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Hej Ebbe! Och Inger!
Överraskande och roligt att få
vykort på detta viset! Så bra att
någon - Inger - tog dig i hampan -
det gläder mig mycket att du fått
ordning på ditt liv trots alla
existentiella frågor som kan poppa
upp då och då.

Även jag kan drabbas av dylika -
även om jag får mer och mer att
göra utan att egentligen orka med
det. Lärarjobbet trappade jag ner till
noll med början i slutet av åttiotalet.
Jag är företagare på heltid, sköter
dels Cad One Sweden AB och dels
min privata firma AGEMA.
Cad One säljer som du förstår
CAD-program - jag har hand om
försäljning, support och utbildning
andra om administration och

marknadsföring. AGEMA tillverkar
styrelektronik för elpannor och
speciella mätinstrument för el-
industrin. Och - jag har ingen
anställd.

Jonas Gruvö - jo då, han är någon
sorts chefsperson på Sydsvenskan.
Sambo med Ingela, villa i
Limhamn, tre barn varav två pojkar.
Pia bor i Skogås, Stockholm, är
sambo med Kjell(e) och har två
döttrar. Jag brukar säga att det får
vara slut med barnbarn nu - det blir
så durt, som man säger i Småland.

Klassträff? Jag antar att du tänker
på realskolan. Jag har varit på
några stycken - student, seminarium
- men det brukar bli för mycket
nostalgi för min smak. Men visst
tänker jag ibland på Hörby, på dig
och Bengt, apotekargrabben, Göran
Möller, Ove Andersson - för att inte
tala om alla flickor som man var
alldeles för blyg inför. Skulle jag
mot förmodan få en inbjudan ställer
jag upp, men jag har ingen tid till
övers för att organisera något.

Jag vet inte var du hittade mig på
nätet - kanske har jag skrivit in mig
i någon adressbok. Annars kan du
få reda på det mesta om mig om du
går in på ....bizbook.se och fyller i
alf gruvö.

På återhörande/seende! //alf
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Hej igen!
Jo, det kunde man ha räknat ut
med knäna! Jag menar: Typiskt
dej att inte kunna slå sig till ro
som lärare!  Det nya låter
intressant och spännande. Kan
Du inte berätta litet mera om det!
Utveckla produkten, s.a.s.!

jälv är jag dålig på att förnya och
utveckla mig. Synd - för nog har
jag en del slumrande, outnyttjad
kapacitet. Tyvärr har jag heller
aldrig lyckats mobilisera upp en
riktig passion för någonting.

Nå, livet kunde väl ha gestaltat
sig bättre - men också sämre.
Det har funnits krisperioder, då
det kunde ha gått riktigt illa. Nu
har jag i alla fall hankat mig fram
till pension. Visst är det skönt att

Tjänare Alf!
Fann dig på Internet.
Hur lever pensionärslivet med dig?
Drabbas du som jag understundom
av ett slags existensiell ångest?
"Vadan och Varthän?" etc.
Nä det tror jag knappast. Som jag
minns det hade du alltid tusen järn i
elden. Och nu förmodar jag att det
är 1001! Eller?
Jag har skymtat namnet Johan
Gruvö i Sydsvenskan. En son?
förmodar jag. Ja du är kanske såväl
morfar som farfar vid det här laget?
Själv har jag två bytingar: Jens och
Elin, födda 1971 resp 1975. Båda
befinner sig (väl) i Lund. Jens är
datakonsult och Elin läser juridik.
Deras ömma moder heter Inger
Frigell, som 1970 tog mig i hampan
- och allt sedan dess.

Vi bor på Fågelsångsvägen 7,
283 32 OSBY. Och har tel.
0479-31557. Jag har ännu inte fått
något eget "password". Men du kan
maila till mig via Ingers adress:
if@swipnet.se - vilket jag hoppas att
du gör!

By the way - skulle det inte vara kul
med en klassträff?!
Jag tycker det! Vad tycker du?

Ebbe
Bibliotekarie emeritus

v ara f r i her re och kunna
disponera sin tid själv.
Emellertid är det litet trist och
ensamt. Känner just ingen här i
Osby. Jag började spela golf för
några år sedan. Men ännu har
jag inte hunnit bli särskilt “biten”
av den. Spelar Du golf? Jag
gissar “nej”: Bollsporter var
liksom inte din grej. Men om jag
inte minns fel, så var Du en dj...l
på slungboll och kast med liten
boll!

Somrarna vistas jag i vårt
sommarhus (Ingers arvegods) i
Undenäs, som ligger vid sjön
Viken, 15 km NO om Karlsborg.
Kom gärna och hälsa på! Adress:
PL 9338, 546 94 Undenäs. Tel.
0505-202 49.

Vad min familj beträffar: Mor gick
bort 1984, far 1986 och min
syster Birgitta den 10 oktober
1997. Det känns - rotlöst!

Lever dina föräldrar? Och din
bror? Jag har adresserna till
Göran Möller, Kurt Svensson och
Stig (Johnsson) Ulfsheden. Vill
Du ha dem? Bengt Holtzberg
träffade jag på någon enstaka
gång på Athen i Lund i slutet av
50-talet. Han läste då juridik. Vart
han sen tog vägen vet jag ej.

Nu ropar hustrut på mig, så jag
får sätta punkt för den här
gången. Ebbe

P.S. Man kanske skulle gå med i
skytteföreningen - och träffa
kamrater! Den (en-)Samme
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Hej!
Detta - att berätta om min egen
person och vad jag har gjort - känns
ovanligt. De senaste tio åren har jag
mest författat manualer  och
läromedel för våra CAD-program
och då är det bara fakta och
instruktioner som gäller.

Jag skulle naturligtvis aldrig blivit
lärare. Så för att stå ut var jag
tvungen att göra om skolan så att
den passade mig.
När huset var färdigt omkring 1968,
började jag med att göra om min
OBSklinik till Studiegården, ett
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ställe dit alla busar förvisades men
också en plats för alla lediga elever
-under förutsättning att de följde
våra regler.

Vi var två som arbetade där, Louise
Lindholm och jag. På Studiegården
kunde vi spela in egna filmer, vid
alla elevplatser eller bås fanns det
bandspelare så man kunde lyssna på
musik med hörlurar, man kunde
bygga elektronik, FM-sändare,
ljusorglar, snabbtelefoner och
sådant. Vi hade mörkrum och
kameror för utlåning - även en
tandläkarröntgen som jag hittade på
en skrot för 140:-. Det var lätt att
laga den och den fungerade
utmärkt. Vid ett tillfälle röntgade
jag fingret på en av mina busar -
han hade varit i slagsmål om en
flaska - och det syntes tydligt att en
benflisa hade lossnat. Han fick
kortet och försvann till SYSTER
som skickade honom vidare till
sjukhuset. Mycken undran spreds
sig bland personalen.

Vi  ska pa de också  f i r m a
SKOLSERVICE med bokföring och
eget postgironummer. Vi skrev helt
enkelt faktura till kommunen på
våra anslag och fick bra ränta. Det
blev populärt bland många lärare,
som hade pengar över inför nyår att
be om ett konto hos oss och en
faktura på medel som annars skulle
frusit inne.

Hela verksamheten var effektiv och
totalt olaglig. Vid ett tillfälle fick vi
besök av en samling byråkrater från
kommunförbundet. Jag berättade
hur det fungerade, de gick omkring
och tittade, skakade på sina
byråkrathuvuden och försvann.

På 80-talet flyttade vi till en ny
skola, fick större plats (140 kvm),
började med datorer, video och
annat. Vi inredde ett kök i ett hörn
och kunde servera vilsna individer
extra mat ibland. Studiegården var
en populär plats - alla ville syssla
med datorer, bygga elektronik, eller
se filmer - vi spelade in allt som
gick på TV.

Vi fick studiebesök, talade i radio
och upptog ett helt nummer av en
l ä r a r t i d n i n g  i n o m
specialundervisning. Vi räknade

ibland våra besökare. Rekordet var
en lunchrast då det förutom de
ordinarie 5 busarna fanns 82 andra
lediga elever i lokalen.
Det här var naturligtvis roligt. Jag
hade gott om pengar tack vare
AGEMA och kunde fylla lokalerna
med egna prylar - datorer mest. Just
detta tror jag var viktigt för
diciplinen - eftersom så mycket var
mitt personligen kunde ingen bråka
om några rättigheter.

Men så förändrades skolan.
Arbetslag, konferenser m m. Jag
tyckte rektorerna blev fler och
uträttade mindre. En del lärare såg
också snett på vår verksamhet - vi
fick en rektor som jag inte gillade
och till slut lämnade jag det hela.
Bara ett år senare var Studiegården
nerlagd och skolan var en helt
vanlig skola igen. Vad många lärare
tyckte om det hela kan jag inte
berätta på grund av bygsamhet.
Fortsättning följer....
-------------------------------------

Golf? Jo jag började en gång och
höll väl på en månad. Det gick
riktigt bra, men jag tröttnade. Jag
hade inte ro att gå efter en boll och
klippa till den i bland.

Jag minns dina föräldrar mycket väl
- Henrys Konditori besökte vi ju
ibland. Birgitta var väl en yngre
syster? Jag förstår om det känns
tomt. Båda mina föräldrar är döda.
Min farmor blev 100, far 90 och då
skulle man kunna tro att jag är
färdig vid 80 - fast jag tror inte jag
vill vara “uppe” så länge.
Min bror lever och är miljonär i
miniklassen med två flygplan m m.
Jag har också en yngre syster som
jag inte har så mycket kontakt med.

Vi hörs!
//alf

E980208

Salve! (som vi brukade säga i
Hörby)

Det må jag säga: Jag blev nästan
litet “tagen” av din berättelse. Vilka
n y a  d j ä r v a  g r e p p  i n o m
pedagogiken! Det var annat det än
realskolan i Hörby! Jag vill gärna
höra mer om detta - det var ju en
ganska fantastisk “grej”! Fattade jag

rätt?: Du tog din OBS-klass (om
fem “busar”) och placerade i
Studiegården. Där sysselsatte du
dem med relativt högteknologiska
verksamheter. Men då var de väl
inte enbart busar? De måste väl ha
varit rel. begåvade också?
En av mina kungstankar är, att all
teknologi ,  och  i  synnerhet
högteknologi, till sin karaktär är
anti-demokratisk, ty den stänger ute
de klent begåvade. Ju högre nivå
tekniken (tek-nologin? - jag måste
kolla upp terminologin) ligger på,
desto fler hamnar under ribban.
Därför ligger det något av en
paradox i ditt förfaringssätt. Hur ser
du på den aspekten?

Samma tanke slår mig, när jag hör,
att en stor del av de arbetslösa sätts
i datautbildning. Datorerna infördes
ju just för att minimera behovet av
arbetskraft! Det verkar som om den
ena handen inte vet, vad den andra
gör!

Du skulle aldrig ha blivit lärare,
säger du. Nej, vi var alla litet
förvånade över, att Du nöjde dig
med att bli folkskollärare. Du var ju
klassens primus! Vad föranledde
egent-ligen ditt yrkesval?

St ud i egå r den  i gen  ( “då l i g
disposition” skulle Margit Bruhn ha
anmärkt i marginalen): Hur utföll
projektet egentligen? Gjordes det
någon utvärdering? Blev “busarna”
bättre? Kunde de bibringas några
kunskaper? Hur blev det med de
andra ämnena, som de skulle
“åtnjuta undervisning” i?
Som f.d. gymnasiebibliotekarie (i
Älmhult) vet jag, hur jobbig
skolungdom av idag kan vara. Men
det kan väl inte vara fel på all
ungdom? Felen måste väl sökas i
sys t em et !?  På  s i s t on e h a r
larmrapporterna från skolans värld
duggat tätt: Många lämnar skolan
utan att ens kunna läsa, skriva och
räkna; Lärare (och elever) okvädas
grovt och känner sig rent av hotade
till livet, etc., etc.

Hur ser Du som gammal, erfaren
lärare på denna katastrofala
situation? Vad har man gjort för
fel? Var gick det snett? Hur ska det
vara i stället?
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Fortsätter du att driva Agema, trots
att du väl har pension? Vad sysslar
Du i så fall med -mera preciserat?
Jag menar: manualer o.dyl. är väl
färdiga vid det här laget. Är det
k a n s k e  n å g o n  f o r m  a v
p r o d u k t u t v e c k l i n g  o c h
marknadsföring Du sysslar med nu?

Vad har hänt med Sune? Två
flygplan! Har han sprängt en bank,
eller vad?

Din lilla syster minns jag också nu.
Hon var betydligt yngre. Ett
sladdbarn, som man säger. Men
namnet kommer jag ej ihåg. Din fru
har jag bara svagt minne av. Hade
hon inte någon knytning till apotek?
Var jag på Ert bröllop? Jag vill
minnas, att vi satt och “häckade”
sent en natt.

Ja, jag märker, att jag pladdrar.
Men även pladder kan ha en
funktion att fylla: Det kan ge
illusion av närhet; att vi sitter
tillsammans och pladdrar. Nu har
jag pladdrat färdigt för idag.

Ebbe

A980209

Salve! (jag minns!)

Först: Du måset berätta mer om dig
själv och din familj! Det är ju
mycket länge sedan du var i Eksjö.

När jag tänker tillbaka på min
lärartid, så var det nog ganska
fantastiskt. Det är bara det att jag
alltid har ramlat på framåt för att
trivas själv och skolan fick nytta av
det. Att det blev som det blev beror
också mycket på den rektor som
fanns här när jag började.
Han förstod att han fick ut mest av
mig om han gav mig fria händer.
Från början (slutet på 50-talet) hade
jag specialklass eller obsklass.
När enhetsskolan/grundskolan
infördes blev det klinik - det skulle

inte vara så definitivt som att gå i
klass. Men hela den övriga skolan
såg ner på denna verksamhet med
busar, svagt begåvade, udda
personligheter osv.

Min ide var att ge obsklassen/
kliniken högre status och blanda
normala och udda elever. Statusen

fick vi med teknologin och
blandningen genom att lediga elever
sökte sig till kliniken .
Kruxet var att hålla ordning på alla
och att skapa en avspänd atmosfär.
Här hade jag stor hjälp av att jag
kom till Eksjö redan 56 då inget
agaförbud gällde. På en liten ort får
varje lärare snabbt sitt rykte och
mitt var inte så dåligt. Jag tror dom
sa ungefär “hård men rättvis”.
Rättvis betyder att man behandlar
alla elever helt olika, och hård att
man reagerar på ett vettigt sätt -
kanske med att slåss! Långt efter att
agaförbud införts slog jag mina
elever (så hemskt), och ändå blev vi
aldrig ovänner. Det var en fråga om
att vara ledare för gänget och att
vara en bra sådan - att skapa en
känsla för fair play.
------------------------
Några episoder:
Det är höst, skolan börjar. Mina
elever i kliniken från våren samlas i
klassrummet. Men där är ett nytt
ansikte; en fosterhemsplacerad
stockhólmare. Jag minns nu inte
vad han hette - han hade hamnat
hos mig i avvaktan på rätt
placering.
Jag förklarade för honom vilka
regler som gällde: -Om du gör
något dumt så skall du veta att du
får stryk. Jag kommer inte att ringa
hem till dina föräldrar och klaga -
det som händer här klarar vi upp
här.
- Va?! Så får man väl inte göra! Det
är förbjudet att slåss, och...
Här lade den övriga skaran upp ett
rått skratt... -Han begriper inte
mucke han..!
Jag sa: -Helt riktigt! Men vi har
våra egna regler här och vill du
vara med så är det bara att
godkänna dem. Det tog en stund
men sen var han antagen och jag
kan inte minnas att jag behövde ge
honom stryk någon gång.
-----------------------------
Vi slutar lektion, alla går ut för
lunchrast. Vi är på tredje våningen,
Erland Stenström, klass 8 i min
klinik går framför mig ca 10 m.
Han är en av de verkligt svåra fallen
och har fått stryk många gånger. En
mängd tredjeklassare kommer
utrusande mellan oss - alla skall ner

för en smal trappa. Jag ser hur
Erland går  och sparkar på
småknattarna framför sig -men det
är så trångt att jag inte kan komma
fram till honom.
Jag skriker åt honom och han
sparkar igen och flyr - välter några
stycken. Nu är jag arg. När jag
kommer ut på gården har han fått
tag i sin cykel och skall ge sig iväg.
Jag rusar och får tag i honom,
vräker ner honom på marken -
cykeln faller.
Jag tar honom i nacken och leder in
honom i källaren där jag trycker ner
honom till golvet och skall börja
misshandla honom. Men jag hejdar
mig och ger honom i stället en
ordentlig utskällning. Han är
livrädd - det blir man ofta för
berättigad vrede. Han kommer inte
till skolan på två dagar. När han
kommer säger han: - Jag trodde
magistern (innan du-reformen)
skulle slå ihjäl mig. Titta här!
Han böjer på nacken där röda
märken visar var mina naglar gett
honom blodvite.
-------
Det går många år. En kväll ringer
det och en man undrar om jag
kommer ihåg Erland Stenström.
Jodå. Han berättar:
Han bor i Nässjö, är gift, har två
grabbar i tonåren. Det har gått bra
för honom i livet. Nu har tagit sig
en grogg för att få mod att ringa.
Han och familjen är jourhem för
sådana som han själv var när han
växte upp.
- Och jag har uppfostrat mina
grabbar och andra på samma sätt
som du gjorde med mig.
Några år senare kommer han och
visar upp frun och grabbarna.
Vad lär man av detta? Varje tid har
sina metoder - aga är inte alltid fel.
Det beror på hur, var när och vem.
Det gick inte alltid bra. En del av
mina forna elever är för tidigt döda
-men de flesta busarna har klarat
sig.
----------------------------
Du ställer många frågor i ditt brev -
och väcker tankar. Vi tar det nästa
gång. Glöm nu inte att berätta om
dig själv!

//alf
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E980211

Heus! (variant av Salve - jag kan
ytterligare några latinska glosor)
Ordet “glosa” erinrar mig om en
rolig historia, som du ska få höra nu
-antingen du vill eller ej: Liten
gosse har infunnit sig hos psykolog
för skolmognadstest. Psykologen
manar: - Säg någonting! - Avses
därmed en fullständig sats eller
några godtyckligt valda glosor? Slut
från vitshusboden för den här
gången.

Du är nyfiken på min familj. Det
förvånar mig högeligen: Det är JAG
som är intressant och märkvärdig,
det är JAG som är unik!
Detta är inte enbart skämt. Vi har
fått en ny tidsanda: Det gäller att
marknadsföra sig själv. Ja nä - men
fenomenet är nog inte enbart av
ondo. Tidigare generationer var helt
klart alldeles för kuschade och
undergivna. Det är det där ordet
“lagom”, som vi har så svårt för.
Många gånger vet jag inte, vad jag
skall tycka.
Man vet ju sällan mera än vad
massmedia matar en med (de bör
verkligen känna sitt ansvar!). Jag
kan knappt säga någonting, utan att
jag strax vill modifiera eller
revidera mig. Jag känner mig
nästan som extremisten, som menar:
“Det finns ingenting så dåligt, att
man ej kan finna på argument för
det”. Ja nä, riktigt så illa är det
ändå inte ställt med mig.
Sen är man ju också omedvetet
fången i sin tids fördomar och
kulturmönster. Som den sanne
antropologen säger: “Vi ser ej den
lins, genom vilken vi betraktar
världen”.
Nu höll jag på att tappa bort
familjen. Vad vill du veta? Jag
tycker, att jag redan har nämnt det
väsenligaste. Jag kan tillägga: att
Jens och Elin fortfarande är ogifta
och barnlösa; att jag träffade Inger
1967 i Göteborg (där hon är född
och uppväxt) vid den förbere-dande
bibliotekarieutbildningen; att hon
sedan drygt 25 år verkar i
Hässleholm; att hon är nio år yngre
än jag; att hon har stora fötter. Är
du nöjd, eller kan detta räcka?
Nu skiner vi i den röda tråden och

hoppar raskt över till nya ämnen.
Träullfabriken i Ludvigsborg - finns
den kvar? Jag gissar “nej”: Numera
förpackar man nog i plastmaterial -
vilket väl inte är helt lyckat ur
miljösynpunkt.
Ack ja, denna utveckling: Den
verkar ta ett steg framåt och två
bakåt (mest går den nog sidledes).
Det är det som gör den så lurig att
genomskåda och förutse. Men
generellt tycks gälla: Kortsiktiga
vinster och långsiktiga förluster.
Enligt detta “recept” agerar
marknaden och politiken. Ja, “det är
synd om människorna”.
En annan fråga är, om det är synd
om de elever som fick stryk av dig.
Du har minsann levt äventyrligt: Vi
har en agaförbudslag, så du kunde
ju ha råkat riktigt illa ut!
Men jag blev inte riktigt klok på var
du själv står i frågan. Menar du, att
aga är bra och bör återinföras? Den
är väl på gott och ont som det
mesta: Den kan missbrukas. Den
kan lyckas och den kan misslyckas.
Helt klart är väl ändå, att den bör
undvikas! Den kan aldrig skapa ett
gott och förtroendefullt samarbete
mellan lärare och elev. I värsta fall
får man en hatisk elev, för tillfället
kuschad, men som bara letar efter
första bästa tillfälle att ge igen.
Men visst kan man tycka, att aga i
vissa fall är befogad (det finns ju de
som nästan tigger stryk). Emellertid
- jag tror inte, att det är rätt
korrektionsmedel. Skolan borde
kunna finna på bättre sätt att
tillrättavisa och bestraffa. Kanske
kunde man börja med att åter-införa
betyg i ordning och uppförande.
Men orsakerna ligger förmodligen
djupt och står att finna i själva
systemets grunder: Det upplevs som
ett tvång och inte längre som ett
privilegium att få gå i skola och lära
sig någonting; Man känner sig
utanför/alienerad och inte längre
lojalitet/solidaritet med sam-hället.
Etc. Gamla auktoriteter har mist sin
auktoritet.
Det behövs nog en ny auktoritet, en
ny ideologi. En som såväl lärare
som elever kan acceptera och
respektera. Men “var gives en sådan
god cigarr?”

På tal om latin. Vilken linje/gren
gick du på Spyken i Lund? Och var
bodde du?
Jag minns, att jag en gång var och
hälsade på dig i ditt studentrum.
Där var något rökigt: Du sög på en
pipa, som var lagningsförlängd med
en kranaslang. Och så kliade du en
gitarr. Du hade nyligen fått en
novell publicerad i veckopressen
och var glad åt en mindre
kassaförstärkning.
Äventyrligt var det även då: Du
hade förfalskat en kompis´ körkort
och körde kring i hans lånade bil.
Hur ser du på sådana saker idag
-från andra sidan katedern s.a.s.
Var det värt aga, nedsatt upp-
förandebetyg - eller vad? Jag frågar
av ren nyfikenhet. Detta var mycket
på en gång - så här får jag nog
sluta. Jag ska hinna med annat idag
oxå.

Ebbe
(var finns “Flode” - mitt alter ego -
utan vilken jag drabbas av
ex i s t en s i e l l  å n ges t ,  en l i g t
dialektiken)

A980212

Salve!
Latin kan jag inte - på Spyken gick
jag reallinjen. Hela min skoltid var
ett misstag. Jag ville bli ingenjör
men föräldrarna ville att jag skulle
ta studenten först. Alltså: så fort
som möjligt.
Det fanns en tvåårig linje så... Ändå
gick det inte tillräckligt fort. Efter
ett stormigt år skulle jag och Sten
Berker forcera och gå upp vid jul.
Vi slutade och läste själva - men
övertalades efter en tid att börja
ordinarie undervisning igen.
Jag skolkade mycket - gick ofta bara
på skrivningar. Lärarna hatade mig.
De hade betalt för att vara duktiga
och så fick de ett rötägg som drog
ner statistiken.

Sista terminen var litet väl stökig
men jag klarade alla prov och fick
godkänt i allt utom i uppförande där
det blev B.
Två lärare hatade mig utan
begränsning: Dahl i engelska och
svenskläraren - en liten äcklig typ
som jag inte minns namnet på. (Han
gav mig B i svensk uppsats. På
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seminariet hade vi Hjalmar
Söderbergs son i svenska. Där vick
jag A! Och jag skrev ungefär
likadant: provocerande.
I muntan under studentexamen var
jag bäst: ingen nervositet här inte.
Jag kunde allt som de andra
genierna inte visste utom i matte
där det gick dåligt. Det var
verkligen kul!

Mest var jag på Wapnö utanför
Halmstad (jag läste privat med
Sperling Stael von Holstein,
arvtagare till fidekomisset Wapnö,
ordblind, tvingad att ta realexamen
av sin uppkomlingsmoder ( det här
skulle jag kunna berätta hur mycket
som helst om!)), deltog i vilda fester
eller var i Köpenhamn och slog
runt.
Uppförandebetyget fick jag för att
jag skolkade för mycket. Den ende
av mina lärare som förstod lite av
mitt agerande var historieläraren,
den ende som tog mig i hand vid
avslutningsfesten.
Hur ser jag på detta i dag? Jag
skäms inte på något sätt över mitt
förfalskade körkort eller mitt B i
uppförande. Jag har berättat det för
mina barn och förklarat varför.

AGA: Som du förstår var jag nog
ganska lämpad att ta hand om
obstinata, bråkiga busar med min
bakgrund. Inte slog jag dem varje
dag - inte ens varannan. Nej, det
var mer ett yttersta medel, något
som fanns där som ett verkligt hot.
Vill du få dessa gossar att
respektera dig måste du

aldrig hota med något som du inte
tänker genomföra

behandla dem individuellt - olika

lyssna på deras bråkiga argument

aldrig tillrättavisa när det finns
åskådare

glömma din egen prestige så mycket
som möjligt

(här kommer jag att tänka på en
episod:)
T i l l syn i n gs l ä r a r en  kom m er
inrusande på Studiegården. Han är
röd i ansiktet och talar med
svårighet.
- En av dina elever vägrar lyda!!!

Han sitter på ryggstödet med
fötterna på sitsen på bänken nere i
korridoren!!!! Och när jag säger åt
honom vägrar han att sätta sig på
r i k t i g t ! ! !  N u  m å s t e  d u
VERKLIGEN se till...
Detta är en svår upplevelse för
honom. De flesta lärare brukar
undvika mina elever, men är man
TILLSYningslärare så...
Jag går ner. Visst sitter han där,
rebellen. Han har visat MAKTEN
vem han är och jag och alla elever
gillar honom verkligen.
Tänk dig nu...Det finns en miljon
ögon som kollar vad som skall ske.
I sådana situationer måste man ha
humor och göra det oväntade. Jag
går förbi honom, böjer mig ner och
viskar i hans öra: -Kom upp till mig
om två minuter!
Jag går snabbt vidare, och lämnar
åskådarna besvikna på ett uteblivet,
upprört skådespel. Han sitter kvar
och slipper tappa ansiktet -och jag
riskerar ingenting. Till Studigården
kommer han några minuter senare.
Vi sätter oss i ett rum och jag
förklarar hur läraren var tvungen att
agera, att jag förstod resultatet, och
bad honom att nästa gång han
spanade in tillsyningsmannen så
skulle han sätta sig ner eller hellre
stiga upp och gå någon annan stans.
Han hörde till dem som jag inte
under några omständigheter skulle
slå.
-----------
Vi har i Sverige förbud att bära
kniv. Har du tänkt på hur antalet
knivskärningar har ökat? Vi har
agaförbud. Men har de svåra
misshandelsfallen blivit färre? Onda
människor kommer alltid att utföra
onda handlingar- oavsett lagar. Jag
bryr mig inte om dessa lagar
personligen. Man måste skapa sin
egen moral, egna värderingar - och
våga stå för dem i alla väder -
åtminstone om man skall handskas
med mina busar. Och det jag gör
och det jag säger måste uppfattas
som rättvist och godtagbart. Nog om
detta!

Psykologvitsen var utmärkt - jag
skrattade högt!
--------------
Nej träullfabriken finns inte kvar.
Vi sålde fastigheten medan min far
levde till Tommy, som gjorde om

a l l t  t i l l  f r i l u ft sgå r d  m ed
fiskedammar. Han lade ner ett
otroligt arbete och massor med
pengar på Bondemölla.
Tyvärr gick han i borgen för sin
son, och fick lämna alltsammans till
en osympatisk person från Malmö.
Vi “barn”har kvar Ekebacken med
tillhörande områden.
-------------
Du undrade hur jag kunde få mina
busar att syssla med högteknologi.
Det var inte riktigt på den nivån.
Jag använde denna relativa
högteknologi för att ge dem ett
egenvärde, få dem avundsvärda i
andras ögon.
Man behöver inte begripa ett dugg
av transistorteknik för att skapa ett
kretskort och bestycka det med
kom pon en t er  ef t er  t yd l i ga
anvisningar.
Men när man visar upp resultatet
för kompisarna ger det högre status
- och det är det som det handlar
om! Jag gjorde mina elever
avundsvärda och då var det lättare
att handskas med dem.
Men visst har du rätt i att
högteknologi stänger ute de som är
svagt begåvade - men så har det
alltid varit. Alla tider har haft sin
egen högteknologi. För min del
gällde det att ge mina busar en
dräglig skolgång - hjälpa dem
genom svåra familjeförhållanden,
pubertet och annat otyg.
---------------------
Om skola skulle jag kunna föreläsa
hur länge som helst. Jag höll på
med dessa udda pojkar och flickor i
mer än 30 år och jag tröttnade inte
på grund av de unga men därför att
de vuxna blev sämre i mina ögon.
Godnatt!
//alf

E980212

Hej!
Jag blir förlägen och lätt förtvivlad,
när jag läser genom mina brev.
Mycket låter så tramsigt och
förnumstigt.
Jag får liksom “djävulen i kroppen”,
då jag skriver brev. Se där -ännu en
sats som väl illustrerar vad jag
menar! Jag vrider liksom till texten
ytterligare några grader. Antagligen
tror jag, att den då blir mer
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intressant. Jag har ett knep, som jag
tyvärr mestadels glömmer att
praktisera: Jag låter brevet ligga
någon dag, innan jag skickar det.
Mycket observeras ev. då och skrivs
om. Är ändringar-na omfattande,
får brevet vila ytterligare någon dag.
Metoden har emellertid en nackdel:
Man kan inte längre urskulda sig
med att man förhastat sig.

Datorn har förändrat och förvärrat
situationen. Den liksom höjer
tempen på “djävulen i kroppen”.
Och det är så lätt att i hastigheten
trycka på knappen och sända i väg.
Du får försöka ha överseende! Du
får försöka transformera ner min
text, så att den mera överenstämmer
med mitt sanna jag - vilket nu det
är. Det är egentligen mest fråga om
“lätta tankar som lättat ankar”. Så
ta lätt på vad jag skriver!
Hustrut blir rasande, när hon läser
mina brev: Du får inte utsätta andra
för så tunga och dystra tankar! Men
jag försäkrar: Mina brev har ingen
tyngd.

Jag har just läst ditt brev av idag.
Intressant! Du har verkligen mycket
att berätta. Det där “kom upp på
mitt rum om två minuter” var
verkligen smart och mycket klokt!
Var det en inövad variant eller kom
du på det s.a.s. i flykten?
Att inte kritisera inför publik; att
inte låta någon tappa ansiktet -det
är precis så viktigt som du säger.
Jag säger också “God natt” nu. Det
är sent och vi ska upp tidigt i
morgon och köra till Kristinehamn:
Ingers moster Elsa har blivit svårt
sjuk. Förmodligen stannar vi till
måndag. Till dess - ha det så bra!
Lev väl!

Ebbe

A980213

Hej!
Hustrut behöver inte bli rasande
över tunga och dystra brevtankar.
Jag tål hur mycket som helst. Dels
är jag van vid mina egna och dels
har jag utvecklat en sorts
skyddsdräkt inför andras tungsinne
och dysterhet.
I skolan var det ofta så att man först
fick ta hand om alla personliga

problem hos en elev innan det blev
möjligt att ösa på med kunskaper.
Det hände också att dessa ungdomar
funderade på självmord, och då var
det svårt.
Agatha Christie skrev en gång en
deckare, som jag nu har glömt allt
om - utom några väsentliga
repliker: -Varför skulle jag leva? -
Det kan vara så att du är tvungen.
Du vet inte om det någon gång kan
vara viktigt att just du finns på en
bestämd plats - kanske för att
bevittna något, eller för att kunna
ingripa i ett skeende. Och
naturligtvis inträffade ett mord, som
kunde lösas tack vare att den
tilltänkte självmördaren varit på en
viss plats och gjort iakttagelser. -

Jag tycker inte du skall bli varken
förtvivlad eller något annat när du
läser dina egna brev. Text mår inte
bra av allt för mycket redigering
-spontanitet är ingen dålig krydda!
Jag har inte haft en tanke på det du
antyder om ditt skrivande.
Själv brukar jag läsa igenom vad jag
skrivit -ofta har man i ivern varit
för oklar och måste rätta en del - bl
a stavning och dubbelslag/omvända
bokstäver.
Men samtidigt är det för jobbigt att
förklara allt utförligt - vilket ger
tillfälle för missförstånd.
Men låt oss tala om annat - t ex
böcker. Du har varit bibliotekarie
och har naturligtvis en väldig bredd
i ditt bokkunnande. Jag antar att du
har läst och läser mycket. Själv
anser jag att boken är en av de
största uppfinningar som gjorts.
Absolut tystnad och en bra bok - ja
en bekväm stol att sitta i och kanske
ett glas öl eller vin- är den största
njutningen.
Jag är inte någon litterär finsmakare
(har aldrig försökt läsa Proust) .
Men det finns böcker som jag läst 2,
3 eller fler gånger - böcker som det
är en njutning att läsa därför att
prosan är en sorts poesi. Kanske
avslöjar man för mycket om sig
själv om man talar om vilka de
multilästa böckerna är? Se här
mina: Röde Orm.
Mika Valtaris historiska romaner
med Sinhue egyptiern i topp.
Robert Graves Jag, Claudius och

Claudius Guden.
Shellabargers Skälmarnas furste och
Erövraren från Castillien hör också
till favoriterna.
Jag gillar de författande engelska
damerna: P D James, Minette
Walters, Elizabeth George. Aska
och ära tycker jag är ett bra exempel
deckare när de är som bäst.
Det finns också författare som jag
a vskyr :  Ra n el i d  och  Åke
Lejonhuvud!
Jag steg upp och tittade i mina
hyllor - herregud så många bra
böcker det finns! I ungdomen köpte
jag Alistair MacLean men han slogs
u t  a v Desm on d  Ba g l y på
äventyrsfronten. Numera är jag med
i flera bokklubbar och väljer ganska
kräset.
Jag har också märkt att jag läser på
ett annat sätt - varje ord! Tidigare
snubblade jag över ord, hoppade
över hela stycken -snabbläste. Är
detta visheten, ålderns tröghet som
inträtt?
Spelar du fortfarande schack? Det
måste vara tjugo år sedan jag
flyt tade en  pjäs.  Den  här
brevskrivningen och kontakten med
dig har fått mig att fundera över
saker som varit undanträngda av
jäkt och hets - i går letade jag ilsket
efter ett reseschack, som jag vet
skall finnas någonstans. Skall vi
spela? Jag tar vit (jag behöver
handikapp) och drar e2-e4.
------------------------------
Så här ser min vardag ut: Uppgång
0540. Jag fixar ALLTID frukost - te
välling, rostat bröd. Läser tidningen
till 0700. Mediterar halvliggande
till 0750. Går igenom vad som
skall/måste göras under dagen.
0800: Hämtar posten i box, åker till
kontoret. (Jag har kontor i gamla
Mejeriet om du kommer i håg det.
87 kvm på andra våningen med ett
jättekassavalv förutom två stora rum
där jag har ett stort antal datorer,
skrivare och annan s k hightech)

-1130. Svarar i telefon (jag har
öppet för support alla dagar 0830-22
0 0 ) ,  a r b e t a r  m e d  C A D -
anpassningar, löser problem osv.
I kundregistret finns det mer än
3000 företag, varav ca 400 är
kunder som har fri telefonsupport.
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För dem som vill ha utbildning har
jag individuella kurser.
Nästa nummer av Ritnytt har en
artikel om hur man ritar hästskor
med CAD utan att begripa ett dugg
om just CAD- Computer Aided
Design. Det kan man om man
använder Cad Ones EasyCAD och
ett macro som jag har utvecklat.
(Detta är njutning nr två: Att skapa
ett program som gör det omöjliga -
att knäcka datorn och få den att
göra så som jag vill.)
Han som ritar hästskor (Justo
Boero-Delbanco) har fabrik i Kina
och kontor i Malmö. För världens
största tillverkare av hästskor (finns
i Holland) tar det ca tre dagar att ta
fram en ny modell. För Justo tar det
tre timmar -tack vare mitt program.
Det är roligt!
Vecka 9 kommer han till Eksjö för
undervisning under två dagar.

1145-1300: Åker hem för mat, vila,
nyheter, börsen m m.

1300- fortsätter med arbete för
AGEMA - ibland avbruten av
telefon som är vidarekopplad från
kontoret i stan. I början på 80-talet
konstruerade jag en styrning för
v a t t e n b u r e n  e l v ä r m e
(BRUKSPATRONEN) - pådriven av
min bror Sune.
Jag tillverkar den hemma och har
väl gjort mer än 2000 under årens
lopp. Ett tag i början hade jag
anställda som arbetade på ackord -
1985 sålde jag nästa 1000 st.
Men så blev det kris av något slag
och försäljningen dog. Sedan har
det blivit ungefär 100/år.
Sune tillverkar värmepatron och
kablage, jag elektroniken och en
grossist RELEK har ensamrätt på
försäljning i Sverige. Nu börjar det
bli fart på försäljningen igen. Jag
har gjort om BP9 för ytmonterade
komponenter och tillverkar i 100-
serier.
Fördelen med BP9 är att man klarar
att värma en vanlig villa med 16 A
huvudsäkringar därför att en
intelligen strömvakt letar efter ledig
ström på de tre faserna.
-----------
Min dag är kanske inte så värst
intressant. F ö är jag trött på att
skriva - klockan är 2140 fredag.

Vill du veta mer om tekniska saker
eller vill du diskutera filosofiska
ämnen? Har du läst Nalle Puh och
filosoferna? Jag rekommenderar
den!

Nu skall jag ta en Pripps 7.2 och så
småningom se Mr Morse på TV. Vi
hörs!

//alf

E980218

Heus Alf!

Idag har jag lovat mig själv, att ta
det lugnt och nätt vid datorn: “Den
är så lättstartad, att man får smyga
sig på den”, som grabben sa om sin
nya moped.

Jag har tagit del av din arbetsdag:
“Göta Petter”, vad du hinner med
-t.o.m. uppfinningar. Jag är s å
impad! Datateknik är tyvärr rena
grekiskan för mig. Men min unge
herr son kunde säkert dis-kutera
dylika ting med dig. Det föresvävar
mig, att han kanske skulle behöva
en mentor. Ställer Du upp? Kanske
har du någon passande uppgift för
honom?

Den där grejen “kom upp på mitt
rum om två minuter”: Av någon
anledning tänkte jag ett varv till.
Du säger, att viskningen var
omärklig. Borde den inte tvärtom ha
varit, visserligen ohörbar, men fullt
tydlig och uppenbar. Åskådarna
kanske i annat fall får det intrycket,
att busen avgår med “seger”: Två
lärare säger ifrån -men han sitter
kvar. Däremot om den ohörbara
viskningen var uppenbar, kunde
publiken tro, när busen strax efter
reser sig, att du viskat något hotfullt
och busen inte vågade annat än
lyda. Stor sak är det - men förstår
du min reflexion?

Litteratur - jo visst har jag läst
många bra böcker. Om jag bara
hade antecknat! Några faller mig
dock i minnet, och som jag kan
rekommendera: “Den långa resan”
(som skildrar mänsklighetens
utveckling från tertiärtid till
renässans) av Johannes V. Jensen
(nobelpris 1944), och Peter
Englunds historiska böcker, ex-vis
“Poltava”. Starka läsupplevelser!

Åke Leijonhufvud (stavningen är en
chansning) skriver betydligt bättre
(faktiskt mycket bra!) recensioner (i
SDS) än han skriver romaner.

Schack: e7 - e5 (litet osäker är jag:
mitt bräde saknar tyvärr siffror och
bokstäver)

Ebbe

P.S. Du har lämnat många frågor
obesvarade!

A980220

Salve!

Idag fredag åker vi till Stockholm
för att hälsa på Pia och Kjelle.
Ä r  t i l l ba k a  s ön d a g  k vä l l
förhoppningsvis och kan då avge ett
mera utförligt meddelande. Jag drar
d2-d3. Peter Englunds böcker är
mycket bra - jag har nog läst de
flesta.

Vi hörs!

//alf

E980222

B.B.

Filosofi? Ja jo, det händer att jag
tänker och filosoferar - kanske mer
än vad som är riktigt nyttigt för
mig. “Tror du på Gud?” Känner du
igen denna numera vanliga
intervjufråga?

Nåväl, för en tid sedan kände jag
mig provocerad av den: Vad skulle
jag själv ha svarat? Så jag satte mig
ner och grunnade och grunnade och
sammanfattade och skrev -en
insändare med följande lydelse:

En omöjlig nödvändighet?
Har jag förstått religionsfilosoferna
rätt, så är Gud en omöjlighet. Vare
sig vi kan fatta Guds väsen eller ej,
så tycks det vara lika illa: Om vi
kan fatta Gud, gör vi Gud till objekt
för mänsklig projektion.
Vi gör Gud till människans avbild,
vilket innebär avgudadyrkan (jfr
historiens diktatorer). Gud kan på
så vis behändigt bli konservativ,
liberal, socialist eller vad f-n som
helst: Envar sin egen Gud. En ann
är så Gud som en ann. (Det var nog
detta Fakiren hade i tankarna, när
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han skrev “Ehnvar sin egen
gentleman”.) Å andra sidan - kan vi
ej fatta en transcendent Gud (och då
befinner vi oss i en annan
dimension: Det är som att begära,
att Hamlet skulle kunna fatta
Shakespeare), blir Gud en nullitet -
utan mening och betydelse för
människorna.
Icke för ty måste man i alla tider
haft ganska bestämd uppfattning om
vad/vem Gud är, eftersom så många
miljoner människor slaktats i Guds
namn.
Likväl har vi kanske inte sett det
värsta ännu: Framtiden tycks föra
m e d  s i g  öve r be fo l k - n i n g ,
mil jökatast rofer  och  global
utarmning - vilket sannolikt leder
till krig om de stadigt krympande
resurserna.
Och jordens undergång? Hjälp - var
är du Gud?! Kant(?) hävdade: Finns
det ingen Gud, så måste vi skapa/
uppfinna en! Kanske är det så - att
Gud är en omöjlig nödvändighet.
(Slut på insändare)

Men visst är det en underbar
bransch för skojare! Att höra
exempelvis Hitler nedkalla Guds
välsignelse över trupperna -det är
nästan sublimt. Var står du själv i
religiösa frågor? Schack: d7 - d5.

Du säger “vi hörs”. Jag säger: Vi
ses - kanske?

Ebbe

A980223

Hej Ebbe!

Har jag verkligen lämnat många
frågor obesvarade? Jag tänkte
snabbt igenom vår korrespondens
och antecknade AGA/Sune/Gud/
Spyken. Sen läste jag igenom vad
jag skrivit och vad du skrivit och
hittade egentligen bara Sune - GUD
kommer vi till.
Sune blev en duktig ingenjör och
konstruerar maskiner för Bröderna
Håkanson i Tjörnarp. Detta är
ekonomiskt mycket givande och han
har under årens lopp byggt upp
stora fonder som han måste köpa
saker för. Och då blev det bl a två
flygplan i lättviktsklassen, som han
nu har problem med att förklara för
skattemyndigheterna.

Stackars tjänstemän, som inte kan
tolka och följa sina egna regler!
Beträffande viskningar - som
vanligt använder jag fel ord.
Omärkligt är helt fel - alla måste ha
märkt att jag viskade något till
grabben, även om de inte kunde
höra och inte vara säkra på varför
jag böjde mig ner osv.
Det viktiga är ju att man i en sådan
situation lämnar många flyktvägar,
ska pa r  osä ker h et  och  ger
tolkningsalternativ. Oavsett vad jag
sade, skulle den uppstudsige aldrig
tala om det för någon- så bra kände
vi varandra. Såg jag hotfull ut när
det hände? Eller smålog jag? Varför
blev det ingen konfrontation?

Om religion tycker jag inte.
Visserligen förknippar man religion
med Gudsbegrpp och då är det
blaha blaha för mig.
Jag kan inte ta ceremonier,
prästerskap, kyrka, dop, nattvard
osv på allvar - annat än som något
som skall respekteras därför att det
har stor betydelse för andra
människor och inverkar på deras
åsikter och handlingar.
Om Guds existens skrev jag en gång
en uppsats - jag hade då ivrigt
studerat Ingemar Hedenius skrifter.
Slutsatsen blev naturligtvis att om
detta kunde man inget veta - men
visst är Gud/Allah/Budda/Shiva/Tor
en omöjlig nödvändighet för många
människor -precis som du säger.
Liksom alla andra har jag sökt svar
på dessa frågor - vad händer när jag
dör? Var kommer vi ifrån? Vad är
meningen med allt? Finns det någon
mening?....

Jag känner mig tvungen att skapa
en världsbild, en mening, som jag
kan kombinera med allt som jag
läser och iakttar oavsett om det är
strikt vetenskapligt eller handlar om
parapsykologi eller astrologi.
Och man kan studera religioner,
filosofier och söka: Finns det någon
lära som kan godkänna allt som
uppenbarligen omger oss - även om
allt inte kan förklaras och bevisas.

Då har jag funnit en enda som jag
kan omfatta - den danske filosofen
Martinus´ kosmologi. Jag vet inte
om du känner till honom och jag
skall inte gå in på hans lära -
någonstans har jag ett band från ett

radioprogram som gjordes för
många år sedan.

Men....Om vi lämnar religionens
Gud och i stället frågar oss: Har
livet/djur/växter/ALLT tillkommit
genom en slump eller finns det en
skapande intelligens, som på något
sätt styr det hela? ...- Ja då blir det
hela intressantare.
Det som förvånar mig mest när jag
diskuterar med materialister är hur
de behandlar vetenskap utan att
relatera den till tid. Alltid är det
nuet som gäller, alltid är nuet det
slutgiltiga.
Allt som inte rationellt kan
förklaras i nutidens vetanskapliga
termer - finns inte. Reinkarnation,
flygande tefat, astrologi, telepati -
det  existerar  in te el ler  är
tokroligheter som man kan skratta
åt. Och visst kan man skratta åt
mycket inom detta område - eller
förundra sig över hur dumheten
utnyttjas av skojare.
Min devis är:
Jag tror inte på någonting, men
finner allting möjligt.
Bara en mycket lågt stående varelse
kan kalla sig själv Homo Sapiens -
det vittnar ju om en monumental
brist på självkännedom, ödmjukhet.
Om man skall filosofera är den
första vissheten att man inte kan
veta något säkert förutom att 2+2=4
....detta därför att säkerheten bygger
på definitionen.

Det enda man kan filosofera om är
sannolikhet; vad som är mer eller
mindre troligt eller möjligt.
---------
Du och din vän är ute och plockar
blåbär. Flugorna surrar, solen lyser
-det är en vacker dag. Plötsligt
rasslar det till i din bärplockare och
du ser efter: En konstig svart grej
med 20 ben har oförklarligt hamnat
bland NATURENS blåbär.
Visst - du har sett sådana här
föremål tidigare - du vet att det är
en integrerad krets som heter
MM58167A innehållande 500000
transistorer - konstruerad och
tillverkad på en fabrik någonstans i
Silicon Valley.
Eller är det inte? Har den
tillkommit av någon okänd slump?
Naturligtvis inte! En specialutbildad
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ingenjör VET att denna krets är
resultatet av många människors och
många datorers tänkande/arbete/
producerande och att det vore
högsta grad av komik att säga att en
slump skulle ha skapat den.
Endast en idiot skulle tro att en
sådan avancerad krets skulle ha
skapats på något annat sätt än med
hög intelligens.
Men...Kan den föröka sig? Finns det
en MM58167B som den kan para
sig med? Och skulle det i så fall bli
s m å  t i o b e n i n g a r  m e d
MM58167CCC på ryggen?
Lever den? Nej vi vet att i
jämförelse med den enklaste geting/
amöba/ormbunke/bakterie är den en
primitiv, död tingest som endast kan
producera något under vissa
betingelser - 5 volt likström.
Vilket är möjligast - att getingen
har en skapare/styrande intelligens/
program eller att MMnågonting har
det?
För mig är det möjligast att
getingen - eller vad annat som helst
i den s k naturen styrs av ett
intelligent program - sen kan man
kalla det vad man vill. Fortsättning
följer...... Jag slår - e4*d5 Godnatt!!

//alf

E980226

Salve!
Jaha, du tänker dig tydligen en
skapare: mikrochipset är ett intet
jämfört med upp-finnandet av t.ex.
en geting. Du nämner också
kosmologi. Ska jag tolka det så, att
du tänker dig ett jättelabb i
universum, där en skapare har
uppfunnit alla de miljontals arter,
som finns inom djur-, växt- och
mineralrikena på jorden?
Nu låter jag kanske ironisk, men det
är i så fall inte elakt menat. Annars
kan det väl många gånger vara
befogat  med i ron i  i  dessa
sammanhang,som lätt kan flyta ut
och bära i väg hur långt som helst.
Woody Allen säger i en av sina
filmer: “Vi existerar kanske inte. Vi
kanske bara finns i en hunds dröm”.
Ja, det är ett svårt ämne: Hur ska
man på ett rationellt sätt kunna
diskutera något som till hela sitt
väsen är irrationellt och ogripbart?!
Ska jag in i någon fålla, så är jag

väl närmast agnostiker: Gud och det
översinnliga undan-drar sig vår
kunskap; det är omöjligt att veta
något om de yttersta tingen.
Jag menar också, att har vi en
skapare, så har denne även skapat
vårt förnuft; och att det är
meningen, att vi ska använda detta
så gott vi kan. Därför är det
konsekvent, att det gudsbehov, som
jag nämnde i mitt förra brev,
närmast är en freds-och rättsordning
som kan påminna om FN.
Jag har nog någon gång skrivit
“han” om Gud. Det är lätt att falla
in i det traditionella ordvalet. Men
det är nog litet olyckligt: Det är lätt,
att man får en liten tomteliknande
gube på näthinnan! I fortsättningen
ska jag försöka skriva Den/Det
-alltså reale och neutrum.

Har Darwin någon plats i ditt
skapelsetänkande? Jag brukar
ironisera över Darwin och säga:
“Antag att man har ex.-vis en
hönsgård;  lämnar  den  och
återvänder efter ett antal miljoner
år. Det finns väl ingen anledning
tro, att hönsen under tiden
utvecklats och förvandlats till
människor!”
Nu är jag grovt orättvis mot
Darwin: Visst går det väl att spåra
utvecklingskedjor. Men dagens
vetenskap efterlyser “den felande
länken”: Det lär  finnas ett
oförklarligt glapp mellan apa och
människa. För ett antal år sedan
läste jag en bok, som heter “Den
tolfte planeten”. Författarens namn
minns jag ej, men det var ej
Däniken.
Det är en fascinerande bok, som är
full-ständigt sanslös i sina
spekulationer (som förf. dock
presenterar “bevis” för): Jorden är
befolkad från “Den tolfte planeten”,
som besöker oss vart 3600:e år.
Senaste visiten ägde rum ungefär
vid tiden för  Jesu födelse.
Betlehems-stjärnan, som bländade
herdarna, var helt enkelt “tolvan”.
Därför var det 12 lärjungar; har vi
12 månader ;  är  Kar l  XII
mytomspunnen; och vem har inte
hört talas om “en tolva på tipset”,
etc.
Vid Jupiter! Tänk om det ligger

nånting i det? Det låter ju inte helt
orimligt, nu när vi själva börjat fara
kring i rymden. Och så är det ju det
där med “den felande länken”:
Människan sägs vara en produkt av
en 12-kvinna och en jordisk apa.
Om 1600 år får vi veta svaret.

Fenomenet Jesus förbryllar också:
Var han Guds son? Kunde han
verkligen göra under-verk? Etc. Det
va r  e t t  s t å e n d e  s k ä m t  i
studentkretsar, att när vinet var slut
utbrista: “Om ändå Jesus vore här!”

Jag läste en gång en bok, som heter
“Evangelium enligt . . .” - och så
har jag glömt resten. Även den var
helt sanslös i sina hypoteser: Jesus
var i själva verket en romersk
gökunge. Fadern var romersk
kapten och bågskytt (även bibeln
nämner faktiskt något om ett möte i
templet mellan en romersk kapten
och en 12-årig Jesus).
Anledningen skulle ha varit
romersk oro för upprorsrörelser:
Århundradena före Jesu födelse
siade profeterna om en kommande
frälsare, en “Messias”. En ny David
(Maria var ju också av Davids hus)
skulle födas och romarna fördrivas.
Detta skall ha oroat romarna så
mycket, att de tänkte: Bättre
förekomma än att förekommas; Vi
låter en av de våra spela Messias.
(Men sen gick det visst litet snett i
alla fall).

Vidare sägs, att Jesus ej dog på
korset. Han var i själva verket
endast skendöd. Och efter det att
han hade visat sig för lärjungarna,
fortsatte han till Indien och Japan, i
vilka länder han sedan levde som
“helig man”.
Att påven håller hov i just Rom är
en händelse som kan se ut som en
t a n k e .  T ä n k  om  r om e r s k
imperialism och kristendom/
katolicism är samma sak! Nåja, man
erbjuder ju i alla fall “Pax
Romana”. Jag undrar, vad man
skulle säga i söndagsskolan om det
evangeliet! Fast som tysken säger:
“It makes sense”.

Men Jesus - vilken kille! Tidernas
främste rebell? Han utmanar såväl
romarna som de judiska skriftlärde.
Han växer upp i en kulturkrets, där
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Gud anses för så helig, att man icke
ens får nämna hans namn. Efter att
ha varit på luffen ett tiotal år
framträder denne fattige murarepåg
(Josef var med säkerhet murare, ej
snickare -felöversättning via
grekiskan - man saknade f.ö. virke
och murade sina hus i Israel) och
säger sig vara Guds son! De
skriftlärde höll på att smälla av:
m a k e n  t i l l  f r ä c k h e t  v a r
överväldigande! Men de nödgades i
stort sett att hålla god min i elakt
spel. Nå, hur alltihop förhöll sig, lär
vi väl aldrig få veta.

Schack: Jag slår Dd8 x d5 (mitt
förra drag var mindre snillrikt)
Ebbe

A980226

Vid Jupiter!.... detta intresserade
dig! Jag förstår att du ägnat många
tankar åt dessa svåra frågor - vi vet
att vi aldrig får veta - och ändå kan
vi inte låta bli att fråga, spekulera
och söka.
Men tänk på hur tjusningen skulle
försvinna om vi fick VETA. Och är
det troligt att våra primitiva hjärnor
skulle fatta? Vi utnyttjar kanske
några procent av vår kapacitet -
kanske behöver det gå någon miljon
år innan vi lärt oss tillräckligt om
tankekraft för att skapa myror eller
getingar på en planet som vi får
vård om.
Det finns massor med vetenskapliga
bevis för hur tankar kan påverka,
men eftersom vi inte förstår, blir det
lite skumt och skojaraktigt. Tänk på
Uri Geller! Varför har vi denna
tvingande längtan efter att förstå
och förklara? Naturligtvis för att vi
inte kan acceptera döden!
Döden är all filosofis moder. Under
många många år har jag övat min
hjärna: Idag skall du dö! Jag har
föreställt mig alla tänkbara
situationer - olyckor, krig, tortyr,
mord, självmord - jag har försökt
rannsaka mig själv och mina
reaktioner.
Jag är säker på att jag skulle vara
ganska feg inför smärta och tortyr,
kanske tillräckligt bra skådespelare
för att behålla min värdighet i andra
situationer. Hur känns det att stå vid
giljotinen i Frankrike 1791 och
vänta på sin tur? Framför en SS-

pluton 1944?
Jag kommer att tänka på en
händelse i skolan:
Jag går genom korridoren och hör
att det har hänt något. Upprörda
elever -men inte bråk. En bit fram
ligger en flicka på golvet, till synes
livlös.
Min kompanjonlärare håller på med
mun mot mun-metoden. Hon
skriker: Hämta Ina!
Ina är skolsköterska. Jag springer,
får tag i Ina, som rädd och ängslig
inte vet vad hon skall göra. Någon
ringer efter ambulans. När de
kommer med båren är flickan död.
Jag visste att hon hade någon
mystisk sjukdom, som skulle kunna
vara livshotande, men ingen hade
väntat sig detta.
Dagen efter, på morgonen, går jag
förbi det rum där flickans klass
skall ha lektion. Utanför står de
båda klassföreståndarna och
diskuterar hur de skall göra, vad de
skall säga - för att trösta klassen.
De är så ängsliga, så tveksamma -
vad säger man? Jag har tänkt på
henne - mycket under kvällen och
natten. Jag vet vad jag skulle säga
till klassen, så jag erbjuder mig att
ta hand om den. Deras lättnad är
stor.

Jag berättar för den tysta klassen
varför just jag kommer och inte
deras klassföreståndare: Jag har läst
så mycket om DÖDEN och tycker
inte det är obehagligt att berätta om
den.
Så återger några berättelser för dem
om alla som haft s k Nära-Döden-
Upplevelser. Jag talar om hennes
sjukdom. Varför dog hon? Därför
att hon inte ville dras tillbaka till
livet här. Det är ett svårt beslut från
hennes sida och kan kännas som en
förolämpning. Varför vill hon inte
vara kvar i gemenskapen? Om detta
vet vi inget - men ni skall vara
övertygade om att döden är inget att
frukta....
Jag talar till dem i trettio minuter
om döden och livet och öser över
dem mina egna funderingar. -Och
alla är nöjda...... Barnen vart
tröstade, lärarna lättade. Jag minns
att jag undrade över om det bara var
jag som övade att dö.
------------------------------

Jag har inte läst någon av de
böcker du nämner, men väl en
massa andra med liknande motiv.
Som jag skrev: det är viktigt för mig
att skapa en världsbild där allt jag
känner till kan ingå och förklaras.
Det här med mikrochipet: Jag
tänker mig inte en skapare - jag
tänker mig en massa olika
intelligenser som skulle kunna
orsaka den här planeten med sina
varelser.
Problemet är att man måste klä
tankarna i ord och då måste man
använda kända begrepp för att
orden skall få mening.
-------------
D u  f l y t t a s  t i l l b a k a  t i l l
femtonhundratalet i dina vanliga
kläder, hamnar på en marknad, blir
uppmärk-sammad och skall förklara
vem du är och var du kommer ifrån
- se där ett vanligt motiv. Tala om
för dem hur internet fungerar i dag
- ja det skulle ingen från början av
1900-talet tro heller!
Men antag att vi tar fast en konstig
prick och fordrar att han skall
förklara sig - och att han talar om
sin tid år 2500. Kan vi förställa oss
att han talar sanning? Inte då! Lika
lite som du skulle bli trodd på
marknaden år 1532.
Det är bara dessa sience fiction-
författare som kan fabulera - bara
den flödande fantasin som kan
skapa alla dessa spännande
hypoteser.
Jag tror inte på Einstein, jag tror
inte på någon Gud, jag tror inte på
reinkarnation eller att Australien
ligger där det påstås - inte heller på
någonting överhuvud taget, förutom
att jag skall dö.
Däremot finner jag praktiskt taget
allting möjligt - med olika grad av
sannol ikhet .  T ex a t t  just
reinkaranation kan förekomma, att
vi kan besökas av varelser utifrån
rymden, att ett folkslag i Afrika vet
allt som astronomer av facket funnit
ut om en viss stjärna, att Jesus har
gjort s k underverk, att han dog och
uppstod - och att detta inte var
något märkvärdigt - om man passar
in hela historien i sitt sammanhang.
Man kan naturligtvis hitta på hur
många förklaringar som helst - jag
har en egen historia som godkänner
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Hej!

En parentes om Internet: Jag läste
en artikel i Mikrodatorn om böcker
på INternet och en ny värld
uppstod. Visste du att du lätt kan
hitta vilken bok som helst i världen
-nåja, i Sverige?
Du nämnde Den tolfte planeten. Jag
hittade den direkt -och vilken hylla
i Lunds universitetsbibliotek den
står i.
Och var jag kan köpa den för 58:- !

Jag har köpt böcker hela dagen -
nästan! Här kommer adresser
libris.kb.se Här hittar du allt bland
5 miljoner titlar
bokus.se Handla på faktura 10
dagar

alla kända s k fakta. Vill du veta
den så säg..

-----------
Detta brev är ovanlig rörigt. När jag
gick tillbaka för att se vad jag
skrivit, sköt jag in en massa
meningar här och där - t ex om
klassen och döden.
Men ämnet är så otroligt stort och
jag skriver inte efter en korrekt
disposition. Dessutom kan det icke
förnekas att Pripps 7.2 bidrar till
rörigheten. Jag flyttar Springare b1-
c3 och säger godnatt!

//alf
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wettergrens.se Postförskott
w w w 3 . t o r g e t . s e /
internetbokhandeln Det bästa med
denna är att du kan lägga sökorder
till alla antikvariat. Jag försöker
hitta en bok av Henry Kjellson -
som någon har lånat och inte
lämnat tillbaka.
adlibris.se Handla mot faktura.
Begränsat utbud men verkar
billigast.
bokhandeln.com Har jag inte testat.

Han som skrev om planeten heter
Zecharia Sitchin, så det var inte
konstigt att du glömt namnet! Jag
letade efter Evangelium enligt...
men där var det svårare på grund av
mångfalden.

Det blir synd om bokhandeln. Jag
skall avsluta alla mina bokklubbar
-tekniken är fantastisk! Eller...?

Mvh
//alf
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