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A031102
Ld7 x b5
Så antar jag att du slår tillbaka: Sc3
x b5 och jag Dd8 - d7.

Jo, religion och Gud och Allah och
Budda och alla andra ställer säkert
till det för  väldigt många
människor, dock inte för mig. För
länge sedan har jag lämnat allt vad
religion och gudsbegrepp heter åt
sitt öde. Ja inte om man talar om
skapande intelligens, som jag håller
helt väsensskilt från religion. Men
detta är så jobbigt att förklara och
svårt. Och så har jag ju ingen drift
alls att påverka andra . Men kanske
ändå jag skulle försöka.... någon
gång.

Jag hoppas att du följer den engel-
ska filosofiserien på TV! Det första
handlade om Seneca och vreden -
idag 19.30 är det Schopenhauer som
kommer till tals om kärlek. Verkar
intressant.

Bilskrället skötte sig perfekt hela
resan till och från Stockholm.
Märkligt. Men nu är jag trött.
/alf

E031102
Dd1 - d3.
Idag har jag knappt sett någon TV
alls. Jag har läst ORDFRONT. Är
det en tidskrift som du också läser?
Om inte: gör det! Det är en mycket
intressant tidskrift, som synes agera
mycket objektivt, seriöst och
förutsättningslöst.
Som ett komprimerat, illustrativt
exempel på detta ska jag citera ur
dess Nusvenska Ordlista: “Arbetark-
lass, -en: ålderdomligt namn på
överflödig folkspillra. I infor-
mationssamhället där husen växer
ur marken, kläderna syr sig själva,
stekta sparvar flyger in i munnen på
medborgarna och bananerna klättrar
ner ur träden och simmande tar sig
från Centralamerika till Europa
behövs givetvis ingen arbetarklass.
Paradoxalt nog anses det i vida
kretsar hedrande att vara uppväxt
inom arbetarklassen, förutsatt att
man genom flit och social kompe-
tens förmått lämna densamma. Att
vara sprungen ur arbetarklassen
synes också  medföra  vissa

rättigheter, som inte tillkommer
personer som vuxit upp under mera
privilegierade omständigheter; t.ex.
att köra dyra sportbilar, vara
oförskämd mot kypare och misshan-
dla kvinnor.”

Ännu ett citat ur ordlistan:
“Demokrati förekommer i många
sinsemellan svårförenliga former:
Folkdemokrati, ägardemokrati,
närdemokrati, servicedemokrati, so-
cialdemokrati, ny demokrati, m fl.
En enda sak förenar de olika vari-
anterna; varje gång åtgärder vidtas
för att inskränka eller avskaffa
demokratin sker det undantagslöst
för att rädda densamma.”

Med särskilt stor behållning läste
jag Niklas Nåsanders artikel om
Makten över smaken. Den omfattar
hela sex sidor och är tyvärr omöjlig
att i korthet sammanfatta. Men läs
den! Den är briljant skriven och
klargör mycket.
Ebbe

A1103
Sb8 - c6
För flera år sedan prenumererade
jag på Ordfront. I början tyckte jag
att den var bra med intressanta
artiklar, men efterhand blev den i
mina ögon alldeles för vänster/
fundamentalistisk för att passa mig.
Så jag avslutade bekantskapen efter
något år. Nu är det länge sedan....
De smakprov du visar ur dagens
Ordfront tycker jag verkar normal
satir med en passande släng åt
socialdemokratin. Tyvärr har jag
knappast tid vare sig att se på TV
eller att läsa så mycket. Praktiska
göromål med värmesystem, bil,
CAD, Brukspatroner m m tar all
min tid och oftast känner jag mig
lite jagad. Antagligen passar det
mig. Det gläder mig att du har
roligt med Ordfront! Ser du på
Filosof-serien?

I dag blev ett antal manliga busar
friade i Hovrätten - de hade i flera
timmar använt en berusad och dro-
gad kvinna som sexobjekt och
våldtagit henne och förnedrat
henne. Jag skäms över att vara
svensk.
/alf

E1103
c2 - c3.
ORDFRONT kan också ironisera på
ett roligt och begåvat sätt. Ett
exempel, först citerar man en ord-
bok och sedan DN: “Holmgång, -en,
-ar efter isländskans holmganga,
envig; tvekamp; vikingatida duell
som utkämpas på en skinnfäll som
mäter fem alnar mellan snibbarna.
Holmgången pågår tills en av
kämparna stupar, varefter segraren
offrar en oxe.

När DN:s chefredaktör Hans
Bergström hälsar sin nyutnämnde
kollega på Svenska Dagbladet
välkommen skriver han: Mats Jo-
hansson är en debattglad person,
som vi säkerligen får anledning
möta i en eller annan holmgång
framöver. - - -Där läsaren tycker sig
möta två oförvitliga medborgare
med i stort sett identiska åsikter
inbegripna i en entonig konversa-
tion, ser herrarna själva två
blodtörstiga bärsärkar som går lös
på varandra i en tvekamp på liv och
död.”

När jag följer med i vad som sker,
får jag ofta Oliver Twists bevingade
ord i tankarna: “You are a humbug,
sir!”

Nej, jag har inte följt Filosof-serien.
Den har jag missat. Kolliderar den
inte med Rapport?
Ebbe

A1104
a7 - a6
Jodå, även Ordfront har säkert sina
ljusa stunder, då satir och espri?
blommar upp till glädje för alla
läsare. Men vad gör man när tiden
krymper och kapaciteten sjunker?
Jag hinner knappast läsa de tidnin-
gar som jag prenumererar på.
Brukspatronen är tydligen för bra.
En tillverkare av värmepumpar i
Åhus sätter in den överallt och har
meddelat att han troligen kommer
att köpa 200 per år. Han ringde
häromdagen och undrade om det
gick att modifiera den för en extra
yttre styrning. I så fall blev den
outstanding, sa han. Jo då det går
nog. Är det inte märkligt att denna
konstruktion från 1983 fortfarande
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är bäst bland alla sofistikerade sty-
rapparater?
Jag följer inte riktigt med i allt som
sker i denna galna värld. Så att
Rapport kan aldrig konkurrera med
filosofer för min del - jo, det är
samma tid. I kväll blir det sent -
Relek har sålt slut på alla BP9 -
Brukspatroner - så det är bara att
jobba.
/alf

E1104
Sb5 - a3.
Oj, vad du får ligga i! Jag kan tänka
mig ungefär hur du har det. Ska du
nu också klura ut “en extra yttre
styrning”? Vad ska den ha för
funktion -kortfattat? Du säger att
Åhusfabrikören ska ha brukspatro-
nen till värmepumpar. Kan det vara
n å g o t  ä v e n  f ö r  m i n
bergvärmepump?

Du har alltså tillverkat brukspa-
troner sedan 1983. Hur många kan
det röra sig om? Har produktionen
stadigt ökat, eller hur ser kurvan ut?

Du kan skatta dig lycklig som har
sådana verksamheter att engagera
dig i -tro mig!
Ebbe

A1105
Lf8 x a3
Då antar jag att du tar med bonden
- b2 x a3 och jag drar Sg8 - e7

Jo, jag trivs nog ganska bra med att
att ha det jobbigt och att få vara
kreativ. Den yttre styrningen skall
påverka BP9 så att den inställda
maxtemperaturen ändras från t ex
80 grader ner till 30 grader genom
att man kopplar in en glidande
spänning på max 10 V. 10 V skall
då vara 80 grader och drar man ner
styrspänningen till 0 V så skall
BP9s max temp bli 30 grader. Om
du är intresserad så finns det en
utförlig bruksanvisning att tillgå
-den kan man få som PDF-fil.

Nej jag tror inte att man kan
använda BP9 direkt till andra
vä r m e p u m p s fa br i k a t .  A l l a
tillverkare har sina egna lösningar
på problemet med reservkraft, och
den lösning de väljer skall integre-
ras med hela systemet. Det finns

några solvärmefantaster som också
använder BP9!

Hur många vi tillverkat? 1985 hade
jag flera anställda som arbetade i
sina hem och detta år sålde vi nog
ca 1000 st. Sen blev det kris och
annat lurt och jag skulle tro att att
vi efter -85 har smällt i hop 70-100
per år. På 80-talet vet jag att i vissa
kommuner fick den som ville ha
elvärme endast lov att använda
Brukspatronen. Jag gjorde förresten
en väldigt kul (tyckte jag!) reklam
för BP9 - UNDER DUBBELSO-
LEN. För internt bruk fanns det
också en del ekivåka teckningar
som passade råa rörmokare. Undrar
om de finns kvar någonstans?

Nu måste jag prova BP9or för
leverans fredag.
/alf

E1105
Sg1 - f3.
Jag har just sett Sophie´s Choice
och är för omtumlad och trött att
skriva. Ebbe

A1106
0 - 0
CAD-världen verkar vara lite
märklig. I dag har det ringt per-
soner som beställer CAD utan att
fråga efter demo, utan att vilja veta
en massa och få prova osv. Nej
bara: Skicka! Vad är det som
händer? Bäst att se det som en
installation. Se på TV hinner jag
inte göra. Det är bara att jobba på
med alla saker som jagar en. Det
blir nog mycket sent i kväll.
/alf

Har du förresten sett senaste
förslaget?:

Kanske ligger lösningen på proble-
men inom såväl åldrings- som
kriminalvården närmare än vi
tänker oss.

LÅT BROTTSLINGAR OCH
PENSIONÄRER BYTA PLATS !!
O m  v i  s ä t t e r  d e  ä l d s t a
pensionärerna i fängelse så får de
tillsyn och omvårdnad dygnet runt.
· De blir rastade utomhus, får
utflykter, utlandsresor, terapi, och
betalda jobb.
· De serveras näringsrika och

näringsriktiga måltider , ofta
trerättersval med dessert och kaffe
på maten.
· Måltider som kostar 20 gånger
mer än den mat som exempelvis
våra barn i skolan får.
· De får TV på rummet med
mängder av kanaler att välja emel-
lan.
· Om de önskar så finns det samlag-
srum. Allt detta är gratis. Ingen
kostnad dras från deras pension.
· Och är de missnöjda så visar
erfarenheten att det lönar sig att
klaga.

L å t  b r o t t s l i n g a r n a  öve r t a
långvårdsplatserna.
· Där får de bo två eller fyra
personer i varje rum.
· Senast klockan 16 dras rullgar-
dinen ner för natten, oavsett årstid.
· De får nästan ingen tillsyn efter-
som ingen har tid, inga samlagsrum
och ingen efterätt.
· Vill de ha kaffe får de betala med
egna medel.
· Hyran dras från deras dagpenning.
· Får de liggsår med maskar i såren
så får de veta att det i varje fall inte
ä r  v a n v å r d .  V e m  v i l l
fortsättningsvis begå brott med risk
för en sådan behandling? --

E1106
h2 - h4.
Att låta brottslingar och pensionärer
byta plats lät, otroligt nog, inte helt
orimligt. Vem har kläckt detta
fyndiga förslag? Du själv kanske?

Jo, blott denna brukspatron (som
var full som en kanon, enligt Povel
R a m e l ) :  H u r  k o m  d u
överhuvudtaget på idén att kon-
struera en dylik? Och hur gick det
till när  du tänkte (experi-
menterade?) fram den? Var fick du
kunskaperna ifrån? Men måste
svaret bli långt och omständligt, så
strunta i det! För tillfället har du ju
så mycket annat att tänka på.

Jag är sjuk förresten - sedan igår:
diarré, huvudvärk och jag känner
mig svag och skakig. Influensa?
Fast ikväll tyckes mig att jag mår
litet bättre.
Ebbe
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A1107
Sc6 - d8
Hoppas du kryar på dig! Det är
pyton med diarre och annan skit.

De flesta av mina elektronikkon-
struktioner har kommit till för att
Sune har haft krav och ideer på vad
som borde finnas - rent allmänt
eller på Håkanssons, i form av
instrument. Ofta har han önskat det
omöjliga, som t ex när han ville ha
ett instrument som kunde mäta
resistansen i en liten bit koppartråd
- området 0,001 Ohm, Och detta
skulle ske med två meterlånga
sladdar! När jag berättar det här för
dom som vet, så säger dom att det
är omöjligt. Ändå går det.

Jag vet inte hur det går till -
förutom att jag tydligen har en lite
egen hjärna som ligger där och
lurar hela tiden och kläcker saker
utan att veta och begripa vad den
håller på med. Jag har aldrig lärt
mig något utom genom böcker och
experiment - aldrig blivit utbildad.

I dag har jag skickat ner tolv BP9,
varav en special med yttre styrning
a là Hedvall med värmepumpar.
Och så säljer jag CAD! TV ser jag
knappast alls, och inte hinner jag
läsa. Tag TreoComp!
/alf

E1107
h4 - h5.
Tack, jag mår redan bättre - dock
litet svag och matt.

Men det är ju Sune som gått
tekniskt gymnasium! Ja ja.

Den senaste tiden har jag inte
kommit i säng förrän vid 2-3 snåret.
I kväll ska jag försöka ändra på det.
Ebbe

A1108
h7 - h6
Så bra att du mår bättre! Enda sättet
att komma i säng tidigare är att gå
upp klockan sex på morgonen. Då
är man lagom sömnig vid tolv-
tiden. Sune var och är expert på
maskinkonstruktion, och har tillver-
kat en stor del av maskinparken på f
d Håkanssons. Men elektronik
begriper han inte ett dugg av. Därav

hans önskemål på okända områden.

I kväll kommer låglandsgrannarna
hit på middag med snaps och
rödvin. Birgit köpte en liter Aal-
borgs Jubileums Aquavite under sin
utflykt från Sveriget, och jag har
varit på Systemet och sagt:
-Jo vill du plocka ut en låda rödvin.
Ta 3 av fyra sorter och se till att det
blir gott. Max 60 spänn. Det brukar
bli bra. Nu till köket.
/alf

E1108
Sf3 - h4.
Och vad fick du till i köket? Hoppas
det blev lyckat.

Hur lång tid tar det dig att sno ihop
en brukspatron? Är det bara att
vrida till några komponenter och så
är det klart? Det hade varit roligt att
sitta vid din sida och se konstruktio-
nen ta form. Tror du att jag skulle
kunna lära mig att montera en
brukspatron? I så fall kunde jag ju
hjälpa dig med det. Kom hit med en
låda komponenter!

Nu ska vi visst se en film på TV.
Ebbe

A1109
c7 - c5
Det är är alldeles för mycket dagen
efter för att jag skall kunna säga
något vettigt.
I köket tillagades tunnbrödsrulle

med gubbaröra för att dränkas i
Aalborgs Aquavite, kycklingfilé i
ugn med syltade trattkantareller, ris,
krysselbål (tjörnarpsspråk), grön-
saker, inlagd gurka, rödvin och
kaffe med tårta. Senare blev det
mest whiskey, vitt vin och pernod.
Vid halv tre somnade jag visst.

Tyvärr måste BP9or monteras i
Eksjö eftersom de också måste lödas
där. Man kan inte transportera kort
med lösa komponenter. Och det är
inget trevligt jobb - rena långtråkiga
skitjobbet när man gjort det några
gånger. Men det är kul att se
lödningen.
/alf

Hej! Glömde bifoga en trösterik
Berglin.... /alf

E1109
Dd3 - g3.
Oj, det var inte litet ni hade bullat
upp! Gott låter det också. Men tänk
att magen pallar för en sådan
invasion!

Somnade du halv tre och gick ändå
upp klockan 6?

Jag är fortfarande nyfiken på hur
lång tid det tar dig att få ihop en
brukspatron.

Vi dränks i löv här för tillfället.
Dessvärre är eklöv föga lämpliga att
kompostera.
Ebbe
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A1110
Kg8 - h8
Magen pallar inte för en sådan
invasion. Den skriker, vrider sig
och sänder dova magbävningar upp
genom kratermunnen och ber om
barmhärtighet. Men icke. Det tar ett
dygn ungefär innan denna suckan
och klagan lägger sig.

Lördag och söndag får jag icke
uppstiga före klockan sju. Men i
söndags vaknade jag inte förrän
8.00.

Kanske denna redogörelse kan stilla
nyfikenheten: Kortet levereras med
alla ytmonterade komponenter lödda
och provade. Så börjar jag:
1. Montera alla hålmonterade kom-
ponenter - 15 min.
2. Montera reläkort - 5 min.
3. Tillverka termostat - 10 min
4. Maskinlöda relä- och huvudkort -
10 min
5. Borra och klippa instruktionsskylt
- 5 min
6. Tillverka två typer av distansklot-
sar i plexiglas -5 min
7. Testa och kalibrera varje kort -
10 min
8. Klistra etiketter, emballera, för-
packa och skicka -10 min
Totalt 1 tim 10 min.
Fördelen med detta arbete är att
man kan göra det när man ha lust -
om det inte är så att man ligger
långt efter i leverans. Då blir det
mest en plåga att hinna med och
vara jäktad. Under normala
förhållanden jobbar jag en eller ett
par timmar i taget - montering av
kort kan vara rena avkopplingen,
man lyssnar på trevlig musik samti-
digt, det är varmt och skönt, ljust
och behagligt.

Ja nog borde det bli lite löv över ditt
hus! Min minnesbild är rena sko-
gen. Här sitter det fortfarande löv på
träden. Visst är det ett underligt
lövår?
/alf

E1110
Dg3 - d3.

Tack, nu fick jag litet hum om livet
med brukspatronen.

Idag har jag varit inne på
FöreningsSparbanken och köpt

SPAX- obligationer. Det är en obli-
gation som förenar obligationens
trygghet med aktiens möjligheter.
Blir du intresserad kan du ju gå in
på nätet och kolla.
Ebbe

A1111
Dd7 - a4
Jag tror att Handelsbanken har
liknande obligationer - och dessu-
tom att jag har åtminstonde EN
sådan. För några år sedan hade jag
tre st och det blev bra resultat. Men
eftersom aktier och fonder och an-
nat är så osäkert numera har jag en
del slantar i Akeliusmadrassen där
man får 7 % ränta. Å andra sidan
går ju allt åt helvitte så det kvittar
väll.

Tydligen har dom slut på BP9 igen
så då får man glädjas i källaren. Ser
du hur mysigt jag har det?
/alf

E1111
Sh4 - f3.

Jo, det ser ju riktigt mysigt ut.
Musik under arbetet och det ena
med det tredje.

Såg du Uppdrag Granskning i
kväll? Gud bevare konungen och
fastlandet!
Ebbe

A1112
Sd8 - c6
Jo, jag såg Uppdrag..... delvis. Och
hela den rasistiska utredningen om
alla stackars invandrare som skulle
göra livet surt för feta svenska
bidragstagare - deras nivåer skulle
sänkas till östeuropastandard. Men
visst unnar jag den egoistiska, sig

förbröstetslående storsvensken att
bli naggad i hasorna av kloka,
arbetsamma polacker.....
Som vanligt skäms jag över att vara
svensk.....

Nu skall jag sätta sprätt på de
pengar jag har kvar - köpa en
riktigt häftig sportbil med TURBO
och flänga kring på vägarna och
köra om så det riktigt känns i
ryggstödet.

I Eksjö har vi en asylanläggning
(eller vad det heter) där man
förvarar mest ryssar på stöldturné.
Handlarna är förtvivlade, ryssarna
arbetar i organiserade ligor, som
kan göra som de vill eftersom
polisen inte bryr sig.

Visste du att medelantalet poliser
per tusen invånare ligger mellan 2,5
och 3 för europeiska länder? Sverige
har jumboplatsen med 1.5. Sverige -
detta usla land - sjunker allt snab-
bare ner i dyn.
/alf

E1112
g2 - g4.
Vad är det för en sportbil som leker
dig i hågen? Ehuru var det kanske
bara ett skämt?

Jag mår inte bra idag. Det känns
som om jag har halvt migrän, eller

hur jag ska uttrycka det.
Ebbe

A1113
c5 x d4
Nej, sportbil var det väl inte. Men
en Renault Laguna Touring 2,0T
köpte jag i dag. Jag har provkört
och granskat bilar nu under 14
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dagar och tillbringat mycken tid på
nätet för att kunna leta reda på det
optimala för mig. Lite roligt skall
man ha på gamla dar, och jag gillar
att åka fort och kunna köra om
säkert. T står för Turbo och trycker
man på gasen känns det i ryggen.

Halv migrän? Hur äter du Treo-
Comp egentligen? Två på morgonen
till välling brukar vara bra.

Nu skall jag göra Brukspatroner.
/alf

E1113
c3 x d4.
Jaså, det blev en Renault. Jag trodde
du hade låtit dig förföras av
SAAB:s senaste sportbil. Den an-
nonseras ju flitigt för tillfället.

Jag mår fortfarande inte bra. Magen
är litet orolig, men framför allt
känner jag mig så konstig i huvet.
Det är inte fråga om huvudvärk i
vanlig mening, d v s det gör inte
ont. Jag hittar inte ord att beskriva
åkomman. Men det liksom molar/
surrar och ger lätt yrsel. Som om ett
migränanfall var på gång. Eller som
när man tagit ett par supar - dock
utan de positiva verkningarna. Det
känns kymigt, obehagligt. Jag un-
drar så vad jag drabbats av. Kan det
vara en släng av influensa? Eller
förkylning som satt sig i huvet?
Men det är nog en hjärntumör, som
fordrar trepanering. Har du någon
teori?

Igår tog jag TREO Comp och
Zomig - ingen märkbar effekt. Idag
har jag tagit Ibumetin - inte heller
den hade någon märkbar effekt.
Kanske ska jag pröva Panodil i
morgon.

Dessutom är jag gräsänkling en
vecka framöver: Inger for till Lon-
don idag för att hälsa på Elin.
Ebbe

A1114
f7 - f6
Konstiga sympton du beskriver. Jag
känner inte igen dem alls. Dock
tycker jag att det kanske påminner
om någon form av influensa eller
virusinfektion.

Jag kan lugna dig med att man inte
a n vä n d e r  t r e p a n e r i n g  v i d
hjärntumörer -dom bränner man
bort med laser. Du får gå tillbaka
till den gamla goda tiden i Egypten
t ex, för att botas på detta viset. Jag
har svårt för att tro att du inte
märkte någon effekt av TVÅ Treo-
Comp löst i vatten. Kanske om du
tog EN - men det gör man aldrig.
Mitt råd är att du tar det lugnt,
vilar, försöker läsa, tar TreoComp
regelbundet, TVÅ st på en gång vid
niotiden på morgonen sedan du ätit
ätt par ostsmörgåsar. Blir det inte
bättre får du ta dig till akuten eller
vårdcentralen på måndag. Hur har
ni det med den förkättrade
sjukvården i Osby? Vad finns?

Att vara gräsänkling skulle för det
mesta inte vara någon nackdel för
mig -men det är ju olika. Krya på
dig nu för helvete!
/alf

E1114
Lc1 - f4.
Jo, jag har faktiskt kryat på mig:
mår bättre idag. Gud/Fan vet (vad/
vem gäller?) vad jag drabbats av.
Idag har jag käkat Reliv, men det
har nog inte haft någon avgörande
betydelse.

Är turbo ett slags överväxel eller
hur fungerar den? När får du din
Laguna? Vilken färg? Vad kostar
den? Funderade du något på SAA-
Ben? Provkörde den kanske?

I morgon måste jag räfsa löv - om
jag orkar. /ebbe (nu kan du inte se,
om jag skrivit namnet baklänges;
jag är en palindrom - fint värre)
Ebbe

A1115
f6 x e5
Så bra att du känner dig bättre!
Men ingen av nämnda potentater är
inblandade - mest pga att de inte
existerar - och OM de gjorde det så
tror jag inte de var intresserade.
Alla eventuella intelligenser som
kan vara knutna till oss och vår
värld har säkert lika stort intresse
får enskilda individer som du och
jag har för myran OLLE i stacken

som ligger invid stora eken högst
uppe på ekbacken tillhörande f d
Bondemölla.

Bil: Aldrig att jag skulle fundera på
en SAAB eller provköra den. Jag
har haft nog och övernog av detta
usla märke. Jag har provkört Passat,
Megane Touring och nya Senic
utöver Lagunan. Den bil jag köpt
ser du aldrig i annonser - bilhand-
larna tjänar inget på den. För
205000:- får du en bil som
beträffande ALLT överglänser det
mesta. Turbomoter på 165 Hk, alla
tänkbara förkortningar, ABS, EPS,
PRP m m -antisladd, antispin osv.
Den har krockkuddar överallt och 5
stjärnor i krocktest.
Där finns farthållare, klimat-
anläggning, lättmetallfälgar, metal-
lic SILVERGRÖN, specialstolar på
båda framplatserna, elfönsterhissar
m m. Och den är vacker samt
trevlig att köra.
Vet inte ännu när jag får den. Jag är
ingen turboexpert men tror att den
fungerar som extrakraft när man
trycker på gasen lite extra - då
kopplas turboaggregatet in och
sätter sprätt på hjulen. Kör man på
motorväg på sexans växel drar den
0,64, vilket är lågt för en så stark
motor. 0 - 100 går på 8,7 sek. enligt
uppgift och maxfart är 215. Det du!

Du briljerar med så fina ord att en
vanlig bonnsvensk inte begriper
utan att slå upp. Inte ens FOCUS
visste vad du var med gemener.

Du måste ha ett oöverskådligt lager
av medikamenter - håll dig till
universalmedlet TreoComp!
/alf

E1115
Lf4 x e5.
Whow! Du verkar ha funnit
drömbilen! Men vid eftertanke: det
epitetet vill jag nog spara för
vätgasbilen. Du sänder väl foto på
Lagunan i sinom tid?! Betr Laguna:
Jag har för mig, att Errol Flynn
spelade in en hit med denna titel;
handlade om a girl naturligtvis.
Melodin var faktiskt riktigt söt.
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Ang den usla Saaben: har inte Sune
en Saab turbo, som han är mycket
nöjd med?

Palindrom existerar om man får tro
Akademien för Snille och Smak.
Ehuru: Vem kan man lite på? som
hon sa - flickan. Förresten tema för
en serie som börjar i TV2 klockan
20 i kväll.
/ebbe

A1116
Sc6 x e5
Liten bild på Lagunan bifogas.

Jo Sune har en gammal SAAB med
turbo. Visst är han nöjd - eftersom
han alltid har det bästa som finns.
Men jag skall köra ifrån honom
med min nya bil och då kommer
han att skaffa sig en ny som är ännu
bättre. Nuvarande Saab köpte han
när jag hade köpt min första och
enda nya Saab 9000 - då måste han
ha en nyare, starkare och bättre.

NKI-skolans uppslagsbok kände till
palindromen - visst!

Ibland på nätterna när jag ligger
vaken funderar  jag på min
världsbild. Det är så mycket enklare
att tänka än att fästa tankar på

papper. Men man kan ju alltid börja
lite på skoj - och då får det handla
om DET OBEGRIPLIGA.
När jag var ung och läste böcker om
astronomi och Universum, var det
jag läste redan föråldrat. Jag minns
att någon hade räknat ut att Solen
med nuvarande utstrålning borde ta
slut inom överskådlig framtid - dess
massa skulle inte räcka till för den
förbränning den höll på med. Det
var innan man hade klart för sig att
Solen var en jättelik atombomb.
Likadant var det med galaxer,
stjärnor, planeter. Teorierna har
växlat -ingenting av det jag läste för

60 år sedan gäller i dag.
Slutsats 1:
Ingenting av det jag läser idag
kommer att gälla om hundra år.
Slutsats 2:
All kunskap är tidsbunden - allt
vetande inom alla vetenskaper är
relativt.

I dag är det Big Bang som gäller.
Universum var en gång så stort som
ett äpple och så exploderade det och
det uppstod galaxer, stjärnor och
planeter - och nya begrepp: antimat-
eria, kvasarer, svarta hål. Alla dessa
himlakroppar är nu på väg ifrån
varandra med ökande hastighet -
Universum expanderar. De flesta
vetenskapsmän omfattar denna te-
ori, dock inte t ex Fred Hoyle. För
närvarande kan man se tillbaka i
tiden cirka 13 miljarder ljusår med
nya teleskop, och man räknar med
att öka på det hela med ytterligare
kikarsatsningar i Peru eller var det
Chile? Främst är det rymdHubble
som har vidgat vårt RUM och vår
TID.

Men begriper vi? Kan någon
mänsklig hjärna fatta vad som me-
nas med ett oändligt rum? Med
e v i g h e t ?  V i s s t  k a n  vå r a
vetenskapsmän och matematiker
syssla med mång-dimensionella
rum-tids-funktioner, men det är te-
oretiska konstruktioner som
åtminstone MIN hjärna inte kan
förstå. Oändligt rum? Vi kan inte
förstå SLUTET, inte vad som finns
UTANFÖR.
Så kom Einstein med sitt Krökta
Rum. Sänder jag ut en ljusstråle
från min Oändlighets-Super-
Ficklampa, så kommer den att lysa
på min rygg - efter ett antal mil-
jarder jordeår, vad nu detta är.
OK - Universum är KRÖKT. Men
vad finns utanför bollen?

Jag minns min tid på Spyken och då
jag tyckte mig förstå matematikens
innersta väsen. Hyperbeln - denna
matematiska ekvation förklarade allt
-nästan.
To be continued...
/alf

E1116
Sf3 x e5.
Wroom! - som Berglin brukar uttry-
cka det, när ryggsitsen trycker på.
Jaja, låt nu bara inte alfahannen i
dig helt ta överhanden!

Apropå dina rymdfärder: jag läser
nu om E=mc2 av David Bodanis.
Har jag inte rekommenderat den
tidigare, så gör jag det nu. Mycket
intressant! Einsteins relativitetsteori
(obegripligt nog heter den inte rela-
tionsteori, eftersom det är det den
handlar om! Talen är dessutom
absoluta, ej relativa) är som
matematisk formel inte särskilt
obegriplig - väl? Det ofattbara är
komponenterna: vad är elektricitet
och magnetism? Vad är energi och
ljus?

Ulf Danielsson har i år kommit ut
med en liknande bok, som heter
Stjärnor och äpplen som faller. Den
har fått bra recensioner. Jag har inte
läst den ännu.

Nu ska du få ett tips, som kan ge
dig mycket vatten på din kvarn: Gå
in på Goggles och klicka på Tids-
faktorekonomi! Där hittar du fyra
länkar som nog kan intressera dig!

Har du skaffat DVD-spelare? Clas
Ohlson säljer en av märket United
för 699 kronor. Kan du något om
DVD? Många gamla, fina filmer
kommer nu ut på DVD.

Såg du Nanne Grönvall igår på TV?
Hon har verkligen utstrålning den
flickan! Eller “det” som man sa förr
i tiden. Jag är nu kär i så många
flickor, att jag tappat räkningen.
/ebbe

Hur  ka n  n å got  så da n t  få
förekomma? Känner myndigheterna
till det här?!

A1117
Tf8 - f4
Nu har du kommit igång riktigt.
Jag har kollat på Tidsfaktore-
konomi. Jodå, där finns mycket
intressant att läsa, men politik och
dylikt fordrar att man fortfarande
tror på förändring till något bättre.
Jag tror inte på demokrati heller.
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Min bärbara dator kan spela upp
DVD-filmer - det upptäckte jag när
jag fick Sagan om de Två Tornen
till skänks från Avanza. Kopplar
man en sladd från datorn till en
vanlig TV kan man se filmen på
denna också. Har just varit inne på
nätet och beställt Chaplins Dikta-
torn. Det verkar som om utvecklin-
gen går ganska snabbt.

Bodanis bok är mycket intressant -
jag köpte och läste den för något år
sedan. Undrar förresten om jag inte
kommmenterade den i något mail.
Vill du läsa något ytterligare
spännande på matematikens område
skall du skaffa Fermats Gåta av
Simon Singh - om du inte redan
gjort det.

Jag ser ytterst sällan på TV och då
mest på Discovery så Nanne Grön-
vall gick mig förbi. Däremot såg jag
en del av konspirationstemat. Jag
minns förra gången man visade
historien om fotbolls VM 58 - den
gången hade jag mycket roligt och
trodde inte ett ögonblick på det.

SvD har numera veckans Berglin på
söndagar - här är den.
-------------------------
Hyperbeln, ja. Det som gav mig en
uppenbarelse var ett specialfall av
denna ekvation, som jag nu inte
minns. Men bilden av kurvan kom-
mer jag ihåg. I ett koordinatsystem
kommer kurvan från Y=oändlighet,

X=0, går genom 1,1 och försvinner
bort mot X=oändlighet, Y=0. Men
så dyker den upp på minussidan:
smyger sig in från X=-oändlighet,
Y=0, går  genom -1,-1 och
för svinner  längs x=0,  Y=-
oändlighet.
Men denna kurva måste vara en
sammanhängande funktion!
Jag uplevde att oändligheten fanns
konkret - utan att det var möjligt att
se eller förstå den. Någonstans där
borta måste rymden vara krökt - den
raka linjen gå i cirkel. Någonstans i
oändligheten blev minu plus, koor-
dinatsystemet visade en glimt av det
obegripliga. När jag sedan kombin-
erade denna uppenbarelse med
gamla buddistiska teorier om uni-
versum, tyckte jag mig förstå
väldigheten och evigheten i alltet -
där Big Bang bara var en liten del.
Expansionen går mot oändlighet,
som är detsamma som samman-
dragning av all materia till nästa
expansion. Dessa miljarder ljusår är
ett andetag i Universum. All mate-
ria samlas i den krökta rymden; det
som för oss förefaller vara en
spridning av materia i allt större
hastighet blir i själva verket ett byte
av dimension, en sammandragning
till en oändlig massa, som av sig
själv exploderar - kanske till nya
grundämnen, nya världar, nya intel-
ligenser.
----------------
/alf

E1118
Th1 - g1.
Ursäkta dröjsmålet! Jo, detta har
hänt, att jag i går blev inlagd på
Medi ci n ska  a vdel n i n gen  i
Hässleholm.
Klockan 11.30 fick jag kraftig,
ihållande smärta i bröstet. Efter 20
minuter ringde jag Sjukvårds-
upplysningen (du känner väl till, att
det finns en dylik i varje län med
020-nummer?), som rådde mig att
ringa 112 direkt.
112 svarade: du måste genast in
akut, vi skickar en ambulans. Inom
5-10 minuter var ambulansen här.
Det blev riktigt dramatiskt. Jag
försågs med kanyl i armen vilken
besprutades; munspray med nitro-
glycerin samt syrgasmask. Sedan
bars jag ut på bår i ambulansen. Där
fortsatte behandlingen med bl a
E KG- t a gn i n g  m eda n  bi l en
ilfärdades mot Hässleholm. Jag blev
i n l a g d  p å  M e d  a vd  oc h
undersökningen fortsatte. Ett tiotal
elektroder placerades över hela
bröstet. På en skärm kunde man
sedan  avläsa  h jär t fr ekvens,
syresättning, m m. Dessa elektroder
fick jag sedan ligga med hela
natten, vilket gjorde det besvärligt
att sova, samt hela denna
förmiddag. Blodprovstagning var
6:e timme och lika ofta sprutor med
blodförtunnande medel. Så mycket
till sömn blev det inte.
Idag fick jag göra arbetsprov på
cykel: med elektroder på kroppen
skulle man cykla med allt högre
belastning så länge man orkade. Det
lyckades jag mycket bra med, sa
man. EKG visade inte på någon
hjärtinfarkt och även i övrigt hade
jag bra värden. Så jag blev ut-
skriven och är nu hemma igen.
Någon entydig diagnos fick jag inte:
kärlkramp - tveksamt; virusinfek-
tion - kanske; magkatarr - mest
troligt.

Din förklaring av det krökta rum-
met är den bästa jag har läst. Trots
att jag inte kan mycket om koordi-
nater, tyckte jag mig ändå förstå.
Det du beskriver är väl teorien om
ett pulserande universum? Men du
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har nog gjort ett skrivfel på sista
raden? Sammandragningen sker väl
inte till en “oändlig massa” - utan
tvärtom till en liten klump av ett
äpples storlek? Hur man nu tror sig
veta det.

Nu två fysikaliska frågetecken, som
jag ber dig räta ut:
1) Ljushastigheten drabbar all
massa på jorden. Varför blir inte
allt till energi? Ah, nu tänkte jag
fel: formeln/ekvationen gäller ju
ljushastigheten i kvadrat - vilket
onekligen är en viss skillnad.

2) Newtons gravitationslag: kan inte
jordmagnetismen förväxlas med
lufttrycket?

Tack för brev!
/ebbe

A1119
Tf4 x d4
Tydligen hade jag skäl för min oro -
två gånger har jag ringt till dig i
dag för något fel måste det vara. Du
brukar ju tala om när du reser bort
och hälsar på någon.

Det verkar som om vi har en väldigt
bra sjukvård i Sverige! Jag kan
tänka mig dramatiken kring
ambulansfärd och akutmottagning-
shets. Och sån tur att det inte var
något riktigt allvarligt - å andra
sidan är det ju lite oroande att dom
inte kunde ställa en klar diagnos.

Oändlig massa var nog korkat - jag
menade att just när massa koncen-
treras till en liten klump (äpple!!)
k o m m e r  d e n  t i l l  e n
oändlighetspunkt där den måste ex-
plodera (+ oändlighet går över i -
oändlighet).

Din etta behöver vi väl inte reda ut
mer - kvadraten på något är onekli-
gen enorm. Tvåan måste vi nog
definiera först: Jordmagnetism är
väl det fenomen som gör att man
k a n  o r i e n t e r a  s i g  m e d
kompassnålar. Att Jorden har ett
magnetfält har ingenting med gravi-
tationen att göra. Gravitation är den
mycket svaga växelverkan som finns
mellan föremål som har massa - ju
större massa, ju större gravitation.
Och lufttrycket är naturligtvis en

följd av gravitationen - om vi hade
samma luftpelare eller lufttjocklek
över en planet med större gravita-
tion, så hade trycket varit större - så
jag förstår vad du menar. Men med
magnetism har det inget att göra -
så vitt jag vet.

Nu skall du göra ett experiment -
om du känner igen det här så kan
skippa det:
1. Klipp till en pappersremsa som
är ca 30 cm lång och 2 cm bred.
2. Så tar du fram tape och skall
klistra ihop remsan till en ring.
Men innan du fäster ihop de båda
ändarna så vrider du den ena 180
grader eller ett halvt varv, så att det
blir en vriden slinga av ringen.
3. Nu skall vi dela denna slinga i
två. Ta fram en sax, stick ett hål
mitt på remsan och börja klippar
runt så att du kommer att få två
1-centimeters remsor. Eller?

Hoppas du kryar på dig ordentligt
och slipper åka landstingsbuss mer.
Håll dig frisk och alert så man har
någon anledning att skriva något
och fundera på schack! Mer
världsbild senare!
/alf

E1119
Se5 - g6!!
Jag tänker på när Newton fick
äpplet i skallen: han kunde väl lika
väl ha toilkat det som en effekt av
lufttrycket?

Idag jag läste jag en stor Renaultan-
nons: Jo, du har rätt - Lagunan
nämns ej. Märkligt.

Det har ännu inte blivit av, att jag
klippt pappersremsan. Men det ska
bli.

Från vitshusboden: Jo, det var en
ryss, en tysk. en amerikan - och så
då Bellman. F-n, nu har jag glömt
vad som var po ängen. Kanske var
det hästen?
/ebbe

A1120
Hallå miniCello!
Se7 x g6
Jo, hästen var bra.
I går rasade ett av mina fantastiska
överskåp ihop - en wire brast. Jag

sliter som en slav i Gulag med att
reparera, nu på andra dagen. Exel-
lent konstruktion när den fungerar -
ett helvete när den går sönder.

Tryck och lufttryck har ingen
riktning. Det har gravitation och
därför kan man inte tro att ett äpple
faller i skallen på en på grund av
lufttryck.
Gör följande experiment: Fyll ett
dricksglas med felfria kanter till
brädden med vatten. Lägg ett smör-
gåsmellanlägg (eller annat icke
poröst papper) över glaset. Tryck
fast det med vänstra handen och lyft
och vänd glaset med högra handen -
bäst över vasken!
Ta bort vänsterhanden och abraka-
dabra - vattnet rinner inte ut! Där
har du LUFTTRYCK! Nu tillbaka
till det satans skåpet.
/alf

E1120
Dd3 x g3.
Tack för komplimangen! Cello gil-
lade jag: Lätt färdiga stycken; På
mitt sätt sett; Småle och smila en
smula; Stora jubelboken; Bland
töntar och troll; Lätta tankar som
lättat ankar, m fl.

Ska den magiska pappersremsan
klippas helt isär?

Vad är det för konstifik konstruk-
tion du har gjort av överskåpet?
/ebbe
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A1121
Td4 - e4!!!
Pappersremsan skall klippas/delas
på längden så det blir två ringar.

Det fina med min konstruktion är
att man lyfter lite lätt och luckorna
försvinner upp så att hela skåpet
blir synligt. Inga luckor som står ut
och lömskt slår en i huvet, du
behöver inte leta på flera ställen
utan har en perfekt överblick. De är
helt balanserade och kan stannas i
vilket läge som helst. Men fy fan
när de går sönder! Bilden visar
konstruktionen med trapphjul för tre
luckor och motvikt. Nu är de repar-
erade tills nästa gång det händer
något.

Såg ett program på Discovery i dag.
Det handlade om ryska observa-
tioner -man hade registrerat mer än
7000 vittnesmål. De flesta kunde
sorteras ut som förklarliga fenomen,
men den högsta militärledning
kunde inte dra mer än en slutsats i
en tidigare hemligstämplad rapport.
“I dessa fall handlar det om farko-
ster av utomjordiskt ursprung.”
Detta säger en general i armén utan
att blinka - och han är fortfarande
general. Men ryssar har i många
fall visat en ovanligt fördomsfri
inställning till fenomen, som inte
kunnat förklaras och har vågat dra
slutsatser utan tanke på vad som är
passande.

Har du prövat lufttrycket?
/alf

E1121
Mitt anfall höll inte. Jag får ge upp
partiet. Om jag ska ha vit igen och
öppna, får det bli e2 - e4.

Jag funderar på att skaffa fler
TV-kanaler. Har du några tips på
installation och abonnemang?

/ebbe

A1122
g7 - g6
Jag har ingen annan erfarenhet än
den av Boxer. Jag abonnerar på
deras billigaste alternativ - det kos-
tar 139:-/mån. När det var aktuellt
försökte jag hitta en kombination

där jag kunde se Discovery och
TV8, som jag bedömde var de enda
kanalerna av intresse för mig. Men
det gick inte att ordna, så det blev
Discovery. Man köper en digitalbox
och kopplar den till den vanliga
TV-antennen. Från boxen drar man
en sladd till TVn eller Videon. Sen
följer man anvisningarn för att
installera eländet. I mitt fall var jag
tvungen att köpa en kraftigare an-
tenn för att få in alla kanalerna.
/alf

E1122
Lf1 - c4.
I kväll har det varit JFK för hela
slanten på TV2. Har du också sett?
Åklagaren, Jim Garrison, hävdade
att mordet var en konspiration på
högsta nivå. Främsta anledningen
skulle vara, att när Kennedy ville
dra USA ut ur Vietnamkriget, slog
det militärindustriella komplexet
till. Ser vi en upprepning nu i Irak?
Nog tror jag att den här faktorn kan
ha spelat in. Kuslig värld vi lever i!
Jag tror definitivt inte på kapitalis-
men i sin nuvarande form. De
intellektuella tiger, men de borde ta
sitt ansvar! Det är livsfarligt att
lämna fältet fritt för skurkar, som
har socialismen eller religionen som
täckmantel.

De nutida amerikanska presi-
denterna kan påminna om våra
gamla, europeiska kungar (adrena-
linstinna hannar?), som jämt sökte
krig. Lär dom sig aldrig nåt? Eller
är de bakbundna av systemet?
/ebbe

A1123
Sg8 - f6
Jo, jag såg på JFK fram till filmen
med Kevin Costner, som jag såg när
den gick på TV för ett par år sedan.
Solklart gav mordet upphov till
massor av teorier, precis som mor-
det på Palme. Och nya kommer
säkert.
Jag begriper inte riktigt hur du
menar när du drar paralleller mel-
lan Vietnam och Irak - vad är det
för konspiration i Irak? Är det

stackars Bush som är utsatt för
manipulation av militäridioterna.
Lurad att tro att Saddam hade
farliga vapen? I mina ögon är
världen totalt vansinnig. När sjuka
religionsidioter bombar ihjäl osky-
ldiga människor, fördömer man
Bush och Blair och säger sig förstå
att dessa dåd är begripliga reak-
tioner på USAs krigande. Israel och
USA är de nationer som utgör
största hotet mot världsfreden!!??
Inte Nordkorea, Iran, Pakistan, In-
donesien, Hamas eller andra dårar.
Varför säger ingen att nästan ALLA
terroristidioter är muslimer? Varför
analyserar man inte sambandet mel-
lan religion och total idioti? Varför
skall man förstå och dalta med
dessa sinnessjuka fundamentalister?

Kapitalism i nuvarande form? Var
då? Sverige? Finland? USA? Saudi-
arabien? Frankrike?
Drömmare och världsförbättrare har
i alla tider kommit med teorier om
hur det borde vara och alla har
misslyckats - om man med lyckat
menar att undersåtar kan leva i
relativ frihet.
Var finns ett idealt samhälle för
människor som styrs av människor?
Aldrig i verkligheten - bara i teorin!
PolPot? Lenin? Jesus? Muhammed?
Castro?
BlaHablaHA!!

Hade det funnits någon att sända
tacksägelser till hade jag tackat
honom/henne för att USA är den
starkaste makten och inte Kina,
Sovjet, Nordkorea eller någon an-
nan diktatur. Att makten kan ut-
manas av fri press, tryckfrihet,
mötesfrihet, åsiktsfrihet m m. Jag
begär inte det omöjliga av mänsklig
verksamhet. Människan är en gan-
ska misslyckad experimentkonstruk-
tion som människan själv försöker
göra något av - till det bättre.
/alf

E1123
Dd1 - f3.
Du har naturligtvis rätt i att det
stora problemet är människans oful-
lkomlighet. Dock fungerar hon
bättre i vissa system än i andra.
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Man bör nog inte jämställa en typ
PolPot med Castro. Jag har en
kompis, Jan Nyberg, som vistats ett
halvår på Cuba. Han säger att det
råder i stort sett bra förhållanden.
Ingen svälter. Alla har tillgång till
fri skola, fri sjukvård, etc. Visserli-
gen är inte levnadsstandarden så
hög, men det beror till stor del på
att USA gör allt för att detta
socialistiska experiment skall miss-
lyckas.

I gårdagens sydsvenska har Arthur
Schlesinger Jr en intressant artikel
om olika krigsdoktriner. Han
påtalar den väsentliga skillnaden
emellan Förebyggande krig och
Föregripande krig.

Föregripande krig rör sig i legitim-
itetens marginal. Om behovet av
s jä l vför sva r  ä r  om edel ba r t
nödvändigt, och ingen annan
m öj l i g h e t  g e s  oc h  i n g e n
överläggning är möjlig.

Förebyggande krig har ingen sådan
legitimitet. Kriget mot Irak var
förebyggande, ej föregripande.
Bushadministrationen säger sig
“inte ha det minsta tvivel om att
man gör det rätta”. Men tvivel tycks
allt flera hysa -inte minst ameri-
kaner.
/ebbe

A1124
Sb8 - c6
Nej, PolPot och Castro spelar inte i
samma division. Men att skylla det
mesta av missförhållandena på USA
är inte rätt. Det finns så vitt känt
inte en enda kommunistisk stat som
kan visa upp ett folk som har god
levnadsstandard, åsiktsfrihet, press-
och mötesfrihet m m.
Förutsättningen för att skapa en
sådan stat lyckades bara Inkan med
och kanske inte ens han. Vi vet för
lite om den s k mänskliga lyckan.
Jag tyckar att ett bra mått på om en
samhällsbildning är lyckad eller inte
är att kontrollera om människor flyr
till eller från den staten.

Visst kan man skilja på och värdera
fö r g r i p a n d e  å t g ä r d e r  oc h
förebyggande sådana. Och världen

är full av människor som är i den
avundsvärda situationen att kunna
kritisera men inte ta ansvar. Mak-
tens människor måste vara av ett
slag som jag inte har chansen att
förstå. Hur kan någon frivilligt
ställa upp för att väjas till ett
ämbete som innebär att den utvalde
utsätts för att varje handling, varje
ord, varje åsikt, varje sekund, kom-
mer att kritiseras, analyseras och
spekuleras sönder och samman? Ett
ego av obegränsad storlek.

Men endast tiden och historien kan
döma. Eller...?
Problemet är ju att man aldrig kan
jämföra alternativen. Hur hade
världen sett ut om man inte gett
efter för Hitler 1939?
Om inte fredsönskan hade fått poli-
tiker att blunda? Vad hade hänt om
inte Reagan proklamerat Stjärnorna
krig och hotat med kapprustning in
absurdum? Hade Sovjet funnits kvar
eller hade det dröjt längre tid inn-
nan kollapsen?
Varför kunde man inte låta Afgah-
nistan styras av de gulliga taliban-
erna? Varför lägga sig i? Listan
över stater och makthavare som lagt
sin långa näsa i blöt på ett eller
annat sätt kan bli hur lång som
helst. Tänk om man kunde spola
tillbaka och välja alternativ! USA
drar tillbaka alla trupper från öknen
och säger: Vi skiter i Saddam!
Och så är det faktiskt så - det ÄR

ett TV-spel, men det är inte vi som
spelar...
/alf

E1124
Df3 - c3.
Skulle du vilja flytta till USA? Där:
Demokratin mycket är en chimär.
Penningen styr. Allt är i realiteten
till salu. Allt kan köpas för pengar.
Alla är beväpnade. X antal pers
mördas varje dag! 2 miljoner sitter i
fängelse. Tillverkningsindustrin
flyttar  ut till låglöneländer.
Arbetslösheten är stor och växer.
Jorderosionen är enorm från de
jättelika fälten. Monokulturerna
ökar sårbarheten. Skolväsendet är
dåligt. Sjukvården svindyr. Infras-
trukturen dåligt underhållen.
Statsskulden enorm: 500 miljarder
dollar(?). Etc. Bush vet av allt att
döma inte hur han ska hantera
dessa jättelika problem. Om han
valt krig för att vända bort
uppmärksamheten ifrån de inre
missförhållandena, så är han inte
den förste i historien med denna
taktik. Världshistorien vimlar av
sådana härskare med detta koncept.

Du menar, att tillvaron ÄR ett
TV-spel (Berglin att den är en
installation). Vi spelar inte med.
Vem är “vi”? Du och jag? Vem/
vilka spelar med - och inte?
/ebbe

Ämne: Berglin1124
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Glömde bilden som jag tänkt bifoga.
/alf

A1125
e7 - e5
Om jag skulle vilja flytta till något
annat land så ligger USA ganska
högt på listan. Jag antar att du
försöker provocera - inte ens den
mest utstuderade USA-hatare skulle
finna din nidbild trovärdig. Jo,
kanske. Människan tror på det hon
vill och det är inne att spotta på
USA och Bush. Men det lustiga är
att det är tillåtet att tala illa om
landet och sprida den bild som du
visar upp. Castro skulle ha spärrat
in sådana rapportörer. Uppriktigt
sagt mister jag lusten att diskutera...
/alf

E1125
Dc3 - e3.
Tänk att jag aldrig kan få till någon
bra öppning.

Du har missförstått mig. Jag hatar
inte USA. Jag är inte ute efter att ge
någon nidbild av landet. Jag har
bara citerat massmedia. Vilka up-
pgifter menar du inte stämmer? Betr
statsskulden har jag nog missat
någon nolla, eftersom TV ikväll
meddelade, att Bush begärt ytterlig-
are 3 043 miljarder till kriget i Irak.
Jag har fått en vrångbild av USA,
menar du. Nå, hur ser din bild av
USA ut?
/ebbe

A1126
Sc6 - d4 He he.
Om det du skrev i förra mailet var
din uppfattning (och det verkade
så), så tycker jag att det handlar om
en vrångbild.
Min bild har jag fått bl a från dem
som besökt landet och rest omkring
av olika anledningar. Och från
brevvänner. Den bilden är mycket
komplicerad och spänner över
väldiga bredder. Att det finns en
massa missförhållanden är väl gan-
ska naturligt - det kan gälla
sjukvård, skolor, vapen, kriminalitet
osv, men ingen kan väl påstå att
exempelvis Sverige skulle vara
bättre i dessa avseenden? Jo, det kan
man naturligtvis - man kan påstå
vad som helst. Men de största

skillnaderna mot andra stater ligger
i detta:
Amerikanens stolthet över sitt land.
Hans/hennes brist på avundsjuka -
den som lyckas och tjänar massor
med slantar pga hårt arbete lyck-
önskas. Jfr Sverige!
Hjälpsamheten. Europeen kan inte
fatta detta - hur kan någon gå i krig
för andra utan att det ligger en hund
begraven? Hur kunde de hjälpa
muslimer i Bosnien? Men alla sa-
tans misstag - Grisbukten, Allende,
Vietnam osv? Ja det är uselt. Men
hade vi fått veta något om alla dessa
djävligheter hade uttförts av en
diktaturstat? Nix - och så hade vi
kunnat låta våra medier gulla lite
som man gjort med sovjeter, nord-
koreaner, kineser - och numera med
Saddammer.

USA är en smältdegel för alla dessa
som är framåt, initiativrika, alla
dessa som vill klara sig själva.
Vilka personligheter var det som
flydde Sverige under emigrations-
åren? Bara de våghalsiga, arbet-
samma, självsäkra. Självklart blir
det en motsats till Europa, där alla
de som stannade kvar går och kastar
sura blickar på amerikanen, letar
efter fel och gnäller.

Överhopad med arbete. CAD-app-
likationer och annat.
/alf

E1126
De3 - d3.
Jaja, USA är på gott och ont - som
det mesta. Jag blir bara så trött på
det.
/ebbe

A1127
d7 - d5
Jo. Och det mesta är november-
deprimerande. Det får räcka med en
Berglin.
/alf

E1127
e4 x d5.
Jo, man borde göra något åt det.
Flytta till en söderhavsö kanske.
Var det inte där, vår korrespondens
började förresten?
/ebbe

A1128
Lc8 - f5
Nej, söderhavsön kom in på ett
senare stadium, det var du som
spånade vilt.
Nu har jag övernog att göra. Tre
projekt: Länka bilder till vanliga
ritningar. Skapa automatritningar
till en stor diskbänksfabrik. Anpassa
en applikation till Garantell i
Värnamo för användning i England.
Men visst är det roligt.

Du har väl inte klistrat i hop den
där pappersremsan och klippt den i
två delar? Eller? När jag lät mina
elever göra det ramlade hakorna
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deras ner på bröstet. Se det trodde
dom inte! Och har du testat hur
lufttrycket fungerar?
Har du läst Sagan om Ringen? Eller
sett den fantastiska filmen?
/alf

E1128
Ujuj! Det känns inte särskilt men-
ingsfullt att fortsätta det här partiet.
Men vi gör väl några drag till:
Lc4 - b5!!

Jag har klippt till pappersremsan:
den blir nästan som en illustration
av det krökta rummet. Tricket lär ha
ett namn enligt Inger. Känner du
till det?

Jag lyckades inte helt med vatten-
tricket. Bakplåtspapper dög kanske
inte. Men jag har sett det göras i
TV. Hur löd nu den fysikaliska
förklaringen? Lufttrycket på ovan-
sidan bör väl vara högre än på
undersidan - så hur fungerar det?

Tegelstensformatet på Sagan om
ringen har hittills avskräckt mig.
Men jag har sett filmen.

Grattis till CAD-affärerna! Du tycks
verkligen ha flyt nu.
/ebbe

A1129
Sf6 - d7
Remsan kallas Möbius remsa och
det har skrivits massor om denna
märkliga konstruktion. Det är den
enda verkligt två-dimensionella
världen; en myra kan krypa längs
den och upptäcka att hennes värld
är oändlig - åt ETT håll.

Jo, lufttrycket är så mycket högre på
ovansidan som vattenglaset är högt,
men det hjälper inte mycket mot
kapillärkraften. Och inte betyder det
något i förhållandet till hela den
luftpelare som finns ovan oss.
Betänk att den förmår trycka upp
vatten i ett rör med vakum nästan
10 meter! Om du misslyckades så
beror det troligen på att det inte
blev riktigt tätt mot kanten eller att
glaset inte var helt fullt.

Tolkiens gärning måste betecknas
som unik - att kunna skapa en helt
egen värld med eget skriftspråk

vittnar om enastående fantasi och
uthållighet. Man undrar hur en
sådan person kan ha känt sig i den s
k verkligheten? Har du sett båda
filmerna?
Jag fick ju en på DVD och var
tvungen att köpa även den andra.
Har tittat på dem två gånger och
kan inte begripa hur man lyckats
skapa ex vis kriget mellan träden
och Saurons arméer. Skickligt!

I dag har jag kört hem ved som jag
fått gratis. Var ute och hittade en
hög som jag lyckades spåra upp
ägaren till. Han blev väl lite skam-
sen när jag tyckte att det var skada
att den låg där och ruttnade, så jag
fick den. En halv kubikmeter som
nu skall sågas upp.
/alf

E1129
Dd3 - g3.
Nej, jag har bara sett den första
Tolkien-filmen - den som gick på
TV. Jo, tekniken numera är otrolig!

Jag mår dåligt igen: i huvet och i
magen. Du har inte nämnt något om
ev krämpor på länge. Har du varit
förskonad. trots årstiden?

Ska du ut och se på julskyltningen i
morgon? Jag minns min barndoms
julskyltningssöndagar i Hörby. Det
var en av årets absoluta högtids-
dagar: gatorna var fulla av glada
människor, på gamla torg var det
långdans kring granen och det var
liksom en doft av jul. Numera ....
varför är inget roligt längre?
/ebbe

A1130
Sd4 x c2!!! Beklagar.
När det gäller krämpor är det som
vanligt - upp och ner, fram och
tillbaka. Det gör ont som fan ibland
men det finns meducin.

Jag är som vanligt inte som andra.
J u l s k y l t n i n g  o c h  a n d r a
återkommande ceremonier har alltid
varit pest för mig. Likadant när jag
var barn och släpades omkring i
Hörby för att glo i fönster och
nästan bli nertrampad av halvfulla
skåningar. Och mitt starkaste barn-
domsminne av julen är FRUKTAN.

Ovanför dörren till vårt sovrum
hängde mor upp en tomtemask.
Varför jag blev så satans rädd vet
jag inte nu - det var väl något hon
hotade med. Ingen frivillig julsky-
ltning för mig!
Men även andra bilder dyker upp:
Levande ljus i granen, tomtebloss,
risgrynsgröt med mandel, äcklig
lutfisk, farmor som malde senap
med järnklot. Och från Orup. Alla
busungar som på natten slogs om att
rensa granen från allt ätbart.

Hade jag inte fullt upp med problem
skulle jag också tycka att det vore
bäst att dö. Nu hinner jag inte ha så
många sådana tankar - får jag vara i
fred trivs jag mycket bra med att
lösa problem och tycker dessutom
att det är meningsfullt och roligt.
/alf

E1130
Ke1 - f1. (Det kunde du ha gjort)

Tomten tycks vara ett slags dubbel-
figur: endera en snäll farbror - eller
någon man skrämmer barnen med.
Polisen och sotaren var andra alter-
nativa hotfigurer. Själv var jag mest
rädd för “uppfostringsanstalt”. Men
kunde du inte ha tagit bort tomte-
masken ovanför dörren? När så
julklapparna kom, blev det väl
något av Fruktans lön?

Var har du ont, när “det gör ont
som fan”?
/ebbe
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