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A060201
Ld6 - c5

Nja, jag glömde nog inte - kanske
trodde jag att du hade egna sådana.
Kanske tänkte jag fel.

Men här är lärarna. Stenvall?,
Ternblad, Persson och Sjöberg?/
Miss? känner jag igen. Den bästa
lärare jag haft på realskolan var
Wramgård i engelska. Men jag
minns inte hur hon såg ut. Är hon
med?

Jag glömde visst Bruhn. Henne har
jag inte glömt...
/alf

E060201
Dd1-h5.

Detta foto har jag inte sett tidigare.
Och fyra av de avbildade känner jag
inte alls till: den mörke mannen
som står i mitten (men är det inte
han som i sinom tid blev rektor vid
Katte i Lund?), samt de sittande
damerna ifrån vänster nr ett, två
och fem.

De övriga är, stående från vänster:
Albert Stenvall, språklärare Eklund,
Josef Ternblad, skolsköterskan (fru
Stenvall?), okänd, Margit Bruhn,

handelslärare “Masse” och vaktmäs-
tare Lade-Kal.
Sittande från vänster: okänd, okänd,
Quiding, miss Sonja Nilsson, okänd.

Greta Wramgård är inte med på
bilden. Henne hade vi väl som
nybörjare i klass 1?
Ebbe

A0202
Dd8 - e7

Och jag som trodde att Persson,
kemi, var den mörke. Fanns det inte
en gymnastiklärare som hette
Masse? Jo Greta W hade vi i ettan.

Jag tror att den här bilden kommer
från min broder Sunes skoltid. Det
är alldeles för många okända för att
vara från vårt 50-tal. Och dom ser
gamla ut.... När dog Ternblad?

Just nu är det lagom mycket arbete
som hänger över mig. Trots det
känns det deprimerande - kanske
för att alla medier frossar i dessa
löjliga figurer, som hoppar, skriker
skjuter i luften och hotar med allt
möjligt. Vore bra om ALLA
tidningar publicerade bilder - eller
om de helt och hållet lät bli att
skriva en enda rad om religion och
religiösa tönterier.

Religion är en förolämpning mot
det som borda vara mänskligt
intellekt.
/alf

E0202
Lc4xf7!!

Jag vet inte mer om dessa lärare. Vi
lämnar ämnet t v.

Inte heller jag har mycket till övers
för religion. Men härom dagen läste
jag en riktigt intressant och
balanserad artikel i ämnet: En
konstruerad motsättning av Anders
Piltz i Sydvenskan av den 31
januari, sid B4-B5. Läs den! Du kan
ju läsa artiklar i Sydsvenskan. Hans
åsikter stämmer ganska väl överens
med de som du och jag framfört
tidigare, synes det mig.
Ebbe

A0203
Ke8 - f8 hm hmm...

Jag har läst artikeln och håller med
dig i din åsikt om den. Dock har jag
ingenting till övers för religion,
även om jag hör till dem som anser
att vi är skapade. Och det kan väl
ingen förstå.
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Humöred är sämre än vanligt.
Kanske är det denna djävla kyla
som suger ut livsmodet ur en.

/alf

E0203
Sd4-e2. Jag förstår att du som jag
hade/har svårt att överblicka
konsekvenserna av våra senaste
drag.

Oj, vad sent det blivit! Vi har sett
TV-film hela kvällen. Det får bli
några rader i all korthet.

Religion igen: I bibeln står, att man
ska akta sig för falska profeter. Hur
ska en stackars fattig syndig
människa kunna avgöra det?

“Kom! Överlämna dig åt Gud!”
mässar predikanten. Nu finns ju
ingen gud i sinnevärlden, så
p r e d i k a n t e n  f å r  v a r a
ställföreträdare. I ex-vis Knutby
skulle man då överlämna sig åt
Helge Fossmo. Jag måste säga, att
personligen skulle jag nog ha varit
en aning tveksam.

Dessa problem förbigår Anders Piltz
i sin artikel, som jag annars
uppskattar för sin sans och balans.
För mig är kärnpunkten i hans
k r i s t l i g a  r e s o n e m a n g  d e
p s yk o l o g i s k a  a s p e k t e r n a :
Människan vill gärna se en högre
mening med sitt liv. Vårt behov av
tröst. Vid svåra livskriser är det
endast religionen som kan skänka
tröst

Sen  h a r  vi  det  dä r  m ed
anciennitetens betydelse.

Men nu är jag så trött och sömnig,
att jag omedelbart måste kasta mig i
Morfei armar.
Ebbe

A0204
Sg8 - f6

Religion - vårt behov av mening,
tröst, uppgående i en guddom, blind
tro, osv - kan man naturligtvis
förstå till en viss del. Men det som
är så stötande och så svårt att förstå
är dyrkande av guden. Man har
offer, ritualer, böner m m. Skulle en
guddom vara lika avundsjuk,

egotrippad, maktgalen, korkad som
vi? Så att han/hon skulle lyssna på
oss, glädjas åt våra böner - kanske
föra bok över dom och ha rådgivare
(änglar) som avgjorde bönhörelse?

Det verkar så löjligt om man ställer
närgångna frågor så man undrar om
någon vettig människa med någon
intelligens verkligen kan delta i
gudstjänt?

Knutby? Jag skulle velat se dig där,
brinnande i tron, talande i tungor.
(Hur gör man då förresten?)

Ancienniteten får du förklara för
mig - jag är inte bekant med
betydelsen av så fina ord.
/alf

E0204
Lc1-g5. Jaha, så var även detta
partiet förlorat.

Jo, men det tycks också vara så, att
religion är vad man gör den till.

I kyrkohistorien finner man allt från
helgon till skurkar, etc. Den kan
helt enkelt vara en vacker,
tilltalande livsstil. Litteraturen
bjuder på många goda exempel på
detta. Nej, det är inte så lätt att såga
all religion rakt av. Fan vet om det
inte är den grenen vi sitter på.
Glömde anciennitet. Jo, det betyder
åldersföreträde, d v s legitimiteten/
existensberät t igandet  hänger
samman med den höga åldern. Det
är “omöjligt” att ifrågasätta
institutioner som funnits i flera
tusen år. Det är anciennitet.
Ebbe

A0205
Smart.
Def x f7

Att människors godhet och
förträffliga livsstil finns som
motsats till ondska har nog inte
mycket med religion att göra -
hellre med individens genetiska
programmering. Men religion har
alltid tagits som en följd av
uppträdande. Och lägger man
ondska och godhet i religionens
vågskålar, verkar det som om
ondskan har mest av nytta av
religiösa föreställningar.

Och  vissa  r el igioner  föder
ondskan....

Må vara att idiotiska föreställningar
har funnits i tusentals år. Det är
ingen anledning att man inte får
ifrågasätta dem. All religion stöder
fanatism, inskränkthet, intolerans.
Och därav följer våld, tortyr, krig
och annat ont.
/alf

E0205
Dh5xf7. Du slår med kungen:
Kf8xf7. Jag igen: Sb1-c3

Även om du inte kände till ordet,
håller du väl ändå med om, att
kyrkans ställning idag till största
delen vilar på /ancienniteten? /Har
svårt tänka mig, att det idag skulle
gå att lansera kristendomen med
a l l a  s i n a  d o g m e r  o c h
outgrundligheter.

Många människor, i synnerhet
romantiker, tycker om saga, dikt/
poesi och musik. Saga och dikt har
inte mycket med verklighet och
sanning att göra. Därför kan dessa
människor känna tillfredsställelse i
kyrkans liturgi och förkunnelse.
Mer eller mindre omedvetet struntar
de i trosbekännelsen och dogmerna.
Detta kan på det gruvligaste
uppröra fundamentalisterna, som tar
religionen på blodigt allvar.

Och så är kyrkan ganska bra på det
där med /vårt behov av tröst/ (inte
sällan enda instans). Du är väl
bekant med det där ganska vanliga
fi l m -  e l l er  boks l u t e t :  Vi d
sängkanten, på slagfältet eller
annorstädes vilar den döende i sin
väns armar. Med en vädjande blick
på vännen säger den döende:
B e r ä t t a  n å g o t  f ö r  m i g !
Underförstått: det behöver inte
nödvändigtvis vara sant, bara det
ger tröst.

Ungefär så kan religionen tänkas
fungera i vännens ställe. Men
prästen kan ju inte deklarera, att allt
han säger är lögn och förbannad
dikt. Det skulle helt slå undan
benen för den trösterika berättelsen.
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Genom ett slags /gentlemen´s
agreement/ får prästen absolution
för den mindre sanningshaltiga
berättelsen.

Se det var väl en vacker saga!
Ebbe

A0206
d7 - d6 - som du redan vet.

Visst har du rätt i allt du skriver i
senaste mailet. Det enda jag undrar
är - går det inte att ge tröst, mening,
krishantering utan att ha religion i
bakgrunden?

Jag tänker lite på de tillfällen jag
själv haft anledning att trösta elever,
hindra självmordstankar , tala om
döden - osv. Jag kan inte påminna
mig att jag någon gång drgit in
Jesus, Gud, den helige Ande,
Mohammed, Budda, Konfucius eller
någon annan osynlig potentat - och
ändå har det lyckats ganska bra - så
vitt jag vet.

Men i en del fall är det annorlunda.
När det gäller FRÄLSNING av en
alkoholist, tjuv, mördare eller annan
liknande - då är det bara GUD som
gäller, tycks det. Eller man kanske
skulle säga föreställningen om
GUD. Och då är det en process som
är helt bortkopplad från allt förnuft
och intellektuellt tänkande, men
mycket effektiv för en förändrad
livsföring.

Och - hädiska tanke - är inte Islam
en passande religion för nazister
och fascister?
/alf

E0206
f2-f3.

Mi n  g r un duppfa t t n i n g  om
religionerna är väl densamma som
din. Men jag har försökt förklara,
varför kyrkan nog fortfarande är att
räkna med. Och då har jag ändå
inte nämnt dop, konfirmation,
vigsel och begravning. Samt de
stora högtiderna Jul, Påsk och
Pingst. Kyrkan uppfattas nog också
som en garant emot anarki.

“Därför, sade Nilsson, blev jag
försenad”. = Därför kunde jag inte i
en hast ansluta mig till din
uppfattning. Men om de är identiska
är jag inte helt säker på.
Ebbe

A0207
Lc8 - e6

I dag har jag haft ett rent helvete.
Jag upptäckte helt plötligt att Cad
One inte hade någon hemsida
längre!! Och inte hade jag tid att
kasta mig över problemet - Birgit
till sjukgymnast, handla, laga mat,
telefonkö till webbhotellet. Först vid
tolvtiden kunde jag börja.

Det visade sig att räkningen för
domän-namnet inte var betald.
Varför? Jo huvudägaren, Johnny
Styffe, hade inte fått någon faktura.
Varför? Han hade inte ändrat sin
adress, inte uppget någon email-
adress.

Så småningom lyckades jag övertala
en dam på nic.se att fakturan skulle
betalas och att jag skulle koppla loss
J. Styffe från sånt som han inte kan
hantera. Så nu flyter mailen in igen
och alla mina webbläsare visar rätt
sida - utom det satans Netscape,
som tydligen fått hicka av
problemet.

Nu är jag så trött, så trött.
/alf

E0207
a1-a2.

Inte heller igår gick det att sända
mail till “alfg@cadone.se”. Inger
fick iväg det via “telia.com”. Kom
det fram? Får se hur det blir med
den saken idag.

Även jag är redigt trött ikväll, men
av litet andra orsaker: har skottat
snö, blöt tung snö.

En trend i världen tycks vara, att till
varje pris få uppmärksamhet - och
så mycket som möjligt. Muslimerna
har verkligen lyckats med något så
enkelt som en karikatyrteckning.
Månne tecknaren var mutad?

“En del skrattar nästan aldrig -
kanske tror dom att ett gott skratt

förlänger livet.” (Stig Johansson,
SDS 6/2 2006)
Ebbe

A0207-2
Jag antar att du menar
a2 - a3. Om så är fallet svarar jag
Le6 - c4

Eftersom min hemsida är igång som
vanligt bör det inte vara några
p r o b l e m  a t t  m a i l a  t i l l
alfg@cadone.se.

Muslimer vill jag helst glömma.

Skrattar man inte är det fullt
förståeligt. Det finns verkligen inte
mycket att skratta åt - och om man
gör det är det närmast ett hånskratt.
/alf

E0207-2
0-0-0.

En annan trend: Nu pressas
hederligt(?) folk mellan två sköldar,
terroristernas och Storebror statens.
Kanske lever(?) de i ett slags
symbios?
Ebbe

A0208
Sf6 - d7

Huvet tomt och ont.
/alf

E0208
Kc1-b1.
Samma här. Dessutom magpest.
Ebbe

A0209
Th8 - e8

Magpest? Det låter riktigt otäckt.
PEST? Sånt dör man av - så nu är
det nog tid för dig att ta till stora
TreoComptuben. Kanske du ätit
något skämt? Skall man inte göra -
bara lyssna och läsa..

Men skämt åsido - vad är det
egentligen?

Nu har det brakat loss på allvar. Det
värsta som drabbar mig på
dataområdet - det är när någon vill
ha uppgradering på en tidigare
automatritning som jag gjort. Ett
elände att leta i alla dessa kodrader
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för att begripa vad som händer. Och
nu är det HallePlast som vill att
deras uterum skall ritas på annat
sätt - HU!

Vid den här tiden blir jag så otroligt
sömnig. Bäst att vila....
/alf

E0209
Se2-g3.

Ah, det är Inger som lärt mig kalla
diarré för magpest.

Jag har naturligtvis ingen insikt i
dina CAD-problem, men de låter
jobbiga.

Saxat skämt: ” - Hur kommer det
sig att bladlöss är så små? - ??? -
De stannar i växten!”
Ebbe

A0210
h7 - h6

Nå det låter lite lugnare. Vanlig
ränneski ta  som dom sa  i
Ludvigsborg.

Då är det som jag trodde - du har
ätit något skämt. Aja Baja.

Nu måste jag jobba hårt igen.
/alf

E0210
Lg5-d2.

Jaha, nu har vi sett invigningen av
OS-vinterspelen i Turin. Den
tenderar att bli mera överdådig för
varje gång. Du tittade förstås inte.

Såg du Vetenskapens värld igår:
Den lysande bubblan? Man låter en
ljudvåg träffa en bubbla, vilket
utlöser en explosion och ger flera
miljoner graders värme! I ett försök
a t t  u t vi n n a  fus i on sen er g i .
Experimentet sades vara misslyckat:
det skapades inga nya neutroner,
vilka skulle ha bevisat att fusion ägt
rum. Men flera miljoner graders
värme är väl inte så illa?

Undrar om fenomenet kan uttryckas
i någon formel à la Einsteins
E=mc2. Märkligt! Allting tycks
hänga samman.

Eftersom ljudets hastighet är
mångdubbelt lägre än ljusets borde
ljudet vara mera hanterbart, kan
man tycka. Såg du programmet?
Känner du till fenomenet?
Ebbe

A0211
Sc6 - d4

Jag hade tänkt se på invigningen,
men det blev inte av - jag fastnade i
macroproblem och glömde bort
alltsammans.

Däremot såg jag bubbelprogrammet.
Jag har läst om det tidigare i Ny
Teknik, men då antog jag att det var
som vanligt - det som lyckas för en
forskare misslyckas för en annan.
Normalt sett gäller detta för mer
spektakulära fenomen, som t ex
slagruta, utsädda mediciner (vad
tusan heter det?), parapsykologi och
liknande. När Vetenskapens Värld
visar sådana intressanta program vet
man också att på slutet har de
bevisat att det inte fungerar.

En katalysator är - som du vet - ett
ämne som fordras för att en viss
reaktion skall inträffa - eller
påskyndar den. Men ämnet deltar
inte på något sätt i händelsen och
förändras inte. I många fall när det
gäller underliga forskningsresultat,
verkar det som om en viss
person=forskare fungerar som
katalysator. Fast då är det inte
vetenskap längre.

Det som skulle vara intressant i
bubbelförsöket skulle vara att BBCs
forskarteam var närvarande vid
bubbelmannens experiment och
mätte neutroner med sina egna
instrument. För hela saken gäller
NÄR neutronerna bi ldas i
förhållande till bubbelpulsen.

Det dröjer inte länge förrän nya,
spektakulära experiment kommer att
redovisas. Och om hundra år
kommer inte ett enda vindkraftverk
att snurra - utom på museum.
/alf

E0211
Sc3-d5.

Men hur var det? Utvecklade inte
bubbelpulsen flera miljoner graders
värme? I så fall: kunde det inte
komma till någon användning? I
fjärrvärmeverk t ex.

Än en gång: ljudvågor orsakar
explosioner i luftbubblor!! Visst
låter det otroligt! Hur gick det
egentligen till, när upptäckten
gjordes? Jag tror att jag höll på med
att laga té, när det inslaget sändes.
Det står kanske i Ny Teknik?
Ebbe

A0212
Ta8 - c8

Bubbelpulsen som framkallas av
ljud är bara ett exempel på de
många fenomen som har med ljud
att göra. Jag vet inte när och hur
just detta fenomen upptäcktes. Men
det var en forskare som kom att
tänka på det när han sysslade med s
k kall fusion, något som diskuterats
i forskarvärlden sedan 1980-talet
(tror jag). Men visst - kan man
använda ljud för att få fram
upprepade temperaturstegringar
borde de gå att använda.

Men - detta är det viktiga: Energin
är oförstörbar men kan omvandlas
till olika former. Så länge ljud inte
åstadkommer annat en omvandling
till värme är det inget att snacka
om. Vad man eftersträvar är att
omvandla materia till energi och det
är detta man eftersträvar genom
fusion. Och då är det något att
snacka om.

Jag minns bara att det fanns en
notis om bubblorna i Ny Teknik
någon gång för några år sedan - just
på tal om det bråk som uppstod.

Men ljud är intressant ur många
andra aspekter när det gäller infra-
och  u l t r a l jud  t  ex .  E l l er
resonansfenomen. Eller underliga
m e t o d e r  a t t  å s t a d k o m m a
trombliknande verkningar med hjälp
av ljud från speciella instrument.
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Eller alla experiment man gjort för
att finna bästa metoden att döda
med ljud....

I Frankrike var det i alla fall en
man som dog under experimenten,
alla hans inre organ sprängdes
sönder.
/alf

E0212
Ld2-c3.

Har just sett en dokumentärfilm om
unionsupplösningen år 1905. Så
glyt t igt  det  hela  verkade!
Svenskarna ställde bl a krav på att
norska befästningar vid gränsen mot
Sverige skulle rivas. Som om man
kun de gå  t i l l  a n fa l l  m ed
befästningsverk!

Och en incident i Sarajevo blev
startskott till första världskriget. Ja
det är inte klokt som det kan gå till
här i världen.

För att inte tala om många nutida
företeelser. Huvaligen!

Det borde finnas fler av Nisse Hults
typ: “Vi kan väl tala om detta som
vuxna människor?!”
Ebbe

A0213
c7 - c6

Mer kan det inte bli - jag måste
arbeta med programmering. Och
visst är världen galen. Glyttigt är en
bra beteckning på de flesta
företeelser i politik.
/alf

E0213
Sd5-f4.

Undrar  om det inte är  en
förkylning, som parkerat sig i
huvud och mage på mig. Det är väl
möjligt?
Ebbe

A0214
Sd4 - b5

Jo, du verkar att ha problem. Du
bor de ä t a  m er  T r eoCom p,
GinkoBiloba, Omega3 samt STORA

C-vitaminer. Vidare mycket blåbär.

I flera dagar har jag funderat över
vad den där riktningen inom
medicinen heter där man späder ut
den verksamma substansen i
oändlighet. Mycket frustrerande.
Men du vet förstås.

I dag har jag varit hos tandläkaren
och fått beröm för att jag inte har
hål i gaddarna och att de är rena
och snygga - och då talar jag inte
om överkäken.

Nu skall jag jobba igen.
/alf

E0214
Lc3-b4.

Vätskan som man spär ut i
oändlighet: jag tycker mig känna
igen det, men jag kan inte komma
på vad det är.

Jag fann  en  l i ten  not is i
Sydsvenskan av gårdagen (sid A14):
“Vattenbristen förvärras i Kina.
Peking. Våtmarkerna i norra Kina
håller på att torka ut. Orsaken är
den snabbt växande ekonomin och
d e n  ök a n d e  be fo l k n i n g e n .
Vattenslukande industrier som
pappers- och cementtillverkningen
tär hårt på resurserna. Kina har idag
bara en fjärdedel så mycket vatten
per invånare som världsgenom-
snittet. Omkring 300 miljoner kine-
ser saknar tillgång till rent vatten.
70 procent av vattnet är förorenat
och på ett halvsekel har mer än
1000 sjöar torkat ut.”

En sådan nyhet har ingen chans att
konkurrera med t ex nyheten om att
en kändis fått en fis på tvären. Nå,
d e t  g ä l l e r  fö r s t å s  f r ä m s t
kvällspressen. Idag hade AB på
löpet och som förstasidesnyhet, att
något slags konsulent till M
Persbrandt hade smugglat knark i
en kondom i magen.

Det ständiga tillväxtpredikandet
måste nyanseras!  Vad som
produceras är naturligtvis inte
oväsentligt. Vi har inte längre råd

att producera en massa onödigt
skräp. På sikt gäller det faktiskt vår
överlevnad! Men när sysselsättning
ska skapas, kapitalet ge avkastning,
pensionsfonder förräntas, etc
sammanfaller alla kortsiktiga
intressen. Gud tycks behövas.

Om man förlänger de nuvarande
trenderna hotar ett skräckscenario:
Jordens undergång i ett allas krig
em ot  a l l a  om  de s i n a n de
naturresurserna!

Det är deprimerande att tala om så
förskräckliga ting. Vidare kan man
bli hållen för glädjeförstörare. Men
man kan ju inte bara blunda. Eller?
Ebbe

A0215
Lc5 x a4
Då följer:
a3 x b4 g7 - g5

Nej man behöver inte blunda. Men
tänka igenom alternativen till
globalisering, marknadsekonomi
centralstyrning, kommunism, osv.

Vi har inte längre råd att producera
en massa onödigt skräp.

Vem bestämmer vad som är skräp?
Gud? Nej vill du ha ett samhälle där
du bestämmer vad som skall
produceras, måste du skapa diktatur.
Tro inte annat!

Om man förlänger de nuvarande
trenderna......

Saken är att man inte kan förlänga
trender - det blir alltid fel. Tänk på
alla undergångscenarier vi redan
haft!

Vilka yrkesgrupper har det lägsta
förtroendet? Jo politiker och
journalister. Jag hörde på TV idag
hur man sög så mycket som möjligt
på fågelinfluensan. AB och
Expressen hade jag förbjudet om jag
hade varit diktator. Plus en massa
annat. De kan väl inte kallas
tidningar - enligt mitt sätt att se är
de stinkbomber. Skulle aldrig köpa
en sådan än mindre läsa de ord de
producerar.
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Du talar om sysselsättning, kapital,
pensionsfonder (kortsiktiga?).
Berätta hur DU skulle vilja ha det!

Men du behöver egentligen inte
vara orolig. Du kan vara säker på
att våra skapare inte låter oss
förstöra deras intressanta spelplats
och nöjesarena.

Tyvärr är det så att den värsta
miljöförstöringen har skett i
diktaturer, typ Sovjet och Kina, där
man verkligen haft möjlighet att
ändra på saker.

Men OK. Om mänskligheten inte
klarar de utmaningar du tar upp - så
låt jorden gå under! För min del
kan det få ske när som helst utan att
jag skulle sörja allt för mycket - om
det bara gick snabbt.
/alf

E0215
Sf4-e2.

Som jag ser det, har man även i en
demokrati möjligheter att styra
utvecklingen emot ett miljövänligt,
uthålligt samhälle: genom förbud
och påbud, piska (produktions-
avgifer ex-vis) och morötter
(skattelättnader och subventioner),
tillverkningslicenser.

Det är klart, att det kunde gå
snabbare och  kanske mera
friktionsfritt att genomdriva dylika
ting i en diktatur. Men långt ifrån
säkert. Tänk om diktaturen var av
typ liberal fundamentalism!
Ebbe

A0216
Sd7 - b6

Jodå man försöker med styrmedel i
en demokrati. Överallt har Miljö-
partier mycket liten andel av röster-
na. Och du tror väl inte att män-
niskor normalt sett sätter sig in i
olika samhällsproblem, är intres-
serade, aktiva och gör kloka
bedömningar? Är mina åsikter om
att satsa på kärnkraft kloka? Hur
påverkar lobbyister? Konsulter, som
ser till att vi förleds att köpa vissa
varor?

Så länge en stor del av befolkningen
köper Aftonbladet, Expressen, Hänt
i veckan, ser meningslösa frågepro-
gram och lek-dito på TV - så länge
kan du inte räkna med att några
styrmedel verkar i globalt visdoms-
riktning.

Varför bygger Finland kärnkraft-
verk? Varför är det förbjudet att ens
tänka på kärnkraftverk i Sverige?

Båda länderna är demokratier.

Och det finns hur många exempel
som helst.

Jag föredrar att inte ens tänka i OM
BARA-termer. Inte heller drömma
om utopiska saker som liberal
fundamental ism.  Skul le du
egentligen vilja ha något sådant?
/alf

E0216
Td1-d2.

Liberal fundamentalism: Det är väl
något dylikt som USA praktiserar
idag? Verkar inte så lyckat.
Ebbe

A0217
Kf7 - g8
Nu fick du något att fundera över
...eller?

Egentligen har jag ingen säker
uppfattning om vad du menar med
L. F. Skulle tro att det finns hur
många definitioner som helst - när
du tar USA som exempel.

Hur är det för AB och Expressen -
har dom inte julafton nu? Hurrah
för ett härligt mord!
/alf

E0217
Sg3-f5.

Orkar inte tänka i kväll.
Ebbe

A0218
Men anfalla kan du!
Te8 - e6

Och även om jag kan tänka lite, så
måste jag städa för att kunna röra
mig i verkstan.
/alf

E0218
Se2-d4.

Snurrig i huvet. Har just druckit en
pava vin.
Ebbe

A0219
Sb5 x d4

Ack, ack ack den alkohooolen....

Nu har jag börjat läsa Widdings
romansvit om Ryttmästaren för
andra gången. Slutläst är Steven
Saylors Sub Rosa-romaner och det
känns tomt på något sätt. Kan man
få absinensbesvär av att inte ha
olästa böcker framför sig?

När jag läser om kriget 1808
lyckönskr jag mig till att leva i en
annan tid. Det var inte bättre förr -
det var uruselt.
/alf

E0219
Td1xd4. (det kunde du ha gjort)

Jo, soldater har i alla krig ett rent
helvete. En bok, som i detta
avseende har gjort ett mycket starkt
intryck på mig, är Poltava av Peter
Englund. Den har du väl läst? Det
djupt tragiska med krigen är, att de i
flesta fall är så grymt idiotiska.

Den 14 februari skrev jag: “Om man
förlänger de nuvarande trenderna
hotar ett skräckscenario . . .” Ett
gravt språkfel: tendenserna ska det
naturligtvis vara. Som sagt: tur att
vi kör med korrektur.

Kjell Persson ringde idag ifrån
Kardeologen i Malmö: han ligger
inlagd efter en kraftig hjärtinfarkt,
som han fick i fredags natt. Man
blir enna ledsen.
Ebbe

A0220
Menar du att jag är synsk? Jag
kunde inte veta om du skulle ta med
hästen eller tornet.
d6 - d5

Jo, jag har läst Poltava. Men jag
tycker att den Oövervinnerlige för
min del gav ett ännu värre intryck
a v  h e m s k h e t e r n a  o c h
meningslösheten. Det måste vara
något som vi inte kan fatta när det
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gäller forna tiders livssyn. Jag
kommer ofta på mig själv med att
undra: Hur kunde dom vara så
undergivna? Hur kunde dom tro
något så märkligt? Hur stod dom
ut? Att inte fler begick självmord?

När jag nu läser om Widdings
romansvit, är det ett ord som täcker
handlingen: VEMOD. Det är en
mäktig känsla som infinner sig. Och
jag undrar över personerna - har
LW studerat gamla handlingar, t ex
Pistolekors dagböcker? Fanns han
på riktigt? Jag antar att du har läst
de fyra böckerna i serien och känner
till den. Vet du något om hans
forskning? Han är mycket exakt när
det gäller t ex mordet på Fersen -
mer än Heidenstam i Svenskarna
och deras Hövdingar - som jag
minns det från skoltiden. Men jag
minns kanske illa.

Jo det är sorgesamt när vänner
drabbas. Men är inte Kjell på
bättringsvägen? Annars hade han
väl inte kunnat ringa. Man måste
var positiv se.
/alf

E0220
b2-b3. Jag observerade faktiskt inte
att jag kunde slå med hästen.
Märkligt. Men jag tycker mig
märka, att jag börjar få hjärnsläpp
då och då.

Jo, man blir både arg, förtvivlad,
ledsen och vemodig, när man läser
om krigsdårskap.

LW måste ha forskat ganska så
grundligt (research som det heter)
för att ha kunnat skriva dessa
böcker. Om Pistolekors levat?
Tveksamt. Gestalterna brukar vara
hopplock från diverse håll.

Dör man inte direkt av en
hjärtinfarkt, repar man sig väl
ganska snabbt?
Ebbe

A0221
Lc4 - e2

Jag hoppas att du äter GinkoBiloba.
Alltid hjälper det något tycker jag

mig märka. Men det är lätt att bli
blind inför schackbordet.

Jag uttryckte mig dunkelt. Jag
tänkte att LW hittat dagböcker
skrivna av verkliga personer och
citerat dessa. Det måste ju finnas
massor med dokument från alla
tider och någon som letar borde
naturligtvis finna.

Han har ju lyckats få in åtskilliga
verkliga personer i sin handling -
LasseMaja, P H Ling, Mangelson?,
m fl.

I dag finns det stort hopp om att
läkare kan bota hjärtinfarkt - min
granne Bosse hade en sådan
förrförra året och han verkar helt
återställd. Men det beror väl också
på åldern. Du och Kjell är ju bara
barnrumpor!

Nu har jag löst det mesta av
HallePlasts problem och fått nya
från Decosteel. Men jag tänker ta
det lite lugnt och inte jobba längre
än till nu ungefär - 1900.

Nu skall jag läsa vidare och ta en öl
/alf

E0221
Td4-d2.

När jag tänker efter, har jag kanske
inte läst “Ryttmästaren”. I varje fall
kan jag inte hjälpa dig i dina
funderingar.

Nu to bed.
Ebbe

A0222
Le2 - a6

Inte behöver jag hjälp. Det var bara
allmänna funderingar.
/alf

E0222
g2-g4.

Nu vet jag varför jag drabbas av
influensa då och då: det beror på
himlakropparnas ställning och i
synnerhet månens. Denna influens
var man i varje fall övertygad om i
Italien på 1100-talet. En sjukdom
som tycktes sakna orsaker och som
regelbundet gick över på några
veckor måste vara influerad av

himlakropparna i allmänhet och av
månen (jfr ebb och flod) i
synnerhet. Så fick influensan sitt
namn. Etymologi är rätt kul.
Ebbe

A0223
d5 x e4
Om jag då antar att du svarar med
f3 x e4 följer Tc8 - e8
Men du drar kanske annorlunda?

Jo det är ganska kul med ordjakt
och du tillhör ju det erfarna
jägarskrået. Visa görna upp fler
jaktbyten!

Om du verkligen inte har läst de
fyra böckerna i Sorundasviten kan
jag rekommendera dem på det
varmaste. Det är ett briljant stycke
svensk historia med levande
människor från 1791 till 1820-talet.
Och vissa historier är verkligen
dråpliga, t ex den om pastor
Mangelssons bröllop.

När första boken kom ut 1968 var
den etta på bestsellerlistan och hela
serien fick utomordentligt fin kritik.

Har du verkligen inte läst den?
/alf

E0223
OK. Sf5-g3.

Nej, tyvärr har jag tydligen inte läst
Sorundasviten. Ska försöka hinna
med den. Problemet är att jag redan
har en hel trave med böcker, som
jag hade tänkt läsa.

Talade med Kjell Persson idag:
nästa vecka ska han by-passopereras
i Lund; plus byte av en hjärtklaff
med blåsljud. Han påstod, att det
var inget som han längtade till.
Ebbe

A0224
Sd6 - c8

Vad är det för böcker du har i din
trave?

Kjell bör väl inte ha något emot en
sådan operation. Bosse hade samma
sak och det blev lyckat - han jobbar
som vanligt och hårdare än tidigare.
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I SvD finns idag en artikel om
religion kontra tid som är mycket
läsvärd. Skall se om jag kan hitta en
länk så du kan kolla.

I övrigt gäller bara arbete med
programmering. Måste hinna med
en del innan två barnbarn från
huvudstaden anländer i morgon.
/alf

E0224
h2-h4.

Har suttit och sett Schakalen(!) tills
nu på TV5.
Ebbe

A0225
g5 x h4

Barnbarn har anlänt.
/alf

E0225
Th1xh4.
Ebbe

A0226
Sc8 - d6
/alf

E0226

e4-e5.
Ebbe

A0227
Sd6 - f7
Nu har jag bara en timmes jobb
kvar. 23:34
/alf

E0227
Sg3-f5.

Vad är det för nattarbete du har?

Idag har jag varit hos HälsoRingen.
Jo, jag har för högt blodtryck, vilket
kan vara orsaken till min
huvudvärk. Den 9 mars ska jag på
läkarbesök.
Ebbe

A0228

Te6 x e5

Och så:
Grattis på födelsedagen!
Din present kommer senare -
antingen på torsdag i denna veckan
eller nästa. Vad det är får bli en
överraskning.

Nattarbete?

Birgit får epelleptiska anfall och är
helt bort stundtals, kan knappt
förflytta sig, barnbarn skall roas,
förses med mat, jag skall sköta huset
i denna röra och samtidigt ta hand
om supportsamtal, sälja CAD-
system som aldrig förr och måste
således arbeta med firman på
nätterna. Inte underligt att
huvudvärken blir intensivare än
vanligt.

Just nu är det lugnt några minuter.
/alf

E0228
Sf5xh6.

Tackar, tackar! Men inte behöver du
uppvakta mig med någon present!

Huvaligen - du har visst fått litet att
göra. Ja ja, du vill ju ha det så.

Här är det lugnt - och kallt. Jag
längtar efter våren.
Ebbe
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