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A1201
Kc3 - d2
På måndag kl 1100 tänker man
skära upp mig.
/alf

E1201
Sc5xb3!!
Du slår tillbaka: c2xb3.
Sedan: g5-g4.
Jaså redan på måndag. Då hinner
jag inte ta farväl av dig. Men om
du, mot all förmodan, skulle
överleva operationen: hur länge
tänker dom behålla dig?
Glöm nu inte att flirta med
sköterskorna! Det lär påskynda till-
frisknandet; det har jag läst i tidnin-
gen, så då är det säkert sant.
Likaledes har jag läst i bladet, att i
en småländsk småstad opererar en
kirurg, som går under namnet “Jack
the ripper”, därför att så få
överlever hans skalpell (han har
många skalper i sitt bälte). Men det
var nog inte i Eksjö; jag tror inte
det. Det var säkert inte Eksjö. Nej,
det finns ingen som helst anledning
till oro: det var inte Eksjö!
Ebbe

A1202
Jag ger upp nu och återgår till det
vi börjad för länge sedan då jag
skulle ha vit. Vi hann med två drag:
e2 - e4 e7 - e5
Nu drar jag Lf1 - c4
Även jag har hört de hemskaste
historier; t e x om Dubbelpelle, som
brukar använda en tvåbladig skal-
pell för att få extra mycket att sy i.
Kanske lika bra att ta adjö nu.
Adjö.
/alf

E1202
Adjö? I helsike heller. Så lätt
kommer du inte undan. Jag ska
plåga dig länge till med mina grymt
listiga schackdrag.
Som nu t.ex. med: Sg8 - f6.
Ebbe

A1203
Sg1 - f3
Operationen är genomförd efter di-
verse bludder. Berättar mer en an-
nan gång.
/alf

E1204
Va! Är du redan hemma igen? Jag
är naturligtvis idel öra inför detta
ditt operativa äventyr. Var det en
hyfsad skal-pelle? Vad blev det för
slags bedövning? Fick du till det
med någon sköterska?
Mitt drag: Lf8 - d6. Bra öppning!
Jag är redan illa ute.
Ebbe

A1205
d2 - d3
Du kan då överdriva. Ligger illa till,
va? Här är en kort redogörelse för
mina äventyr i den blodsbestänkta
operativrörelsen:
Jag anlände till Kirurgavd kl 900
som jag blivit tillsagd per telefon
-visserligen stod det 1100 på pap-
pret, men telefonsköterskan sa att
jag skulle komma 0900. Väl
framme fick jag reda på att det var
helt fel och att 1100 var det som
gällde. Jag hade BOK med mig för
ungefär 6 timmars brinntid, så jag
brydde mig inte.
1100 fördes jag in i en sal med
fördragbara skynken och blev till-
sagd att byta till de vackra
sjukhuskläderna. Har du sett deras
StRuMpor? Eller kalsonger? Ytterli-
gare en gubbe lades in mitt emot
mig. Sen kom en fyllig dam och sa
att jag skulle ha dropp. Trots mina
livliga protester tryckte hon ner mig
i sängen och stack hål på mig för
att kunna placera en sk kanyl, som
hon via slang kopplade till en
illavarslande vätska, som hela tiden
droppade.
Nå, jag läste och läste och läste.
Vid 1230 kom läkaren upp och sa
att det inte var säkert att dom skulle
hinna med mig - cancerpatienter
och annat hade fått förtur. Jag sa:
Då går jag hem nu.
-Vänta lite. Du kan få besked inom
en timme.
Efter tre kvart kom dom upp och
hämtade bråcket mitt emot. Han
hade bestämt sig för vanlig
ryggmärgsbedövning - var rädd för
obehagligheter med narkos.
Efter ytterligare en kvart kom två
damer in och sa: -Vi hinner, vi
hinner! Jag sa: Och så vet du att

ingen, INGEN får röra min
ryggmärg. Ni får gärna söva mig för
gott eller också låta bli men INGEN
rör min ryggrad!
De såg lite rädda ut - för att inte
tala om hur de grönklädda i
förrummet till det heligaste såg ut.
Det låg några andra gubbs där men
inte såg jag min rumskompis. Inte
hörde jag några skrik heller.
Nå, jag fick min narkos. Det jag
minns av det hela var att en
grönklädd person lade en mask över
näsa och mun - och i nästa
ögonblick vaknade jag upp och hade
ont i ljumsken. Jag kände mig pigg
och glad och på frågan om jag ville
ha smärtstillande tyckte jag att det
lilla som kändes inte var mycket att
bråka om.
Klockan på väggen visade 1600.
Tyvärr hade jag inte boken med
mig. En kvart senare rullade dom ut
en stönande ryggmärgsbedövning.
Han klagade över smärtor och annat
Sen rullades vi upp på ursprung-
srummet och man hällde i oss kaffe,
vatten och sa att vi skulle i kissa i
flaska - annars fick man inte gå
hem.
-I helvete tänkte jag och sa
- Ge mig den där påsaställningen så
jag kan få gå på toa som en
människa.
-Det klarar du inte, så en vitklädd
dam, som f ö tog blodtryck och puls
var femte minut. Hon blev lite
undrande när jag bad henne ta
pulsen i andra handen eftersom den
var lite lägre där.
De var fyra pers, som hade order
om att inte gå ut ur rummet så
länge som det var avsett att vi
skulle vakna. Ryggmärgen hade
jätteont och fick massor med
smärtstillande. Jag tog min bok och
läste en stund.
Min läkare kom upp och sa att det
gått bra och att han inte hade några
förhållningsregler. Han hade lagt in
ett nät och sytt med tråd som skulle
ramla av sig själv.
- Du får väl se om du vill ligga kvar
över natten.
-Jag går direkt, sa jag. Men de
vitklädda envisades. -Inte förrän du
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kissar. Då steg jag upp, lite darrigt,
och hämtade ställningen för droppet
och drog iväg mot toa.
-Hur går det? Är du yr?
--Inte mer än vanligt. Vill du
komma med och kolla kanske?
Så plockade dom bort nålen, jag tog
på mig och ringde till Birgit.
-Du måste ta hissen för vi är på
tredje våningen.
-Jag tycker bättre om trappor.
Så gick jag ner för trapporna och
åkte hem. Drack öl, åt gravad lax
och hade djävligt ont - fast det blev
mycket bättre när jag hade fått i
mig Treo.
Så satte jag mig vid datorn och
mailade till dig. På morgonen hade
det blött igenom lite, men jag har
inte sett efter hur det är under
bandaget. Hela dagen har jag haft
fullt upp att göra - bl a sålt ett
program till Roland Johansson i
Osby.
/alf

E1205
h7-h6.
Jaha, det blev en riktig pärs det där.
Velandet måste du ha upplevt som
väldigt påfrestande (åtminstone
hade jag gjort det).
Va da n  d i n  a ver s i on  em ot
ryggmärgsbedövning? Med anledn-
ing av din förkylning (slem i
luftrören) borde du ställt dig tvek-
sam till narkos. Jag fasar för narkos
med tanke på det där indiangiftet,
som förlamar all muskulatur så att
man inte ens kan andas själv. Men
du kanske fick en tredje slags
bedövning? Vid traditionell narkos
får man väl ingen mask över ansik-
tet?
Att omedelbart därefter knalla ner
för tre trappor, ja det är likt dig
-stolle!
Vid vilket företag i Osby finns
Roland Johansson?
Ebbe

A1206
Lc1 - e3
Om ryggmärgsbedövning: Birgit har
varit utsatt för det under tidigare
operation. Nu säger hon: Aldrig
igen! Grannen, Eva-Carin har också

erfarenhet: Aldrig Mer!
Hillman är en bekant till Sune.
Sune: -Den dumme jäveln gick med
på att FRIVILLIGT ta ett
ryggmärgsprov. Sen låg han sjuk-
skriven i en vecka och kunde inte
röra sig utan svåra smärtor.
Själv har jag varit utsatt för
nålbökande i ryggraden när jag låg
på Orup. Aldrig Mer! Rumskomp-
isen talade med sköterskorna om
hur besvärligt det hade varit med
ryggbedövningen - det tog tid och
flera stick innan man hittade rätt
ställe. Fy fan!
Curare används inte längre - om
man behöver ha denna effekt
används helt andra medel som ges
först när offret är totalt utslaget. Jag
har ingen aning om hur dom gjorde
- tiden från maskpåläggningen till
uppvaknandet är totalt borta.
Roland Johansson i Osby har
Bröderna Johanssons Träförädling
AB som bas.
/alf

E1207
Sb8 - c6.
En gång fick jag curare före narko-
sen. Det var för djävligt: kunde inte
andas. Därav mitt positiva tänkande
om alternativet ryggmärgsbedöv-
ning.
Ebbe

A1207
0-0
Menar du att du har varit utsatt för
det som blev en fantastisk
skräckupplevelse när  de tre
upptäckarna/läkarna testade curare-
narkos? Jag har berättat denna
fängslande historia åtskilliga gånger
för knäpptysta elever. Jag skulle
verkligen vilja höra mer om dina
upplevelser!
/alf

E1207-2
Sf6 - g4.
1969, eller 1970, opererades jag på
sjukhuset i Karlstad. För att elimin-
era några tatueringar gjordes
hudtransplantationer under narkos.
Innan jag rullades ner på operation-
savdelningen fick jag en spruta.
Efter en liten stund kunde jag inte
andas, inte tala, inte ens blinka. I

sista stund, som jag upplevde det,
fick jag ett sövande medel. Det var
en skräckupplevelse -det vill jag
lova!
Enligt vad jag tror mig veta,
används curare vid de flesta opera-
tioner för att ernå en avslappad
muskulatur. Men den injiceras först
när patienten sover och den konst-
gjorda andningen trätt i funktion.

När jag 1989 opererades för gallsten
i Hässleholm, bad jag läkaren ta
reda på vad för slags spruta jag
hade fått i Karlstad - och undvika
det medlet. Senare meddelade han,
att jag hade fått en spruta morfin i
Karlstad. Kan verkligen morfin ha
samma verkningar som curare?! Vet
du någonting om det?
Ebbe

A1208
Sb1 - c3
Läkaren hade alldeles säkert rätt.
Du kan INTE ha fått curare på ett
svenskt sjukhus på 70-talet, och
definitivt inte innan en narkos. Det
var detta stora misstag man begick
vid den första operationen på en
människa där curare användes.
Dosen måste avvägas ytterligt nog-
grant - då påverkar den inte de
fu n k t i on e r  s om  s t yr s  a v
ryggmärgen?, dvs andning och
hjärtverksamhet. Men man kan inte
viljemässigt röra NÅGON muskel.
Så du kan inte ha fått curare.
Morfin kan däremot ge den effekt
du talar om, en effekt som kan
förstäkas av människans psyke. När
du fick narkos upphävdes tydligen
panikkänslan och andningen fick en
chans.
Fortrfarande gör det djävligt ont och
mitt humör är långt under noll-
strecket.
/alf

E1208
Sc6 - a5.
Du har ont. Men fick du inte
utskrivet något starkare än Treo?

Varför fick jag en morfinspruta före
operationen? Jag borde ju ha fått
något lugnande/rogivande/sövande i
stället.
Ebbe
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A1209
Sf3 - d2
Jag fick två tabletter - lugnade och
sövande - innan dom rullade ner
mig. Kanske det var en mindre
vetande kandidat som hade hand
om dig? Kanske någon tog fel
flaska? Man vet aldrig med sjukhus,
läkare och rörmokare. Just
rörmokare har dåligt rykte - i alla
fall bland elektriker som installerar
Brukspatroner.
Mitt barnbarn Frida ville se hur mitt
sår ser ut så jag fotograferade det.
Då upptäcker jag att farbror doktorn
inte sytt utan endast satt ett antal
taperemsor över snittet för att hålla
samman sårkanterna. Inte underligt
att det blödde ordentligt första nat-
ten.
Nej, jag fick inget starkare - och
Treo är lika bra som morfin, det vet
jag efter att ha prövat. F ö bryr jag
mig inte så mycket. Det får gärna
göra ont - bara det inte spricker upp
och börjar bloa, som man sa när
man skar sig och var Old Shatter-
hand för 60 år sedan. Ack ja.
/alf

E1209
Dd8 - h4.
Idag har jag lackerat en bricka, en
hylla och ett kakställ. Det lackar
mot jul.
Ebbe

A1210
Sd2 - f3
Du lackar mot jul - och vad gör jag?
Provar Brukspatroner, bakar bröd,
talar i telefon, skriver fakturor,
köper julklappar m m. Gud (om han
funnes) give att man kunde dra i
tidstråden och snabbt halka förbi
denna månad! Men icke!
/alf

E1210
Dh4 - h5.
“Om Gud funnes”. Det våras för
Gud - om man får tro diverse
tänkare, som Ulrika Knutsson har
intervjuat i senaste numret av
MånadsJournalen:
Mitt i konsumtionssamhället finns
ett tomrum, en andlig torftighet,
som gör att allt fler lider av “gu-

domlig hemlängtan”. Och funda-
mentalisterna skär pipor i vassen.
Ebbe

A1211
Sc3 - b5
Jodå, det går i vågor - allt går i
vågor. Fundamentalism, tron på
Gud, klimatet m m. Så måste det
vara för att människan skall kunna
trivas i sin eländiga tillvaro -
förändring, förändring, mode, nytt,
nytt. Hurrah vad jag är trött!
/alf

E1211
Kort rockad: 0 - 0.
Det är möjligt att utvecklingen går i
vågor; att den har ett cykliskt
förlopp. Men medge att det inte är
helt egalt vilken våg som drabbar
en!
Nå, nu anlade du ett helsvart per-
spektiv: trots vågor hit och dit är
utgången given; livet är ett noll-
summespel. Men plus-minus tusen
verkar onekligen vara mera
innehållsrikt än ex-vis plus-minus
noll. Därför är ingenting helt
likgiltigt - om du förstår vad jag
menar.
Ebbe

A1212
Sb5 x d6
Kanske du tar med bonde, kanske
du tar annat. Jag vågar inte
förutsätta hur du gör.
Jo jag förstår hur du menar. Visst är
det skillnad på vågskvalpet i en
s om m a r v i n d  e l l e r  r yt a n d e
stormvågor i orkanvindar. Denna
tid är svart för mig i allt utom när
det gäller CAD. Vi har fått SAAB
bland våra kunder och det är ovan-
lig livligt med förfrågningar,
beställningar och besök på cadon-
e.se. Alltid något.
Men perspektivet på mänskligheten
i stort och smått är snett och vint.
Hur kan man tro att det någonsin
skall bli fred i Afghanistan? I
Mellanöstern? När det finns
människor som i skyddad säkerhet
kan leva ut sin djävulskap genom
att styra andra?
Sen har vi denna satans julhysteri,
som gör mig nästan galen. Att man

MÅSTE ha det så eller så, MÅSTE
göra så eller så. Och dessa julklap-
par som man helst skulle vilja
skicka till helt andra barn, sådana
som inget har, än till dessa som
redan har allt. Tindra med ögonen
unge!
/alf

E1212
c7 x d6.
Gratulerar till SAAB-kapet! Det
verkar stort. För stort kanske?
Ditt perspektiv på mänskligheten är
mig inte främmande. “Dock kunde
vi ock berätta // och klamra oss fast
vid detta: // att allt som är gudalikt
och stort // och som tänder till eld //
det har människan gjort.” (Ferlin)

Jag förstår inte riktigt, varför du
måste fira jul; varför du måste ge
julklappar till fel barn. Du har väl
aldrig varit rädd att vara motvalls.
Hur mår magen?
Ebbe

A1213
Lc4 - d5
Frågan är om Ferlin säger detta som
tröst i ett svart hål eller om han
över huvud taget har rätt i detta fall.
Nej det är inte lätt att förstå en
omöjlig situation. Och dumt av mig
att klaga över egen skuld. Alterna-
tivet till att vara motvalls och
måstevägrare är ännu värre. Tyvärr
finns det så mycket som man inte
kan tala klartext om i skrift - den
kan ju finnas kvar någonstans och
slå tillbaka. Ha det bra Ebbe!
/alf

E1213
Ta8 - b8.
Vad du försöker säga är för mig en
gåta. Emellertid tror jag mig förstå,
att det rör känsliga/delikata rela-
tioner, om vilka du inte gärna vill
tala klartext i skrift. Men när vi
träffas på tu man hand, vågar du
kanske lätta på tungans band. Dis-
kretion - en hederssak; jag för inget
vidare.
I kväll bjöd Osby Teaterförening på
jultallrik. Hur ser ert julbord ut?
Äter ni lutfisk?
Jag spelar nu schack simultant, d v
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s även med Svennis. Han leder: jag
inledde med en rejäl fadäs.
Ebbe

A1214
Le3 x a7
Jo, vi får tala med tungors mål när
vi träffas.
Märkligt att folk har tid med CAD.
Denna månad kommer att bli den
mesta sedan länge och det vill
verkligen säga litet - i jämförelse
med andra men MYCKET om man
jämför med sig själv.
Jo jag vet att Kjelle och Birgit
slafsar i sig lutfisk med gul äcklig
sås. Det luktar tvättstuga och senap-
skorn och alla tomtar håller för
näsan.
Jag kan inte hitta på någon lämplig
julklapp till dig i år - vi skippar
sådant tycker jag. Såvida det inte
känns bättre framåt eller efter nyår.
Jag har en liten teori om att detta år
är ett förhäxat år då djävulen har
födelsedag och firas och uppvaktas
av alla smådjävlar i hela universum.
Och detta spiller ut över en del
bakteriekulturer...
/alf

E1214
Nu är det något på tok: din Löpare
står på d5 enligt mitt bräde! Ditt
förra drag var Lc4-d5.
Lutfisk luktar tvättstuga. Det har du
baske mig rätt i! Kul iakttagelse!
Ebbe

A1215
Här är våra drag som jag hämtat ur
min schackbok - efter att ha kollat
alla våra mail så att det stämmer.
Jag kan inte hitta något fel. Kan
du? Jag har ju både en svart och en
vit löpare. Vill du göra om ditt
senaste? /alf

VIT SVART
e2-e4 e7-e5
Lf1-c4 Sg8-f6
Sg1-f3 Lf8-d6
d2-d3 h7-h6
Lc1-e3 Sb8-c6
0-0 Sf6-g4
Sb1-c3 Sc6-a5
Sf3-d2 Dd8-h4
Sd2-f3 Dh4-h5

Sc3-b5 0-0
Sb5xd6 c7xd6
Lc4-d5 Ta8-b8
Le3xa7 ?
E1215
Ursäkta! Jag hade redan slagit din
Löpare - hur det nu gått till. Så om
du tillåter, gör jag om mitt senaste
drag. I stället: Sa5 - c6.
Efter en titt i pärmen med vår
korrespondens noterar jag, att i
februari 2002 har den pågått i fyra
år! Tiden tycks med åren gå allt
fortare. Ebbe

A1215-2
Jodå det går bra att göra om.
Misstag har ju oftast drabbat mig....
Le3 - d2
Ibland tycks tiden dock gå långsamt
- som nu. Jag ser verkligen fram
mot att dett år skall ta slut. Enda
ljuspunkten är CAD-försäljningen,
som denna månad slår rekord.
Tyvärr har jag inte haft tid och ork
att samla ihop vår korrespondens
-kanske beror det också på att vi
inte haft så många heta diskussioner
om olika företeelser. Vi känner oss
tydligen båda desillusionerade och
trötta på världens elände.
/alf

E1215-2
Ta8 - b8.
Grattis till CAD-framgången! Hur
länge klarar du av expansionen på
egen hand?
Fyra år: tänk det är lika länge som
vi gick i realskolan. Vilken skillnad
på tidsrymder! Realskoletiden
förefaller ju ha varit minst 4 gånger
så lång! Vi kan nog inte fatta tid.
Jo, vi har nog gått igenom det mesta
eländet vid det här laget. Svårt att
hitta nya infallsvinklar för att det
inte bara ska bli omtugg.
Men visst läser/hör man fortfarande
om många intressanta ting och
företeelser, som vore värda att ta
upp. Problemet är ofta att vi inte
läser samma tidningar. Det tar emot
att först redogöra för innehållet i en
lång tidningsartikel och först
därefter kunna komma med egna
reflexioner och kommentarer.
Ebbe

A1216
a2 - a4
Visst har du rätt om tidningarna.
Men det är väl också så att vi så väl
vet den andres åsikter så att det
känns litet onödigt att ta upp vissa
ämnen -precis som du säger. Och
tiden är relativ. Visst förefaller de
fyra åren i realskolan mycket längre
än våra korrespondensår. Men det
beror nog på att minnet av
ungdomsåren fyller ett mycket
större utrymme i hjärnan än nuvar-
ande år - man minns mindre och
mindre.
Jag kan mycket väl läsa om en bok
som jag läste i ungdomen och
minnas varje situation, men det
händer också att jag börjar läsa en
bok som jag läste för ett år sedan
och inte märker omtugget förrän
efter några kapitel. Sorgligt, sorgligt
- men så är det också juletid.
/alf

E1216
a7 - a5.
I kväll har jag sett “Den siste
mohikanen” på TV4. Det var litet
sentimentalt, eftersom det var den
första bok jag ägde - eller om det nu
var “Hjortfot”. JF Cooper skrev
boken redan år 1826, vilket
förvånar mig något.
Ebbe

A1217
Ld5 - c4
Blandar du inte ihop saker? Hjortfot
var väl Edvard S Ellis skapelse och
Hjortdödaren hade James Fenimore
Cooper till pappa? Eller?
Jag har inte kollat någonstans - å
andra sidan är jag inte bibliotekarie.
Det fanns flera böcker med Hjortfot
men Cooper skrev väl bara fyra-fem
stycken - egentligen för vuxna.
Stigfinnaren var en och Prärien en
annan.
Tyvärr upptäckte jag inte filmen
förrän vid tiotiden och då fortsatte
jag med Englunds Ofredsår. Det har
blivit mindre och mindre TV för
min del. Men jag såg de fyra+en
författarna som satt och spånade.
Såg du? I så fall kunde det var kul
att diskutera deras prat - t ex Gunter
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Grass´ underliga jämförelser mellan
Bosn ien -Ruwanda-Wor ldTrade
Center. Troligen dör jag av detta
satans ljumsksnitt.
/alf

E1217
b7 - b6.
Cooper har inte författat “Hjortfot”
(däremot “Hjortdödaren) och det
skrev jag inte heller: jag namngav
inte författaren till “Hjortfot”.
Vad gäller filmen missade du inget
väsentligt. Du gjorde rätt i att läsa
Peter Englunds “Ofredsår” i stället:
en stark läsupplevelse!
Nej, jag såg inte 4+1 författarna.
Var det en förlust?
Lyckades inte operationen?
Ebbe

A1218
h2 - h3
Författarsamtalet var nog ingen
större förlust. Den ende av dem som
jag sympatiserade med var Vida
Naipul (om det nu stavas så). Han
har enligt min mening en klar och
konsekvent uppfattning om olika
länder, välstånd, fattigdom, terror-
ism m m. Nu vet jag inte så mycket
om honom - mer än det jag hört
honom säga i intervjuer och vad
resencioner och kritik har pekat på.
D e t  f a n n s  m å n g a  a n d r a
indianböcker i ungdomen. Kommer
du i håg Gula Vargen? Eller
Öknens Ande?
Jag tror att jag minns varenda bild i
Sagabibliotekets upplaga - alla dessa
fantastiska illustrationer som man
stirrade på tills man var med och
deltog i händelserna. Eller jämför
den gamla upplagan av Robinson
Crusoe med den löjliga videon som
nutidens barn bjuds på! Blää.
/alf

E1219
F n kan jag inte tänka på att spela
schack. Inger ligger allvarligt ska-
dad på intensiven i Lund med
komplicerat benbrott och skallska-
dor. Hon blev (gåendes) påkörd av
en bil i går kväll här i Osby vid ett
övergångsställe.

Jag har vakat hos henne nästan ett

helt dygn. Nu är jag tillfälligt
hemma i Osby för att hämta diverse
ting. I morgon kör jag till Lund och
bosätter mig hos Jens (och Inger) ett
tag framöver. Jag är så förtvivlat
ledsen.
Ebbe

E1220
Sg4 - f6.
Idag har jag fått lugnande besked
om Inger. I morgon flyttas hon över
till Ortopeden i Kristianstad. Och
jag flyttar således inte till Lund.
Ett schackdrag om dagen ska jag
nog orka med.
Ebbe

A1220
Det var då för väl att du fått
lugnande besked! Jag har tänkt på
dig och Inger med jämna mellan-
rum hela dagen. Nu har jag nyss
kommit hem från besök hos gran-
nen och läst ditt mail. Är trött och
lite full. Jag återkommer med
schackdrag i morgon. Hoppas att
allt ordnar upp sig! Det är för
eländigt med dessa lagar som alltid
får motsatt effekt mot vad våra
idiotiska politiker avsett.
Har du tänkt på att sedan man
införde knivförbud så har det skett
en markant ökning av kniv-
skärningar? Och att praktiskt taget
alla ungdomar bär stora knivar?
/alf

A1221
Dd1 - e2
Kanske du håller med mig om att
detta år är ett satans olycksår - alla
drabbas mer eller mindre av elände
- även om man inte bor i Sundsvall.
Hur blir det för er i jul? Kom-
plicerat benbrott och skallskador -
det låter inte som om Inger skulle
bli bra i första taget. Vad har du fått
för besked om framtiden?
På söndag åker vi till Stockholm
men det känns inget vidare roligt i
detta väder. Jag antar att du är
mycket trött efter vak och oro. Tänk
inte på schack -det kommer troligen
åtskilliga dagar för detta framöver.
Ta väl hand om Inger! Hur kunde
det hända?
/alf

A1223
Nu på söndagsmorgonen åker vi till
Stockholmet. Jag förstår att du har
det besvärligt och jag tänker på dig
och Inger väldigt ofta. Hoppas att
allt kan ordna sig så småningom, att
detta år skall avlösas av ett nytt och
bättre. Jag önskar dig och din familj
allt gott man kan tänka sig!
/alf
PS. Ditt julkort var det bästa -
mycket bra!!

E1224
g7 - g5.
Har övernattat två nätter hos Inger
(samma rum) på Ortopeden i Kris-
tianstad. Är bara hemma tillfälligt
för att fräscha upp mig.
Jo, jag är mycket rädd om Inger.
Det värsta är att hon inte är det
själv.
När jag skriver detta, är du redan i
Stockholm. Jag hoppas att du får en
trevlig och fridfull jul!
Ebbe

A1227
Ta1 - a3
Du har haft en mycket ovanlig jul
förstår jag när jag läser ditt mail -
nyss hemkommen från Stoockhol-
met. Jo julen var trevlig och fin för
oss. Hur är det med Inger? Hur
länge skall hon ligga på sjukhus?
Hör hon till det folkslag som vägrar
tro på läkare? Vill hon redan åka
hem och börja jobba?
Det är många frågor som poppar
upp när jag tänker på er. På söndag
är det tid att ut och resa igen.
/alf

E1227
Sc6 - d4.
För Ingers del tycks den akuta
krisen vara över. Hon mår efter
omständigheterna väl, som det
heter. Men benbrottet är otäckt/
komplice-rat/svårläkt och skallska-
dorna är ännu inte klarlagda.
“Bestående men” är nog ound-
vikliga. Ja, det är för sorgligt/
tragiskt. Jag gråter jämt.

Som om inte det vore nog, har
“barnen” varit hemma och drama-
tiskt ökat eländet. De (främst Elin
förde ordet) kallade mig “svin” och
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“hatade” mig!
Jag förstår ingenting: jag har aldrig
gjort dem något ont. Tvärtom tror
jag att de har haft bättre barndom
och uppväxtförhållanden än de
flesta. Men man försöker insinuera
annat.
Ex-vis flyttade Elin hemifrån (trots
att hon ensam disponerade rummen
plus toalett på andra våningen) och
hyrde egen lägenhet i Osby sista
året hon gick på gymnasiet. Vad fan
skulle folk tro?! Vem skulle dom
tro? Jag vågade aldrig prata om det,
ty varför skulle Elin fly hemmet, om
hon inte hade skäl/orsak till det?
Inger menade, att det var bara så att
Elin gärna ville ha något eget.
Därmed fick jag låta mig nöja, trots
att jag kom att framstå som en
misstänkt och suspekt figur.
“Sonen” stod och såg hotfull ut. Det
verkade som om han ville försöka
klå upp mig. Han påstod, att jag
slagit honom som barn. Det är
visserligen sant, att jag vid något
tillfälle slog honom i baken. Men då
hade han också formligen tiggt om
stryk.
Det hela är, som du kan förstå,
minst sagt obehagligt. Och jag fattar
ingenting. Det är som en Kafka-
mardröm. Hur bemöter man lögn
och nonsensprat? Hur bevisar man
sin oskuld? Helt klart vill de mig
illa. Det verkar som om de vill
försöka “knäcka” mig. Men varför?
Och vem kan tro något sådant? Kort
sagt: jag ligger illa till, om jag för
saken till torgs. Fy fan! Nu tror jag
på ondskan!

Ska jag verkligen tro, att dessa
avskyvärda typer är mina barn?! Jag
kan omöjligt känna igen mig själv
(inte heller Inger) i dem. Hur tusan
ska jag kunna umgås med dem i
fortsättningen?! Bara jag tänker på
det, blir jag illamående, får
hjärtklappning och ont i magen.

Inger får naturligtvis inte oroas i
nuläget (vilket jag nogsamt
inpräntade i dem). Hon har det
djävligt nog ändå. Men hur vi ska
lösa detta på sikt är för mig en gåta.
De där tre är väldigt “puss- och

kramiga” med varandra. Det känns
som “tre mot en”. Jag undrar om
det inte kommer att leda till
skillsmässa. Vilket kommer att ta
knäcken på mig. Men det kanske är
det som är syftet.
Ebbe

A1228
Hallå Ebbe!
Sf3 x d4
Jag har läst ditt mail flera gånger
och jag vet inte vad jag skall svara.
Du har tydligen drabbats dubbelt av
detta julhelvete. När vi åkte till
Stockholmet hörde vi på radio, där
man intervjuade människor som
berättade om alla konflikter som
bryter fram i juletid. Och vi tänkte
då på hur vi mist (nästan) vår son
Jonas som uppfört sig ungefär lika-
dant som din Jens. Det har fått
Birgit att gråta nästan oupphörligt
över allt han vräkt ur sig per telefon
och via mail. Men du har fått detta
slag under bältet på ett värre sätt
om jag förstår dig rätt.
Men ---Skiljsmässa? Det är väl en
sak mellan dig och Inger? Det har
väl hatiska barn inte med att göra?
Flytta hemifrån? Våra barn, Pia och
Jonas flyttade också långt innan de
hade gått ur gymnasiet. Men Pia
kom i alla fall tillbaka på något sätt
och lärde sig på en kurs hur man
behandlade sina föräldrar. Jonas
däremot...
Barn är inte alltid en välsignelse.
Åter - jag vet inte vad jag skall
säga. Det förefaller så obegripligt
och jag har svårt för att trösta eller
hjälpa. Tror du inte att deras reak-
tion är överdriven och en följd av
olyckan? Håll dig lugn och svara
inte på uppenbara idiotier!
Om du vet att du inte har behandlat
någon illa finns det ingen anledning
att ta åt sig. Jag vet alldeles för lite
för att råda...
Även detta satans år tar slut och
man måste bara hoppas på att det
blir bättre. För sämre kan det väl
knappast bli. Jo - vädret förstås.
Låt dig inte knäckas - låt ingen
triumfera i ondska -om nu detta
verkligen är syftet och inte ett utslag
av sorg, frustration och vilsenhet.
/alf

E1228
e5 x d4.
Har just kommit “hem“(?) efter
sjukhusbesök. Det får mig att tänka
på Schopenhauers ord: att leva är
bara att pendla emellan lidande och
leda. Han menade, att befrielse ur
eländet blott kunde ske genom att
förneka viljan till liv. Trots sin
orimlighet är det en ganska rationell
tes - synes det mig.
Jag blev mycket förvånad över dina
barnkontroverser: ni far ju och
hälsar på varandra stup i kvarten!
Då kan det väl inte vara så farligt
med misshälligheterna?
Nej, då är min situation nog bety-
dligt värre/allvarligare. Hur hitta ett
modus vivendi? Jag är både ledsen,
arg och bitter. Det hade varit så
roligt med en son och en dotter. I
stället har det blivit ömsesidig aver-
sion.
Du tror att du blev bortbytt på Orup.
Jag tror att mina barn blev bortbytta
på BB. I annat fall måste det ha
skett en slags mutation. Eller in-
semination.
Inte så sällan ser jag i massmedia
personer, som jag tycker känna igen
mig själv i: han kunde vara min
son! hon kunde vara min dotter!
Och då kan jag tycka om mig själv -
mycket. Vad är nu detta för fantasi-
foster? Jag får bestämt beställa tid
hos en psykiater. Och få en ny
idiotstämpel. Då blir jag dubbel-
idiot. Och så småningom - jube-
lidiot!
Nej, i stället har jag lust att be allt
och alla att dra åt helvete! Eller dit
pepparn växer! Jag har inga illu-
sioner kvar. Men va fan: “keep
swinging” som hon sa - flickan.
Ebbe

A1229
De2 x h5
Antar att du tar tillbaka: Sf6 x h5.
Då blir mitt drag Ta3 - b3.
Nej du har det betydligt värre. Vi
åker inte längre till Malmö - där är
det tydligen totalt stopp för all
kontakt. Jag gitter inte analysera
eller tala om det. Jag kan bara
beklaga din situation och hoppas att
det på något sätt blir bättre. Kanske
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när Inger blir frisk och kry igen...
I morgon tidigt åker vi till Sune och
Gun för att dricka nyår som vanligt.
Skönt att få umgås med människor
som man trivs med.
Är dina barn i Osby? Bor de
“hemma”? Måtte det bli bättre för
dig och måtte du hitta ett sätt att
komma förbi.. Jag tänker på dig.
/alf

E1229
Jo, och jag fortsätter med: Kg8 - h7.

Idag har jag åter varit ute och
pendlat. Och så kommer det att
fortsätta ett antal veckor framöver.
Nej, Jens har återvänt till Lund och
Elin till Göteborg. Men de ringer
till Inger varje dag. Jag kan inte
tänka mig att träffa dem förrän de
har förklarat sig och bett om
förlåtelse.

Jag är så trött, nästan utmattad, till
kropp och själ. Det känns som om
jag deltar i ett spel - som flip-
perkula! Jag är så trött på alltihopa,
att jag bara skulle vilja försvinna.
Ebbe
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