
Internet mail Ebbe - Alf augusti 2003
E030731
Ld2 x b4.
Du slår tillbaka: Tb5 x b4. Jag igen:
Tb3 - c3.
Jag har så svårt att förstå. varför du
är så less på det hela. Du har ett fint
hus, en vacker trädgård med pool,
god ekonomi och dina affärer går
strålande. Du trivs med CAD efter-
som du gillar utmaningar. Etc. etc.
VARFÖR?
På lördag (ev söndag) åker vi till
Undenäs igen för en ny 2 veckors
period. Vi gör väl ett nytt uppehåll i
schackandet då igen?
Har du haft det varmt och skönt
idag? Här i dödskallegrottan var det
nära 30 grader. Får tala med Gurra
om den saken. Diana klagar. Dragos
(se där - nu drog du litet på munnen
i alla fall)
Ebbe

A030801
Tb4 - b1!!!
Ja, varför? Vad hjälper det en
människa om hon vinner hela
världen ... osv?
Det är naturligtvis dumt och idi-
otiskt att tala om resultatet av saker
som inte redovisas. Jag skäms över
gnället och skall försöka hålla mig
till mer lätthanterbara företeelser.
Som t ex herr Hederstedt. Undrar
just hur hans föräldrar känner sig -
de bor här i Eksjö. Jag minns när
jag såg herr Hederstedt på TV i
samband med utnämningen till ÖB
och undrade hur man kunnat plac-
era en så osympatisk person och
dessutom minst av allt militär på en
så viktig post.
Men sedan förstod jag - man ville
ha en typisk karriärist och skriv-
bordsmänniska på posten som skro-
tare av det svenska försvaret. Kan
du tänka dig Victorin som fuskare
med reseräkningar, fifflare med
hustrulön? Jag kan det inte - hela
han utstrålade hederlighet.
Visste du att man inom finansdpar-
tementet funderar på en lag som går
ut på att förverka alla inkomster via
prostitution? Man har börjat fundera
över detta efter det att Sabine stämt
staten - naturligtvis ett slag i luften.
Man kan inte stämma STATEN,

inte den svenska i alla fall. Den
övriga världen måste skratta över
die dumme Sweden - speciellt över
Winbergskan, som ger sig på grek-
erna om bordeller. Och inte hade
hon begripit vad det handlade om -
att stänga de bordeller som inte var
godkända. Heder åt danskarna!
/alf

E0801
Kh1 - h2.
Idag har det varit värre än vanligt.
Är för trött att skriva nånting.
Vi åker först på söndag f m.
Ebbe

A0802
Tb1 - f1
Är det träningsvärken som är värre
än vanligt? Nej, du kan inte ha
träningsvärk med så hård per-
sedelvård. Kanske du har samma
sjuka som så många andra - ont i en
massa muskler p g a infektion?
Såg en undersökning som utförts av
Stiftelsen Sverige i Europa. Man
undersökte tidningarnas artiklar om
EMU och delade in dessa i Sak-
frågor och Icke sakfrågor. DN hade
16 % sakfrågor, SvD 46%, Ex-
pressen 0% - för att bara nämna
några.
Även om jag skall rösta Ja så skulle
min skadeglädje få en verklig kick
om vi måste behålla vår usla valuta.
Hoppas du och Inger får en skön
vecka i Undenäs!
/alf

E0802
Jag har spelat partiet. Det är svart
vinst. Jag gjorde två blunders på
slutet. Först en tempoförlust och
sedan skulle jag ha bytt torn med
dig. Det kunde ha givit remi. Nu får
vi göra två veckors uppehåll. Jag
önskar dig en god fortsättning på
sommaren!
Ebbe

A0818
Kanske du är tillbaka från Undenäs
nu? Kanske du vill spela schack
igen? I så fall är det du som börjar -
vi kom ju överens om att den som
förlorar har vit i nästa parti. Så kom
igen - om du har lust!

Det har inte hänt så mycket här
förutom att jag håller på med den
vanliga persedelvården, Brukspa-
troner, lite CAD och annat. Badar i
poolen, läser lite och har ont i
ryggen. Men nu får det jädrar i den
lilla lådan snart vara slut med den
här värmen! Jag behöver vara inne
och syssla med datorer och CAD
och slippa tänka på blommor och
annat krafs i den onda naturen.
/alf

E0819
e2 - e4 (borde studera öppningsteori
- men gitter ej)
Jo, jag är tillbaka ifrån Undenäs -
tröttare än tillförne. Värme och
arbete i kombination pressar musten
ur en. Och så tillkom kriget med
mygg, knott och bromsar. Det
verkar som om jag är extra känslig
för dessa gynnares attacker. Sssss!
Man kunde aldrig känna sig säker.
Jag blev ett nervvrak.
Idag har jag skördat sockerärtor,
plommon och äpplen i den egna
täppan. Äntligen litet avkastning.

Går du med i EMU? Kåsören Kajsa
O i DN tacklade problemet i ett
raljant resonemang som utmynnade
i: att vi får håriga handflator om vi
går med i EMU! Och går vi inte
med, så blir det något lika tokigt.
Kanske bäst att vänta och se, och
kolla efter tecken i Bondepraktican.
Ebbe

A0820
Först: vill du ändra den adress som
du använder för att sända mail til
mig till:
alfg@cadone.se
Anledningen är att då kollas alla
mail automatiskt för virus och jag
behöver inte vara rädd för att bli
smittad.
I dag har jag t ex fått minst 20 mail
som alla haft virus och jag tror att
det är något som speciellt vänder
sig mot telia.com. Schack:
e7 - e5
Som jag antytt tidigare: Oavsett hur
det går den 14/9 så kan man känna
glädje. Om det skulle bli JA - som
jag röstar - en förvånad uppskat-
tning av förnuft hos detta i övrigt
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fega, giriga och egoistiska folk. Om
NEJ - skadeglädje över att dum-
heten vunnit - detta land förtjänar
inte att vara med i en gemenskap.
Ett av de dummaste argumenten är
att vi inte kontrollerar vår ränta
eller att vi förlorar vår demokrati
till Bryssel.
Undrar just vilket inflytande en
vanlig svensk f n har över dessa
saker -ränta, priser och annat.
Du utnyttjar den onda naturen och
håvar hem vinster av arbete. Här
finns bara potatis, gräslök och per-
silja.
/alf

E0820
Sg1 - f3.
Läser f n Det förflutnas ständiga
närvaro av Knut Ståhlberg. Intres-
sant, läsvärd. Mycket lämplig för
den som vill friska upp sina kunska-
per om fransk 1900-talshistoria.
Tillvaron tycks alltid ha varit lika
absurd.
Ebbe

A0821
Sb8 - c6
O c h  j a g  t i t t a d e  i g e n o m
Hjortdödaren här om dagen.
Märklig stil på det man läste som
barn.
Världen har alltid varit absurd - du
har så rätt. För några veckor läste
jag en deckare av Donna Leon som
bor i Venedig och har en kom-
misarie Brunetti som hjälte. Där
skildras bl a handel med kvinnor
från öststater och hur man gör
våldspronografi på video och dödar
offren för gruppvåldtäkter, hur man
kopierar och säljer dessa band i
massor.
Tecknet på en bra författare är att
han eller hon får läsaren att reagera
- även om jag vet hur äckliga vissa
människor är så var detta nytt...
Ibland känner jag en önskan att
uträtta något gott, dvs hinna döda
några av de äckelmänniskor som
går omkring på jorden innan jag
själv dör eller blir dödad. Men hur
skulle det gå till?
/alf

E0821
d2 - d4.

Den ondska du beskriver kan jag
knappast fatta. Det kan nog endast
psykiatriker. Men jag tycker att
psykiatrin verkar vara ganska flum-
mig.
Deckare brukar vara fiktion. Men
du menar, att i det här fallet var det
fråga om en dokumentärroman?
Ebbe

A0822
e5 x d4
Åker till Stockholmet om en stund -
är tillbaka under söndagen. Det är
tid för den årliga kräftritualen.
Donna Leons bok är inte dokumen-
tär. Däremot är miljöer och händel-
ser helt riktiga - en sorts dokumen-
tärfiktion. Världen blir galnare och
galnare. Alla surfare lever farligt.
Bäst att inte röra internetdatorer
under helgen - har du klarat dig
från virus?
/alf

E08224
Sf3 x d4.
Nej, vi har klarat oss ifrån virus den
här gången. Vem/vilka kan de sky-
ldiga vara? Antivirus-försäljarna?
Hujedane vilket sårbart samhälle
man byggt! Som gjort för terroris-
ter.

Nöjd med kräftskivan?
Ebbe

A0825
Lf8 - c5
Kräftskivan var som vanligt - 3 kilo
signalkräftor till 5 pers. För egen
del har jag problem med ritualer av
alla slag och deltog inte i sörplande,
sugande, skalknäckande aktiviteter
utan höll mig till normalmat och
dricka av alkoholiserat slag.
Även jag har klarat mig från viru-
sangrepp, trots åtskilliga fräna at-
tacker. Hoppas bara att man får tag
i de ansvariga i USA & Kanada och
att de utrotas. Även om världen är
en rutten plats så tror jag ändå inte
på något samarbete mellan virush-
ackers och virusskyddare.
Och så finns det människor som
nästan kan få världen att se ljus ut

-Carolina Klyft. Måtte hon få leva
och verka länge! Hon verkar vara
en sorts inkarnation av mänsklig
godhet och alla övriga positiva
egenskaper. Men hur skall hon
klara pressen att vara världskändis?
Det skall bli spännande att se.
/alf

E0825
Lc1 - e3.
Du får förklara vilka som är med på
fotot! Är du med?
Betr antivirus-försäljningen: Sedan
man läst om bl a CIA och det
militärindustriella komplexet i USA
och dess skumraskaffärer (Vietnam-
kriget, mordet på Kennedy, etc) blir
man benägen att misstänka varje-
handa.
Carolina Klyft har gjort en ovanligt
fin och beundransvärd idrottspresta-
tion. Verkar också vara en reko tjej.
Men en inkarnation av godhet - var
har du fått det ifrån?
Ebbe

Bild nästa sida

A0826
Dd8 - f6
Bilden visar - från vänster:
Vivianne, mor till Kjell och Kaj,
Birgit, Allan, pappa till Kjell, och
Pia. Mig icke vara med, ligga under
bord.
Inkarnation osv var väl fel uttryck.
Jag försökte ge uttryck för mina
känslor och menar kanske i stället
inkarnation av den goda människan.
Men för att fördjupa sig och ana-
lysera detta behövs en massa tid och
det har jag inte. Kortfattat menar
jag att hon har en så unikt positiv
personlighet att hon kommer att
påverka massor med människor i en
helt annan riktning än vad dagens
ledare på alla områden gör - dessa
giriga, egoistiska, ansvarslösa indi-
vider som poppar upp överallt.
För första gången har jag funnit att
en vänsterintellektuell personlighet
har åsikter som jag helt kan hålla
med om. Han heter Paul Berman
och har skrivit en bok - Terror and
Liberalism - som kommenteras i
SvD. Är du intresserad kan du kolla
på svd.se/understrecket.
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Bl a är han den förste som upptäckt
att Sverige befolkas av ett ynkligt
släkte, som har genomtänkta åsikter
av USA och dess roll i konflikter.
Jag skall spara artikeln.
/alf

E0826
c2 - c3.
Att jag aldrig kan få till en bra
öppning.
Det var den för mig okände Kaj,
som rörde till bilden för mig.
Det där med godhet låter kanske
enkelt; men vänta bara tills jag har
förklarat det för er, som han sa,
läraren. Visst, godhet kan vara
livsfarlig i vissa sammanhang. “Idi-
oten” (Dostojevskij) är ett exempel
på detta.
Djungeln var extra jobbig idag. Har
slagit ängen. Först med lie och
sedan med grästrimmare. Armarna
känns som spaghetti. Sådana trivial-
iteter sysslar aldrig Fantomen med.
Men jag får fantomsmärtor i hela
muskulaturen.
Ebbe

A0827
Sg8 - e7
Men nog har du det bättre än
Fantomen - du behöver inte springa
omkring i åtsittande trikåer över
hela kroppen. Och inte behöver du
ha huva och mask utan kan klä dig
fritt! Och tänk så mycket motion du
får - det håller dina muskler i trim
och håller dig frisk och stark. Lite
smärta måste man stå ut med - f ö
finns det Treo och annat att ta till.
Själv har jag börjat odla vallmo. Det
lär finnas godsaker i denna växt
som gör att man bättre kan stå ut
med levandet.
Jag läser Jag, Claudius igen. Lungt
och skönt.
/alf

E0827
Lf1 - c4.
Vallmo? Ska du utvinna opium?

Jag läser sällan eller aldrig om en
bok. Därtill finns det alltför många
olästa, intressanta böcker.
Ebbe

A0829
Jodå, nu kom ditt mail. Vet inte alls
varför det funkade nu.
Sc6 - e5 - i all hast.
/alf

E0829
Mitt självklara(?) drag bör väl bli:
Sb1 - d2.
Tänker du sluta göra pappersko-
pior? Jag förstår att det är en del
arbete med det, så jag bara undrar.
Ebbe

Vad dum jag är: det var inget
självklart drag. Vid denna ställning
förlorar jag på pjäsbyte. Det får bli:
Lc4 - b3 i stället. Om du ursäktar.
Ebbe

A0829-2
d7 - d6
Nej, jag har inte tänkt sluta med att
sammanställa vår korrespondens,
men eftersom det tar ganska lång
tid så får det bli när det inte är så
mycket att göra.
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Jag fick en chock idag. Sune påstod
att han skulle rösta nej den fjor-
tonde. Jag kan inte förstå. Om man
tänker sig att man bortser helt och
hållet från all information som man
skulle ta ställning till själv och i
stället ser framför sig två lag vars
ställningstagande i en viss fråga
man inte har en aning om - då kan
man fråga sig vilka människor man
skulle sympatisera med.
På ena sidan ser jag förtagsledare,
Lejonborg, Carl Bildt, Göran Pers-
son m fl, och på den andra alla
vänstermänniskor, Margareta Win-
berg, Pagrotsky, Schyman, Maud
Olofsson m fl. Och så tänker man :
vilket lag sympatiserar jag med -
utan att veta vad det handlar om?
Då tycker jag att svaret är givet,
både för Sune och mig - därav min
förvåning.
Men svenskar förnekar sig aldrig.
Alltid fega, aldrig våga ta ställning
FÖR något. I andra länder skakar
man på huvudet åt svensken. Gick
dom inte med i EU? Skrev dom inte
under Mastrichtavtalet? Fattar dom
inget alls? Tror dom att dom alltid
skall tjuvåka på andra?
Jag blir så trött av detta ältande
kring detaljfrågor - och värre lär det
bli. -------
I fem veckor har vi levt på blåbär.
Vi har köpt mellan fem och tio liter
i veckan av fantastiskt duktiga
pensionärer som plockar bär som
galningar. 17:-/litern hemkört till
huset varje fredag. Jag trodde att jag
ett år för länge sedan var duktig
som fick ihop lite över 100 liter -
och så hör man att dessa båda bruka
plocka drygt 1000 liter varje år. Nu
är blåbären slut och dom skall börja
med lingon.
/alf

E0829-2
h2 - h3.
Jag måste säga, att mitt ja till EMU
inte är lika oförbehållsamt som ditt.
Nej-sidan har också en del beakt-
ansvärda argument.

EMU är ett fantastiskt projekt. Tänk
att tyskarna kunde lämna D-
marken, fransmännen francen, etc. -
valutanamn med tusenåriga anor!
Och ett riskprojekt är det onekligen
att samla en så heterogen skara som
Europas länder kring en gemensam
valuta. Kommer stabiliseringspa-
kten, etc att hålla? Men som jag
brukar säga: EU blir väl vad vi gör
den/det till. Dock är det svårt att sia
- i synnerhet om framtiden.
Ebbe

A0830
Df6 - g6
På höglandet intet nytt. Trött och på
dåligt humör.
/alf

E0830
Ja men det här schackpartiet borde
göra dig på gott humör!
Th1 - g1.

Betr EMU har jag en stor tanke, en
idé: Varför inte behålla de na-
tionella valutorna och ha EMU
e n ba r t  s om  e n  n om i n e l l
omräkningsvaluta utan egna mynt
och sedlar! Internationella affärer
kunde ändå göras i EMU. För att
underlätta handel och turism skulle
statliga växlingskontor agera utan
kostnader. Vinster:
1) Det skulle spara många miljarder
i omställningskostnader.
2) Folken skulle få behålla sina
gamla kära, invanda valutor med
tusenåriga anor. En kulturgärning.
3) Om anknytningskurserna ev
blivit helt galna, kunde de måhända

omförhandlas med vissa intervaller.
4) Det blev lättare att lämna EMU-
projektet, om det skulle gå åt sko-
gen.

Köper du idén?
Ebbe

A0831
Lc8 x h3
Nåja... Jag köper gärna din idé.
Men jag misstänker att det finns en
del problem inbyggda, som skulle
kunna utnyttjas av kriminella. Fast
jag vet inte hur.
Att ha omförhandlingar tror jag inte
på - det skulle leda till en otrolig
oenighet. Kanske är det ungefär så
det blir i Sverige. Företagen kom-
mer att använda euro i sina transak-
tioner, vid offerter och överföringar.
Och vi kommer att dras med dubbla
valutor. Fast det är inga större
problem med omräkningar tack vare
datorer.
Skriv insändare! Tala till folket!
/alf

E0831
%&#¤&¤##!! Ke1 - f1.
Nå, jag kan tänka mig att euron har
den fördelen att skrämma fram en
massa "svarta" pengar ur madrasser
och andra skrymslen. Får erkänna
att jag är ganska dåligt påläst i
ämnet.
Ebbe
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