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A031201
Lf8 - d6
Är man liten når man inte så högt
som upp till under taket. Så masken
satt där. Tänk, jag minns inget av
några julklappar!
Huvet är värst, som vanligt. Men
det finns fler ställen, som jag helst
inte vill prata om.
Just nu håller Bergman på att älta
sina problem. Han och Norén tar
priset i navelskådning - eller också
är det jag som inte är tillräckligt
förstående för stor KONST. Har
man inte nog av egna relationsprob-
lem utan att också se eländet på
TV?

Nu måste jag fortsätta med mac-
roskrivning...
/alf

E031201
Dg3 - c3.
Hawaii-schack, eller vad skall man
kalla det. Gör slut på eländet!

Vad är det du antyder? Hade du en
s k “svår” barndom? Det intrycket
har jag inte haft tidigare.

Såg du Saraband ikväll? Jo, det var
mycket navelskåderi eller konsten
att göra det svårt och problematiskt
för sig. Men Ingmar Bergman har
också gjort ett flertal mycket bra
filmer. Då tänker jag på ex-vis
Sommarnattens leende, Sommaren
med Monika, Kvinnors väntan, m
fl.
/ebbe

A1202
Sc2 x a1
Det får ta sin tid....
Nej, jag antyder ingenting. Inte
hade jag en svår barndom - verkar
det så? Jag har alltid lite dåligt
minne av sådant som man borde
komma ihåg. Och julen är ingen
höjdare för min del - det har kanske
med masken över dörren att göra.
Min mor hade inte läst någon
barnpsykologi och gjorde väl fel
ibland när hon skulle få rätsida på
små lymlar. Jag minns i alla fall
båda mina föräldrar med stor re-
spekt och aktning, så de var kanske
riktigt duktiga.

Nix, jag såg inte Saraband. Jag
orkar inte sitta stilla och lyssna till
människor som ältar mystiska prob-
lem och vänder och vrider på saker
i oändlighet. När jag i bland tittade
till tycket jag att dom kunde rensat
den satans svampen i stället!
Visst har han gjort underbara
filmer! Utöver dem du nämner
tänker jag på HETS, Trollflöjten,
Gycklarnas afton, Fanny & Alexan-
der - t ex. Men som bludder
betraktar jag dessa navelskådningar
- Tystnaden, Höst-sonaten? och
liknande.

Bilen djävlas med mig. Nu är
rådjurskrocken reparerad men då
börjar den hacka igen. Och på
fredag skall vi till Stockholm.
Bäddat för elände.
/alf

E1202
d2 - d3.
Vi är helt överens betr Bergmans
alster. Vad gäller framgångarna bör
han sända en tacksamhetens tanke
till de osedvanligt duktiga skåde-
spelare som stod till förfogande.

Har du krockat med rådjur? Det har
du glömt att berätta. Fick du ut och
slå ihjäl djuret med hammare, eller
hur avlöpte det? När får du din
Laguna?

Frågan om “Livets mening” har
sedan länge varit ett kärt spörsmål.
I vår sekulariserade tid tycks den
gängse meningen vara, att livet inte
har någon annan mening än - att
leva. Att hitta, att förverkliga sig
själv, som det heter. Det låter sig
säga. Det kan äga sin riktighet -
men knappast för alla. Denna
maxim har reell mening endast för
de starka, de begåvade. De svaga
och klent begåvade blir frustrerade:
de har ju knappast något att
förverkliga. Denna brist kompens-
erar de med kollektiva lösningar.
De blir gärna fundamentalister. Av-
vikare blir mobbade och förnedrade.
Så har många religioner och poli-
tiska rörelser fungerat. Fenomenet
k a n  ä ve n  s t u d e r a s  i n om
idrottsrörelsen (typ AIK:s Black
Army) m fl rörelser.

Dessa mina tankar har svårt att
mynna ut i något slags konklusion.
Hjälp mig! De flesta människor
tycks vilja, att deras liv ska ha
något slags mening. Många vill rent
av “brinna” för någonting. Här har
fundamentalismen onekligen en
poäng. Men fundamentalismen kan
snart sagt ta sig vilka uttryck som
helst. I ett vakuum kan vad som
helst hända (typ nazism, kom-
munism). Här gäller det för de goda
krafterna att förekomma; att försöka
styra och kanalisera “idealisterna”.
Men då måste man också ha något
att komma med. Vad?
/ebbe

A1203
a7 - a6
Rådjuret? Det var så länge sedan
som i höstas. Men nu är bilen som
ny i plåten och började gå på tre
cylindrar i glädjen. Eftersom vi
skall till Stockholm hade djävulen
en högtidsdag. Tillbaka till Tranås
med bilskrället, hyra bil för att
kunna åka oavsett.... Ja fy fan.

Om livets mening skulle jag gärna
hålla en längre utläggning, men i
dag och nu är jag dödstrött och vill
helst bli klubbad så huvudvärken
försvinner och jag med den.
Föreläsning får anstå. Det finns
mycket att bygga vidare på i det du
säger.

Lagunan kommer inte förrän i
början på februari. Gamla gubbar
borde inte ha 10 timmars arbetsdag.
Natti
/alf

E1203
Lb5 - a4.
Nu ska jag se Notorious på TV4. Du
glömde väl inte att spela in?
/ebbe

A1204
b7 - b5
Tyvärr hinner jag inte se på TV
med någon ordning. Och jag undrar
om jag inte sett Notorious tidigare.
Titeln låter bekant.
Ytterligare en snärjig dag. Varit i
Tranås och hämtat bil, återlämnat
hyrbil. Malt mandel. Hjälpt till att
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baka tårtor. Lagat middag - soppa
från frysen. Hjälpt en PEAB-kille
att fixa en ritning för Acad. Upp-
graderat hemsidan för nya funk-
tioner. Cittran verkar nu använda
fyra cylindrar till en kostnad icke
känd. Men det är väl en eller ett par
lappar.
I morgon åker vi till Stockholm -
tillbaka på söndag. Och snart är den
&%# julen här. Den här tiden är
nog den värsta på året - ur många
synpunkter.
/alf

E1204
Lc4 - d1.
Gäller inte garantin på bilen längre?

Idag har jag klippt ner hallonen i
trädgården. Samt städat litet.

Känner du till någon vacker jul-
musik, som jag kan presenta Inger
med? Eller tips på andra julklappar?
/ebbe

A1205
b5 - b4
-för att du skall ha något att tänka
på medan jag är norrut
/alf

E1206
Dc3 - d2.
Julen har dragit igång. Idag har vi
varit ute i skogen och snott mossa.
Och utegranen är monterad.

Nu ropar Inger att vi ska äta.
Ebbe

A1207
b4 - b3
Så var den släktträffen fullgjord.
Snöstorm rådde i Stockholm i går -
när vi åkte i morse var det 4 grader
kallt och 10 cm snö. Men bara en
liten bit söderut blev det bättre.
28 pers i en liten villa drar med sig
en del problem, med allt löstes tror
jag med vår hjälp. Birgits tårtor
gjorde stor succe - jag har lovat att
lägga ut receptet på nätet.
Nix, nu skall jag läsa en stund och
sedan blir det sängen. Jag har inte
glömt livets mening.
/alf

E1207
a2 - b3.
Ingen idé att fortsätta det här partiet
mycket längre.

Vad är det för en stor släktträff ni
har varit på? Har någon “nollat”,
eller vad?
/ebbe

A1208
Du menar att du slår bonden antar
jag.
Sd7 - c5
Nej det var ingen födelsdagsfest.
Allan Albiin, Birgits svärfar, har en
stor barn- och barnbarnsskara med
vidhängande ingifta damer och her-
rar. Varje år vid den här tiden
samlas de hos någon i skaran, äter
och dricker och samtalar högljutt.
Detta år var det Pia och Kjelles tur.
Båda kom hem från olika håll i
Europa i torsdags och hade svårt att
hinna organisera allt, så de fick
hjälp. Birgits recept har jag lagt på
agema.se.

Ingen tid för annat än arbete i dag
heller - ingen livsmening. Finns det
något annan än arbete? Hörde på
nyheter som hastigast och det slog
mig: Finns det NÅGOT område i
samhället där det blivit BÄTTRE?
/alf

E1208
e2 - e4.
Det var meningslöst att fortsätta det
förra partiet.

Birgits svärfar måste väl vara din
far! Du menar väl att Allan är Pias
svärfar?

Något som blivit bättre är väl ex-vis
brukspatroner och CAD?

Arbete, ja. Idag höll jag på till
mörkrets inbrott med att klippa ner
en massa växter i trädgården; mest
lysemachia.
/ebbe

A1209
d7 - d6
Vet inte hur man kan skriva något
så korkat. Troligen för trött. Allan
är Pias svärfar.
Bättre: Jag menade i samhället, t ex
s jukvå r d ,  skol a ,  vä gbygge,

räddningstjänst, brandkår - allt som
stat, kommun och landsting skulle
stå för. Inom vilket område har
NÅGOT blivit bättre under de sen-
aste fem åren?
Sune påstår att djuren har korta
väntetider hos vetrinärerna i Skåne.
Dödstrött.
/alf

E1209
Lf1 - c4.
Vila dig!
/ebbe

A1210
Sg8 - f6
Jag gör inget annat än vilar mig.
Trött, slö, sömnig, oförmögen att
göra annat än att läsa.
/alf

E1210
Sb1 - c3.
Ja, det är lika illa här, med
tröttheten alltså.
Har du följt Nobelfesten på TV
idag? En imposant tillställning
förvisso.
/ebbe

A1211
g7 - g6
Nja, jag tittade då och då på festen.
Och det är roligt att just detta land
har kunnat bidraga med något som
hela världen uppskattar och kan ha
synpunkter på.
Nå, kan du komma på något område
inom samhällets ansvar som på
något sätt blivit bättre? Nej, jag
tänkte väl det.
/alf

E1211
h2 - h3.
Nej, jag är benägen att hålla med
dig om att knappast något har blivit
bättre. Inte om man tänker på SJ,
Posten/postgirot, Televerket (då en
100%-ig folkaktie), sjukvården
(dock bättre teknik), polis- och
rättsväsende, skolan, och ev m m.

På tal om skolan har tidskriffen
Humanisten en intressant intervju
med Arne Helldén, folkhög-
skollärare, universitetslektor och
författare. Jag citerar:
“Skolreformerna var nog från början
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riktigt tänkta. Men sedan gradvis
under 1960-talet förändras bilden.
Det blir mer och mer betoning av
jämlikhetstanken, som förändras
från att ha varit en rent liberal idé. I
början av 1970-talet ändrades det
till att alla skulle ha rätt till exa-
men, oavsett studieresultat. Man
ville avskaffa betygen. Plötsligt var
det puts väck med allt som hette
folkbildning. Själva begreppet
avhånades. Som motåtgärd bildade
vi 1979 en förening med det upp-
skakande namnet Föreningen för
kunskap i skolan. Vi var 800 med-
l e m m a r  oc h  h a d e  m å n g a
sympatisörer. Men vi mötte ett mas-
sivt motstånd. Dels sökte man
förtiga oss, dels möttes vi av invek-
tiv. Vi kallades fascister, etc. Att
massmedia inte uppmärksammade
oss är anmärkningsvärt dålig jour-
nalistik. Att över hundra kända
kulturpersonligheter stödde oss i ett
upprop förmedlades aldrig till
allmänheten. Vi kämpade till 1992,
då vi la ned verksamheten och vår
tidskrift Äpplet.”
Jag tänkte att det här inlägget kunde
intressera dig som gammal lärare.
Instämmer du?

Apropå Nobel, namnet: Alfreds far-
far(?) hette Jönsson(?) och var
smed(?) i skånska Nöbbelöv. Han
tog sig namnet Nobelius, vilket är
latin och betyder “ifrån Nöbbelöv”.
Senare generationer förkortade
namnet till Nobel. Visst hade det
varit kul om Nobelpriset i stället
hetat Jönssonpriset. Men det är
klart: Nobel låter mera nobelt.

Din avsky för julen får mig att
tänka på en scen i filmen Flicka och
hyacinter: Vid juletid får den bohe-
miske konstnären Anders Ek ett
raseriutbrott: svär och domderar,
och fräser med eftertryck . . . och så
dessa små, elaka, äckliga barn som
sjunger i radio - fy faan!
Men riktigt så illa är det väl inte för
din del?
/ebbe

A1212
Sb8 - c6
Mycket trevligt (eller tråkigt) att
läsa vad du citerar från Arne
Helldén! Jag minns hans förening
och även Äpplet - åtminstone frag-
mentariskt. Jag har precis samma
åsikter. Det var i den vevan - början
av 90-talet som jag tyckte att jag
fått nog. Skolan blev mer och mer
en flumskola där man mest snack-
ade och snackade och heder, kun-
skap, rent spel och en massa andra
värderingar skrotades. Jag minns
mina fighter med skolledningen -
jag vägrade att följa alla direktiv om
vad jag skulle göra, hur det skulle
göras osv. Jag var en mycket
besvärlig person.

Inte kan du tänka dig att dela ut
JÖNSSON-priset! Jönsson har verk-
ligen ingen klang - hur ofta har det
inte använts i filmer - “jynssen
lelle”?! Hade ingen aning om namn
och ursprung - när det gäller Nobel.

En härlig replik från en som kan
säga den med inlevelse! Anders Ek
hade rätt inställning och jag känner
d j u p  s ym p a t i  m e d  h a n s
konstnärssvada. Men - nej, jag
skulle nog aldrig uttrycka mig så
där - så illa är det inte. Men visst är
Julen den maximala förljugenheten
på många områden! På tal om film:
Har jag berättat att jag sett Chaplin
som Diktatorn? Köpte den på DVD
och ser gärna vissa scener många
gånger.
/alf

E1212
d2 - d3.
Namnet Nobel igen: kan undras om
man i Malmö fortfarande säger
“Nåbelvägen” och “Nåbeltorget”
som man gjorde i min barndom.
Antagligen associerade man inte till
Alfred utan till adjektivet.

Försök att få tag i Chaplins Mod-
erna tider också!
/ebbe

A1213
Sc6 - a5
Talade man på det sättet i Malmö
då du var ung? Jag har inget minne
av att jag någonsin hörde det - och
då var jag ändå ganska ofta i
Malmö.  Och  åkte MG på
Nobelvägen. Fast vi hörde kanske
ingen malmöbo.
I dag är en satanisk huvudvärksdag.
Vet inte riktigt vad jag säger eller
gör. Halleluja.
/alf

E1213
Lc4 - b3.
Jag har visserligen inte huvudvärk,
men jag känner mig ovanligt vissen
idag. Dessutom är jag gräsänkling
sedan torsdag. Inger är på nöjesresa
i Stockholm tillsammans med en
kollega, Evi, och kommer inte hem
förrän på måndag.

Livet har blivit fruktansvärt trist.
Det känns likgiltigt. Jag tror jag
dödar mig själv snart.
/ebbe

A1214
Lf8 -g7
Här ska fan imej inte tas livet av
någon! Vem ska jag då spela schack
med? Och vem skall jag reta mig på
- som inte fattar vikten av över-
naturlighet, biorythm, flygande tefat
och andra väsentliga ting? Det är
klart - ibland önskar jag att du
kunde skriva och berätta mer om
sådant som jag inte kan eller vet -
som t ex om Nobel, Tegner eller
annan humanistisk kunskap som
ligger utanför mina domäner. Även
om jag ibland inte kommenterar,
ska du veta att jag har stort nöje av
dina erinringar. Och du borde inte
ha besvär med tiden som det ofta är
för mig när det gäller att komma
igång - och fortsätta.

Köpte du någon DVD-spelare? Om
du skall inhandla filmer kan jag
rekommendera
http://www.dvd.se
som levererar snabbt och billigt.
Diktatorn köpte jag i deras nätbutik
en lördag och på måndagen låg den
i brevlådan! 17:- i frakt och faktura
per 10 dagar.
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Historisk dag i dag! SADDAM
infångad i sitt hål - som den äckliga
råtta han är. Kanske kan man nu
hoppas på att terroristerna i Irak
skall trappa ner sina attacker - när
dom vet att dom aldrig får tillbaka
sina glansdagar i tortyr och förtryck
igen. Ja - det var länge sedan man
dansade och sjöng på Bagdads
gator.

Du fyller år den 28/2 eller hur? I så
fall har du i dag en känslomässig
störning i dag, en pessimistdykning
i tillvarons grumliga hav - allt
enligt WinBio. Så kom igen! Upp
över ytan och spotta ut guldfisken
Vanja! Tänk på alla andra stackars
djävlar som svälter och plågas av
sjukdom och tortyr! Det brukar jag
försöka när det som värst - fast det
hjälper dåligt.

Någon annan gång skall jag berätta
vad jag brukade säga till dem bland
mina elever som pratade om själv-
mord. Inte vet jag varför, men ingen
gjorde det.

Och så måste jag bifoga KLOCKAN
med stort C. Begriper inte hur man
kan fixa något så smart!
/alf

E1214
Sg1 - f3.
Nej. jag har ännu inte köpt någon
DVD-spelare. Jag vet inte, jag har
knappast plats med ytterligare en
apparat på tillgänglig plats. Kanske
kan jag ta bort den befintliga videon
och ersätta den med en kombinerad
video-och DVD-spelare - om en
dylik är uppfunnen. Vet du?

Nu vänds ett nytt blad i Iraks
krigshistoria. Vad kommer att stå
på nästa sida?

Den bifogade Klockan fattade jag
nog inte. Jag snurrade med musen,
men inget hände mer än att texten
färgades blå. Hur ska jag göra och
vad ska effekten bli?
/ebbe

A1215
Lc8 - d7
Klockan: Netscape och andra
browsers försöker öppna en htm-fil

som text och det går inte med
denna. Man ser bara textdelen i
filen. Om du ser en ikon med ett
gem i allra överst i mailet, så ska du
vänster-klicka på den. Då ser du en
ny ikon, Clock.htm. Dubbelklicka
på den så kör klockan i gång.
Mycket smart kod!

Så vitt jag vet så finns det inga
kombinationer Video/DVD. Men
visst kan du få plats med en snygg
liten pryl till!

Så har spelet om Irak gett upphov
till olika miner - bett i surt äpple för
franskar och tyskar. Vårkänslor för
olika fraktioner i Irak - här ska
fajtas om makten!
Terroristerna: Nu smäller vi av alla
bomberna direkt!
Bush och republikaner: Får vi tag i
den andre också sitter vi säkert i
fyra år till! Hurrah!
Och så förstås alla vanliga
människor över hela världen och i
Irak som en kort tid kan glädjas åt
en mördares fall. Jag tror inte att
det blir så mycket bättre i landet.
Kanske blir det i stället fler irakier
som sprängs i bitar, kanske
inbördeskrig. Om man mot
förmodan skulle få ordning på detta
land och införa demokrati och re-
spekt för varandra - ja då är
undrens tid inte förbi. Men jag
tvivlar. Aldrig kan det bli drägliga
förhållanden mellan människor där
religion och känslor styr.

Vi - eller rättare Peter Olson,
PK-data - håller på att ta fram en ny
funktion där FastCAD är inblandat.
Det handlar om att koppla våra
CAD-ritningar ihop med GPS i en
handdator  för  att få över-
ensstämmelse mellan rikets kartnät
och ritningens koordinater. Enligt
dom som begriper det hela på
byggbolagen är det en fantastisk
framgång och det finns inget
liknande någon annan stans. Först -
tydligen! Så jag har beställt en
GARMIN GPS för att kunna hänga
med i utvecklingen. Skall bli spän-
nande att ta reda på om huvet
fortfarande duger till att lära nytt.
/alf

E1215
Sf3 - g5.
Klockan fungerar fortfarande inte.
Det händer ingenting, när jag
klickar på ikonen.

Kopplingen CAD-GPS saknar jag
kunskaper att fatta. Men det låter
intressant - för dig.
/ebbe

A1216
Sa5 - b3
Där rök ett mail iväg av misstag!
Jag provade om jag kunde visa dig
klockan på ett annat sätt och det
fungerade. Länken
http://www.agema.se/Clock.htm
fixar det hela - men visst är det
bättre om du kan se den via egen
dator i stället för via nätet. Tala om
för mig om det inte fungerar när du
klickar på länken!
Julen närmar sig med stormsteg,
men jag har varit ute i god tid och
har väl egentligen inte så mycket att
jäkta med just nu. Och kunderna
har också fullt upp verkar det för
det ringer sällan. Och snart vänder
det! /alf

E1216
a2 x b3.
Inger hjälpte mig att ta fram
Klockan via Explorer. Jo, smart.
Hur kan man komma på en sådan
idé? Är upphovsmannen känd?

Idag har jag även varit och köpt
innegran. Kungsgran skulle det
vara, mente makan, ty den barrar
mindre. 225 kr kostade trät. Hur gör
du? Är du kanske ute i skogen och
fäller själv?
/ebbe

A1217
c7 - c5
Jag fick klockan från Ahlbins
Patentbyrå, men ingen tycks veta
vem som totat ihop den.

Finns det Drottninggran också?
För länge sedan, när Blomstrand
och Birgits mamma levde, hade vi
diverse jultraditioner. Dit hörde att
vi stöpte ljus hos Blomstrand och åt
speciella smörgåsar - bl a en med
gubbröra, som var mycket god.
Före jul åkte vi ut i terrängen
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någonstans och letade reda på
varsin gran. Det tog en fruktansvärd
tid innan Birgit var nöjd och för det
mesta hade vi gått miltals i djup
snö. Efter detta äventyr var alla
bjudna till Syster, som serverade
glögg och kaffe med goda
smörgåsar.
Numera har vi bara utegran och den
har under flera år levererats av en
familj som torgar vissa dagar i
Eksjö. Nu har också detta par
pensionerats, men hittills har de
kommit med en snygg gran vid
Advent. Tidigare tog dom 60:- för
detta men i år, som var deras sista,
ville de inte ha något eftersom dom
ansåg att dom fått så många julklap-
par tidigare.
Osby verkar ha samma priser som i
Arizona - min brevvän betalade
100$ i fjol.
/alf

E1217
0-0.
Dina tidigare jultraditioner lät rik-
tigt trevliga. Roligare förr? Hur ska
ni fira jul i år? Kommer Pia och
Kjelle som i fjor?

Nu ska jag skriva några julkort. Du
och jag utväxlar väl julhälsningar
endast via nätet?
/ebbe

A1218
h7 - h6
Jo, det var nog roligare förr. Ända
sedan Birgits mamma dog har vi
firat jul hos Pia & Kjelle i Stock-
holm -och så blir det även i år. Om
man bara slapp att vara på ständigt
dåligt humör. Jag känner mig sur
och arg alldeles för ofta.

Birgit skriver julkort men jag gör
det aldrig. Kanske för att jag har en
viss aversion mot Julen. Bilsäljaren
ringde i går. Nu tror han att bilen
kan levereras efter nyår. Kanske blir
det roligt.
/alf

E1218
Sg5 - f3.
Humöred, ja. Har du läst de senaste
teorierna? Man kan bli sjuk av
dåligt humör. Det rör sig om s k

psykosomatiska sjukdomar. Och
tvärtom - man kan bli friskare av att
skratta; då frigörs de hälsosamma
endorfinerna. Man borde kanske
skaffa sig en smittande, s k sk-
rattskiva.

Jaha, jag mindes fel: Ni åker till
Stockholm i jul och inte tvärtom.
När är du tillbaka i Eksjö?
/ebbe

A1219
Ld7 - c6
Jodå, jag känner till alla dessa
teorier om psykosomati och om hur
man kan vända på den vanliga
föreställningen om orsak och verkan
när det gäller t ex varför man
skrattar eller gråter. Fast jag svär
för det mesta.
Vi åker till Stockholmet under tis-
dagen, men när vi kommer tillbaka
har jag ingen aning om. Jag brukar
inte ha något att säga till om i
sådana sammanhang.
/alf

E1219
Tf1 - e1.
Har idag funderat på: - att politik
handlar mycket om retorik. Hur en
agitator så kan ryckas med av sin
egen retorik, att realia skyms eller
går förlorade. Agitatorn blir dema-
gog. Hitler är naturligtvis ett para-
dexempel på detta. Han pratade
bara gallimatias, men blev så
hänförd av sin egen retorik, att hans
tal rev ner ovationer av bifall
(Chaplins Diktatorn är en underbar
ironi).
Men våra nutida politiker går inte
heller av för hackor. De är på sätt
och vis mer lömska, eftersom de
inte skriker utan talar “rart”, och på
så vis är svårare att genomskåda
och avslöja. De blir dessutom sty-
lade av experter, etc. De ställer upp
i allehanda soff- och lekprogram i
TV. När ex-vis Erlander drog en
vits i Hylands Hörna hoppade SAP
u p p  f l e r a  p r o c e n t  p å
väljarbarometern. Etc, etc. Sedan nu
kapitalismen och marknadskrafterna
fått överta makten, r iskerar
demokratin att devalveras till ett
slags dokusåpa, där de politiska

budskapen reducerats till retorik -
och massmedia spelar med.

Målar jag f-n på väggen, tycker du?
/ebbe

A1220
Dd8 - c7
Det är väl en ganska snäll fan du
målar på väggen i så fall.
Jag tänker på andra idioter av
samma kaliber - t ex Mugabe i
Zimbabwe. Hur kan man bli så
totalt bombad i hjärnan som han?
Och hur kan Sydafrikas Mbeki
stödja honom?
Retorik, styling, manipulering, sta-
tistik, m m - allt går ut på att vinna
makt just i en demokrati. I en
diktatur behövs inte allt detta, dikta-
torn sitter tryggt ändå. Ändå är
demokratin den minst usla av
prövade styrelseformer och marknad
och kapitalism vinnare gentemot
planhushållning och statlig styrn-
ing. Eller?

För att tala om annat - positivt -
Kahdaffi har lovat skrota sina
domedagsvapen och finnarna tänker
bygga kärnkraftverk. Kanske vi kan
få köpa ström därifrån?
Har det hänt något mer? Slöjan
förbjuds i franska skolor. Men
atisemitismen breder ut sig - nu
finns två hatkanaler som muslimer i
Sverige lätt får in med en parabol.
Där kan man gotta sig åt den tjusiga
serien Diasporan i 29 avsnitt - t ex
hur den lille pojken Josef får halsen
avskuren och blodet tappas i en
behållare för att sedan användas i
judiskt matse (pesaschbröd).
Eller hur en jude starffas för att han
gift sig med en kristen kvinna - hett
bly hälls i halsen på honom, man
skär av öronen och mördar honom
till slut.
Det dröjer nog tyvärr inte länge till
att Hitlers metoder kommer att
användas igen - skall vi gissa 50 år
när muslimerna förökat sig
tillräckligt.
Men HU, så får man inte säga om
alla dessa snälla mohammedaner
som går där i sina vida byxor och
väntar på att Profeten skall
återfödas av en man och börja
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skrika där nere i byxmörkret.

GOD JUL!
/alf

E1220
Lc1 - f4.
Man kan nog inte uttrycka sig så
kategoriskt som jag gjorde i mitt
förra mail: tillvaron är alltför kom-
plex för det. Ehuru: vi som bryr oss,
bör hållas räkning för detta. Kanske
är vi den sista generationen som gör
det. Framöver kan det vara risk för
att det blir Real Virtuality, New Age
och annat snömos för hela slanten.
Nå, nu kom jag ut på svag is igen.
Men ta det bara för vad det är: en
reflexion.

Det du skriver om de muslimska
hatkanalerna, Diasporan, etc. kände
jag faktiskt inte till. Men det är ju
rasism och hets mot folkgrupp!
Griper inte myndigheterna in?
/ebbe

A1221
Sf6 - h5
Nja, jag tror nog inte att vi är den
sista generationen som bryr sig.
Risken finns att det kommer att bli
ännu större anledning att bry sig.
Och frågan för mig är: Bryr jag mig
verkligen?
Jag som tycker att mänskligheten är
en bakteriekultur på ett stoftkorn i
rymden. Jag önskar att jag hade ork
att förklara hela min världsbild - det
blir mest tankar om natten när jag
l i gger  va ken  -  a l d r i g  en
sammanhängande redogörelse.

Den som skrev om muslimparabol-
erna hade samma tanke som du -
för HELVETE! detta är ju hets mot
folkgrupp! Men i denna ankdamm
kan man bara torgföra rätta åsikter
och idag handlar det om att vara
smeksam mot muslimer - inte att
försöka vara objektiv i konflikten
mellan araber och judar.
Så är det självklart - judar ÄR
intelligentare och smartare än andra
folk och det har alltid väckt avund
och ilska. Vem har hört en pales-
tinier våga säga sin innersta åsikt -
att det är skönt att ha jobb hos

judar, att det kan vara tryggt med
ordning och reda - att slippa religio-
nens alla bud. Så länge HATET och
avunden regerar kommer det aldrig
att bli någon fred där nere.

Nu har vi varit inne hos grannen
och druckit öl och bytt julklappar,
så nu tänker jag slappa och dricka
mer. /alf

E1221
Lf4 - h2.
Enligt min mening har du för svart
syn på mänskligheten. Även om vi
är en bakteriekultur, så är det
skillnad på bakterier och bakterier.
En del tror jag rent av, att du kan
älska. Än fler kan du beundra och
högakta. Många kan du respektera
och majoriteten kan du till nöds
tolerera. Oddsen för att Det goda,
Det sanna, Det rätta och Det sköna
ska segra är kanske inte överdrivet
höga. Men det måste ju vara varje
anständig människas plikt att verka
i den riktningen. Eller vad menar
du? /ebbe

A1222
Dc7 - b6
Visst har jag en svart syn på
mänskligheten. Men för mig finns
det flera olika utsiktspunkter. Det
du skriver om att det är vars och
ens plikt att verka för alla goda
saker skriver jag under på utan
minsta tvekan. Faktum är att jag
tycker att det är den - från vissa
synvinklar - enda verkliga menin-
gen med livet - att kämpa mot
ondska, dumhet osv. Att vara
hjälpsam och allmänt hygglig. Att
skänka pengar till goda ändamål i
mån av råd. M m.
Medan jag var lärare hade jag goda
chanser att påverka och gjorde det
verkligen - jag har fått flera
vittnesbörd om detta. Numera har
jag en annan kontaktkrets och visst
försöker jag påverka och diskutera
när man frågar mig till råds. Och
jag begriper inte resonemanget om
etik och moral och hur den påverkas
av vad andra gör.
-Kan dom vara så giriga, så kan jag
göra likadant. Lura sjukkassan.
Knycka en sak på snbbköpet. Alla

är sig själv närmast. När jag hör
detta brukar jag säga
- Tycker du att det är fel? Och ändå
vill du göra så bara för att någon
annan skurk gör så? Du vill alltså
bli sådan som du ogillar?
Det skulle aldrig falla mig in att
göra något - gott eller ont - bara för
att någon annan gör så. Det måste
finnas en tankemässig motivering
till en handling. Men kanske kan
svartsynen bli mörkare inför en del
fenomen.

Men detta är i det lilla, nära
perspektivet. Ser du mänskligheten
på sitt klot i universums skala blir
allt annorlunda. Alla begrepp och
definitioner, värderingar och synsätt
som dessa klotvarelser har gjort till
sina blir bara en liten variation i
den palett av kulturyttringar som
finns spridda över alla andra be-
folkade stoftkorn i kosmos. Men du
tror kanske att VI är helt ensamma i
världsrymden eftersom det inte
finns VETENSKAPLIGA bevis för
motsatsen?
I min värld finns det ett
oöverskådligt antal intelligenser på
olika nivåer med olika uppgifter/
möjligheter - eller hur man nu skall
uttrycka det. Vad skall man tänka
om vår genforskning? Två gener
skiljer oss från aporna. Det verkar
att vara lätt att skapa märkliga
modeller om man bara har den rätta
legogenlådan. Kan du inte höra
diskussionen - och kanske vadslag-
ningen - på Förvaltarskeppet när
dom utfört sitt uppdrag?
-Visst - vi misslyckades till en del
med AIDS. Den blev ingen
katastrof. Men den här nya? Det
borde bli lite svårarare!
-Ha - hur vet du att vi inte fått
uppdraget för att sporra dom i sina
ansträngningar? Nu kommer dom
kanske fortare till nästa nivå. Vill
du slå vad?

Berglin håller sig till rätt nivå - se
nästa sida
/alf
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E1222
Ta1 - a2.
Varmt tack för  julklappen!
Dessvärre hinner jag inte skicka
någon till dig. Få se om jag kan
hitta på någon lämplig framöver.

När det gäller dina universella fun-
deringar kan jag inte följa dig. Hur
kan du vara så säker på att det finns
liv på många andra planeter, när det
som du säger saknas vetenskapliga
bevis därom? Vad stöder du dina
teorier på?

GOD JUL!
/ebbe
Inger hälsar att hon tycker om
julen!

A1223
God Jul på er i Osby! Hoppas att ni
får en fröjdefull högtid med många
glädjeämnen! Nu drar vi iväg till
Stockholmet. Schackdrag hinner jag
inte med.
/alf

A1227
0 - 0
I dag gick det undan från Stockhol-
met. 2 tim 50 min för 32,5 mil är
inte så dåligt.

Du har svårt för att följa mina
universella funderingar? Kanske du
har lättare att följa alla dessa reli-
gionspratare som finns överallt? In-
gen vågar tvivla på GUD eller? Att
gå i kyrkan, ta nattvarden, att be till
alla potentater gör ju bevisligen
större delen av mänskligheten utan
vetenskapliga bevis.
Det finns dom som tycker att logik
och bondförstånd inte är så dumt -
och jag tillhör den typen. Så jag
stöder mina teorier på logik och
kunskap.
Inte många religionssvärmare kan
säga det samma. SvD har i dag tagit
in en julbetraktelse av pastor Sten-
Gunnar Hedin, som bl a skriver:
“Om den Helige Andes befruktning
av Maria tvättas bort i modern
teologi försvinner ockå kraften, gu-
domligheten, ja, Guds förmåga och

önskan att upprätta och befria
människan.” Han tror också på
ÄNGLAR - vad det nu är för
mystiska varelser.
Hur kan tänkande människor med
tillgång till KUNSKAP hålla på
med religiöst dravel? DET begriper
jag inte. Vetenskapliga bevis?
BLAhaBLAha.
/alf

E1227
Dd1 - c1.
Hemma igen således. Och fort gick
det, i drygt 100 knyck. Inte illa
-eller också är det det.

Gud igen: Kanske har Voltaire rätt
när han säger: “Finns det ingen
Gud, måste vi uppfinna en.” Nog
verkar behov föreligga. Möjligen är
det därför så många trots allt
bekänner sig till en religion. Dessu-
tom vill man ha något som höjer sig
över det vardagliga; något som kan
tyckas ge livet en mening.

Jag har funderat över den nya
bibelöversättningen. Du vet: man
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har gjort språket mera vardagligt.
Jag undrar om inte detta är ett
misstag. Religion är till sitt väsen
obegripligt och blir inte mera
begriplig av ett prosaiskt språk,
kanske snarare tvärtom. Vidare
riskerar man att poesin, mystiken
går förlorad.
Jag förstår fortfarande inte, vad dina
“befolkade stoftkorn i kosmos” har
att göra med bondförstånd, logik
och kunskap att göra.
/ebbe

A1228
Tf8 - d8
Blir nog bara ett drag. Lyssnar på
nobelpristagarna just nu - och de
förklarar ganska bra vad som menas
med att använda logik och kunskap
för att finna förklaringar på data
som förefaller obegripliga.
/alf

E1228
Sc3 - e2.
Idag har jag läst ut Djurfarmen, av
George Orwell, vilken handlar om
Stalins terror. Sedan läste jag första
kapitlet i Coetzees I väntan på
barbarerna, som handlar om grym-
het, tortyr och förtryck i Sydafrika.
Därefter såg jag på TV2 Spionerna
från Cambridge, som bland annan
djävulskap även innehöll tyskarnas
terrorbombning av Guernica 1937.
Jag fortsatte direkt med Pojken utan
ansikte, som handlade om USA:s
terrorbombningar med fosfor i Viet-
nam.

Sen kände jag mig spyfärdig. Var
kommer all denna ondska ifrån?! Är
människan så genomusel? Eller dir-
igeras ondskan ifrån de du kallar
“skaparna”? I varje fall är det
omöjligt att tro på en allsmäktig,
kärleksfull Gud.
/ebbe

A1229
Ta8 - c8
“I varje fall är det omöjligt att tro
på......”
Jag håller med dig helt och hållet!
Beträffande Voltaire och hans gud
så håller jag med delvis - kanske
kompletterat med orsaken till guds-
begreppet. En varelse som kan
tänka och uppleva sin egen död och
utplåning står inte ut! Hon står inte
ut med orättvisa, ondska, elände,
smärta och annat otrevligt och
därför måste hon förklara för sig
själv. Och eftersom hon är helt
egotrippad så blir det en sorts
obegriplig GUD av något slag -
ibland straffande, ibland kärleksfull,
ibland god, ibland ond - osv. Reli-
gion och tro är ett MÅSTE för den
som inte har tillräcklig fantasi och
ödmjukhet.

Du funderar över språket i religio-
nen. Visst förlorar flosklerna och
fjanteriet sitt skimmer av ett enkelt,
förment begripligt språk. Allra bäst
var det när predikan hölls på latin
och inte en enda besökare begrep ett
skvatt. Då kunde man tala om
mystik, posei och mirakel. Det är
verkligen inte lätt att förklara
jungfrufödsel, Den Helige Ande,
Treenigheten med Gud, Sonen och
Anden på skånska eller stockholm-
ska. Numera borde väl feministerna
fordra att även Dottern kunde få en
plats i solen - eller Anden är kanske
kvinnlig? Vem begriper förlåtelse,
synder, nattvarden? Hur kan en
tänkande människa delta i symbol-
isk kannibalism? För att nu bara
tala om en religion.....

När det gäller min världsbild är det
nog meningslöst att jag försöker
förklara. Jag kommer ändå att vara
obegriplig eftersom jag rör mig med
andra värderingar, föreställningar
och måttstockar.
I Stockholm föreläste jag en del för
Kjell och hans föräldrar, men prob-

lemet är att dels kan dom inte
bibeln, har inte samma kunskaper
om arkeologi och historia eller har
läst så många suspekta böcker som
jag har, dels lägger den s k veten-
skapen hinder i vägen. UFO?
Rymdskepp? Varelser från andra
planeter? Tönten Däniken? Nej, det
är bäst att göra en rolig historia av
allt ihopa och låta människor
våndas med sin religion och sina
gudar.

Du var spyfärdig efter gårdagen.
Men varför ser du på en film om
dessa spioner? Varför leta reda på
allt elände som visas i den svenska
eländestelevisionen - när man kan
välja?
Nobelpristagarna var tänkvärda.
Varför skall man plåga sig själv?
Jag har nog av att värja mig från
tankar på hur det känns att begravas
levande i lera och tegel som alla
dessa stackare i Bam fått genom-
lida. Då är fantasin en förbannelse
och jag känner en stark önskan att
få säga någon skapare ett sannin-
gens ord om rätten till en snabb död
- även för obetydliga bakterier.

I morgon åker vi till Sune i
Tjörnarp.
/alf

E1229
Se2 - g3.
Du - jag tror att vi saknar religiös
begåvning.

Gott Nytt År!
Ebbe

A1230
I all hast Sh5 - f6

Gott Nytt 2004,
Ebbe & Inger!
/alf
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