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E19
Td8 x d5.
Jag får väl plocka fram något av
dina första brev och friska upp mina
kunskaper om BioRythm. Vill du
kanske tillägga något?
Jo, avigsidan hade (har) många
lustigheter! Jag ska göra fler besök.
“Ner med Homo Sapiens!” Jo, men
vad ska vi ha i stället? Insekter?
Ebbe
A20000201
Sa4 - b6!!
Nu har jag gjort det igen! Samma
satans tabbe. Jag funderar över
dragen. Tar ditt torn på d8 med mitt
på d5. Du tar mitt med tornet på h8.
Så ringer telefonen. Gång på gång.
Jag har glömt schack. Nu skall jag
flytta och märker inte att båda
tornen är borta. Nåja - det ordnar
sig. Men du förstår hur upprörd jag
blir över mig själv.
Vad är det som grasserar? Även alla
andra tycks ha ont i huvet - inte
bara jag. Och mitt känns värre än
vanligt. BioRythm? Nej, det skiter
vi i.
Vad VI skall ha i stället för Homo
Sapiens? VI? Det är där knuten
ligger. VI är inte viktiga. VI är
felkonstruerade - det förstår man så
fort man tittar på Reportrarna eller
Norra Magasinet. VI skall inte ha
insekter. VI borde begå självmord
bara för att djävlas med de
spelgalna, vadslagande skaparna.
Men det är klart. Så länge det finns
öl...
/alf
E20
Kc8 - b8.
Tabbarna är väl det pris vi får
betala för att vi kan sitta och flytta
omkring pjäserna i det oändliga.
Men du får göra om draget!
Influensan grasserar litet varstans.
Är det inte den som drabbat er?
Du menar: Vi är oviktiga,
felkonstruerade objekt för de
spelgalna, vadslagande skaparna.
Det är hårda ord. En sådan allvarlig

anklagelse kan man inte bara säga
ja och amen åt. Kan du utveckla och
verifiera ditt påstående litet mera!
Om anklagelsen är sann: hur kan öl
försona?

E21
Th8 - d8.
Tabbe? “Tidsparbössa” för tankarna
till “tidsfaktorekonomi”, som jag
talat om tidigare.

Men det kan nog vara så, att
“something is rotten in the state of .
. . .”
Ebbe

Jag förstår din hypotes/tankebubbla.
It makes sense. Samtidigt är det litet
komiskt, att efter allt ditt tänkande
hamnar du i samma livshållning
som
medelSvensson/kälkborgaren
till:
öl, god mat, mycket pengar, etc.
Inte så konstigt då att underklassen
tycker, att överklassen snobbar med
sitt tänkande och filosoferande.
Shakespeare är nog inne på rätt
spår: “Mycket väsen för ingenting.”

A0202
Db3 x d5
Nej - inga omdrag från min sida.
Det här blir väl bra? Om du tar min
dam så tar jag tillbaka med hästen.
Så då kan vi “spara lite tid”. Har du
sett någon tidssparbössa?
Min hypotes är ingen anklagelse.
Att vi är skapade, att någon har
glädje av att se och experimentera
med oss - så ser jag på tillvaron.
Och naturligtvis är detta inte bra,
jag bör delta i racet utan att förstå se allt ur den synpunkten att Homo
Sapiens är högst av alla varelser och
att ALLT skall betraktas ur hennes
synvinkel.
Då blir dina, mina och allas åsikter
viktiga och utgångspunkter för
otaliga meningsutbyten, slagsmål,
tävlingar - för att inte tala om krig,
helst med alla medel.
Så kan vi hålla på i “ankdammen”
medan blaserade vadslagare satsar
och kanske använder så fula trick i
kampen att man tar till exvis AIDS
eller annat kul.
Mitt resonemang kan naturligtvis
inte verifieras, inte bevisas - det är
bara en tankebubbla som inte är
särskilt populär om den är sann...
Men hur kan öl försona..?
Låt i stället öl stå för god mat, god
hälsa, gott om pengar, ett angenämt
liv med mera sådant - visst är det
knappast troligt att man begår
självmord bara för att djäflas med
en tilltänkt skapare om man har det
så bra.
Men så behövs kanske också den
hjärndimma som procenten skänker.
/alf
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Nästa gång Birgit och du har
vägarna förbi, kan ni väl titta in!
Om det passar med tider och annat.
“Vi har en neger i receptionen, som
är hur trevlig som helst!” (varför
blir det alltid så komiskt, när Hasse
Alfredson säger något?)
Ebbe
A0203
Jag antar att du tog med damen och
jag tog tillbaka med hästen.
Då svarar jag på ditt torndrag med
Sd5 - b6.
Mycket väsen? Det var väl du som
började “väsnas” om livets mening?
Jag ger fullkomligt fan i livets
mening för egen del, men visst kan
jag vara med och diskutera.
Vi lär väl vara kälkborgare båda
två. Eller?
Kälkborgare är väl vänsteridealisternas föraktfulla etikett på
människor som anpassar sig i
samhället, som sköter sitt jobb, och
som lever sitt liv utan stora åthävor,
som inser sin begränsning och följer
Jantelagen.
Över/underklass är jag inte med på.
Vem tillhör vad? Ibland när jag
hamnar i närheten av dessa begrepp
vill jag ha en klar definition på vad
vederbörande menar med över- resp
underklass.
Handlar det om pengar, dvs rik/
fattig? Eller om intresse - sport/
opera? Intelligens - hög/låg IQ?
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Eller vad?
Jag brukar istället framhäva
begreppet ADEL - inte i den
vanliga bemärkelsen utan som
beteckning på en person med egen
st i l , som ä r sä ker i a l l a
sammanhang, som är hederlig,
tolerant, klok med mera. /alf
E23
h6- h5.
D e t h a r vi s s t bl i vi t l i t e t
missförstånd. Du har fokuserat på
fel saker i mitt brev. Först “livets
mening”. Ja, jag tyckte att det
kunde vara intressant att se, om vi
kunde komma fram till någon
mening med att vi traskar omkring
här på jorden. Efter långa
utläggningar från bägge håll kom vi
fram till - ingenting. Alltså:
“Mycket väsen för ingenting”.
Det var inte meningen, att du skulle
fokusera på begreppen över- och
underklass (i hastigheten tillgripna
verktygsord). Vad jag menade var
att “enkelt” folk (bättre så?) nog
tycker, att de intellektuella snobbar
med sitt tänkande, utan att det
egentligen gagnar mycket till.
“Mycket väsen för ingenting”. Till
det gänget räknar jag inte riktigt
oss. Vi är ju “snubbar som jobbar”.
Nå, jag uttryckte mig nog litet
flummigt. Tryck på delete-knappen!
I ett tidigt brev framförde jag tankar
om adel, vilka överensstämmer med
dina.
Ebbe
A0204
Sf3 - g5
Jo, att ta fel, missförstå och att
klanta mig - det är jag van vid.
Men inte trodde du på allvar att vi
skulle kunna komma fram till något
allmängiltigt vettigt om livets
mening?
Jag har ju min uppfattning av det
hela, men den gäller bara mig.
Likadant är det med alla andra
frågor, som bara kan bli föremål för
filosoferande och spekulation.
Livet efter döden, universums
utbredning, livets uppkomst, Guds
existens osv.

Även om allt som sägs och tänks
om detta inte leder till några
praktiska, protokollförda resultat, så
tycker jag inte att det betyder
“INGENTING”.
Möjligtvis meningslöst för den som
inte ställer frågorna men det är
något annat.
Att du värnar om miljö, om Jordens
fortbestånd, att du oroar dig för
gifter i naturen, att du tycker teknik
är farlig och kan missbrukas - allt
detta beror enligt min filosofi inte
på något som du själv bestämmer
över.
Att jag har mina tankar om
skapelse, liv, teknik osv - är mig
givet från födseln. Jag kan inte
ändra mig, min personlighet är låst.
Du kan inte påverka den lika lite
som någon annan kan det. Och
ingen kan få dig att bli teknikfreak,
att satsa på kärnkraft eller att
propagera för genforskning. Varför
är det så?
Men ta något annat. Som vanligt
blir det alltid två åsikter som står
mot varandra - oavsett vad det
gäller. Vilket läger hamnar du i när
det gäller Heider? Sanktioner eller
inte? Psykologiskt?
/alf
E24
Lg7 - h6.
Nej för tusan, Alf. Du behöver inte
be om ursäkt för att ha missförstått!
Jo, litet missförstod du. Men jag
försökte medvetet provocera dig vilket ju också lyckades.
Det nämnde jag tyvärr inte i går,
därför att du samtidigt missförstod
litet. Men det var mitt fel. Det här
blev rörigt. Jag orkar inte reda ut
det.
Nej, du har rätt. Vår diskussion var
inte meningslös. Åtminstone hade
jag behållning av den.
Vad gäller moralfrågor ska man nog
inte gå till botten med dem: då
följer man lätt med själv. Jag
menar: gå här och konsumera,
skräpa ner och ta upp plats för
andra. Den ödmjuke tar livet av sig
- och grobianen tar för sig. Så kan
vi väl inte heller ha det?
Vi ska inte vara för elaka mot
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“snobben”. Ibland är snobben bara
ett skällsord, när denne har rätt
gentemot mobben.
Innan ditt mail av idag anlände,
hade jag tänkt skriva: ” Jag tror att
vi är rörande eniga om det mesta.
För att få litet bett i diskussionen
kommer jag att provocera dig från
och till, då och då - - - - - - ”
Men nu vet jag inte. Menar du, att
du är för kärnkraft, genteknik och
dylika djävulens påfund?
Och provocera? Jag vet inte. Det
kanske inte är så lyckat. Har du
någon åsikt?
Det näst sista du skrev förstår jag
inte alls: Du skulle inte råda över
dina egna åsikter och din
personlighet skulle vara låst!?
Detsamma skulle gälla för min del.
Så känner inte jag det: jag byter
ganska ofta åsikter. Det där måste
du försöka förklara närmare!
Haider. Att tala om sanktioner är
väl ändå för tidigt. Karln har ju
bara sagt, vad 1/3 av österrikarna
tycker, nämligen att invandringen
bör begränsas. Österrike ugör en
port mot öster och torde ha dubbelt
så stor invandring som Sverige.
Ebbe
A0204-2
h2 - h4
Först det där du inte förstod:
Åsikter sa jag väl inget om däremot personligheten. Och i
personligheten finns källan till
uppträdande, åsikter osv.
Visst kan en viss person ändra
åsikter, men det sker inom en given
ram. Vad jag menar är att generna
styr personligheten mycket mer än
de flesta begriper.
Kärnkraft? Naturligtvis vill jag att
man skall vidar eutveckla
kärnkraften. Om jag skulle gå med i
någon förening så skulle det bli
Miljövänner för KÄRNKRAFT.
Nu lägger man ner Barsebäck.
Istället investerar man i kolkraftverk
i Polen så att man garanterat kan
smutsa ner miljön ännu mer. Det
finns EN sak jag är tämligen säker
på. Mänsklighetens enda möjlighet
att överleva är TEKNIKEN. Teknik
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för att förse människor med föda.
Teknik för att lindra plågor, ta bort
sjukdomar - det finns så mycket gott
att säga om detta.
Nå ja, jag vet att du fokuserar på
alla negativa aspekter när det gäller
teknik, men det ändrar inte min
inställning. Jag tror inte du vet vad
NFO-tekniken kan betyda för miljön
och vår överlevnad, inte heller vad
den teknik som Duroc eller
LignMultwood eller Hydropulsor
utvecklat. Gör du?
Vet du att man kan bygga
kärnkraftverk som är 100 % säkra?
Ja inte i Sverige förstås - eftersom
man har idiotparagrafer som
förbjuder forskning. Det finns så
mycken okunnighet, rädsla och
annat som fördunklar vettiga beslut.
Den
Galne
Forskaren,
KATASTROFEN, Konspirationen hur många filmer har inte sådana
motiv? Det är ytterst säljande.
Genteknik? Där är jag mycket mera
ambivalent. Jag vet ju att
forskningen kommer att gå vidare
oavsett vad jag eller alla andra
tycker.
Jag gillar den inte men samtidigt
vet jag att den gör livet mer
spännande - går det bra eller åt
helvete? Jag kan nämligen vara med
i skaparnas vadslagning på låtsas.
Beträffande Heider så är tydligen Bo
Lundgern och vänster-Orly helt
överens med oss båda!
/alf
E25
f7 - f6.
Den här gången förstod jag allt du
sa. Ja jo, det är möjligt att du har
rätt. Det lär vi dock aldrig få veta i vår tid.
Ebbe
A0205
En prestation att klanta bort en bra
ställning.... Hoppas du njuter./&¤&
%#&¤/)((&&%/¤%(&%¤”
Lc5 - e7
Inget passar mig idag. Sur, trött,
djävlig. Lifvet är pyton.
/alf

E26
Nåja, tabben var inte så ödesdiger:
du fann ju ett bra motdrag. Jag
spelar: Td8 - e8.
Jo, vissa dagar . . . . . Men hur
upplever du din grundstämning?
Min är klart grå.
Ebbe
A0206
Th1 - e1
Om din grundstämning är grå så är
min brokig - det är en färgskala
som med tiden förändras mot just
grått. Men ännu finns det stundtals
skarpa lysande färger och det är
dessa man måste koncentrera sig på.
Du spelar ju på hästar, min
svägerska gör det och min svärson
gör det. Det är väl för spänningens
skull och för möjligheten att vinna
storkovan.
Likadant är det med aktier i - viss
mån. Jag letar efter bolag, som
uppfinner något nytt och så satsar
jag pengar på deras aktier.
För två år sedan hittade jag Duroc,
som hade uppfunnit en metod att
behandla stål så att det på ytan fick
en otrolig motståndskraft. Detta kan
användas på t ex järnvägshjul, som
gör att tågen löper mindre risk att
spåra ur, eller på plåtpressningsverktyg i bilindustrin - de håller
längre, kan klara mer komplicerade
former, behöver inte behandlas med
miljöfarliga kemikalier - bara för att
ta några exempel.
Under de senaste månaderna har
aktien stått stilla runt 70:-, det har
ryktats om avtal, om att ledningen
är usel med mera sådant. När jag
läste om uppfinningen kostade
aktien 93:- och jag köpte 400. Sen
började den sjunka. Bolaget gjorde
en nyemission och jag köpte 200 till
för 50:- därför att jag trodde på
deras metod. På börsen har priset
varierat mellan 60 - 85 under de här
åren.
I fredags var det som på en
hästkapplöpning: på morgonen kom
ett kort meddelande om att avtalet
med den svenska bilindustrin var
klart. Aktien steg sakta - upp till 80,
sen till 90 för att börja dala igen.
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Vid tretiden hade tydligen fler
m ä n n i s k or bör j a t be g r i p a ,
omsättningen steg, priset började gå
upp- för var je minut steg det mer
och mer. Strax innan börsen
stängde blev sista budet 114:50.
I morgon blir det mer spännande än
på hästbanan tror jag. Hur många
har fått information? Vem köper i
en sådan här uppgång? Vem säljer?
Kanske de som tröttnat... Går priset
upp eller ner? Vilka bedömningar
gör marknades alla aktörer? Vad
skriver man på chatsidorna?
Roligast
är
http://
www.aktietips.com/Sverige - där
kan man läsa alla spekulationer,
funderingar, drömmar, elakheter.
Vill du läsa så öppna den och
använd Sök till vänster på skärmen
för att läsa om olika aktier. Som du
förstår skall jag i alla fall följa
börsens öppnande i morgon med
stor spänning - mest för att se om
jag får rätt i MIN bedömning Duroc bör stiga till ca 130:-. Men
den går kanske ner? När skall jag
sälja för att vinna tillbaka det jag
förlorat på andra? Här är skillnaden
mot hästar. När racet är över har du
antingen vunnit eller förlorat.
Men med Duroc...? Om jag säljer på
120 och den går upp till 175 på två
dagar ...Eller kan ske h ela
pressmeddelandet är en bluff
(sådant har hänt) och priset rasar
till 50 när alla säljer ut i ilska...
/alf
E27
Kb8 - a7.
Jo, du har rätt i att
grundstämningen är mera brokig än
j ä m n g r å . D e t vor e n ä s t a n
outhärdligt annars.
Ditt sätt att spekulera i aktier verkar
roligt och spännande. Hade jag bara
riskbart kapital så . . . .
I söndags hade jag fem rätt på
V75:an. Fyra (4) spikar! Vinst 376
kr. Men det är mera ett undantag,
som bekräftar förlustregeln.
Ebbe
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A0207
Sb6 - d5
Det kan inte vara lätt att lista ut
vilka kusar som skall vinna. Då är
det nog lättare att gissa på aktier - i
alla fall på fonder.
I dag steg Duroc upp till 145 på
förmiddagen och när jag skriver
detta har den gått ner till 125.
Mycket roligt att iakttaga den s k
marknaden!
Nu planerar jag att bygga om ett
rum så jag får bättre plats med
prylar som hela tiden ynglar av sig.
I går såg jag GladPack - jag antar
att du hade lika roligt som jag åt
dessa galenskapare.
/alf
E28
Te8 x e7.
Jo, jag har också mycket roligt åt
galenskaparna.
Vilket rum är det som du ska bygga
om? Ska du smälla upp en vägg och
en dörr?
Nu har det hänt igen: jag tänker på
gruppvåldtäkten. Verkar vara
många rötägg bland invandrarna.
In te kon stigt kan ske att
hemländerna gärna ville bli av med
dem.
Det är märkligt: vore jag invandrare
i främmande land och kanske levde
på bidrag, skulle jag vara dj--t
ödmjuk och inte stöddig, skränig
och rent kriminell.
Våldet i världen ökar stadigt. Tycks
på sina håll ha blivit en accepterad
livsstil. Ta fotbollshuliganerna. Jag
tror inte, att de är särskilt onda
människor. Det rör sig om
adrenalinstinna hannar med
överskottsenergi, som blivit
felkanaliserad. De är unga. De vill
brinna för någonting. Men de finner
ingenting och blir destruktiva. Här
har diktaturideologierna
framgångsrikt hakat på. “Det våras
för Hitler?” Det gäller att
förekomma: Alf, ge dem något att
brinna för!
Ebbe

A0208
Sd5 x e7
Det ä r r um m et i n t i l l m i t t
hemmakontor som skall få en
ansiktlyftning. Det skall bli mer
förvaringsut-rymmen ovanför 2,2
m e t e r , n y vä g g be l ä g g n i n g ,
ommölering m m.
Att våldet i samhället ökar tycker
jag är självklart. För det första så
bygger inte politiken på kunskap om
människan som biologisk varelse
utan på funderingar om hurdan hon
borde vara.
Man kan räkna med värre våld i
takt med att levnadsstandarden ökar
helt allmänt.
Vårt våld handlar inte om orättvisor
utan om leda och brist på “något att
brinna för”. Materiellt har
ungdomar ALLT - nu är det
trender, mode som gäller.
Film, video visar den våldsamma
verkligheten på det att den
verklighet som inte hunnit lika
långt i våld och grymhet må bli
moderna. Då kan “konstnärerna” på
filmbanan försvara sitt nya, häfigare
våld med att -Sådant Är Vårt
Samhälle - på det att ytterligare
noviser må upplysas.
Jämför våra gamla filmer från 30-40
-50-talen
med
dagens
ACTIONbilder!
Invandrare? Här är det ännu mer
tydligt vilka resultat man får av
social ingenjörskonst. Dels skall alla
ha tillgång till alla bidrag. Dels
skall alla som vill arbeta och
försörja sig förföljas med alla
svenska regler om arbetstid, moms,
skatter osv. Nej, jag blir bara på
sämre humör av att tänka på Homo
Stupidus.
/alf
E29
f6 x g5.
Nu var du väldigt svart igen. Jag
förstår visst ditt resonemang. Men
vad tusan ska vi ta oss till då!?
För några decennier sedan hade
Sverige nått dittills ouppnådda
höjder av social ingenjörskonst. Och
beundrades/hyllades av nästan en
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hel värld. Var det inte bättre då än
nu? “Det var bättre förr. Ju förr
desto bättre!” Jag är beredd att hålla
med Ronny Eriksson. Men då vet
jag förstås inte riktigt vad jag talar
om. Ebbe
A0209
Se7 x g6
Såg du Reportrarna i går? Det var
nära att jag skrattade högt. Just
detta med ren och smutsig kraft
poängterade jag visst i ett tidigare
brev. Naturligtvis kan man fråga sig
varför Sverige handlar så uppenbart
korkat - lägger ner svensk
vattenkraft och rena kolkraftverk
tillsammans med säker kärnkraft
och köper istället från Polen och
Danmark som då kan släppa ut
miljoner ton koldioxid extra.
Homo Idioticus är nog inte hela
förklaringen - det fordras en extra
portion Homo Idioticus Politicus eller hur det nu skall uttryckas. Då
kommer det någon och skyller på
marknaden. Men marknaden styrs
av politiska villkor. Om politiker
gör det lönsamt att köra med
kortsiktiga investeringar - då blir
det så. Det är ingen som helst konst
att styra t ex vår vattenkraft så att
den blir långsiktigt lönsam, men det
gör man inte.
I dag råkade jag in i ett TVprogram från Norge - Inaktiva
Barn.
D ä r vi s a d e m a n h u r vå r
bekvämlighet med TV, dataspel,
hjälmar, skyddsvästar o dyl skapar
slöa, klumpiga, ynkliga, ömtåliga
barn, som får samma besvär som
50-åringar - ont i ryggen, fetma.
Bättre förr? Ja, när det gäller vissa
saker som moral, heder, rent spel,
ideal - så tror jag att det kanske var
lite bättre förr - på 30-40-talet.
Men när det gäller teknik, miljö m
m så är det bättre idag - eller kunde
vara det - om inte våra politiker
vore så korkade. Är jag svart?
Hellre splittrad.
/alf
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E30
g5 x h4. Schack!
Jo visst borde det väl vara möjligt
för politiken att styra marknaden
med hjälp av ex-vis straffavgifter
respektive subventioner. “Ju förr
desto bättre”.
Är inte alls på skrivhumör. Känner
mig trött och hängig. Förmodligen
icke fullt frisk.
Ebbe
A0210
Kc1 - b1
Mycket mer blir det inte. Jag har
gymnastik genom snickeriarbete och
orkar inte använda hjärnan för
litterära utbrott.
Tråkigt att du är så trött - men tror
du inte att det är vanlig vårtrötthet?
Fast det är ju lite tidigt. Har du varit
på Kroppsprovningen ? Det gäller
att inte åka på böter eller gåförbud.
/alf
E31
Lh6 - g5.
I morgon åker jag med teaterföreningen till Helsingborg för att ta
del av teaterutbudet år 2000. Vi ska
övernatta på Hotell Mollberg. Jag är
tillbaka lördag kväll.
Ebbe
A0212
a2 - a4
Helsingborg - ack ja. Därifrån finns
många minnen - t ex från
seminariet, det tvååriga seminariet
som skapades för att råda bot på
lärarbristen. Det höll på i tio år min årgång var den sista. Och inte
fick vi fira genom att hyra en färja
och lägga oss mitt i sundet för att
supa till på svenskt intellektuellt vis
- nej det hade förra årets läraryngel
satt stopp för.
När jag gick in till rektor Hildinger
och bad om tillstånd att få hyra båt
för avhållande av traditionell fest,
skakade han sakta på huvudet och
sa: -Naj, se de kan de ente ble tal
om. De höll ju pau å gau rent
olyckelit förra året...
Han menade den berusade adept
som föll överbord och höll på att
drunkna i Sundet medan andra fulla

kompisar hejade på honom.
Polisen fick rycka ut och det blev ett
satans ståhej.
Vår fest fölls i seminariets lokaler.
Elever från småskoleseminariet i
Landskrona (enbart kvinnor) inbjöds
och tvingades att göra entre via en
stege - detta för att s k Counters
skulle
kunna
verifiera
sanningshalten av ett envist rykte eleverna fick endast bära yllebyxor
för sin rektor.
Counter-rapporten visade att ryktet
inte var sant - åtminstone inte på
fester.
En berusad Counter-avlösare påstod
med bestämdhet att han funnit
sådana som inte bar omnämnda
plagg alls.
Jag har sammanställt diger
korresondens för januari - 9 sidor.
/alf
E32
Sg4 - e3.
Jag ger upp. Men om det roar dig,
kan vi göra några drag till. Nu tycks
sjukdomen ha brutit ut. Vad det nu
är för någonting. Jag tippar
influensa. Jag måste gå och lägga
mig på direkten.
Ebbe
A0213
Influensa känner jag till. Vid den
här tiden förra året började den
grassera i min kropp. Så i år har jag
vaccinerat mig. Har inte du gjort
det? Jag känner med dig - vet hur
otrevligt det är.
Vi kan göra uppehåll eller börjja på
nytt eller fortsätta - du måste
bestämma. Vill du fortsätta drar jag
Te1 - e2.
Om jag lyckas låta bli missdrag så
vinner jag antagligen om någon
månad eller så.
Kan några journalpärlor muntra
upp?
- Lider av besvedande svära.
- Druckit ett glas rödvin på kvällen
t i l sa m m a n s m ed den kokt a
hummern.
- Liten knöl på höger sida av
vänster skalle.
- Patienten måste sova högt under
kudden.
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- Kan ej få ned hakan mot huvudet.
- Patienten har tidigare haft öron
men dessa har ramlat bort.
/alf
E33
Ja, gör du inga missdrag, så är det
vit vinst. Men vi kan ju göra några
drag till: Se3 - c4.
Efter att ha käkat en massa Bamyl
känner jag mig litet bättre nu. Men
svag i knäna (och huvet).
Journalpärlorna var roliga. Var har
du hittat dom?
Helsingborgs-historierna var också
roliga. Men jag tror inte, att dessa
eskapader skulle roa dig lika mycket
idag.
Så är det: Det var roligare förr.
Eller som det så vist heter: “Litet
roar ett barn”. Omvänt skulle det
väl då heta: Inte mycket (från
fordom) roar en gammal. Såvida
man inte blir som ett barn på nytt och då har man dessutom chans att
komma in i Guds rike.
Apropå roliga historier. Det florerar
många
skämt
ifrån
presidentvalkampanjerna i USA.
Det senaste lär vara den här
skämtteckningen: George Bush jr
står och konfererar med en av sina
propagandakonsulenter.
- Bush: Hur ska man förklara John
McCaines framgångar?
- Konsulenten: Han är sig själv.
- Bush: Om jag också skulle försöka
med det?!
- Konsulenten: Nej för tusan försök i stället att vara litet mer av
McCaine!
Stackars Bush! Den teckningen är
naturligtvis guld värd i en
valkampanj, som tycks ha mycket
litet med realpolitik att göra. John
McCaine ex-vis går till val som
krigshjälte. Heta, inrikespolitiska
frågor som rör skola och sjukvård
lär han helt undvika. Ja, sicket
spektakel!
Ebbe
A0213-2
b2 - b3
Blir du bättre av Bamyl - då är det
nog inte så farligt! Jo, jag vet -
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acetylslisylsyra lindrar det mesta.
Journalcitaten finns på avigsidan du fick adressen för några brev
sedan.
Visst är det så att de skämt man
hade roligt åt i ungdomen är
tämligen o-roliga när man blivit
visare.
Men det finns också en trend i vad
som är roligt. Det som var roligt för
en 30-åring på 50-talet är inte roligt
för en 30-åring i dag.
Presidenter och ledare i allmänhet
kan man fundera och förvånas över.
Varför fick Reagan Sovjet på fall?
Hur kunde Ryssland så länge styras
av Jeltsin - en fyllkaja med mycket
stark fysik? Hur kunde Nixon vara
så urbota dum att han spelade in allt
som sades i Vita Huset - med tanke
på vad han höll på med?
Och Clinton? Hur klarar en person
att hålla masken inför hela världens
skratt, löje och koncentration på
gentialier? Kanske är det så att man
måste vara skådespelar från början
för att bli ledare?
Jag vet att jag i en diskussion för
länge sedan provokativt hävdade att
ryska ledare var skickligare - de
måste vara fullfjädrade intrigörer
för att
a) klara livhanken
b) klättra till toppen UTAN pengar.
Amerikanska presidenter behövde
bara vara rika - skillnaden mellan
länderna vara inte så stor rent
praktiskt.
Men man kan hävda vilka dumheter
som helst. Barbara Tuchman har
skivit en av det bättre böckerna när
det gäller världens ledare Dårskapens vägar.
I dag har det INTE varit en bra dag
- ibland önskar jag att någon dag
var fri från huvudvärk. Några glada,
uppmuntrande tillrop:!
-Kom igen nu killar! Knäna i
knähöjd!
-Nöden har ingen djungel!
- Ni tre spelare bildar en kvardrat
på mittplan!
- Hurraa för fridrotten!
/alf

E1
Gitter inte räkna ut, om det finns
chans till remi: jag kastar in
handduken och spelar som vit e2 e4.
Jo, det där är ett intressant ämne:
vad är humor, vad är roligt?
Din historia fick mig att tänka på en
variant, en visa som Bengt Sändh
br u k a r fr a m för a i d i ve r s e
sammanhang:
“Kärringen (pigan?) satt på
gärdsgårn och sket;
drängarna var där och titta.
Kärringen vart förbannad och skrek:
Har ni aldrig sett en - gärdsgård?!”
Roligt? Tja, om man är på det
humöret.
“Dårskapens vägar” tyckte även jag
vara en tillförlitlig bok. Särskilt
minns jag hennes skarpsinniga
analyser av Vietnam-kriget, dess
orsaker och eskalering. En stor
tragedi var det förvisso: det var väl
omkring 2 miljoner vietnameser och
50 000 amerikaner, som fick sätta
livet till? Tala om “dårskap”!
Jo, jag är bättre igen. Jag får sådana
där influensaslängar(?) och går i
däck. Blir dock aldrig uträknad: är
snart på benen igen. Men sen
hamnar jag i det mer eller mindre
permanenta mellantillståndet:
Känner mig varken riktigt frisk
eller sjuk.
Det är för sorgligt, att du jämt ska
ha så ont i huvet! Är du säker på att
du tacklar problemet rätt?
Läste i tidningen häromdagen om
abstinensbesvär: har man haft för
vana att äta mycket tabletter, är det
n är mast oun dvikligt med
abstinensbesvär. Kanske har du
blivit drogberoende och fått just
abstinensbesvär?
Apropå besvär: Du ondgjorde dig
för en tid sedan över din klantighet
med struliga téburkar och dylikt.
Jag känner igen det där. Vi håller
för högt tempo. De där hastiga
rörelserna hörde ungdomen till!
Idag har jag kommit på ett nytt
gudsbevis (kanske något för
Guinness rekordbok?).
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Om vi erkänner, att vi har behov
utöver de materiella: då har vi
“andliga” behov; behov av “gud”.
Och existerar behovet av “gud”, då
existerar “Gud”. Vilket skulle
bevisas!
Ebbe
A0214
e7 - e5
Skönt att höra att du är bättre! Det
lät lite illa tidigare.
Jag vet inte om ditt GudsBevis är
nytt - jag har för mig att jag under
Spyken-tiden läste om någon filosof
som redan lagt beslag på idén.
Bengt Sändh är en sån där
kullerbyttehumorist - och sådana är
oftast roliga tiderna igenom. Berglin
är en annan.
- Jag har börjat spara i etiska
fonder. - Men för fan, Lennart, kör
du med förspel också?
Och mer från försäkringsvärlden:
-När jag stack ut huvudet genom
rutan, märkte jag till min förvåning
att den inte var nervevad.
Nej nu är jag för trött efter allt för
mycket snickerigymnastik.
/alf
E2
Sg1 - f3.
Nu är Hagge Geigert också borta.
Tillvaron känns litet fattigare. Varje
kändis lämnar ett tomrum efter sig,
tycker jag. De har ju funnits inom
r efer en sr amar n a. In gått i
världsbilden, det stora puzzlet.
Ebbe
A0216
d7 - d5
Det hade du inte väntat dig! Jo alla dör undan, visst är det så. Men
jag kan inte hålla med dig om hur
det känns när det gäller kändisar.
För mig är de film & TV-kontakter,
och antagligen kommer de att
fortsätta med sina framträdanden i
exvis TV-rutan. De dör aldrig på
riktigt liksom... Det är inte som när
en nära vän går till de sälla
jaktmarkerna...
Varje morgon innan jag stiger upp
brukar jag ägna några tankar åt
tiden som flyr, dagarna som räknas
ner till den sista. För det mesta blir
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slutklämmen den förlösande frasen Så Har Ytterligare En Dagjävel Gått
Åt Helvete...
Göran Persson har i Bryssel försökt
a t t l obba för d e s ve n s k a
spritrestriktionerna. Det måste vara
besvärligt att på ett vettigt sätt
försöka förklara varför svenskarna
är sådana idioter att de inte kan
klara sig gentemot alkohol - varför
de är så barnsliga, dumma och
inskräkta drängtyper. Hoppas att EU
ger fasen i honom!
Avslutningen på Fråga Lund var ett
ämne för nästa gång: Varför är det
så att människan i alla kulturer har
skaffat sig droger av olika slag? Vet
dom inte det?
Självklart är det så att människan
måste berusa sig/ bli på lyran/ trilla
under bordet/ bära sig åt som ett
svin/.. därför att hon inte står ut
med sig själv - med tanken på att
hon skall dö - med sin längtan efter
det ouppnåbara osv osv..
Hur är det med din influensa? Har
du även läst Tuchmans A Distant
Mirror (jag kommer inte ihåg vad
den heter på svenska)? /alf

beundrar för deras geialitet så har
hon en given plats bland historiker/
författare.
I dag har jag varit i Linköping med
hustrut - återbesök av mycket ringa
mening. Man åker 26 mil för att
några läkare skall titta på läkta sår
och kunna säga: -Det gjorde vi bra..
Det hela tog tio minuter. Bilfärden
tog tre timmar. Här kan man
verkligen tala om dagjävulen som
gått åt helvete.. Du har rätt - livet är
ganska grått just nu.
/alf
E4
Lf1 - c4.
Tack för korrekturet, som kom i
går. I kuvertet medföljde ett litet
tunt papper, som kunde påminna
om ett karbonpapper. Det var stort
som en liten handflata och hade
ungefär samma form. Ett misstag?

Hur hinner du med allt, när en
dagjävel gått åt helvete, redan innan
du kommit ur säng?

Jag har köpt den nya bibelöversättningen. Råkade slå upp
Samuelsboken och läste om David.
Det var en riktigt spännande
berättelse. Men hu så blodigt det
gick till i gamla Israel - på Herrens
befallning! Läsningen påminde om
“Sinue - egyptiern”. By the way kan David och Sinue ha varit
samtida? Var placerades Sinue i
tiden? David levde omkr 1 000 år
före Kristus.

“En fjärran spegel” äger jag. Läst
för länge sedan och har dessärre
nästan fallit ur minnet. Den handlar
m ycket om 1300-t a l et och
Frankrike. Var det något du ville
säga om den?

Idag var det mors födelsedag. Den
20:e fyller Elin 25 år. Hon har hyrt
studenternas gård i Skanör och
bjudit 30 pers. Inger lagar mat och
bakar så det står härliga till. På
lördag ska det forslas till Skanör.

Svensk alko-politik har jag redan
kommenterat: den provocerar till
kriminalitet.

Mitt hälsotillstånd är väldigt
svårförklarligt. Även en läkare
skulle nog ha svårt att diagnostisera
det. Jag är lätt illamående, har lätt
huvudvärk, är litet täppt i någon
bihåla och känner mig skör.
Sammantaget känner jag mig k y m
i g på ett sätt, som jag inte kan
förklara.
Jag tror, att jag har något slags
virus i kroppen - mer eller mindre
permanent. Mest permanent. Från
och till ploppar det upp och blir

E3
Nej, kanske inte. Well: Sf3 x e5.

“Alla säger att Jeppe super. Men
ingen frågar varför.” “Haffor gjor di
på dette viset?”
Ebbe
A0217
d5 x e4
Om Barbara Tuchman skulle man
kunna säga mycket - men det var
inget särskilt med just denna bok.
Bland alla personer som jag

7

mera kännbart. Hur som helst känns
det dj--t kymigt och konstigt: jag är
varken riktigt sjuk eller frisk. Men
det är tröttande och deprimerande.
Hypokondrikern har talat.
Ebbe
A0218
Lc8 - e6
Det lilla pappret var ett misstag.
Troligen var det en modell (om det
fanns en bild!) av en detalj, som jag
hjälpte en kund med.
David var nog senare än Sinhue,
som levde (tror jag) ca 1200 fK.
- Har jag berättat när jag läste
Bibeln - nästan hela? Jag tror det.
Gamla Testamentet är blodfyllt så
det skriker. Och judarnas historia är
helt fascinerande. Har jag berättat
hur de blev Guds engendomsfolk
och varför procenten intellektuella
är så stor bland judar?
25 år - vilken klang & jubelålder!
Jag skall tänka på dig när du svävar
runt med dotter Elin i en
födelsedagsvals på lördag.
Visst har du virus. Och det enda
som biter på de små rackarna är
acetylsalisylsyra. Så häll i dig
T r eo(Com p)! Men l ös i n t e
brustabletter i öl. Jag gjorde det en
gång och fick ångra det - det hände
på en resturang. Nu är jag för trött
efter en dags intensivt slit.
/alf
E5
Lc4 x e6.
Nej, du har inte berättat om din
läsning av Bibeln. Jag lånar gärna
mitt öra åt denna berättelse!
Nej, det blir inget valsande i
morgon för min del: Jag är varken
kry eller bjuden. F ö tror jag inte,
att Elin kan dansa vals. Ungdomar
nu för tiden kan inte dansa. De bara
står och hoppar på golvet.
Jag har nu lokaliserat det onda
(viruset?) till huvudet. Men jag
hostar inte, har inte ont i halsen och
heller inte snuva. Det måste vara
bihålorna - väl?
I dag har jag börjat med Rinexin
och Mucomyst (gamla, överblivna
rester). Och så har jag druckit
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mycket. Få se om det hjälper. Treo
Comp är väl receptbelagt?
Ebbe
A0219
f7 x e6
Om ungdomar och dans är vi
överens. Det lustiga är att i alla
tider har gamla visa gubbar som du
och jag ansett att ungdomens dans
är usel. Undrar vad Pia skall säga
om sina barns hoppande år 2015?
TreoComp är receptbelagt. När jag
var ung och kände mig förkyld
brukade jag lösa två dylika
brustabletter i ett glas whisky och
dricka det snabbt. I dag skulle jag
antagligen få hjärtstillestånd av en
sådan kur.
När jag gjorde lumpen på I12 i
Eksjö hände det sig att jag blev
förkyld och sjukskriven i grupp 2 över en helg.
Detta innebar att jag inte fick lämna
kompaniet - fullständigt vansinnigt
eftersom snåla smålänningar sänkte
temperaturen i kasernerna till 12
grader över lördag-söndag.
Jag gick in till kompanichefen och
anhöll om att få tillbringa helgen på
mitt förhyrda rum på Husargatan 4.
Han sa NEJ, viket var ovanligt
korkat även för en yrkesmilitär.
När alla kompisar lämnat luckan
gjorde jag likadant - inte skulle en
så dum person få bestämma över
mig. Jag gick hem till rummet och
hade en skön helg. Vid ett flertal
tillfällen kom kompisar upp och
meddelade att -Nu har dagofficeren
varit och frågat efter dig! Men vi sa
inget!
Söndag kväll anmälde jag mig och
talade om var jag varit. - Det blir
rapport på det här! sa dagarn.
- Jo sa jag, och förklarade anledning
och vad jag tyckte om dumma
militärer och att vissa tidningar nog
skulle gilla en god illustration på
militärt tänkesätt.
Dagen efter kallades jag till
regementschefen, vilket var ovanligt
för en sådan förseelse. Efter en lång
överläggning enades vi om 4 dar i
buren (normalstraff = 6, rabatt 33%
för icke kontakt av tidningar).

Buren är ett litet rum med en
järnsäng med spiralfjädrar, toalett,
pall och litet bord med BIBEL.
Rutinen är: Mat på rummet tre
gånger om dagen.
Madrass in kl 2000, ut 0600. Ljuset
släcks 2200.
Fången vallas 1 timme på
kasergården om han vill.
Under dessa fyra dagar hann jag
läsa Gamla Testamentet riktigt
ordentligt. Jag började med de
spännande Moseböckerna och
fortsatte med alla som behandlade
judarnas historia. Man kunde inte
ligga och läsa, resåren skar in i
kroppen. Korta stunder gick det att
ligga på sidan, med toapapper i
strumporna som kudde, och snurra
till andra sidan en gång i kvarten.
När jag vallades köpte jag cigaretter
- det hörde till. Väl tillbaka hade
man tio minuter på sig att gömma
dem, sen var det visitation.
Några stoppade jag i ryggen på
bibeln, några i ventilen - där jag
trodde att dom skulle hittas och alla
vara nöjda och glada. Resten lade
jag under fönsterblecket - man
kunde öppna det gallerförsedda
fönstret. In kom vakten och snokade
reda på mina skådecigaretter resten räckte i två dagar med lite
ransonering.
På morgonen den fjärde dagen stod
jag och tittade ut genom fönstret,
lugnt rökande min sista, och såg när
mina kompisar släpade sig över
kaserngården efter den djävligaste
fältmanöver man hittills hade haft
på I12.
Inte nog med att grabbarna hade
härjat ute i två dygn - nu skulle de
ha hinderlöpning över alla de
lastbilar man hade ställt upp över
hela gården.
Vad de gjorde resten av dagen vet
jag inte, men morgonen därpå när
jag var fri gick 90 % av alla
grabbarna till sjukan och det blev
ett satans liv i Expressen.
Som du förstår hade jag inget emot
att sitta i buren.
/alf
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E6
Dd1 - g4.
Det var en lumparhistoria som hette
duga! Men tänk: det måste ha hänt
52-53. Alltså för snart 50 år sedan!
Kan du fatta sådana tidsperspektiv?
Själv får jag nästan svindel vid
dylika tankar.
Ebbe
A0220
Dd8 - d5
Idag bli det inte mycket skrivet. Jag
tänker dricka njurte och ligga stilla
mest hela tiden. Ett mail ramlade in
- jag vidarebefordrar:
Jag fick nyss en uppmaning att
protestera mot högt bensinpris. Jag
skrev på och följer uppmaningen att
sända e-adressen vidare. Titta på
sidan http://www.aftonbladet.se/
namnlista/bensin.html så får Du ta
del av vad man vill protestera mot.
Det har väl ingen som helst verkan,
men det visar förmodligen att
väldigt många i Sverige tycker att
någon skall göra nästan vad som
helst för att få ner den höga
kostnaden att köra bil till ställen
man inte utan stora svårigheter kan
ta sig fram till. /Jan
Jag skickade, men mot maffian
kämpar man förgäves.
/alf
E7
d2 - d4.
Jag beklagar. Hur ofta anfaller
njurarna? Du har inte nämnt något,
så det är väl ett tag sen? Är det
snickerislitet som har varit den
utlösande faktorn den här gången?
Kan inte Birgit ta dig i örat, så att
du inte sliter ut dig totalt? Betänk
att du måste hålla dig vid liv i
många år till! Annars har jag ingen
att prata och spela schack med.
Du glömde att berätta om “Guds
eget folk”, judarna, och den höga
frekvensen av intelligens i deras
led!
Särlingen, avvikaren David tror jag
var en ättelägg till Sinhue. Han
sådde mycket vildhavre på sina
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resor. Det talas förvisso om egyptier
i Samuelsböckerna. Tja, vad vet
man.
Nu har jag börjat med näsdroppar
också. Jag inbillar mig, att det
hjälper.
I morgon klockan 16 skall jag utstå
revision av teaterföreningens
räkenskaper.
Vad kostade bensinen, när vi var
barn? 25 öre?
Ebbe
Aschack
Tyvärr har jag ingen regelbok för
schack, men är det så att om exvis
en vit bonde tar två steg och ställer
sig vid sidan av en svart, så kan den
svarta slå och ställa sig diagonalt
som vid vanligt slag?
Är det också så att detta drag
MÅSTE följa omedelbart, eller kan
svart vänta några drag? Vet du hur
det är med en passant - eller vad det
nu heter?
Troligen var det äpple som fick min
njura att surna till. Men den är
snart kurerad - nog skall jag hänga
med ett tag till med mail-schack!
Näsdroppar är en fantastisk
uppfinning. Birgit säger att jag inte
känner några dofter längre tack vare
att jag är missbrukare.
Bibelförklaring återkommer jag till.
/alf
EENPASSANT
Det är precis som du säger med
en-passant-slaget: Du måste göra
det i följande drag och diagonalt,
vilket innebär att din bonde hamnar
på d3. Men du säger inte, att du
gjorde det - så jag avvaktar ditt
drag.
Du missade väl inte galenskaparna i
kväll? Ja, dom är för tokiga!
Ebbe
A0221
Jaha - då slår jag en passant - e4 x
d4.
När jag slapp ur buren efter all
bibelläsning, så såg jag klart hur
allt hade gått till. Du minns kanske
min utläggning om Jesus och om
skapare och förvaltare?
Så här är det.

Det finns skapare och förvaltare.
Förvaltarna kommer hit för att
kontrollera och rapportera. -Hur går
det med skapelsen? Har det hänt
något kul?
De sänder sina många gånger
fejka de r a ppor t er t i l l si n a
uppdragsgivare - ibland hittar de på
egna spratt, som den gången då de
satte Maria på jäsning. Men
egentligen var den historien bara en
upprepad variant på tidigare
experiment. Den gången - för flera
tusen år sedan hette försökspersonen
Abraham.
På hitresan hade man diskuterat om
det skulle gå att styra utvecklingen
på Tellus n är det gällde
humanoider. Skulle man genom
riktad avel få en bättre ras, klokare
eller starkare? Hur skulle det gå till?
Efter långa diskussioner enades man
om att leta reda på EN stamfader,
isolera honom, och med lite kloning
skapa efterföljare. Allt detta står i
Bibeln - du kan själv läsa hur man
fixade Isak från en åldrad Sara, hur
man hade besvär med Lot och sitt
skepp - läs t ex 1 Mos. 19!
Men hur skulle man få dumma
humanoider att lyda? De måste
TRO! De måste frukta! De måste
vara övertygade om sin litenhet.
För att pröva om de verkligen hade
lyckats med Abraham körde de hela
teatern med offret av Isak. Sen kom
alla regler som måste följas osv och
det hela resulterade i ett kontrakt
med förvaltarna, som fick namnet
HERREN - Jahve.
Nu gick det naturligtvis inte att ha
kontrakt med humanoider - dessa
oberäkneliga, falska varelser. Inte
höll de några lagar. De var onda läs 1 Mos. 34!
Förvaltarna stack iväg och kollade
några andra områden - man hade
andra projekt på gång, bl a i
nuvarande Japan. Kanske gjorde du
också en resa hem för att
rapportera....
Efter ett antal Tellusår kommer de
tillbaka och man kan tänka sig vad
de sa till varandra. - Det var väl
själva satans helvetes vitingar! Har
dom inte hamnat i Egypten hela
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högen! Och är dom inte slavar till
råga på allt! Vad skall vi
rapportera? Vågar vi?
Man sände en försiktig rapport och
fick snabbt svar. ( Man behöver inte
kommunicera med ljussnigelhastigheten - det finns FÄLT
som inte påverkas av avstånd)
- SE nu till för helvete att få ut dom
ur Egypten och ordna upp den här
aveln! Ni får ta till vilka metoder
som helst, bara det blir resultat!
Ja sen kan du själv läsa - det står i
Bibeln - alltihop! Man skrapade
fram en lämplig person, Mose. Han
var intelligent, han var född i
Egypten, han hade kännedom om
seder och bruk, han hörde till
FOLKET, han var lagom feg och
lättpåverkad.
Med lite manipulation - lätt
övertalning - fick man honom att bli
motvillig ledare för projektet
- UTUREGYPTEN.
Det var inte det lättaste. Men jag
behöver inte upprepa allt som hände
- det är bara att läsa i Böckernas
Bok.
Hela tiden följde förvaltarna
händelserna, hjälpte till på alla sätt
- men så listigt att det verkade som
om det var Moses egna tricks.
Fast när hela folket var instängt vid
Röda Havet höll det på att gå rakt åt
skogen. Men dom hade fria händer,
förvaltarna. Alltså fixade dom till
ett kraftfält som hjälpte FOLKET
över till andra sidan men dränkte
förföljande vittnen.
Och nu skulle det bli andra bullar.
Här skulle bli regler som skulle
följas. Här skulle sorteras ut. Alla
svaga skulle rensas bort. FOLKET
skulle härdas i strider, umbäranden,
svårigheter. Man beräknade att det
skulle ta minst 40 Tellusår.
Läs hur det gick till när dom tog
upp Moses på berget och invigde
honom i en massa hemligheter, hur
dom graverade några stentavlor med
regler, hur dom hotade, lockade osv.
Och när han kommer ner - ja då har
dom glömt allt vad dom lovat
tidigare och kör med sina djurgudar
igen.
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Moses leder sitt folk genom öknen i
40 år, under eviga strider och kamp
för att överleva. Bara de starkaste,
klokaste har en chans.
Men de har ett övertag när det
gäller teknik. Moses och hans
närmaste, spejarna, har hemliga
vapen till sin hjälp. Hur gick det till
när man intog Jeriko? Inte kunde
man tala om vad det var som
sprängde murarna - nej, lite show
måste det vara, med lurblåsning och
marcher. Men när allt var klart - ja
då flög murarna i luften - lite
vanligt sprängmedel. (Om du läser
noga skall du se att muren var
dubbel, att spejarna hade god tid på
sig att minera den i förväg och att
de t o m hängde ut stubintråden för
att kunna tända på.)
Eller läs om den fantastiska
uppvi sn i n gen i MAKT och
HERRENS härlighet då Koran och
Datan gjorde uppror mot Moses
men straffades å det gruvligaste.
Så fick FOLKET, judarna, till slut
sitt förlovade land, Kaanan. Och
dessa fyrtio år i öknen svetsade
samman dem på ett vidunderligt
sätt. Bara för att testa hur man
lyckats med sin avel har dessa
för valtar e sen ar e or dn at
förskingringen. Nu är jag trött i
Bildt-fingret.
/alf
E8
Nej, som jag sa: din bonde hamnar
på d3 (ej d4). Men det är nog bara
ett skrivfel från din sida.
Jag slår tillbaka med hästen: Se5 x
d3.
Oj, det var mycket på en gång! Det
måste jag läsa igenom mer än en
gång och grunna på. Det var en
minst sagt fantastisk historia! Dina
källor? Menar du, att du har hämtat
allt själv ifrån Bibeln?
Som sagt: jag får ha litet tid att
smälta det här. Dock några
reflexioner i all hast:
Vem skapade “Skaparna”? Tror du
på interplanetarisk kolonisation
ifrån “Den tolfte planeten”?
Hur ser du biologiska relationerna
ut emellan Skapare, Förvaltare och

Humanoider (humanoider existerar
inte enligt Snille & Smak)?
Var för skapade Skapar n a
humanoiderna?
Så här är det, förstår du: David var
son till Farao (arab alltså!), som i
sin tur härstammade ifrån Kreta och
Grekland. Europerna invandrade
ursprungligen ifrån Afrika. Jesu far
var romare (kapten och bågskytt)
med germansk härstamning. Tala
om nätverk! “Ja, det är för tokigt”,
som han säger, Henry Vogeljazz.
Ebbe
A0222
Sg8 - f6
Du ställer en massa frågor som jag
inte har svar på - inte just nu.
Som vanligt klumpar livet ihop sig
för mig vissa tider. Just nu ligger
Birgit på sjukhuset, opererad i
underlivet, folk ringer och skall ha
anpassningar till sina CADprogram, brukspatroner går sönder
och
skall
repareras,
ombyggnadsrummet ser ut som ett
slagfält. Det är med andra ord lite
rörigt.
/alf
E9
Aldrig får man vara ifred: Dg4 - h3.
Jo, du verkar onekligen ha det litet
körigt just nu. Så låt inte mig ta upp
din tid. Skriv när du har tid och
lust! Nedanstående reflexioner skrev
jag redan tidigare idag. Så jag låter
dem gå iväg.
Mera reflexion:
“Här ska inte vara jude eller grek”.
Månne vi här att göra med de
ursprungliga antagonisterna? “Men
det skall finnas en till”, som det står
i visan. Kanske Brahma? Buddha?
Konfucius? “De tre vise männen”!
Men “de tre” har nog blivit flera.
Påven är romare - en tillfällighet?
Jesus kallas för “Hvite Krist” - för
att han var ljushyllt? Avvikelser
tolkades gärna som gudatecken.
“Hem till Afrika” heter en bok.
Kanske en fingervisning om att
kretsloppet ska sluta där det en
gång började - i Afrika. Det finns
ett par vackra afrikanskor i Osby.

10

Om jag skulle försöka sluta
kretsloppet där? Fråga om jag har
“chans”. Pippi Långstrumps pappa
är ju negerkung. Så varför inte?
Ebbe
A0223
Sb8 - c6
Vad gör afrikanskorna i Osby? Får
de vara i fred - jag menar om de är
vackra? Är det kanske fler som slår
sina lovar och vill sluta kretslopp?
/alf
E10
Sb1 - c3.
Jag ska fråga dem, om du hjälper
mig att formulera frågan. Men att
köra med “etsningar” är nog
hopplöst ute.
Jan Berglins skärmsläckare - är den
bekant? Om ej kan jag maila över
den till dig. Du läste väl Jan
Berglins “Second hand man” i Svd i
dag?!
Många fantasifulla hugskott har vi
ventilerat. Hur mycket som till
äventyrs kan vara sanning har jag
inte den blekaste aning om. Skulle
inte drömma om att föra några av
dem till torgs med så skralt på
fötterna. Men jag tycker det är kul,
att vi kan vara varandras bollplank
för dessa tankeblomster.
Vad ska man tro? Ibland tänker jag
så här: Allt vad jag tror, är jag
manipulerad att tro. Således: allt
vad jag tror är förmodligen fel. Så
vad ska man tro?
När jag betraktar tillståndet i
världen, tror jag i varje fall inte, att
“störst av allt är kärleken”. Nej,
sannerligen(?), sannerligen(?) säger
jag Eder: störst av allt är D u m s l
u g h e t e n!
Ebbe
A0224
Lf8 - b4
Dumslugheten ställer jag gärna upp
på! Jag håller med! Störst av allt?...
Du verkar osäker och vilsen i din
världsuppfattning. Det är mig lite
främmande. Båda har vi väl
funderat över livet och världen,
meningen med allt, hur det uppstått
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- ja hela konkarongen.
Jag tror på en individuell världsbild.
Det som gäller för mig gäller
BARA mig.
När du frågade om Skapare,
förvaltare, deras relation, vem som
skapade dem osv - så har jag inga
rediga svar. Jag har min världsbild
utifrån den information jag kan
tanka in i hjärnan och jag bygger
sedan en värld där allt måste
granskas och passa in.
För att börja med frågan om
LIVETS uppkomst, så har jag gått
på sannolikhet. Som jag skrivit
tidigare, kan ingen tänkande
människa tro att ett kylskåp, en
dator eller en röntgenapparat skulle
kunna uppkomma genom en slump,
genom att världen befriades från
människor och årmiljonerna
slumpartat blandade grundämnen.
Vi vet att en intelligens har skapat
dessa apparater. Då måste det vara
självklart att så komplicerade
varelser som växter, djur och s k
människor också är resultatet av
skapande intelligens - åtminstone
för mig.
Vi tror inte att ett kylskåp har
någon uppfattning om sin tillkomst,
det är bara en skapande intelligens
som kan fundera över sådana
problem. Och då är svaret på
frågan: Ja vi är skapade av någon
form av intelligens. Varför, hur, av
vem - och alla andra frågor som
inställer sig - där blir svaren osäkra
och skiftande. Fortsättning följer....
Blixt Gordon slår tilll....
/alf
E11
Sd3 x b4.
“Störst av allt”: det var retorik.
För mig är det inte självklart, att
växter, djur och människor är
resultat av skapande intelligens. Såg
du möjligen Novas (Vetenskapens
värld?) serie om livets uppkomst på
jorden. Den förklarade evolutionen
på ett trovärdigt sätt.
Men människan tycks ändå vara en
gåta: man har inte lyckats finna
“den felande länken”.
Kanske har du delvis rätt: När
evolutionen på jorden nått så långt

som till apan, fick Tellus besök av
“Den tolfte planeten”, d v s de som
du kallar “skaparna”. De skapade
människan/humanoiden genom att
korsbefrukta sig själv med apor. På
så vis erhöll man lämplig
arbetskraft att utvinna jordens
rikedomar.
Här kan man spinna vidare på din
tråd med “Skapare, Förvaltare och
Humanoider”.
By the way: Varför är vissa
människor så lika apor, grisar, etc.?
Kanske har du rätt. Kanske är vi
bara försökskaniner åt skaparna.
Mellan h än der n a kallar du
“Förvaltare”. Hitler, Stalin,
Churchill, Rosevelt, Mussolini,
Hirohito, m fl: ska vi uppfatta dem
som Förvaltare? Och åt samma
skapare?! I så fall - - -- - ja, säg du!
Ebbe
PS Vill du ha
skärmsläckare? DS

Jan

Berglins

A0225
Dd5 - e5!!!
Jag ser alla Nova och Vetenskapens
Värld, och visst går det att förklara
EVOLUTIONEN - den kan ligger
inbakad i ursprungsprogrammet för
LIV.
Men ingen kan få mig att tro att en
slumpartad räcka händelser - vissa
kemikalier i vissa prportioner under
vissa elektriska fält under vissa
a n dr a bet i n gel ser - skul l e
åstadkomma LIV, med förmåga till
duplicering, med möjlighet att
utvecklas enligt evolutionens lagar.
I dag håller man på med
intelligenta robotar - du har sett
Sonyhunden, som lär sig hela tiden,
hur den skall gå, undvika faror osv.
Du såg kanske även Nova om dessa
fantastiska robotar. Fantastiska? Är
det inte lustigt hur varje tid anser
att den är fantastisk - tekniskt sett!
Hur ser robotarna ut om 10- 20 100 år? Är det vi som sysslar med
humanoider - hur många författare
har inte talat om dessa robotar som
tar över och utrotar oss!
Mina berättelser eller min världsbild
är ett försök att binda samman allt
vad min hjärna fattar. Och då blir
det så här.
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För att Bibelns berättelser,
r appor ter n a om ett folks
astronomikunskaper (i Afrika),
azteker, medier, statistik kring
astrologi med mera med mera skall bli förståeliga så måste jag
anta att dessa skapare eller
förvaltare (de kan ju vara samma)
är inblandade i livet och universum.
Jag kan inte bortse från några fakta
för att få en livsåskådning. Men jag
skulle aldrig drömma om att
torgföra den - att skapa kult eller
någon löjlig religion.
Detta gäller bara för mig - och den
ger mig en trygghet - döden och allt
sådant skrämmer mig inte - bara
smärtan.------------Jag använder inte skärmsläckare,
men vill gärna ha BERGELINS!
/alf
E12
Lc1 - e3.
Din skapelselära förstår jag bara
inte. Hur menar du att L i v e t på
jorden har uppkommit? Men jag ska
fundera mera på det här tills i
morgon.
Berglins skärmsläckare bifogas.
Ebbe
A0226
Sc6 x b4
Kärnfrågan om livetsuppkomst är
SLUMP eller Skapande?
Ingen intelligens i universum
förutom den som finns hos oss,
Homo Idioticus?
Vilket vi än antar så har vi ingen
möjlighet att svara på följdfrågorna
eller att överhuvud taget begripa.
Jag har ju sagt hur jag antar att livet
har uppkommit - genom en
skapande intelligens som jag inte
har förutsättningar att förstå.
Sen har jag försökt att skapa en
acceptabel bild av denna tanke. Men
nu undrar jag: Hur anser du att livet
och universum har uppkommit?
I dag skall jag hämta hem Birgit
från sjukuset. Nu gäller det att städa
undan alla spår av en trivsam
ungkarlstillvaro.
/alf
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ABerglin
Jag glömde - tack för skärmsläckaren! Bland alla dessa onödiga
program är den trevlig att se på men ack så dåligt gjord programeringsmässigt; det är ingen
hacker som varit framme!
- Jag menar storleken på programet
- över 1 Mb! Den borde vara på
fjärdedelen.
Å andra sidan kan man ju fundera
på vissa usla program som styr en
del robotar här på jorden - ofta
kallas de Homo Sapiens - men bara
av dem själva!
/alf
E13
L å n g r oc k a d : 0 - 0 - 0 . D i t t
springarspel är som alltid förödande
effektivt!
Låt oss för ett tag lämna skapelsen,
Big Bang och dylika ting, som tycks
va r a ofr ukt ba r a för vi da r e
spekulation. Dina tankegångar om
Skapar e, För valtar e och
Humanoider är besläktad med den
teori, som läggs fram i “Den tolfte
planeten”.
Det vore intressant, om du kunde
spinna vidare på detta uppslag! Nu
ska jag strö litet reflexioner, ev
puzzelbitar och dylikt omkring mig:
Är det en
Asagudarna var
den romerska
lagtavlor; att
lärjungar; Karl
tipset, etc.?

tillfällighet, att
tolv till antalet; att
rätten hade tolv
Jesus hade tolv
XII; en tolva på

I grekisk och fornnordisk mytologi
avlar gudarna barn med människor.
Heroer kallas de i grekisk mytologi.
Hero = förvaltare?
Lämnade “Den tolfte planeten” (i
fortsättningen kallad “Tolvan”) kvar
några Skapare på Tellus? Hur
många? 1 plus 4?
Det verkar vara något mytologiskt
mysko med h a n d e n och dess 1
plus 4 fingrar! Kolla t ex
Kulturtubens (galenSkaparna) hand!
Man sträcker fram handen och
hälsar, etc. Man botar med
handpåläggning, etc.

på

det är att vara en 67-årig gubbe.
Ebbe

Eller startade Skaparna/Förvaltarna
medvetet konkurrens, tävlan, strid
och krig på jorden?

A0228!!
Jaha, så har jag glömt bort att hurra
på din födelsedag! Jag kan bara
skylla på allmän åderförkalkning,
depression eller något annat elende.
Alltså - hoppas att du har en bra
dag trots förlusten av dubbelsexor
(vitsigt!) och att du vänjer dig vid
det oundvikliga och lär dig trivas
med det.
Det var väl salvelsefullt så det
förslår.
Själv har jag varit 67-årig gubbe
alldeles för länge - och snart är det
tid att ta ett steg nerför trappan igen
- i maj.
Jag ser fram emot dina utskick redan fiskrepliken var rolig. I övrigt
väntar jag på att mina livsandar
skall få en kick - man skulle kanske
försöka med kokain?
Jag flyttar De5 - g5!!!
/alf

Gjorde Förvaltarna myteri
jorden, när Tolvan lämnat?

Nu ropar Inger, att maten är
serverad. Ebbe
A0227
Sf6 - e4
Min värld är mörk just nu och
schacket ger jag nästan förlorat.
Men är det inte din tur att vinna?
Din sista fråga i brevet svarar jag
JA på!
/alf
E14
Le3 - d4.
Du måste se saker, som inte jag ser:
Jag trodde det var jag, som var mest
illa ute. Mörkt? Har det hänt något
särskilt tråkigt?
Ebbe
Efarsk fesk
I dag 0228 har jag fyllt 67 år. Det
kändes roligare att vara 66. Då
kunde man fortfarande inbilla sig
vara dubbelsexig.
67 år. Det är litet svårt att fatta.
Tänk så många (24 455!) dagjävlar
som gått åt helvete! Dåligt
tillvaratagna. Jag borde nog
skämmas. När fyller du år?
Du verkar litet deppig. Jag sänder
dig några kåserier, som kanske kan
pigga upp. Det ena heter: “Farsk
fisk, frun! Sprallar i loudan!” (=
osant intygande/falskt vittnesbörd)
Det andra handlar om en gudfader
och är även litet mysko. Detektiven
i m i g u p p t ä c k t e , a t t vi d
konfrontationen endast tvenne
kroppsdelar nämndes o c h
framhävdes: nämligen knä och
Handen! Detta måste vara ett fall
för inrikeschefen och Säpo! Hur kan
en sådan gudfader få förekomma!
Känner myndigheterna till det här?
Apropå inrikeschefen har jag funnit
h a n s för svun n e t vi l l i n gbr or
(Christer Malmsjö). Bild bifogas i
brev. Visst är de lika?!
Nu ska jag försöka känna efter, hur
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E15
Kc1 - b1.
Dagen lider mot sitt slut. I flera
bemärkelser. Jag känner mig trött.
Inte är jag kry heller. Den där
virusen(?) är seg som tusan. Men än
så sprallar det litet i laudan.
Ebbe
A0229
Dg5 - g6
I dag kom ditt brev med
tidningsklipp. Christer Malmsjö är
verkligen en dubbelgångare till
Jonas! Och Jonas hade tidigare
skägg - när han var i 25-årsåldern.
Farsk fisk - det var ett fantastiskt
roligt kåseri i bästa Piraten-stil. Jag
kan bara inte låta bli att fundera
över bönnernas toleranta inställning
till dessa original - det var långt
innan rasismen uppfanns på
landsbygden.
Gudfaderhistorien blev jag inte
riktigt klok på. Hand, knä, ögon,
hjärna, huvud står det dock omtalat,
men på något sätt berör mig viss s k
galghumor illa.
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Men tack för vänligheten! I
söndagens SvD fanns en ytterst
intressant artikel som jag skall spara
och ev skicka till dig. Det handlar
om DNA.
Hittills har man ansett att endast 5
% av DNA utgörs av de 60-90000
aktiva generna, som styr vårt
beteende och våra liv i övrigt.
Resterande 95 % har man betecknat
som skräp-DNA - helt ointressant.
Men nu när man har kartlagt bortåt
3 miljarder baspar, börjar man ana
att det är “skräpet” som är förutsättningen för människans förmåga
att anpassa sig till nästan vilka
miljöer som helst.
Och tydligen är det inte likadant
inom övriga djurriket.
Det man ser är ytterligare ett bevis
på hur varje tid har sin egen
begränsade kunskap, sin egen
“sanning”.
Jag tycker att upptäckten är
glädjande i dubbel mening! Virus är
svårt att bli av med. Så vitt jag vet
är det bara TREO o dyl som hjälper
- och tiden förstås. Krya på dig - jag
tänker på dig!
/alf
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