
Internet mail Ebbe - Alf mars 2006
A060301
Sf7 x h6
/alf

E060301
Th4xh6.

Det var ledsamt att höra om Birgit.
Har hon fått denna sjukdom
nyligen?

Har skottat blöt, tung snö. Armarna
känns som spaghetti och ryggen
värker. Hur är det på snöfronten hos
er?
Ebbe

A0302
Te5 - g5

Birgits första anfall kom i november
förra året. Nummer två kom i
söndags med skräckslagna barn som
åskådare, nummer tre i måndags
med åskådare som bara tyckte det
var obehagligt. Vi har varit hos
läkare i dag och man skall utreda
med olika medel.

Vi har ungefär en halv meter vit
skit liggande överallt. Även jag
skottar så det svider i brocket. Fy
fan.
/alf

E0302
Td2-d4.

Jag vet inget om epilepsi, men det
låter jobbigt. Förhoppningsvis finns
det verkningsfulla mediciner.
Ebbe

A0303
Te8 - e7!!!
/alf

E0303
Td4-d8!!

Du missade väl inte Chicago i
kväll?
Ebbe

A0304
Undrade du inte över mitt drag Te8
- e7!!!?

Jag var totalt uttröttad och skrev av
boken fel - där står naturligtvis Te8
- e1!!!

Jag ber om ursäkt för denna
uppenbara felskrivning och föreslår
att du gör om ditt drag.

Jag ser aldrig på TV.
/alf

E0304
Jo, det gjorde jag. Men så tänkte
jag, att du kanske ämnade gå till g7.
Hur som helst tänkte jag, att du
meddelar väl om det var ett skrivfel.
Naturligtvis gör jag om mitt drag:
Kb1-b2.

I kväll har vi varit i Helsingborg
och sett Cabaret på stadsteatern. Det
är en musical med många fina
sångnummer.
Ebbe

A0305
Kg8 - g7

Cabaret har jag sett som film
endast. Jo, den är bra.

Även jag var i Helsingborg i natt. I
drömmen förstås. Jag drömmer ofta
och det verkar som om jag alltid
rörde mig i samma landskap, som
är en blandning av verklighet och
nyskapat. Det finns byggnader och
områden som jag återvänder till
gång på gång. Ibland är det så
intensivt att det tar lång tid efter
uppvaknandet innan jag begriper att
jag varit på utflykt igen.

Drömmer du? - jag menar just
n a t t u p p l e v e l s e r  -  i n t e
vakendrömmar om hur det borde
vara?
/alf

E0305
Th6-d6.

Skriver  i morgon om mina
drömmar.

Du brukar vilja ha besked om dina
postförsändelser. Du har väl inte
sänt något? I varje fall har det inte
kommit något.

Uppfatta nu för 17 inte detta som ett
slags påminnelse!
Ebbe

A0306
Te1 - g1

Nej för tusan, jag förstår om du
undrar. Någon torsdag kommer en
försändelse - inte från mig men från
TEMPUS, som du kan läsa ett
halvår framåt - detta som en liten
födelsedagspresent. Men jag vet ju
inte när de börjar sända.

Ack ja, dessa tider! Fast vem bryr
sig? kanske är det tid att äta alltihop
för att vara på säkra sidan. Mycket
kul mail! Hälsa Inger - jag såg att
hon vidarebefordrat.

Fortfarande mycket att göra. I dag
har jag suttit vid telefonen och
beställt nya komponenter till 100
nya BP9-kort. Det tar aldrig slut.
/alf

E0306
Td6-d7!!

Jo, jag har redan erhållit ett
nummer av Tempus. Jag tackar!
Men inte . . .

“Humanismen är den småborgerliga
idén om att bevara kristendomen
utan Gud. Jag har alltid hatat den.”
(Alexander  Bard ci terad i
Sydsvenskan den 4 mars 2006)
J a h a .  O c h  a n d r a  h a t a r
k r i s t e n d o m e n s  o r i m l i g a
gudsföreställningar.

Men i viss mening kan jag förstå
honom: världen torde behöva en
“gud”. Om detta har jag lagt ut
texten tidigare - väl? Som ändade i
FN:s generalsekreterare.
Ebbe

A0307
Kg7 - h6

Jodå du har lagt ut texten om
gudstro tidigare. Personligen tycker
jag gudstro i religiös mening är en
intellektuell härdsmälta, som bl a
bevisas av det hat mot oliktänkande
det innebär. Inte bara mellan olika
religioner och gudar utan också
inom varje religion. På 15-1600
talen var det t ex katoliker och
protestanter som mördade varandra,
i  da g  ä r  det  sun n i -  och
shiamuslimer som för traditionen
vidare.
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Religion är PEST.

I kväll fick Birgit sitt fjärde
epelleptiska anfall. Det är oerhört
jobbigt för oss båda.
/alf

E0307
Td7-d8.

Kunde läkarundersökningen ge
besked om vad som ligger bakom
Birgits epilepsi? Inger hade en
kusin med epilepsi; i hennes fall var
det en tumör som var den
bakomliggande orsaken. När den
avlägsnats blev hon också av med
sin epilepsi.

I kväll har jag sett Pettersson &
Bendel på TV4 Film. Tala om
entreprenörer!
Ebbe

A0308
Tg1 x g4

I går kväll fick Birgit ett nytt anfall.
I dag tog jag henne på bår till
akuten på läkares inrådan - hon
kunde in te längre använda
högerarmen och hade fruktansvärt
ont. Röntgen visade att hon har en
axelled som är skadad - kulan har
ett brott. Obegripligt enligt experter
eftersom hon inte ramlat någon
gång.

Nu går jag och lägger mig - sov
knappt tre timmar i natt. Det är för
lite även för mig.
/alf

E0308
Td4-d1.

Kan den skadade axeln vara
orsaken till Birgits epilepsi? Jag
förstår att ni har det kämpigt. Men
nu får hon väl stanna på sjukhuset
ett tag?

“Små barn gråter ofta - det är som
om de redan visste.” (Stig
Johansson i dagens sydsvenska, sid
B4) Visste - vad då?
Ebbe

A0309
Tg4 x b4

........som om dom redan visste.

Det finns flera alternativ:

Vi är försvarslösa, utlämnade till
världens godtycke. Vad vet jag om
mina föräldrar? Kommer dom att
misshandla mig? döda mig? Jag
ville helst vara ofödd...

Intuitionen är för hemsk. Jag
k ä n n e r  b a r a  s m ä r t a  o c h
hopplöshet...

Eller också är det bara en snygg
formulering, en lek med ord för att
provocera.

Jag väntar på att Birgit skall ringa.
Hon är flyttad till Ortopeden, man
har gett henne medicin mot
epellepsi, hon har fruktansvärt ont i
armen och är deprimerad över allt
som rasar över henne.

Orsaken till epellepsi kan vara att
hon någon gång i barndomen fallit
och fått en latent skada som nu tack
vare smärtförnimmelser blossar upp
i anfall. Men det vet man inte
säkert.
/alf

E0309
Td8-a8.

Men nog får väl Birgit något
smärtstillande? Ska axeln nu
opereras?

Även jag har varit hos läkare idag.
Är listad hos HälsoRingen. Sökte
för överaktiv blåsa, d v s jag får
springa och pinka för ofta. Men just
ingen bot stod att få. Jag ska bara
försöka träna bort trängningarna
genom att hålla igen. Ibland går det.
Ibland går det inte alls.

Hur har du det med din blåsa?
Ebbe

A0310
c6 - c5

Blåsan? Jo, jag håller igen. För
något år sedan prövade jag
naturmedicin - CURBICIN tror jag
det hette. Höll på något halvår tror
jag och märkte ingen som helst
skillnad. Så därför kniper jag ihop.

Birgit skall opereras för armen och
höften i Jönköping. Nu är hon
hemma.  Hon  kan  in te gå ,
högerarmen sitter i bandage, jag har
en rullstol som jag transporterar

henne i - mellan soffan, toalett,
säng. Hon kan inte resa sig utan
hjälp och hon har hela tiden svåra
smärtor och gråter för det mesta.

Livet är stenkul.
/alf

E0310
Kb2-a3.

Jag tar Curbicin f n. Men inte heller
jag har märkt någon effekt av
kuren. Jag trodde att jag skulle bli
remitterad för operation med den
där nya tekniken, som krymper
prostatan med värme. Men nej, det
gjordes endast om strålen var svag.
Men vad 17, varför har man
överaktiv blåsa, om det inte är för
att prostatan är förstorad?! Vet du?

Jag blir änna ledsen av att läsa det
här om Birgit. Men förhoppningsvis
ä r  det  n å got  över gå en de:
operationerna lyckas och hon blir
relativt frisk igen.

När ska hon iväg till Jönköping?

Glömde nämna, att i tisdags var vi
teater här i Osby och såg Det nya
hembiträdet med Allan Svensson
och Anki Lidén i rollerna.
Behållningen var några roliga
repliker som: “Du har ingen
bakgrund - möjligen ett förflutet.”
Ebbe

A0311
Hmm.. Listigt.
Men Tb4 - d4

Om prostata vet jag ytterst lite. Alla
sjukdomar som kan drabba mig är
jag skeptisk till och vill egentligen
inte veta något. Så: Curbicin? Letar
efter något som kan inverka på för
mycket pinkenödighet. Läser om C.
Prövar C. Verkar inte. Håller mig
t i l l s  d e t  k ä n n s  s om  om
blåsballongen skulle spricka. Då är
det jävlar i mig skönt....

Vi vet inget än om när Birgit skall
opereras - hoppas på någon gång
nästa vecka.

Rullstolen är en välsignelse. Nu
slipper jag lyfta en kontorsstol med
Birgitlast med fem miniatyhjul övar
alla djävla trösklar.
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Nu har jag ordnat så hon har TV på
rummet och kan ligga i sängen och
se Melodifestivalen. Och så kan jag
få fortsätta jobba med mitt.

Bra replik(er), men det kan väl inte
ha varit hela behållningen. Teater
är väl också att mingla, t ex Eller
har jag fattat fel?
/alf

E0311
Td1-c1.

Du vill inte veta något om de
sjukdomar, som du ev kan drabbas
av. Det påminner om strutsen
beteende. Själv resonerar jag
tvärtom: försöker anlägga moteld s
a s.

Det är väl mest vid teaterpremiärer
som det minglas - av högdjuren.
Ebbe

A0312
c5 - c4

Jodå, strutsens beteende brukar man
använda som beteckning på
människor som inte begriper och
som blundar för det uppenbara. Men
om du ser till väsentligheter när det
gäller friskhet, sjukdom, kapacitet
osv tycker jag att mitt sätt att se på
dessa saker har bra och önskat
resultat. Det händer att folk som ser
och förstår mitt arbete och min
situation säger: Jag begriper inte
hur du orkar...

Tycker du att ditt sätt att fördjupa
dig i dina krämpor resulterar i att
du känner dig bättre? Hjälper dina
mediciner?

Min teori är att ju mer man kan
hålla hjärnan fri från allt som har
med den egna personen att göra, ju
bättre känner man sig. Gör det ont
finns det smärtmedel. Prova vad
som helst, bara det ordnar så att jag
kan fortsätta skapa, vara aktiv. Blir
det så djävligt som t ex ett
njurstensanfall - gå i ide. Så har jag
gjort. Vad fordras för att det inte
skall upprepas? Mycket vätska. OK
- minst 1.5 liter öl per dag. Te. Och
jag skall inte ha fler anfall. Det
räckte med två och det är minst tio
år sedan.

Så där skulle jag kunna hålla på
länge - men jag vill inte att ägna
mig själv en tanke i samband med
krämpor. Den dag jag inte kan
skapa och sköta min verksamhet
uppör livet för mig.

Det finns naturligtvis en livsfilosofi
- min - bakom det hela. Skulle jag
tala om astralkropp, tankens och
hjärnans möjlighet att påverka och
mera sådant skulle du betrakta mig
som knäppskalle - så det gör jag
inte.

Men det ligger väl i generna.....
/alf

E0312
c2-c3.

Med “moteld” menar jag t ex
motion, sund kost och kosttillskott.
Även du tar preparat som ex-vis
Ginkgo Biloba, Treo Comp, m m.
Såtillvida är det väl inga större
skillnader på vårt agerande?

Men du menar alltså, att du kan
blockera sjukdomar genom att helt
enkelt ignorera och blunda för dem?
Men i så fall skulle du ju aldrig
vara sjuk! Dock har du vid ett
flertal tillfällen drabbats av
sjukdomar. Eller hur?

Vad avser du med “astralkropp”?

Dock - det ligger nog en viss
sa n n i n g  i  va d  du  sä ger .
Psykosomatiska sjukdomar kan tas
som ett tecken på detta: kan psyket
göra en sjuk, borde det även kunna
göra en frisk. Men det fordrar nog
mycken mental kapacitet och
träning för att klara av det.

Shirley MacLaine berättar i en bok
om sitt möte med buddistiska
munkar i Tibet. De kunde sitta i ett
i skal l t  rum -  och  svet tas!
Förklaringen var, att de tänkte så
intensivt och koncentrerat på en
glödhet sol, att de kom i svettning
och kände ingen kyla!

I och för sig har jag aldrig tvivlat på
inbillningens kraft.

Har du tänkt tanken, att din filosofi
kanske skulle kunna hjälpa Birgit i
hennes nuvarande belägenhet? Få

henne att ignorera sina krämpor.
Ebbe

A0313
Tg5 - a5!!!!!

Har alldeles nyss kommit tillbaka
från Jönköping, där jag lämnat över
Birgit för operation i morgon.

Nu är jag trött, skall ha nåt att äta
och se på Vita Huset - den enda
serie jag ser.
/alf

E0313
Ka3-b2. Det kunde du ha gjort.

Så bra, så skönt för er att Birgit så
snart kommer under behandling!
Och nu får även du litet välbehövlig
vila. Är det höften eller axeln, som
ska opereras?

Även jag såg kvällens avsnitt av
Vita Huset. Hur är det: går serien i
repris?

Jag såg även Kronprinsessan, som
utspelar  sig i den svenska
motsvarigheten, alltså Rosenbad.
Även den är klart sevärd.
Ebbe

A0314
Jag visste inte om du ville gå till b2
eller - som jag väntade - till b4.
Td4 - d2!!!!

Birgit opererades idag . Man har
sågat av överarmsbenet och ersatt
kulan  i  axel leden  med en
metallkula. Verkar vara ett ytterst
komplicerad ingrepp. Hur fäster
dom ihop alla muskler som styr
armen?

Höftleden kan man inte göra något
åt förrän axeln är fixad.

Vita huset går aldrig i repris.
Kronprinsessan har jag sett någon
gång - kanske reprisen på söndag.
Nu har jag maskinlött 14 BP9-kort
och 16 reläkort och uppgraderat en
automatritning. Så visst har jag
vilat - det är så när man kan arbeta
utan avbrott. Nu blir det kvällsledigt
- fick Peter Englunds senaste om
Kristina idag tillsammans med
Egyptologens Gåta. Mats Gellerfelt
var lyrisk i sin resencion.
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Psykets inverkan på kroppen,
tibetaner och astralkroppar får jag
återkomma till.
/alf

E0314
Tc1-c2.

Jo, det verkade vara ett ytterst
komplicerat ingrepp. Vi får hoppas
att operationen lyckades och att hon
blir bra i sin axel.

Har du något slags abonnemang på
böcker?

En del missförhållanden inom
lantbruket har fått mig att tänka på
de stora skiftesreformerna. Jag
menar nog, att man valde fel
lösning när man skiftade jorden och
slog sönder den månghundraåriga
bygemenskapen.

I stället skulle man ha brukat jorden
kollektivt: slagit samman lapptäcket
av jordbitar till en enda gemensam
jordegendom och bildat ett slags
aktiebolag, i vilket man fick andelar
som stod i proportion till vad man
bidrog med.

Vinster/fördelar:
1) Möjlighet till semester och annan
ledighet ex-vis vid sjukdom (för i
synnerhet mjölkbönder annars ett
stort problem).
2) Riskerna för vanvård av de
gemensamma djuren  skul le
elimineras.
3) Överhuvudtaget skulle jordbruket
bli mera välskött.
4) Kompetensen skulle öka: varje år
kunde man sända några pers till
lantbruksskola för att inhämta de
senaste rönen.
5) Den totala verktygs- och
maskinparken kunde reduceras.
6) Den månghundraåriga bygemen-
skapen kunde bestå och man hade
sluppit att flytta långt isär och
bygga nya bostadshus och ekonomi-
byggnader.
7) Man hade sluppit den där trista
JanErsa PerPersa- mentaliteten.

Men i alla tider tycks överhetens
koncept ha varit: söndra och härska.
Ebbe

A0315
Td2 x c2
Antar att du tar tillbaka -
Kb2 x c2 .... Ta5 - a2!!!!

Jag har inget abonnemang, men
köper några ibland.

Du skojar väl om lantbruket? Så vitt
jag vet är de enda kollektiv som
fungerat något sånär sådana där
medlemmarna valt detta frivilligt.
Ingen kan väl - med kännedom om
den mänskliga naturen - tro att
något påtvingat kollektivt jordbruk
skulle fungera i en bondby från Mc
Leans tid?

Värdering, andelar? Det enklaste
arvsskifte brukar vara en fin
anledning till osämja. Vad har du
för erfarenhet av bönder? Min
erfarenhet är att de individualister
och minst av allt intresserade av
kollektiva lösningar.

Men visst, man har prövat i Sovjet
med kolschoser. Otroligt ineffektiva
jordbruk och man måste skjuta av
några trilskande bönner först.

Nej, storskiftet var nog den klokaste
och vettigaste reform som någonsin
genomförts i Sverige. Det var svårt
nog att lirka fram fördelningen av
jord ändå - självklart tyckte alla att
de blev orättvist behandlade och att
den egna girigheten inte fick nog.

De flesta skulle inte känna något
ansvar för djur, ägodelar, maskiner
och risken för vanvård av allt skulle
bli större.

Visst hade man kanske sluppit Jan
Ersa & comp, men varje bonde hade
odlat sin privata trädgård och gett
fan i resten - precis som ryssarna i
kollektiven gjorde.

Det är rosenröda drömmar och det
är bara att hoppas att ingen får
m a k t  a t t  å t er  bör ja  m ed
kommunism, Mao- och Pol Pot-
teorier - som för att kunna
genomföras fordrar massor med
döda.

Men du skämtar förstås. Vad är det
för missförhållanden du tänker på?
Har du sett de fåtal byar, där det

inte blev några skiften? Här finns
de, i Småland. Några är museer,
några ruiner. När jag var lärare
hände det att jag var tvungen att
hålla föredrag om en av dessa under
sk temadagar. Det var inget roligt
att berätta om alla de stridigheter
som fanns upptecknade från de
tidigare böndernas liv. Girighet,
slagsmål, vanvård osv.
/alf

E0315
Kc2-b1.

Nej, jag skojar inte. Självfallet
skulle omställningen vara frivillig.
Du avfärdar mitt förslag med
ganska svepande formuleringar. Jag
skulle vilja att du tog upp och
besvarade var och en av mina 7
punkter! Man kunde lägga till en
8:e punkt: människan är en social
varelse. Hon trivs bäst i en
gemenskap. Ensamheten är en
produkt av vår knepiga kultur, som
skapat litet snea typer.
Ebbe

A0316
c4 x b3

Frivilligt? Då behöver vi inte prata
mer om det - ingen bonde skulle gå
med på någon lösning av det slag
du föreslår. Bolag? Kollektiv?
Semester? Skicka folk för att lära
nytt?

Aldrig i livet!

Alla de vinster och fördelar du
nämner kan ju bönder i ett område
uppnå på frivillig väg när de vill -
man behöver ju inte bo inpå
varandra om du tänker på dagsläget.
Men du kommer aldrig att hitta
några sådana kollektiv.

När storskiftet genomfördes i
Sverige 1750 till början av 1800,
var det ingen som tvingade några
bönder att flytta ut. Men om en
bonde i en by ansökte om att få
skifta sina ägor, var de andra
tvingade till att gå med på en
förhandlig om hur det skulle ske.
Det var  då det blev bråk
naturligtvis. Och de var de som var
framåt, ville får det bättre, de som
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var entrepenörer och hade tröttna på
den hämmande bondegemenskapen
som vill skifta.

Tyvärr har jag varken tid eller ork
att dryfta denna hypotetiska
omorganisation. Visst är dina
tankar vackra, men i mina ögen helt
oreal ist i ska .  Kommunismens
grundtankar är också vackra men
fordrar tyvärr alltför många döda
och mord på all humanism.
/alf

E0316
Ta8-h8!!

Mitt frivilliga andelsbolag är inte
samma sak som en sovjetisk
kolchos!

Jag kan naturligtvis inte svära på,
att mitt koncept skulle ha varit ett
bättre alternativ; därtill är mina
kunskaper om dåtida förhållanden
för knapphändiga. Men jag känner
mig långt ifrån övertygad om att det
hade varit ett omöjligt projekt. Mina
argument är tänkvärda, menar jag.
Det gällde ju dock inte att ta ner
månen.

Varje år går hundratals företag i
konkurs. I en del fall tar de
anställda över företaget. Och si - det
går alldeles utmärkt med kollektivt
ägande! De tidigare lönearbetarna
känner nu som ägare ett helt annat
engagemang.

Bolag som ägs av de anställda, i
stället för av anonyma aktieägare i
kanske främmande länder, måste
väl i alla avseenden vara att
föredraga?!
Ebbe

A0317
Kh6 - g7

Birgit är nu hemma igen - ännu
sämre och fordrande mer vård och
uppmärksamhet. Nu har jag lagt
henne och själv är jag dödstrött.

Jag skulle gärna diskuterat allt
möjligt, men orkar inte skriva. Skall
ta en öl och lägga mig jag också.
Det dröjer nog inte länge innan jag
måste hjälpa henne till toa.
Eftervård i svensk sjukvård ger jag
inte mycket för.
/alf

E0317
Th8-h3.

Jaha. Och jag som tänkte: nu skall
Alf äntligen få några veckors vila.
Jaja, värre kan det väl inte bli, så nu
måste det vända i takt med att
Birgit blir bättre.

Jag ska inte trötta med något längre
resonemang, utan bara kasta ner
några reflexioner medan jag har
dem aktuella i huvet.

Många liberaler tycks stegra sig vid
uttryck som “kollektivt ägande”.
M e n  d e n  d o m i n e r a n d e
företagsformen, Aktiebolaget, är ju
just en form av “kollektivt ägande”!
Aktieägarna är anonyma och ofta
mest intresserade av att maximera
vinsten. Perspektivet är kortsiktigt,
sällan eller aldrig långsiktigt.
Konkurserna (ofta skumraskaffärer
med “skalbolag” o dyl) är många
och flytten till låglöneländer än fler.
För de löneanställda innebär det
elände och tragedi. För den skull
menar jag, att det vore bra, om de
anställda ägde merparten av
aktierna. Det skulle förmodligen
också öka arbetsglädjen och gynna
resultatet.

Jag skulle vilja se mycket mera av
försöksverksamhet vad gäller
ekonomi och andra samhällsfrågor.
(“mera”: f n finns det väl ingen
alls?)

Nu är man igång igen med att
successivt höja räntan, denna
cancertumör i ekonomien. Och
allting blir dyrare. Det kallas att
bekämpa inflationen(=prisstegring).

Idag for Inger med två kolleger på
turistresa till London, tillbaka på
onsdag.

På torsdag är det firmafest i
Hässleholm. På fredag reser hon till
konferens på Åland, tillbaka på
tisdag. The Gräsänklingblues kan
jag nu, fram- och baklänges.
Ebbe

A0318
Ta2 - e2

Jaha du tycker inte om att vara
ensam. Men det gör jag - är ingen

social varelse utan närmast en av
dessa knäppgökar.

I dag har jag snickrat hela dagen i
pauserna mellan hemtjänstsysslor.
Birgits säng är numera höjd med 15
cm och det underlättar en hel del.
Hon har inte längre koll på
tillvaron, glömmer vad som hänt
henne, ringer fel nummer, och
halvgråter mest hela tiden.

Så även om det gfinns många
intressanta saker att diskutera, så
hör detta inte längre till min värld.
Det är nog första dagen i mitt
datorliv som jag inte ens hunnit
starta en sådan maskin - först nu
halv tio blir det av.

Vad hade du för åsikt om Meidners
löntagarfonder?
/alf

E0318
Det är svart vinst. Fanns det
verkligen en tid, då det hette: “nu
var det min/din tur att vinna”.
e2-e4.

Det låter inte bra med Birgit. Men
det är ju inte så många dagar sedan
hon opererades.

Konstruktionen av Meidners
löntagarfonder kommer jag inte
ihåg. Gör du? Jag minns att hans
förslag till sist förkastades. Men
varför? Minns du?

Du missade väl inte Sånger från
andra våningen i kväll!? Stark sak.
Men är (inte) säker på att jag (inte)
förstod allt (tvekar om alternativet).
Ebbe

A0319
Du hade otur med löparen - annars
var det ganska jämnt långa stycken.
e7 - e5

Kommunister och socialromantiker
hurrade över detta: Företagen skulle
betala en extra avgift varje år till
speciella fonder som skulle köpa
upp aktier i företagen. Glädjen var
stor: NU TAR VI ÖVER!!

Löntagarägda företag!

Kloka människor inom alla partier -
utom kommunister, förstås - begrep
att detta var vansinne. Man skulle
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bara byta ut en styrande klick med
makt över företag mot en annan
styrande klick. I ena fallet (och i de
flesta fall ärliga och proffsiga)
entrepenörer som visste hur man
drev företag och i det andra folk
utan erfarenhet och med helt andra
egenskaper än vad som fordras.

K-O Feldt skrev sin berömda lapp i
riksdagen och en fotograf bakom
honom plåtade. Motståndet var stort
inom EN-partiet, men jag tror att
man drev i genom förslaget och
sedan tog tillbaka efter något år.
Vanligt folk var kloka nog att hellre
välja riktiga entrepenörer som
ledare än att ha dessa snackare ,
ombudsmän, i företagsledningen.

När jag ser något av Roy Andersson
tänker jag direkt på Kejsarens Nya
kläder. I går såg jag några minuter
på hans film och den fick mig att
gapskratta.

En lång bardisk. I förgrunden en
kvinna som från golvet försöker
komma upp på en stol och som
säger: Jag kommer inte upp! - och
rasar ner igen.

Strax bkom henne en herre som
spyr på bardisken.

En annan reser sig och går
långsamt genom salen, släpande på
något. Säger hela tiden: Var e vi?
------
Som ren och skär galenskap är det
intressant - åtminstone för mig. Fast
det är väl inte meningen att man
skall skratta. Man skall väl sitta och
tycka att detta är djupt och
konstnärligt,  och antagligen
begriper de flesta kritiker inget
heller, men vågar inte annat än att
höja skräpet till skyarna.

För mig är det lika dant med något
av Norén. Eländes, eländes elände.

Kommer du ihåg en rysk film som
och skulle vara så otroligt bra - och
så var den bara skit? Vi såg den
båda - början alltså och diskuterade
den.
/alf

E0319
Sg1-f3.

Kanske var  uppslaget  med
löntagarfonder feltänkt. Eller var
förslaget inte så illa. Vilketdera får
vi aldrig veta. Det är därför som jag
efterlyser försöksverksamhet. Man
måste försöka bygga broar, tror jag.
Annars kan allt gå åt helvete.

Du undrar om jag kommer ihåg en
rysk film, som vi skulle ha
diskuterat. Nej, det gör jag inte. Har
du några ledtrådar?

Har du sett TV-intervjuerna med
Jane Fonda? I am very fond of her.
Ebbe

A0320
Sb8 - c6

Vi VET att fonder av Meidners
konstruktion är totalfel. Antag att
en regering kom med förslag att
varje villaägare skulle betala en
särskild avgift, som skulle användas
för att staten skulle kunna köpa upp
ägarens hus till lågt pris för att
sedan kunna bestämma över det.
Det är natuligtvis ingen adekvat
liknelse utom när det gäller den lille
ägarens känslor.

Det handlar naturligtvis om
äganderätt. Och den mänskliga
naturen. Samhällsteoretiker hyllar
OM bara.... och bryr sig inte alls
mänskliga egenskaper. Allt mitt är
ditt. Så vackert och dumt. Så
kommunistiskt och kristet. Men
visst kan det bli verklighet - när
man lyckats tillverka varelser med
sa m m a  begå vn i n g ,  sa m m a
egenskaper, samma styrka -
identiska. Det klasslösa samhället -
om man undantar DE STYRANDE.
Men så länge det föds varelser som
är helt olika, så länge får man från
samhällets sida försöka använda alla
egenskaper för att få ut så mycket
positivt som möjligt - för alla.

Broar? Jovisst, men inte över land.

Nej, jag har inte sett TV med
Fonda.

Den ryska filmen började med en
person som gick genom ett landskap

och det regnade förstås hela tiden.
Det var otoligt tråkigt. Jag slog av.
/alf

E0320
Lf1-c4.

Har  just  set t  Vi ta  Huset .
Dessförinnan såg jag Kobra. Du
också kanske? Om ej så handlade
kväl lens Kobra  fr ämst  om
statskonkursen i Argentina 1981(?).
Det  kapi ta l ist i ska  systemet
kollapsade totalt. När fabrikerna
stått tomma och övergivna en tid,
såg sig arbetarna  för  si t t
livsuppehälle nödsakade att ta över
fabrikerna. De hade dessutom inte
fått ut någon lön på flera månader.
150 fabriker togs över på detta sätt.
Trots stora svårigheter lyckades de
få fabrikerna på fötter igen och
driva dem förtjänstfullt.

Kan fortfarande inte erinra mig den
ryska film du talar om.
Ebbe

A0321
Lf8 - c5

Jag såg Vita Huset men inte Kobra.
150 fabriker bara? I hela Argentina?
Vad hände med alla de andra?

Tyvärr är jag skeptiskt till mycket
som presenteras i Sveriges “fria”
television. Men jag brukar läsa
Tempus från pärm till pärm. I
journalistkretsar har den gott rykte.

Filmen spelar ingen roll. Världen är
full av dåliga sådana och jag har
ändå inte tid att se någon numera.
/alf

E0321
d2-d3.

Vad som hände med de övriga
fabrikerna kan jag inte erinra mig
att jag hörde. Kanske var det då
tévattnet kokade.

Men känner du till, att man nu kan
gå in på nätet och se alla TV-
program i repris, vilka inte är äldre
än 30 dagar!?

Om jag vore kung eller talman och
h a d e  i n f l y t a n d e  ö v e r
regeringsbildningen, då skulle jag
nog förorda samlingsregering.
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Varför? Jo:

1) Höger- och vänsterspökena
existerar knappast längre. Idag
befinner sig de politisk partierna
mer eller mindre i mitten. Det borde
v a r a  l ä t t  a t t  s k a p a
samförståndslösningar.

2) Förnuftet kommer lätt i kläm vid
det politiska käbblet. För att inte
förlora poäng i kampen om makten
missuppfattar debattörerna med flit
varandra, lyssnar inte, talar förbi
varandra, etc. Ibland urartar
debatten i name-calling och
pajkastning. Och så har vi det här
med valfläsk, vilket kan likna
prostitution.

3) Den segrande parten ignorerar
och blockerar ev bra uppslag från
motståndarsidan och

4) Premierar partitillhörigheten före
kompetensen.

5) De förlorande partierna har
många dugliga politiker, vilkas
kapacitet inte tas till vara.

6) Idag ligger det mycket prestige i
att trumfa igenom sina egna förslag.
Förnuftiga genmälen negligeras
mestadels.

7) Idag går partianhängarnas väl
och ve före det allmännas. Vid en
samlingsregering skulle helhetens
intressen bättre tas till vara.

(Måhända har vi redan ett slags
samlingsregering i det fördolda: ett
politiskt etablissemang)

Jag minns från min studenttid i
Lund, hur irriterad jag blev på de
partipolitiska studentklubbarna. Och
frustrerad.
Jag önskade ett gemensamt
diskussionsforum, eftersom jag ville
ta del av alla politiska idéer och
höra dem brytas emot varandra.

Sak samma vad gäller tidningar:
varför ska man behöva prenumerera
på 4-5 st tidningar för att få ta del
a v a l l a  pol i t i ska  å s i k t er .
Tidningarna borde ägas av politiskt
oberoende stiftelser och vara
neutrala fora för all slags debatt!
Och hör sen!
Ebbe

A0322
Sg8 - f6

Nej, jag visste inget om hur man ser
repriser. Hur då?

Dina nya punkter instämmer jag
helt i. Det är väl därför jag alltid
tyckt att demokrati är det näst bästa
alternativet för att styra dessa
eländiga varelser, människor.
Odlade monarker, den upplysta
despotin finns som alternativ -
åtminstone i teorin - men i
praktiken går det aldrig.

Men tidningar som ges ut av någon
överstatlig organisation tycker jag
inte om.

Vi är nu två personer som tycker att
Freivalds och UD gjorde alldeles
rä t t  när  dom stängde ner
Sverigedemokraternas sajt. Den
andre, Johan Gärde, skriver på
ledarplats i SvD om den nya
tryckfrihetsfundamentalismen och
det är ungfär vad jag skulle ha
skrivit själv.

Terrorister har nu funnit det
perfekta verktyget för att ställa till
djävulskap - använd mänskliga
idioter med inprogrammerade
egenskaper.

Tänk dig detta:

Det finns en sekt någonstans där
medlemmarna, tack vare gener och
uppfostran, har lärt sig att man inte
får uttala ett visst ord, t ex
OGADUGO. Den som gör så måste
dö. Det är varje medlems plikt att
mörda alla som säger OGADUGO.

Du bjuder in några av dessa trevliga
varelser , och till en hatad
antagonist, som inte har en aning
om OGADUGO-förbudet, säger du
att när man hälsar på dessa
långväga gäster  säger man
OGADUGO!

Perfekt mord.

Det har gått troll i västerlandets
t r yc k f r i h e t .  S m a k l ös h e t e n ,
dumheten, elakheten, idiotin kan
man kanske överse med, men detta
absurda försvar för att man fritt
skall få provocera religiösa idioter

så att deras galenskap slår ut i full
blom - det finner J Gärde och jag
dumt - därför gjorde Amér och
Laila rätt.

Och konst. Konst kan vara vad som
helst, sa en förståsigpåare. Inte i
min värld i alla fall. I ett
nyhetsprogram såg jag en kvinna
presentera en svart plåtbit, bockad
på två ställen, och hängande på en
vägg som “konst”.
Fy fan.
/alf

E0322
Lc1-g5.

Du kan se program i repris genom
att gå in på www.svt.se och sedan
följa anvisningarna. Man söker
program uppe i högra hörnet.

En stiftelseägd tidning är ingen
“överstatlig tidning”. Debatten
skulle bli mera seriös och anständig,
eftersom lögner och tvetydigheter
kunde bemötas direkt och i samma
organ. Skulle vitalisera demokratin.
Tänk ett varv till!

Alternativet till tryckfrihet är
censur. Skulle det vara bättre? Och
hur skulle den fungera och vara
beskaffad? Tryckfriheten fick man
kämpa länge för. Den ska vi nog slå
vakt om. Men pressetiken behöver
stramas upp. Överträdelser ska
naturligtvis beivras och i värsta fall
gå till åtal.

Jo, konsten har  blivit allt
konstigare. Det gäller ju att komma
med något nytt och annorlunda, att
profilera sig.

Den bästa definitionen av konst som
jag har hört är denna: Konst är
verkligheten sedd genom ett
temperament.
Ebbe

A0323
d7 - d6

I dag är flera tidningar stiftelseägda.
Men ägarformen har inget att göra
med de nyheter, debatter och åsikter
som framförs. Och du tror väl inte
att det finns någontig sådant som
“sanning” “ojektivitet” när det
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gäller samhällsfrågor och politik?

SvD påstår att de skiljer på nyheter
och åsikter (och det gör de flesta
tidningar), men två personer som
läser tidningen skulle helt säkert ha
olika uppfattning om den saken -
beroende på om de röstade på
kommunisterna eller högerpartiet.
Ja det finns ju inget sådant i dag,
förstås.

När jag höll med om din
punktbeskrivning så var det för att
den beskrev de förhållanden som
måste råda i en demokrati med den
människotyp som söker sig till
MAKTEN. Samlingsregering? Ja,
då måste det vara något tvingande
bakom - som krig t ex. Eller Ebbe
som allsmäktig kung. Aldrig annars
g e n o m  n å g o n  f o r m  a v
överenskommelse.

Världen är full av teoretiker som
tror att det finns LÖSNINGAR på
samhällsproblem. Det finns inga
sådana. Men vi har sett åtskilliga
experiment med misslyckade
diktaturer - och många som pågår
fortfarande. Vad tror du händer på
Cuba när Castro dör?

Menar du att det inte kan finnas
något mellanläge i förhållandet
tryckfrihet - censur? Så vitt jag vet
finns det en gråzon där domstolar
får avgöra om förtal, hets mot
folkgrupp och liknande råder. Och
det vore väl inga problem att införa
en paragraf mot att trigga religiösa
galningar till våldsdåd? Eller?

I går råkade jag av misstag se en s k
debatt i Smålandsnytt. Två kvinnor
m e d  o l i k a  å s i k t e r  o m
föräldraledighet framförde åsikter.
Efteråt kunde man ringa och rösta
på vem som vann!! Det är vad
svenska folket (eller smålänningar)
duger till. Men så var det ju också
tittarrekord när Carola showade.

Tror du att NÅGON enda person
som deltar i en TV-sänd (även
andra) debatt går därifrån med en
enda ändrad åsikt i hjärnan? inte
då. Debatt ger tillfälle att visa sig på
styva linan, vara dräpande, VINNA.

Förr kunde man ibland se program
som varade flera timmar, där
fackmänniskor framförde analyser
av problem utan att tänka på annat
än just den fråga som diskuterades.
Inte numera.
/alf

E0323
h2-h3.

Menar du att den politiska debatten
egentligen är meningslös, därför att

1) vi är blockerade av förutfattade
meningar?
2) vi är för ointresserade, för
okunniga, för dumma?
3) den syftar endast till egen
karriär? Har jag sammanfattat dig
rätt?

Det kommer nog inte att hända så
mycket på Kuba när Castro dör.
Man kommer att välja en ny
president såsom författningen
bjuder.

De s-märkta partierna borde sända
ett stort fång röda rosor till
Skandia-direktörerna, m fl, som
genom sina  hut löst  gi r iga
kapitalistfasoner fått många väljare
att se rött!

M e n  ä v e n  d e  s - m ä r k t a
generaldirektörerna agerar hutlöst
girigt. Och dumt! Jag tänker ex-vis
på Anitra Steen, som vägrade
omförhandla sitt pensionsavtal, trots
att hon endast hade behövt avstå
några av de 25 miljonerna. Vad har
inte det kostat partiet i goodwill och
förtroende! Hur dum får man vara?
Ebbe

A0324
h7 - h6

Ja, du har sammanfattat mina
åsikter i stort sett rätt. Och den
sammanfattningen stämmer även
ganska bra på dina punkter från
23/3.

Beträffande dumhet så får man vara
hur dum som helst bara man också
har andra egenskaper också - t ex
de som stenansiktet B Ringholm
innehar. T ex: Svara aldrig på
frågor. Tala om annat. Hyckla gärna

(poker på nätet) och ljug ogenerat.

I samband med pensionsavtal
hoppas vederbörande alltid att de
inte skall upptäckas. Sen är det en
annan sak som aldrig avslöjas när
det gäller löner och pensioner - vad
som blir kvar efter det att maffian
tagit sitt. Förmögenhet kan man
fixa, det är mycket svårare med
löner.

Och journalister har inget intresse
av att redovisa sådana saker, sådana
analyser kittlar inte avunden och
sensationslystnaden tillräckligt.

Inte skall man förvånas över
direktörer  och andra gir iga
karriärmänniskors egenskper. I
själva verket är VD:ar i storbolag
och politiker stöpta i samma form -
en stark drivkraft efter MAKT, en
minimal blick för självkritik,
förmåga att dupera genom det
talade ordet.  Så finns det
naturligtvis undantag från denna
regel - t ex Margot Wallström, C-H
Swanberg m fl.

När det gäller att ändra sina åsikter,
så förekommer det. Och nästan
alltid handlar det om att vandra från
vänster till höger. Den vanligaste
förvandlingen är att man som
löntagare är vänsterman men när
man tvingas bli sin egen och
frilanca då infaller en helt annan
bild av samhället och staten. Göran
Skytte är ett gott exempel på denna
förvandling.

Artikeln i Tempus om Syd-
Nordkorea är ett bra exempel på
information som man sällan får i
andra tidningar.
/alf

E0324
Lg5-h4.

Jag ser ingen egentlig skillnad i vår
syn på tryckfrihet. Vi vill inte ha
förhandscensur, däremot skall
övertramp beivras och ev leda till
åtal.

Den här chansen/möjligheten
m i ssa de m a n  i  Da n m a r k :
Tryckfrihetsombudsmannen kunde
ha åtalat Jyllands-Posten för hets
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mot folkgrupp - och bomben (på
M u h a m m e d s  h u vu d )  h a d e
desarmerats!

Tage Danielsson (salig i åminnelse)
har en dråplig utläggning om
sanning och sannolikhet. Jag tycker
mig se en ny, liknande tendens: Det
som inte är fejkat kan inte vara
sant.
Ebbe

A0325
g7 - g5

Jo, efteråt vet man hur man borde
agerat. Men det var väl inte så
många som säkert förutsade hur
vissa muslimer skulle reagera?

Såg i ett nyhetsprogram att
mobbningen i skolorna ökar
dramatiskt - inte så mycket genom
våld, men genom kränkning. En
rektor skakade på huvudet och sade
sig inte begripa varför detta hände -
och jag kan inte förstå denna
naivitet och brist på klarseende.

Så länge man varje dag utbildar
människor i mobbning och kallar
det underhållning - hur skall
ungdomar förstå annat än att detta
är naturligt? Robinson, Riket, Big
Brother, Farmen och allt vad de
heter - målet är att skaffa en
vinnare och det skall ske bl a
genom mobbning, misskreditering
och kränkning av motståndarna.

Har det alltid varit så i det nya
mediet, Television?

Jag känner mig helt utanför på
något sätt när det gäller hur man
betraktar t ex Svt och den “fria
televisionen”. Man betraktar mig
som en snobb eller knäpp när jag
vägrar se på vissa programtyper -
program som är oförargliga,
underhållande osv enligt det stora
flertalet tittare.

Oftare och oftare kommer jag på
mig själv med att fundera över olika
sätt att snabbt och lätt kunna lämna
detta liv. Ser jag mig i spegeln är
det en trött och sur gammal gubbe
jag ser.

Men det finns naturligtvis de som
har det värre.
/alf

E0325
Lh4-g3. Vad har denna stackars
Löpare gjort för ont?

Du får allt hänga med ett bra tag
till. Vem ska jag annars ha att prata
med.

Ekonomin i Europa går på kryckor.
Bl a är den inhemska konsumtionen
för liten på flera håll. Värst är det i
Tyskland. Tyskarna är oroliga för
framtiden och sparar som små
ekor rar .  Resul ta tet  bl i r  a t t
konsumsionen inte kan hålla
p r o d u k t i o n e n  u p p e ,  m e d
friställningar och arbetslöshet som
följd.

Vidare fortsätter företagen att
“ra t ional isera”  och  fr istä l la
arbetskraft.  Eller  att flytta
produktionen till låglöneländer.
Ekonomin hamnar i en nedåtgående
spiral. Skulle arbetslösheten stiga
till 30-talets nivå, våras det nog för
skrupelfria demagoger av Hitlers
typ. Huvaligen!

Tyskarna bör således betänka “att
man kan eda myed sen man e
mätt”. Ett koncept som självfallet
inte låter bra i en värld som svälter.
Etik är liksom inte kapitalismens
starka sida.

Skulle krisen fördjupas är det svårt
att se, att tävlan, konkurrens och
utslagning skulle vara ett bra recept.
I krislägen är det mera önskvärt
m e d  s a m m a n h å l l n i n g  oc h
solidaritet.

Jag känner mig ganska övertygad
om, att kapitalismen måste
reformeras radikalt, om det inte ska
gå åt helvete. De intellektuella
sviker, tar inte sitt ansvar, vill jag
mena. Deras beteende kan påminna
om strutsens. Sent ska syndarn
vakna.
Ebbe

A0326
Sf6 - h5
Vissa löpare hyser jag verkligt agg
mot.

Tyskland? Så går det när socialister
får råda. Madame Merkel försöker
nu ställa saker til rätta och det är
möjligt att hon liksom Blair lyckas
bryta den socialistiska förvillelsen.
Fast från helt olika håll.

I övrigt är jag för trött för att ens
orka tänka en politisk tanke.

Men - leve kapitalismen!!!!!
/alf

E0326
Lg3-h2. Vilken katastrofal öppning!
Det ser ut att bli ett kortvarigt parti.

Ner med kapitalismen! Ner med
k a p i t a l i s m e n !  N e r  m e d
kapitalismen!

K a m p r o p e n  s k a l l a .  D e n
e n d i m e n s i on e l l a  p o l i t i s k a
“debatten” är inte rolig. Nej, rentav
beklämmande. Men jag kan förstå
den utifrån sina förutsättningar.

Jag är så trött på alltihopa.
Ebbe

A0327
g5 - g4

OK. OK. Men då måste du också
tala om vad du vill ha i stället. Och
kom inte med vackra ord som
sammanhållning, solidaritet m m.
Eller OM bara...

Visst är du ganska mycket vänster -
när jag läser dina mail några veckor
tillbaka, verkar det som om du
skulle trivas bra i forna Sovjet eller
på Cuba. Nej, förresten, det tror jag
inte alls - du vet lika bra som jag att
i praktiken är kommunismen död.
Den fordrar andra varelser än
människan.

Birgit har idag varit hos en dam
som utövade EEG- praktik,
antagligen för att man skulle
försöka få reda på vad som orsakar
epelepsi.
/alf

E0327
h3xg4.

OK? Jag trodde du förstod, att jag
ironiserade över slagorden “Leve
kapitalismen!” resp “Ner med
kapitalismen!”.
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Vad tusan är en EEG-praktik?
Ebbe

A0328
Lc8 x g4

För dålig på ironi är jag.

EEG-praktik är ett ställe på bl a
Högl a n dss jukh uset  dä r  en
specialutbildad kvinna fäster små
elektroder på huvudet med någon
form av klister. 25 st skall det vara.
Via sladdar kopplas de till en
hemlig låda som ger strömpulser.
Elektroencefalogram kallas det och
det som registreras av rektioner i
hjärnan analyseras av experter i
Stockholm. Det hela tar ca en
t i m m e .  A n v ä n d s  f ö r  a t t
diagnosticera epelepsi. Men det
visste du innan.

Kan det vara vårtrötthet man lider
av när snön ännu ligger meterhög?

Häromdagen hade jag påhälsning av
en slaguggla som fångat en skata
och bitit huvet av henne. Det var ett
satans liv här med fågeldemon-
stranter av alla de slag - man skrek,
kastade pinnar, hoppade jämfota
och bar sig allmänt illa åt. Till slut
fick hon - ugglan - syn på mig, blev
rädd (jag var orakad och hade håret
på ända), lämnade skatan och flög
bort med hastiga vingslag.

I Frankrike håller  man på
traditionerna. Ett förslag vars syfte
var att göra något åt
ungdomsarbetslösheten - MINSKA
den genom att göra det lättare för
arbetsgivare att anställa skulle lösa
problemet. Men det blir istället ett
förslag för att göra det lättare att
sparka anställda - inte något annat.
Människor är lika dumma överallt.
Fast fransmän ligger i botten enligt
den kuf som undersökt IQ hos
individer i olika nationer.
/alf

E0328
Lh2-g3.

Ditt fågelkåseri fick mig att skratta.
Råligt.

Hur mår Birgit? Något bättre?

Vi har båda på rationella grunder

(kan vi ha missat något högre
förnuft?) tagit avstånd från
religionerna. Men är det samma sak
som att sakna religiositet? Jag vill
inte mena det. Jag kan få känslor
och tankar, som jag har svårt att
definiera som annat än religiösa.
Det  ka n  va r a  vi d  ex -vi s
skönhetsupplevelser av natur, musik
och diktning. Eller när jag bara
sitter och mediterar: En aning om
något gudomligt. Det är nästan
omöjligt att beskriva upplevelsen/
känslan. Men jag kom just på en
metafor: När man anar våren: man
ser just inga tecken på ankomsten,
men man anar den. En doft av ljus.
Mja, kan du komma på en bättre
metafor?

Min kusin Åke Lindén gick bort
den 15 mars. Begravningsannonsen
innehåller en dikt, som slutar med
orden: “Ingen kan dö som levat har.
Tänk er: som om jag tog en
promenad. Vi ses igen, inte nu, men
om ett tag.” Måhända ska man tolka
denna orimlighet som ett tafatt
försök att uttrycka samma sak -
aningen om något gudomligt.

Kanske all religion ska tolkas som
mer eller mindre valhänta försök att
uttrycka föreställningen om något
gudomligt?

Förmodligen är det så man ska läsa
bibeln: Jesu underverk är metaforer
för det gudomliga. Man kunde ju
inte gärna predika “det är något i
luften som surrar” eller något
dylikt. Metaforer blev nödvändiga
för  a t t  ge enkel t  folk en
föreställning om det gudomliga.

Kan inte du också någon gång
känna en vibb i själen, som du
skulle vilja kalla religiös?
Ebbe

A0329
Sh5 x g3 och du - antar jag:
f2 x g3 Dd8 - f6

Jo, kanske mår hon något bättre.
Men hon kan fortfarande inte ta ett
steg för egen maskin.

Många gångar har jag samma
känslor som dem du beskriver - och
försöker komma åt. För egen del

kopplar jag dem inte till religion - i
min världsbild är de väl kända och
inte alls främmande - jag vet
varifrån och hur de uppkommer.
Styrkan i dessa känslor är mycket
olika hos olika individer och visst är
det naturligt för de flesta att tänka
på Jesus, Mohammed eller Buddha.

I min vilda ungdom skrev jag
svärmiska berättelser om Tankarnas
Ö, om vilsna Aningar och t o m
dikter om svårmod och annat
invecklat.

Och jag förbannade den heta
passionen som bara förde olycka
med sig.

Detta kunde jag skriva mycket om
och ditt brev fann jag mycket
tilltalande, men som vanligt
klumpar saker ihop sig och jag
måste ta hand om kunder som har
bråttom.
/alf

E0329
c2-c3.

Du missförstod mig nog: min
“religiositet” är inte knuten till
någon etablerad religion.

Metaforer: när jag tänker efter, är
vår tillvaro fylld av metaforer för
“gudomlighet”. Stjärnor, hjältar och
idoler, av alla de slag och
kategorier, är alla mer eller mindre
l y c k a d e  m e t a f o r e r  f ö r
“gudomlighet”.
Underhållningsindustrin är på väg
att bli vår största industri.

Det börjar redan i barndomen med
Fantomen, Läderlappen, Tarzan,
Mandrake, Prins Valiant, Karl-
Alfred, m fl. De är alla fantastiska
män, gudomliga. Serierna vill
förföra oss att tro på något
fantastiskt, något gudomligt i
tillvaron. Och vi tror så gärna: det
är en underbar värld, som vi kan
drömma oss bort i. Jag var en av
dem.

Rätt eller fel? För egen del tappade
jag aldrig fotfästet (men jag slog
mig riktigt illa en gång när jag lekte
Tarzan). Men en del lyckas aldrig ta
sig tillbaka ifrån verklighetsflykten.
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Vi blir manipulerade ifrån vaggan
till graven. Jag minns när jag som
femåring frågade min far: “Varifrån
kommer barnen?” - “De kommer
med storken”, sa han något
överraskad och road av min fråga.
Jag funderade en stund över detta
märkliga svar och frågade sedan
förnumstigt: “Men hur kan storken
veta vem som ska ha barnen?” -
“Man lägger en sockerbit på
fönsterblecket”, sa han och
skrattade. Det var för grovt. Jag såg
misstroget på honom, men sa inget
mer.

Sedermera fick jag ju veta
sanningen av kamrater. Och
illustrationer på toalettväggarna var
nog så informativa.

Men min tro till de vuxna hade fått
sig en knäck: de talar inte sanning,
de ljuger - de är inte att lita på.
Ebbe

A0330
0-0-0

Nåja, men aningen kopplad till
något slag av gudomlighet....

Storken och sockerbiten kommer
ä ve n  j a g  i h å g .  D e t  va r
standardsvaret under denna lite
hyckelmoraliska tid. Men jag kan
inte minnas hur jag reagerade eller
att jag kände mig lurad. Över huvud
taget kan jag inte alls minnas
känslor från barndomen - däremot
händelser som skrämde eller gav
glädje - t ex. Undrar just om inte
mycket är efterkonstruktioner som
grundar sig på berättelser man hört
av andra.

Hur uppträdde du som vuxen inför
dina egna barn? Fick du besvärliga
frågor som du inte besvarade helt
sanningsenligt?

Men sen förstår jag inte kopplingen

mellan hjältedyrkan i lekar och
aningen om gudomlighet. För mig
är detta helt skilda saker. Och när
det gäller s k underhållning har jag
aldrig begripit det. Jo revyer,
sketcher som har ett vettigt innehåll
- Hasse & Tage, Eddie Izzard eller
Seinfelt. Men när jag numera
försöker se något som kallas komik
eller komedi blir jag väldigt fort
trött på alltsammans. Men det beror
naturligtvis på mig...

Häromdagen anlände en otroligt
intressant bok - 1491, om den nya
synen på kulturerna i Nord- och
Sydamerika. Numera vet man att
revolutionen med övergång till
lantbruk , byar och städer började
lika tidigt där som i vår kulturkrets
- för bortåt 10 000 år sedan. Och
man har bara lyft lite, lite på den
slöja som ligger över vår kunskap
om indiankulturerna. Mycket
spännande.
/alf

E0330
Sb1-d2.

Men visst kan man väl uppfatta de
fantastiska serietidningshjältarna
som ett slags sinnebilder för
gudomlighet? Åtminstone är det
nog avsikten.

Jag förmodar att Inger, som står
barnen mer nära, stod för
sexualupplysningen.

Idag har jag varit på Åke Lindéns
begravning i Ryssby. Han hade det
mycket besvärligt på slutet: en
stroke hade slagit ut sväljreflexen i
halsen, varför han varken kunde
äta, dricka eller tala. Mat fick han
genom en slang direkt i magen.
Grymt. Stackars Åke. Döden kom
säkert som en befriare.
Ebbe

A0331
Sc6 - e7

Stackars Åke! Som att bli levande
begravd - fy tusan.

I dag upphörde mitt Boxerabon-
nemang, så nu KAN jag inte se de
kanaler jag inte brukade titta på.
Skönt.

I övrigt är huvet tomt och jag tycker
inte det finns något värt att skriva
om.
/alf

E0331
Dd1-b3.

Idag har jag varit på hudkliniken i
Kristianstad och fått tagit bort en
brun fläck vid vänster öra. Den
hade börjat växa och skorpa till sig.
Den sprejades bort med flytande
kväve. Nå, det tar nog några veckor
innan den faller bort.

En tänkare lär ha sagt: Livets
men ing är  a t t  st r äva mot
gudomlighet. Det låter tjusigt och i
förststone vill man inte göra några
invändningar. Men vid närmare
eftertanke: Hur roliga är perfekta
människor? Umgås med gudar? För
många kan det nog också låta som
ett KO-slag. Vem skulle inte få
prestationsångest?! Nej, det är gott
nog om vi kan bli bra och
anständiga människor (undras om
“de gudomliga” är så noga med
det).
Ebbe
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