
Internet mail Ebbe - Alf september 2002
E020902
Dc3 - b3.
Det har varit två ganska så full-
matade dagar - med mycken
naturskönhet, många sevärdheter,
mycket bad och mycket sol. I kväll
har jag solfeber. Är du välbekant
med Simrishamn förresten?

Bortgångna bilförare igen. Jag kan
bara se tre förklaringar: 1) synfel
(får beställa tid hos ögonläkare), 2)
dubbelgångare, 3) tillvaron har di-
mensioner som är mig obekanta.
Ebbe

A020903
f7 - f5
3 förklaringar om döda bilförare?
Varför inte min, som är den mest
troliga!
I Simrishamn har jag varit några
gånger, när grannen Blomstrand
hade sommarhus i Kivik. Vi var
ofta på besök och åkte runt på
Österlen. Sen vet jag att Simri-
shamn har ovanliga lösningar på
något - var det inom skola, vård
eller omsorg? Fan vet. Vad gör man
när t o m lusten att klaga
försvunnit?
/alf

E0903
a2 - a3.
Fortsatt värme. Pressande. Men
snart nog kommer ruskvädret.

På tal om bortgångna bilförare så
har jag funnit en fjärde förklaring:
ansiktsmask! Jo, jag såg ett program
i TV (eller var det en tidningsar-
tikel? Närminnet!) som handlade
om gummimasker (eller något
liknande material). Det är otroligt
vilka snarlika kopior man kan göra
av män-niskor!
Detta alternativ medger ett mera
spek t a ku l ä r t  scen a r i o:  Ja g
tvärvänder bilen och tar upp jakten.
Mr X har koll på detta och sliter i
god tid av sig masken. Jag kör upp
jämsides. Vi stirrar på varandra; jag
på en totalt obekant människa. Jag
fruktar för mitt förstånd; kör hem
och tar mig själv av daga. Livet
(och döden) som maskerad, som
teater? Vem vet.

Vilka möjligheter erbjuder inte
denna teknik de kriminella! Vilka
möjligheter att “sätta dit” mis-
shagliga, resp att skaffa alibin!

Teknologin är verkligen på gott och
ont. Till det negativa hör att den är
elitistisk, skapar ojämlikhet, vilket
kan förringa demokratin till en ren
formalitet. Snart nog sprattlar vi
hjälplösa i teknikens nät och lever
otryggt i ett mycket sårbart
samhälle. Teknikerna kan ta sig
friheten att diktera villkoren. Gyl-
lene tider stundar för tekniker, ter-
rorister - och polisen. Det är för-
modligen ingen tillfällighet, att man
redan börjat tala om “de närande”
och “de tärande”. Det är “vi och de”
som gäller. Sen kan vi gå och rösta
så mycket vi vill - det har föga reell
betydelse.

Det ständiga talet om forskningens
frihet har inte övertygat mig. Frihet
för vem och i vad syfte? Du kan väl
din 1984? : “Frihet är slaveri”.

Så sent som för 60 år sedan tog sig
ett “kulturfolk” före, att mörda mil-
joner “untermenschen”. Det är så
ofattbart, att jag saknar ord att
kommentera detta. I sammanhanget
kan man bara beklaga bristen på
självkritik.

“Självkritik” är f ö en stor bristvara.
Men de som har den, går det
förmodligen sämre för. Varför är
allt en trasa?
Ebbe

PS Förhoppningsvis är  min
världsbild felaktig. Rätta mig gärna
om jag har fel!

A0904
g7 - g5
Jag har ett annat alternativ när det
gäller din biljakt: Du vänder bilen,
sätter på dig din egen gummimask
och kör upp jämsides. Väl där tar
du upp din pipa och pekar på mr X
samtidigt som du ler sardoniskt
(man gjorde så i Nick Carter-
böcker).
Mr X blir vettskrämd av att se bin
Laden med revolver, kör omedlbart
i diket, vurpar mot en klippa och
dör i eldslågorna från den explod-

erande bensintanken. Du tar av dig
masken, vänder bilen och kan
fortsätta din färd medan du lugnt
stämplar en ny dödskalle i instru-
mentpanelen - ytterligare en i raden.
Du startar bandspelaren med Mo-
zarts Rekviem
Din världsbild är väl inte så tokig -

om du bara inte hade fått för dig att
man kan tala om TEKNIKERN och
tekniken som man kunde göra på
1500-talet. Du jämför TEKNIKER
med polis och terrorister.
Polis är ett yrke med ganska snäva
definitioner - samma gäller terroris-
ter förutom när det rör sig om
motivation. Men tekniker? Inom
vilket område?
Det måste finnas hundratusentals.
Du kan vara tekniker när det gäller
röntgenutrustning, tillverkning av
luftcylindrar, TVapparater osv.
Menar du att alla dessa yrkesmän/
kvinnor har något gemensamt? Men
det är ofta så debatten förs t ex
bland politiker - man talar om saker
som man inte begriper. Och vad har
tekniken med demokrati att göra?
Jag begriper inte kopplingen.
Däremot kan jag förstå rädslan hos
en del människor när de känner sig
manipulerade, när de inte kan
avgöra vad som är sant eller falskt,
propaganda, reklam osv.
Närande och tärande trodde jag var
uttjänta ord vid det här laget. Var
det inte i slutet av 80-talet som de
var populära?
Återigen: Mänskligheten är en bak-
teriekultur. Det enda spännande
med den är att se hur den utvecklas
- hur det går är mig ganska
likgiltigt.
/alf

E0904
Sc4 - a5.
Du ska då alltid vara värst vad
gäller raffel.
“Vad har teknik med demokrati att
göra?” Jo, jag menar så här: tänk
dig ett företag/samhälle där det
mesta är datoriserat, men endast ett
fåtal “kan” datorer: konstrurera,
programmera, reparera, etc. Det är
inte svårt att föreställa sig, vilket
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övertag detta fåtal får. Denna
ojämlikhet gör att demokratin sätts
ur spel eller blir en chimär. “Kun-
skap är makt” är ett gammalt känt
begrepp.

Tekniken står också som huvudans-
varig för vårt sårbara samhälle.
Nam-nam för terrorister. Detta kan i
sin förlängning ledda till en polis-
stat, vilken till gagnet, om än ej till
namnet, sätter demokratin ur spel.

Hur viktigt är det då att slå vakt om
demokratin? Se det är en annan
fråga; en samvetsfråga för i synner-
het politikerna.
Håller man demokratin så helig som
man säger? Ovisst. Däremot tycks
man negligera farorna och immit-
erar strutsen. Eller kanske har man,
mer eller mindre medvetet, gett
upp? Ebbe

A0905
Sd5 x e3!!!
Synd på din fina mattställning! När
var det demokrati infördes i exvis
Sverige? Var det 1921 då även
kvinnor fick rösträtt? Vem bestämde
innan? Hur var det förr - ju förr
dess bättre? På 1800-talet? 1700?
eller tidigare?
De enda som hotar demokratin är
männen som har vapen, militär och
polis. Tekniker med specialkunska-
per på vissa områden har så vitt jag
vet aldrig hotat demokrati. Däremot
finns det väl åtskilliga exempel på
när männen med tillgång till vapen
gjort slut på demokrati. Men visst.
Antag att ställverkstekniker slöt sig
samman och ville ta över Sverige
genom att stänga av alla kraftsta-
tioner. Eller att alla bönder enades
om att inte sälja matvaror längre.
Eller att... Hur troligt är det?
Men du menar kanske att tekniken
ger galningarna nya möjligheter att
djävlas? OK, men det är ett annat
scenario. Varför tror du att det bara
är ett fåtal som kan det här med
datorer? När man redan på
lågstadiet börjar undervisa om allt-
sammans? Visst finns det hackers
som försöker djävlas, men deras

attacker är ganska snälla i
jämförelse med dem som använder
kulsprutepistoler mot oskyldiga
människor. Och vad är det som inte
kan missbrukas? Nog måste du inse
att de enda som hotar demokrati är
maktberusade vapengalningar som
det naturligtvis är gott om - t ex på
muslimfronten, Saddam m fl. Fast
nog måste vi försöka prata med
mannen med kemiska, biologiska
och nukleära vapen så att han
verkligen får tid att lägga upp
tillräckliga lager för att utplåna så
mycket som möjligt. Usch för USA!
Lägga sig i så där och agera
världspolis! När man kan prata i
FN.
Inspektion av vaktsoldaten:
- Vad gör soldaten om fienden
kommer och börjar skjuta vilt på
soldaten?
- ... Kan di verkligen va så djävliga?

I alla tider har en del människor
varit rädda för nya uppfinningar,
tekniska framsteg, produktions-
ökning osv. Hjärnan skulle koka om
man åkte tåg i den fruktansvärda
hastigheten 40 km/tim. Spinning
Jenny ledde till upplopp och
förstörelse - mord. Och visst - det
man inte har kunskap om är man
rädd för. Varför då inte skaffa sig
kunskap?
/alf

E0905
Db3 x e3.
Det skulle vara kul att även spela
varianten att jag slår med bonden.
Kanske vi kan göra det sen?

Det övriga måste anstå. Det är
mycket sent som du ser: 02.15.
Ebbe

A0906
Td7 - d5
Visst kan vi köra bondevarianten
när du har vunnit det här partiet!
Betr. det övriga - kom igen med lite
provocerande påståenden som jag
kan få bli ilsk och trilsk över! Nu
skall jag fundera över macron till
Kjell Ludvigsen i Norge.
/alf

E0906
Vi kör till Undenäs nu. Hemma
igen söndag kväll.
Ebbe

E0909
b2 - b4.
Helt matt efter  två dagars
persedelvård i värmen i Undenäs.
Ebbe

A0909
Kc8 - b8
--nog bäst att ta det säkra före..osv.
Kan just tänka mig att det är
svettigt att ha två ställen med
persedelvård. Du bör ha fått en
Berglinteckning i dag - en av hans
absolut bästa.
Nu var det konferens - FNs stora
miljömöte, halleluja. Vem av ta-
larna fick stående ovationer? Jo herr
Mugabe.
Och vem blev utbuad av den
ansvarskännande samlingen av FN-
folk och mediapeople? Jo, herr C
Powell när han kritiserade her Mu-
gabe - bl a för att ha bidragit till
svältkatastrofen i Zimbabwe.
FN har blivit förtryckarnas forum.
Vilka länder ingår i kommisionen
för mänskliga rättigheter? Jo bl a
Kuba, Libyen, Syrien, Saudiarabien-
,Vietnam och Zimbabwe.
V e m  h a r  g j o r t  m e s t  fö r
världsfreden? Undrar just om det
inte var en avdankad B-skådespelare
som vågade slå näven i bordet i
Vita huset. Just nu är Bush och
Blair ensamma om att våga hota
Irak och Saddam. Snart är Bush
ensam därför att Blair är europé och
sådana måste alltid ordträta med
den övriga världen - ända tills de
börjar slåss inbördes och måste ropa
på mamma på andra sidan Atlanten.
Sannerligen börjar det mörkna över
denna eländiga såpopera som
världspolitiken utgör. Och Anna
Lindh är upprörd över islamofobin.
Tänka sig att människor som inte
tar religion på allvar känner sig lite
skeptiska mot människor som dödar
urskilljningslöst i Guds namn. Och
terroristen är ingen galning - han är
intelligent och rationell och vi
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måste förstå honom. Så det är
kanske OK om USA startar ett
heligt krig mot ALLA muslimer?
Kanske vi måste förstå?
/alf

E0910
f2 - f3.
Tack för korrekturet som kom idag.

Ska jag tolka det som att du odelat
tar USA:s parti? Men visst finns det
nyanser i världsbilden. Du kan inte
vara okunnig om den i stort sett
vederhäftiga kritik, som riktats emot
USA:s agerande i sydamerika, Viet-
nam, Afganistan, etc.
Jag ogillar/fördömmer Mugabes
våldsmetoder. Men samtidigt får det
medges, att det inte är rimligt, att
en liten vit överklass äger mer-
parten av Zimbabwes jord. Eller?
Ebbe

A0910
Td5 - d2
Nej jag är inte odelat för USA - inte
för något eller någon. Men bara för
att USA klantat sig och burit sig illa
åt i en del fall behöver man inte
protestera mot allt som USA står för
eller vill göra. Och så uppfattar jag
det mesta som sägs från europeer.
Gnälligt, avundsjukt, nedlåtande.
Men visst - när det blåser riktigt
hårt - då är det bra att kalla på
amerikaner. Historia? Icke.
En klok härskare i Zimbabwe skulle
r i m l i gen  kun n a  ä n dr a  på
ägarförhållanden utan att bära sig åt
som en maktgalen idiot - det är väl
närmast det kritiken mot Mugabe
handlar om. Men så är det ofta -
man tar ETT missförhållande som
försvar och ursäkt för diktatoriskt
handlande - vi måste ju förstå
uppenbara galningar, även om de
mördar, förtrycker, låter sitt folk
svälta.
Hur många var det inte som
försvarade PolPot? Men FN? Jo, vi
såg hur det gick i Sebrenica? när
FN-soldater skulle agera. Hade inte
USA bombat bort dessa mördande
serber - hur många fler massgravar
hade det blivit? I hur många fall har
det varit så här: USA griper in och
“befriar”. Filippinerna, Jugoslavien,

Europa, Japan osv. Vad händer
sedan? Jo man försöker upprätta
demokratiska regimer för att kunna
dra sig tillbaka. Och alla skäller på
USA.
Sovjet griper in och “befriar”. Po-
len, Estland, Lettland, Ungern -----.
Vad händer sen? Jo länderna blir
förtryckta satelliter till Sovjet. Och
man kryper för den sovjetiska dik-
taturen, håller fredsmarcher m m.
Jag menar att det finns en klar
skiljelinje mellan maktens män och
om man kallt granskar olika alter-
nativ då är jag tacksam för att inte
Kina, Ryssland, Indien eller Paki-
stan, Irak eller något annat land är
starkare än USA. I övrigt är jag
mest EMOT allting. /alf

E0910-2
Tf1 - f2.
Idag ska jag citera Gunilla Berg-
dahl, som jag tror att du gillar: Det
är val igen och jag står ånyo som en
hötapp emellan åsnorna.
Ebbe

A0911
Td2 x f2!!!
I dag den 11 september 1325 har
jag ännu inte hört om något
terrordåd. Men det kommer väl.
/alf

E0911
De3 x f2.
“USA har inget förstått”. Du läste
väl Noam Chomskys artikel i
gårdagens nummer av Svenska
Dagbladet. Nå?
Ebbe

A0912
e4 x f3!!!
Jo jag läste. Det var den vanliga
ensidiga synen på USA. USA är
skuld till allt ont som sker -
överallt. Jag undrar - har Noam
Chomsky någon gång skrivit om
talibanernas sätt att behandla andra
muslimer?
Jag vet inte. Per T Ohlsson uttry-
cker väl ungefär min åsikt om
Noam Chomsky - se bild.

(Bilden borta - tyvärr)

“USA måste inse att en stor del av
världen uppfattar Washington som

en terrorregim”
För mig är detta idioti i världsklass.
Sanningshalten i ett påstående
påverkas inte av antalet människor
som omfattar det. Men så länge
man inte kan enas om definitionen
på begrepp kan man påstå vad som
helst.
T ex - Sverige har i alla tider varit
en utpräglad rasistnation, som har
undertryckt sin urbefolkning
samerna. Därmed måste man be-
trakta den svenska regeringen som
en terrororganisation, som måste
bekämpas med alla medel. Därför
skall vi samer nästa år börja utbilda
bombjojkare som skall spränga
Rosenbad i luften - stryker de med
själva kommer de till renhimlen.
Döda oskyldiga? Hur många samer
har inte dödats av storsvensken? Läs
Rosor och Eld!
Ack ja.
I går kväll kördes ett specialavsnitt
av Vita huset - inspelat som
fristående spel strax efter 11/9. Den
som ser det kan kanske begripa
varför jag tycker att det är bra för
världen i stort att USA är så starkt
att det kan agera världspolis. För
egen del ger jag fullkomligt fan i
världen.
/alf

E0912
Kg2 - g1.
Du ger fullkomligt fan i världen.
Tänker du emigrera till den tolfte
planeten?

Apropå konflikter: varför inte ge
Jerusalem status av “fri stad”. I
Sarajevo levde serber, kroater, mus-
limer och kristna samman utan
större problem. Jag tänker, att Jeru-
salem har  ungefär  samma
förutsättningar att lyckas med dylik
samlevnad. När den sedan var ett
lyckat faktum, skulle det kunna få
spridningseffekter till hela regionen.
Projektet vore väl värt ett försök i
det nu låsta läget.
Ebbe

[Image]
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A0913
Lf8 - g7
Nix, inte emigrera. Det är likadant
överallt. Däremot funderar jag
oftare numera på att lämna jorde-
livet för gott. Men idag, fredag 13,
skall vi åka till broder Sune i
diverse småärenden. Söndag em el-
ler kväll är jag tillbaka, så du har
god tid på dig att finna något
djävulskt drag. Man ger fan i
alltsammans. Varför ger man inte
GUD i alltsammans? Är det för att
det låter blaha blaha? /alf

E0915
Jag har spelat partiet och det blir
svart vinst. Med andra ord: jag ger
upp. Du har blivit helt omöjlig vid
schackbrädet!

Den här helgen tog vi in på Drivans
vandrarhem i Båstad. Har idag

badat i Domsten, besett Henry Dun-
kers kulturhus i Helsingborg och
ätit i Helsingör.
Ebbe

A0916
Minns du att du ville spela partiet
med alternativet att du tog med
bonden? Bilden visar ställningen
där jag schackat med hästen. Om du
tar
f2 x e3 så svarar jag med
Td7 - d2!!!
Det låter kul med utflykter så som
du och Inger gör. Fast jag skulle
inte klara av det. Jag har myror i
kroppen och har svårt för att up-
pleva saker. Men det var trevligt
hos broder Sune - god mat och
dricka. När det gäller schack kan du
trösta dig med att det bara är tiden
som gör att jag vunnit. Om jag inte

skulle ha spelat igenom all möjliga
ställningar utan bar fått tänka dem -
ja då hade det gått åt skogen direkt.
Tror jag. Hoppas att du vill fortsätta
spela. Vi kan väl bestämma att den
som förlorar alltid spelar vit - att
vara först borde vara en fördel.
Jag hoppas på regn.
/alf

E0916
Det går inte det heller. Men OK, vi
försöker: Kg2 - g1.
Ebbe

A0917
b7 - b6
Vem vet? Det är lätt att göra fel.
/alf

E0917 Db3 - e6!! Ebbe

A0918 Td2 - d7 /alf

E0918 De6 x f5. Ebbe

A0919 b6 x a5 /alf

E0919
Df5 x e4.
Har varit förkyld och känt mig
allmänt vissen de senaste dagarna.

Men idag har det varit en ljuvlig
dag: soligt och lagom varmt. En sån
där dag som gör mig smått konfys:
vet inte vart jag ska göra av mig,
hur jag ska “fånga dagen” på bästa
sätt.

Samma lätt panikartade känsla får
jag vid det större perspektivet, när
jag tänker på återstoden av mitt liv:
hur tar jag bäst vara på åren jag har
kvar? Har du några bra tips?

Gräsänkling är jag ånyo: den här
veckan är Inger på Bok- &
Biblioteksmässan i Göteborg; nästa
vecka ska hon till Stockholm. Fun-
derar på att konvertera till islam
och skaffa flera hustrur. Med några
kor i bagaget kunde man kanske
köpa sig någon mandelögd skönhet
i landet Tusen och en natt.
Ebbe

A0920
Kc8 - b8
Jag trodde tidigare att du skulle dra
damen till c4 för att försöka få remi.
Nåja.. du är allt bra nära att sätta
mig matt.

Det är lustigt med detta - att dagen
är så ljuvlig att man inte står ut
med den. Innan du skrev så läste
jag ett kåseri av Cordelia Edvard-
son, som uttryckte samma tankar
om hur den sköna svenska somma-
ren hade försatt henne i ett depres-
sivt tillstånd.
Problemet som du undrar över är
svårt - vad skall man göra av sitt
liv? Jag har funderat lite för min
egen del och kommit fram till att
det är två saker jag måste uppnå för
att vilja leva: Känslan av att vara
behövd och att få vara med i en
verksamhet - t ex CAD, BP9 och
sådant Möjligheten att kunna skapa
något om det nu är en manual, en
pall, byta fönster, laga en ny maträtt
....
Det jag inte klarar - som så många
andra - är tanken på att inte vara
JAG, att bli ett paket som andra
skall ta hand om. Fy FAN - man
måste tydligen ta sig av daga medan
man kan - det är ett problem.
Hur tar du vara på åren? Det finns
inga patent. Man är den man är och
ändrar sig inte. Men det som håller
hjärnan och den utmätta tiden i
schack - det är verksamhet och
engagement och i någon mån natur-
mediciner.
Du har dina föreningar - jobba med
dem. Du har huset och Inger att ta
hand om - gör det. Läs, skriv och
filosofera. Spela schack och träffa
gamla vänner som du kan bli nos-
talgisk och lite full med. Jag jobbar
som en slav och trivs med det.
Mandelögda skönheter avnjuter jag
helst på bild - inget annat verkar
troligt och verkligt. Skulle vara kul
att se dig dragande en massa kor
genom öknen på väg till en beduin
för att köpa kvinns. Vet du inte att
dom är stympade?
/alf

E0920
De4 -f5.
Det blev ett ganska intressant parti.
Men det är fortfarande svart vinst,
om du inte gör någon tavla. Och det
gör du inte med så få pjäser kvar.

Såg en svensk film i kväll: “Vuxna
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människor”. Jag fäste mig särskilt
vid en replik: “Livet är väldigt kort
med tanke på hur länge vi kommer
att vara döda”. En variant av: “Livet
är en bara en kort ljusglimt emellan
två evigheter av mörker”. Denna
filosofiska reflexion har jag citerat
tidigare. Men jag kommer inte ihåg
namnet på upphovsmannen. Trots
sin ofattbarhet är det en hisnande
insikt. Ungefär som när man tror
sig fatta stjärnor på ljusårs avstånd.

Tack för att du tog dig tid och
gjorde dig möda att försöka reda ut
begreppen för mig. Om jag får tro
dig, lever jag tydligen inte helt fel.
Litet småborgerligt kan tyckas. Men
några realistiska alternativ har jag
svårt att se. Sturm und Drang-tiden
har man ju också bakom sig.
Ebbe

A0921
Td7 - d2
Skall verkligen försöka att inte göra
någon tafvla.
Jo nog är livet kort i förhållande till
evigheten. Men nu är det bara den
levande som kan spekulera om
evigheten och göra jämförelser. Är
man död slipper man nog alla sådan
filosofiska problem och det är ju en
väldig tröst - eller hur.
Vet du f ö övrigt hur lång evigheten
är? Om du inte vet så kan jag tala
om det!
Jag har ett annat problem - hur gör
man med moms när man handlar
med firma i Bryssel?
Vill du ha något riktigt bra att läsa
så skaffa Ken Follets Svärdet och
Spiran. Han skrev den på 70-talet
men den nytrycks visst varje år. Din
dator är sönder hörde jag.
/alf

E0921
Ta1 - e1.
Vår dator är inte sönder. Den hade
bara låst sig. Inger lyckades
avhjälpa felet. Dessvärre lyckades
hon också krocka med bilen i
Göteborg. Vänstra delen av fronten
blev intryckt. Lampan krossad.
T y v ä r r  s a k n a r  v i
vagnskadeförsäkring. Undrar just
vad detta kommer att kosta.

Vart hundrade år kommer en liten
fågel och vässar sin näbb emot
berget. När berget är nedslitet, har
det gått en sekund av evigheten
(eller något i den stilen).

Du, som jag, fasar för en hotande
paket-tillvaro. Det hade inte behövt
vara något problem, om dödsstraffet
funnits kvar i Sverige. Så här kunde
vi ha gjort: Du (eller vice versa jag)
känner att paket-tillvaron är
hotande nära. Du ger mig en signal
(ev kodad) enligt överenskommelse.
Jag kommer och skjuter (?) dig. Jag
blir anhållen för mord och dömd till
döden. Jag ser fram emot en snabb,
human och smärtfri avrättning.
F a l l e t  v ä c k e r  e n o r m
uppmärksamhet. Massmedia får
glädjefnatt. Opinionen är verkligen
delad. Många tycker att vi varit
smarta i överkant, när de läser ditt
testamente om tillvägagångsättet.
Men lika många uttrycker stor
förståelse och delar vår fasa för
paket-tillvaro. De politiska partier,
som satsat miljarder på långvården,
tuggar fradga av ilska. Jag blir en
superkändis och intervjuas stup i
kvarten i TV-soffan i fängelset.
Situationen är absurd, paradoxal: vi
har lyckats vrida bestraffningen till
något som mera liknar en belöning.
Myndigheterna är förtvivlade. Det
får inte bli spektakel: vår plan
måste till varje pris förhindras.
Så - mordet blir hedersmord, och
jag blir benådad. Jag skriver en bok
om saken, som blir en bestseller.
Jag blir stormförmögen. För pen-
garna reser jag ett gravmonument
över dig. Omsider dör även jag - av
skratt. Ebbe

A0922
Lf8 - d6
Verkligt tråkigt med bilen. Man får
tänka att det kunde ha gått värre
-Inger klarade sig tydligen. Och när
man har vagnskadeförsäkring och
utnyttjar den då blir det svåra
premier och självrisken är hög.
Jo - evigheten är hemsk.
Nu vet du ju vad du skall göra -
skriva scenarier! Jag hade sanslöst
roligt åt din mordskröna. Ett gott

skratt förlänger livet men du har
just vederlagt detta - man kan
skratta sig ihjäl. Jag tackar för
monumentet: Här ligger paket-Alf,
som dödde hedersamt i stor tack-
samhet över verklig vänskap.
Men var du fick du bössan ifrån?
Jag har alltid undrat hur man får
tag i ett riktigt muskedunder som
duger till dödande skott.
/alf

E0922
Df5 - g4.
Vapen? Man kan gå med i hem-
värnet och få ut en automatkarbin.
Man kan skaffa jaktlicens och få
köpa ett jaktgevär. Det dräller f ö av
illegala vapen i Sverige. Det lär inte
vara någon större svårighet att
komma över  et t  på  svar ta
marknaden i ex-vis Stockholm. Men
be mig inte skjuta! Det skulle jag
aldrig klara av.

I Hörby sa man ibland till mig: “Du
grinar. Du grinar inte när du dör!”
Om detta är ett sant vittnesbörd, är
det således tveksamt om man kan
dö av skratt.
Ebbe

A0923
Så du vill byta damer?! Då blir det
så här: -------------
Dh5 x g4 h3 x g4
Ld6 x g3
Sen hinner jag tyvärr inte skriva
mer. Jag är just nu överhopad med
“måsten”. Men det lugnar sig
säkert. /alf

E0923
Te1 - c1. Ebbe

A0924
Td8 - e8
I natt frös alla dalior, tagetes,
Flitiga Lisa m fl. En del räddade jag
genom att lägga över täckväv och
ha en lampa brinnande hela natten.
Satans klimat. Antingen är det för
varmt eller för kallt.
E n  m a n ua l  ä r  fä r d i g  för
korrekturläsning av experter.
Fler Brukspatroner har beställts.
Hur har det gått med bilen?
/alf
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E0924
Tf1 - f5.
Bilen besiktigades idag och repkost-
naderna beräknades till 18 000 kr.
#¤%&!!!
Ebbe

A0925
Te8 x e3
Jag förstår ditt uttrycksfulla språk
när det gäller bilskrället. Man blir
förbannad när man tänker på vad
man kunnat göra istället... I dag är
det en sån dag då jag helst vill dö
för att slippa huvudvärk. Så jag
t ä n k t e . . .  U n d r a r  h u r  d e

övernaturliga kurvorna ser ut.
Jodå... - titta på nästa sida!
Nu är det lite bättre efter 100 mg
Imigran.
/alf

E0925
Tf5 x a5.
100 mg Imigran?! Mina Zomig-
tabletter är på 2,5 mg. Idag nådde
mig reklam från Willow Tree Press
för boken “Kroppsreflexologi - Lin-
dra krämpor med fingertopparna”.
Kanske av intresse för dig?

Övernaturliga kurvor? De naturliga
kurvorna (Mm) är betydligt intres-
santare.

Händerna/fingrarna känns som - jag

vet icke vad. Under tre timmar
skalade jag och kokte mos av 10(?)
kilo äpple. Det var mest fallfrukt
som krävde snabba åtgärder. Gott
att göra kräm av samt att ha till
gröten i vinter.
Ebbe

A0926
Lg3 - f4
Allt jag klarar av just nu.
/alf

E0926
Käre vän, hur står det till? Är det
huvudvärken som är ovanligt svår?
Bry dig inte om schackspelet, om
det förvärrar värken!

Om dock spelar jag:
Ta5 x a6.
Ebbe

A0927
Te3 - g3!!!
Jo, nog e de hoet alltid. Men ävenså
är utsikten från min plats i univer-
sum ovanligt mörk. Men som van-
ligt blir den bättre - bara att vänta.
Även i detta tillstånd undrar jag -
finns det ingen gräns för politikers
fjompiga uppträdande? Och så har
jag fått veta hur blanka röster
räknas - tillsammans med ogiltiga.
Så det är ingen skillnad mellan att
rösta på musen Musse, blanka eller
helt enkelt låta bli.
“Om du visste min son - med hur
liten visdom världen styres” - det
var Axel Oxenstiernas kloka ord när
han talade med sin son.
/alf

E0927
Kg1 - f1.
Varar den svåra huvudvärken mer
än en dag i stöten?
Ebbe

A0928
Lf4 - e3
Ibland är det jobbigt ett par dar i
sträck, men oftast gäller det bara en
djävlig natt. Nu är det mycket
bättre. Allra mest förbannad och arg
blir jag när jag inte kan arbeta som
jag vill -inte orkar göra det jag vill.
Men skit samma - jag är uppe igen.
Jag håller på att bli rasist tror jag.
Mugabe, Elfenbenskusten, Kongo,
Ruwanda, Bokassa - när hörde man

något positivt från denna kontinent?
Finns det något område i Afrika där
det verkar som om det fann något
förnuft, någon godhet hos de sty-
rande? Tala om det för mig i så fall.
Varför är skåningar mer främ-
lingsfientliga än andra? Eller är
dom inte? Är det kanske så att de
allra flesta asylsökande kommer via
Skåne och då är det närmast till att
visa vad man går för.
Är det inte underligt hur media styr
allting? Praktiskt taget alla
utfrågare i valdebatter och intervjuer
tillhör den politiska vänstern och
självfallet syns och hörs det.
Och Janne Josefsson. Jag har alltid
tyckt att han är ett stort äckel, en
feg, manipulerande liten kommu-
nistknatte som inte begriper någon-
ting. Självfallet redigerade han bort
alla rasistuttalnden när de kom från
egna led - ja någon liten sosse
måste vara med för den s k objektiv-
iteten. Och så har han mage att
klaga över när han själv blir smyg-
filmad inför gratulationerna från
lyckliga sossar. Hur skall man
kunna rösta i ett land med sådana
klantskallar som journalister och
politiska makthavare? Halleluja!
/alf --

E0928
Jaha, du såg mattställningen direkt.
Jag hade hoppats, att du först skulle
ta bonden på g4.

Jag instämmer i din syn på Afrika:
det ser svart ut. Klivet ifrån sten-
ålder till jetålder gick för snabbt. De
forna kolonialmakterna lärde ut my-
cket -mest dumheter.

Visst  är  massmedias makt
betänklig. Makten att vinkla och
manipulera är farlig. I likhet med
självkritik är etik och moral en
br istvara  (hur  vet  jag det
förresten?). Enligt kapitalismen har
det, som genererar mest pengar,
högst värde. Det finner jag högst
betänkligt. Vilket värde har då: det
rätta, det sanna, det goda och det
sköna? Därmed inte sagt att social-
isterna varit bättre på att värdera
saker och ting. Varför är allt en
trasa?
Ebbe
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A0929
Jaha. Hoppas du vill fortsätta - då
drar jag e2 - e4 Eller du kan ha vit -
jag föreslog visst att den som
förlorade skulle ha vit. Vad sägs?
Ja varför är allt en trasa? Därför att
det handlar om människor - varelser
som har tillkommit för att glädja
skapare som likt romerska medbor-
gare vill ha lite spänning i sin trista
tillvaro. Därför sprattlar vi som
marionetter i deras garn.
Lite strålning här lite virus där -
och lite ondska utstrött över mak-
thavare på lämpliga ställen.
Vad gör man på småländska
höglandet eller i Osby? Sköter sin
persedelvård och hoppas på att få dö
hastigt och lustigt.
Läser böcker och ser kanske på
Parlamentet i fyran. Gräver i potati-
slandet eller tillverkar Brukspa-
troner. Alltmedan bakteriekulturen
sjuder av lustigt liv - allt direktsänt
TV.
/alf

E0929
OK, jag bjuder kanske bättre
motstånd som vit.
Alltså: e2 - e4. Du svarar
förmodligen med e7 - e5. Jag igen:
Sg1 - f3.
Menar du, att du tror att hela
världspolitiken i själva verket bara
är ett regisserat skådespel? Tja, jag
har haft liknande tankar själv.
Många orimligheter skulle då få en
förklaring.
Ebbe

A0930
d7 - d5
Visst är det så att mänskligheten
påminner om en bakteriekultur eller
kanske en mängd myrsamhällen
som någon experimenterar med - en
liten naturforskare t ex.
Man provar och ser vad som
händer. Det värsta som kan hända
experimentatorn är att de utsatta
begriper manipulationen och gör
uppror -fast risken är liten så länge
Homo Idioticus inget förstår, så
länge de tror sig vara unika, ska-
pelsens krona, har religioner utan
varje uns av vishet. Ta den lilla
teatern - det nuvarande skådespelet
om MAKTEN.
Röstade du på Miljöpartiet? Om jag
någon gång skulle tänka mig att
rösta skulle det vara om det i
Sverige fanns TVÅ partier. Någon
skall bestämma och för att det inte
skall bli en ömklig kohandel duger
det bara med två val.
Överallt tenderar demokratier att gå
mot osäkerhet, tack vare alla
småpartier. Det blir svekdebatter,
missnöje, politikerförakt av det hela.
Men media har något att gotta sig åt
- alltid något.
Skall man spå? Persson får misstro-
endevotum. Sen bildar han minor-
itetsregering med Folkpartiet. För i
Sverige är det omöjligt med S+M
trots att dessa båda har det mesta
gemensamt - förutom skatt.
Halleluja!!
/alf

E0930
Sf3 x e5.
Nej, jag röstade blankt i år. En
demonstration för att jag inte är
nöjd med något parti. Om debatten
kan sägas mycket. Vanlig taktik är
att man talar förbi varandra, vilket
irriterar åtminstone mig.
Ex-vis negligerade Vänstern helt
Högerns argument, att ekonomisk
t i l l v ä x t  f o r d r a s  f ö r  a t t
skatteintäkterna ska öka och därmed
utrymmet för reformer. Nu vet vi,
att tillväxt ökar belastningen på
miljön, varför man skulle tillagt, att
tillväxten skall vara selektiv (det
borde åtminstone Miljöpartiet
påtalat). Det hade kunnat bli en
intressant debatt!

Jag läser i JAK:s medlemstidning
“GRUS & guld” att vätgasbilarna är
på väg. Redan nästa år kör Mer-
cedes vätgasbussar i Stockholms
stadstrafik. Visste du det? Mycket
intressant!

Idag köpte jag förresten 2 andelar à
4 000 kr i Otterbäckens vind-
kraftverk, till vilket är knutet ett
vätgas-projekt.
Ebbe
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