
Internet mail Ebbe - Alf oktober 2005
A051001
Tc3 x f3

Alldeles för sent igen. Har jobbat
hela dagen med hemtjänst och
Brukspatroner. Och så måste jag
tänka på framtiden - göra om
kretskort så jag kan lämna över
konstruktionen till Relek, som vill
fortsätta sälja när jag är borta.

Inget smärtstillande alls i dag. Det
finns sådana dagar.
/alf

E051001
Kg2xf3. Jag chansade. Inte mycket
annat jag kunde göra.

Igår gjorde jag vid altanen. Idag har
jag latat mig, ursäktat mig med att
peka på vädret. Ehuru nära att
vinna på V75.
Ebbe

A1002
Kg6 x g5

Jag roade mig med att räkna på
h or i son t a vs t å n d  för  a n dr a
ögonhöjder - så här får du din tabell

Öh Horisontavstånd
1 cm 357 m
1 dm 1130 m
0,5 m 2530 m
1 m 3,57 km
3 m 6,19 km
5 m 7,98 km

Sen räckte inte miniräknaren till -
talen blev för stora. Men man kan
kanske göra en kurva och kolla om
det är lineärt? Fast det är det nog
inte.

Hoppas du välsignar vädret om det
håller dig på latsidan. Måste du som
jag få order från regeringen för att
det skall bli något gjort i den satans
naturen? Då får du rapportera i dag.
/alf

E1002
Td4-d2.

Tack för horisontavståndstabellen!
Kan vara bra att ha. Men kan man
verkligen inte ta fram den direkt ur
någon bok?

Idag reste jag på egen hand och
besökte Louisiana. Tja.

En tankeställare: Om nu allt på
jorden mest bara är skojeri, är den
“bästa” utvägen att välja det
umgänge där den ömsesidiga
uppskattningen är den optimala.
Principer är numera mest bara
kuriosa, som Stig Johansson
uttryckte det i Sydsvenskan härom
sistens. Var det för cyniskt tänkt?
Ebbe

A1003
Te8 - e6

Säker t  finns tabel len  över
horisonthöjder i en bok. Men var?
Problemet är ju alltid att hitta rätt.
Många gånger har jag letat efter en
text som jag vet att jag skrivit och
som finns på någon dator. Men
oftast tar det längre tid att leta och
ev finna än att skriva nytt.

Så du är ute och reser på egen hand.
Var det inte en upplevelse?

Tilläggas kan till principer: Ansvar.
Heder. Och det finns fler ord som
numera är skämt. Titta bara på
svensk TV-underhållning.

En tröst är att det var likadant i
Europa på 1500talet. Maciavellis
Fursten speglade den usla italienska
dekadansen - de italienska
ädlingarna tyckte de franska
adelsmännen-riddarna var löjliga
med sitt tal om heder , ridderlighet,
ära och annat lafs.

Förresten dör man snart bort från
den nya tidens töntighet - och det
kan vara skönt.

Skönt kan det också vara att skratta
åt en idiotisk värld.
/alf

E1003
Td2-d4.

Sinnet (eller vad det nu är) har
numera blivit så trögt, att det är
sä l l a n  m a n  ka n  t a l a  om
“upplevelser”. Men visst. Har du
varit på Louisiana? Det ligger
bedårande vackert - på en lummig
höjd vid havet.

Den där “trögheten” ja (finner i en
hast inget bättre ord). Vilken
skillnad emot förr, när man var

ung, när man var barn! Då kunde
man bli euforiskt glad t o m över
själlösa ting: såsom när man fick
sin första cykel, den första klockan,
den första dolken, den första
b a d k a p p a n ,  n y a  k l ä d e r
överhuvudtaget, etc.

För att inte tala om flickor, fotboll,
bandy, glass, lemonad, matinéfilm,
cirkus, m m. , m m. Ack ja.

Jag fick byta tåg i Lund. Vid
utgången blev jag antastad av en
ung man, som undrade om jag
kunde avvara en krona. Han ville
resa hem, men hade inte pengar till
biljetten. Jag gav honom en
guldpeng (som måhända gick till
annat ändamål). Senare på tåget
fick jag en idé om ett slags
humanitär stafettpinne, en allmosa
ständigt på väg. Jag kunde/skulle
sagt: Här får du en tjuga (ex-vis) på
villkor att du låter den vandra
vidare till nästa medmänniska, som
ber om en allmosa och som ger
samma löfte om att föra den vidare.

Det kunde kanske göra världen en
smula bättre. I extrema fall tror jag
faktiskt, att en sådan vänlighet kan
vara livsavgörande. Vilket filmtema
förresten! Man låter pengen spegla
olika människoöden.
Ebbe

A1004
Sd5 - f6

Nej, jag har aldrig varit på
Lousiana. Däremot har jag via TV
och dator sett hur det tar sig ut,
både in-och utvändigt. Visst bör det
ha varit en upplevelse så som jag
tror att man definierar ordet. Men
visst blir det utslätat och trögt när
man nått den ålder som kallas
visdomens ålder.

Personligen är jag osäker på
upplevelser. Jag har aldrig blivit
hänförd, medryckt, entusiasmerad
så som jag kan se att människor på
t ex fotbollsmatcher blir. Däremot
arg, sur, besviken m m.

Jag upplever mig själv som en
tämligen kall och tråkig typ - Sune
säger att jag är osocial och han har
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nog rätt. Jag vill inte resa, inte se
nya platser, inte träffa nya
människor. Ofta skäller jag på mig
själv och tycker att jag borde ta livet
av mig.

Nåja, detta lilla utbrott behöver du
inte bry dig om.

Din ide om vandrande allmosor/
pengar fick mig att tänka på den
finansiella cirkel jag startade i
lumpen=militärtjänst. Och jag är
nästan säker på att man redan gjort
film på liknande ideer där pengar
och slump varit ledmotiv.

Jag minns en film - eller var det en
radioteater?- där en rik knös
skänkte en person i London en stor,
oväxelbar sedel 10000£..? och lät
honom gå ut för att inhandla prylar
- med märkligt resultat.

Att en vänlighet kan göra underverk
ibland tror jag säkert på. Och att
den kan smitta av sig till godhet
även. Tyvärr ser man väl oftare att
motsatsen smittar och ger större
utslag av ondska.
/alf

E1004
Du har väl firat kanelbullens dag?
Inger hade bakat.

Td4-a4.

Nja, jag menade som aktiv
fotbollsspelare, inte publik. Men hör
du: blev inte du också euforiskt glad
över din första cykel, din första
dolk, etc?

Jä m för  ex -vi s  m ed  n u t i da
bilförvärv!

Jag kan också “tycka turist trist”.

Vad var det för slags finansiell
cirkel, som du startade i det
milangtära?

Du tänker nog på Miljonpundsedeln
av Mark Twain. Även filmad med
Gregory Peck i huvudrollen.

Jo, du har rätt i att det redan har
gjorts film på temat ting på
vandring. Bl a finns det en svensk
film, i vilken man får följa en rings
öden och äventyr med olika bärare.

Att du överlåter produktionen av
brukspatroner till Relek verkar vara

en god idé. Du har det nog litet för
stressigt. Du kan väl också få en
rejäl slant för patentet?

Nu håller jag på med att gräva upp
en gångbana med överväxta
ölandsstenar.
Ebbe
PS Ditt mail anlände ånyo 4-5
timmar efter avsändningen.
DS

A1005
Sf6 - g4

Visste inte ens att det fanns en dylik
dag. Kanelbullen?

Problemet för mig är att jag inte
minns barndomens känslor, bara
händelser. Blev jag glad, ledsen,
arg? Ingen aning.

Jag minns smärtan när sköterskan
stack nålen i min knäskål på Orup
men inte vad jag kände rent
psykiskt.

Den finansiella cirkeln måste jag ha
berättat om tidigare. Innan jag
skriver igen skall jag leta . Minns
du vad jag sa om tiden att leta...?

Jojo. Naturen begraver allt.
Ölandsplattor, marksten, kullersten,
byggnader kyrktorn - om den bara
får lite tid på sig.

Swipnet  har  problem med
leveranser. Men härifrån spottas
alla mail ut i rapidform.
/alf

E1005
Ta4-a8.

Ditt mail anlände först vid halv
tolvtiden i kväll. Är det Swipnets
fel?

Idag har vi haft en underbart vacker
höstdag här i Osby. Så även i
Eksjö?

Hade hoppats att jag skulle blivit
klar med ölandsplattorna idag, men
tyvärr skadade jag höger knä igår
och har inte kunnat göra någonting
idag.

I kväll hade Hässleholm besök av
Göran Hägg, som talade över ämnet
Konsten att berätta en historia.
Tyvärr var jag förhindrad att ta mig

dit. Men Inger var där. Jag har
ännu inte hunnit korsförhöra henne.
Vad gillar du Göran Hägg? Han är
imponerande produktiv i varje fall.

Vad hade knäna med tbc att göra på
Orup?

På fredag ska vi till Undenäs för att
stänga inför vintern. Då får vi göra
ett litet avbrott i schackspelandet.
Men partiet är kanske slut innan
dess.
Ebbe

A1006
c6 - c5

Sune och du har swipnet och där
händer det att mail blir försenade - i
båda riktningarna.

N or m a l t  h a r  j a g  t r e - f e m
supportärenden som utväxlas via
mail per dag - inget via swipnet.
Och jag kan minnas ett som strulat
det senast halvåret. Normalt tar det
högst fem minuter i fördröjning.
Ofta talar jag med min kund i
telefon samtidigt som vi utväxlar
mail. Tyvärr är det bara swipnet......

Jodå det var vackert här också. Jag
hatar detta sjuka höstväder med
solen stående lågt och stickande i
ögonen. Vägrar arbeta i trädgården.
I dag däremot har det varit riktigt
trevligt, molnigt väder - 11 grader
och lugnt. Arbetade tre timmar med
diverse supportavbrott.

På Orup tog man s k tuberkulinprov
genom att sticka in nålar i knäskål
och ryggrad och suga ut lite
spinal?vätska som man använde för
att ta reda på hur allvarlig
tuberkulosen var. Tror jag. Gissa
om det kändes... Jag var sex år, men
på den tiden var det inte så noga
med barnungar.

Göran Hägg? Jag tycker nog inget
särskilt. Visst är han produktiv.
/alf

E1006
Ta8-d8.

Vitalas ska du akta dig för att ha
affärer med! Åtminstone via
autogiro.Tre(3) gånger har de nu
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dragit 188 kr ifrån mitt bankkonto -
utan att leverera! Vad gör man åt
detta, om de vägrar rättelse, vilket
de hittills har gjort?
Ebbe

A1007
Sg4 - e5!!!

Men Ebbe. Bestämmer du inte själv
över dina autogiro? Betalar du inte
över Internet?

Alla mina betalningar går över ett
konto i Skandiabanken, men jag har
också ett konto i Nordea, eftersom
jag måste ha ett bankgiro. Men i
båda bankerna kan jag när som
helst gå in och stoppa ett pågående
autogiro. Nordea ger ingen som
helst ränta, SB ger visst 1%. Alla
oberoende undersökningar har satt
Skandiabanken som den bästa när
det gäller alla funktioner.

Byt!!

Vitalas, Naturprodukter  och
liknande skall man verkligen akta
sig för. Tidigare hade jag sådana
där abonemang där man fick sig
tillsänt olika produkter. Men jag
märkte att man kortade tiderna så
att man till slut satt med ett stort
lager av t ex Q10.

Numera köper jag antingen från
Hälsorutan eller Skandinavian
Hälsokost. Den första levererar
korrekt, den andra är billigast, men
har en leveranstid på 8-12 veckor.
Aldrig förskottsbetalning.

Eller köper jag i butik.

Hoppas du får  en  t r evl ig
Brittsommar i Undenäs!
/alf

E1007
Kf3-g2. Det draget kunde du ha
gjort.

Jo,  jag har  nu annul lera t
autogiromedgivandet.

Inger kommer hem snart. Nu måste
jag packa. Mycket jobb väntar.
Ebbe

A1008
Se5 - d3
Inget nytt under solen här.
/alf

E1009
Kg2-f1.

Åter i Osby och mycket trött.

Ebbe

A1010
f5 - f4

Inte tröttna nu! Finns mycket att
göra i trädgården. Rensa, skura, ta
fram ölandssten ur gräsdjungel,
klippa, plantera, ansa, gödsla, gräva
m m.

Själv har jag en häcksax som jag
håller två cm över marken och kör
över den satans naturen. Hej vad det
går! Många säckar små blir en stor
påse med naturrense, som jag kör
till tippen för uppeldning.

Haleluja!
/alf

E1010
g3xf4.

Jo, dessvärre. Idag har jag varit ute
och härjat i parken igen. Schack
och matt.
Ebbe

A1011
Sd3 x f4

Så är vi i alla fall två här i landet.
Som tycker att Jelinek är ett
lågvattenmärke. Det skall bli
intressant att höra om det blir någon
debatt över detta Kjesarens-nya-
kläder-spektakel som förra årets
författarval utgör. Med det lilla jag
vet och har sett av Elfriedes verk så
håller jag med Knut Ahnlund helt
och hållet. Jag minns hur jag
våndades när  jag genomled
Pianolärarinnan. Och likadant när
jag läste utdrag ur hennes böcker.

Horace har det inte lätt med
människor som är förnuftiga, kloka
m m. Det är visst ganska många
som inte står ut med klimatet i
Svenska Akademin. Vem blir årets
författartönt?

Du som är utbildad och expert på
området - vad har du för åsikter om
S A:s val av pristagare sedan
Horace tog makten?
/alf

E1011
Td8-g8!!

Jag har inte läst Jelinek och kan
därför inte vara expert på området.

Vägledande för prisutdelningen
tycks vara spridningen med hänsyn
tagen till nationalitet, etnocentricitet
och kön. Ehuru: kan man tävla i
litteratur?

Förbålt trött och sömnig - men
sover dåligt.
Ebbe

A1012
Kg5 - f5

Tävla kan man väl inte. Men nog
går det att ta fram någon som gör
sig förtjänt av uppmärksamhet
därför att vederbörande skriver
fängslande, intressant, och t ex har
något väsentligt att framföra - utan
tanke på om det är man eller
kvinna, hemvist eller  annat
oväsentligt.

Men det gäller att ha tydliga
k r i t e r i e r .  Hu r  m å n g a  a v
ledamöterna hade orkat läsa Jelinek
innan beslutet?

Men inom kulturlivet handlar det
ofta att höja det oklara, vulgära,
obegripliga, till skyarna - folk blir
osäkra och vill inte visa sig mindre
vetande med berättigad kritik. Jag
tycker att det finns flera som
hamnar i det facket. Lars von Trier
t ex - bara för att nämna någon.

Tråkigt att du mår så dåligt. Håller
du fel diet?
/alf

E1012
Nu förmår jag inte längre uppbåda
något intresse för det här partiet. Du
inkasserar ännu en vinst. Och vi
börjar på ett nytt parti? Då: e2-e4.

Idag har jag räfsat löv. Massor.
Ebbe

A1013
OK
e7 - e5

Har alla löv fallit nu hos dig?
/alf
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E1013
Sg1-f3.

Ack nej. Kanske 20%.
Idag har jag klippt ner strutbräken
och lysemachia. Massor.
Ebbe

A1014
Sg8 - f6

I öfrigt är huvet tomt och
innehållslöst och det hjälper inte att
fylla det med något.

Undrar just vem Pinter fått sitt
vackra öga av. Måste ha varit ett
präktigt slagsmål. En begåvad
kommunist är han dock - han som
så många andra. Vad jag aldrig har
begripit är hur begåvning kan paras
med idioti.
/alf

E1014
Sb1-c3.

I  kvä l l  va r  det  å n yo en
insamlingsgala. Denna gång för
Världens Barn. Behjärtansvärt
naturligtvis. Men det kändes
malplacerat, att ha en lyxbil som
vinst. Olustigt var det också att
tänka på insamlingars ofta stora
administrationskostnader - för att
inte tala om när insamlingsmedel
förskingras. Allan Edwall: “Nöden
är en näringsgren, säljer folk av
skinn och ben . . .” Men så cyniskt
kan det väl inte vara? Nå, hur som
helst brukar jag lämna bidrag.

Inte kan du väl idiotförklara Harold
Pinter för att han kritiserar USA:s
agerande i världen? Eller är det
andra saker du tänker på?
Ebbe

A1015
Lf8 - b4

Det mesta är tokigt i världen och
cyniskt. Visst blir det underligt om
man ser fruktansvärda reportage på
TV avbrutna med reklam för
djurkläder eller kosmetika.

Men jag ser knappt på TV numera
och galor av nämna typ kan jag inte
tänka mig att se. Jag mår nästan illa
av s k underhållning. Men så är jag
också halvknäpp.

Jag menar inte att Pinter är idiot.
Men jag tycker att det är märkligt
att i övrigt begåvade personer som
Pinter eller Sven Wolter kan
omfatta en så idiotisk ideologi som
kommunismen.
/alf

E1015
Sc3-d5.

Det lär bli mycket Pinter den
närmaste tiden. Förmodligen blir
det anledning att återkomma till
honom senare.

Nu något helt annat: Jag tycker mig
ha lagt märke till, att en del “fina”
människor föredrar att ta ner
skylten/lämna in papperna/sätta
ifrån sig tofflorna, etc innan det blir
dags för blöjbyten, matning och
annat dylikt som de finner
förnedrande. I varje fall verkar de
gå under jorden relativt friska. Har
du  m öj l i gen  g jor t  sa m m a
iakttagelse?
Ebbe

A1016
Sf6 x d5 - då antar jag att du tar
tillbaka:
e4 x d5 e5 - e4

Är det rädslan för att dö som föder
alla vackra uttryck för döden? Eller
är det poeten inom människan som
tar ton?

Nej jag har inte märkt samma sak
som du har. Men troligen har du
rätt. Kanske kan man tänka sig att
vi ssa  per son er ,  ka n ske u r
socialgrupp 1, har den intellektuella
kapaciteten att kallt avgöra när det
är lämpligt att dö - utan att blanda
in en massa gråtmilda känslor. Men
du måste ha gjort din iakttagelse
någonstans. Var? Bekantskapskrets?
Media?

Har du sett att man här i landet
talar lite föraktfullt om Intelligent
Design som en religionsförvillelse
kontra utvecklingsläran? I USA
ondgör man sig över att vissa skolor
vill undervisa i ID som alternativ
till Darwin. Det märkliga är att man
inte kan se att man då glömt
försvaret för åsiktsfrihet - som man
ofta gör här i Sverige.

För mig är det glädjande att en
naturvetare med logisk elegans
kommer fram till att livet inte är en
slump - att det omöjligt kan var det.
Fast jag förstår inte alls hur man
kan koppla ihop ID med Gud.
/alf

E1016
Sf3-d4.

Iakttagelserna har jag gjort här och
var bland de alternativ du nämner.

Det där med Intellligent Design
(ID) får du lov att utveckla litet
mer: har aldrig hört talas om ID.
Om livet inte är en slump, måste
väl “Gud” vara inblandad? Med
s l u m p  a vs e r  d u  vä l  d e n
skapelseteori, som börjar med
aminosyror o dyl? Men det är ju
naturvetenskap, vilket ID tydligen
inte är. Då måste väl ID vara ett
slags religion? Du måste förklara!

I kväll har vi varit på teater och sett
De Sammansvurna av Thomas
Bernhard. Dramaten är på riksturné
med Börje Ahlstedt, Margaretha
Byström och Irene Lindh i rollerna.
En stark och ganska otäck pjäs, för
vilken det skulle föra för långt att
redovisa.
Ebbe

A1017
Dd8 - g5

Om ID har det skrivits så mycket
med så många vinklingar att inte
ens en professor skulle kunna reda
ut det på ett objektivt sätt. Jag har
berört det flera gånger i vår
korresondens - detta att man kan tro
att komplicerade saker tillkommer
genom en blind slump, vilket jag
finner otroligt.

Problemet uppkommer när man
börjar blanda in en GUD, för då får
man också hela det religösa skäpet
över sig. Det är vad som hänt när
debattens vågor går höga i USA -
och snart är den här.

Det finns som sagt mycket att läsa,
t ex här: http://gluefox.com/min/
skap/id.htm
/alf
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E1017
c2-c3.

Jag har börjat läsa artikeln om ID,
som du länkade. Jo, mycket
intressant.

Men betr slumpens omöjlighet: kan
du förklara för mig, hur Lotto (även
Vikinglotto) nästan varje vecka har
vinnare med sju(7) rätt!? Det lär
finnas ca 12 miljoner möjligheter
att tippa en fel rad. Varför en rätt
rad i realiteten borde vara en
omöjlighet! De senaste veckorna har
det också blivit ett antal Jack-pottar,
varför Erik (36) på Gotland vid
senaste dragningen kunde inkassera
en liten nätt vinst på 122 miljoner
kr.

Det är klart, vore jag Skapare till
Lotto-spelet, skulle inte heller jag
låta vinsten falla ut vid varje
d r a g n i n g  -  d e t  ö k a r  j u
trovärdigheten.
Ebbe

A1018
Dg5 x d5

Spel och slump är ju inte riktigt
samma sak som när det gäller hur
liv uppkommit i Universum. När det
gäller spel får man först gradera hur
kunskap påverkar, t ex kännedom
om hästar och hästmänniskor eller
om fotbollslag. Det finns ju dom
som lever ganska gott på att enbart
spela på hästar.

Men Lotto är väl ett rent slumpspel
- det finns väl ingen som helst
möjlighet att använda någon känd
kunskap? Alltså borde statistikens
lagar gälla - men gör det icke. I
sådana spel är det istället något
övernaturligt som är knutet till vissa
människor - TUR! Alla vet ju att
vissa personer vinner gång på gång
när dom tar lotter, andra kan köpa
hur många som helst och vinner
aldrig. Under vissa perioder
kommer flera storvinster i rad,
andra perioder är nästan vinstlösa.

För mig är detta naturligt. Slump à
la statistik gäller inte! I stället är
det alla dessa fält som omger
människor som påverkar s k döda

ting, tombolor, lottomasiner m fl.
Det är förväntningar, drömmar,
passioner, känslor en masse som
driver nästan varje individ till
spelande. Men statistik gäller i
fråga om EN sak. Spelaren som
k ol l e k t i v  fö r l o r a r  a l l t i d .
Spelordnaren vinner alltid.

Och staten och maffian drar alltid
in slantar på drifter och passioner.
Fast statsmaffians resonemang om
spel är lite löjligt. Om det vore så
att staten ville ha hand om spel för
att värna om sina undersåtar, då
borde logiskt sett staten även ta
hand om prostitutionen.

Själv spelar jag aldrig på någonting
- jo jag har någon gång köpt lotter i
Cancerlotteriet utan att vinna det
minsta. Detta trots att statistiskt sett
borde antalet lotter ge utdelning -
och trots att jag skänkte bort
samtliga lotter. Men det var ju jag
som köpte och jag vinner ALDRIG.
/alf

E1018
Dd1-g4.

Du vinner ALDRIG! Vad är det för
snack? Du håller ju på att segra
ihjäl dig i schack.

Det  för  t a n ka r n a  t i l l  en
stenografilektion på Handels: vi
skulle transkribera en stenografisk
text till svenska; en flicka fick i
uppg i f t  a t t  l ä sa  upp  s i n
översättning. Nu måste man känna
till, att de stenografiska tecknen för
n och s är väldigt lika varandra. Då
kan det bli så här: “En sådan neger
till och jag är förlorad”. Stort jubel i
klassrummet så klart.

För mig skapar ID-Skaparen bara
nya frågor: Vilken gestalt har
Skaparen? Var finns han/hon? Vem
skapade Skaparen? Var fick
Skaparen byggstenarna ifrån? Etc,
etc. ID-förespråkarna menar ju, att
man för ett logiskt och intelligent
resonemang, varför de borde ha svar
på dessa frågor.

Vår värld skulle alltså vara en
produkt av Intelligent Design. I så
fall: Gud bevare oss för ID!

Jag skulle vilja slå ett slag för
Empatisk Design! (med förstånd)

I sammanhanget får jag Hörby-tiden
i tankarna. Inte sällan hörde man
utrop som: “som hon/han skapa
sig!” “Skapa dej ente!” “Ack, du
min skapare!” M fl dylika
yttranden. Och jag tror inte, att man
hade en susning om Intelligent
Design.

En tänkare har sagt: Vi har lika
liten möjlighet att fatta Gud/
Skaparen, som Hamlet har att fatta
Shakespeare.” Så är det nog: Om
Gud finns, så är det i en dimension
som vi saknar möjlighet att förstå.
Och då blir  det egentligen
betydelselöst.
Ebbe

A1019
Dd5 - e5

Men för elvete, Ebbe, du kan väl
inte jämföra schack med lotteri!?

Mycket kul stenografihistoria!!

Jag begriper inte ditt resonemang
om ID. Menar du att du inte ställer
dig samma frågor om du antar att
det INTE finns någon intelligens
bakom vårt universum och livet?
Menar du att aminosyrornas blinda
kaos ger upphov till intelligent liv -
Homo Sapiens? Eller att om man
bara slopar all tanke på någon
bakomliggande intelligens så får
man mer ro i sin själ?

För mig är det självklart att vi
aldrig kommer att fullt ut förstå
något av det som ligger utanför oss.
Vi begriper ju inte en gång vad
elektricitet är eller strålning - men
vi kan använda dessa saker på ett
intelligent sätt utan att begripa.

Vetenskap är att ställa upp
hypoteser och att testa dem med
våra möjligheter. Och svaren
kommer att bli helt olika beroende
på tid. Världen före Newton var helt
annorlunda än efter honom - fram
till att Einstein gav oss nya insikter.
Men vem tror att slutordet är sagt
på det här lilla dammkornet?
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Frågan är: Kan man tänka sig att
ytterst komlicerade maskiner eller
levande varelser kan uppkomma av
sig själ - av en slump? Eller är det
troligt att det ligger någon form av
intelligens bakom en dator eller en
geting?

Det borde räcka med att ta ställning
till denna primära fråga.

Har du tidningen Tempus?
/alf

E1019
Sd4-c2.

Vår aktuella diskussion är för mig
ett val emellan pest och kolera. Jag
kan inte fullt ut ta till mig någon av
teorierna.

Om getingen är en produkt av
Intelligent Design eller ett resultat
av miljarders års utveckling - det är
en fråga som jag omöjligt kan ta
ställning till. Mina kunskaper i
ämnet är ju nästan obefintliga.

Bara i fråga om insekter lär det
finnas miljoner olika arter. Vilket
pillgöra Skaparen måste ha haft!
Och vari ligger intelligensen att
sätta miljoner olika insekter till
världen?!

I morgon får du komma till Osby!
Då föreläser Sara Kristoffersson om
Antidesign. Vet du förresten att
2005 av regeringen utsetts till ett
designår.

Du måste läsa Gunilla Bergdahls
kåserier tisdagar i Sydsvenskan! B-
delen. I går löd rubriken “Bland
glitter och stjärnor”. Hennes
skruvade vändningar är makalöst
roliga!

Nej, jag har inte tidningen Tempus.

Idag har jag varit i Lund och hälsat
på Göran Möller. Eftersom vi har
stor gemensam referensram har vi
mycket att språka om. Sådana
vänner har jag inte för många av.
Ebbe

A1020
Lb4 - e7

Nej, svåra saker och besvärliga
frågor är det enklast att inte ta

ställning till eller sopa under
mattan. Och lyckligtvis spelar det
ingen större roll hur vi eller
Universum kommit till - vi kan påta
omkring här i våra trädgårdar och
tänka på öl och TV.

Värre var det för Sokrates som
ställde andra frågor - viktigare, men
av samma typ . Eftersom svaren var
obehagliga gick det som det gick.

Jag skall försöka att inte ta upp
ämnen av den här typen även om
det är svårt ibland.

I morgon åker vi till Stockholm. Jag
är lite orolig för hur Birgit skall
klara resan och att byta miljö. Hon
går illa, har ont och gråter ofta.
Livet här är inte roligt - jag har två
firmor att sköta samtidigt med hela
hushållet. Jag har t o m slutat läsa
TV-programmet.
/alf

E1020
Lf1-c4.

Tillverkningen av brukspatroner
trodde jag, att du var i färd med att
överlåta till Relek - för att få
lättnad. Har du ångrat dig kanske?

Ledsamt att Birgit har ont och inte
mår bra. Men det tar väl litet tid att
komma över sviterna av en
operation.
Ebbe

A1021
I all hast.... 0 - 0

Att flytta över hela BP9-processen
till Relek tar minst ett år och det är
mera arbete än att sköta det löpande
just nu.
/alf

E1023
Dg4-g3.

Hoppas resan gick bra.

Woody Allen: “Förr, tror jag, hade
jag väldigt svårt att bestämma mig.
Nu är jag inte så säker längre.”
Ebbe

A1023
De5 - c5

Bättre hade varit att byta dam - du
hade fått dubbelbonde - men det blir
lite tråkigt utan damer.

Jodå, resan gick bra. 3 tim. 5 min
för 33 mil är tillfredsställande.

Visst herr Allen har alltid förefallit
sträva efter rekord i virrighet. Jag
orkar nästan aldrig se honom.

För trött för att utvesckla något
närmare.
/alf

E1023-2
d2-d3.

I d a g  h a r  v i  t a g i t  i n
trädgårdsmöblerna. Det känns litet -
visset.
Ebbe

A1024
d7 - d5

Jo, det är mycket även jag skulle ha
utfört i trädgården vid det här laget,
men inget sådant hinner jag med.
Och snart kommer den vita skiten.
Och snart är det jul igen.
/alf

E1024
Lc1-e3.
Jo.
Idétorka.
Ebbe

A1025
Dc5 - c6

Nu skall vi strax åka till
vårdcentralen för att bli besprutade
med vaccin mot någon sorts
influensa, dock icke fågel-.

Förra tisdagen försökte vi också
men möttes i dörren av förvirrade
gamlingar, på väg ut,  som
mumlade: Inget vaccin kvar...inget
vaccin..! Vad menar dom? Skall
man dö nu? Redan?
/alf

E1025
Le3-d4.

Igår var jag och blev vaccinerad
mot influensa. Litet mystiskt att det
kan fungera.

I kväll har vi varit på teater och
sett/hört Händelser i hemmet,
ostädad dansteater av Birgitta
Egerbladh. Jodå - ett
divertissemang.
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Den 18-20 november bär det i väg
(med tåg; första klass - inte mycket
dyrare) till Stockholm. Vi har redan
köpt biljetter. Vidare har vi bokat
rum på Rica Hotell samt beställt
biljetter till Dramatens föreställning
Lika för lika av Shakespeare.
Fredag kväll går vi nog på bio. Det
ser vi fram emot.

Snöar det på dig? Har du bytt till
vinterdäck? Jag väntar ett tag till.
Ebbe

A1026
f7 - f6

Även vi lyckades bli besprutade
igår. Man hade massor av vaccin
och extra stora sprutor.

Visst snöar det här. Men jag bytte
till vinterdäck innan jag åkte till
Stockholm.

Det är rätt. Roa er bara. Åk runt i
landet. Insup atmosfären. Så skall
ett pensionärsliv levas!
/alf

E1026
Lc4-b3.

Jo, men pensionen räcker inte till
större utsvävningar.

Nu ska jag se på Kobra. Brukar du
se/gilla det programmet?
Ebbe

A1027
Le7 - d6

Kobra? Nej, jag ser nästan aldrig på
TV förutom något nyhetsprogram
eller om jag kan ana något
intressant genom att titta i
programöversikten. En film ibland.

Min lediga tid tillbringar jag
läsande i tystnad eller med lite
musik.

Men mest är jag trött på alltihop.
/alf

E1027
Dg3-e3.

“Trött på alltihop”? Jo, så kan jag
också känna det från och till. Men
du verkar ju må bättre nu. Det var
länge sedan du talade om svarta hål
och huvudvärk.

Ingen snö här ännu. Men idag bytte
jag ändå till vinterdäck p g a
befarad skada på höger framdäck.

Den 1 november säger vår vän Jan
Nyberg adjö till den norrländska
kylan och fly(ge)r till den kubanska
värmen. Tre månader räknar han
med att stanna, d v s så länge hans
visum gäller.

Och efter nyår sticker Göran Möller
till Teneriffa. Åter först till våren.

När sticker vi?
Ebbe

A1028
e4 x d3

Fysiskt mår jag bra. Men i
övrigt.....bläh.

När jag hör om vännerna som
sticker iväg tänker jag på Grahams
Det Susar i Säven. Känner du
möjligen till denna underbara
barnbok, som är filmatiserad i
England och har visats här med
svenska röster?

Nå, där är en scen med Råttan, som
f ö är poet och filosof, helt plötsligt
börjar tänka på att resa, resa, - hur
skönt det är med nya platser, värme,
sköna nätter i glada vänners lag....
osv osv.

Men hans kompis Mullvaden fäller
honom när han förvirrat mumlande
packat sitt knyte och är på väg ut.
Och så blir det inget.

Jag har sett denna film minst tio
gånger när barnbarnen var mindre.
Kanske blir det igen - dom kommer
på söndag.

Men jag sticker ingenstans - kan
bara vara borta ungefär en timme
från Birgit. Och inte vill jag resa
någonstans heller.
/alf

E1028
De3xd3.

Nej, jag har tyvärr inte läst/sett Det
susar i säven. Åtminstone kommer
jag inte ihåg det. Men kan
Mullvaden kullkasta Råttans
argument genom att bara förvirrat
mumlande packa sitt knyte?
Ebbe

A1029
Jag måste uttrycka mig dåligt.

Men hans kompis Mullvaden fäller
honom när han förvirrat mumlande
packat sitt knyte och är på väg ut.
Och så blir det inget.

Det är  Råttan som fövirrat
mumlande packar sitt knyte och är
på väg ut i vida världen när
Mullvaden fäller honom och får
honom att vakna upp till den
verklighet de båda lever i.

Hela boken är egentligen en
beskrivning av olika människotyper
och deras handlande i olika
situationer. Förutom Råttan och
Mullvaden förkommer Grävlingen,
Paddan, Uttern och andra djur som
lever vid Floden. Samtliga är
originella varelser och i filmen har
man lagt stor vikt vid de svenska
rösterna och hur väl de skall stödja
de olika karaktärerna.

Just nu läser jag Igguldens tredje
bok om Julus Caesar.
/alf

E1029
Ld4-e3.

Jaha, det var således fråga om en
mera handfast övertalning ifrån
Mullvadens sida.

Idag har jag rensat de överfulla
hängrännorna. Dessvärre sitter
nästan hälften av löven fortfarande
kvar på träden.

Ikväll har jag sett Ondskan, en film
som är baserad på Jan Guillous
självbiografiska(?) roman. Ja, har
det gått till på det viset, är det inget
mindre än en skandal! Har du läst
boken? Sett filmen?

Lyckades inte operationen? Eller
varför måste Birgit ha ständig
passning?
Ebbe

A1030
Dc6 - a6

Jo, jag har läst Ondskan två gånger
med ett antal år emellan. Och sett
filmen - fast som vanligt är boken
egentligen bättre. Fler nyanser, inte
så förenklat. Men som film efter en
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bok rent generellt är Ondskan
mycket bra.

Visst gick det till så där på
Lundsberg och visst handlar det om
verkliga personer. I en uppföljare
t i l l  O n d s k a n  ( D e t  S t o r a
Avslöjandet) får man reda på hur
Jan som reporter hämnades skolan.
Den boken hör till det bästa han
skrivit.  Och skildringen av
mamman och styvpappan lär vara
ganska korrekt.

Min vän Sperling stael von Holstein
i Lund var ordblind och inte så över
sig begåvad - han gick på Spyken
samtidigt med mig och skulle ta
realen. Tidigare hade han varit på
Lundsberg men vantrivts trots sitt
adelsskap.

Världen är sig lik.

Nu skall jag strax åka till Nässjä
och hämta Tora och Frida.
/alf

E1030
0-0-0.

Jag tror att jag ska läsa några av
Gullejos böcker (en tant kom en dag
in på biblioteket och ville låna en
bok av han den där Gullejo).

Idag har vi jobbat styvt i parken
båda två.

Nu ropar Inger att vi ska äta
middag.
Ebbe

A1031
Da6 x d3
Sen följer
Td1 x d3 c7 - c6

Gullejo - ett sött namn som inte
passar så bra på personen i fråga.
Jodå, hans böcker är underhållande
för det mesta - kanske lite
omständliga och speciella. Han har
verkligen utbildat en egen stil.

Jag springer som en skållad råtta
och servar barnbarn och hustru
omväxlande med skötsel av
firmorna.
/alf

E1031
Sc2-d4.

Är det skollov nu, vid den här
årstiden?
Ebbe
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