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A010901
h7 - h5
Var det inte Magnus & Brasse som
hade den där flygsketchen?
I kväll skall jag se ett s k humorpro-
gram - det kommer visst från
Malmö och innehåller minst en
skåning som nästan får mig att
skratta. Annars är det dåligt bevänt
med ryckningar i dessa muskler -
någon gång har jag sett på TVs Har
du Hört Den Förut utan att det har
darrat till det minsta. Numera ser
jag bara sporadiskt på TV - bara
förkryssade saker som verkar - ja
vad då? I bland undrar jag högljutt
vad det är som har hänt mig. Men
för det mesta kvittar det. /alf

E0901
Sc3 - d1.
Be Birgit killa dig under fötterna!
Själv brukar jag vråla av skratt vid
denna behandling.
Ebbe

A0902
Dd7 - a7
Huvet mår icke bra - inte ens med
morfin.
/alf

E0902
Käre vän! Antagligen kan jag bara
svagt föreställa mig hur du har det.
Men du har min medkänsla. Det där
med sjukdomar är orättvist. Jag blir
så ledsen.
Om du förmår tänka schack är mitt
drag: c2 - c3.
Ebbe

A0903
Lc5 - e3
Tack för det! Det fina med morfin
är att dagen efter är huvet riktigt
trevligt att ha på halsen - det kan
användas till flera saker utan att
djäflas.
I dag har jag t ex tillverkat Bruks-
patroner och klippt gräs, läst i bok
och tänkt på schack.
Har jag en förvänd humor? Jag såg
glimtvis Lorry på TV i går och även
om jag varit mitt normaljag hade
jag tyckt att det var BOTTEN. Såg

du? Tyckte du? Kill under fötterna
skulle nog bara gjort mig vansinnigt
förbannad. Oftare och oftare känns
det som om det börjar bli tid - eller
otid... Nej, nu får det djeflar i mig
vara slut på klagandet.
/alf

E0903
Dg2 - c2.
Roligt att höra att du mår bättre
igen. Det gläder mig. Jag tycker inte
att det är att klaga, om man bara
säger som det är.
Nej, gårdagens Lorry-program var
inget vidare. Men det finns andra
Lorry-sketcher som är betydligt roli-
gare. Tänk att det redan är tolv
(12!) år sedan Lorry visades första
gången! Jag skulle ha tippat knappt
hälften.
Idag startades bergvärmepumpen.
Den tycks fungera. Så här går det
till:
I en kollektorslang cirkulerar
köldbäraren (1/3 sprit och 2/3
vatten), 250 liter, som värms upp av
berget. Vätskan värmer upp
köldmediet som förångas. I kom-
pressorn komprimeras köldmediet
och temperaturen höjs kraftigt.
Värmen avges i en kondensor till
husets värme- och varmvattensys-
tem. Trycket på köldmediet sänks i
en expansionsventil och återgår till
vätskeform. Det flytande köldmediet
går tillbaka till förångaren och
övergår till ånga igen. Vätskan i
slangarna hämtar ny värme i berget.
Lätt som en plätt, va?
Ebbe

A0904
0-0-0
Jag tror att jag kunde följa din
beskrivning. Det handlar om två
värmeväxlare - först har vi vätskan
som pumpas runt i berget. Den
b i l d a r  vä r m e vä x l a r e  m e d
köldmediet, som hela tiden växlar
tryck - hämtar en viss temperatur
från bergvätskan, höjer den och
överför den via växlare 2 till
värmesystemet.
Hur är det med ljudet? Stör det? Vet

du något om temperaturen in och ut
på bergvätskan? Vad säger rekla-
men om verkningsgrad?
I dag har jag varit hos farbror
doktorn som tänker skriva remiss
för obduktion -nej det skall vara
opera-tion av brÅCKET.
F N Piraten har i någon av sina
berättelser en episod om läraren
med bråcket - en riktigt ful och
äcklig sjukdom.
Trevlig herre, doktorn. Vi talades
vid i 45 minuter, berättade historier
och diskuterade existentiella frågor.
Han ansåg också att Lorry och Har
Du hört.. var skräp.
/alf

E0904
Sh4 - g2.
Operation alltså. Men som sagt:
numera skär dom så nätt och
försiktigt. Skämt åsido: vilken slak-
tare hamnar du hos? Så kommer jag
med vindruvor.
Hur länge har du haft känning av
ljumskbråck? Är det orsaken till att
du har magrat? Nu blir det till att ta
det försiktigt ett tag! Njut av
sjukhusvistelsen!
Bergvärmepumpen låter inte mycket
- betydligt mindre än oljebrännaren.
Vattentemperaturerna är för tillfället
9 grader in och 4 grader ut - tror
jag. Ska ta reda på det bättre.
Reklamen säger, att man får 3-4
gånger mer energi tillbaka.
Årskostnaden beräknas till knappt
7000 kronor.

I morgon klockan 07 kommer kran-
bilen och lyfter ut den gamla pan-
nan. Samtidigt ska isoleraren
komma och isolera rören. Till hel-
gen ska köparen av pannan och
brännaren komma och hämta dem.
De ska till Kristianstad.

Den 10 september ska oljetanken
(stor: 8 kubik!) demonteras, d v s
skäras och klippas ner. Den
innehåller f n 2,5 kubik olja.

Den  12 september  kommer
glasmästaren med treglasfönstret.
Samma dag ska Telia komma och
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fixa en trasig fördelardosa, som inte
kan ha långt kvar.

I september kommer även målaren.
Mycket “på g” alltså. Stämman
tycker nog, att det blir durt.
Ebbe

A0905
Le3 - b6
Ljumsbråcket har jag inget obehag
av och jag betraktar det som nästan
oväsentligt. En kund - Morin, som
var här i dag, gav mig ett tips: Säg
åt läkaren att han inte syr i en nerv
- det kommer att göra djävligt ont!
Den som opererade mig visste tydli-
gen inte hur en nerv ser ut - eller
han kanske använde den som sytråd
och det blev för dävligt.
När det blir har jag ingen aning om
- men här i Eksjö skall blodet flyta.
Njuta av sjukhusvistelse? Du be-
hagar vara ironisk. Sedan min tid
på Orup har jag en höggradig fobi
och avsky för sjukhus. Du har
mycket på gång och händelserna
avlöser varandra. Kul!
/alf

E0905
Sd1 - f2.
Nä, jag menade faktiskt att det
kunde vara skönt, att vila och
koppla av i sjukhussängen efter
operationen.

På tal om vindruvor. Har du hört,
att man numera kan korsa vindru-
vor och elefanter? Dumheter? Jo
men du - tänk dig vilka klasar!
Ebbe

A0906
Lg4 - f3
Jo med teknik kan man göra ALLT.
Även elefantklasar. Jag har börjat se
över mina böcker. Det började med
en artikel om Fred Hoyle (han var
väl död antar jag). Hoyle var den
astronom som myntade begreppet
Big Bang och som han sen inte
trodde på. Han var en färgstark
person, som bl a skrev Det Svarta
Molnet, en science fictionhisoria om
ett intelligent moln, som hotar Jor-
dens existens. Jag hittade den och
läste om den - märkligt så lite man

minns. Fantastiskt att läsa om hur
en fackman föreställde sig världen
och tekniken på 60-talet!
Och jag hittade så många andra
böcker som jag visserligen kom ihåg
en del av, men som absolut bör
läsas om. Kung Romulus, t ex eller
En Drottning Spelas Ut - båda
historiska. Och så hittade jag flera
äventyrare av Hammond Innes,
dock inte den bästa, Campells Kun-
garike. Det fanns absolut en som
hette Blå Isen - den hittar jag inte.
Finns något av dessa namn i ditt
minne?
På CAD-fronten är det äckligt tyst
och lugnt, jag får nog börja äta
antidepressivklasar.
/alf

E0906
Hjärnvägar! Vad har jag gjort för
fel? Nå: Th1-h2.
Sorry, jag minns inte att jag har läst
de böcker du nämner.
Idag har jag varit i Lund och träffat
Jan Nyberg, en gammal kompis från
lumpartiden och studenttiden i
Lund. Vi käkade middag (kry-
ddstarka korvar med surkål), ölade
och försjönk i lätt förljugna nostal-
giska minnen. Jag menar: det är
in te så  mycket  stenålderns
händelser, utan fastmer den
försvunna ungdomstiden i sig som
är det primära i nostalgin. Men vi
var överens om att vi inte skulle
vilja leva om våra liv. Vilket väl
bekräftar vad jag sa i föregående
mening.
Ebbe

A0907
Th8 - g8
Lustigt - jag hade också en
lumparkompis som hette Nyberg,
dock icke Jan -tror jag. Han ka-
llades allmänt för Mackan, var liten
till växten och talade utpräglad
stockholmska. Detta var “lumpen”
på I12 här i Eksjö. Hit kom alla de
som skulle utbildas till signalister
från alla regementen i Sverige.
Ni ville inte leva om era liv. Jag
tolkar det så att ni inte ville göra
om samma dumheter som tidigare -

men hur vore det om man kunde
leva om sitt liv men minnas det
tidigare? Tänk så många nya val
man skulle ha gjort! Tänk att vara
ung och stark men ha all erfarenhet
och kunskap från ett tidigare liv.
Det du. Jag vet i alla fall vad jag
INTE skulle gjort om. /
alf

E0907
Sf2 - h1.
Jo, jag instämmer. Men vad skulle
du INTE ha gjort om?
Ebbe

A0908
d6 - d5
Vad jag inte skulle gjort? Det hade
jag skrivit en del om när denna
djäfla,/&¤/%¤%”, förbannde dator/
program raderade alltihop. Och
kanske var det lika bra.
Det regnar. Jag vill inte göra något.
Kanske man skulle försöka med
antidepressiva mediciner.
/alf

E0908
Sg2 - h4.
Hur bär du dig åt, när alltihop
plötsligt raderas?
För några år sedan prövade jag
antidepressiv medicin. Det hade in-
gen positiv effekt. Jag kände mig
lätt illamående, konstig och kymig
av den. Så ha ingen överdriven tro
till “lyckopiller”. Bästa medicinen
är nog att vara verksam, sysselsatt.
Ebbe

A0909
Lf3 x h1
Om du då tar tillbaka med tornet så
drar jag d5 x e4.
Hur gör man för att bli av med ett
mail? Jag trycker troligen på fel
knapp och då låser sig programmet.
Och då försvinner det jag skrivit.
Oh - det finns så många sätt att
klanta sig. Och när man gör det så
skyller man på datorn eller pro-
grammet. Det känns mycket bättre
så - och så får man svära ordentligt
en stund.
Nu har jag letat efter en bok i flera
dagar. Det enda jag vet om den är
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att den handlar om en präst, ka-
tolsk, som gör en resa i bil tillsam-
mans med någon. Jag vet inte vad
författaren heter, inte vad prästen
heter, eller vad boken heter. Men
den skall finnas i min hylla och jag
har läst den för 20-30 år sedan.
Ringer det någon klocka hos bibli-
otekarien?
Mina böcker står i en förunderlig
ordning. Inte efter titel eller
författare eller  något annat
kännetecken. Troligen efter HÖJD.
Därefter var det funnits ett hål när
jag haft en bok i handen och varit
tvungen att placera den. “Hur kan
du ha det på det sättet?” säger bättre
folk. Visst är det för djäfligt, men
ganska spännande.
/alf

E0909
0-0-0.
K a n  d e t  m ö j l i g e n  v a r a
“Prästkappan” av Delblanc eller
“Calvinols resa” av Jersild?
Varför inte lägga in boksamlingen i
datorn? Det kan ge dig full
sysselsättning!
Har du observerat, att Jan Berglins
samlade 1989-1999 kommit ut?
Bergvärmepumpen tycks fungera
bra: vi har varmt och gott i huset. I
morgon bittida kommer ett gäng
och tar ut oljetanken.
Ebbe

A0910
Lb6 - e3†† - ja jag antar att du tog
med tornet.
Nej det var ingen av de svenske
pojkarne. Det var Graham Greenes
Monsignore Quijote, enligt Bo
Strömstedt “en stilla, underfundig
skröna-----en samtalsessä om allt
möjligt”.
Jag hittade den längst upp i vardag-
s-rummet och läser nu med ett stilla
leende.
Visst skulle jag ha att göra om jag
skulle lägga in alla böcker i en
dator. Men sen då? Om jag också
skrev in var boken stod för tillfället,
så skulle den snart ge sig ut på
vandring och möjligen återfinnas på

helt annan plats. Och vad skulle jag
då ha för nytta av den satans
datorn? Nix, böcker skall inte be-
blandas med sådana maskiner - inte
här.
Nix, jag har inte sett detta om
Berglin. Å andra sidan samlar jag
på allt han gör - varje onsdag har
han ett inlägg i SvD och det river
jag ut. Hemskt så många onsdagar
det har varit. Bunten är ganska
tjock.
En ny version av CAD har kommit
och fordrar mycket arbete med hem-
sidan. Inte alls så roligt som tidig-
are.
/alf

E0910
Kc1 - b1. Det draget hade du
kunnat göra.
Jo men att ha en förteckning över
sina böcker vore väl inte så dumt?

I går tyckte jag, att Lorry hade
några roliga nummer.
Ebbe

A0911
e4 x d3
Lorry? Kanske - men i dag mörknar
det över världen.
/alf

E0911
Dc2 - g2.
Det mörknar även över detta
schackparti. Men du får väl roa dig
några drag till.
Vem kan ligga bakom dessa ildåd i
Amerika? Vad ska nu hända? Tänk
om det kommer flera attacker - mot
kärnkraftverk! Eller mot USA:s bi-
ologiska krigsindustri! “Huk er i
bänkarna, gubbar, för nu laddar han
ömm”, sa världens längsta statsmin-
ister på sin tid. Men det här blir nog
ingen rolig historia.
Ebbe

A0912
Kc8 - c7
Jag brukar inte bli så värst upprörd
när det händer katastrofer som drab-
bar den mänskliga bakteriekulturen.
Men detta prov på en ondska, så
stor att den faktiskt inte kunnat

tänkas, den gör mig matt och
kraftlös.
Tydligen finns det fler med samma
känsla - att döma av de uttalanden
som kommer från traditionella US-
A-fiender, och som faktiskt verkar
uppriktiga. Nåja, nästan uppriktiga.
På en dag dog många fler än under
h e l a  d e t  a m e r i k a n s k a
inbördeskriget. Vad är Pearl Harbor
mot detta?
/alf

E0912
Dg2 - f3.
Katastrofen är så oerhörd, att jag
liksom inte kan hitta några ord att
kommentera den med. Vad ska man
tro om Usam Ben Laden? Fast man
bör förstås veta.
Ebbe

A0913
a5 - a4
Nej, ord verkar så meningslösa.
Men jag tror - med tanke på den
amerikanska mentaliteten - att de
kommer igen, reser sig snabbare än
vad man kan vänta sig. Och jag tror
inte att de kommer att göra något
förhastat i hämndväg -eller jag
hoppas så.
/alf

E0913
b3 - b4.
Ser i bladet att USA spenderar 1
miljard dollar/dag på det militära!
Samtidigt åtnjuter funktionäerna vid
flygterminalerna minimilöner; det
säger sig självt, att niten och kom-
petensen blir därefter. Ja, vilken
nesa för USA. “Hjärntrusten” i
Pentagon bör nog ta en ny vända i
“brain-storming”.
Ebbe

A0913-2
a4 - a3
/alf

E0913-2
b2 - b3.
Ebbe
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A0914
Tg8 - g4
Nu har jag åter uppdaterat
http://www.cadone.se
Först var det nya versioner av CAD.
Så upptäckte jag att det fanns
tveksamheter i det man kunde ladda
ner fritt och så kom katastrofen mitt
i alla mail med USA där jag
undrade hur vi skulle göra osv. Nu
har jag lagt ut Mike Riddles senast
brev med annat än CAD - Patriot-
ism Revisited. Han är originell på
många sätt Mike - både i språk och
tankar.
Nu skall här brännas CDskivor,
skrivas instruktioner, svaras på
frågor.
/alf

E0914
Sh4 - g2.
I natt såg jag den italienska filmen
“La notte”. Av filmer med renommé
var det nog en av de sämsta jag har
sett; den var helt ointressant.

Är inte Ben Laden ganska lik Jarl
Kulle?

Idag har jag bl a klippt gräsmatta -
som den gräsänkling jag är. Inger är
h e l a  ve c k a n  p å  Bok -  &
Biblioteksmässa i Göteborg.
Ebbe

A0915
Le3 - g5
Bin Laden LIK Jarl Kulle? Kanske
det - lik är något som passar bra på
Laden.
Talade med Jonas som var glad över
att bl a hans insatser under
katastrofdagarna hade uppmärksam-
mats. T o m Per T. hade sagt att
Sydsvenskan faktiskt hade bästa
rapporteringen - han som annars
tycker att dom är skräp.

Vad anser du har du något att
jämföra med? En av medarbetarna
där skrev på deras intranet hur det
gick till på tidningen under dessa
dagar och Jonas skickade mig tex-
ten. Det var jobbigt - Jonas höll på
från 800 till 2300 på tisdagen och
nästan lika mycket under onsdagen.
Det passar honom bra.
/alf

E0915
Th1xh5.
Jarl Kulle - USAma bin Laden: “så
lik och ändå så olik”. Men båda har
gått under jorden.
F n håller vi oss inte med Sydsven-
skan. Orsaken är att den anländer
till Undenäs dagen efter. På somma-
r e n  t a r  v i  d ä r f ö r  D N : s
förmånsprenu-meration för ett kvar-
tal. DN ska vi ha till den 21
oktober, tror jag.

I kväll såg jag en annan Antonioni-
film: “Blow up”. Den var betydligt
intressantare.
Ebbe

A0916
Tg4 x b4 .. nu skall det bli
intressant!
Så vitsigt det kan bli! Även jag såg
Blow up för andra gången. Visst är
den intressant och annorlunda.
Livet som lek, illusion - är den
kanske självbiografisk? Eller tittar
man tillräckligt noga så kan man se
vad som helst - eller är livet en
dröm eller kanske en påse som han
ringaren säger citerande svartarmen
i predikstolen. Nu skall det kundan-
passas.
/alf

E0916
Ett briljant drag! Jag borde ha blivit
misstänksam, när du så lättvindigt
lät mig slå h5. Jag har undersökt
alla varianter, tror jag, men hittar
inget försvar. Gör du?
Men är inte Jonas inrikesredaktör?

Den humoristiska boken “Vittula”
igen: Särskilt komisk fann jag epi-
soden med gubbarna, som var så
plakata, att de inte visste om de
hade pissat eller om de skulle.

Jag tvingas gräva om gräsmattan,
där borrmaskinmonstret stod.
Stenmjöl från berget, som egentli-
gen helt skulle ha samlats upp i
containern, ligger i tjocka sjok som
cement. Kroppen värker. Jag har ju
egentligen inte längre muskler för
dylikt arbete. Det går på ren vilja.
Ebbe
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E0917
e7 - e5.
Idag har det regnat hela dagen,
vilket dess bättre förhindrat alla
smärtande kroppsövningar.
Slutscenen i “Blow up”, tennisspel
utan boll inför entusiastisk publik,
ingav mig tankar som jag inte
riktigt kan reda ut. Kan du?
Min favorithustru har anmält att
hon är i antågande. Samtidigt
beställde hon tè och vänligt
bemötande. “Gammal man gör så
gott han kan”.
Ebbe

A0918
Sg1 - f3 - samma drag som förra
gången jag hade vit
Slutscenen? Var den inte en sam-
manfattning av filmen? Eller kanske
var de skrikande, vanvettiga clown-
erna i sin lastbil - de som plötsligt
blir stumma och utför sina rituella
handlingar - en bild av världen?
Eller kanske av gudarna som styr
och inte nöjer sig med att leka
själva utan ochså måste dra in
utomstående i sina lekar?

A0917
e2 - e4
Nej, jag kan inte hitta något försvar.
Så det är väl lika bra att börja om.
Jonas är numera nyhetschef - han
har faktiskt avancerat bra.
Vittulaboken är bra - jag håller
med. Själv tycker jag nog att hela
kalaset var fantastiskt.
Jag har just läst slut på Monsignore
Quijote - en bok som jag rekom-
menderar på det varmaste. Men den
finns väl inte att få på annat än
antikvariat.
Jag har rökt slut på den cigarr jag
fick av dig när du var här. Det tog
två dagar och den gav lindrig yrsel
mot slutet. Men det var en skön,
god dylik.
Att gräva om gräsmattan är väl som
att gå på GYM och betala för det.
Jag menar resultatet - stora,
svällande muskler som imponerar
på alla honor.
/alf
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Och visst hängde det ihop med de
lösryckta inledningsscenerna. Jag
vet inte, men visst ger den tankar.
För att inte tala om Gudarnas eller
kanske djävlarnas kongress i Sunds-
vallstrakten, där de förutom att vara
törstiga, också velat ha mer drama-
tik med många begravningar. Visst
undrar man.
/alf

E0918
Sb8 - c6.
Vad menar du? Kan katastroferna i
Sundsvallstrakten vara annat än
olyckshändelser? Finns det indika-
tioner på något annat?
Ebbe

A0919
d2 - d4
Naturligtvis finns det inga indika-
tioner på att händelser skulle vara
annat än slumpartade eller styrda av
medveten, mänsklig vilja - ond eller
god. Att tro något annat vore ju att
anamma övernaturlighet. Och
någon sådan finns inte i vår ra-
tionella värld. Fenomen ska man
inte bry sig om. Det finns förstås en
väldig massa statistik som pekar på
konstiga saker, men med statistik
kan man ju bevisa vad som helst.
En sak som brukar framhävas är att
flygolyckor brukar komma tre i följd
- ganska tätt. Den som roar sig med
att leta efter udda sammanhang
finner ju ofta sådana. Men - det är
ju ändå så tursamt att våra hjärnor
har fattat allting, vet allting och kan
förklara allting. Eller hur?
Ebbe - bry dig inte om när jag
skojar!
/alf

E0919
e5 x d4.
Det är minsann inte lätt att hänga
med i dina svängar.

Nej, det är nog tveksamt om den
mänskliga hjärnan kan förstå och
förklara allt. Men därav följer ju
inte att det irrationella är överlägset.
Överger vi förnuftet är vi inne på

djävligt farliga vägar, som kan leda
precis vart som helst! Det har vi
dessvärre sett många exempel på -
inte minst i vår tid.
Ebbe

A0920
Sf3 x d4
Tar du nu med din HÄSTkrake så
tar jag med damen.... Vad sägs?
Jag avskyr allt vad religion heter -
så som det utövas bland människor.
Fenomen är något helt annat. De
fascinerar mig - allra helst sådana
som stimulerar fantasi, skaparkraft
-glädje, de som inte kan inordnas i
den vanliga kortlådan.
Det som ligger utanför den korkade
människans horisont -det är intres-
sant. Det lustiga är att i alla sådana
diskussioner kommer man alltid
bara till TROR du på DET? Tror?
Oftast är det säkrast att inte ge luft
åt fantasier, inte börja tala som
Sokrates, inte ställa frågor om vad
någon anser. Det är en del som
verkar viktigt för dig. Fred, kärlek,
konst, musik m m -även bröd. De
flesta håller gärna med - även jag.
Men det räcker ändå inte. Det finns
så svåra frågor om universum, livet,
meningen osv som jag inte kommer
ifrån, som jag måste ha tankar om.
Och dem skall man hålla för sig
själv - även om de kanske är
viktigast.
/alf

E0920
Lf8 - c5.
Jo visst, frågor kring de yttersta
tingen - universums födelse, etc
-fascinerar. Men jag uppfattar dem
som “överkurs”. Vi har ju så
många, mera näraliggande problem
att ta itu med.
Ebbe

A0921
Lc1 - e3 Närliggande problem i
förhållande till universum? Jo, men
på vilket plan menar du? Är det
problemet med vad man skall ha till
middag eller är det globaliseringens
välsignelse/förbannelse?
Det finns så många olika plan

mellan universum och middagen.
Och eftersom det enda problem man
kan påverka finns i sfären 1 m runt
mig, så blir det lugnast att hoppa
väldigt långt -ut i universum. Men
skit samma.
Jag läser just om Peter den STORE
av Henry Troyat. En livfull,
spännande skildring av en totalt
udda person, Storväxt, intelligen-
,grym, stark, räddhågad, vansinnig,
m m. Gillar du biografier så skaffa
den!
/alf

E0921
Dd8 - e7.
Vad menar du om den tänkare som
sa, att det inte är Gud som har
skapat Människan (vilken tabbe i så
fall) utan tvärtom - det är
Människan som har skapat Gud
(efter sitt beläte i praktiken).
Ebbe

A0922
Sd4 x c6
Visst hade den tänkaren rätt -
åtminstone delvis. Människan har
inte skapat bara EN Gud - hon har
skapat ett oändligt antal gudar med
olika egenskaper alletfter behov hos
skaparen. Det är detta som kallas
religion och utgör en av de största
förbannelserna för mänskligheten.
Gemensamt för dem alla - tror jag -
är att man förutsätter att man kan
påverka eller kommunicera med
Guden och att denne har någon vilja
eller mening med människan. Och
så kommer dyrkan, böner, ceremo-
nier och annat krafs. Och fanatism,
dumhet, intolerans kan gro och
frodas i denna religionsgröt.
Som jag sagt tidigare - det är utan
stolthet jag finner mig tillhöra detta
släkte, människan, och jag har in-
gen glädje av det heller numera.
/alf

E0922
d7 x c6.
Jo, så där tänker mestadels även jag.
Men samtidigt måste man medge,
att kyrkorna gjort många bra saker
också. Det har jag talat om tidigare,
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som du kanske minns. Verkligheten
är nog inte svart-vit. Den är
förmodligen komplex. Jag känner
mig aldrig säker på att jag har en
korrekt bild av verkligheten/till-
varon. Vilket kan göra mig osäker
och förvirrad.
Ebbe

A0923
Le3 x c5
Om du fortsätter med De7 x c5 så
är mitt drag Sb1 - c3
Det finns ingen korrekt eller sann
bild av verkligheten/tillvaron - bara
en personlig. Och den kan vara
alltifrån fundamentalistisk i någon
riktning till total osäkerhet.
För min del är denna sanning den
som jag kommer fram till med hjälp
av mina sinnen och mitt förnuft - så
länge det är opåverkat av sprit,
droger, sorg, ilska o dyl. Och då
tycker jag själv att jag klart för mig
det mesta av tillvaron.
/alf

E0923
Sg8 - f6.
Bokat nästa vecka: Tisdag: Teater
med Ainbusk singers. Torsdag: Ut-
dragning av visdomstand. Fredag:
Begravning av farbror Harry i Sim-
rishamn.
I övrigt bara regnar det. Det blir
nog inget hus målat i år.
Ebbe

A0924
Dd1 - d2
Vänta du - denna vecka kommer det
inte att regna så mycket. Ut och
måla!
/alf

E0924
0 - 0.
Har du hört talas om Hans
Lindström. Det är en kollega till Jan
Berglin -men värre! Han har hittills
fem album bakom sig: Hackad lök,
Kebab, Kamikaze, Amore och Hun-
dar. Ur recensionerna: Hans
Lindström är en kuf. Han vägrar
inordna sig och har en hjärtlig
misstro till auktoriteter. Han är en
sällskapssjuk enstöring, engagerad
cyniker och ömhjärtad pessimist.

Han älskar det barnsliga och opas-
sande. Ett hångrin mot allt vad god
smak heter. Ofta blir det riktigt
roligt.

Blev du nyfiken? Han förekommer
bl a i DN.
Ebbe

A0925
0-0-0
Namnet har jag hört men kan inte
förknippa det med bilder. Men lite
skeptisk blir jag över den som
älskar att hångrina mot “god smak”.
Ofta betyder det bara dumhet, klum-
pighet, sex&bajs osv.
Berglin skiljer sig från alla dessa
anarkister på ett så elegant sätt - det
är väl därför jag gillar honom.
Antagligen är jag för gammal för
dagens humor. Jag tycker att Lorry
är barnsligt plumt, att alla komedi-
serier är botten - det är nog på tiden
att lämna in.
I dag var jag på sjukan -
undersökning inför operation. Blod
fanns i ådrorna, hjärtat flimrade
inte enligt apparaten, blodgruppen
hade hållit sig sedan ungdomen och
lungorna kunde bälga luft.
-När är det dags?
-Det tar nog ett par månader.
Kanske efter JUL.
-Men då är det kanske inte så
mycket lönt med EKG och blodtry-
ck....nu?
- Nej, men rutinerna måste följas.
Hallleluja. /alf

E0925
Sf6 - g4.
Det är sent. Jag är för sömnig att
skriva något.
Ebbe

A0926
h2 - h3
I morgon kommer en eventuell
kund hit för att undersöka om våra
CAD kan lösa alla deras problem.
Ganska spännande. Det har
åtminstone till följd att jag måste
städa och plocka undan allt skräp
som jag dagligdags omger mig med.
/alf

E0926
Hoppsan! Det var nära att jag hade
satt bort en häst. Sg4 - e5.
Hörde ett intressant “gudsbevis”
h ä r om da gen  i  p r ogr a m m et
“Livnära” i TV1. En f d
operasångerska, Maria Lagerfors
tror jag att hon heter, menade att
hon hörde gudomliga övertoner i
musiken, vilka hon varken kunde
eller ville värja sig emot. Vidare sa
hon sig inte orka med att vara sin
tillvaros centrum. Det ställde för
stora krav, som hon inte förmådde
leva upp till. Ego-trippandet kändes
otillfredsställande; hon mådde inte
bra. Det var då. Nu däremot var hon
lycklig med Gud.

Jag måste säga att jag tog intryck.
Inte minst för att hon uttryckte sig
så klart och redigt - inte alls
flummigt som är så vanligt i
religiösa sammanhang. Som sagt: är
andliga behov reella, kan de knap-
past kallas irrationella.

Denna böjelse att vilja gå upp i
något större utanför det egna jaget
är ett mänskligt behov som i alla
tider har missbrukats av diktarurer.
Tyvärr! Ty rätt brukat, rätt kanalis-
erat, kunde detta behov vara vägen
till “paradiset”. Kanske den enda
vägen; kanske den enda reella
chansen. I varje fall är det svårt att
tro, att ego-tripparna skulle kunna
lyckas med detta.
Ebbe

A0927
f2 - f4
Verklig frälsning är något reellt -
något som upplevs och påverkar på
ett fantastiskt sätt - och olika för
varje individ.
Operasångerskan var just frälst -
men att försöka analysera detta
fenomen går icke. Hon hade uppen-
barelsen i musiken och kan kalla
den GUD, men det är något som
bara gäller henne. För att frälsning
skall drabba en människa tror jag
att det måste finnas ett stort behov
av något - av att man måste ta sig
över en tröskel och liksom komma
in i en annan värld.
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För mig som aldrig kan bli frälst i
denna mening är det bara att vara
åskådare och glädjas åt fenomenet.
Jag begrep nog inte vad du menade
- att behovet av frälsning hade
utnyttjats i diktaturer - har du
exempel?
I dag har jag haft besök - mycket
roligt att övertyga någon som kan
tänka själv och dessutom har erfar-
enhet av hur uselt AutoCAD är.
/alf

E0927
Se5 - c4.
Exempel?: Nazismen och kom-
munismen för att ta några ganska
närliggande exempel. Jag menar, att
i princip är det samma psykologiska
mekanism som ligger bakom, vare
sig man tänder på Gud, Hitler,
Stalin eller Usama bin Laden.

Vad gäller böjelsen att vilja
överlämna sig åt ett “högre” väsen
kan man skönja en tydlig släktskap
emellan idealism, religion, national-
ism, militarism, fanatism, funda-
mentalism och kanske några -ismer
till. Denna oegennyttiga böjelse är
på gott och ont. Rätt kanaliserad
kan den uträtta storverk. Missbru-
kad kan den leda till vilka katastro-
fer som helst.

Därför förhåller jag mig (och
många med mig) skeptisk och av-
vaktande till alla “-ismer”. Det kan
dock vara förenat med viss risk:
risken för vakuum som någon smart
typ à la Hitler utnyttjar för egna
syften.

Visdomstanden satt som berget. Den
ville liksom inte skiljas ifrån mig.
Ebbe

A0928
Lf1 x c4
Om du då tar tillbaka med damen
så flyttar jag Dd7 - e3.
Av dina exempel håller jag med om
alla utom Stalin. Jag har svårt att
förstå att denne skurk skulle kunna
ha den nödvändiga karisman för att
platsa bland de andra.

Även för mig är alla -ismer av ondo
och kanske värst den som börjar
med fundamental. Däremot ser jag
inga risker eftersom jag inte tror att
man kan styra något egentligen i
den bakteriekultur, som mänsklig
verksamhet utgör.
Det går som det går - oavsett vad jag
och tusen andra gör och tänker. För mig
är vi alla omedvetna marionetter - dock
tycker jag mig kunna hoppa ur detta
skal och se föreställningen som matiné.
Vad tycker du om samlingen olyckor
med barn inblandade under några da-
gar? Jag tänker t ex på tåg i Tyskland,
buss i Sundsvall och alla småolyckor
samlade under kort tid på olika platser.
Slumpen förstås. För att inte tala om
dåren som lyckade ta livet av 15 pers
innan han gjorde slut på sig själv.
Är det bara jag som ser ett tänkbart
mönster? Är det bara jag som har
fantasi nog att undra över händelser?
/alf

E0928
OK. (Du menar förstås Dd2-e3). Nu jag:
b7 - b5.
Du ser ett “tänkbart mönster” i antalet
barnolyckor under kort tid. Jag kryster
min fantasi - men nix. Du får nog hjälpa
mig litet på traven!
Ebbe

A0929
Td1 - d4
Tänkbart mönster skulle naturligtvis
vara Otänkbart mönster. Har du fun-
derat över hur en troende kristen, som
varje dag ber till sin gud om olika
saker, skulle reagera om han blev
bönhörd, klart och tydligt? Dvs han bad
om något och helt plötsligt uppfylldes
hans önskan? Jag skulle tro att denne
kristne skulle söka en helt annan
förklaring på fenoment än just GUD.
Gudsdyrkan och bön eller djävulsdyrkan
och bön är lite suspekt om man skulle
ta det på allvar - kan det verkligen finns
goda makter och onda som påverkar
vårt liv här på Jorden? Och går det i så
fall att få vara med i beslutsprocessen?
Inte lätt minsann. Tryggast är att
förklara allt som inte kan begripas
direkt som obefintligt. Eller förstås - om

någon kan förklara VETENSKAPLIGT.
Flygare - piloter är ofta lite vidskepliga
och skrockfulla. När det har varit en
olycka vid Ljunbyhed är det alltid lite
nervöst. Det har förekommit att man
sjukskrivit sig. Det är det här med
statistik - en olycka kommer inte ensam.
Nej, detta är inget att diskutera.
/alf

E0929
Dc4 - c5.
Varför skulle en bönhörd kristen inte
bli styrkt i sin gudstro?
Tänkbara eller otänkbara mönster. Jag
är kanske dum. Men jag förstår inte ett
dugg av vad du försöker säga.
Nu börjar en kinesisk film, som jag
skall se.
Ebbe

A0930
De3 - d2
En man har fått punktering på sin bil.
Han har hissat upp hjulet, lossat på alla
muttrarna, och sliter nu i däcket för att
få loss det - men det sitter fast. Han
börjar svära och förbanna - Satans
helvetes djävlar....! En präst kommer
förbi, stannar och lyssnar, förskräckt.
-Men, min gode man, så här hjälper det
inte. Be till Gud i stället! Mannen tittar
på honom med en resignerad blick,
knäpper händerna, höjer blicken mot
skyn:
- Snälla, söta Gud, bryt loss det satans
förbannade däcket!
Och si, däcket lossnar, tar ett litet skutt
och lägger sig snällt på marken.
Prästen, med stora, icke troende ögon: -
Det var det djävligaste...!
Mönster skall jag inte tala om vidare.
Jag antar att du redan hade sett filmen I
Döda Poeters Sällskap - i annat fall gick
du miste om en verklig pärla. Den
handlar bl a om konflikten mellan
tolerans och inskränkthet, om frihet och
tvång, dumhet och klokhet, om att vara
något större än det uppenbara och
enkla. Det vara andra gången jag såg
den - lika fascinerande. Slutscenen är
en av de bästa som någonsin gjorts.
/alf
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A0930-2
e4 - e5
Slutscenen handlar om att läraren Keat-
ing, som lyckats få större delen av sin
klass att tänka självständigt, att våga ta
initiativ, att göra uppror mot all slen-
trian, att våga se världen med andra
ögon - allt medan man bekantar sig med
poeter och litteratur på ett nytt sätt -
kommer till klassrummet för att hämta
sina saker efter att ha blivit avskedad.
Alla sitter dom där med skamkänslan av
att inte vågat ta ställning inför föräldra-
och skolhot - de har tvingats skriva
under papper på en usel rapport om vad
som hänt under lektioner. Till slut vågar
EN stiga upp på sin bänk i protest och
han följs av nästan alla de andra, i en
manifestation för frihet, fantasi, liv som
det skulle kunna vara - alltmedan den
nye läraren skriker i vanmakt. - SITT
NER! LYD! GÖR som jag säger!
Överspänt? Jaha. Säkert blir inte Anita
Walls salong likadan.
/alf

E0930
f7 - f5.
Du har rätt: vi får nog lämna “mönstret”
t v. Kanske dyker det upp en talgdank
längre fram.
Historien med den klentrogne prästen
och däcket är rolig. Frågan är, om det
inte bara är en rolig historia. Det lär vi
aldrig få veta. Ty vem är bekant med
halten i alla kristnas gudstro?
“I döda poeters sällskap” såg jag för
några år sedan. Vill minnas, att jag inte
blev så begeistrad: tyckte att den var
litet överspänd, eller hur jag nu ska
uttrycka det. Slutscenen kommer jag
inte ihåg. Hur var den?
I morgon kommer Anita Wall till byn
och ska hålla litterär salong.
Ebbe

E0930-2
Lc8 - e6.
Men blir inte Keating, i sina angrepp på
auktoriteter, inte så litet auktoritär
själv. Eller minns jag fel? Och var inte
de hemliga, nattliga mötena i grottan
litet överspända? Nå, jag minns kanske
fel. Stor sak är det.
From here to reality. Elin ska snart
(nåja, i februari) ha sin praktikperiod
och är i bryderi om vart hon ska söka.
Tror du Jonas möjligen kan ha några
goda råd och tips? Ska hon söka till stor
eller liten tidning? Eller kanske något
tredje alternativ? Är Sydsvenskan att
rekommendera? Har hon någon chans
att få praktik där? Hon skulle säkert bli
tacksam för litet sådan inside informa-
tion.

Ebbe
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