
Internet mail Ebbe - Alf februari 2003
A030201
Sc4 - b6
Om du klickar på den här länken
förstår du kanske vad jag menar.

http://www.backontrack.nu/sweden/
nsindex.html

Jag har flera böcker om natur-
medicin, har besökt flera hälso-
butiker och diskuterat, m m - utan
större resultat.
Det som förvånar mig lite är att du
är intresserad av något så oveten-
skapligt. Du tvivlar ju på alla
fenomen som inte har vetenskaplig
grund i vanliga fall.
Stig Johanssons uttalande var det
bästa jag hört på länge. Det passar
in på väldigt många svenskar, poli-
tiker och andra. Ta inte ställning
förrän det är helt ofarligt. Skäll bara
på den som inte kan ge igen. Slicka
uppåt!
/alf

E030201
Det var ett elakt drag. Verkar kört
för min del. Men vi kan göra några
drag till: Dc6 x b6. Du slår tillbaka:
Tb1 x b6. Jag igen: c7 x b6.

Jag kollade länken och beställde ett
par knäskydd, faktiskt.

Det som är naturligt är inte nöd-
vändigtvis ovetenskapligt. Däremot
är det onaturliga sällan eller aldrig
ve t e n s k a p l i g t .  J a g  s l u k a r
naturligtvis inte naturmedicinen
okritiskt med hull och hår. Men jag
tror, att många av de naturmedicin-
ska synpunkterna är värda att
beakta. I synnerhet kritiken av vår
överkonsumtion och övertro på me-
duciner, som förvisso inte är någon
hälsokost. Tvärtom - de är sällan
eller aldrig utan biverkningar, mer
eller mindre skadliga. Ofta famlar
man i blindo, särskilt när man
blandar olika preparat. Hörde du
för r es t en  T V-deba t t en  om
läkemedelsindustrin? Man blev
betänksam - minst sagt.
Ebbe

A0202
OK. Jag tar dina drag - jag hade
väntat mig att du skulle ta bonden
på e4, men..
Dd1 - c1

Du leker med ord. Det finns fullt
med exempel på fenomen inom
medicinen, som läkarvetenskapen
inte godkänner. Ett av de bättre är
THX, som botade väldigt många
människor, men som nästan helt
avvisades av läkarkåren. Fast de
som blev botade brydde sig inte.
Och när det gäller naturmedicin är
jag helt övertygad när de enligt en
person inverkar klart och tydligt till
det bättre.
Jag tror nämligen inte alls på
generella regler för människor. Det
är inte alls säkert att en medicin
som har en viss inverkan på en
person säkert fungerar likadant på
en annan
Jag tror att alla människor är unika
och att det inte går att dra parallel-
ler till maskiner, men det blir så
satans svårt att vara läkare när det
inte går att generalisera.
I morgon kan du se på Vetenskap-
ens Värld - om homopatiska medi-
ciner.
Nej - jag hörde inte debatten den
här gången. Men den fick väl
avsedd verkan - att skrämma, vin-
kla, ifråga-sätta, framhäva initia-
tivtagarens duktighet.
Birgit har åkt till Stockholmet när
Pia är i USA. Jag skall åka dit på
torsdag och hämta - men det har jag
väl sagt.
/alf

E0202
Uppgivet: du går med Damen till g5
eller h6 - sen är det kört. Om du
vill kan vi köra några drag med
varianten, att jag med Damen slår
din bonde på e4.

Jag ska lyssna på homeopat-pro-
grammet. Har alltid varit skeptisk
till homeopater, men på senare år
har jag reviderat min uppfattning.
Ebbe

A0203
Du har nog rätt i att vit vinner i det
långa loppet - även med den variant
jag föreslog. Jag tittade lite närmare
på den och tycker inte att det blir så
mycket bättre för svart. Det är bättre
att du kommer igen med ett första
drag som vit!
Som du säkert har sett har jag svårt

med stafningen. Det blir värre med
åren tycker jag - eller skall man
säga dagarna?
Jag antar att du hör till dem som
anser att USA inte skall lägga sig i
Iraks affärer och att det är fel att
börja krig. Eller?
Jag är också tveksam till det kloka i
USAs agerande, men det jag förstår
ännu mindre är Frankrikes och
Tysklands reaktioner. För att inte
tala om de virrhjärnor som skall
resa ner och vara mänskliga sköldar
och skydda det irakiska folket. Det
hela ger en bild av Saddam, som
skrattande bollar med sina vapen
och gottar sig åt splittring och
oenighet och dessa galenpannor som
tycker att allt våld är fel.
Må vara att det finns olika viljor
och metoder, men inte borde man
visa det så öppet. Har europeer
alldeles glömt att det inte går att
tala med vissa diktatorer?
----------
Har fått min första CAD-kund i
Finland. Nu har jag faktiskt kunder
i hela Skandinavien även om det är
Sverige och Norge som utgör hu-
vuddelen.
/alf

E0203
b2 - b3.
Tänkte att jag måste testa en ny
öppning. Dock inget som jag har
hämtat ifrån någon schackteoribok.

Betr Irak tycker jag att allt är fel:
Saddam Hussein är fel; Bush har
fel; fredsaktivisterna som beger sig
till Irak tänker fel; konflikten i sig
och dess orsaker är fel, etc.

Jag gratulerar till dina CAD-
framgångar!
Ebbe

A0204
Sg8 - f6
Alltid spännande med nya tag!
Ja, hela världen, människan, djuren,
växterna är felkonstruerade.
Hurrah för homeopati! Resultatet av
undersökningen var självklar. Hur
skulle Vetenskapens Värld kunna
presentera något annat än ett
avslag! Ändå är det märkligt att
djur blir botade av homeopatmedi-
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ciner - de kan ju knappast skyllas
för placebo-påverkade. Nej det är
som vanligt - om man observerar ett
fenomen, men inte kan förklara det
med sin lilla hjärna - då finns inte
fenomenet. Så har det alltid varit
och så kommer det att förbli.
/alf

E0204
Lc1 - b2.
Det har varit (och är!) en förfärlig
dag: näsan rinner som en kran,
ögonen sprutar och svider och en
banktjänsteman har bosatt sig i
huvudet. Jag ser knappt att läsa
eller skriva.
Ebbe

A0204-2
e7 - e6
Stackars dig! Jag hoppas att du
åtminstone har varmsnor i högra
borren och kallsnor i vänstra. Och
att ha en banktjänsteman i huvet
måste vara för djävligt. Jag beklagar
och kan bara önska dig bättre tider.
Gör som jag gjorde förr - lös två
TreoComp i en whiskygrogg och
drick det hastigt. Baciller som klara
en sådan kur finns inte - eller fanns
kanske man skulle säga. Krya på
dig!
/alf

E0204-2
e2 - e3.
Dessbättre känns mitt huvud inte
längre som en banklokal. Även
näsan och ögonen har kommit på
litet bättre tankar. Men jag nyser så
gräsligt: Atjoooo!! Tur att inte
Snövit är hemma.
TreoComp är väl receptbelagt?
Du tror alltså, att vatten har minne?
Ämnet är rena grekiskan för mig, så
jag vågar inte ha någon uppfattning
alls.
Jag har gått med i Humanisterna.
Kanke bara temporärt. Inger tycker
att de är så rabiata. Nå, de har
tillställt mig en enkät med bl a
följande frågor: Varför önskar jag
stödja Humanisterna och vilka
förväntningar har jag på dem? Alf,
du är väl också humanist?; vad
skulle du ha svarat?
Ebbe

A0205
d7 - d5
Jo, TreoComp är receptbelagt, men
vid tillfälle skall du skaffa ett sådant
recept - som försäkring.
Så väl att du är bättre - nysningar
kan man hellre stå ut med.
Ja, vad skulle jag svara? -Jag önskar
stödja er därför att det låter så
sympatiskt med HUMANISTERNA
-man tänker på Sokrates och andra
filosofer och får för sig att detta är
en förening av eftertänksamma,
lugna och kloka människor.
- Jag förväntar mig att ni håller
med mig i allt väsentligt när det
gäl ler  åsikter ,  värder ingar ,
livsåskådning m m - och om det
inte skulle vara så -att få ett värdigt
meningsutbyte i dessa frågor.
I morgon åker jag - tillbaka på
lördag. På fredag skall jag berätta
om hur det var ställt i världen när
jag var liten - för Fridas klass. Skall
bli intressant.
/alf

E0205
Sg1 - f3. Jag börjar redan tvivla på
min öppning.

I vilken klass går Frida? Jag skulle
också ha velat höra det föredraget.
Du kan väl berätta litet om det sen!

På lördag - om jag är kry och vädret
nådigt - kör jag förmodligen till
Hörby. Jag är nämligen inbjuden till
BoIF:s utställning; vernissage
klockan 10.30.

På söndag är det teaterresa till
Malmö och Miss Saigon.
Ebbe

A0208
Lf8 - e7
Du verkar vara hårt engagerad över
helgen.
Kom tillbaka till Småland i dag -
ganska trött. Det har varit körigt
med beställningar, support och att
berätta för Fridas klass. Det var
mycket lättare än jag trodde - eller
rättare det var precis som det brukar
vara. Det är mycket lättare att
fängsla en stor grupp än en liten.
Dom satt som tända ljus med stora
ögon medan jag berättade enkla
saker som hänt mig när jag var

liten. Jag hade med mig några
bilder från Bondemölla - hur det såg
ut i forntiden. Och Frida var nöjd -
alla hennes kompisar tyckte att jag
inte skämde ut mig. Skall sända en
bild av hennes förstaklass en annan
gång om den blir bra.
På måndag har jag undervisning
hela dagen - om Rudolf (ett original
från Löddeköpinge) hittar hit.
Birgit är slutkörd efter denna vecka
- ett barn blev sjukt och spydde,
Kjelles mamma bröt armen i halkan
och 40 bilar krockade på E4an -
dock inte jag.
/alf

E0208
Sf3 - e5.
Nej, mina resor i helgen blev/blir
inte av. Jag är inte tillräckligt
återställd ännu.
Det är sent. Skriver ev mer i
morgon.
Ebbe

A0209 0 - 0 Tråkigt att höra att du
gick miste om all entertainment.
Skaffa Treo och whisky! Här kan du
se alla små trevliga barn i Fridas
klass.
/alf

BILD PÅ NÄSTA SIDA

E0209
Dd1 - f3.
Vem är Frida på fotot?

Boken “Humor” behandlade givetvis
även Grönköpings Veckoblad och
Nils Hasselskogs språkuppfinning
Transpiranto. Du ska få några
smakprov:
Vårt land, vårt land, vårt fosterland:
Va paj, va paj, va farsipaj.
Du gamla, du fria:
Senila Liberia.
Arbetets söner: Filoj di knego.
Titta det snöar: Flukta niveas.
Gamle Svarten: Old Negrito.
Visst är det ganska roligt! Tekniken
är alltså ljudhärmande med begag-
nande av glosor från skilda språk.
Språket har alltså ingen grammatik
el l er  or dbok .  Det  ä r  e t t
ljudhärmande nonsensspråk. Om vi
skulle försöka! Det gäller först att
hitta en högstämd text. Tegnérs
Svea ex-vis.
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På tal om Tegnér: Jag har börjat
läsa Rönndruvan glöder, Steve
Claesons bok om Tegnaby-sonen.
Av någon anledning gillade han
inte åldrandet. Så här skriver han år
1834 till sin gode vän, Brinkman:
Att dö är, tänker jag, ingenting:
men att lefva utan egentligt lif, att
känna sitt intresse för hvad som
egentligen utgör lifvets värde dagli-
gen magra och aftyna, att känna sig
efterhand nedsjunka till den vanliga
Trivialiteten som är  lifvets
släpmundering, och alltjemt men
fåfängt äflas att hjelpa sig opp igen,
liksom det sker i drömmen, med ett
ord att dagligen vara med på sitt
eget bättre väsendes begrafning: -
detta är mer, är värre än döden. Vi
är väl inte riktigt där än, men nog
oroar slika tankar.

Steve Claeson är förresten inbjuden
gäst till Hässleholms biblioteks
författarafton på tisdag. Ev kommer
jag att närvara.

Med Mozarts hjälp kan du kompon-
era!
Ebbe

A0210
Sf6 - e4
Tack för länken! Efter en intensiv
dags utbildning med katastrofan-
grepp av alla satans baciller vill jag
helst lägga mig ner och sova.
Frida är tjejen i svagt blått längst
uppe till vänster.
Kul med humor - fruktan och
rädslan för ålderdomen är sig lik.
/alf

E0210
Sb1 - c3.
Jaså, jag gissade att Frida var
flickan på diagonalen i det nedre,
högra hörnet: flickan i rött med
hakan i handen. Är inte hon lik
Pia?

Är nu bacceluskerna på dig igen?
Säg ifrån på skarpen! Är det
förkylning du syftar på, eller vad?

Känner du för ett Transpiranto-
försök? Även Tegnérs Det eviga är
en tacksamt högstämd text. Hos
Johan Ludvig Runeberg finns också
mycket att hämta i den vägen.
Ebbe

A0211
Se4 x c3
Jo, den flickan är lite lik Pia.
Jo det är förkylning. Varm- &
kallsnor från näskranen, hosta, hal-
sont, feber 38-39, och det mesta
snurrar.
Inte tror du väl att jag duger till att
snickra ihop transpiranto? Men det
verkar vara vara ett idealiskt arbete
för dig - du har ju god blick för ord
i alla sammanhang. Av Runeberg
kommer jag i håg: Min fader var en
dum major, den dummaste man
fann..... eller var det H Alfrdsson?
Nu skall jag bli full och dränka alla
beciller i 10,5 % starköl.
/alf

E0211
d2 x c3.
Ja fy 17! Jag känner med dig. Har
just haft det som du har det nu.
Men även om det låter obegripligt,
så går det över.
Vi har just kommit hem ifrån
Hässleholm. Stewe Claeson visade
sig vara en driven föredragshållare,
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riktigt underhållande.

Hjälp! Till min sjuttioårsdag (0228)
tänker Inger spärra in mig i en cell
på Långholmen! Hon har redan
beställt rum (“för resande” får vi
hoppas). Antagligen tror hon, att vi
spelar Monopol: “Gå i fängelse; gå
direkt i fängelse, utan att passera
Gå”. (Fan, då missar jag ju 4000
spänn också!)

Känner du till Kvinnans fyra keld-
jur? Norra Skåne menar sig veta.
De är: Minken i garderoben, Jag-
uaren i garaget, Tigern i sängen och
Åsnan som betalar.

Sophanteringen är ånyo på tapeten:
bränna eller inte. Du hade synpunk-
ter på denna, hämtade ifrån Italien,
om jag inte minns fel. Hur var de
nu?

Runeberg/Alfredson: jo, “han tänkte
som en tröskmaskin - han blev
befordrad han” (men var han
egentligen så dum då?).

Transpiranto kan vi väl devalvera
till futurum konditionalis?

Jag har funderat (börjar han nu
igen?) på en sak: Hur kommer det
sig att vissa människor blir
religiösa, andra inte?
Und jetzt - schlarafen.
Ebbe

A0212
f7 - f6
Är Långholmen numera hotell?
Verkar farligt i alla fall.
Du är alldeles för aktiv för mig i
detta tillstånd. Varför en del blir
religiösa? Fråga lika väl varför en
del blir långa, korta, kloka, dumma,
socialdemokrater eller Saddam Hus-
sein.
Jag vet bara att med den nuvarande
genfördelningen är massan av konf-
likter, krig och annan trevlig
sysselsättning garanterad. Så länge
inte den övriga världen begriper att
det bara är MINA åsikter som är
riktiga så kan dom gärna ha det.
Om de italienska soporna: Det han-
dlade om en metod att bearbeta
sopor så att de kunde omvandlas till
mull och för att detta skulle ske
med minsta möjliga besvär skulle

soporna vara osorterade. I den stu-
dien fanns inte förbränningen med.
Det är visst just nu bara Walfrid
Paulsson som blivit lite av pyroman.
Hur kan man vara så oförskämd att
man solkar alla svenska honnörsord
- återanvändning, sopsortering,
miljövård?!
Hörde att milöpartiet i Hässleholm
hade beslutat att föreslå torsk-
fiskestopp - var det i Finjasjön? Fast
det var väl ingen i kommunen som
fiskat eller överhuvudtaget serverat
torsk under de senaste två åren.
En del gör vad som helst för att
komma i TV - som den lilla flickan
från något vänsterparti med
förslaget om att man borde tillåta
månggifte i Sverige.
Såg du förresten hässleholms-
torskagrabben? Han var ovanligt lik
Karl-Bertil Jonsson.
/alf

E0212
Se5 - d3.
Jo, Långholmen är numera hotell
och vandrarhem. Litet märkligt kan-
ske med tanke på bristen på
fängelseplatser. Förmodligen var
läget för attraktivt.

Nej, jag såg inte torsk-programmen.

Vad kan det vara för metod, som
kan behandla sopor av glas, metall,
plast, m m till mull? Konstigt att
denna metod inte har dykt upp i den
svenska debatten.
Ebbe

A0213
e6 - e5
M a n  f å r  l y c k ö n s k a  t i l l
fängelsevistelsen. Ingår handbojor
och annan rekvisita?
Jag kan tänka mig flera orsaker till
att denna metod inte har nämnts
alls i den svenska s k debatten.
1. Den är faktiskt bara skräp, bluff,
dikt och förbannad lögn - som så
mycket annat.
2. Den passar inte in i etablerade
sanningar som tillåtet diskus-
sionsämne.
3. Någon intressent med MAKT har
uttryckt sitt veto.
4. Mediavänstern har uttryckt sitt
veto.

5. Regeringen har ansett att det är
viktigare att folk tror sig utföra
något viktigt arbete för milööön
genom att de tvingas samla skräp,
sortera skräp och köra långa korta
sträckor med bensinångande fordon
till små lådor som skall fyllas med
något. Dessa lådors innehåll kan
sedan tippas direkt på tippen eller i
sopungnens gigunagap (vad nu det
är)
Det påminner lite om Fakirens re-
cept på att lösa arbetslösheten - eller
rättare problemet med arbetslös-
heten.
Nu skall jag djeflar i mig leta efter
den satans artikeln.
/alf

E0213
0-0-0.
Det känns som om ett migränanfall
är på väg. Jag tog en Zomig-tablett
för ung en timme sedan, men den
verkar inte ha hjälpt. Ska ta en till
om en stund.
Ebbe

A0214
Migrän är fan själv. Skall du inte
fungera en stund till?
/alf

E0214
Du glömde bifoga schackdrag!
Ebbe

A0215
Harre djaflar! Jag trodde du gjort en
blunder och skrev att du kanske
skulle fundera en gång till.
Och så stavar jag fel -
FUNGERA???!!!
Om du gör lång rockad så gör jag
en gaffel - det var det jag tänkte på:
e5 - e4. Vill du göra om?
/alf

E0215
Jo visst var det en blunder. Om du
tillåter flyttar jag: Df3 - g3. Ska
försöka skärpa mig.
Ebbe

A0215-2
OK c7 - c5
Tacksam om du inte kör med detta
eländiga besvara-sätt. Det är mycket
bättre om varje mail är rent -
åtminstone i scahckkorrespondens.
/alf
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E0215-2
0-0-0.
Nej, det var bara tillfälligt för att
visa, att du hade “glömt” schack-
draget.
Det är sent. Vi har sett “Kärlek på
Manhattan”, som slutade just.
Ebbe

A0216
Dd8 - a5
Hur gick det med din migrän?
Hjälpte Zomig?
Den här veckan har jag druckit
Cocilana - en sirapsliknande vätska
med bl a morfin enligt etiketten -
för att mildra hosta och ont i
halsen.
Så har jag inte haft så värst ont i
hvet - hurrah för morfin.
Så har jag provat olika sorters
starköl och funnit att Three Hearts
ligger på topp, följt av Kopparbergs.
Sverige är fantastiskt. Det är väl en
av de få stater som lyckat
genomföra den socialistiska en-
partistaten med bibehållen äkta
demokrati.
Detta svenska folk som alltid böjer
sig under oket av otroliga skatter -
som dom får allt mindre och mindre
för.
Dessa svenskar som alla lyssnar till
statsradions och statstelevisionens
sanningar, som vaggas till glada
lekar och frågesport, snälla och
förment hetsiga debatter där alla får
skrika sig hesa och bli glada över
att få höras.
Hur klara sig utan att få
blodstörtning av ilska? Man måste
bjuda till. Man måste ha regler.
Man måste lära sig.
I Sverige är det så här:
Om en väktare blir nerstucken och
dödad av en vettvilling - vad skriker
media då om? Jo att alla väktare
måste ha bättre skyddsvästar. Inte
ett ord om att göra slut på vettvillin-
gar, inte ett ord om att beväpna
väktarna med elpistoler eller annat
som skulle kunna göra slut på
vettvillingarnas regemente.
Om en rånare ställer sig utanför
banken med en kpist och hotar att
skjuta alla - vad gör polisen? Håller
sig borta för att ingen skall bli

skadad.
Ingen vågar fordra att den som bär
sig åt som rånaren gör har förverkat
rätten till sitt liv och borde skjutas
direkt av en prickskytt.
I Sverige skyddas all uselhet. Den s
k hedern har blivit en löjlig,
förlegad idioti som bara kan
förknippas med muslimska kulturers
kvinnoförtryck. /alf
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E0216
Kc1 - b1.
Det var ett utbrott värdigt en svar-
talf! Min första reaktion var: kan
detta verkligen vara en sann bild av
v e r k l i g h e t e n ?  Ä r  i n t e
penselföringen väl svart?
Min andra tanke var: tänk att han
bryr sig; det är verkligen inte
vanligt.
Om det är som du säger, borde det
verkligen röras om i grytan. Har du
aldrig funderat på att skriva
insändare? Eller ge dig in i diskus-
sionerna på nätet? Det fanns en tid,
då jag gjorde det. Men nu, jag vet
inte. Krafta har gått ur mig.

Jag läser Hans Ruins “Hem till
sommaren”, en bok som jag verkli-
gen vill rekommendera. Inte för inte
var han professor i filosofi: boken,
en självbiografi, vimlar av intres-
santa tankar och reflexioner. Dessu-
tom har han en spännande
släkthistoria: ex-vis var hans farfar
rysk överste hos tsaren. Jag ska
fresta dig med ett citat (sid 132-133
): “Det var en svidande erfarenhet.
Och jag kan säga att vad jag här
lärde känna, och ständigt fick
bekräftat, skärpte mitt öga för hu-
manisters och vishetslärares vanliga
undfallenhet och flathet i en värld
där robusta makter styr och ställer.
Hur många av dem har inte tigit
bort sin själ och sin samvetsfrid.
Och har de inte tigit, så har de talat
med så svag stämma att orden fallit
döda till marken.
Det är som hade de glömt, att
m ä n n i s k o r n a  i n t e  ä r
förnuftsvarelser, utan varelser av
kött och blod, och att endast det
som slungas emot dem genom det
affektiva livets eruptioner sätter sig

fast och tänder eld. Den breda
överblicken, de många synpunk-
terna står dessvärre ofta i omvänt
förhållande till styrkan, som likt ett
sprängämne kräver trångt rum för
att lägga i dagen hela sin kraft.
Undantag finns, humanister som
kan tala eldspråk, men till dem
hörde han (fadern) inte.”

Jo, så är det nog dessvärre: även om
humanismen sitter trångt, har den
föga sprängkraft. Vidsynthet och
tolerans är inget som eldar mas-
sorna.
Klippt: Mr Bush, hur vet ni att Irak
har massförstörelsevapen?
- Jo, pappa har sparat alla kvittona.

Jo, Zomig hjälpte. Men migrän-
anfallet hann aldrig komma igång.
Annars har jag blivit skeptisk till
meduciner. De är förvisso ingen
hälsokost, mera som kosmetika.
Häromdagen varnade en läkare för
Losec, som sades ge svåra absti-
nensbesvär. Biverkningar och
abstinensbesvär tycks vara legio i
medicinens värld. Helt klart ska
man vara återhållsam och försiktig.
Är du nöjd med Cocilana? Recept-
belagd?

Du har säkert hört historien om
upplänningen som på besök i Skåne
frågade odalmannen: Vad gör ni
u n d e r  d e  l å n g a ,  m ö r k a
vinterkvällarna?
- Då sidder vi å täänker. - Men blir
inte det väl tröttsamt i längden? -
Joo - men då bara sidder vi.
Nu har skåningen varit i antipodien
(hörde jag häromdagen) och ställt
samma fråga: Vad sysslar ni med
här uppe?
- Vi fiskar och knullar.
- Men på vintrarna då?
- Ja, då fiskar vi inte.

Ta det nu lugnt och kast dig int på
norrlandståget tanklöst omgående!
Ebbe

A0217
Sb8 - c6
Visst är det skönt med en liten
eruption ibland - inte saant? Och är
man svartalf så. Men inte kan det
väl vara så illa?
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Jovisst. Din författare verkar att
vara en mycket bra och klartänkt
person. Det du citerar instämmer
jag helt och fullt i. Hade jag bara tid
att läsa så...
Men dnna månad måste gå till
historien - redan nu den 17/2 har
jag sålt för nära 50000! Och mer
verkar vara på gång. Det är som om
ketchupen plötsligt lossnat.
Varje gång jag tänker på att skriva
en insändare inser jag menings-
lösheten. Om humanismen lärde sig
konsekvensen av sina egna tankar
skulle det kanske bli en riktig eld.
Men det är alltid enklare att sticka
sig undan och vela lite och tjuta
med slöddret.
Du kommer säkert ihåg alla demon-
strationer under USAs idiotiska krig
i Vietnam, Palme, Sara Lidman m
fl. När sen Sovjet klampade in i
Afgahnistan, i total glömska av
USAs fiasko, vem demonstrerade
då? Inte Sara Lidman och hennes
kompisar i alla fall.
Därför - de som skriker nu bryr sig
egentligen inte om rätt eller fel eller
fred eller krig - man skriker mot
USA och tycker att det är skönt att
man hittat en ny ofarlg fjant att
spotta på - det är ju riskfritt.
Egentligen kan man beklaga Hitler -
han hade minsann inte det stöd som
Saddam kan räkna med.
Jo visst - han gasade kurder.
Jovisst - han är en äcklig diktator.
Men därför får man väl inte gripa
till våld och låta tusentals
människor dö av USA-bomber. Han
kan ju inte leva i oändlighet och
visst borde man väl kunna TALA
med honom...Och det är väl inte
rättvist att USA skall vara störst och
starkast...
VI; sa CHIRAC, VI ÄR FRAN-
SMÄN VI.
Visserligen har vi inte vunnit en
enda strid sedan Nappe fick på
tafsen, men vi är FRANSMÄN!
Kan man tänka sig någon löjligare
än denna figur? Nej - men vem gör
narr av honom? Världen är befolkad
av dårar - vore man gud skulle man
släppa en komet på alltsammans.
/alf
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E0217
Sd3 - c1.
Du får nog vänja dig vid, att jag är
en varannandagsskrivare - och kan-
ske knappt det. Det tar alltid någon
dag att samla ihop nya intryck.

Grattis till försäljningsframgången!
Ebbe

A0218
Lc8 - e6
Tack för det grattiset! Efter många
års tveksam försäljning känns det
riktigt bra.
Och i dag kunde man annars späda
på blodstörtningsilskan med tidn-
ingsrubriker: Skadestånd till barna-
mördare. JK har beslutat att tilldela
ett föräldrapar 300000 i skadestånd
för att tingsrätten inte kunnat binda
någon av de båda till brottet - att ha
mördat sitt barn med en giftinjek-
tion. Man konstaterar fakta: Barnet
har dött av giftet. Ingen annan än
någon av föräldrarna har kunnat ge
barnet giftet. Man har inte kunnat
avgöra vem. Alltså båda frikända
med skadestånd.
Hurrah för den svenska töntlagen!
Jag skäms verkligen över att vara
svensk.
/alf

E0218
h2 - h4.
Det upprörande giftmordet du
nämnde har förbigått mig. Jag
trodde att töntlagen hade ändrats
efter tidigare fadäser.
Samma frågeställning igen: är dessa
människor sjuka, enbart onda - eller
handlar de på order (historiens alla
bödlar har som bekant endast hand-
lat enligt order). Hur som helst är
det en typ av brottslighet som vi
nog aldrig kommer att bli helt
befriade ifrån, som vi s a s får lära
oss att leva med.

Än mer upprörd blev jag av två
TV-inslag i kväll. “Uppdrag grans-
kning” redogjorde för Sandviks och
Atlas Copcos svinaktiga verksamhet
i Ghana. De skyldiga i detta fall är
inte några sjuka galningar, utan
vä l be s t ä l l d a ,  r e s p e k t e r a d e
direktörer, som otroligt nog ingent-

ing sett, ingenting hört om sin
vidriga verksamhet i Ghanas gru-
vdistrikt. Så visst kan man
skämmas över att vara svensk!

Det andra var ett inslag i “Ak-
tuellt”: kvinnliga veterinärer vit-
tnade om hur de blivit mobbade/
trakasserade/hotade, när de skulle
kolla hanteringen i slakterier. Och
om hur ringa stöd de fick av
tillsynsmyndigheten. Det är så
upprörande att man knappt tror sina
ögon och öron!

Senare följde jag TV-debatten om
Irak.
Sammanfattningsvis: Allt är fel i
denna dåraktiga värld!!!
Ebbe

A0219
c5 - c4
Din sammanfattning verkar riktig -
synd bara att det skall vara så. Fast
program av Uppdrag Gansknings
typ har gjort mig mycket skeptisk
efter Janne Josefssons framträ-
danden. Efteråt har det visat sig att
ingen har kunnat visa på något fel
när det gäller socialnämndens
ställningstagande. Men visst är det
lätt att manipulera folk - fast alla
har väl glömt Viljans Triumf av - ja
vad hette hon? Lena Rifenstahl?
Svartalfer i alla länder förenen er!
/alf

E0219
h4 - h5.
Skandalen tunnelbygget genom
Hallandsåsen bara växer. Nu har
miljödomstolen legaliserat det som
tidigare var lagbrott: banverket skall
få tappa åsen på 100-400 liter
vatten i sekunden! Det talas om en
grundvattensänkning på över hun-
dra meter! Domstolens utslag blir
än mera anmärkningsvärt med
tanke på att åsens miljöer har
klassats som Natura 2000-områden.
För de privata markägarna i
området gäller mycket stränga re-
striktioner och förbud. Hur länge
kan domstolens tolkning av regel-
systemet ha trovärdighet, när man
på det här viset silar mygg och
s v ä l j e r  k a m e l e r  p å
miljöområdet?(Norra Skåne)

Ebbe
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A0220
Da5 - c7
Håller gärna med! Men som vanligt
har det gått prestige i hela frågan
om denna idiotiska tunnel. Från
början var det väl också talet om
hur bra det var med tåg contra bil
och att det gärna fick kosta - bara
man satsade på järnväg.
Om man sänker grundvattennivån
så där - hur kommer det att gå för
alla som bor på åsen och inte har
kommunalt vatten? Det värsta är väl
också att det finns flera alternativ
både till tunnel och annan
sträckning av järnvägen som troli-
gen skulle bli både billigare och
bättre totalt sett.
Men varför skulle det vara förnuft,
eftertanke och klokhet i sådana här
beslut? Visste du att det bara är en
speciell borr från Tyskland som har
en chans att klara det usla berget i
åsen? Det kommer att bli duuurt de
här! Men va fan. Våra skattepengar
ger allt mindre tillbaka så det är
som det ska. Allt blir sämre, dyrare,
fulare, eländigare, bullrigare, svå-
rare, osäkrare, farligare, otrevligare
m m.
Halleluuuja!
/alf

E0220
Dg3 - f3.
Min öppning var definitivt inte bra:
du fick centrum till skänks.

Jag läser i skrifterna, att om grund-
vattennivån sjunker 100 meter i
Hallandsåsen kommer brunnarna att
sina, skogen att vissna ner och dö,
markerna bli obrukbara. Vilka
skadeståndskrav det kan bli! Samti-
digt får markägarna äntligen göra
golfbanor på markerna. Det kan bli
Jackpot: dubbel vinst! Men det är
klart: det blir durt att konstbevattna
banorna så att de blir riktigt greena.
När så katastrofen är ett faktum, har
ett flertal regeringar hunnit komma
och gå; och de ansvariga har avgått
med döden. Halleluja!
Ebbe

A0221
Halleluja! e5 - e4
Nåja, det blir ju riktigt bra. Den
tilltänkta borren kommer att dra

igenom åsen och samtidigt lägga ett
rör efter sig så det blir en helt tät
konstruktion. Och sen kommer
grundvattnet att stiga igen och allt
blir frid och fröjd. Tänka sig. Jag
har flera släktingar som bor i
trakterna - alla härstammar dom
från rövarna på åsen.
På TV4 har dom haft reportage om
skogsklipparna som fifflar och har
sig helt fritt. Varför - jo ingen av
stockholmarna har någon lust att
bry sig om glesbýgdsfolket som vill
leva på skogen.
Hurrah för socialfascisternas fantas-
tiska Sverige. Tacka vet jag upplyst
despoti.
Idag passerad Cad One 65000:- för
februari. Man blir kanske en cadk-
lippare.
/alf

E0221
Df3 - e2.
Din ställning ser ut som ett
självspelande piano.
65 000 kr. Det låter mycket. Hur
mycket omsatte du jämförelsevis i
fjor? Och alla ska ha support?
Hinner/orkar du med?
Har du blivit av med din
förkylning? Min är envis och vill
inte riktigt ge med sig.
Ebbe

A0222
Sc6 - e5
Det självspelande pianot fortsätter...
Min förkylning är som din -
efterhängsen. I övrigt är det en
sådan dag då jag helst skulle vilja
ha ett annat huvud. Återkommer om
finanser.
/alf

E0222
f2 - f3.
Inte heller jag mår bra idag, så
skrivandet får anstå.
Ebbe

A0223
Se5 - f7
Såg reprisen om gruvbolag i Gahna.
Om jag fattade saken rätt var det
bolaget Ashanti - ett inhemskt bolag
- som drev gruvan och uppförde sig
som svin.
Bolaget hyrde maskiner för driften
av Sandvik och Atlas Copco. Dessa

bolag hade service-stationer på
plats. Vad jag undrade över var:
Hade gruvdriften inget gott med sig
över huvud taget? Var det Sandvik
och Atlas som var skurkar eftersom
de hyrde ut maskiner? På vilket sätt
var dessa bolag ansvariga för felak-
tigheter när det gällde förgiftning?
Sammantaget tyckte jag att det var
som vanligt: Här skall vi göra något
läskigt och snyfterikt och plocka
fram några riktiga syndabockar.
Men visst var det skickligt gjort av
Lena Riefenstahls lärjungar. Kan
man tänka sig reportageteamet i
Nordkorea eller på Kuba? Jag kan
det inte.
Vilken dag skall du åka in på
Långholmen?
I morgon blir det långtripp - ska
hämta Tora & Frida i Stockholmet.
Fram & back är det 68 mil.
/alf

E0223
De2 - f2.
Vi tågar till Stockholm på torsdag.
Men det blir inte Långholmen.
Inger har hittat ett annat place på
Banérgatan, där hon varit tidigare.

Hur ofta har du den där svåra
huvudvärken? Varar den mer än en
dag i stöten? Blir du då 100%-igt
utslagen? Knappast, du skriver ju
åtminstone mail.

Hur det än förhåller sig i Ghana, så
förstår man mekanismen bakom: det
är kapitalismens grymma krav på
lönsamhet. I etiskt avseende är det
fråga om girighet, som inte drar sig
för att gå fram över lik. Alltid finns
det något att skylla på: marknadens
villkor; kapitalets krav på allt högre
avkastning; behovet av investerare,
etc. Men då erkänner man ju indi-
rekt, att kapitalismen i sin nuvar-
ande form är åt helvete fel!
Ebbe

E0223+
Här några följdtankar:
Som jag sagt tidigare: utan selektiv
produktion/konsumtion löser man
inte världens problem på sikt. Men
det klarar inte kapitalismen av.
K a p i t a l e t  t ä n k e r  s om  e n
tröskmaskin: hög avkastning, högre
avkastning, högst avkastning. Men
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vad gäller människor tänker man
nog så selektivt - inte sällan utifrån
tveksamma eller direkt felaktiga kri-
terier.

Nå, alla selekterar vi. Vi värderar
ofrånkomligen vissa människor
högre än andra. Något annat vore
faktiskt orättvist. Naturen själv är
selektiv: det naturliga urvalet gäller.
Även Gud är selektiv: det gäller att
bli frälst, att ta sig genom nålsögat,
etc. Det ställs m a o krav, vilket inte
är fel.
Nu har vi föredragit att sluta oss
samman i gemensamheter, i
samhällen. Det komplicerar ekvatio-
nen: för att samhället ska accepteras
av alla måste råda likhet inför
lagen, d v s jämlikhet. Detta tycks
skapa viss förvirring och frustration:
trots stora olikheter ska jämlikhet
råda. Det verkar leda till kravlöshet,
vilket inte kan vara bra. Å andra
sidan - för att samhället ska fungera
är det nödvändigt att vi accepterar
och lär oss leva med fördomen/
myten att vi alla är jämlika. Kanske
är det sagda en av de främsta
anledningarna till att demokratin
har så svårt att vinna gehör i många
länder.
Det mänskliga snillet är impon-
erande: vi flyger till månen, etc etc.
Men varför finns det så få
samhällsvetare/samhällsfilosofer av
betydelse? Och det var länge sedan
vi såg till någon av dignitet. Hur det
står till här på jorden, hur vi har det
i våra samhällen, etc borde väl vara
av största intresse och ha högsta
prioritet! Kan det ha att göra med
religionernas inflytande? I sin
världsfrånvändhet (inte sällan direkt
d e s t r u k t i v )  oc h  m e d  s i t t
människoförakt vänder de blickarna
ifrån det näraliggande, de jordiska
problemen.
Var finns visionärerna? Var finns
visionerna som avviker ifrån reli-
gionernas undergångs- och domed-
agsvisioner?
Ebbe

A0224
e4 x f3
Efter 70 mil är man ganska slut i
huvet. Jag skulle gärna svara på
dina tankar om kapitalism, men
orkar inte. I min ungdom hade även
jag tankar om människa och
samhälle, men ett långt liv har lärt
mig att allt är en trasa -som du
säger. Nämn ett samhälle som har
gjort sina invånare lyckliga! Alla
världsförbättrare som haft chansen
att driva sina teser - har de lyckats?
Alla vackra teorier om hur det
borde vara har stupat på den reella
varelse som kallas människa - den
mest egoistiska varelse som skapats.
Mycket mer finns att säga men jag
är för trött.
/alf

E0224
g2 x f3.
Jag förstår att du är trött och jag
förväntar mig inte, att du ska
bemöta alla mina tankar.
Du har nog rätt i att det stora
problemet är människan själv. Vore
hon fullkomlig skulle vi leva i den
bästa av världar. Men nu är hon
som hon är. Och vad gör vi då?
Ebbe

A0225
a7 - a5
Och vad gör vi då? Är realister,
drömmer inte om utopiska saker,
om samhällen som är perfekta.
I övrigt är allt upp och nervänt här
med 8 barnbarn - ja, dom verkar så
i gamlingarnas värld - även om dom
lär vara två.
Huvudvärk? Ja ofta kommer den i
perioder om ett par tre dagar - den
riktigt svåra menar jag. Jag räknar
inte med att någonsin få det bättre
annat än med starkare mediciner.
/alf

E0225
Sc1 - e2.
Sa jag fullkomlig? Det låter
omänskligt.  Idel fullkomliga
människor låter som en mardröm.

Åtminstone tråkigt. Å andra sidan:
det är ju en definitionsfråga vad
som ska anses som fullkomligt.

Gjorde du några fynd på bokrean?
Jag köpte Tisdagarna med Morrie
av Mitch Albom och Single &
Single av John le Carré; samt
beställde De små tingens Gud av
Arundhati Roy.

I kväll har vi varit på teater och sett
Dödsdansen av Strindberg. Helsing-
borgs stadsteater gästspelade. Har
du känt av någon könskamp?

Därefter såg jag De missanpassade
på TV. Den handlade om aliena-
tion. Intressant och tänkvärd film.
Du såg den kanske?
Ebbe

A0226
Le7 - c5
Tyvärr har jag inte tid med normal
sysselsättning - antingen är det små
barn eller CAD som gäller. Mata
änder, åka pulka, rita gubbar, prata
med finnar som inte kan svenska,
göra iordning manualer  till
beställningar som droppar in, laga
makaroner, steka falukorv och
liknande. TV? det är barnprogram
som gäller. Sen är jag för trött och
sömnig. Åker du tidigt i morgon så
önskar jag dig en ytterst angenäm
födelsedag med goa, glaa tankar!
/alf

E0226
Se2 - d4.
Mycken tack för korrespondens (vi
har snart material till ett institut)
och vin-present!
Du verkar ha riktigt roligt. Kanske
känner du dig litet som barn på
nytt?
Tåget avgår i morgon klockan
17.25. Nu måste jag packa. Hemma
igen på söndag.
“När man är en glad pensionär, är
man aldrig nånsin sur eller tvär!”
Ebbe

Internet mail Ebbe - Alf februari 2003

crim/mea9902.dtp

8


