
Internet mail Ebbe - Alf maj 2004
E040502
Tf3-g3.

Mja, det blev mera vedhämtning (i
skogen) än vederkvickning.

Vilken sorts starköl dricker du nu-
mera? Och vad är Dolcontin?

Det är sent och jag är rejält trött och
sömnig.
/ebbe

A040503
Se5 - g6
Starköl? Three Hearts 5.5% eller
7.2 var det öl som vann i min stora
test för något år sedan.
Dolcontin? Jag har kvar svärmors
gamla tabletter som hon tog mot
svåra smärtor. De innehåller 30 mg
morfin enligt deklaration, men
eftersom de är åtskilliga år för
gamla så är nog verkan ganska
försvagad. Nå, jag skall skaffa rik-
tiga doningar när dom tar slut.

Häromnatten låg jag och funderade
över POSTULAT och kom på två st
som jag gärna skall utveckla någon
gång.
1. Alla människor är födda olika.
2. All religion är av ondo.
Satte du i halsen?
/alf

E0503
Lc7 - b8.

Du får gärna utveckla dina Postulat,
så får vi se vad jag kan bidra med.

“Min mor kunde förklara allting så
bra. Livet är som en chokladkar-
tong, sa hon; man vet aldrig vad
man får” (Forrest Gump).
/ebbe

A0504
a7 - a6

Postulat, ja. Anta nu att man drar
konsekvenserna av en viss insikt -
hur påverkar det då exvis åsikter
inom politiken?

Alla människor är födda olika.
De är från början olika till kön,
hudfärg, längd, vikt, intelligens,
karaktär, osv, osv. Varje människa
är unik, så unik att man kan
särskilja dem via fingeravtryck eller
ögondiagnostik eller numera- via
DNA. Varje försök att generalisera

eller att utforma t ex medicin, lagar,
föreskrifter, religion och andra sty-
rmedel som skall gälla ALLA måste
nödvändigtvis skapa orättvisor och
felaktiga reaktioner. Alla försök att
likna människan vid en mekanism
med vissa, gemensamma egenskaper
kommer att misslyckas. Alla poli-
tiska system måste grunda sig på
generella regler och därav följer att
alla sådana system måste misslyckas
i sina syften. Det man kan diskutera
är graden av misslyckanden och det
finns åtskilliga exempel att jämföra
-allt från idiotiska skräcksystem till
sådana som är så lite misslyckade
att människor dras till dem.
/alf

E0504
Tg3-d3.

Visst, t o m smaken är olika. Men
våra basala behov är likartade,
vilket våra samhällen bygger på.

Mer tankemöda orkar jag inte med
ikväll. Trött och sömnig.
/ebbe

A0505
Lg7 x c3
Ingen tankekraft här heller - dagen
har varit usel ur huvudsynpunkt.
/alf

E0505
Td3-d8!!

Är våren kanske en besvärlig tid för
dig med pollen och dylikt?

Har du nu gjort, om ej slarvsylta, så
kaffeved av Fingalson?
/ebbe

A0506
K68 - g7
Nej våren har nog aldrig påverkat
mig med pollen - så vitt jag vet.

Björken Fingalsson står kvar i all
sin djäfliga prakt. I år har den
draperat sig med 2 miljarder långa,
äckliga hängen, som skall sprida sitt
avfall över vårt hus, tomt och alla
skrymslen. Som om den vore synsk
har den redan fällt en stor del -
kanske för att i sin iver tro sig
kunna producera ännu mer - i
väntan på Kran-Kalle. Denna per-
son har ännu inte uppenbarat sig.
Anledningen är problem med den

nya 18-meters-kranen, som krånglat
och läckt olja. Troligen under
påverkan av björken Fingal. Nåja.
Den djefla björken skall ner, om jag
så skall börja i toppen och såga den
i småbitar uppifrån.

Varje dag arbetar jag i trädgården
för att på sikt slippa i från en del av
detta slavgöra senare år. Jag bär
sten, gräver upp och flyttar växter
så svetten rinner. Har köpt täckbark
(16 säckar) för att i fåfängt hopp
begränsa ogräset mellan spirea-
buskar. Fy tusan för natur.
/alf

E0506
Lb8-d6.

Det låter smart med täckbark. Har
du prövat det tidigare?

Är det du eller grannen som lejt
Kran-Kalle? Det låter durt.

I kväll har vi varit i Häsleholm och
sett Carl-Einar Häckner. Publiken
jublade. Men inte jag. Han var
pinsamt gluttig och fjantig, tyckte
jag. Jag blev mest nervös och äcklad
a v  h a n s  “ k on s t e r ” .  E f t e r
föreställningen hörde jag flera som
sa: “Jag är hes av skratt!” Du har
rätt: Vi är verkligen olika. Men det
känns inte bra, att vara negativ. Det
gör mig förstämd.

Mitt larm har fått fnatt inatt: det
piper i dosan var 10:e sekund. Har
gjort som det står i handboken, men
det hjälper inte. Tekniken har sina
avigsidor.
/ebbe

A0507
f7 - f6

Nja, tidigare har jag använt flis från
en sån där kvarn som man
finfördelar grenar och annat skräp.

Grannen äger björken och det är
han som beställt Kran-Kalle, som
inte kom i dag heller.

Vi har prcis samma åsikt när det
gäller Häckner. Visserligen har jag
inte sett honom live men det räcker
med det jag sett på TV. Märkligt att
vi har samma upplevelse - äckligt,
fjantigt, pinsamt, med tanke på
andra s k roligheter som vi har
olika uppfattningar om.
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Är det ett brandlarm du talar om? I
så fall är väl pipen tecken på att
batteriet skall bytas. Om du har
gjort det och larmet fortfarande
tjuter, så är det troligen fel på
batteriet. Detta är mycket vanligt
om man köper på ett ställe med låg
omsät tn ing.  Har  du ingen
spänningsprovare? Tekniken är det
nog inte fel på.

Jag har köpt en JackRabbit 4 - en
DVD-brännare och -spelare, som
jag kan koppla till TV eller dator
och trixa väldigt mycket med. Allt
enligt reklamen.
/alf

E0507
Dg5-h5.

Nej, det var huslarmet. Batteriet
förmodligen slut. Har ni huslarm?

Nu ropar Inger, att filmen börjar.
/ebbe

A0508
b7 - b5

Letade genom mina bokhyllor på
jakt efter nåt roligt att läsa och
hittade en pocket: GUD VET av
Joseph Heller. Inget minne av att
jag läst den tidigare och det var
skada - den visade sig vara otroligt
rolig och tankeväckande. Känner du
till den? Om inte så rekommenderar
jag den på det varmaste.

Det är kung David som spånar hela
tiden - på sid 51 klagar han över
Herren och hur Han behandlat
judarna på tal om det Förlovade
landet:
“Just ett snyggt Förlovat Land.
Honungen fanns där nog, men
mjölken hade vi med oss tillsam-
mans med våra getter. Åt folket i
Kalifornien skänker Gud en magni-
fik kustlinje, en filmindustri och
Beverly Hills.Åt oss ger Han sand.
Åt Cannes ger Han en flott filmesti-
val.Vi får PLO. Våra vintrar är
regniga, våra somrar heta. Till folk
som inte ens kan dra upp et arm-
bandsur skänker Han hela oceaner
av olja under jord. Åt oss skänker
Han bråck, hemorrojder och an-
tisemitism.”

/alf

E0508
Dh5-f3.

Gud vet av Joseph Heller har jag
läst för många år sedan. Minns bara
att jag tyckte den var bra. Vi har
den i Undenäs.

F ö är jag för trött och sömnig att
kunna skriva något. Se klockan!
/ebbe

A0509
Lc3 - e5!!!
Ja, vem är inte trött och sömnig
även om klockan är bara barnet?
Det blir man efter att ha släpat
stenplattor, grävt upp ogräs och
fjantat runt i naturen i fåfänga
försök att få ordning på den.
Ogräsättika är toppen!
/alf

E0509
Ld6xe5.

Idag har jag städat balkongen, ren-
sat hängrännorna, planterat om
växter, klippt en bit gräsmatta (tills
en regnskur kom), slagit kirskål
med lie, klippt bort vissna buskde-
lar, rensat ogräs samt vattnat. Kort
sagt: man har arbetat och är trött.
/ebbe

A0510
De6 x e5!!!
Ja, lutherskt arbete är det som håller
västerlandet igång. Här åskar det
som fan eller Tor själv så det är bäst
att inte använda dator. Två gånger
har strömmen försvunnit.
/alf

E0510
Df3-g3.

Jag har just inget att berätta idag.
/ebbe

A0511
Tyvärr måste jag döda-
De5 x g3!!!! och då tar du med
kungen - Kh2 x g3 och jag Tc4 x c2
Snart är det vinter....
/alf

E0511
Td8-d3.

Jag letar dvd-filmer. Minns/vet du
om Fellinis “81/2” är filmen om
Gesolina?
/ebbe

A0512
Tc2 x g2.... det hade du inte väntat?

Tyvärr frågar du en analfabet på
film. Och inte går det att hitta på
nätet heller. Vem var Gesolina?
Google pratar bara latinska språk
som ingen vettig människa begriper.

I dag har vi varit i Jönköping och
köpt dynor, stolar och en massa
prylar på Biltema. De har absolut
bäst ordning och trevligast priser -
samtidigt med hög kvalitet.

Nu skall jag snickra utebord.
/alf

E0512
Kg3xg2.
Jo, jag ser gaffeln. Ditt drag blir:
Sg6-f4!! Jag igen: Kg2-f3. Du igen:
Sf4xd3. Då ser jag ingen möjlighet
att fortsätta. Det får bli ett nytt
parti: e2-e4.

Jag skrev nog fel: damens namn var
nog Gelsomina. Men det hjälper
kanske inte.

Ett nytt utebord? Men du gjorde ju
ett i fjol!
/ebbe

A0513
e7 - e5
Se, det var något annat. Den damen
finns det åtskilligt att läsa om - titta
på länken. Det var La Strada som
hon förkom i.
http://www.italkult.com/archive/pro-
grammi/040304sv.htm

Jo, det behövs ett nytt utebord på
hjul och jag har en hel del mahogny
från alla fönster som jag bytt ut.
Och då kan man snickra nytt och ha
roligt.
Björken står fortfarande här och
hånler. Kran-Kalle-Lasse? har varit
här och tittat enligt grannen men
om det blir någon avrättning är nog
en öppen fråga. Löften från sådana
personer är lika mycket värda som
politikers tal om tillväxt.

Nu skall jag snickra.
/alf

E0513
Lf1-c4.

Idétorka, krasslig och på dåligt
humör.
/ebbe
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A0514
Sg8 - f6
Samma här.
/alf

E0514
Sb1-c3.

Alf, du som har tagit realen: Hur
tusan fungerar en kalkylator? För en
oinvigd verkar dess matematik
minst sagt gåtfull. Alltså: Jag söker
efter filmen “81/2” via Google. Som
första post kommer upp “81/2 =
40,5” (gäller även omvänt?) med
hänvisning till “Kalkylator”. Vah?!

Gräsänkling igen. Min favorithustru
har ånyo övergivit mig; denna gång
för ett riksteatermöte i Gävle i
dagarna trenne. Här har islam onek-
ligen en poäng: har alltid önskat
mig ett harem. Vore det inte så
genomskinligt kunde man konvert-
era.

Är jag då helt irreligiös? Inger tycks
mena, att det är barbariskt att helt
sakna religion; även de mest primi-
tiva folk har en religion, vilket höjer
dem över djurens nivå. Men mitt
intellekt spjärnar emot. Ehuru - och
svårt att klä i ord: jag kan få en
hisnande känsla vid tanken på till-
varons förunderlighet. Kanske kan
denna känsla kallas “religiös”? I
varje fall kan ingen förbjuda mig att
kalla den så. Eller? Möjligen ligger
jag nära taoismen i mitt tänkesätt.
/ebbe

A0515
Lf8 - c5
Ack, ack. Om du skriver 8 1/2 i
Google så hittar du faktiskt Fellinis
film. Den finns i alla fall på DVD
från Amazon .com. Men om du
skriver 81/2 så är det helt klart
40,5. Åttioett delat med två är väl
ett typiskt kalkylatorproblem.

Fy farao för harem. Och mullor,
muslimer och dylika figurer är väl
närmast en bra illustration på sin-
nessjukdom.

Nja, du är väl religiös tycker jag.
Du tror ju på så mycket och
funderar över tillvaron - och så kan
ju allt som antingen ligger utanför
det vardagliga eller omfattas med en
viss fanatism kallas för religion.

Och därmed blir man religiös. Då
tycker jag att jag är mer oreligiös i
vedertagen bemärkelse. Eller kanske
mer spektakulär eftersom jag antar
att det finns någon form av intelli-
gens bakom tillvaron, en intelligens
som betraktar oss och bakterier som
likvärdiga ur egen synpunkt.
Religion förutsätter väl någon form
av kontakt med gudomligheten,
möjlighet att påverka, beveka, förstå
eller begripa gudomen. Men det är
just detta som för mig är oerhört
primitivt och egotrippat. Historiskt
har vi dock gått mot mindre grad av
hybris och det är ju ett framsteg.
När man tänker på Kyrkans behan-
dling av exvis Bruno, så är det totalt
obegripligt hur tänkande människor
kunde vara så korkade. Eller ta
vilka religiösa trossatser som helst -
visst är bristen på eftertanke stor.

Mitt postulat står sig: All religion är
av ondo.
/alf

E0515
h2-h3.

Jo, jag såg detta vid en andra koll.
Det var ett exempel på division.
Men varför just detta tal bland
tusentals möjliga? Märkligt.

Menar du att islam är en sinness-
jukdom?

Har du funderat något om taois-
men? Den har ju ingen dogmatisk
kyrka.

Bilskrället har börjat bete sig.
Häromdagen fungerade inte start-
motorn, så jag fick ta bilbärgning
ifrån Älmhult. Allt väl med din
Renault Laguna?

På tal om bilar: Vart tog din Polo
vägen? Den kunde du ha sålt billigt
till mig - så hade du gjort en god
affär!
/ebbe

A0516
c7 - c6

Nja, så här är det: Du kan skriva t
ex 76*34/12.3+23/9.2 i Google och
du får svaret 212.581301, som är
alldeles korrekt. Dessutom får du
alla parenteser utsatta. Men efter-
som det är uträknat med kalkylator

så får du också hänvisning till detta
ord. Det finns inget som helst
slumpmässigt i datavärlden! Fast
jag visste faktiskt inte att man
kunde få svar dirket på matteprob-
lem i Google!

Nja, det var väl lite hårt. Å andra
sidan kan man fråga sig hur det står
till i huvet på MANLIGA personer
som går omkring i vida byxor som
dom tror skall hindra den återfödde
Mohammed att slå sig vid fram-
komsten. Det är naturligtvis lika
sinnessjukt som att utöva symbolisk
kannibalism för att få synder
förlåtna av en osynlig gud eller
gudsson. Men det är nog bäst att
hålla sådan åsikter för sig själv - att
tala om sinnessjukdom i denna
galna värld är kanske sinnessjukt?

Taoismen vet jag inte mycket om.
Kan du inte ge mig en sammanfat-
tning så slipper jag söka på nätet?

Lagunan går som ett spjut - som
Kjelle sa. Polon sålde jag till en
bilhandlare i en by utanför Nässjö.
Den bil du borde skaffa är Citroen
Berlingo - jag har fått för mig att
den är vettig i många avseenden. F
ö blir man alltid lurad i bilaffärer -
det bara är så.
/alf

E0516
Dd1-f3.

Ack, inte heller den här gången har
det “jumpats for joy”. Men så är
man väl heller inte en gräsänkling
av Povel Ramels kaliber.

Religionssnack igen. Möjligen kan
man vända på resonemanget och
säga, att utmärkande för primitiva
folk är just att de har (vidskeplig)
religion. Tips för en rabiat
motvallsgubbe som du!

I ett senare skede i mänsklighetens
historia fann överheten, att religio-
nen var ett utmärkt medel för att
hålla folket i schack (i vissa tider
kanske inte helt fel). På något vis
måste makten legitimeras och så
fick vi “Konungadömet av/med
Guds nåde”. Otaliga är de krig och
övergrepp som dessa gudsnådeliga
kungar har på sitt samvete. Opposi-
tionella reaktioner uteblev självfallet
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inte. Redan under antiken förekom
slavuppror (Spartacus, m fl). Bonde-
upproren har under tidernas lopp
varit många. 1789 kom den stora
franska revolutionen med sitt
skräckvälde; som följdes av kejsare
Napoleon. I modern tid har vi så de
kommunistiska och nazistiska revo-
lutionerna med sina skräckvälden.
Idag upplever många islam som ett
hot.

Makthavarna avlöser varandra och
nästan alla säger sig företräda Gud.
“Någon djävla ordning måste vi ha”
- tydligen. Men som hon sa, flickan:
“Vem i hela världen kan man lita
på?”

Vi skiter i toaismen ett tag! Jag
(även du!) måste läsa på först.
/ebbe

A0517
d7 - d5
Primitiva folk håller sig inte med
vetenskap och därför är det naturligt
att förklara fenomen i religiösa
termer. Vi, däremot, som dyrkar
vetenskap, kan samtidigt tro på
diverse gudar och hålla på med
lustiga ceremonier - på fullt allvar.
DET är primitivt.

Du har så rätt om makthavare
kontra religion.

Skall man spå lite? I Sudan, Dafour,
kommer inom den närmaste tiden
tusentals och åter  tusentals
människor att mördas, skändas,
våldtas, brännas, plågas osv medan
världen ser på och ojar sig - precis
som när de s k homo sapiens i
Ruwanda ostört kunde utöva etnisk
rensning. För inte är det väl tillåtet
för någon att gå in och förhindra att
en regim mördar sina egna
undersåtar? Det förbjuder folkrätten.
Så låt oss böna och be att man inte
slår eller hugger ihjäl allt för många
- och vi måste ju vänta och höra
efter vad de andra afrikanska sta-
terna säger - Mugabe t ex. På ett
ställe var det väl kristen milis som
mörade muslimer - i Sudan är det
tvärtom. Hurrah för religioner! För
övrigt ansar jag att all religion är av
ondo.

Toaismen är kanske ett alternativ -

det finns i alla fall författare och
mediafolk som verkar att trivas med
den.

/alf

E0517
e4xd5.

Det där med Muhammed och vida
byxor var mig obekant. Du
berättade så kortfattat, att jag inte
förstod riktigt. En gång till, please!

K a n n i b a l i s m e n ,  d v s
nattvardsgången, i kyrkan lär ha
ökat på sistone. För en tid sedan
talade jag med Kurt Svensson om
detta. Han trodde det berodde på att
folk är rädda. Ett svar som något
överraskade mig. Vad tror du?

Som du säger, är det fasansfullt med
allt krigande på jorden idag. Vad
världen framför allt behöver, är en
internationell rättsordning. Det
verkar vara helt nödvändigt, om den
här planeten ska överleva.

Taoismen kan vi kanske återkomma
till, när vi läst på. Jag läser: “För att
ens kunna börja förstå Tao, behöver
vi först veta, att Tao är det som man
inte kan förstå. - - - Tao kan inte
definieras, för Tao är allt och man
kan inte definiera något med sig
självt.” Är det djupsinnigt eller
måhända bara retorisk rappakalja?
Vi får väl läsa vidare.
/ebbe

A0518
e5 - e4
Måste erkänna att jag bara hört
historien om Muhammed och byxo-
rna. Det är inget som jag har läst i
någon vederhäftig bok. Alltså: Alla
rättrogna muslimska män skall ha
dessa fula byxor därför att det
någonstans i Koranen har förutsagts
att Profeten skall återfödas av en
man - ett verkligt mirakel. Och
därför kam man inte bära vissa
kläder - kjol, t ex - som skulle få
den lille Mohammed at slå huvet i
gatstenen, ja om han nu inte visste
vad som var upp och ner när han
kom ut. Nu kommer jag ihåg: Det
var Blomstrand, en ytterst beläst
man, som berättade detta för säkert
30 år sedan.

Tao får anstå - mitt huve är inte
lämpligt för intelllektellt arbete.
/alf

E0518
Sc3xe4.

Be mig inte redogöra för Tao! Det
är nog bäst att du läser och försöker
förstå själv. En reflexion bara: Det
sägs att ont och gott förutsätter
varandra; de är bara olika sidor av
samma mynt. Men bäddar inte detta
för värdenihilism?
/ebbe

A0519
Dd8 - e7

Av vad jag kan se på nätet om Tao
så handlar det om BALANS. Balans
mellan ont-gott, manligt-kvinnligt,
stort-smått osv på alla områden. Har
man problem - ta det lungt, sov på
saken. Ta dagen som den kommer.
Var dig själv, försök inte spela en
roll. Gör det du finner bäst, roligast,
nyttigast, mest tillfredsställande för
just din persolighetstyp. Verkar vara
en sympatisk religion. Man kan inte
tolka insikten om att ont och gott
förutsätter varandra som att dessa
egenskaper skulle ha samma värde.
Ditt mynt kan absolut köpa olika
saker beroende på vilken sida du
håller  upp när  du handlar .
Självfallet är gott mera värt ur
människans synpunkt.
-Det är så tråååkigt i skolan, suck-
ade mina busar.
-Tror jag att det är tråkigt era busar,
sa jag. Om ni inte hade tråkigt -hur
skulle ni då veta vad som var roligt?
Taoismen betonar bara att allt byg-
ger på motsatser, svängningar kring
en neutral-linje. I många fall
behöver man inte blanda in värde i
analysen, men i vissa fall är det
nödvändigt.

En kille på nätet skrev att han
upptäckt att han hela livet levt efter
TAO-regler och därför blivit int-
resserad. Det var väl allt. Håll utkik
efter den flygande guden i morgon!
/alf

E0519
d2-d3.

Tja. taoismen låter ju inte så dum,
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när du lägger ut texten. Allt kom-
mer dock an på hur den praktiseras.
Men la du märke till, att den är en
naturfilosofi? Gillar du det?
/ebbe

A0520
c6 x d5
Ta, ta - nu hade du roligt, va?
Naturfilosofi?
Själva ordet är en anomali. Hur kan
man koppla i hop naturen med
filosofi? Filosofi är en tankeprodukt
från Homo Sapiens. Naturen är en
egotrippad konstruktion, där varje
varelse endast agerar för den egna
artens bästa möjliga utveckling utan
någon som helst hänsyn till annat
liv. Så nu hoppade du i galen tunna
med din iakttagelse. Naturfilosofi.
Fy bubblan. Fy farao. Fy Platon.

Har i dag tillverkat rabarbersaft,
talat med potatisplantorna i
växthuset och fyllt på mera jord i
deras krukor, färdigställt altanbordet
(en ytterst svårabetad konstruktion,
som jag aldrig gör om) och bestämt
mig för att tillverka ett nytt fräsbord
för överhandsfräsen. Vidare skall
jag på Clas Ohlson köpa en digital-
box för 995:-. Enligt bladet behövar
man bara en sådan för att se alla
önskade kanaler utan att behöva
betala Boxer 149:-/ månaden. Enligt
Teracom, som sänder, skall TV3,
TV5, ZTV, Discovery, Animal
Planet, TV8 m fl vara helt okodade.
Här gäller det att prova. Nu skall
jag dricka mer öl. Tao på dig!
/alf

E0520
Lc4-b5!!

Första meningen i ditt senaste mail
förstod jag inte alls.

Visst är Naturen av central be-
tydelse i Taoismen. Jag citerar ur en
skrift: “- - - man kan säga att Tao
är kärlek. Överallt i naturen finns
en enorm åtrå, det är vad som
skapar nytt liv. - - -
Den harmoni som existerar mellan
himmel och jord sedan begynnelsen
- - - Ju fler ingrepp människan gör i
den naturliga balansen som omger
henne, desto mer distanserar hon
sig från den, och Tao. Allt har sin

egen natur inom sig - - -
Världen är en läromästare, och om
naturens lagar följs råder harmoni. -
- - Människan är det enda djur som
kan gå vilse på vägen. - - -
Vad som slår mig som häpnads-
väckande med Taoismen är det
förnuft som omger den. Den är ju
trots allt endast en studie av natu-
rens lagar.” Fick du så du teg, vah!?

Vad du står i - med det ena och det
andra. Bordet blev jag nyfiken på.

Håll mig gärna informerad om
digitalboxen! Jag kanske köper en
också.

Tittar du fortfarande inte på “ska-
torna”? I går var dom riktigt roliga.

Nu ropar Inger att vi ska äta. Bäst
att hörsamma genast. Hon blir galen
och får hysteriska utbrott av att
vänta.
/ebbe

A0521
Lc8 - d7
Nej, jag fick inte så jag teg. Läs
själv:

Dina ci ta t  vi t tnar  om en
begreppsförvirring, som är mycket
vanlig. När ingick människan i
naturen? Ja, möjligen på stenåldern.
Men sedan har människan hela
tiden fört en kamp mot naturen,
ändrat den, försökt att behärska den,
övervinna den.
Hur många människor lever i dag i
städer? Jag vet inte, men antalet
ökar hela tiden. Kan någon påstå att
en stad är något naturligt? Vad
finns det för möjlighet att leva i
balans med naturen för en vanlig
svensk i en vanlig svensk småstad?
Varken du eller jag har den minsta
närkontakt med den s k naturen. Vi
bor i hus med samma temperatur
inomhus oavsett årstid, vi har varmt
och kallt vatten, toaletter, radio,
TV, böcker, musik. Vi åker bil, tåg
eller flyger till vilken ort som helst
på jorden.
Vi lever i en kultur helt skapad av
oss själva så långt som möjligt från
naturen. Vi kan möjligen titta på
den på TV, göra en liten utflykt i
det gröna, elerr gå på Zoo, men den
verkliga naturen har vi ingen kon-

takt med. I det perspektivet verkar
dina citat helt utan verklig mening.
Vilka är naturens lagar? Vad är den
naturliga balansen? Kärlek?

Nej, problemet för människan är att
som ursprungligen varande en
naturvarelse, måste hon hitta ett sätt
att leva i balans med den kultur hon
skapat och att försöka hitta vettiga
lagar i denna kultur - och det är
min själ inte lätt.

Jo, jag står i och försöker hitta en
balans och mening med min tillvaro
-att skapa.

Humor på TV? Nej, jag var visst
förlorat mitt sinne för nutidens
humor.

Enligt Clas O. och Boxer är det
bara TV3 och ZTV som är fria
utöver de vanliga kanalerna. Vi får
se när boxen kommer på måndag.
/alf

E0521
Lb5xd7!!

Det du säger kan jag i stora stycken
hålla med om. Men det var inte det
dispyten gällde. Med mina citat
ville jag visa, att naturen har en
central roll i Taoismen. Och det
förnekade väl du?

“Vi lever i en kultur helt skapad av
oss själva så långt som möjligt från
naturen - - - den verkliga naturen
har vi ingen kontakt med”, skriver
du. Men det är väl detta som är så
fel, om jag har förstått Taoismen
rätt?

Mahognybordet ser verkligen fint
ut! Impad. Har det glasskiva?

Nu ropar Inger, att jag måste sova.
Go´natt!
/ebbe

A0522
Sb8 x d7

Så vi har en dispyt? I ett föregående
mail skrev jag hur jag uppfattade
Taoismen. Du tyckte att det inte lät
så dumt. Men sen måste du klistra
på en etikett - med ordet NATUR--.
Jag använde inte detta ord en enda
gång och jag bryr mig ganska lite
om hur saker katalogiseras. Jag
tycker det är viktigare med innehåll
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och definitioner av begrepp än vad
man skriver på etiketten. Vill du
och andra dra in naturen - så gör
det. Samtidigt håller du med om att
natur och mänskligt liv i dag inte
har något med varandra att göra och
så kommer vi fram till den vanliga
önskelistan om hur det borde vara.
Jaha.

För mig verkar Taoism fortfarande
att vara en samling vettiga synpunk-
ter på mänskliga förhållanden - och
för mig har den inte den minsta
anknytning till den utifrån program-
merade naturen. Jag har aldrig
begripit (sen jag uppnått vuxen
ålder) den där naturromantiken som
det ibland och bland vissa rörelser
är så popolärt att frottera sig med.

Berätta nu istället med egna ord hur
du uppfattar taoismen och hur den
kan hjälpa dig i din dagliga
gärning!

Jo, bordet har glasskiva både uppe
och nere. Det är 5 mm glas som satt
i de fönster som jag har bytt ut mot
tre-glasfönster. Så här kan man tala
om återanvändning och ekologi.

/alf

E0522
Lc1-e3.
Jag kan ge upp det här partiet
direkt. Men vi får väl göra några
drag till. Förstår inte riktigt vad
som har hänt med vårt schackspel.

Som du säger är det nog fråga om
begreppsförvirring i vår diskussion
om Taoismen. Jag förmår inte reda
ut det bättre än jag gjorde i mitt
förra mail.

Jag uppfattar Taoismen som ganska
amoralisk i sin irrationella
lealöshet.

Såg du TV-programmet om absint?
Det verkar vara en intressant dryck
med ett annorlunda rus. Jag kollade
via Google: den går faktiskt att köpa
på systemet i Sverige. Har du
druckit absint någon gång?
/ebbe

A0523
d5 x e4
Så går det för hästar som ställer sig
på omöjliga ställen. Du skulle vinna
om jag inte hade tid att sitta och
prova olika möjligheter.

OK, vi skippar Taoism. Jag tycker
nog att den som vishetslära är
ganska sympatisk.

Nix, jag har inte druckit absint. Och
jag tycker att den är alddelse för dyr
på Systemet. 420 för en hela - det
verkar för mycket även för 55-
prcoentig, kryddad sprit. F ö
innehåller den inte den rätta kryd-
dan som man kunde blit tokig av -
om man var konstnär. Däremot
dricker jag mycket gärna en annan
av huset Pernods produkter - Per-
nod. Utsädd med vatten och med is
i är det en utmärkt drink. Eller Ozo
går lika bra. Systemet har verkligen
en omfattande hemsida. Tydligen
kan man gå in och kolla vad varje
enskild systembutik har på lager.
Frågan är väl om det stämmer.
På tal om Internet, så handlade jag
klassisk musik för första gången på
NAXOS. Råkade hitta rea-CD för
59:-/st. Men det blir säkert DVD
som tar marknadsandelar framöver.
Bättre ljud och bättre bilder. Fast
opera är dyrare än film.
Så saknar jag alla historiska och
dokumentära filmer - förr kunde

man på TV se serier om t ex Verdis
liv eller om Beethoven eller Leon-
ardo daVinci.
Nog klagat. Björken Fingalsson står
kvar i all sin satans naturliga prakt.
Birgit gråter nästan. Kran-Kalle har
varit och tittat en extra gång. Tänk
att man kan börja hata enskilda
träd...
/alf

E0523
Df3-g3.

Taoismen en sista(?) gång: Den kan
jämföras med att försöka läsa tid-
ningen när det blåser. För övrigt
tvivlar jag på att det är Taos plan
att vi ska finna “vägen till Lindar-
ne-le”. Kanske var det med denna
insikt som Nils Ferlin döpte en av
sina diktsamlingar till “Från mitt
ekorrhjul”. Men att gå med “tre
jäntor i solen” är förstås inte heller
fy skam.

Sedan jag såg absint-programmet
ser jag nu den gröna absintfärgen
som bakgrundsfärg i allehanda
filmer, såsom Moulin Rouge, Farligt
begär och She´s so lovely. Märkligt.

Att skapa är tydligen ditt livselexir.
Men kommer du ihåg jargongen
hemma i vårt barndoms Hörby?:
“Skapa dig inte! - Som han/hon
skapa sig!” Lustigt hur ord kan
skifta färg och valör. När jag får se
din trädgård (ex-vis), vill jag ut-
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brista: Som du har skapat! Den är
verkligen imponerande; som ett
enda stort uterum.

Är Birgit pollenallergisk?
/ebbe

A0524
e4 x d3

Kanske du också hör till den
sällynta skara som har färg på
siffror, ord och enskilda bokstäver?
Det heter något på SYNT...

Jo, nog är det så att skapande är
viktigt för mig. Men det var länge
sen jag tänkte på den där betydelsen
av ordet skapa - att göra sig till, att
förställa sig. Undrar just om det var
vanligast i Skåne?
Ett ord som jag minns att jag
funderade över som barn var extu-
mera (eller något liknande). Mor
kunde säga: Jaså det extumerar du
inte?! - Och menade att det passade
inte, var inte gott nog. Sen var det
visst någon som blandade in franska
estimee, och förklarade att många
underliga svenska uttryck kom från
franskan - statarna hade hört herr-
skapet tala franska och försvenskat
ord som dom kunde lista ut be-
tydelsen av. Men om detta vet du
säkert mycket mera.

Birgit är inte allergisk mot pollen.
Men hon har lätt för att gråta inför
minsta motgång och det är ibland
påfrestande.

I dag kom digitalboxen, som fun-
gerade utmärkt - fast inte på TV3.
Den var inte gratis - kanske skulle
den bli det. Men man kan inte veta
vad maffian bestämmer.

Tänker du rösta i EU-valet? Det
skall jag göra, bara för att retas.
Märkligt att inte fler har upptäckt
vilket fegt och utnyttjande, avund-
sjukt folk svenskar är. Hade jag
varit journalist skulle jag ha skrivit
långa, dräpande artiklar i detta
ämne. Då hade jag blivit misshand-
lad av nazisterna, uppsagd från
mediet och slutat som alkoholist på
absint. Då hade jag velat ha social-
bidraget utbetalt som Systemcheckar
- det billigaste för staten. Halleluja!
/alf

E0524
c2xd3.

Tack för korrektur som kom idag!
Hélène Grimaud är verkligen
förtjusande! Mig tycks att hon är
litet lik dig! F ö har jag på sistone
sett ett antal vackra damer i mass-
media, som kunde ha varit resultat
av din vildhavre!

Vem ska du rösta på i EU-valet?
Eller det ska vara en hemlighet?

Din förklaring av ordet “extumera”
låter mycket sannolik. Jag hörde
samma ord i min barndom. Uttalet
kunde dock variera: extumera, exti-
mera och estimera. Den sista vari-
anten leder tanken direkt till fran-
skan.

Jo, sällan kände man sig så nedtry-
ckt och usel, som när man befanns
icke exstimera något. Men ofta var
det en orättvis beskyllning.

Fick brev ifrån Jan Nyberg idag.
Han skriver om de mest otroliga
skandaler. Hör här, jag citerar:
“Känner du till en VHS-inspelning,
bes t ä l l d  a v S jöfa r t sver ket ,
tillgänglig för beställaren fr o m den
3 december 1994 under betecknin-
gen B40 C? Och föreställande en
uppfläkt ESTONIA!!! Det är Sven
Anér, 85 år snart, som lyckats med
bedriften att få fram den filmen ur
glömskans djup! Dessutom har han
skr i vi t  en  bok ,  E ST ONIA
sprängdes!, nyss utgiven. Sätt in
169:- på pg 750 555 - 5, Sven Anér,
740 10 Almunge, så får du både
boken och filmen!” Hur kan det
komma sig, att massmedia tiger om
detta sensationella reportage?!
Märkligt.
/ebbe

A0525
Lc5 - b4!!!
Du måste ha fel på ögonen! Inte
kan du finna minsta likhet mellan
min skrynkliga nuna och skönheten
Grimaud. Du måste ha nya
glasögon. Eller också är det så att
jag håller på att bli en ande, som
spökar för alla jag kommer i kon-
takt med. HuvaLigen.

Vet inte vem jag skall lägga min

röst på, men det måste bli på någon
som gillar EU.

Världen är full av konspirationteo-
rier och jag kan förstå journalister
och mediafolk som är skeptiska till
allehande skurkar som försöker lura
dem med sensationer. Tänk t ex på
Hitlers Dagböcker för inte så många
år sedan. Eller alla teorier om hur
Palme blev mördad. Antagligen
finns det en mängd skumma saker
som tystats ner, men vem skall man
lita på? Inte vet jag. Tänker du
betala 169:- för att få reda på
detaljer om hur Estonia sprängdes?

På nätet kan man antagligen hitta
hur många teorier som helst om
mörkläggning av olika händelser.
Nej, jag är skeptisk - tror som du
vet inte på någonting men finner
allting möjligt.
/alf

E0525
Ke1-f1.

Jag glömde din födelsedag, ursäkta!
Nu ett senkommet GRATTIS!

Du missade väl inte bryggan i
söndags? Dvs filmen Konsten att
(inte) angöra en brygga. Roolig!
Roligast var väl Garbo/Hasse Al-
fredson. Apropå vårt behov av
sköna damer: en bild av Esther
Williams räckte för honom. Tänka
sig!

Absin t  igen :  en  in tervjuad
förklarade sitt absintval så här: Vid
ett vanligt alkorus pratar man strunt
och dumheter; vid ett absintrus
pratar man poetiska dumheter. Det
skulle vara intressant att pröva dry-
cken någon gång. Eller vad tycker
du?

Nja. “Ingen tobak - inget halleluja”.
/ebbe

A0526
0 - 0

Tack, tack. Du var inte ensam om
att glömma.

Nej jag tittade ibland på dessa
kräftfirande dårfinkar. Visst var
Hans O roligast. Och antagligen
hade dom själva ännu roligare när
dom spelade in dårskapen. Sen blir
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man som praktiskt anlagd undrande
över hur töntiga folk kan vara.

Jag skulle gärna pröva absint, men
priset avskräcker. Fast när jag gjort
en lyckad affär så vete attan. Tänk
om man började prata poetik?

Jag undrar om Nyberg är rätt upp-
daterad om Estonia. Visst var det
väl någon annan - Witte, eller så -
som bråkade om Estonia? Och visst
har alla media varit igång. Kolla på
nedanstående länkar, så kan du sitta
i timmar och läsa och höra nästan
allt som skrivits och sagts om denna
katastrof.
/alf

h t tp: / /www.t i tan icnorden.com/
skepp/estonia.html
http://user.tninet.se/~uht674g/
http://estonia.kajen.com/

E0526
Sg1-f3.

Som jag sa per telefon, så var vi på
bio i Hässleholm igår och såg
filmen Goodbye Lenin. Rekommen-
deras varmt! En “hjärtlig” film, om
man så säger. Mycket rolig också.
Även tankeväckande.

Tips från firman Knep & Knåp, u p
a: Om du har hicka, så ska du
dricka ett glas vatten baklänges! Det
går bra med en kopp också. Färgen
på koppen har ingen betydelse, men
den ska vara blå - och helst ha en
sprikca. Vanligt kranavann är bäst,
men vilken dryck som helst kan
duga, som är godkänd av Livs-
medelsverket. Proceduren upprepas
till full belåtenhet uppnåtts. Avbry-
tes dock när risk för vattenskalle
befaras.

Vet inte riktigt vad jag ska tro om
detta. Men det har väl med tro att
göra.

Du har säkert rätt i, att det är
dårfinkarna som spelar in filmerna,
som har roligast. “Utan tvivel är
man inte riktigt klok”, som han sa,
Tage Danielsson. Men visst roar
dom. Och visst älskar vi dom.
/ebbe

A0527
Sf6 - h5

Jo, ni har en biograf att gå på. Och
fin är den också. I Eksjö finns ingen
sådan lokal numera.

Fråga från hick-konsument, U P A:
Hur dricker man baklänges? Upp
och ner? Spyr upp i glaset? Hur ser
en vattenskalle ut?

I morgon fredag åker vi till Stock-
holm och kommer tillbaka på
måndagen. Vi skall göra en utflykt
t i l l  B i r k a  o c h  t i t t a  p å
fornlämningar. Kanske man kan
fotografera en spökande Ansgar?
Nej, det är inte troligt. Det är
mycket som skall ordnas när jag
åker bort. Alla viktiga filer i datorn
måste kopieras och medtagas i den
bärbara - det handlar om ca 100
000. Jag vågar inte tänka på vad
som skulle hända om någon bröt sig
in och stal min arbetsdator... Eller
letade reda på lösenord till alla
sajter med pengar inblandade. Så
jag har en hel del att syssla med i
kväll.

Björken Fingalsson ståtar nu med
miljoner löv som den tänker vräka
ner över huset till hösten. Hoppas
den får lunginflammation.
/alf

E0527
Dg3-g4.

Man dricker ifrån den motsatta
kanten. Jag tror det inte, men håller
det för möjligt.

Enligt genetikens lagar bör barnen
likna föräldrarna. Varför ser man så
ofta exempel på motsatsen? Muta-
tioner? Eller bedrivs det avel i
hemliga nätverk?
/ebbe

A0531
Sd7 - f6

Så är vi tillbaka efter en mycket fin
utflykt till Stockholmet och Birka/
Björkön. Vi åkte med Ms Victoria
från Stadshuskajen genom ett som-
marfagert mälarlandskap - t o m en
surgubbe som jag håller med om att
Stockholm är en av världens vack-
raste städer. Här finns både ytter-
och innerskärgård -tusentals öar,
holmar, klippor och det mest
skiftande landskap man kan tänka
sig. Guiden föreläste både på engel-
ska och svenska om märkliga
händelser  som t imat  längs
färdvägen - t ex om den kunglige
flykting till häst som hoppade från
en hög klippa 20 meter rakt ner i
vattnet - och klarade sig. Dock
glömde han sin hatt däruppe och till
minne av detta finns nu en plåthatt
på en stång och ön heter Kung-
shatt.. En annan ö - Estbröta - fick
sitt namn efter en massaker på
plundrande estländare som firade att
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de bränt några gårdar på öarna runt
omkring, mördat, våldtagit och stu-
lit. Men en bondmora kom undan
och samlade ihop en hämndlysten
skara som i nattens månljus överföll
de supande estländarna och om-
sorgsfullt slog ihjäl dem och tog
tillbaka godset med ränta.

Vattnet är rent - det ser man när
båten efter nästan två timmar lägger
till vid Björkö brygga. Man kan se
bottnen på två meters djup och det

är ganska bra för en insjö som på
femtitalet förutspåddes en långsam
död.

Så blev det rundtur, ledd av en
kvinnlig vikinga-arkeolog, Maria.
Men innan dess styrkte vi oss med
kaffe och bulle i den vackraste
omgivning man kan tänka sig. Tor
och Oden var på gott humör och lät
solen skina - t o m vinden höll sig
lugn. Maria var en spänstig dam
som gick som en maratonlöpare

mellan pratbubblorna. Det hjälpte
nu inte - när hon kommit på plats
fick hon vänta på alla som inte
kunde klättra så fort. Allan hade
klara besvär i uppförsbackarna.
Längst uppe på ön står ett
anskrämligt kors, rest till minne av
Ansgar som du vet. Där var Maria
lite förvirrad när hon sa att det
uppfördes 1829 -1834 till 500-
årsjubileet av Ansgar...

Nu skall jag inte undervisa dig mer
med allt om vikingar och Birka. Till
slut var alla trötta och Maria släppte
iväg skocken på grönbete. Vi letade
rätt på ryggsäckar och annat, mu-
tade in en vacker sluttning och
dukade till picknick med potatissal-
lad, rostbiff, revbensspjäll, tomater ,
bröd, vin, och öl. Sen slog vi runt
på museet, tittade på ståtliga vikin-
gar, besåg modeller av gamla Birka
eller lekte med barnen i solen.
Klockan tre var alla ombord igen
och Victoria letade sig tillbaka till
huvudstaden. Det var det hele.
/alf
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