
Nu har nyåret vakats ut och allt är
som vanligt igen. En fantastisk
dimma har utbrett sig över varje
område jag vistats i med bil - dock
skall man vara tacksam över
snöbristen. Jag är trött, djävligt
trött. Dock sprätter jag till en bonde
- b2 - b4.

God Fortsättning
Utan Löften!

önskar

//alf

E990104

http://ulfnilson.bahnhof.se

God fortsättning!
Idag är det januari. I går var det
december. Lustigt: det låter
betydligt mer än en dags
skillnad. Kanske blir hjärnan i
hastigheten lurad och tänker 12
månader i stället för en dag.
Jag känner alltid ett visst vemod,
när julen är över. Men det gör
förmodligen inte du.
Jaha, nu har ytterligare ett år gått.
Tanken på detta gör mig smått
stirrig. Tiden håller på att rinna ut,
och jag tar inte vara på den. Det
känns som om jag ska göra något -
men jag vet inte vad.
Är det 13 år du fyller nästa gång?
Vad ska du fylla dem med?
Ulf Nilson har skrivit en mycket
kontroversiell bok om Sverige, som
han inte lyckats att få
tryckt. Han har emellertid lagt in/ut
den på nätet. Är du intresserad så
kolla länken
http://ulfnilson.bahnhof.se Den är
mycket intressant och läsvärd!
Passerar Ni Osby, när Ni besöker
Sune (var det Tjörnarp?)? Är Ni i
närheten, kan Ni väl komma och
hälsa på?!
Skulle du vilja ha godheten att ta
fram vår korrespondens på papper!
Jag har fått t o m 2 juli 1998. Det är
naturligtvis ingenting som brådskar.

Din text är så småstilt. Skriv gärna
med litet större bokstäver - tack!
Har du hört talas om “positivt

tänkande”? Om man skulle försöka
med det:
Skratta sig glad s a s.
Citat: “Once upon a time there was
- Magique”!
Ä det en sannsaga?
Ebbe

Höll på att glömma schackdraget:
Sc4 x e3.

A990104

f2 x e3

Nej, jag känner inget vemod i
samband med jul eller nyår. För
mig är det en i dubbel bemärkelse
mörk tid. Alla dessa helgdagar utan
ordning på någonting. För mycket
mat - för mycket av allt.

Förr - innan E4an blivit acceptabel -
åkte vi ibland östra leden från Eksjö
till Tjörnarp, Vrigstad - Växjö -
Osby osv, men nu är det betydligt
snabbare att ta Vrigstad - Värnamo
- Markaryd - Hässleholm -
Tjörnarp. Det är 24.5 mil och det
tar för det mesta 2.5 timmar.

Jo, jag fyller 13 på det bakvända
sättet, och jag har ingen känsla av
jag inte kan fylla dessa krympande
dagar med något. De räcker inte till
för vad jag vill göra.

Nu skall jag hoppa in på Ulf
Nilsson och se vad han har att
komma med.

Är stilen bra nu?

//alf

E9901042

Hej!
Le7 x b4. Schack! Det får bära eller
brista.
Jag har snart läst ut Ulf Nilsons
“Sverige: sluten anstalt”. Han tycks
verkligen ge dig vatten på din
kvarn!
Jag funderar på att maila till Ulf
Nilson och föreslå honom att
disputera på boken. På så sätt skulle
den få större tyngd och mera
uppmärksamhet.
Vad tycker du?
Ebbe

A990105

a3 x b4

En bra idé! Allt som kan ge denna
s k r i f t  s p r i d n i n g  o c h
genomslagskraft är bra. Tyvärr
kommer det inte att ha någon större
verkan - pessimist som jag är tvivlar
j a g  p å  a t t  d e n  s v e n s k a
kollektivfolksjälen har mod nog att
rannsaka sig själv. Vår maffia-
nomenklatura kommer också lägga
locket på med alla medel.

Att få rätt i en sådan utredning - att
få vatten på sin kvarn - är inte
speciellt roligt. Jag har läst till
sidan 60 - jag skriver ut i sakta mak
och lägger i en pärm. Jag hatar att
sitta och läsa på skärmen.

Nu tänker du ta löparen med tornet,
nicht wahr?

//alf

E990105

Ja, Te8 x e4.
Har nu läst “Sverige:sluten anstalt”
i sin helhet.
Ja, det är ju en fruktansvärd
vidräkning Ulf Nilson gör med AB
Sverige, enkannerligen med (s). I
s t ä l l e t  för  a t t  soci a l i ser a
produktionsmedlen har  man
socialiserat svenskarna intill
hjälplöshet.
Så vitt jag förstår, är UN:s kritik
rätt och riktig. Jag instämmer på det
hela taget.
Däremot är jag mera tveksam vad
gäller  UN:s alternativ: Den
amerikanska modellen synes vara
“Model len”.  Men  även  en
marknadsekonomi kan kollapsa.
Och vidgar man perspektivet
ytterligare skymtar ekologisk
kollaps. Den
o h ä m m a d e  h u g g s e x a  p å
naturresurserna, med åtföljande
miljö-förstörelse, som även (kanske
i synner-het) marknadsekonomierna
ägnar sig åt, måste få konsekvenser.
Nå, vi kan kanske återkomma till
ämnet, när du läst Ulf Nilsons bok.
Ebbe
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A990106

Ke1 - f2

Hela den här dagen (nästan) har jag
arbetat med att sammanställa vår
inetkorrespondens. Det är mer
arbete än man tror. I pauserna har
jag skrivit ut och läst om den slutna
anstalten. Just nu håller jag på med
Palmes misstag. Palme, ja. En
person som jag från första stund
avskydde. Jag minns när han satt
och räckte lappar till Erlander under
en en valdebatt i TV - han påminde
närmast om en gam. När han sedan
blev statsminister och höll sina
hyckeltal blev han i mina ögon en
av de sämsta människorna.
Jag minns också delvis historin om
när han skulle mellanlanda på
Malta i någon PR-soppa och inte
blev tillräckligt uppmärksammad.
Eller hur han reagerade när han
förlorade valet 76. Minns du? Då
var han det lilla barnet i sandlådan
som blivit av med sin sandkaka och
hink.

Men - eftersom han blev mördad
kunde man ju inte säga högt vad
man tyckte och beundrarskaran var
ju stor, maniulerad och dum.

Vi får säkert anledning till fler
utgjutelser! Jag är dig mycket
tacksam för att du ledde mig till
Ulfs bok!

//alf

E990106

Td8 - d6.
Som jag sa: Det är ingen brådska
med vår internetkorrespondens!
Man kan också säga, att Olof Palme
var en skicklig maktpolitiker. Och
det är väl i stort sett det politiken
går ut på : att hålla sig i gräddfilen.
Ebbe

A990107

Märkligt så svårt det blir att besluta
sig när pjäsantalet minskar! Jag
känner mig som Gösta Ekman i
valet mellan Expressen och
Aftonbladet - Th1 - h4 eller Th1 -
c1. Men det får bli det sista till c1.

Nyss läste jag sidan 288 i Ulfs bok.
Jag anser att boken är objektiv,
måttfull, sanningsenlig m m
positivt. Det förvånar mig inte att
alla förlag sade nej. I den ankdamm
som Sverige utgör kan man inte
presentera en så rak och omfattande
kritik som Ulf Nilsson gör. Det som
förvånar mig lite, lite är att så
många andra dragit samma
slutsatser och skrivit ner dem - men
blivit publicerade. Är Ulf en
outsider som blir mobbad vad han
än skriver?

Egentligen är jag så överväldigad av
tankar och funderingar - många
glömda episoder har dykt upp under
läsningen - att jag har svårt att
s a m l a  m i g  t i l l  n å g o n
sammanfattning. Visst skulle man
kunna skriva ett manifest över den
svenska socialmaffians idealstat?
M e n  k l a r a r  m a n  a v  d e n
djupdepression som skulle bli
följden?

//alf

E990107
Te4 - e7.
Nu har vi fått igång datorn igen.
Jo, som sagt: jag tycker att du ska ta
ett mail-prat med Ulf Nilson om
socialmaffian, CAD, etc. Jag tror att
han skulle uppskatta och utveckla
det!
Ebbe

A990108

Sf3 - d4

Det var väl skönt att datorn kryade
på sig! Nu när jag går igenom vår
korrespondens, finner jag att det är
ett stort hål från 13/10 till 23/10 -
och jag minns när jag bytte dator
och hårddisken pajade. Tur att det
inte mer som försvann.

I dag hörde jag några uppgifter på
TV:
Medelstora företag tror inte att de
kommer att växa i Sverige.

Endast 4 % av småföretagen tycker
att vi har ett bra företagsklimat. För
storföretag är siffran 11%. 85% av

småföretagen kan inte tänka sig att
nyanställa.

Ack ja. Jag minns på 80-talet då jag
skulle kunnat ge många människor
arbete med brukspatroner men lät
bli pga allt elände som följde med
anställda: Skatter, blanketter, rädsla
för facket osv.

Ulf glömde en sak: Hur uppfinnare
behandlas i Sverige. Hur många
svenska uppfinnigar som hamnat i
Japan, Sydkorea, Norge.... Han
skulle intervjuat Håkan Lanz!

//alf

E990108
Td6 - b6.
Nu har jag hunnit nästan halvvägs i
boken om Nils Ferlin. Intressant!
Har du själv läst den?
Kanske koketterar han väl mycket
med sin ringhet. Få har väl hamnat
på så hög piedestal som NF. Ändå
är han “en luffare i vägarnas grus -
- - ett visset löv.”
Nå, poesi är inte nödvändigtvis
självbiografi. Jag tycker mycket om
hans “visor”, som egentligen var
dikter, som senare blev tonsatta
(kongenialt av Lille-Bror S.) och
blev visor igen.
Jo, jag tycker absolut, att du ska
skriva ner dina reflexioner om
socialmaffian - även om det är
deprimerande. Det kanske känns
värre, att ha det oförlöst inom sig.
Det brukar lätta att få “gråta ut”.
Vilket leder till den här historien:
- Varför gråter du, min lilla flicka?
- Kamraterna retas med mig för att
jag är så tjock.
- Jaja, gråt du - det lättar.
Ebbe

A990109

Sd4 - f5

Nej, jag har bara bläddrat genom
Nils Ferlin och småläst här och där.
Men jag fick intrycket att den
verkade bra.

Ibland får jag en känsla av att jag
lever i en sorts drömvärld, eller
rättar två sorters - en på natten och
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en på dagen. En i sovande/
halvsovande tillstånd och en i s k
vaket. Hjärnan producerar hela
tiden bilder av omgivningen när
mina ögon är öppna - när jag sluter
dem kommer bara andra bilder,
bilder från tidigare vaketliv, gamla
filmer, osedda händelsförlopp,
meningar - nerskrivna och talade.
Ibland formuleras hela fördrag,
ibland brev, insändare, artiklar.

Som när jag skrev om att formulera
socialmaffians manifest - då hade
jag hört eller sett halvfärdiga
sanningar inne i min drömvärlds-
hjärna.

När man så sätter sig för att
överföra det till papper på riktigt -
ja då känns det som att stå inför en
omöjlig uppgift, så gigantisk är
omfattningen, så oändligt många
detaljer blixtrar förbi, och man vet
inte var man skall börja.

Känner du igen något av det jag
försöker beskriva?

//alf

E990110
Te7 - d7.
Jovisst, känner jag igen mig!
”Panta rei” (allting flyter) och “Giv
mig en fast punkt och jag skall
rubba jorden” är  yttranden
(visdomsord?) som tillskrivits
Heraklitos respektive Arkimedes.
”Den som förökar sin insikt, förökar
sin plåga”, säger Predikaren. ”Intet
nytt under solen”, säger en annan.
Från vetenskapens värld känner vi
till problemet med att hålla minst
en
variabel konstant medan vi
undersöker andra. En ofta omöjlig
uppgift.
”Öster börjar i Väster
och Söder slutar i Norr.
Virrig är jag av frågor
och halsen känns fan så torr.”
(Nils Ferlin)
Man måste nog känna det som en
utmaning för att vilja utsätta sig för
denna plåga. Men om man inte
tänker - finns man då till?
Ebbe

A990110

Tydligen fungerar din e-post för
inkommande eller? Jag hoppas att
du får detta meddelande - att jag
flyttar Tc1 - c5.

N ä r  j a g  r e d i g e r a d e  v å r
korrespondens gjorde jag så att jag
öppnade postläsaren och Works4,
ordbehandling. Sen markerade jag
ett brev, kopierade och klistrade in i
Works. Först tog jag alla som du
sänt och sedan petade jag in alla
mina mellan dina så att tiden och
dragen stämde. Så sparade jag som
oformatterad text.
Jag öppnade DeskPress som är ett s
k DTP-program. Där kan man rita
en rektangel i form av en spalt och
så ösa ner en en textfil så att den
liksom fyller rektangeln. Och då
upptäcker jag en skillnad mellan det
du hade skrivit och mina brev.
I dina verkade det som om
mellanslag inte hade samma kod
som i mina - ibland flöt orden ihop
på det mest underliga sätt. Detta är
ett intressant fenomen som troligen
beror på operativsystem, program m
m. Så jag undrar: När du skriver
brev, gör du det direkt i mail-
programmet? Är det Netscape?
Hade du Windows 95 eller 3.11 i
den gamla datorn?

/alf

E990111

c7 - c6.
Ja, vi skriver direkt i mail-
programmet.
Gamla datorn: Netscape 4.12 Win
95.
Nya datorn: Netscape 5 Win 98.
Netscape Mail.
Ebbe

A990111

Sf5 - D4

//alf

E990112
Td7 - d6.
Det insmög sig ett litet fel igår: I
stället för Netscape 5.0 skall det
vara 4.5.
Jag mejlade till Ulf Nilson idag.
Hans adress är:
ulfnilson@bahnhof.se Skriv!

Ebbe

A990112

Jo, jag skall försöka hinna skriva till
Ulf. Jag vet bara inte när. Alla har
vaknat till liv efter helgerna och nu
skall de ta igen vad de inte frågat
om tidigare.

Jag flyttar Th4 - g1

//alf

E9901122

Ditt drag förstår jag inte alls. Du
har inget Torn på h4 - däremot på
a1.
I vilket fall som helst ger jag upp
det här partiet. Som vit flyttar jag
d2 - d4.
Jag tänker och tänker och tänker - -
- att “-ismerna” nog “förde oss
vida vilse”.
Vad det handlar om, eller borde
handla om, är helt enkelt a n s t ä n
d i g h e t i alla sammanhang. Men
“i krig är alla medel tillåtna”. Och
vi lever i krigstillstånd - på många
nivåer.
”Det är krig och politik, som har
fördärvat vår jord”.
Vad kan man göra åt eländet?
Skratta eller gråta?
Erinrar mig en tidningsnotis:
En skogshuggare hade råkat ut för
en allvarlig olycka. Ett fallande träd
hade krossat benen på honom till
flis. “Vad tänkte du då?” undrade
reportern.
”Ja, man kunde ju inte annat än
garva åt eländet!”
Ebbe

Här följer Ulf Nilsons brev, som jag
fick idag.
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A990113

Underligt nog var jag tämligen
nykter när jag flyttade tornet.
Däremot måste jag ha drabbats av
en förhoppningsvis tillfällig
blackout.

Du spelar damgambit? Intressant.
På detta följer d7 - d5.

Så trevligt att Ulf Nilsson svarade
på ditt brev - och så utförligt! I dag
har jag börjat på min epistel till
honom. Bör kunna sända sent i
kväll eller i morgon.

Anständighet i alla sammanhang -
det är ingen dum devis. Faktiskt
täcker det väldigt mycket. “Det är
krig och politik som har fördärvat
vår jord” - jag vill tillägga religion,
prestige, maktbegär och egoism -
där kom det!

//alf

A990115

Eftersom jag inte vet hur du har det
med datorn skall jag inte bli
långrandig.

e7 - e6

//alf

E990118

e2 - e3.
Idag känner jag inte för några
allvarliga utläggningar. Det blir lätt
litet pretentiöst och löjligt - i
synnerhet om man har bristfälliga
kunskaper om förhållandena
(förmodligen till stor del fördolda).
”Hör han talar som en kung fast
han ännu är så ung!” (Tage
Danielsson)
Nej, några kungsord tror jag inte,
att jag sprider. Däremot har jag
svårt att hålla käft om förhållanden,
som jag uppfattar som allvarliga.
Men jag är nog bara med i “Dolda
kameran” (såg du “Monopol” i
TV?).
Ebbe

E990119
Lf4 - g3.
J a g  ä r  s o m  d e n  v ä r s t a
socialdemokrat: Bara lovar och
lövar. Förmodligen inspirerad av
Nils Ferlin följer här en utläggning
om religion m m.
Du får säga till, om/när du har fått
nog av mina geniala tankar!
Nu skriver jag kanske lika mycket
för min egen skull. Det känns
uppfordrande på något vis att
försöka klä sina tankar i ord och
sätta dem på pränt.
Något som jag mycket grubblat över
är: Hycklar de kristna sin tro? Eller
tror man verkligen på fullt allvar på
Jesu underverk, på ett liv efter detta,
etc?
Jan Berglin ger kyrkan följande
PR-råd: “Skippa treenigheten -
Nisse i Bagarmossen begriper den
inte . . . och den obefläckade
avelsen tyckte vår testgrupp var ett
skämt, så den får Ni släppa på sikt .
. .”
Framförde man dylikt luftiga,
kristna uppfattningar i andra
sammanhang vore man  väl
meriterad för hispan? På tal om luft.
Har du hört den här:
G u m m a n  t i l l  p r ä s t e n  p å
kyrkbackenefter  gudstjänsten/
högmässan:
”Pastorn talade så vackert i dag. Det

var som gripet ur luften!”
Nå, jag hajar den psykologiska
mekanismen och grundkonceptet s a
s. Den grå vardagen ter sig torftig.
Man längtar efter en mening (helst
högre) med livet; att himmelriket/
paradiset skall vänta på den andra
sidan, etc. Den kristna etiken, tio
Guds bud, saknar heller inga fel.
Frågan är dock om kyrkan verkligen
speglar Jesu lära.
Religion och demokrati får jag inte
heller att gå ihop. Poängen med
religion är ju tron på en allsmäktig
Gud. Poängen med demokrati är
tron på folkstyre - alltså raka
motsatsen.
En ev. allians emellan dessa båda
storheter är ohelig: den är inte
minst intellektuellt ohederlig.
Jag kan avundas de religiösa deras
tro: det måste ju vara underbart
härligt att kunna tro något sådant!
Men jag kan inte värja mig emot
tanken, att det är intellektuellt
ohederligt. Har vi en Skapare, har
denne f ö även skapat vårt förstånd.
Religionerna/kyrkorna ter sig som
orubbliga kolosser: Monumentala
tempel och miljoner dödsoffer har
gjort dem oomkullrunkeliga och
“sant” heliga. Även om Voltaire m
fl har försökt, är de i stort sett
opåverkbara. Man går knappast
igenom ett dylikt tempel.
Man går förbi.
Så är det nog ganska generellt: Man
går/talar förbi varandra. I hierarkier
talar man upp resp. ner till
varandra.
I demokratier talar man merendels
förbi varandra.
Jag har ett radikalt förslag: Tala m
e d varandra!

Många har uppfattat religion som
livsfientlig. Visst kan man få
intrycket, att många kristna föraktar
jordelivet och mest längtar till det
hinsides belägna himmelriket. Detta
får sägas vara en cynisk och
livsfarlig inställning. Det finns bara
e n jord. Jorden är unik. Fördärvar
vi den, är det kört.

A990119

Nej, jag såg inte Monopol - vad är
det? Dolda kameran? Jag känner
mig lite dum. Det blir inte så

mycket TV för min del för det
mesta. När jag inte arbetar vid
datorer eller brygger vin - då läser
jag. Men ibland är jag så trött och
less på saker och ting och då blir
det ibland slötittande på TV.

Vinter är en usel årstid, eller man
borde inte kalla den årstid.
Vädersjukdom är ett bättre ord för
att karaktärisera kyla, mörker, blåst,
regn, snö, hagel, halka och allt
annat helvetes elände som råder.
Det är som om juldepressionen har
svårt att ge vika.

Jag flytta en bonde: e6 - e5

//alf
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Det är inte heller problemfritt att
ställa sig utanför kyrkan: man tar
risken att hamna utanför en
flertusenårig kulturtradition.

Slutreflexion: Trots allt tror jag nog
mera på Gud än på mänskligheten.
Kant(?) har nog rätt:
”Finns det ingen Gud, måste vi
uppfinna en!”
Dessa tankar gav mig uppslag till
en roman:
Du (inga namn) ingår i en
syskonskara, som får ärva ett
industr i-imperium. Företagets
affärsmoral finner du emellertid helt
oacceptabel (läs obefintlig) och du
vägrar  att befatta dig med
”blodspengarna”. Du gör dig arvlös/
urarva. Dina syskon har däremot
inga betänkligheter.
Tvärtom! De gör lysande affärer och
karriärer. De blir stormrika. Av
skattetekniska skäl och för att få
litet avstånd till den tvivelaktiga
verksamheten bildar de en stiftelse.
De gör stora donationer. Blir
promoverade till hedersdoktorer,
dubbade
till riddare av diverse ordnar,
utnämnda till konsuler, etc. De
umgås ståndsmässigt: spelar tennis
och golf med Nappe och Chappe,
Pirre och Svirre. De lever flott -
men ändå litet diskret.
Kort sagt: de är jordiskt lyckade.
Men ändå känner de sig på något
underligt vis lurade.
Det är något som inte stämmer.
Hela livshållningen är i själva
verket schizofren: man älskar ett
liv, som man som kristen borde
förakta. Och är rädd för döden, som
man egentligen borde välkomna
som dörren till himmelriket.

Du däremot, som hyllar livet på
jorden och vill värna om den, blir
betraktad som en kuf, en konstig
fan, som släkten undviker och som
människorna drar sig undan ifrån.
Du blir alltmera inbunden, grips så
småningom av misantropi och får
en alltmera avog inställning till
livet och människorna. Du sjunker
allt djupare i depression . . . ja, det
kan sluta hur illa som helst.

Detta är som sagt ett romanuppslag
och inget annat.
Vad tror du, att “Du” tänker på ditt
yttersta? Och vilka refexioner gör
syskonen?
Slutet på romanen får jag ingen
riktig fason på. Du får gärna hjälpa
till!
Ebbe
A990121

Nu klockan 2103 toga jag emot ditt
mail. Jag har inte hunnit begrunda
vad du skriver närmare utan drar
fram min bonde d5 - d4.

Återkommer om annat!

//alf

E990121

c2 - c4.
” D o l d a  k a m e r a n ”  ä r  e t t
underhållningsprogram: Man filmar
i smyg, i hemlighet ett offer, som
provoceras med en rad fejkade
situationer och förhållanden. Offret
reagerar med stort allvar - och blir
till allmänt åtlöje. Galenskaparnas
“Monopol” (manus, regi och musik:
Claes Eriksson) är till stor del en
satir över “Dolda kameran”.

Medges att mitt romanuppslag inte
var något vidare. Jag hade fingret
på
deleteknappen, men så tänkte jag,
att det kanske ändå innehöll någon
vinkling, som kunde vara litet
intressant.

Ibland kan jag undra, om inte vägen
till demokrati (värd namnet) går via
diktatur - paradoxalt nog (nu tänker
jag globalt, eftersom problemen har
blivit globala).
Tanken  är  i  analogi  med
kommunismens “proletariatets
diktatur” och med storföretagens
strategi att ibland tillsätta en ny VD
som “städgumma”.
Romarna fann sig tvungna att till
och från välja en kejsare för att
undvika kaos och anarki; för att få
ordning på torpet. Jfr även:
Tyskland och Hitler, Frankrike och
de Gaulle, Ryssland och Jeltsin, m
fl.

Däremot är jag övertygad om, att
Demokrati är den högsta visionen.
Den ideala människan vill varken
vara herre eller slav. Hon gör sig
bäst och trivs bäst bland likar.

Men sannolikt har jag fel. Teorier
låter ofta så bra i teorin. Man kan
läsa snart sagt vilken ”-ism” som
helst och bli beredd att ansluta sig
på direkten.
Förmodligen skulle varje -ism vara
“fungibel” (Strängs innovation), om
blott människorna vore anständiga.
Det verkar som om vi börjat i fel
ända.
Det rimmar ju också ganska väl
med din kungstanke, att felet ligger
hos mänskligheten.
Men det för  oss även till
determinismen: Är viljan verkligen
fri?
El ler  är  männ iskorna bara
marionetter? Vem håller i så fall i
trådarna?
(Det är inte jag!)
Ebbe

E9901212

e3 - e4.
När jag återsände mitt mail (c2 -
c4) idag, var det så konstigt
strukturerat:
korta och långa rader, huller om
buller om vartannat. Vad beror det
på?
Anlände mitt mail också i
ostrukturerad form?
Hur brukar de se ut? De ser ju bra
ut på papper.
Dina mail brukar se OK ut. Idag var
det förstås väldigt småstilt igen.
Inger säger, att det beror på, att jag
inte låter maskinen själv byta rad.
Är det så?
Ebbe

A9901212

När jag glömmer att ställa om från
10 punkter till 12 blir det småstilt.
Din text är för det mesta ytterst
ostrukturerad - med omväxlande
korta och längre rader, vilket ger
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lite extra arbete när den skall
omformas i DTP-program. Inger har
rätt - tryck ENTER bara när du vill
ha nytt stycke!

Schack kommer i morgon!

//alf

A990122

Sg8 - f6

//alf

E990122

Lf1 - d3.
Nu behöver jag nog vila huvet ett
tag. Det känns så. Spontant ville jag
utbrista: “Nu vill jag hem!” (Jag är
väl för tusan HEMlig agent?!) Jag
känner mig inte hemma här. Det är
som bodde jag i ett främmande
land.
Tala om allenation och alienation!

Idag har jag låtit maskinen själv
sköta radbytena. Har det hjälpt?
Ebbe

A990123

Lc8 - g4

Ja, nu såg texten riktig ut. I
datavärlden skiljer  man på
E D I T O R E R  o c h
ORDBEHANDLARE. Skriver man i
en Editor, måste man själv trycka
<enter> vid radslut, ungefär som på
en gammal skrivmaskin.
Med en Orbehandlare slipper man
tänka på detta. Där har man i stället
gränser som sköter om när nästa rad
skall användas.
Du är trött i huvet och HEMlig
agent. Ibland begriper jag inte
riktigt vad du menar - om du
skämtar, ordvitsar eller är djupt
allvarlig. Själv är jag trött och
håglös och ännu värre blir det när
jag är tvingad att uträtta skrivarbete
- just nu en manual för hur man
använder EasyCAD för att göra
ELschema-ritningar.

I kväll blir det avkoppling dock,
grannarna, som bjöd på korv i
somras/höstas skall serveras
kyckling och rödvin.

//alf

P S

Här kommer Ulf Nilsons svar:

D S

Broder,
Tack för ditt långa och tankedigra
brev. När detta skrivs sitter jag i
Paris (där jag bor) och grubblar över
vad i helvete Volvo menar med
Scania. Har kommit fram till ( och
ska senare idag skriva i KvP som
ännu inte sparkat mig) att man väl
kan tänka sig att Volvo och Investor
spelar ihop. Volvo höjer priset på
Scania avsevärd ( och har en corner
) innan man säljer till Vw eller (
Gud i himmelen) Fiat. Eller är
meningen att verkligen slå ihop -
för att sen sälja personbilsrörelsen
t i l l  F o r d ?  Ä v e n  a n d r a
kombinationer är naturligtvis
tänkbara men ett är nog säkert:
utvandringen ur Sverige fortsätter.
Det gäller BÅDE företag och
individer. Förklaringen är vi väl
båda på spåren:
1 .  K o l l e k t i v i s e r i n g e n  oc h
storskaligheten.
2. Cementerade i ett på avundsjuka
och illvilja baserat skattesystem som
3. KRÄVER ( inget annat ord är
starkt nog ) att majoriteten av
medborgarna blir klienter till stat,
kommun och “statsbärande parti” (
med fp, m etc som fillialer).
4.  Jämlikhetsbegreppet  som
förvandlats från att vara en fråga
om
människovärde och attityder till att
vara en fråga om inkomst efter skatt
(vilket bidragit till att göra Sverige
såväl avskyvärt materialistiskt som i
högsta grad ojämlikt).
5. En av allt detta framkallad
s t a g n a t i o n  s o m  s k a p a t
bakåtblickande, cover your ass och
den absolut felaktiga uppfattningen
att den som blir rik på något
mystiskt sätt gör andra fattigare;
motsatsen är ju fallet.
Men du vet det. Jag ska bara
tillägga att vi inte är ensamma.
Över 15.000 har faktiskt tankat ner
boken och kanske 1.000 ( hittills )
köpt den. Det finns mycket
berättigat missnöje i vårt land.

Måtte det finna ett utlopp av högre
kvalitet än Ny Dem. Helst innan vi
hasat ännu längre ner för stupet. Än
en gång tack för att Du skrev -
Ulf.

E990123

Sg1 - f3.
Jo, det är sant: jag blandar nog
skämt och allvar på ett litet
självsvådligt sätt. Det har väl blivit
litet av min jargong, som i sin tur
förklaras av att jag så sällan är
riktigt säker på, att jag vet vad jag
talar om. Det har således med
osäkerhet att göra, varför du inte
ska
ta det så allvarligt.
Tack för Ulf Nilsons brev! Det
innehöll väl dock inte så mycket
nytt
utöver vad som står att läsa i hans
bok .  Det  h a n  sä ger  l å t er
bestickande. Vad som förvånar mig
mycket, det är varför inte den
dominerande, borgerliga pressen
lyckats föra till torgs denna
oppositionella argumentation! Hur
kan detta komma sig?

Kyckling med vin ikväll skulle
smakat fågel!
Ebbe

A990124

Lg4 x f3

Mitt huuuvuud känns så tungt..

Gästerna gick strax för 0200 och det
är alldeles för sent för mig. Deras
sjuårige grabb är intresserad av
schack, så jag var tvungen att spela
och gör honom matt, samtidigt som
vi diskuterade olika drag. Sen
s t ä l l d e  h a n  u p p  o l i k a
mattställningar efter en bok jag har
- vid halv tolv somnade han på
golvet.

Förutom att hufvudet är tungt är det
också TOMT.

Jag kollade mina kurvor. ALLA är
långt under noll-strecket.

//alf
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E990124

Dd1 x f3.
Jo, jag kan tänka mig, att det var en
pä r s  a t t  vi n ber usa d  (m ed
kopparslagare?) traggla schack med
en 7-åring mitt i natten, när du
brukar sova sedan länge.
Du och dina kurvor! Fungerar de
inte som självuppfyllande profetior?
Nu har jag redan glömt, hur du
menar att de fungerar. Beror de av
stjärnornas ställning, jordens
magnetism, eller vad? Ursäkta att
jag inte kommer ihåg!
Ebbe

A990125

Dd8 - a5 schack!

Utdrag av brev från en läkarkollega
till Pasteur - brev till hustrun:

-- “Hans senaste påfund är att alla
sjukdomar kommer från små djur
som han kallar bakterier. Jag hör
inte till dem som skrattar åt honom,
men det är svårt att låta bli. Det får
ju ändå finnas gränser  för
tokerierna.”-------

//alf

E990125

Sb1 - d2-

Nej, jag skrattar inte åt din
Biorythm. Jag förstår den bara inte.
I ditt brev av den 30 mars 1998
presenterar du teorin, som baseras
på de tre kurvorna för Fysik, Känsla
och Intellektuell prestationsförmåga.
Med vilka mått och verktyg mäter
man dessa ting, så att de kan
överföras till kurvor? Tror du att du
kan förklara teorin litet närmare?!

Den 1 april (!) 1998 skrev du:
“Biorytm är just en sådan sak som
inte med säkerhet kan bevisas vara
sann eller riktig - det är upp till var
och en att tro eller inte.” Redan
tidigt fick jag höra: “Du tror min
själ, så att fan tar dig!” Sedan dess
har jag alltid varit försiktig med att
tro.
Ebbe

A990126

Lb5 - c4

Det finns massor med fenomen som
man inte kan förklara - bara
konstatera att de finns - eller kanske
rättare - att det finns människor
som påstår att de finns. Dit hör
poltergeistfenomen, tankeöverföring,
a s t r o l o g i ,  j o r d s t r å l n i n g ,
överkänslighet för elektricitet,
biorythm, reinkarnation, slagrutan,
flygande tefat m m, osv.

När det gäller attityden till sådana
företeelser kan man urskilja tre
grupper med inbördes variationer.

1. De som anser att fenomenen inte
finns - de beror på sjukliga
upplevelser hos vissa personer. I de
fall man direkt konfronteras med t
ex en poltergeist, förklarar man det
med att någon skämtare har ordnat
det hela med trolleri - eller så
vägrar man befatta sig med saken.

2. De som anser att man inte kan
avfärda några iakttagelse, hur
underliga de än kan tyckas. De
tycker att alla fenomen bör
undersökas samtidigt som de vet att
det för närvarande inte alltid är
möjligt eftersom vår kunskapsnivå
är så låg.

3. De som okritiskt anammar alla
fenomen och verkligen TROR på
tidningarnas horoskop, TROR så in
i helvete på GUD och att denne
gamle gubbe hör deras böner t ex.
De har ett myckt mottagligt sinne
och blir ofta offer för bedragare och
skojare.

I det där aprilbrevet uttrycker jag
mig slarvigt med ordet tro. Å andra
sidan har jag gång på gång förklarat
a t t  j a g  T RO R I N T E  P Å
NÅGONTING MEN FINNER
ALLT MÖJLIGT. Dessutom finner
jag alla dessa fenomen intressanta
och spännande.

Ta astrologi t ex. De flesta vet inte
ett dugg vad verklig astrologi
innebär - visserligen kan det vara
märkligt överensstämmande när det
gäller att karaktärisera personer,
men eftersom man inte kan förstå

sambandet mellan stjärnor, planeter
och människors födelsedata föredrar
man att slänga alltsammans i
soptunnan.

Problemet med mig är att jag inte
kan göra så: Finns det statistiska
bevis för att t ex astrologiska
påståenden är riktigare än ett
slumpmässigt utfall - ja då måste
jag fundera över anledningen. Och
märk - när jag säger astrologi så
menar jag inte det skräp som
publiceras i veckotidningar!

När du skrev ” Du och dina
kurvor!” så fattade jag det som ett
föraktfullt avfärdande. En annan
gång skrev du: -Jag kan omöjligt
fatta varför mina födelsedata skulle
ge upphov till en s k Biorythm.

Just den inställningen vänder jag
mig emot. Varför måste jag förstå
ett fenomen? Kan jag inte
konstatera att det finns och finna
det spännande och intressant utan
att förstå?
Statistik är väl något som betraktas
som vetenskap. Åtminstone ansåg
Michel Gauquelin att den är det.
Under 20 år sammanställde han
födelsedata för mer än 25000
personer i Europa med deras yrken
och planeternas rörelser.

Egenligen ville han bevisa att
astrologi var nonsens, men det
visade sig att planeternas ställning
hade en avgörande betydelse för en
persons yrkesval.

Läkare och naturvetare hade ofta
fötts när Mars steg över horisonten,
men däremot hände det ytterst
sällan att konstnärer, målare och
musiker fötts vid den tiden.

Militärer och politiker hade fötts
när Jupiter var på väg upp över
horisonten, medan andra barn som
föt ts samtidigt  sä l lan  blev
vetenskapsmän.

Ingen författare hade fötts med
Saturnus i uppstigande osv osv.

Kontentan av det hela var att
planeternas ställning vid ett barns
födelse hade en avgörande inverkan
på yrkesvalet - statistiken var
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entydig och även Gauquelins
argaste kritiker måste erkänna det.
Å andra sidan avfärdade denne
hedersman alltsammans med att det
rör sig om “ett absurt uttryck för en
absurd erfarenhet” - en värdig
representant för grupp 1 ovan.

//alf

E990127

Jag förmodar, att ditt drag ska vara
Lc5 - b4 - och inte tvärtom. I så
fall blir mitt drag: Ta1 - d1.

Vi har varit på teater i kväll och sett
“Kvartetten som sprängdes”. Det
är sent och jag är för trött att
besvara ditt brev ikväll.
Ebbe

A990127

Lb4 - e7

Allt går i vågor - vatten, årstider,
trender och mode, dag och natt -
bara likström är konstant.

Jag antar att du känner till
växelströmmens sinuskurvor.
Biorythm grundar sig inte på några
kurvor, den grundar sig på
iakttagelser  av männ iskor s
prestationsförmåga på olika
områden enligt deras egen utsago.
Det var sammanställningen av
denna stora mängd data som gav
upphov till teorin om att man
kanske kunde illustrera eller
s ys t e m a t i s e r a  m ä n n i s k a n s
v a r i e r a n d e  s t a b i l i t e t ,
prestationsförmåga osv genom att
använda sinuskurvor. Det är inte
mycket mer att säga om det hela.

Jag tycker att den statistik som jag
refererar i aprilbrevet är tillräckligt
intressant för att man skall vilja
testa sig själv. Jag har ingen som
helst önskan att bevisa teorins
riktighet eller felaktighet.
Under min lärartid gjorde jag en del
experiment - dels med mig själv,
dels med kolleger och elever just för
att ta reda på om man kunde
förutsäga olycksdagar. Jag har inga

anteckningar från denna tid - bara
ett allmänt intryck av att det
verkade som om teorin var mer
sann än falsk.

Därmed tycker jag att Biorythmen
får vila i frid.

//alf

E9901272

Jag gör kort rockad: 0 - 0.

Först måste jag tyvärr konstatera, att
du inte besvarar frågan: vilka
mått och verktyg ligger till grund
för de biorytmiska kurvorna?
”Du och dina kurvor” sa jag inte
med förakt. Hur kan du tro(!) något
sådant! Jag sa det på ett skämtsamt,
raljant sätt.
Du refererar gärna och mycket till
statistik. Har du läst boken, som
heter “Att ljuga med statistik”, “Hur
man ljuger med statistik” - eller
något liknande?

Inledningsvis nämner du ett antal
ockulta fenomen, som alla har det
gemensamt, att de ej är produkter
av vetande utan av tro. Nå, om det
är fritt fram att tro vad som helst,
skulle jag kunna säga, att jag tror,
att det är fråga om skojare som vill
v ä c k a  u p p s e e n d e  o c h  f å
uppmärksamhet. Det vore mänskligt
- och lätt att tro. Nu är jag
medveten om, att jag vrider din
uppfattning minst ett kvarts varv.
Det är inte illa ment - jag finner
bara inte i hastigheten något annat
sätt att uttrycka min skeptisism på.

Överhuvudtaget tycker jag, att det
för litet vetande och för mycket
troende här i världen. Vi har ex-vis
hundratals religioner, som alla
b y g g e r  p å  t r o .
Men i n gsm ot s t å n da r n a  sä ger
vidskepelse. Vi har haft många
och blodiga religionskrig. Från vår
horisont är väl 30-åriga kriget
(emellan kristna katoliker och
kristna protestanter) det mest
fasansfulla. Hur skall religioner och
andra företeelser, som bygger på

tro/vidskepelse och ej på förnuft och
vetande, kunna kommunicera med
varandra på ett vettigt sätt. Det
verkar vara ungefär lika utsiktslöst
som att försöka läsa tidningen när
det blåser - fast mycket värre.

Innan religionerna blir hopplöst
obsoleta och förpassade till
historiens skräpkammare, borde de
samla sig till en sista, gemensam
t r os a n s t r ä n g n i n g :  u t s e  e n
gem en sa m ,  a l l sm ä k t i g  och
superdemokratisk GUD! En Gud
som står som supergarant för
Freden och Demokratin på jorden!

Nå, men vi har ju Förenta
Nationerna. Kan inte FN fylla
denna funktion?
Det verkar tyvärr inte så. Inte
mycket har förändrats under de
drygt 50 år FN har existerat.
Religionerna tycks spela en mycket
större roll ute
i världen, än vi sekulariserade
nordbor förstår. Paradoxalt nog kan
den ”religiösa” vägen vara den mest
realistiska vägen att gå för att uppnå
Fred och Demokrati på jorden.
Religionerna kan måhända utgöra
“det socker som får medicinen att
gå ner”!? “Tro kan försätta berg”,
vilket kanske i en viss mening ger
dig rätt.
Ebbe

P S Detta mejl skrev jag, innan jag
fått och läst ditt mail av idag. Nu
har jag varken tid eller ork att
skr iva  om det .  Even tuel la
korrigeringar får anstå.
D S

A990128

h7 - h5

Detta är faran med brev - när inte
tonfall, miner osv är med blir
tolkningen mer beroende av
mottagarens sinnesstämning. Är
man svart och nere så....

När det gäller s k obegripliga
fenomen så måste de som forskar
(eller bör man inte göra det?)
använda sig av statistik. Det är en
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ganska enkel form - det handlar
inte om att ställa frågor för att få
önskade svar. De astrologiska
tecknen eller den tidpunkt då Mars
stiger över horisonten i ett visst
område på jorden behöver man väl
inte tvista om. Eller?

Behöver man ha olika uppfattningar
om vilken dag en person är född?
Eller vilket yrke personen har?
Mil i tär ,  för fa t tare,  kemist ,
stålverksarbetare - ja där kan det bli
diskussion. Han kunde naturligtvis
ha arbetat på vilken fabrik som
helst.

Därför valde Gauquelin enbart
sådan yrken som var tämligen
entydiga, naturvetenskapsman,
läkare, militär, politiker, musiker,
författare som exempel. Han valde
alltså först personer i Frankrike med
nio yrken - jag minns inte de tre
andra yrkena och inte heller antalet
personer. Han var säker på att finna
deras födelsedata slumpvis fördelade
över året och blev mycket förvånad
då de olika yrkena klumpade ihop
sig på ett underligt sätt - som just
hade med planeternas ställning att
göra. Statistikerna kontrollerade
data om och om igen - en sa att
detta måste vara speciellt för
Frankrike.

Det var då Gauquelin utvidgade
undersökningen till att omfatta
25000 personer i hela Europa - han
höll på med detta i 20 år med dessa
förbluffande resultat.

Ingen av hans kritiker kom sig för
att skylla på “hur man ljuger med
statistik”. De flesta tänkande
människor ger sig inför fakta - även
om det inte går att förklara dessa
fakta med nuvarande vetande.

Men - för vissa personer blev
siffrorna så frustrerande att de
vägrade diskutera dem.

“Absurt uttryck för en absurd
erfarenhet...”

När jag kom hem från Orup var jag
8 år. Jag lärde mig snabbt att cykla
på mors cykel medan lille Sune bara
kunde fjanta omkring på sin

trehjuling. En gång tjatade han om
att vi skulle cykla ikapp runt
trädgården. Till slut ställde jag upp
och vi startade vid trappan. Han
fick några meters försprång och
pinnade iväg som en annan
seriefigur. Jag varvade honom två
gånger och stannde sedan och
inväntade honom - när han klarat
ETT varv. - Fattar du? sa jag. -JAG
VANN!!! sa han. -Ja, men för
helvete....sa jag. -JaaaG Vannn! sa
han.

Religion... för mig är religion enbart
in t r essan t  då  den  omfat tar
fenomen..Liturgi, riter, böner, TRO
- allt detta betraktar jag som
overkligt för tänkande människor.

//alf

E990128

Sd2 - b3.
Jag hoppas du förstår, att jag inte är
så polemisk emot dig, som det
kanske verkar. När du intar en viss
ståndpunkt, måste jag ju försöka
vinkla den för att det ska bli litet
intressantare. Om jag sa “ja och
amen” till allt blev det inte mycket
till brev. Förde vi däremot en
offentlig debatt, kunde jag knappast
resonera på detta sätt. Det är med
avsikt mina brev, i bästa fall, har
litet av “brain-storming” över sig.
Ibland stormar det kanske väl
mycket. Men oftare låter det mest
som Chronskough, kan jag tycka vid
närmare eftertanke. Som jag
tidigare sagt: man borde alltid låta
ett brev vila ett par dagar, innan
man sänder iväg det. Det är så
mycket i mina tidigare brev, som
jag hade velat ha uttryckt på ett
annat sätt.

Betr. religioner vill jag tillägga:
Man ska naturligtvis inte kasta ut
barnet med badvattnet, d v s man
ska ta vara på det värdefulla!

Visst är det intressant med
översinnliga fenomen! (Nu blev du
allt lurad)
Ebbe

A9901282

Da5 b6

Termometern visar just nu -16.4.
Glaset är till brädden fyllt för andra
gången med fransk variant av
Pernod. Fy fan för vinter. Jag eldar i
kaminen och läser Carina Burmans
Cromwells huvud.

I morgon åker jag till Stockholm för
att vara barnvakt lördag kväll.
Tillbaka söndag kväll.

Fy faaan för vinter!!

//alf

E990129

Ld3 - c2.
Nog är det kallt alltid! Varför flyttar
vi inte till någon varmare
breddgrad?!
Ebbe

A990131

h5 - h4

Det är väl vad jag orkar uträtta efter
en arbetsam helg som barnvakt
(delvis i alla fall!) och efter 32 mil i
uselt väder och hög hastighet - 3
tim 15 min 40 sek.

//alf
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