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A021101
d2 - d4
Humanisterna? Jag tittade in på
deras hemsida som hastigast, men
hade inte tid att sätta mig in i deras
ideer.
“Du har gjort mig så misstänksam”
Vad menar du med detta dunkla
uttalande? Jag förstår inte ett dyft.
Denna dag har varit usel. Vi åkte ut
till kyrkogården och på hemvägen
kör jag på ett rådjur. Bilen träffade
stackarn någonstans på bakdelen.
När jag vände fanns det inget att se
- det måste ha tagit sig in i skogen
på något sätt.
Ringde polisen och meddelade. Jag
tänker hela tiden på hur djuret lider
och att jag är skuld till det - samma
lidande som Naturen annars ordnar
i sin godhet. Tänk på dessa vargar
som för nöjes skull river får och
renar. Fy fan för Naturen!
Hemkommen rasar mina skjutluckor
för köksskåpen. Och i vardagsrum-
met skall heltäckningsmattan ut och
ersättas med parkett. Idiotiskt. Där
skadade jag handen när jag bar
möbler.
Jo- bilen blev förstås skadad. Jag
har inte tittat närmare, men det är
säkert alldeles åt helvete. Livet är
uselt.
/alf

E021101
e5 x d4.
Jag menar, att din svartsyn smittat
av sig och gjort mig mera skeptisk.
Med tanke på allt skojeri i världen
kunde man bunta samman mångt
och mycket under benämningen
“Humoristerna”.
“En olycka kommer sällan ensam”.
Det ordspråket gav du, som man
säger, ett ansikte i går.
Snappat idag. Ur Sydsvenskan:
“Livet är en så pass märklig sak, att
det vore värt ett bättre öde” (Stig
Johansson).
Ur Norra Skåne: “Vet du vad det är
för likhet mellan Jesus och dagens
ungdom? - De bor hemma till de är
30, och gör de något är det ett
under!”
Bus eller godis?
Ebbe

A1102
c2 - c3
Mycket bra sentenser du spårat upp
- särskilt den om Jesus. Jag är trött
men så är också vardagsrummet
tomt och alla möbler staplade i Pias
rum - det rum där du låg när du var
här.
/alf

P.S. Här är en liten Telia-historia:

Det nya Televerket av Jonas Gardell

Jag lät installera en ny telefon, fick
sedan en skyhög telefonräkning,
ringde upp Televerket och frågade :
- Jag har en förfrågan angående en
teleräkning jag har fått. Ni har varit
hos mig och kopplat in ett nytt
abonnemang och debiterat 310 kro-
nor i resekostnad. Varifrån har man
åkt för att det ska kosta så mycket?

- De har åkt från Arbetscentralen,
svarade Televerket. - Var ligger
Arbetscentralen? - Det vet jag inte. -
Ligger Arbetscentralen i innerstan?
- Ja, det gör den. - Själv bor jag vid
Slussen, som du vet är absoluta
innerstan, hur kan det kosta 310
kronor att resa den sträckan? - Det
bara gör det, svarar Televerket. -
Sedan har ni debiterat “teleuttag”
140 kronor... - Det är för själva
jacket. - Men jag har ju mitt gamla
jack kvar, ska jag betala för det en
gång till? - Varför frågar du allt
detta? - Jag heter Jonas Gardell och
... - Du ska få tala med någon
annan. Så går ännu en stund och
sedan säger en röst:

- Debiteringen! - God dag, säger
jag, jag har blivit debiterad reseko-
stnad 310 kronor  på  min
teleräkning, och jag skulle vilja veta
var den här Arbetscentralen ligger
som man har rest ifrån. - På
Norrlandsgatan ligger den. - Nu är
det så att jag bor vid Slussen. Det är
ju bara fem minuters resväg. - Det
kostar det. - Får jag fråga hur man
har rest? - Hur menar du? - Har
man cyklat, åkt taxi... - Man har åkt
bil. - Hur kan det kosta 310 kronor
att fara en kilometer med bil? För
310 kronor kommer man nästan till
Arlanda i taxi, tur och retur. För

310 kronor kommer man till
Norrköping med tåg. - Det har
regeringen bestämt. - Har regerin-
gen bestämt att det ska kosta 310
kronor att resa mellan Norrlandsga-
tan och Slussen? Med tunnelbana
kostar det tolv spänn. - Vad vill du
egentligen? - Jo, jag heter Jonas
Gardell och... - Du ska få prata med
Klas Gustafsson, han har hand om
sånt här.

Lite senare blir jag uppring, inte av
Klas Gustafsson utan av en kvinna
som vi kan kalla Sonja. Sonja säger
att Arbetscentralen inte ligger på
Norrlandsgatan utan på Söder där
jag bor. Då säger jag att det ju i så
fall är ännu närmre till mig. Sonja
svarar att 310 kronor plus moms är
minimipris för en resa, en restimme
310 kronor. - Men han har ju bara
rest i fem minuter. - Gör ingen
skillnad. - Det gör det väl. Ni har
debiterat arbetskostnad också, en
timme, 310 kronor. - Det gör vi
alltid. - Men han arbetade ju bara i
femton minuter. - Gör ingen skill-
nad. - Snälla ni, ni har ju inklusive
resa och arbete bara ägnat er tjugo
minuter åt mig, ändå ska jag betala
för två timmar. - Man måste ju
skilja på resa och arbete. Såna är
reglerna. Man betalar för varje
påbörjad timme. - Fast man bara
har arbetat och rest i tjugo minuter?
- Visst.

Nu börjar en otäck tanke mala i
mig, jag måste fråga: - Förlåt, om
ni påbörjar arbetet 10.55 och avslu-
tar det 11.05, får man betala för två
timmar då? - Ja, det är ju två
timmar. - Nej, det är tio minuter,
men ni menar alltså att ett arbete
som utförs mellan 10.45 och 10.55
räknas som en timme medan ett
arbete som utförs mellan 10.55 och
11.05 räknas som två, fast den
faktiska arbetstiden båda fallen är
lika lång. - Ja. Så menar vi. Ja.

Jag vill poängtera att citaten är
ordagranna. Till slut betalade jag
310 kronor för fem minuters resa
med bil. 310 kronor för femton
minuters arbete och 140 kronor för
ett jack jag redan hade. Plus moms.
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Det här är det Nya Televerket. Ett
Televerk som har gått på charm-
kurs. De är trevliga som fan. Och
riktiga lurendrejare. Och nästa gång
Televerket kommer till er, begär att
de stannar i en timme, för det har ni
betalt för. Åk sedan runt i deras bil
en timme, det har ni också betalt
för!

Hälsa från mig Jonas Gardell DS

E1102
d4 x c3.
Makan har dribblat med datorn, så
nu har vi fått fram en annorlunda,
engelskspråkig version på skärmen.
Få se om det här går att sända.
Ebbe

A1103
Lf1 - c4
Heja på bonden! Det är bara att
fortsätta slakten! Visst gick det att
sända på engelska. Översättningen
fixades på vägen från Osby. Och
här är en annan passande story för
din nya version:

A couple of hunters are out in the
woods when one of them falls to the
ground. He doesn’t seem to be
breathing, his eyes are rolled back
in his head. The other guy whips
out his cell phone and calls the
emergency services. He gasps to the
operator: “My friend is dead! What
can I do?”
The operator, in a calm soothing
voice, says: “Just take it easy. I can
help. First, let’s make sure he’s
dead.”
There is a silence, then a shot is
heard. The guy’s voice comes back
on the line.
He says: “OK, now what?”

Yes - WHAT?
/alf

E1103
c3 x b2.
OK, now what?
Inger verkar ha fått ordning på
datorn igen.
Din historia läste jag, på svenska, i
Sydsvenskan häromdagen. Den var
absurd. Jag skrattade förstås. Men
absurd humor är ett relativt nytt

fenomen. Hur gammal kan crazy-
humorn vara egentligen? Undrar
just om det finns någonting skrivet
om humorns historia.
Ebbe

A1104
Lc1 x b2
Det enda jag vet om humorns
historia är att världens tunnaste bok
handlar om tysk humor. I övrigt är
jag dödstrött efter att slitit med
golvet i vardagsrummet.
/alf

E1104
Sg8 - h6.
Jag har sett reklamfilmen på TV om
hur man lägger Tarkettgolv. Det är
hur lätt som helst. Allt som behövs
är en vacker flicka! Ja, var stod vi
utan konsumentupplysning?
Ebbe

A1105
Sg1 - f3
Jodå - visst är det lätt - när man
kommer så långt att att alla
förberedelser är klara. Inget att
berätta har jag.
/alf

E1105
f7 - f6.
För dagen - inte jag heller.
Jo, Inger ska ta med sig datorn i
morgon till Jens i Lund. Så det får
kanske bli telefonschack i morgon.
Ebbe

A1106
0-0
Skall Jens manipulera datorn? Den
är kanske lite sjuk?
I dag har jag hämtat 14 paket
golvbräder, färg till fläckar i taket,
och massor med öl. Så har jag
hjälpt två norrmän som hade prob-
lem med sina ritningar och dessu-
tom en svensk som inte kunde få ut
sina ritningar på papper. Sådant
arbete är roligt - vem vill inte vara
expert på något? Mår du bra?
/alf

A1107
Här är telefondragen:
0 - 0 b7 - b6
e4 - e5 f6 x e5
Dd1 - d5 Sb8 - c6
Sf3 x e5 Sc6 x e5
Dd5 x e5! Dd8 - e7
De5 x c7
Jaha - det får räcka för i kväll.
Natti, natti.
/alf

E1107
De7 - b4. Ebbe

A1108
Lb2 - e5 /alf

E1108
Db4 x d6. Ebbe

A1109
Lc4 - d5 - he he. /alf

E1109
Lf8 - d6.
Nå, med tanke på läget klarade jag
mig ju överraskande länge.
Ebbe

A1109-2
Le5 x d6
Åja det är inte slut än. Detta drag
hade jag inte väntat.
/alf

E1109-2
Db4 x d6 Ebbe

A1110
Ld5 x f7!!!! he he /alf

E1110
Svagt av mig att inte se det draget.
Nå, ställningen var hopplös. Nu: jag
vit, du svart (jag Tarzan, du Jane).
e2 - e4.

Marx tycks få rätt: Koncentreringen
inom näringslivet fortsätter .
Företagsfusionerna är legio. Nu står
Telia och Sonera på tur. Men hur
rimmar det med att konkurrens,
ekonomisk krigföring, ska vara så
förtvivlat bra?! Hur ska kapital-
isterna ha det egentligen?
Ebbe
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A1111
e7 - e5
Kapitalisterna vill ha mer pengar
förstås - som herr Karlsson. Och då
måste man producera mer till lägre
kostnad för att konkurrera. För att
uppnå det måste man rationalisera
och då går man samman för att dela
på de bästa bitarna ur respektive
förtags produktion. Och då får
kunderna förhoppningsvis lägre
priser - vilket stämmer för det
mesta.
Du kan jämföra priser på väldigt
många saker och finna att de är
lägre nu än tidigare - om man tar
hänsyn till löner och annat. Så
måste man hindra karteller förstås.
Marx var en gammal knarr som inte
hade rätt i någonting. Här skall du
få nåt skojigare:

A new young monk arrives at the
Catholic monastery. He is assigned
to help the other monks in the
copying of the old canons and laws
of the Church by hand.
He notices, however, that all of the
monks are copying from copies, not
from the original manuscript. So,
the new monk goes to the abbot to
question this, pointing out that if
someone even made a small error in
the first copy, it would never be
picked up.
In fact, that error would be contin-
ued in all of the subsequent copi-
es.The abbot says, “We have been
copying from the copies for centu-
ries, but you make a very good
point, my son.”
So, he goes down into the dark
caves underneath the monastery
where the original manuscript is
held in a locked vault that hasn’t
been opened for hundreds of years.
Hours go by and no one sees the old
abbot.

Eventually the young monk gets
worried and goes downstairs to look
for him. He sees him banging his
head against the wall. His forehead
is all bloody and bruised and he is
crying uncontrollably. The young
monk asks the old abbot, “What’s
wrong, Father?”

In a choking voice, the old abbot
replies, “The word is celebrate, not
celibate!”
/alf

E1111
Sg1 - f3.
Ännu en rolig historia! Var har du
hittat den? På nätet?
Litet tankeväckande var den också:
Undrar just hur många tokigheter
som hänger med tack vare sin
anciennitet.

Såg du “Clockwork Orange” i
kväll? Läste i bladet, att när den
premiärvisades 1971 i England, tog
många väldigt illa vid sig. Sedan
Stanley Kubrick blivit mordhotad,
bestämde han att den fick visas först
efter hans död. Visst är det en
ovanligt otäck film och jag förstår,
att den blev kontroversiell. Men var
det någon kategori som kände sig
utpekad? Och varifrån kom mord-
hotet? Do you know?
Ebbe

A1112
Sb8 - c6
Historien hade Sune spårat upp -
eller fått från någon av sina
flygvänner.
Jag kom in i Clockwork Orange när
Alex och hans gäng misshandlade
en författare och våldtog en kvinna i
röd klänning.
Nej - jag vet inte vem som mordho-
tade honom, men kan kanske förstå
upprörda känslor. Han och många
andra har bidragit till att göra våld
till underhållning, tränat människor
i känslokyla och bidragit till att
kanske uppnå den värld han skil-
drar.
Sopranos är en annan serie - mycket
uppskattad - som på ett sätt bidrar
till att allt vad heder, etik och annat
krafs blir totalt nedgjort. Det känns
skönt att inte ha så många år kvar.
/alf

E1112
Lf1 - c4.
Visning av våld är ett gammalt
tvisteämne: väcker den inspiration
eller aversion emot våld? Kanske
både och; det kan växla från fall till
fall. Alla människor reagerar inte
lika. Jag vill mena, att det beror

mycket på hur det görs; vilka
intentionerna är.
Att Kubrick skulle ha onda uppsåt
med sin film har jag dock svårt att
tro. Var det inte så, att han ville
varna för en hotande utveckling?
Det otäcka våld, som han skildrade
1971, kan man numera läsa om
nästan dagligen. Men jag vet inte
om jag förstod filmen. Särskilt
slutet gjorde mig konfunderad.

Jag sände dig idag en tidningsar-
tikel, som granskar “USA:s maffiad-
iplomati”. Din odelat pro-amerikan-
ska hållning har jag nämligen svårt
att förstå. Och du: “the american
way of living” - är den så lyckad?
Ebbe

A1113
Sg8 - f6
Tack för artikeln - den är läst.
Så jag har en odelat proamerikansk
hållning? Det visste jag inte.
Är det för att jag sagt att jag tycker
att det är skönt att det är USA som
är starkast och inte exvis Sovjet,
Ryssland, Kina, Irak eller något
annat land/makt?
Eller är det för att du förstått att jag
avskyr vänsterflum, kommunister,
fundamentalister, diktatorer?
Kanske för att jag tyckte det var rätt
av USA att göra slut på Hitler, på
den japanska erövringspolitiken.
För att jag tycker att de gjorde rätt
med sin Marshallhjälp (hur mycket
kritik fick inte den!), att det var rätt
att bomba serberna till underkas-
telse.
Att det var uselt av FN att tillåta
massakern i Sebreniza - hade USA
fått sköta det istället hade kanske
fler muslimer levat.
Eller är det för att jag tycker att
USA har handlat svinaktigt i många
andra situationer, Chile, Kuba, Vi-
etnam - för att bara ta några
exempel - men gjorde rätt i att få
bort talibanerna.
Det här kan vi älta hur mycket som
helst. Jag begriper bara inte varför
jag skall tro mer på Noam Chomsky
eller John Pilger än på Bush, Baker,
Kissinger och andra höjdare som
har motsatta åsikter.
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Chomsky och Pilger har inget ans-
var - det är världens lättaste att
kritisera och hatet mot USA känner
inga gränser  bland en del
människor. Som jag sagt många
gånger - Jag tror inte på någonting,
men finner allting möjligt.
När det gäller tidningar och vad
som står i dem har Aftonbladet och
Expressen den absolut minsta
trovärdigheten i mina ögon - jag
kan knappast tänka mig att köpa
eller läsa dem frivilligt. Kanske du
tycker som biskop Hammar - att
man ska låta Saddam vara ifred och
tala honom tillrätta?
Om nu J. Pilger tror att Bush till
varje pris vill ha ett krig - vad är då
motivet? Bara att få kontroll över
oljan? För att få spänning i till-
varon? För att kolla nya vapen, testa
slagkraften? För det kan väl inte
vara rädsla för att en galen diktator
skulle sätta världen i brand?
Vad är “the american way of liv-
ing”? Lyckad ur vilken synpunkt?
Sannerligen inte lätt att säga något
vettigt.
/alf

E1113
d2 - d3.
Jag förstår inte. Ska jag tolka ditt
svar som så, att allt i AB:s artikel är
lögn och förbannad dikt? Vilka är i
så fall dina källor? I varje fall har
inte jag sett något seriöst genmäle
till Pilgers artikel.
Du föredrar att prata historia -
ganska godtyckligt. Varför inte
också nämna atombomberna över
Japan och terrorbombningarna av
civilbefolkningarna i Hamburg och
Dresden? Tro nu inte att jag är
någon USA-hatare. I världspolitiken
är jag ganska nollställd. Jag letar
bara efter “sanningen”.

“The american way of living” kan
aldrig bli en ledstjärna för jordens
folk. Klotet skulle kollapsa. De som
tycker, att den är fettbildande och
barnslig, har väl heller inte helt fel.
Ebbe

A1114
d7 - d5
Man skall inte skriva brev när man
är arg och har huvudvärk. Då blir
det lätt överdrivet.
“Maffiadiplomati” tyder inte på en
objektiv analys utan ett klart vinklat
sätt att se på USA. Och AB skulle
väl aldrig ta in en artikel av någon
s k r i b e n t  m e d  e t t  k l a r t
ställningstagande i motsatt riktning.
Det är ensidigheten jag ibland blir
förbannad på - och då särskilt den
journalistik (och ledarskap) som
förekommer i kvällspressen -
naturligtvis är det bättre att inte bry
sig.
Du är intresserad av “sanningen”.
Menar du att du tror på att det finns
något sådant?
Jag gör det inte - när vi kommer
utanför matematik. Sen är det bara
glidande skalor - kanske mera sant,
kanske mindre sant än annat - osv.
Jag tror inte på människan. Hon är
en varelse som drivs bl a av helt
egoistiska motiv.
Moder Theresa var fullblodsegoist
därför att hon levde ett liv som gav
henne störst tillfredsställelse.
Hitler var det av samma orsak -alla
är det av denna orsak.
Men VERKAN av olika individers
egoism är högst olika, självklart.
Det kommer alltid att vara en kamp
mellan olika individer, grupper,
länder, sammanslutningar - vi kom-
mer alltid att ha en viss typ av
människor som strävar efter att
tillfredsställa sin egoism på olika
områden, och en del gör det på
maktens, politikens område. Och då
följer att stater kommer att sträva
efter att bli bättre starkare, kraftfull-
are än andra.
Vissa stater har förutsättningar för
att nå den sk toppen - så har Sovjet
försökt, USA -Indien försöker mot
Pakistan, arabstater mot Israel -
bara för att nämna några.
I alla tider har det varit denna kamp
om herravälde - oftast med en
karismatisk diktator i toppen.
Just nu är USA på gott och ont
starkast. De utnyttjar sin ställning
för att köpa stöd för sin politik - den

traditionella maffian köper aldrig
utan tvingar under hot - och därför
anser jag Pilgers bild ensidig.
Jag ger egentligen fullkomligt fan i
mänskligheten för egen del, men för
er andras skull tycker jag att det är
skönt att en sk demokrati är störst
och starkast.
Sen har jag en viss förståelse för
beslutfattares eventuella vånda. Det
är alltid lätt att sitta tryggt och
kritisera - problemet är ju att man
aldrig får veta hur det blivit om t
ex atombomberna aldrig fällts över
Japan. Det jag förstått av historien
är att nästan alla mänskliga beslut
varit idiotiska - efteråt.
Du menade alltså feta, material-
slösande människor som exempel på
“the american way”. Ack ja. Vad
säger du om the swedish way?
/alf

E1114
e4 x d5.
Ja, det var också därför som jag
skrev “sanningen” inom citation-
stecken.
Att alla människor skulle vara hy-
peregoister, det köper jag dock ej.
Faktiskt tror jag, att det fortfarande
finns en hel del idealister.
Nu säger du: “Idealister kanske,
men av egoistiska skäl”. Hur vet du
det? Är det inte att segdra resone-
manget väl hårt? Med dylika
resonemang kan vi ju hamna var
som helst. Jag menar, är man
idealist i handling, och inte bara i
o r d ,  d å  b ö r  m a n  i n t e
misstänkliggöras - såvida det inte
föreligger speciella omständigheter.

Såg du “Barry Lyndon” i går? Visst
var det en säregen film - något
utöver det vanliga.

Gräsänkling igen. Inger är på kurs i
biblioteksjuridik 13-16 november i
Stockholm. Jag tar mig snart en
bihustru.
Ebbe
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A1115
Sf6 x d5
Jag återkommer om egoism, gener,
och annat när och om jag känner
mig som en s k människa igen.
Barry Lyndon har gått tidigare och
då spelade jag in den - såg den
också nu.
Kanske du såg dokumentären om
Kubric? Visst är den ovanlig.
Sällskap? Var glad du som orkar
med människor. Vet inte om jag
nämnt att jag brevväxlar med en
kvinna i USA. Men jag kan inte låta
bli att ge dig en del av hennes brev
- jag sa att Vita Huset var den
TV-serie jag satte högst:

“The West Wing” is my favorite TV
show! I really enjoy all the thought
provoking situations that are pre-
sented and the snappy dialogue. It is
so witty and fast paced that I have
to see an episode more than once to
get it all. It’s also a great way to see
how are government and politics
works. I prefer the world presented
on the West Wing than the Republi-
can (and very conservative) domi-
nated government our country has
recently voted into power. I shudder
to think of the environmental pro-
tections which will be rolled back.
We’ve got oil men in the White
House! George W is frustrated that
he can’t find Osama bin Laden and
our economy is a mess so he’s
going drum up a war with Saddam
Hussein and avenge his father and
distract us from all the other prob-
lems.

I just hope we liberals can sit tight
two years and then “vote the bums
out” as the saying goes.
-------
/alf

E1115
a2 - a3.
USA-kvinnan tycks ha klart för sig.

Jag håller med om att absoluta
sanningar hittar man nog endast
inom naturvetenskaperna. Men visst
har du stundom ett ganska absolut
tonfall även i samhällsfrågor? Hur

som helst: i brist på absoluta san-
ningar behöver vi för den skull inte
hamna i nihilism. Mestadels vet vi
ganska väl, vad som är av värde.
(Inte för inte är vi gjorda av
stjärnstoft)

Vad var det för musik som gick som
ledmotiv i Barry Lyndon? Den var
oerhört suggestiv! Den gjorde halva
filmen.

Är du inte litet motsägelsefull i din
syn på människan och demokratin?
Människorna är, generellt sett säger
du, egoistiska bakterier/vilddjur. Nå,
borde de inte då disciplineras och
hållas i strama tyglar, i stället för
att vara självstyrande med möjlighet
att jämt stryka sig själva medhårs?
Nu är min människosyn inte lika
svart som din, varför problemet är
mindre för min del. Men visst är det
ett problem, när det varken finns
åklagare eller domare.
I detta vakuum är det alltid risk att
några vilddjur griper makten och
“disciplinerar” fåren. Hvarföre är
allt en trasa?
Ebbe

A1116
Lf8 - e7
Tyvärr vet jag inget om musiken i
Barry Lyndon. Men Kubric använde
musik på ett helt nytt sätt enligt
expertisen.
Nej jag är inte motsägelsefull.
Demokrati är det minst usla sättet
att försöka styra den lömska varelse
som kallar sig själv Homo Sapiens.
Om de skulle diciplineras och hållas
i strama tyglar - är det inte det som
alla diktatorer försöker göra - med
känt resultat?
Om det skulle bli något bättre med
tyglar och diciplin måste du nog
önska dig utomstående varelser för
att bringa reda i bakteriekulturen.
När det gäller synen på MIG är vi
ganska ense. Den varelsen är en
svartsynt, kategorisk surkart som
ibland uttalar sig vasst och provoka-
tivt. Många gånger har jag sagt åt
honom att hålla käften, men ibland
har den delen av MIG ingen talan.
/alf

E1116
Lc4 - b5.
CAD och brukspatroner har jag
ingen möjlighet att diskutera med
dig. Men du kan väl berätta litet om
dina många år som lärare! Hur
upplevde du den tiden? Skolsyste-
met? Pedagogiken? Kollegerna?
Rektorn? Eleverna? Var du en
auktoritär lärare eller liberal? Etc.

Ser du “Värsta språket” med Fre-
drik Lindström. Det är ett riktigt
underhållande och begåvat program.
Innehåller mycket kulturhistoria.
Ordet “snobb” t ex - vet du var det
kommer ifrån? Jo, ifrån engelska
universitet anno dazumal. Elev-
matrikeln hade två avdelningar: ett
för adeln och ett för de gemena. Det
senare registret hette på latin “sine
nobilitas”, vilket betyder “utan adel-
snamn”, förkortat “S.nob” = snobb!

Har just sett ännu en våldsfilm på
TV. Kan du säga mig, varför ond-
skan alltid är mycket intressantare
än godheten? Ondska och våld som
underhållning - är det inte sjukt
egentligen? Barnens favoritnöje är
dataspelen, vilka sägs bli allt
våldsammare och råare. Det lär få
konsekvenser.
Ebbe

A1117
Lc8 - g4
Jodå, det går åt helvete med bakter-
iekulturen.
Jodå, det finns mycket att säga om
skoltiden och du har verkligen sam-
lat rubrikerna. Men man måste vara
på skriv- eller berättarhumör annars
blir det bara skit av det hela. Men
jag skall komma ihåg....
Nej, jag har inte sett Värsta Språket
- trots att jag bestämt mig för att
göra det. Det är roligt med sådant
vetande.
Godheten ger ingen spänning och
spänning är vad vi fordrar. Det
finns också de som betalar för att få
må illa - åker karusell, berg &
dalbana och annat löjligt. Ja löjligt
för mig alltså som numera inte ens
känner mig som bakterie utan mera
som en friväxande canceramöba.
Det måste vara fel på mig - jag
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begriper inte hur underhållning fun-
gerar.
Jag såg Shine och Kubrics senaste
---Metal Jacket eller vad den hette -
och de berör mig inte alls. Prob-
lemet är nog att jag hela tiden ser
inspelningen av filmerna - inte
filmen som en verklighet.
Våld, ja. Varje år måste någon
filmskapare slå något rekord i vid-
righetens namn - i år lär det vara en
nio minuter lång våldtäktsscen på
Stockholms filmfestival - “ingen
kan se det utan att må illa, men jag
vet inte om det tillför mig något”,
säger en recensent.
Fy fan, säger jag. Det är likadant
med dessa äckliga naturvåldsfilmer
- numera tål jag knappt att se
fiskare i arbete.
Den enda TV-produktion som är
verklig underhållning för min del är
Vita Huset. Där finns garanterat
inget våld, bara en blixtrande snabb
dialog om tänkvärda problem.
/alf

E1117
h2 - h3.
Det draget skulle jag ha gjort först.
Jag instämmer i allt väsentligt av
vad du skrev senast. Att åka ka-
rusell, berg- & dalbana, etc roar inte
längre. Men betyder det något mera
än att vi inte längre är barn? Livet
tycks bli torftigare med åren: fler
och fler nöjen faller bort. Allt
mindre roar. Illusionerna faller som
vissna löv. Med den infallsvinkeln
är barndomen en guldålder.

Som du säger: man står ut med
våldsfilmerna tack vare att man
betraktar dem som fiktion, ej som
verklighet. Om de ev skadeverknin-
garna tvistar de lärde. Men det
torde stå klart, att en tillvänjning av
våld - särskilt hos unga och
obegåvade - kan fastslås. Våldet i
samhälllet, i så gott som alla länder
(i ex-vis USA sker hundratals mord
och våldtäkter varje dag!) har också
ökat markant. Illa är det även att de
flesta brottslingar går fria. Men allt
det där känner du ju till själv.
Ebbe

A1118
Lg4 x f3
I kväll är det åter det enda sevärda
på TV - Vita Huset.
Nu är golvet färdiglagt, listat, städat
och belamrat med möbler - och nya
mattor täcker den oljade eken på
flera ställen. Ett stort rum som jag
endast har som förvaringsplats för
böcker. Jag sitter aldrig där. Men
Birgit är nöjd och det är ju det enda
väsentliga.
/alf

E1118
Dd1 x f3.
När jag läst ditt mail, att det enda
sevärda på TV i kväll var Vita
Huset, störtade jag på telefonen för
att ringa dig, men dessbättre var det
upptaget. Anledningen var att jag
läst, att filmen “Spelets regler”, som
skulle ges i TV2 klockan 22.40,
ansågs vara en de båsta filmerna
någonsin. Hu vad jag blev besviken.
Jag tror nättopp, att det var en de
sämsta filmer jag någonsin sett!

Grattis till det nya golvet! Hur stora
var bitarna/styckena som du
monterade? Vad kostade det dig?
Ebbe

A1119
Dd8 - d7
Golvet var Kährs s k Linnea -
plankor i storleken 19x122 cm, som
är ganska lätta att lägga och ger
perfekt passform. Vidare är det inte
mer än 7 mm tjockt så det blir inga
problem mot dörrtrösklar och annat.
Nackdelen är att det är mycket tunt
fanér, 0,8 mm, så det håller inte att
slipa ner.
Priset? 133 plankor + s k Foam - ett
underlägg av plastmaterial för att
utjämna ytan och ta bort stegljud -
blev 8200:-.
När det gäller film och böcker är
det oftast så att de som höjs till
skyarna är usla i min smak. Ibland
har jag undrat om inte en del
yrkesrecencenter rosar vissa produk-
ter därför att dom inte begriper ett
skvatt, men är rädda för att göra
bort sig inför någon som försåtligt
säger: Åh, förstår du inte? Aha!
Det som gjorde min telefon uppta-

gen var att en dotter till Birgits
syster ringde, grät och talade om att
hennes mamma hade dött -
upprörande även om det var väntat -
hon hade cancer lite överallt i
kroppen, 71 år gammal. Men jag
tror att hon var vän med sin död.
/alf

E1119
c2 - c3.
Är i tidsnöd. Måste bokföra i kväll
inför Teaterföreningens styrelsemöte
i morgon.

Varje gång jag hör talas om ett
dödsfall, blir jag påmind om min
egen dåliga beredskap. Du får
framföra mitt beklagande, om du
tycker att det känns passande.
Ebbe

A1120
0 - 0
Tack för det. Nu är det jag som är i
tidsnöd. I dag ramlade det in 6
beställningar på CAD och det är en
hel del att göra. Skall du se Det
Ljuva Livet?
/alf

E1120
Df3 - e4.
Jo, jag såg “Det ljuva livet”. Tja,
“Fåfäng gå lärer mycket ont”. Eller
har du någon djupare analys?
Förmodligen fanns det någon di-
mension till som jag inte förstod.
Ebbe

A1121
Ta8 - e8
Jag tittade under tio minuter på Det
Ljuva Livet och begrep inte ett
dugg. Att se dagdrivare gör mig
nervös.
Har hittat en ny medicin, RelPax,
som gör att jag kan känna mig helt
värkfri under en hel dag - mycket
ovanligt. Ja, inte jag egentligen,
utan min läkare Håkan Detterfelt,
som förslog den i stället för Imi-
gran. En underlig känsla, fri från
värk, skall jag säga. Man kan arbeta
riktigt ordentligt och känna sig
nöjd.
/alf
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E1121
0 - 0.
Grattis till din nya meducin! Det
måste kännas underbart för dig att
äntligen bli kvitt värken. RelPax -
är det en helt ny medicin? Tillhör
den en annan “familj” än Imigran
och Zomig? Inga biverkningar?

6 st CAD på en dag låter mycket.
Hur många har du hittills sålt? Hur
många säljer du i genomsnitt per
månad?
Ebbe

A1122
a7 - a6
Jo det är skönt med en och annan
dag utan värk. Jag vet inget om
RelPax annat än att den är billigare
än Imigran, hjälper och har inte gett
biverkningar. Har inte haft tid att ta
reda på något.
Jag säljer mellan 60 och 100 cad
per år - mycket ojämnt. Det har
hänt att en månad gått med nollre-
sultat. Just nu är det många lovande
kontakter på gång, men det har det
varit förr också, så jag är ingen
optimist på något område som du
väl vet.
Nu skall jag lyssna på Ludvigs
van:s nia - spelad med mina gamla
Audio Pro a4-14.
/alf

E1122
Lb5 - c4.

Vad är Audio Pro a4-14?

Nu ska jag göra en Pegasos på
travet.
Ebbe

A1123
Sd5 - f6
Audio Pro är högtalare med inbyggd
förstärkare. Jag köpte dom för ca 15
år sedan - de kostade då 8000:- och
är helt fantastiska när det gäller att
återge ljud utan distorsion. Att höra
Pavarotti t ex är verkligen njutbart.
Och du vinner på travet, förstår jag.
Och snart börjar den satans julhys-
terin.
/alf

E1123
De4 - f3.
Har du alltid haft jul-aversion? Jag
minns att jag en gång tyckte, att
julen var rolig, spännande, etc.
Numera känns den ganska likgiltig.
Är det mig det är fel på - eller vad?
Ebbe

A1124
b7 - b5
Julaversionen har kommit efterhand
- även jag tyckte i min ungdom att
den var trevlig osv. Men när man
blir äldre och får en annan
överblick på vad som är väsentligt -
ja då tycker man - eller jag - att det
hela är pyton.
/alf

E1124
Lc4 - b3.
Du har inte sett de första delarna av
“Värsta språket”. Då vet du förstås
inte heller vilket som var det första
ordet. Det var förmodligen “frukts-
tund”. Ja, man vet inte säkert. Men
man åt mycket frukt på den tiden.
(F Lindström är en rolig jävel).

Nu är ens korta liv snart slut. 30-40
år av den tiden har jag tillbringat på
dammiga bibliotek. Roligare kunde
man ha haft. Tänk om man hade
kunnat förändra sin tillvaro radikalt
ett flertal gånger under livet! Kun-
nat pendla emellan ytterligheter!
Från hamschåare till slottsherre.
Från greve och slottsherre till buss/
lokförare. Från buss/lokförare till
minister. Från minister till journal-
ist. Från journalist till TV-produ-
cent. Från TV-producent till
sjöman. Från sjöman till forskning-
sresande, etc. etc. Så mycket rikare
livet då hade blivit!! Jag har levt
alldeles för fantasilöst. Men som
gift och familjeförsörjare blir ens
möjligheter tyvärr begränsade. Un-
drar just hur jag skulle ha agerat,
om jag hade fått leva om mitt liv.
Ebbe

AA1125
Sc3 - a5
Dessutom ser han rolig ut - F.
Lindström, menar jag.
Med risk för att göra dig deprime-

rad kan jag upplysa dig om att du -
om du hade fått leva om ditt liv -
hade gjort precis samma saker som
du redan gjort.
Detta under förutsättning att du inte
burit på några erfarenheter från liv
nummer ett, förstås. Hur skulle man
kunna ha det om man nu bara
tänker sig att backa tiden? Eller du
tänker dig att ha en massa kunskap
om tidigare dumheter medan du
denna gång gjorde nya dumheter?
Jag är helt säker på att även om jag
lyckats variera dumheterna i liv 2
eller 3, så hade resultatet vid 70
bast varit detsamma: FAN!

I sådana sammanhang tänker jag
alltid på den synske, som hade
gåvan att kunna se in i framtiden
och också hålla reda på nutiden.
Fast han såg lite suddigt. Han ser
att en fruktansvärd olycka kommer
att hända i en gruva, att man räddar
de instängda medan nya ras
inträffar. Han bor på olycksplatsen
och rusar ut för att tala om att det
fortfarande finns en kvar som inte
hunnit undan. Han rusar som en
vansinnig ner i gruvan och skriker
hela tiden: -Det är en kvar! Det är
en kvar! Och visst hade han rätt.
HAN var kvar när gruvan rasade
igen totalt. Tänk om dom hade haft
kärnkraft i stället.
/alf

E1125
Lb3 - d1.
Jag avsåg varianten, att jag i mitt
andra liv kom ihåg allt ifrån mitt
första liv. Kanske man i framtiden
kan ta fram ett datorprogram, som
fejkar ett liv i förväg: gör du si,
kommer resultatet förmodligen att
bli så, etc.
Ebbe

A1126
Te8 - d8
Oh, du kan tro att det blir ännu
bättre! Inte bara fejka ett eventuellt
liv - LEVA det!
Du kan sitta eller ligga i din kokong
och leva vilket liv du vill - det är
bara att välja från en meny. Alla
sinnen kommer att påverkas -allt
kan upplevas som REALITY. För
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dom som fortfarande är uppe och
går och inte har råd att ligga i
kokong finns det kassetter att hyra
med lite primitivare program - mest
sex-porr-förlustelser i olika prisk-
lasser.
Halleluja! Tur att man snart ska dö.
Nå låt oss ta den variant du nämner.
Då kommer du i ungdomen till en
tidpunkt då du kommer ihåg att att
ett visst val ledde till vissa
händelser.
-Aha, säger du, inte göra SÅ utan
SÅ! Då uppkommer problemet att
efter ditt nya val så är du åter ute på
okända vägar. Alla dina erfaren-
heter blir nu osäkra för nästa val
och snart sitter du i smeten igen.
Halleluja!
/alf

E1126
b2 - b4.
Idétorka.
Ebbe

A1127
Sa5 - c6
Nu har vi kommit till en milstolpe,
sa John Backman på PEAB alldeles
nyss i telefon. Så nu djeflar har jag
fullt upp med att gör om manualen
till PEAB med alla nya komman-
don, ikoner och annat skräp som
skall till. CAD blir min död - nej
faktiskt inte, det är riktigt roligt.
/alf

E1127
Ld1 - e2.
Grattis! Det låter som en stor affär
med PEAB. Hur stor?
Ebbe

A1128
Tf8 - e8
Nå - inte så stor just nu. PEAB har
hittills köpt tio licenser, men nu kan
det kanske bli flera tack vare att vår
applikation har blivit mycket bättre.
Vi får se.
I dag har det kommit upp sådana
där ljusstakar i varje fönster - det
första tecknet på att hysterin brutit
ut på allvar. Men jag gitter inte ens
bli arg längre.
Hur blev det med klinkergolvet?
När jag läste Vi Bilägare tänkte jag
på dig - kanske Citoren Berlingo
hade varit ett bra val för dig - billig,
mångsidig, bensinsnål och lastar
mycket. Har du sett den?
/alf

E1128
Df3 - g3.
Jo, klinkergolvet är nu lagt och det
blev bra - så långt. Men kostnaden
blev nära 10 000 kr.
Citroen? Mja, fördelen med Renault
är att jag kan få service på orten.
Det är mycket värt. Vad kostar
Berlingon?
Jag har badat bastu i kväll, vilket
gör mig sömnig.
Ebbe

A1129
e5 - e4
Berlingo kostar 123000:- ny. Vi
Bilägares omdöme: Bra har blivit
bättre. Nya Berlingo är säkrare och
bekvämare. En mer prisvärd
familjebil får man leta efter. Men
det är klart - service på orten är inte
dumt.

Ja nog tyckte jag att det ursprun-
gliga priset för golvet aldrig skulle
hålla! Badar du bastu hemma eller
på badhus? Det är något jag aldrig
skulle klara -huvet skulle springa i
bitar. Jag minns under en period i
folkskolan då alla ungar skulle
tvingas bada bastu - det var mina
värsta dagar. Undrar just om
hjärnan inte ligger lite löst i min
skalle...
/alf

E1129
Lc1 - h6.
Jag badar bastu på badhuset. Och så
simmar jag en halvtimme. Det är
faktiskt ganska skönt.
Idag har jag varit i Älmhult och
spelat schack med Svennis. Det blev
remi.
Ebbe

A1130
g7 - g6
Jo jo - mycket nära. Idag är det en
sådan huvuddag som jag helst
skulle vilja slippa. Blääää!
/alf

E1130
d3 - d4.
Hjälper inte den nya medicinen
längre?
Svennis ingår i Älmhults kyrkokör,
som ska sjunga vid julottan i TV.
Även annandagen ska kören sjunga
i TV. Du kan få hans signalement,
om du är intresserad.
Idag var jag i skogen och plockade
lingonris. Men det var ju bara ett
par dagar sen jag var där i samma
ärende. Konstigt!
Ebbe
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