för svagt begåvad”. Nu tror jag du
är ute med håven - försöker
“hoverera” mig.
Va d t yck s om d en n ya

bibelöversättningen: “Käre Jesus, låt
mig börja städa!” (låt mig städse
börja)?
Ebbe
A0105
De6 x e1!!
Med håven går jag icke. Det var ett
enkelt och klarsynt konstaterande till hacker duger jag icke, icke min
dotter Pia (160/6 år), icke heller
99,9 % andra av mänskligheten.
Nåja, det fordras många andra
speciella egenskaper utöver IQ för
att bli hacker.
Men skit i det. Hela dagen har jag
sysslat med att hjälpa Birgit och
hennes syster att får ordning på
deras mammas ägodelar. Burit,
packat, lagat mat, undrat osv. Nu
har jag djävligt ont i ryggen.
Godnatt!
/alf
E22
Tf2 - f1.
Vad betyder “Pia (160/6 år)”?
Om hackering vet jag föga eller
intet. Men bygger inte lyckosam
hacker-verksamhet mycket på “trial
and error”?
Blev det avlagt något nyårslöfte i
år? Nej, inte här heller. Jag känner
mig ganska så villrådig - i synnerhet
om framtiden. Alf, du som har tagit
studenten: Vad ska jag göra med
resten av mitt liv?
Ebbe
A0106
De1 - a5
Inte för att jag för ett ögonblick tror
att du inte anar vad 160/6år betyder
- i ett sammanhang med IQ.
Men - OK: När Pia var 6 år skulle
hon börja skolan och då måste hon
testas. Eftersom jag var lärare fick
jag reda på resultatet som var 160.
Detta har jag aldrig talat om för
någon människa tidigare.
-Jo, hackerverksamhet bygger bl a
på trial and error. Men det behövs
ytterligt hög IQ för att veta vad som
skall vara trial efter error!
-Det sista var verkligen kul: Du
som tagit studenten.... Jag skrattade
högt!!
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Du vet ju mycket väl Ebbe, att du
kommer att leva resten av ditt liv
precis på samma sätt som du har
levt fram till nu. Och så kommer vi
alla att göra.
Olle Hedberg har en bra liknelse i
en av sina böcker (jag tror jag sagt
det tidigare) - på tal om en
människas hjärna och tankar.
Det är som när en kula (tanken)
rullar över en skiva (hjärnankroppen), styrd av en linjal (viljan).
Medan åren går kan det inte
undvikas att det bildas spår i skivan,
spår som blir djupare och djupare och viljans linjal klarar till slut inte
av att föra tankekulan i några nya
banor.
- En uppmuntrande liknelse så här
på det nya året!
/alf
E23
Dd3 - f3.
Ursäkta dröjsmålet! Vi har varit i
Lund några dagar och hälsat på
barnen.
Jo, jag anade nog, att Pias siffror
hade med IQ att göra. Men tillägget
“/6 år” kände jag ej till och gjorde
mig tveksam. Hälsa henne att jag är
impad!
Ja, det där med kulan, skivan och
linjalen stämmer nog - på ont och
gott.
Ebbe
A0109
Da5 - c5!!
Jag vet inte om det är så mycket lönt
att fortsätta - kanske skulle jag ge
upp nu? Fast det vore väl inte så
roligt för dig.
/alf
E24
Kg1 - h1.
Visst kan vi börja på ett nytt parti,
om du så vill.
Det är inte så att jag har vunnit på
travet och köpt mig en digital
kamera. Inger har lånat hem
bibliotekets nyförvärvade kamera av
märket “Ricoh RDC - 5300. Med
tillbehör kostade paket 11 500
kronor. Har du samma kamera?
Vänligen bekräfta om och hur
bildöverföringen lyckades!
Ebbe
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A0110
Tf8 - f7
Nej, jag tror att du skall få leka katt
ett tag till. Kanske gör du ett litet
misstag och missar råttan!
Bilden på dig nersjunken i en fåtölj
i mjukt kvällsljus kom fram precis
som du sänt den.
Kameran har jag inte hittat i mina
kataloger - har du data på den?
Upplösning med mera sådant? Min
kamera är en Kodak 260 och
kostade mig 4500:Har
du
något
bildbehandlingsprogram? Jag har
hittat ett fantastiskt fint på nätet,
gjort av en österrikare. Det bästa
med det är att man mycket snabbt
kan bläddra genom en massa bilder
- sk Thumbnails.
Programmet är litet och ytterst
snabbt och mycket bättre än de
flesta andra som kostar en massa
SEK. Vill du ha det?
/alf
E25
Sg3 - h5.
Kamera inklusive manual befinner
sig på biblioteket i Hässleholm.
Data på kameran kan du få först
senare i veckan.
Vi har bildbehandlingsprogrammet
“Adobe Photoshop 5.0”, som vi fått
av Jens. Men ja tack! Vilken adress
har österrikaren?
Ebbe
A0111
Dc5 - d4
Nu hoppas jag på en vacker
mattställning snart!
Så vitt jag kan se - Adobe (jag har
fyran) kan naturligtvis mer när det

gäller att deformera och manipulera
bilder, men det är inte mycket som
skiljer och snabbheten är bättre på
filen du hittar på
http://stud1.tuwien.ac.at/~e9227474/
Tydligen börjar det hända saker med
NFO-andelar/aktier - om du minns.
Senaste priset på en andel är
700000:-.
Aktierna vill man betala 170:- för
efter split (det betyder att man har
dubbla antalet - innan var högsta
pris 250:-) så nog verkar det
hysteriskt alltid.
/alf
E26
Sh5 x f6! Schack!
Tack för adressen!
Grattis miljonären!
Ebbe
A0111-2
Hej i natten! Tf7 x f6 /alf
E27
Df3 x d5! Schack! Kan du inte göra
något åt vädret?!
Ebbe
PS Du måste väl slå med Damen?
Då slår jag tillbaka med Löparen:
schack
A0112
Ånej, jag flyttar kungen till f8!
Birgit påstår att jag är världens
tjurigaste.
Nej förresten - jag ger upp. Hur jag
än gör så blir det ett tråkigt spel mot
din löpare - som du kommer att
vinna.
Jag börjar med d2 - d4
Tyvärr kan jag inte göra något åt
vädret. Hurdant är det? Jag är nöjd
och glad så länge inte solen visar
sig - jag tillhör svartalf-släktet.
När solen står lågt på vintern sticker
den i ögonen när jag äter middag.
Det går inte att dra för gardinerna
eftersom en massa prydnadssaker
står i vägen och faller ner på det
mest fatala sätt.
Därför har jag gjort en skärm som
jag kan ställa på bordet - på detta
sätt kan jag inta föda utan att må
illa.
Har du tänkt på detta med fria ytor?
Min bror Sune hade tänkt skriva en
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bok om kvinnors sätt att handskas
med avställningsytor - sådana som
man skulle kunna lägga ifrån sig en
tidning på, eller en bok, ett paket ett
par strumpor eller dyl.
Vi har båda upptäckt en naturlag:
Därest en kvinna i kombination med
en fri bords- eller annan yta
för e fi n n s , t ä c k s d e n ( yt a n )
om edel ba r t m ed en duk a v
varierande form samt på denna
(även flera) div porslinskattor,
ljusstakar, skålar, fotografier och
annat som inte fyller någon
funktion.
/alf
E1
d7 - d5.
“Ska det vara sånt här väder, vore
det bättre med inget väder alls”
(okänd tänkare).
Ja, fruntimmer kan vara besvärliga;
och i likhet med Gud outgrundliga.
Inte kan man tala (åh herre gud!)
dem till rätta heller: det är som att
försöka läsa tidningen, när det
blåser.
Men kvinnor är ju det enda som
finns i den vägen. Och så är dom ju
så puss- och kramgoa, m m.
Är du bekant med “Arne Anka”,
seriefiguren? Ni kan påminna om
varandra, när han får sina utbrott
mot allt och alla.
Nu ska jag besöka min kvinnliga
frisör. Hon påminner om Marie
Richardson. Jag är nog kär i henne.
Jag blir kär i alla flickor med “det”.
Halleluja!
Ebbe
A0114
Sb1 - c3
Har du funderat på att flytta till
mormonland?
I går fyllde grannen 50 med
tillhörande festligheter. Jag är
fortfarande inte riktigt klar i huvet.
/arne anka
E2
Sg8 - f6.
Du är visst på fest jämt du!
Gillar du “Arne Anka” intill
identifikation?
Ebbe
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A0115
Dd1 - d3
Troligen mycket dumt, men säkert
en rolig variant att förlora på.
Arne Anka? Jag vet bara att det är
en seriefigur, ganska ful. I övrigt
inget. Men jag har ingen svårighet
att identifiera mig med alla udda
existenser - så varför inte. Nu bär
det av på fest igen. Grannen fyller
fortfarande år och nu skall det bli
överraskningsfest.
Då måste man ha konvenansstassen
på med halstingeltangel, obekväma
byxor m m sådant som fordrar extra
sprit för att kostyminnehållet skall
stå ut. Blä..
/alf
E3
Ditt drag nästan paralyserade mig:
Vad kan den filuren nu ha i
tankarna? Efter mycken och
förgäves tankemöda blev mitt drag:
g7 - g6.
Vi håller på med att plocka ner
jul sa ker n a . Det kä n n s l i t et
vemodigt. Ebbe
A0116
f2 - f3
Själv ser jag mig inte som en
beräknande filur utan närmaste som
en i verkligheten kringsnubblande
figur.
Överraskningsfesten för grannen var
en härlig upplevelse. Jag träffade en
massa eksjöbor som jag trodde mig
aldrig tidigare ha sett.
Men alla kände mig och när
berusningen ökade visade det sig att
antingen hade de haft mig som
lärare, eller också kände de mig
som skolans skräck.
En äldre herre kom fram och sa: Jag trodde du var död... Det visade
sig att han besökt mitt hus när han
gick på ritarkurs 1965 då läraren
k ör d e r u n t s i n a e l e ve r p å
studiebesök.
En
annan
herre
med
whiskyfickplunta berättade att han
arbetat i Sätofta och varit och fiskat
i Bondemölla.
Andra berättade episoder som jag
totalt hade glömt..... Vi kom hem
vid två-draget ganska utspädda.
/alf

E4
h7 - h6.
Roligt att festen blev så lyckad! Men
“överraskningsfest” är ett begrepp,
som jag aldrig har hört talas om
tidigare. Ägde inte festen rum hos
grannen och hur kunde denne i så
fall bli överraskad?
“Skolans skräck” - för vem?
Idag har jag jobbat några timmar i
trädgården. Och blev så trött, att jag
nästan blev rädd. Början till slutet?
Ebbe
A0117
e2 - e4
Överraskningsfesten hölls i Eksjö
Fotbolls klubblokaler med 45 pers
närvarande när det intet ont anande
festföremålet (grannen Bosse) fördes
in i den dödstysta salen med bindel
för ögonen.
När den togs bort bröt jublet,
sången, hurrandet och festligheterna
ut. Allt var organiserat av hans
hustru i hemlighet.
Mina elever i obskliniken var de
udda, farliga, hårda busarna. När
lärarna hade problem med en elev
sa dom: - Passa dej väldigt noga,
annars åker du upp till Gruvö!
Bland snälla och skötsamma elever
(särskilt flickor) blev detta ungefär
som att hotas med fängelse. Därav
skolans skräck.
Tänk dig själv att mötas av
Silvandersson,
Tuffen,
Hammarlund, Schelin, och några
andra - alla svartklädda och farliga i korridoren; då försvann lärare och
elever gärna till någon annan plats.
Rollspel är viktigt. Jag minns en
liten fosterhemsplacerad yngling
som några dagar efter terminsstarten
sa:
- Alla säjer att du e farli. Men de e
du ju ente!
Tröttande trädgårdsarbete är inte
slutet. Det är bara ovanan vid ymnig
kroppsrörelse, som sätter in. För du
motionerar väl inte i onödan antar
jag?
/alf

3

E5
d5 x e4.
Överraskningsfesten var således en
slags dubbelfest. Var det inte risk för
antiklimax med fest två dar i rad?
Själv festar jag (ev bakfull) inte
gärna två dar i sträck.
Att det fanns (finns?) sådana
tuffingar (hårdingar - eller vad ska
man kalla dem?) i en småstad som
Eksjö förvånar mig litet.
Visst är jag otränad. Men jag tyckte
ändå, att det kändes litet oroande.
Ebbe
A0118
f3 x e4
Mycket mer blir det inte i kväll.
Men fest nr ett var mycket enkel bara vi hos grannen på torsdagen.
Den andra däremot på
lördagen...Man hann nyktra till
serru!
/alf
E6
Sb8 - c6.
Du sände klockan 22.25. Ser du inte
på Ronny Eriksson i TV? Han är
både rolig och tankeväckande!
Ebbe
A0119
d4 - d5
Jo jag såg Ronny samtidigt som jag
sände. Det är ofta så - jag måste
göra saker samtidigt för att hinna.
Visst är han bra bitvis. Inte i allt
men han är originell och har många
intressanta vinklingar på olika
problem.
I vissa sammanhang är han för
mycket vänstervriden för min smak men smak är det ju meningslöst att
diskutera.
Jag sliter mitt hår över gamla
högspänningsprovare som jag måste
reparera. Varför tillverkade jag dom
en gång i tiden?
Birgit är i Stockholm och passar
barnbarn. Det är inte utan att
friheten känns intressant.
/alf
E7
Sc6 - b4.
Nänä, inte heller jag “köper” (som
man säger) allt av Ronny Eriksson.
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Men mycket är bra. Såg du hans
förra TV-serie, som utspelade sig i
Norrlands glesbygd? Vad var det nu
den hette? Tänk att jag inte i
kommer ihåg namnet, det var ju
vitsigt. Nå, den tyckte jag var
väldigt rolig och välgjord.
Du missade väl heller inte Monty
Pythons jakt på den Heliga Graal;
och Monty Pythons Life of Brian?
Skrattmusklerna fick verkligen
motion!
“Högspänningsprovare” - är det
något som du har hittat på? Vem
använder dylika?
“Överraskningsfest” - är det ett
slags knydegille; var och en betalar
för sig?
På tal om gille. Vad gillar du
gillesocialism?
Ebbe
A0120
Dd3 - b5!!
Precis som jag - kan inte heller
minnas det mesta som hände för en
stund eller ett år sedan.
Ronnys serie kommer jag ihåg, men
inte mer än att jag såg några avsnitt
och tyckte det var ojämnt.
Bäst tyckte jag han var i Snacka
Om Nyheter.
Python-gängets filmer har jag sett
flera gånger - visst är de bra. Fast
det verkar som om jag skulle få
svårare och svårare för att skratta...
Fetsen var inget knytkalas - är det
det du menar med gillesocialism eller vad tusan är det?
Högspänningsprovare? I början på
90-talet konstruerade jag olika typer
av instrument åt Br. Håkansson i
Tjörnarp, bl a dylika.
Elektriska rör skall testas på olika
sätt, bl a skall de utsättas för 2000
volt växelström. Det är farliga
spänningar som arbetarna handskas
med, och därför skall strömmen
brytas mycket snabbt om den
överstiger några milliampere.
Jag tillverkade nog ett tiotal. Ibland
går de sönder och det är så jobbigt

att sätta sig in i hur de fungerar vilket man måste för att kunna laga.
I morgon fredag åker jag till
Stockholm för att hämta hem Birgit.
Sent lördag kväll bör jag vara
hemma.
/alf
E8
#¤%&/=+ Järnvägar!! c7 - c6.
Jaha, nu har jag varit och badat. Det
är väl bäst att göra som Claes
Eriksson & Co säger: “Alla ska
bada”! Du missade väl inte det
programmet i TV? Eriks söner är
tydligen begåvade: Ronny, Claes,
John, LM, den Helige, den Läspe
och Halte, etc.
Nej, knytkalas och gillesocialism är
inte samma sak. Den senare är en
politisk -ism.
Före industrialismens tid slöt sig
hantverkarna samman i gillen för
inbördes hjälp. Sedan blev det en
-ism. I modern tid och enkelt
uttryckt: socialism för dem som
gillar varandra.
De a kt uel l a m ut ska n da l er n a
förvånar mig inte ett dugg. Det är
väl allom bekant, att i den här
världen är allt till salu och kan
köpas för pengar - i synnerhet i en
marknadsekonomi. I praktiken
härskar retoriken - och därmed
pengarna.
Gr ä sä n kl i n gst å n det bl ev i n t e
långvarigt - som hon sa, flickan.
Ebbe
E-Hej! Jaha, du hann tydligen inte
med att ta min häst, innan du for.
När du gjort det, blir mitt svarsdrag:
e7 - e6.
“I praktiken härskar retoriken”.
Mja, det är nog mest skenbart. I
realiteten insups nog ideologien
(den
eventuella)
med
modersmjölken.
Politiken ser ut därefter. Den rör sig
mest om statiska intresseföreningar,
som dribblar med bidrag och
skattetabeller. Det intresserar/lockar
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sällan begåvade typer som du.
Det är synd. Det är skada. Ty
samhället och våra levnadsvillkor
bygger mycket på politiska beslut.
Gör som Emil i Lönneberga: bli
kommunalråd!
Har du tänkt på att brottsligheten
och det brottslighetsbekämpande
etablissemanget (polis, domstolar,
fängelser, advokater, nyhetsmedia,
m fl) lever i en slags symbiosm, som
dock ä r ga n ska en kel r i kt a d:
etablissemangets inkomster torde
mångdubbelt
överstiga
brottslingarnas.
Det är dock en välsignelse, att detta
förhållande ökar BNP med åtskilliga
miljarder. Nu är den svarta
ekonomin också väldigt stor, så det
kanske jämnar ut sig - som man
säger. Nu blev det något fel här: den
svarta ekonomin är ju också
kriminell. Den redovisas dock ej i
BNP. Men hade den gjort det, skulle
BNP ha ökat med hundratals
miljarder. Halleluja!
Kan man säga, att du har uppfunnit
högspänningsprovare? Det låter
otroligt. Du har ju inte teknisk skola
av något slag. Var får du dina
kunskaper ifrån?
På tal om komiker: du missade väl
heller inte Reuter & Skoog? Vissa
av deras sketcher var sublimt roliga!
Jag har just avslutat läsningen av
Ca r l -Gör a n E ker wa l ds bok
“Dagsmeja”. Letar du efter något
intressant att läsa, då vill jag varmt
rekommendera denna!
Ebbe
A0123
Db4 - b3
I fredags morse när jag skulle åka
till Stcokholm, fungerade inte min
internetförbindelse - inget på
telefonsidan fungerade.
Och på kvällen innan hade det
drösat in meddelanden av olika slag,
förfrågningar, beställningar m m.
TYPISKT.
Gille - så man låser sig. Gille i
samband med kalas fick mig att
glömma bort andra betydelser av
ordet.
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Alla skall bada var nog en av de
roligaste sakerna i TV - åtminstone
i början. Och naturligtvis slutcenen.
Du skriver många tänkvärda saker
om politik, pengar BMP m m. I
stort håller jag med dig med viss
reservation.
Allt kan köpas för pengar - nåja
ALLA kan inte köpas för pengar,
men de flesta och oftast de
människor som älskar makten, det
m å va r a i n om pol i t i k el l er
företagande.
Lycka, hälsa, glädje, trivsel - se där
sådant som icke kan inhandlas på
Kon sum, en l Gr ön köpin gs
Veckoblad.
Nej, jag har inte uppfunnit
högspänningsprovare, däremot har
jag gjort det enklare och säkrare för
jobbarna att utföra mätningarna.
Och snabbare, vilket höjer den
förkättrade produktiviteten.
Alla mina konstruktioner för Br
Håkansson bygger på att man skall
kunna HÖRA mätresultatet i stället
för att titta på visarinstrument.
Läsa? Nej, det blir inget läsa på ett
tag. Vi har fått hela Skandinavien
som agentur på CADsidan - inte
bara Sverige. Och norrmännen
överröser mig med mail.
/alf
E9
Du menar väl: Db5 x b4? Mitt
svarsdrag har du redan: e7 - e6.
Grattis till Skandinavien-agenturen!
Se nu upp bara, så att du inte förtar
dig! Hälsan är viktigast av allt.
Ebbe
A0123-2
Jo, men jag menade att efter att jag
tagit hästen och du flyttat bonden,
drar jag bort damen från ditt
löparhot till b3. Jag var kanske lite
slarvig som inte talade om att jag
godtog ditt förslag för mig och dig.
Så vad gör du nu då?
/alf
E10
e6 x d5. Ebbe
A0124
e4 x d5
I dag var det tydligen en artikel i
Dagens Industri om NFO-aktier och

Ragnar Jönson.
De (aktierna) tog ett litet skutt på
börsen och noteras nu i 130:- Och
de har kostat mig 5:-. Det kan man
säga är VINST!
Nåja, man vet aldrig vad som
händer. Och inte spelar det någon
större roll när man ligger i kistan det enda som oroar mig i den vägen
(och jag minns att samma sak
oroade min far) är att man skall
vara skendöd när man hamnar i
lådan.
Såg du reportaget om de mystiska
isklumparna som hade ramlat ner i
Spanien? De var stora som meloner
och vägde flera kilo.
INGE N h a r l ycka t s för kl a r a
fen omen et. Kan ske det är
övernaturligt? Kanske det är båg?
Eller...?
Att ha mycket att göra tror jag inte
inverkar på hälsan. Jag blir nog i
stället sämre när jag inte känner
mig lite jagad. Så just nu mår jag
bra...
/alf

E11
c6 x d5.
Nu är det jag som är gräsänkling:
Inger är ute och konfererar/studerar
i Linköping och Stockholm ända
tills lördag.
Tänk att jag, som gillar sällskap,
mestadels är ensam. Jag har alltid
drömt om en själsfrände, eftersom
ensamheten känts så tung och
meningslös.
Fränder har jag bara funnit i böcker
och ibland på film och TV. Men jag
vill inte beklaga mig (jag har det
bra) - bara förklara mig.
Hu m ör e t ä r i n t e a l l t i d p å
nollpunkten. Ibland kan jag rent av
känna mig som en riktig muntergök.
Du märker nog också, när jag
försöker spela upp och vara litet
lustigkurre i mina brev.
Nej, isklumparna i Spanien har jag
missat. Och de mig: hade inte varit
roligt att få dem i skallen.
Jonas var uppritad i tidningen idag
(man sa så i Hörby). Han har
tillsammans med några kollegor
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lovat att sluta röka. Han skulle
försöka med hjälp av nikotinplåster
och inhalator.
Det torde dock vara fel sätt att
angripa
ovanan.
Läkemedelsindustrin daltar med oss
och försöker få oss att tro, att vi är
hjälplösa slavar under nikotinet och
därför behöver medicinsk hjälp.
På så vis förlåter vi också lättare oss
själva vid återfall i ovanan. För det
är bara en ovana. Nikotinet lämnar
kroppen inom två dagar. Det är en
viljesak helt enkelt! En lätt
hjärtinfarkt motiverar de flesta att
sluta tvärt.
Varför är så många människor
( m e s t a d e l s i n t e l l i g e n t a : HC
Andersen, Alfred Nobel, m fl) rädda
för att bli levande begravda,
skendöda?
Jag har aldrig hört någon nöjaktig
förklaring. Har du? För min del
kanske det redan har inträffat: jag
upplever mig ibland som nonexistant, som levande död.
Du mår bra, när du har mycket att
göra. Jo, det är lätt att då känna sig
effektiv och duktig, vilket ger en
känsla av välbefinnande. Eller vad
tror du? Om jag skulle gå ner i
källaren och frosta av frysen och
samtidigt . . . .
Ebbe
A0125
Lc1 - e3
Någon själsfrände finner man aldrig,
däremot vänner ibland.
Visst har jag märkt att ditt humör
åker upp och ner precis som i min
berg- och dalbana.
Men är det så att du verkligen
längtar efter sällskap? Eller är det så
att du drömmer om hur det borde
vara?
Jag tycker att om man vill ha
sällskap, så finns det en massa
m öjl i gh et er a t t fi n n a det i
föreningskretsar och andra liknande
sammanslutningar.
Du vet väl att därest två svenskar
träffas, så bildar man en förening?
Du har helt rätt om rökning. Jonas
har försökt många gånger och det
enda som fordras är viljestyrka - fast
det är kanske svårare för vissa.
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Rädslan för att bli levande begravd
beror på hur livlig fantasi man har det är jag övertygad om.
Min fantasi kan få mig nästan
hysterisk - och det gäller inte bara
just denna fasa - även om jag aldrig
talat om det förrän nu. Men det är
inget man visar, eller hur?
När du talar om att vara nonexistant
- känner du dig då som en Gäst Hos
Verkligheten, som om du levde i en
drömvärld? Eller som om du iakttar
omgivningen utan att egentligen
vara en del av den?
-------------Men att gå ner i källaren och frosta
av frysen är kanske inte så dumt.
Min box har jag inte skött om på ett
år nu. Fast ikväll blir det nog
Greven av M.C.
/alf
E12
L f8 - g7.
Det är väl helt enkelt “trevligt
sällskap”, som jag har i tankarna.
Greven av MC följer jag inte längre.
Jag blev besviken på första delen:
enskildheterna hängde dåligt ihopa.
Kort sagt: inte välgjord.
“- - - känner du dig då som en Gäst
Hos Verkligheten, som om du levde
i en drömvärld? Eller som om du
iaktar omgivningen utan att
egentligen vara en del av den?”
Jag kunde svara ja på alltihopa - om
det inte lät så pretentiöst. Och som
jag sagt tidigare: Jag kan knappt
säga någonting utan att jag strax
vill korrigera mig. Det kan också
variera med sinnesstämningen från
dag till dag. Som pastor Jansson:
inga bestämda åsikter om nånting.
Jodå, det har jag visst!
Konsum fick en känga av dig
n yl i gen . Vi sst ka n m a n bl i
betänksam, när man skådar de
betonglador, som Konsum/Domus
smäller upp - inte sällan mitt inne i
genuina, gamla stadskärnor.
Men ä r ICA och de a n dr a
varuhusen så mycket bättre? I varje
fall tror jag, att kooperationen har
en stor uppgift att fylla i de s k
u-länderna.
I dessa län der var län ge

stamsocialismen den förhärskande
samhällsformen. Samverkan var den
helt dominerande livshållningen.
Sedan kom den vite mannen, med
svärd i hand, och lärde ut en massa
dumheter - och vi vet följderna.
Ebbe
A0126
Lf1 - b5!!
Gav jag verkligen Konsum en
känga? Jag hade inget minne av
detta och letade.
“Lycka, hälsa, glädje, trivsel - se där
sådant som icke kan inhandlas på
Kon sum, en l Gr ön köpin gs
Veckoblad.”
Nix, jag har inget emot Konsum det kunde lika gärna stått Tempo
eller Rimi. Ävenså tror jag att
kooperation i sin ideella form är
viktig och bra i alla sammanhang men med tiden slits de goda
föresatserna och när varuhusen i
Sverige slåss om kunderna är det
ofta inte Konsum som vinner,
varken på pris, sortiment, kvalitet,
eller service.
Greven av M C ser jag gärna. Jag
har läst boken i olika upplagor och
älskar historien som den fulländade
såpan om den fullkomliga hämnden.
För många år sedan gick det en
annan fransk serie om M C med
otroligt många avsnitt - det var bara
ganska tråkigt i början med enbart
fängelseinteriörer och utdragna
snyftscener.
I denna upplaga har man kortat ner
bokens första del. Jag håller med om
att tittare som är obekanta med
historien inte får tillräcklig
bakgrund, men å andra sidan tar
den här versionen upp andra saker
som aldrig broderades ut i förra
omgången.
I Frankrike har serien fått åtskilliga
pris och höjts till skyarna av
kritikerna.
Du har en släng av romantik troligen skulle du trivas med Den
Gode Vilden. Jag tror inte alls att
någon kultur har varit särskilt “fin”
- möjligen har jag en viss förkärlek
för inka-kulturen - åtminstone när
det gäller samhällsorganisation.
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Mest på m i n n er den vä l om
kommunism - där alla hade sin
givna plats, ingen led nöd och där
allt styrdes av en diktator.
Men så kom den vite mannen...
Dessa femtonhundratalsspanjorer
och portugiser är väl inkarnationen
av självhävdelse. Hur kan man vara
så otroligt jagfixerad att man via
påven delar upp jordklotet i två
sfärer - en för spanjorer och en för
portugiser??
Vad var det som fattades i deras
gener? Empati? Man undrar hur ett
folk kan beundra “skönheten” i att
döda en tjur med spetsiga stålpinnar.
/alf
E13
Lc8 - d7.
Nu har jag sett “Stinsen brinner”.
Roolig, rooolig! Och nu ska jag se
“Seinfeld”. Det blir mycket TVtittande.
På tal om Förintelsen.
Det är självfallet bra, att barnen får
l ä r a kä n n a t i l l För i n t el sen .
Förhoppningsvis ska vi dra lärdomar
av historien. Men samtidigt tänker
jag: Kan inte barnen ta skada av att
ta del av så mycken, fasansfull
Ondska? Är det inte risk, att man
tappar tilltron till mänskligheten och
framtiden? (du har ju gjort det) Jag
menar: borde man inte som motvikt/
motgift tala lika mycket om
Godheten?!
Problemet är kanske, att det inte
finns så mycken Godhet att tala om.
Finns genuin Godhet? Är den ens
möjlig och realistisk? Jag tänker på
Allan Edvalls strof: “- - - när någon
handlar fint och stort. Då verkar allt
med ens tillspillogivet - och
knappast blir det nåt bättre.”
Vad säger du? Är människan av
naturen god (eller ond)? Finns det
något hopp?
Ebbe
A0127
Le3 - c5
Någonstans i mitt bakhuvud finns en
schackregel som säger att man inte
får göra rockad över en schackad/
hotad ruta. Är det rätt eller fel?
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Dina tankar om förintelsen stämmer
väl med mina egna. Det finns risker
- inte bara de du mämner men
också detta att cyniska politiker
använder förintelsen som en
popularitetsplattform.
Göran Perssonär jag ytterst skeptisk
emot! Godheten är en dålig motvikt
till ondskan när det gäller även
goda människors önskan att
underhållas via film, böcker eller
TV.
Hur många ser Moder Teresa dela
ut gåvor och hjälpa barn i Calcutta i
ETTAN när det går en spännande
Bondfilm i TVÅAN?
Men vissa av oss behöver kanske
fejkad ondska för att vara GODA
medan andra bara blir ondare? ..
Jag vet inte....
Är människan av naturen ond eller
god? Nej verkligen inte.
En del är skapade onda, en del
goda. Det är som en mix - de flesta
är en blandning - och så finns det
ytterligheter på båda sidor, precis
som med intelligens, styrka, osv.
Men just för att det är så, är det
mycket viktigt att ledarskiktet i ett
samhälle är moraliskt högtstående
och med utpr äglade goda
egenskaper.
Så varför får vi rasism, nazism,
våld, ondska bland t ex ungdomar?
Jag tror att det är ledarnas bristande
ÄKTA godhet - inte den visade.
Hela samhället har gått in för att
uppmuntra egoism, att ljuga, att
lura folk.
Det är vår flyktingpolitik som
s k a p a t fr ä m l i n g s fi e n t l i g h e t ,
politikers egennytta som skapat
våld.
Återigen - enda skillnaden mellan
staten och maffian är graden av
brutalitet.....
För att tala om annat - här skall du
få en kul adress att hämta bilder
från. Bodde du inte på Råbygatan i
Hörby? Då kan du se den på denna
sajt www. sur f. to/Fulltofta
tillsammans med andra gamla foton
f r å n H ö r b y, F u l l t o f t a o c h
Ludvigsborg. /alf

E14
a7 - a6.
Det stämmer: man får inte rockera
över hotad ruta. Tack för korrektur
och tidningar! De kom igår redan.
Sajten får Inger hjälpa mig med att
ta fram. Jag har skam(?) till
sägandes ännu inte lärt mig det.
Du gled från Förintelsen över till
våldet i massmedia. Vi har alltså
våld och mord som underhållning.
Visst är det litet sjukt?! Eller är det
mycket sjukt? Hur sjuka är vi
egentligen? Hur sjuk är jorden? Hur
förgiftad är den? Hjälp!
Ebbe
A0128
Lb5 x d7!!
Alldeles nyss var jag inne och
jämförde de tre bilder på Råbygatan
som finns på Hörby-sidan.
Att komma fram till den är världens
enklaste. När du ser en sats med
oftast blå, understruken text i ett
mail, är det bara att placera
markören (som förvandlas till en
hand) och klicka.
Då åker du rätt in på sajten - om du
är ansluten förstås. Testa den här!
http://www.avigsidan.com/
Risken är att man skrattar på sig mitt i den sjuka världen! Vad sägs
om utdrag ur läkarjournaler:
-Slipsen nedsys i såret.
-Avföringen har samma färg som
dörrarna på avdelning 19
-Patienten har protes upp och ner
-Ont i vänster växellåda
Eller några satser från
försäkringsvärlden:
- Den döde kom cyklande från
vänster..
-När jag skulle köra hem, råkade jag
åka in på fel gård och kolliderade
med ett träd, som jag inte har på
min tomt.
-Min fru brukar ha stortvätt på
torsdagarna och när jag återvände
på kvällen slog jag ut rutan och två
framtänder.
-Jag körde över en karl; han erkände
att felet var hans, för han hade blivit
överkörd tidigare.
Bekymra dig inte för Jorden, Ebbe.
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Den klarar sig nog. Om den
nuvarande bakteriekulturen som
benämnes HomoSapiens inte kan
hantera balansen mellan Gott och
Ont inom sig - ja då försvinner den
som dinosaurierna. Jorden finns
kvar för nya skapelseexperiment.......
/alf
E15
Dd8 x d7.
Det här partiet är nog kört för min
del. Det är konstigt; förr i tiden, när
man var barn/ung, hade det ingen
större betydelse om man låg under
med en eller annan pjäs. Men nu har
marginalerna blivit diminutiva: inga
tabbar är i praktiken tillåtna.
Hur går det för Jonas? Ge honom en
rejäl lusing och sträng tillsägelse om
att genast sluta med det där ofoget!
Han kommer att vara dig evigt
tacksam.
KPA:s etiska fond ökade sitt
kursvärde med nära 92 % i fjol! Jag
rådde dig, men . . . Nu säger du
förstås, att du fått 97 % ökning i en
annan fond. Men etiken, Alf!
Etiken, estetiken, lyriken, musiken
och rythmiken!! (apropå retoriken)
Nu ska jag försöka mig på sajterna.
Återkommer med kommentarer i
morgon.
Ebbe
A0128-2
0-0-0 Jo, men när man var ung och
spelade schack var det snabba
partier - man drog utan att ha tänkt
en evi gh et och pr öva t a l l a
kombinationer. Då kunde lyckan
växla flera gånger under ett parti.
92 % är inte dåligt. Men faktum är
att så här har det gått för mig sedan
99-10-24:
Det var då jag sålde av aktier och
skrapade ihop 70000 som jag
satsade i 11 olika fonder, bl a
Världsnaturfonden
och
Humanfonden. När jag kollade
värdet idag hade mina pengar vuxit
till 116901 vilket är en ökning med
67 % på i stort sett tre månader. Vill
man verkligen satsa på att vinna på
fonder, skall man idag välja
Aragon+30 och AragonTIME. Dessa
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båda har på tre månader ökat med
ca 150 %.
Jonas är idag mycket lång, så jag
tror inte jag når upp att ge honom
en lusing. Sen är det lustigt: man
behandlar gärna människor på
samma sätt som man själv vill bli
behandlad. Alltså kan jag inte
komma med lusing-pekpinnar sådana på mig själv skulle fått mig
totalt vansinnig och framkallat rakt
motsatt reaktion mot den önskade.
Idag har jag äntligen blivit klar med
rep. av högspänningsprovare. På
söndag blir det en snabb färd till
Tjörnarp för leverans och tillbaka
lika snabbt. Att sända dom med
lastbil kostar närmare 600:- och då
är det lika bra att kombinera
transport med några timmars
munhuggning med lille Sune medan Birgit och Gun kan tala
kvinnospråk.
/alf
E16
Dito: Lång rockad 0-0-0.
Jo, “lusingen”: Det absurda och
chockartade får ofta en komisk
effekt. Det var meningen.
Börsen börjar oroa mig. Är det
månne Guds mening att ladda upp
för en rejäl börskrasch?
Apropå etiska fonder: Egentligen
borde det vara en självklarhet, att
alla företag bedrev en verksamhet,
som överensstämde med etik och
moral. Hur ska vi annars någonsin
få ordning på den här (affärs)världen.
Jag gick in på sajten med Hörbybilder (jag klarade det!). Ja jo, visst
blir jag litet n ostalgisk.
Barndomsminnena griper tag i mig
på ett sätt, som är svårt att förklara.
Momentant kan jag liksom försätta
mig tillbaka till den tiden. Sällsamt!
Huka dig - för nu ska jag tänka till
om “Livets mening”! Det är X och
Z som resonerar:
X:
Om man tvivlar och är skeptisk, blir
“livets mening” att söka/inta ett
ve t t i g t för h å l l n i n g s s ä t t t i l l
meningslösheten.

Z:
Bara ur evighetens perspektiv kan
man tala om meningslöshet. Det är
väl inte meningslöst, dig likgiltigt,
om du får mat i magen, kläder på
kroppen, tak över huvet eller
immateriella ting som kärlek och
uppskattning?
X: Du har missförstått frågeställningen. Du utgår liksom ifrån
det som ska bevisas. Det blir ett
slags cirkelresonemang. Om Gud
frågar, varför du finns till, så kan ett
nöjaktigt svar väl inte vara: “För att
få mat i magen”. Eller med
Danielsson/Ljung: “Vem skulle
annars borsta mina skor”. Hamlet
har förstått: Att vara eller inte vara det är frågan.
Z: Nu kan vi inte fatta Gud; lika
l i t et som Ha m l et ka n fa t t a
Shakespeare. Att “inte vara” - vad
är det? Sårläkning? Nu går jag och
tar mig en källarsval bir. Nä, det
gör jag inte. Eller gör jag det?

behöver man väl inte komma med
en massa definitioner... Vem som
helst - utom du kanske - begriper
vad det handlar om..
Z: Jo n og ka n m a n beh öva
definiera... Och du X, vad menar du
med att Gud kommer och frågar?
Gud frågar väl inte. Det är väl vi
som frågar?
Eller menar du att en sådan fråga
från Gud förtjänar att besvaras med
“mat i magen”?
Y: Vänta nu. Vi är alltså överens
om att vi talar om oss människor
när vi diskuterar LIVET? Och
MENING eller MENINGSLÖST
betyder hur vi människor uppfattar
vår egen tillvaro? Kan vi enas om
det?
Z: Njaaa, jag vet inte. Jag tycker att
det blir lite för enkelt...
X: Jo för fan, visst kan vi vara
över en s om att LIVET är
meningslöst...

Kan/vill du fortsätta dialogen?
Ebbe

Y: Märk väl - det var inte så jag
sa...

A0129
Sg1 - f3
Jo jag begrep nog det. F ö går det
bra, eftersom han har ett sådant
jättetryck på sig. Vara i tidningen
och misslyckas... Ånej.

X: Jodå. Jag hade rätt från början.
det är bara att hitta ett sätt att stå ut
med meningslösheten.
Vad är det för mening med att jag
går här och drar. Varför skall jag gå
upp varje morgon och släpa mig
genom en meningslös dag? Varför
finns jag just här och inte på
Cypern? Eller i Söderhavet. Varför
är det så satans orättvist. Varför är
inte jag glad och nöjd när man ser
alla andra djeflar gå omkring och
skratta. Varför kan inte jag hoppa
höjd? Varför måste man alltid fylla
på tepåsar i dessa satans burkar...

Enligt envisa rykten har Gud
bestämt sig för att satsa hårt på IT i
år. Sen är det klart att man inte
alltid vet vad den gubben har i
bakfickan. Inte ens Per Lagerkvist.
Y: - Vänta lite. Jag är inte säker på
vad ni menar.
Om man skall diskutera LIVETS
MENING måste man väl först och
främst definiera både LIV och
MENING - annars blir det bara
förvirrat.
Menar ni med LIV människans
tillvaro här på Jorden eller tar ni
ordet i vidare bemärkelse - LIV i
motsats till ICKE LIV? Och
MENING? Mening för vem? För
människor? Eller...
X: Ja men om man som människa
tycker att ens liv är meningslöst, då
8

Z: Att vara eller inte vara... Nu skall
man komma ihåg att vi ÄR. Är detta
meningslöst för mig? Det beror på
liksom. Är det en bra film med
Galenskaparna så tycker jag nog att
det är väldigt meningsfullt....
Y: Ni grabbar skall bara hämta mer
öl - och sen ska jag tala om hur det
är. Er diskussion är den enda som är
meningslös.
Ert liv här på Jorden har inte
tillkommit för er egen menings
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skull. Ni är här för att roa, tjusa och
hålla vadhållningen i gång med
spännande fajter.
X: Vadå roa? Jag tänker min sjel
inte roa nån.. Jag gör väl som jag
vill! DEN fria Viljan serdu...
Z:Du är ju inte klok, Y! Så klart att
vi måste hitta en väg att göra livet
meningsfullt och trevligt för alla på
Jorden - nåja kanske i första hand
för oss människor - hur blir det med
hundar förresten..? Vissa av dom är
ju klart klokare än människor.
Mycket god öl det här. Kanske det
är som pastor Janson säger - Livet är
som en påse. Tomt och innehållslöst
tills man fyller den med något - me
nå gott? Men öl skulle rinna ut....
Y: OK grabbar! Idag enas vi om att
livets mening är ÖL. Imorgon tar vi
nya tag... SKÅL!
/alf
E17 Sf6 - g4.
Rooligt! Man skrattar. Det var
tydligen ett bra uppslag jag fann på.
Kanske kan vi spinna vidare på det.
Men inte i kväll. Det är sent. Jag är
trött. Man kan också tänka sig ett
annat ämne, ett annat tema.
Ebbe

A0130
Td1 x d5
Trött är jag också - just nu,
h em kom m en fr å n Skå n el a n d.
Samtliga instrument avlämnade, ätit,
druckit och mått gott. Jag bjöd på
pizza eftersom Gun har ichias
(ingen ordlista!) - och vill du smaka
på världens godaste PIZZA så åk till
Tjörnarp och hämta!
F ö orkar jag inte med mer
intellktellt arbete i dag - öl väntar.
-Jag hade också roligt när jag
författade trialogen!
/alf
E18
Dd7 - c6.
Fortfarande trött. Är nog inte riktigt
kry.
Betr trialogen hängde jag inte alltid
med i svängarna: “Varför måste
man alltid hälla på tepåsar i dessa
satans burkar” - hur tänkte du här?
Min tes är: Du var full när du skrev;
samtidigt höll du på med té och
kunde inte pricka hålet på den
satans burken.
Ebbe
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A0131
Sc3 - a4
Din eminenta tolkning av det
skönlitterära verket trialogen är inte
korrekt. Jag var INTE full. Jag höll
INTE på med te.
Meningen var en sammanfattning av
livets små djäfligheter - t ex när
man har som mest bråttom tar något
slut och måste fyllas på - det kan
gälla precis vad som helst.
Tråkigt att du är så trött - men
kanske inte så konstigt. Fast du kan
ju inte godta något sådant som
BioRythm. Annars är alla dina
kurvor under nollinjen. Om några
dagar är du inte trött längre.
Har du varit inne på
http://www.avigsidan.com ?
Jag köpte boken och jag har nog
aldrig haft så roligt som när jag
läste brevet från den illa behandlade
hotellturistande italienaren.
Min biorythm är alldeles åt helvete det kan jag avgöra utan att kolla.
Ner med Homo Sapiens!!
/alf

