
Internet mail Ebbe - Alf 2000-11
E4
d7 - d6.
Vad är det ni har för symptom?

Göran har varit här på besök idag.
Han kom med tåg klockan 09 och
for hem igen kl 17. Vi tog en lång
promenad. Jag bjöd på middag. Vi
pratade naturligtvis mycket om
ungdomstiden i Hörby och fyllde i
varandras minnesluckor. Jo, det var
roligt att vara ung (på nytt).

Det var det roliga som du bad mig
berätta om.
Ebbe

A1101
h2 - h3
Symtom? Feber (39), huvudvärk
(ytterligt djävulsk), smärtande
småmuskler.
Att Göran hälsade på dig var
förvisso roligt, och jag kan
föreställa mig att nostalgin
blommade och doftade. Tyvärr är
jag minst av allt spirituell och vill
helst stoppa huvet i en hink med
kallt vatten.
/alf

E5
h7 - h6.

Fy 17! Jag känner med dig. Måtte
det snart gå över.
Ebbe

A1102
Lc1 - f4
/alf

E6
Sg8 - e7.
Hur mår du idag? Bättre eller
sämre?
Ebbe

A1103
c2 - c3
Bättre eller sämre? Fan vet, inte jag
i alla fall. Låt oss inte tala om
dylikt.
Såg du i TV den senaste före-
s t ä l l n i n gen  i  den  sven ska
hyckler i tea tern? Maj Inger
Klingvall?
V a d  ä r  d e t  s o m  g ö r
socialdemokrater till rasister?
Varför vill man inte ha en domstol
som avgör asylärenden? Men en

annan sak har jag begripit - varför
LO inte vill godkänna s k
pigavdrag. Det beror på att alla LOs
medlemmar i lugn och ro vill kunna
ägna sig åt svartjobb - det enda
sättet att berika sig på i Sverige.
Hyckleri.
Eller tänk på vår utrikespolitik -
Sovjet den store gode och USA den
store onde. Fast det är klart - det är
ju ändå bäst att i hemlighet hålla sig
till NATO. Hyckleri.
Tro inte att jag är upprörd. Jag bara
konstaterar i bland. F ö känns det
nog lite bättre sen jag fått svar på
mitt ilskna mail om varför
norrbaggen inte betalde mina 36000
i tid. Dom gick till banken i dag.
/alf

E7
Se7 - g6.
Jag konstaterar lättad, att du är frisk
igen.
Ebbe

A1104 Lf4 - g3
Blev just av med ett helt brev.
Satans.... Det får räcka med schack.
/alf

E8
Sb8 - c6.
Var det ett brev till mig som
försvann?
Saknar inspiration att skriva något
idag.
Ebbe

A1105
Lc4 - b5
Jo det var ett brev till dig. Här är
det mycket delvis: Jag läser Dava
Sobels senaste bok, Galileis dotter.
Liksom hennes förra, om urmakaren
Harrison, Longitud, handlar det om
vetenskap, originalitet, geni - och
hur sådana människor måste slåss
med en trög, dum, hycklande
omvärld. Hon skriver ett fängslande
språk - en lisa att läsa.
/alf

E9
Lc8 - d7.
Det var en otäck kärnkraftsolycka
som timade nyligen i Sibirien. Är
du fortfarande övertygad om
välsignelsen med kärnkraft?

Glömmer du inte att räkna med den
mänskliga faktorn?
Ebbe

A1106
0 - 0
Jag vet inte vilken olycka du talar
om. Kanske den senaste där dom
släpper ut stora mängder radioaktivt
avfall från ett kärnkraftverk?
Men jag vägrar räkna in dessa
diktaturer när det gäller att göra
jämförelser. Den mänskliga faktorn
kan appliceras på allt - varför inte
på de katastrofer som just nu
drabbar Europa i fråga om över-
svämmningar, skyfall, storm osv. En
följd av för mycket eldande med
olja, kol och annat?
När jag pratar om kärnkraft menar
jag de verk som kan byggas idag i
demokratiska länder - verk som
fysikaliskt sett inte KAN råka ut för
härdsmälta t ex.
Men det är meningslöst att
argumentera. Alla beslut fattas ändå
av känslor - för/emot, verkar otäckt/
verkar naturligt.
När ryssarna byggde kärnkraftverk
och atomdrivna ubåtar brydde man
sig inte om något annat än kampen i
sandlådan - känslan att vara lika
duktig/bäst/störst. Likadant var det
(nästan) i USA - där fanns det ändå
en fri kritisk opinion.

I dag ordnade Birgit tid på
vårdcentralen för mig. Det gick helt
åt skogen.
Först började en läkare ta EKG och
blodtryck. Sen remitterade han mig
till Akuten. Där väntade jag otåligt
på besked - istället tog dom nya
prov -EKG, blodprov/tryck m m.
Tur att jag hela tiden hade Galileis
dotter med mig.
Det som jag tyckte blev den s k
droppen var när dom satte på mig
en namnbricka - som på ett annat
kolli och började tala om att “lägga
in”.
Till slut kom doktor Abdulla som
knackade och lyssnade och sa att det
var hjärtflimmer första gången men
inte andra och att man borde lägga
in mig för observation.
-Aldrig i livet, sa jag.
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-Inte? sa han och verkade förvånad.
-Möjligen i döden, tänkte jag säga,
men sa istället
-NEJ - det är inget fel på mitt
hjärta. Jag kan observera själv.
Till slut fick jag medicin så det blir
säkert bra. Då hade jag slösat bort
tre och en halv timme.
/alf

E10
Dd8 - b6.
När  det  bl i r  aktuel l t  med
hjärttransplantation så försök att få
tag i Sven Duvas: “Ett dåligt huvud
hade han, men hjärtat det var gott.”

“Geniala uppfinningar.” Jo, men om
mänskligheten är så usel och
idiotisk, som du säger (själv vågar
jag inte ha en så deciderad
uppfattning om verkligheten), kan
“genitalierna” leda till katastrofala
misstag och missbruk.
Nu inbegriper du kanske även
vetenskapsmännen i idiotskaran: de
är fåfänga, giriga, maktgalna och
ärelystna idioter, som inte tänker
längre än näsan/karriären räcker.
Men de är i mycket systemets
fångar.

Presidentvalet i USA tycks ha
urartat till ren prostitution (du har
väl läst om mångmiljonbidragen?).
Gud bevare demokratin! (Men är
Gud demokrat?)
Ebbe

A1107
Sb1 - a3
Tyvärr är det så att praktiska försök
har visat att endast sk demokrati är
ett fungerande styrelsesätt när det
gäller att styra en samling idioter.
Teoretiskt är det annars “upplyst
despot i”  “odlade enväldiga
m o n a r k e r ”  o c h  l i k n a n d e
konstruktioner som skulle vara
framgångsrika - ja t o m
kommunism skulle kunna vara med
och tävla.
Men - hittills är det endast
demokrat i  som var i t  minst
fördärvelsebringande.
Någon hjärttransplantation torde det
inte bli. Jag skulle motsätta mig en
sådan onödig verksamhet. - även

om Sven Duva vore inblandad. En
from önskan hos mig är att få segna
ner död - ordentligt död - utan att
egentligen förstå varför.
Vissa vetenskapsmän (och andra)
beundrar jag stort. - andra icke.
Teller hör till den senare kategorin.
Men Galilei, Kepler, Bruno,
Einstein, Curie, Pasteur, Mozart m
fl, m fl kan jag inte låta bli att
fascineras av. Det är väl just geniets
överlägsna tankekraft, förmågan att
tänka i andra banor som jag
fängslas av. Och naturligtvis av den
vanliga uppblåsta inskränkthetens
reaktioner. Så har det varit och så
kommer det alltid att vara. Varje ny
tanke är ett orosmolm som ger
kramp i små Homo Idioticus-
magar..
I morgon är det undervisning hela
dagen. En ingenjör från ett
storbolag som skall gå över till
FastCAD kommer hit för att få
skåda CAD-ljuset i all dess glans.
/alf

E11
a7 - a6.
Jo, det är inte lätt att få grepp om
verkligheten. Det finns allt från
idioter till genier, från monster till
helgon. Än värre blir det, när
idioter kan gälla/tas för genier och
vice versa; när monster kan gälla/
tas för helgon - och vice versa.
Mycket i tillvaron är förvirrande.
Jag har i det närmaste gett upp i
mina försök att förstå den.

Ska du verkligen inte unna dig en
viss konvalescenstid?
Ebbe

A1108
Lb5 x c6
Tröttande men roligt - det är vad
det handlar om när man skall
undervisa. Extra roligt att en
AutoCADDare inser att FastCAD är
betydligt bättre, billigare och ger
fler möjligheter. Kanske kan det bli
lite resultat av allt arbete jag lagt
ner. Nu blir det öl och säng.
/alf

E12
Db6 x c6.
“Tröttande men roligt”. Jag förstår
att du har det så. Bara du orkar. Du
ska nog försöka hushålla litet med
krafterna! I vår ålder vill man ofta
mer än vad som är nyttigt för
hälsan. Kroppen åldras fortare än
hjärnan, vilket kan spela en många
spratt.

Själv lider jag av mjältsjuka. Jag
brister nog snart ut i ett ode.
Ebbe

A1109
c3 x d4
Mjältsjuka!! Detta ord som påminde
mig direkt om skolan - jag minns
när vi läste dikter av Tegnér (det var
väl han som skrev: Då steg en
mjältsjuk SVARTALF upp...)
Jag minns den ljuva tiden, jag
minns den som i går... Tegnérs
problem med humörets skiftningar
passade så bra in på mig själv tyckte
jag och jag har alltid haft de där
ödesdigra ,  hemska orden  i
bakhuvet...
I går morse, precis innan min elev
skulle komma, rasade motvikten till
ett av mina kulissluckeförsedda
köksskåp ner och krossade lite glas.
Inte en lucka gick att öppna - en
vajer hade gått av.
I dag har jag slitit flera timmar med
att laga fanskapet och nu är det
gjort. Man får verkligen betala för
alla smarta uppfinningar men
åstadkommer.
Det fina med hjärtflimmer är att
Birgit har full förståelse för när jag
inte vill göra något eller tar
omotiverade pauser eller inte kör
bort en hög med däck som ligger vid
ingången. Allt har fördelar och
nackdelar.
/alf

E13
d6 - d5.
Det har varit stora antirasistiska
demonstrationer i Tyskland - drygt
60 år  för  sent. Nazismens
antisemitism var helt irrationell:
judarna var väl anpassade och sedan
sekler integrerade i det tyska
samhället.
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I dag är det mera fråga om
främlingsfientlighet än om rasism -
och den är mera förstålig. Sverige
har “bara” en miljon invandrare.
Tyskland har  flera miljoner
invandrare (och fler befaras vara på
väg). Självfallet har det skapat
problem, som inte enbart kan
avfärdas som utslag av rasism.

Jo, det var Tegnér (av Tegnaby i
Småland) som jag hade i tankarna.
Jag blev nyfiken på honom - så nu
har jag suttit och läst Tegnér hela
kvällen.
Därmed har det blivit så sent att jag
måste säga gonatt här (kolla
klockan: 02.05!)
Ebbe

A1110
e4 x d5
Svenskar har alltid varit svåra
rasister eller främlingsfientliga -
utom möjligen i Småland där alla
betraktas som indianer. Dessutom är
svenskar världsrekordhållare i
hyckleri. Utom möjligen i Småland
- vissa områden.
I Gnosjö - Hillerstorp - Anderstorp
finns det företag som har mellan 50
-70 % anställda av utländsk
härkomst. Det enda man är
intresserad av där är: Kan du
svenska? Kan du sköta jobbet? Den
som svarar ja blir accepterad.
Alltid får man lära sig något nytt.
Hade inte en aning om var namnet
Tegnér kom ifrån.
Den satans medicin jag felaktigt
blivit ordinerad är personlighets-
förändrande. Jag är sömnig, slö,
nedstämd m m negativt och
slocknar redan vid tiotiden. Akta
dig för att gå till läkare!
/alf

E14
Dc6 x d5.
Det låter inte bra med medicinen.
Hur gör du? Skippar den eller ber
att få en annan?
“Som om”: jag tycker mig se en
oanad potential i dessa små
obetydliga ord. Fundamentalisterna
är många - av alla de slag och
kategorier. Men de kommer ingen
vart med sin visshet. De säger: “Vår

Gud finns/existerar”. Men det enda
som med visshet existerar är
prästerskapet. Inte oväntat möts
m a n  a v  s k e p s i s  o c h
avståndstagande.

Om man i stället hade sagt: “Låt oss
leva som om Gud finns, ty utan Gud
blir etik och moral bara en fråga om
tycke och smak!” Det hade varit en
vettig och ärlig tes, som haft större
chans att vinna acceptans.

Samma sak vad gäller demokrati.
Enligt demokratins bibel är alla
människor lika mycket värda. Att
en viss (“bra”) människa skulle vara
utbytbar  mot  vi lken  annan
människa som helst, d v s vara
likvärdig, är det i realiteten ingen
som tror/tycker. Detta är en svaghet
hos demokratin, eftersom den kan
uppfattas som oärlig. I stället borde
man säga: “Låt oss agera som om vi
är likvärda. Eljest hotar krig och
alternativet heter diktatur.”

I dag har jag varit i badhuset och
simmat .  Skrämmande! Min
kondition har försämrats radikalt.
Vad göra? Jag får sån träningsvärk
av motion.

“Jag vill hem!” Detta är en tanke/
känsla som dyker upp allt oftare.
Men jag vet inte vad jag menar med
“hem”. Det är helt opreciserat -
mest en känsla rakt ut det blå
(Hörby-hemmet var ingen idyll).
“Är det konstigt att man längtar
bort nån gång?”
Ebbe

A1111
Tf1 - e1!!!
Som om.. Du har alldeles rätt i dina
tankar om detta. Detta lilla uttryck
har jag använt många gånger i olika
sammanhang. T ex i skolan.
Behandla vederbörande som om han
vore god trots att du vet att han
innerst inne är en skurk. Själv blir
du inte besviken och det lär inte
skada ynglingen - kanske kan
istället resultatet bli överraskande
positivt. Visst är det lite hyckleri
men av det goda, positiva slaget.
Och det finns hur många exempel

som helst på hur detta SOM OM
skul le kunna prakt iseras i
vardagslivet.
Du längtar bort - människans eviga
längtan efter det onåbara, efter den
försvunna drömmen om idealism,
perfektionism - kanske efter ett
dimmigt minne av en saknad
gudsgen. Ja ja.

Tillbaka på jorden väntar snart
ankommande gäster som skall
trakteras med uppkorkat rödvin och
anrättat svinkött. Vilken mening!!!
/alf

E15
Lf8 - e7.
Jag har druckit vin till maten i
kväll. Det har dock ej resulterat i
någon esprit.
Ebbe

A1112
d4 x c5
Ingen e-sprit trots vin till maten?
Kanske eu-sprit eller eau-sprit?
Känner mig smyglobotomerad - utan
egentlig ork och geist.
/alf

E16
Dd5 x c5.
“Lobotomerad”! Men ska du då inte
be att få en annan medicin? Eller
hur ligger det till? Hur mycket
driver du över?
I dag har jag rensat hängrännorna.
Varje höst fyller grannen Ivarsson
dem med eklöv. Och varje vår
lägger sig ett lager av pollen över
hela huset. Tur att man inte är
pollenallergiker. Man borde inte ha
stora skogsträd i villaträdgårdar - i
synnerhet inte i en skogsbygd som
vår. I villaträdgårdar ska man ha
fruktträd, bärbuskar, häckar,
syrener, jersmin, grönsaker,
blommor, o dyl.
Ebbe

A1113
Ta1 - c1
Om medicin... Jag äter s k
betablockerare, ett elände som får
hjärtat att gå långsammare och skall
motverka högt blodtryck och dyl.
Man får inte lov att avbryta en
sådan kur - man skulle helt enkelt
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aldrig ha börjat.
Din granne Ivarsson påminner om
min Fingalsson. Denne äger en
satans björk, som numera är en
extra stor och stark sådan.
Den står två centimeter in på hans
tomt och är ett under ifråga om
skräpproduktion.
Det börjar tidigt på våren med
åtskilliga ton gult pulver, som
kommer från hängen, stora som
förvuxna morötter. Sen fortsätter det
hela sommaren med små frön -
björkstjärnor - som den tillverkar
miljarder av. Denna björk är
nämligen dubbelkönad och sexuellt
helgalen av produktionen att döma.
På hösten försöker den sedan
dränka omgivningen i små äckliga
löv, torra grenar och annat skräp.
Eftersom mitt tak ligger under
trädets domän samlas allting just
där. Tidigare var jag förtjust i träd
och höll dem för trevna varelser -
numera känner jag ett pyrande hat
till vissa av dem.
Min mor blev på sin ålders höst
senil och ytterst originell i tankar
och åsikter. Hon älskade granar och
hatade ekar, som hon kallade
djävulens avföda. Ändå slapp hon
rensa hängrännor. Bortsett från
granar förefaller hon mer och mer
sympatisk.
Över huvud taget är naturen en
enda skräpproducent och som sådan
skulle den hållas kort. Trädgårdar
borde kallas buskgårdar och inte
innehålla högre växter än att man
kunde se ÖVER dem.
Jag tänker ansluta mig till
fören ingen  Mil jövänner  för
Kärnkraft - det kostar bar 150:- för
hela året.
Här får du en trevlig länk att
besöka: http://www.mfk.nu/
Visste du t ex att vedeldningen ger i
Sverige lika många cancerfall varje
år som Tjernobyl gör på 50 år? -Nej
det visste du inte och inte tror jag
på det heller.
Så elda på du med din kassett! F ö
tycker jag att man borde ta fram fler
medel mot att alla åldrringar lever

så länge - man borde uppmuntra
rökning och hastiga hjärtstannanden
- allt för att förbättra den
skrämmande statistiken som säger
att vi blir för många tärande. Jag
undrar om jag har feber?
/alf

E17
Dc5 - b4.
Hur länge måste du hålla på med
beta-kuren? In te hel ler  en
penicillinkur får man avbryta. Jag
har aldrig fått veta varför. Vet du?
Heter  din granne verkligen
Fingalsson? “Är inte han dö?”
(Eller var det Fingal Nilsson?)
I din version är björken riktigt rolig.
Jag fnissade och skrattade ömsom.

Hur resonerade din mor betr gran vs
ek? Och vad gillade hon Eksjö? Ett
näste för djävulens anhang?

I morgon kväll är det teaterdags
i gen .  Vi  ska  bese  Ibsen s
“ G e n g å n g a r e ” .  S å s o m
genforskningen framskrider är det
kanske ingen omöjlighet. I så fall
ska jag komma och spöka för dig!
Ebbe

A1114
Sa3 - c4
När det gäller mediciner tror jag det
är så här: Om man avbryter en
penicillinkur, kan bakterierna ha
blivit starkare under sin kamp med
penicillinet och på så sätt ta
överhanden - senare. Gäller det
hjärtmedicin, så blir antagligen
hjärtat helberusat utan den
dämpande medicinen och rusar som
en vansinnig i det s k fördärvet.
Dessa tankegångar gör att jag tror
mig ha kommit på en bra metod att
begå självmord.
Min granne heter  verkligen
Fingalsson, Roland Fingalsson. Den
som du åberopar och var död hette
Fingal Olsson - allt enligt Martin
Ljung. -Är det inte Fingal Olson
som sitter där borta?
- Nej Fingal Olsson är död. -Nej
men han rör ju på sig!
Tänk att jag inte alls kopplade ihop

Eksjö med moderskpets avsky för
trädet EK. Tänk om hon verkligen
ansåg att jag bodde djävulens
anhangsnäste! Och inte kan man
fråga heller.
Det låter överklass med dessa
teaterkvällar. Har du smoking eller
bara vanlig frack? Dricker ni dyrt
vin i pauserna och frotterar er i det
sociala apspelet?
- Du som kan citat och bevingade
ord - var kommer detta uttryck från
-det sociala apspelet? Jag vet att det
handlar om någon som ifrågasatte
hur människan med normal
intelligens kunde leva och verka i
ett ytligt samhälle - det var bara
intrigerna i det sociala apspelet som
kunde kompensera bristen på
intellektuell stimulans.
I morgon bör du få ytterligare ett
intressant tidsdokument från
svenska gräsrötter.
/alf

E18
Ld7 - e6.
Är det inte Martin Ljung som sitter
där borta? - Nä, det är Inger Ljung.
-Men hon rör ju inte på sig. - Nä,
hon är dö.
Inom crazy-humorn är varianterna
till synes otaliga. Men sedan man
vä l  i n s e t t  t e k n i k e n ,  b l i r
skrattmusklerna mera svårflörtade.
Det var nog länge sedan du var på
teatern. Frack och smoking har jag
aldrig sett till där. Vin kan man
visserligen få på den närbelägna
krogen, men flertalet dricker nog
kaffe i pausen.
“Det sociala apspelet” är nog inget
bevingat. Kanske tänker du på
Swedenhielms ständiga “teaterapa”
om dottern.
Teatern  ( t i l l  ski l lnad fr ån
vardagslunken) är väl ett av de få
inslagen i tillvaron som kan skänka
“intellektuell stimulans”. Eller hur
tänker du?
Din sista mening: “I morgon bör du
få ytter ligare ett intressant
t i d sdokum en t  fr å n  sven ska
gräsrötter”. Vad syftar du på? Jag
förstår ej.
Ebbe
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A1115
b2 - b3
Tror aldrig jag varit så vankelmodig
inför ett drag. Visst förstod du - nu.
G r ä s r ö t t e r = E b b e  &  A l f .
Tidsdokument=Stillsamt samtal
kring schackparti.
Nej det sociala apspelet kommer
från någon bok jag läst där man
diskuterat människans intellektuella
kapacitet - som vanligt är den för
låg för att lagra annat än
brottstycken.
På teater har jag inte varit sen
50- t a l e t .  Ha r  g l a n sen  och
festiviteten blivit kaffe i pausen? Jag
är alldeles för tråkig för att
uppskatta annat än vardagslunken.
Och min stimulans är nog endast
idiotiska problem. Jag hoppas du
hade trevligt och känner dig lyft &
svävande bland genmanipulerade
gångare!
Nyss såg jag Dinosauriernas tid - en
skön animation över den grymma,
skoningslösa naturen, där alla äter
alla - levande.
/alf

E19
0 - 0.
Oss gräsrötter emellan: om vi skulle
bestjäla Tage Danielsson och döpa
vår korrespondens till “Tankar från
roten”!
Marius (DIK-forum) har ånyo
brustit ut i dikt med titeln
“DIGITALA BRUSET”:
Vart du än vänder dig i fadershuset
så går en ström igenom kroppens
skal
av ettor, nollor. Du är digital!
Du ombestrålas av det nya ljuset.
För eterns vågor är du en kanal.
Förnimmer du in innerörat suset?
Du ingår i det digitala bruset!
Numera har du inget annat val!
Du har väl kanske tyckt du är en
nolla
en tom oval varmed envar kan
bolla,
och ingenting i sammanhanget
värd.

Men ettor stötar dig på livets färd.

Av digitalkraft är ock du beskärd.
Med nollor och med ettor kan man
trolla!

Ebbe

A1116
a2 - a3
Visst kan man bli lyrisk inför
poeters krumpsprång!
I dag har Svenska Dagbladet fått
nytt format - en spännande tidning
som blir ännu bättre. Den skulle du
ha!
Har du inte ännu tagit steget och
blivit miljövän för kärnkraft? Men
du har väl besökt hemsidan? Har du
sett att Finland - det mest förnuftiga
landet i Norden bygger ut
kärnkraften - eftersom man annars
inte klarar koldioxid-målet. Det är
så logiskt och klart att det väl bara
är finnar som kan komma på det.
I morgon får jag besök av Peter
O l s s o n  -  m a n n e n  s o m
programmerar  FastCAD t i l l
världens bästa CAD. Det skall bli
mycket intressant att diskutera
CAD, böcker, filosofi m m.
/alf

E20
Db4 - b5.
Tack för korrekturet som kom redan
i går! Retar mig som vanligt på en
del osköna formuleringar.
Peter Olsson har du inte nämnt
tidigare. Presentera honom gärna
litet närmare!

I en helsidesannons erbjuder Viasat
“digital dekoder och parabol på
köpet”: du får all digital TV under
ett helt år för 249 kr/månad.
Tillgång till mer än 40 kanaler.
Interaktiva tjänster, bl a E-mail.
Filmerna på TV1000 och Cinema.
M m. Det är bara att ta kontakt med
sin TV-handlare. Är det något som
d u  k ä n n e r  t i l l  oc h  k a n
rekommendera?
Man kan fråga sig, om Tegnér hade
varit “Tegnér” om namnet varit
“Persson” eller vad han nu hette i
Tegnaby. Det är nog så, att ett bra
namn är guld värt. Flertalet artister/

filmstjärnor byter ju också till namn
med mera klang i: Gustavsson blir
Garbo, etc. Men namnet bör vara
relaterat till ställningen, passa in i
sammanhanget. Som proboxare i
Amerika kunde jag tänka mig heta
“Bebe Darzon” (diminutivformen är
nog mer skräckinjagande än någon
Gol i a t - for m ) ;  som  vd  för
slakteriförbundet “Tryhnjädmy”;
som presiden t  i  Frankr ike
“Primuxchéz”.

Även jag har fått hjärtbesvär (dock
ej av den art man hade i ungdomens
vår). Jag har konsulterat läkarböcker
och kommit fram till diagnosen
“kärlkramp”. Ännu så länge av
lindrig art: det spänner och trycker
över bröstkorgen.
Ebbe

A1117
Sf3 - d4
Det blir det hele. I kväll dricker vi
öl och diskuterar livet
/alf

E21
Db5 - g5.
Skål!
Ebbe

A1118
Sd4 x e6
Peter skall jag gärna presentera
närmare - en annan kväll. Nu är jag
för trött och virrig. Kanske kan jag
också säga något om paraboler.
/alf

E22
f7 x e6.
Har du observerat att man kan köpa
alla (9 st) Hasse & Tages revyer på
videokassetter? Vi gjorde så och i
kväll har vi sett “Spader Madame”.
Rekommenderas varmt!
Ebbe

A1119
Te1 x e6
Jo det har jag observerat. Och
abbonerat på. Men Bonniers har
som vanligt katastrofröra i sin
databas så dessa videokassetter
k om m e r  o r e g e l bu n d e t  oc h
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ordningslöst. Hittills har jag fått tre
- dock inte Spader, Madam.
Däremot har jag hela denna
fantastiska historia på skiva - eller
är det verkligen så? Vid den här
tiden på kvällen är jag skönt
förvirrad och skall inte uttrycka mig
mer - inte ens om björken
Fingalsson.
/alf

E23
Ta8 - d8.
Man kan köpa alla Hasse & Tage-
kassetterna för samtidig leverans.
Det gjorde vi. Och det är vi glada
för. Revyerna är mycket välgjorda
och fantastiskt roliga.
Ebbe

A1120
Dd1 - c2
Det är ju så att man inte förrän
efteråt vet hur man borde ha gjort.
Oftast. Om revypaket.
I dag fick jag ett bokpaket från
Netbokhandeln. Jag hade beställt tre
titlar av Frances Fyfield - bl a En
fråga om skuld. Det var en billig
bok - bara 15:- utgiven av En Bok
För Alla. Och då sänder man 6 st,
tydligen bara för att fylla ut paketet!
Vill du ha en?
Peter skulle jag presentera. Första
gången jag såg honom gick han i
gymnasiet - kom till Eksjö med sin
pappa, som hade köpt FastCAD.
Det hördes och syntes att grabben
var något ovanligt - han fattade
saker otroligt snabbt och talade om
att han kunde programmera och var
intresserad av hur man kunde
utveckla FastCAD.
Vid den tiden hade jag en annan
programmerare som praktik-
antanställd - en grabb, som enligt
egen utsago kunde allting. I alla fall
kunde han prata. Jag fick en
förfrågan om att anpassa FastCAD
till något som jag nu glömt och
Erland lovade att fixa det hela
snabbt och enkelt.
-Lätt som en plätt.!! Men dagarna
gick, han lovade varje dag att vara
klar till nästa, men...
Till slut ringde jag Peter och
förklarade problemet - det var en

fredag. På måndagen hade jag ett
brev med diskett och hela
lösningen.
I dag är Peter nästan världsberömd
inom FastCAD-området, ett riktigt
geni när det gäller att snabbt inse,
förstå och lösa alla problem som jag
och andra kommer i kontakt med.
Det gäller allt från att lösa
automatritning av väggelement för
en norsk firma till att programmera
kartor för en speltillverkare i
England.
Peter är den som jag vill lämna över
Cad One till när jag trillar av pinn.
Han är något så ovanligt som ett
harmoniskt geni - utan en massa
komplex, ångest och annat krafs.
Han har många intressen, kan
diskutera filosofi, humaniora och
vad annat intressant som helst.
/alf

E24
Sg6 - f4.
Va´ bra att du hittat någon som kan
ta över Cad One! Hur gammal är
Peter? Har du honom i anställning
redan nu?
Tack, jag tar gärna emot en bok av
Fyfield!
Det är en lustig tanke, att
mänskligheten förmodligen bara blir
en episod i jordens årmiljardlånga
historia. Kanske inte mer än
rättvist: Vi är ju här mest och
konsumerar, förökar oss och skräpar
ner. Å andra sidan är väl “rättvisa”
ett mänskligt kulturbegrepp, som
blir meningslöst utan människor.
Naturen känner ingen “rättvisa”.
Eller gör den det? Kanske kan man
säga, att det endast är Naturen som
är absolut och oomkullrunkeligt
rättvis.

Man tycks kunna resonera hit och
dit nästan hur som helst. Så t ex sa
Albert Einstein: “Det finns två sätt
att leva. Antingen som om
ingenting är ett under. Eller också
som om allting är ett under.”

Det är som om allt tänkande bara
biter sig själv i svansen - vilket väl
Gud förbjuder? Och så är vi tillbaka
vid utgångsläget.
Ebbe

A1121
h3 - h4
Rättvisa - Naturen - Lycka -
Meningen med LIFVET! - se där
sådant som fyller filosofens tomma
påse med nå gott eller något - som
Hasse uttryckte det.
Är förmågan att tänka en gåva eller
en förbannelse? Kanske bäst att anse
den som en som en gåva - blir den
inte lite lättare att bära då?
Och idag kan man ju styra den med
kemiska medel - hipp hipp för en
liten tablett! Är Naturen Rättvis?
Nej det är den inte. Naturen vet inte
ens om att den kallas Natur och har
dessutom ingen aning om något
sådant som språk.
Naturen är OND och borde
bekämpas med alla medel - sett från
deras synpunkt som måste leva i och
med den. Ibland har jag föreslagit
att man skulle belägga den med
asfalt - kanske i färg.
Detta har hänt när Birgit ondgjort
sig över alla små ogräs som envisas
med att krypa upp mellan stenar i
gångar och altaner. För att inte tala
om den mossa som gärna utbreder
sig över allt och alla.
Tänker man på hur den s k Naturen
beter sig - t ex björken Fingalsson
-bl i r  man  lä t t  depr imerad.
Multnande löv, mossa, maskar,
småkryp, möss, ohyra, bakterier -
allt kryper och krälar utanför min
stugknut och jag har ingen som
helst lust att gå ut och titta på
eländet. Ner med Naturen!!
/alf

E25
Dg5 - c5.
Trutt i huvet i dag. Förtog mig nog i
går.
Ebbe

A1122
Te6 - e5
Även jag är i kväll mycket trutter.
Instrument och BP9 har drällt in för
lagning och det har ringt hela
dagen. Huvet känns tomt - kanske
bäst att bara använda det som
ölintag?
/alf
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E26
Sf4 - d5.
Im Osby nichts neues.
Ebbe

A1123
b3 - b4
Men det regnar väl i alla fall? F ö
är det ingen brist på arbete - det är
tröttande men kul.
Norrmännen är aktiva och köper
nästan lika mycket som svenskar.
F r a n c e s  F yf i e l d  k o m m e r
tillsammans med annat senare.
/alf

E27
Dc5 - c6.
Det maler tomgång för tillfället.
Ebbe

A1124
Dc2 - e4
I dag har jag besökt en f d elev och
beundrat de möbler han tillverkat i
fängelset. En underlig upplevelse.
Där fanns köksmöbler, sekretär,
syskrin, otroligt originellt barskåp,
dubbelsäng - allt tillverkat i fur utan
spik och skruv. Han hade t o m
gångjärn som var gjorda i trä.
/alf

E28
Le7 - f6.
Vad hade denne duktige snickare
gjort sig skyldig till? Vilket
fängelse? Kan/får han sälja sina
alster?
Det har inte regnat idag - faktiskt.
Ebbe

A1125
Te5 - e6
Märklig ställning! Jag vet inte vad
snickaren hade gjort eller var han
satt i fängelse. Och jag tror inte att
han är intresserad av att sälja något.
Jag tror att han varit inblandad i
hårda uppgörelser i tuffa kretsar -
kanske misshandel. Jag skall
försöka få honom till kontoret i
morgon och diskutera datorer.
I dag har jag plockat ner daliorna,
lagt på kogödel och grävt halva
potatislandet. Sen var jag så trutter
och fick ont i ruggen.
/alf

E29
Dc6 - c8.
Jag förstår inte: besökte du honom
inte i fängelset?
En hel del återstår att göra i
trädgården inför vintern. Men det är
ännu så blött, att jag drar mig för
det. Några torra dagar ska det väl
ändå bli före det stora snöfallet.
Vad var det du kände till om
paraboler?
Har du fått sluta med beta-
medicinen? Hur mår du nu?
Ebbe

A1126
Lg3 - d6
Antagligen är jag ganska oklar när
jag uttrycker mig och ger helt fel
intryck. Jag har inte besökt någon i
fängelset, men däremot hälsat på i
den lägenhet han numera har
möblerat med alla sina i fängelse
tillverkade möbler. Från i dag har
han också en dator som han skall
lära sig CAD på.
För många år sedan gjorde jag en
ljudkassettkurs om 8 lektioner, som
man kunde köra med hjälp av en
demoversion av FastCAD för DOS.
Den kan fortfarande fungera så jag
tog hem en gammal dator och
kursen till honom. Alltid bättre än
att inte göra någonting.
Paraboler vet jag väl egentligen
ingenting om. Meningen var att jag
skulle överlämna allt till en f d elev
som redan på högstadiet hade egen
firma som installerade paraboler.
Nu har jag glömt vad han hette och
det har inte blivit av att ta reda på
det. En liten upplysning har jag
snappat: Om man skall ha en
digitalbox och se en massa kanaler,
måste man ha en mycket bra
antenn.
En av grannarna på gatan har kört
motorsåg hela helgen. Han hade två
björkar vid ingången - kanske släkt
med den vansinniga sexualbjörken
här intill. Nu ligger dom prydligt
uppsågade i småbitar och ångrar
kanske sin nedskräpning. Naturen
är OND!
/alf

E30
Td8 x d6.
Det är kört. Nu vill jag se en snygg
mattställning!
Naturen är varken ond eller god.
Den bara ä r. Dessvärre är vi helt
beroende av den. (Jag är inte längre
riktigt säker på att du skämtar betr
naturens ondska)
Ditt senaste mail var skrivit med
stor och tydlig stil. Fortsätt gärna
med den!
Nu ska vi avsluta dagen med en
Hasse&Tage-revy.
Ebbe

A1127
Te6 x d6
Snygg mattställning? Här kämpar
man för sitt liv och så talar du om
mattställning. Försöker du invagga
mig i säkerhetsdimma innan du slår
till med ett lömskt bakhåll?

Eftersom människan är alltings mått
och mening (för oss!) så ÄR inte
bara naturen. Den är OND och
INHUMAN och GRYM och skapad
av DJÄFULEN en måndag då Gud
sov ruset av sig efter en blöt
SKAPARkongress hela helgen.

I dag har jag varit och blivit
blodtryckstagen. Det var 150/70 vad
det nu innebär. Betamedicinen tar
jag - det är en mycket låg dos (50
mg), åtminstone om man jämför
med vad min frisör fick (480 mg!).
Han blev så sjuk att han höll på att
dö och tog taxi till en annan läkare,
som frågade om han möjligen varit
hos en vetrinär och presenterat sig
som hjärtsjuk travhäst. Det hade han
inte.
I morgon är det tid för undervisning
igen - en Mullsjökonstruktör, som
behöver uppdateras. Det är så lätt att
glömma det där med stor stil..
/alf
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E31
Vi talar naturligtvis om litet olika
saker. När du säger, att naturen är
ond, måste du mena: människan är
av naturen  ond.  Huruvida
människan är god eller ond är ett
urgammalt  tvisteämne.  CJL
Almqvist svarade med en fråga:
“Varföre är den kloke ond, varföre
är den dumme god; varföre är allt
en trasa?” “Naturmänniskan” är nog
som naturen: varken god eller ond.
Det handlar helt enkelt om att
överleva. Ju sämre betingelserna är,
desto ondare blir människan. Och
vice versa. I vår tid/kultur har vi
över t r o t i l l  de  m a t er i e l l a
betingelserna, varför “ondskan” för
många blir obegriplig.

Ond eller god? “Som man känner
sig själv, känner man andra”, heter
det. I så fall är människan avgjort
god: Jag kan inte erinra mig, att jag
någonsin gjort något av ren ondska.

Har arvsanlagen någon betydelse?
Jo, om man får tro den lärde
Germund i Lund: Man kan inte
peka ut viss “brottsgen”. Däremot
en aktiv/aggressiv gen som lika
gärna kan ta sig positiva uttryck.
D e t  b e r o r  m y c k e t  p å
omständigheterna, på “samhället”

hur denna gen blir kanaliserad.

Livet avskyr vakuum. “Livet är som
en påse. Tomt och innehållslöst om
man inte fyller det med nånting.” I
går såg jag en dokumentärfilm från/
om Indien. Där fyller man livet med
mycken vidskepelse. Förmodligen i
brist på annat. Man bör ej skratta åt
eländet. Man bör erbjuda alternativ!

Här i västerlandet är vi inte mycket
bättre. Vi har våra vidskepelser. T e
x vår övertro på tekniken, som i
själva verket tycks skapa lika många
problem som den löser.

Naturen bara ä r. Den är inget
diskussionsämne. Däremot kulturen,
människornas olika kulturer/
religioner: Är de av godo eller av
ondo? Du börjar!
Ebbe

E31-2
Sd5 - e7.
Tyvärr tog jag fram ditt mail först
efter det att jag sänt iväg mitt eget.

Som sagt: låt oss lämna naturen för
ett tag. “Tillbaka till kulturen” för
att travestera Rousseau. Om den kan
sägas mycket. “När jag hör ordet
kultur, osäkrar jag min revolver” lär
ha varit ett av Hermann Görings
favorituttryck (som han i sin tur

lånat/stulit ifrån Hanns Johsts
skådespel “Schlageter”). Det finns
även andra uppfattningar.

Vad är  då  “kul tur”? Mit t
uppslagsverk svarar: Mänsklig
verksamhet inom ett visst område
och en viss tid. Verket tar ingen
etisk/moralisk ställning - eller
någon ställning överhuvudtaget.
Göring hade således inte behövt
osäkra sin bössa: nazisterna kunde
då också kalla sin verksamhet för
“kultur”.

Kulturbegreppet tycks sålunda
behöva preciseras. Det finns ett otal
blomster: från krigskultur till
finkultur.

Men nu får du ordet ett tag!
Ebbe

A1127-2
h4 - h5
Det var mycket på en gång! Men ha
inte så bråttom med att lämna
naturen! Innan jag säger något om
kultur - detta hemska ord - så vill
jag veta vad du anser: Hör
människan till naturen? På denna
fråga måste man ha ett svar, en
åsikt, annars går det inte att tala
vidare.
Definitionen på kultur tyckte jag var

Länge sen....
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mycket bra - den täcker allt, så vitt
jag kan se. Jag tror att varje
människa har sin egen definition på
kultur, precis som alla har sin egen
variant av religion. De flesta
kulturknuttar anser att bara vissa
områden av mänsklig verksamhet
har med kultur att göra - det gäller
KONST (måleri, konsthanverk o
dyl), MUSIK (frambringande av
toner) och LITTERATUR, dvs dikt,
prosa, teater (där kommer även
skådespeleriet in som separat
kulturart).
Vad kan man mer räkna in i
yttervarvet? Arkeologi? Historia?
Religion? Det kan tydligen bli
mycket kulturellt! Och till sist
kommer det: Kulturarbetare - ett av
de fulaste ord som finns - i min
värld.
För mig har ordet kultur alltid varit
förknippat med helt andra begrepp:
I n s p i r a t i o n ,  u p p f i n n a n d e ,
kreativitet, passion, att man
glömmer  sig sjä lv för  en
verksamhet, Och dessa begrepp kan
förknippas med vilken verksamhet
som helst, teknik, måleri, formandet
av en skål, formge en fåtölj, måla
en kvinna i raseri och hat,
konstruera en BP9, skriva en
novell...

Däremot har jag svårt att se krig,
strategi, judo, m m som kulturella
verksamheter. Detta var i korthet en
oövertänkt kulturdrapa. Nu måste
jag förbereda för morgondagen.
/alf

E32
Se7 - f5.
I morgon kväll ska vi gå på Malmö
Musikteater (= f d Stadsteatern) och
se genrepet av “Les Misérables”. Vi
har fått fribiljetter via Osby
Teaterförening. Vi övernattar i Jens
för tillfället tomma lägenhet i Lund
(han är på uppdrag i Göteborg).

Orkar inte tänka mer just nu. Förtog
mig tidigare i dag.
Ebbe

A1128
Td6 - d3
Nu - efter att ha varit i gång sedan
0900 är jag totaltrött av att ha
utbildat hela dagen. Det får bli öl
och slappa. F ö undrar jag: Hör
människan till naturen?
/alf

E33
b7 - b5.
“Hör människan till naturen?” Din
fråga tycks mig vara både enkel och
svår att besvara. I biologiskt
avseende hör människan självklart

till naturen. Socialt/kulturellt sett
har människan avlägsnat sig långt
ifrån naturen.

Människan är så lik ett däggdjur -
och ändå så olik. Vetenskapen talar
för den skull om “den felande
länken” i utvecklingskedjan. Kan
Tellus ha haft besök av “Den tolfte
planeten”? Vad tror du? Att vi är
andeväsen?
Ebbe

A1129
Td3 - d5
Så man ställer till det! Till naturen
och människan återkommer jag -
det är för sent i kväll.
/alf

E34
Lf6 - g5. Ebbe

A1130
Td5 - c5 /alf

E35
Dc8 - d8.
Människan är en gåta, som ingår i
en större gåta, som i sin tur ingår i
en ännu större gåta. Problemlösarna
har gått bet. Så vi får gissa gåtor.
Ebbe
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