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A060401
c7 - c6

Innan man börjar  tala om
gudomlighet i olika sammanhang -
som t ex meningen med livet - får
man nog definiera vad som menas
med gud och gudomlighet. Jag har
en känsla av att man då ramlar in i
en osäker värld.

Hade tänkt berätta om minne,
bilfärder och radiporogram, men jag
är för trött för att orka. En annan
gång.
Godnatt.
/alf

E060401
0-0-0.

I kväll har vi varit i Malmö och
sett/hört Verdis Maskeradbalen. Vi
åkte med Osby Teaterförening och
chartrad buss. Jag blev mycket
imponerad av sångarna: vilka
röster!

“Högsta rätt är högsta orätt”. Jo, det
är ganska typiskt, att i och för sig
positiva företeelser blir negativa,
när de drivs för långt.

På tal om gudomlighet o dyl. Karin
Boye menade: “det bästa jag fann på
jorden var redlighet”. Banne mig
det finaste jag har hört sedan jag
konfirmerades.

Varför heter det egentligen “den
organiserade brottsligheten”? Det
låter så auktoriserat.
Ebbe

A0402
d6 - d5

B l e v  d u  l u r a d  i  g å r ?
Smålandstidningen försökte med
trängselskatt i Eksjö och Nässjö.
Fast dom som inte utnyttjade
infarter skulle få rabatter på bensin
och turister skulle få en tjuga som
uppmuntran att komma hit.
Herregud!!

Den organiserade brottsligheten
heter så för att den drivs som en stat
i staten eller som ett företag. Den
oorganiserade handlar mest om
spontana utbrott av ondska, icke om
medfödd djävlighet.

Redlighet låter bra, mycket bra.
Banne mig det finaste....... Var har
jag hört den frasen tidigare?

Varför minns man vissa saker så
otroligt tydligt? Triviala händelser
etsar sig fast i minnet och dyker upp
när som helst. Men varför? Kanske
för att hjärnan arbetar dubbelt.

Jag har lagt märke till att de saker
jag hör på radio när jag kör bil - de
fastnar väldigt bra i minnet. Långt
efteråt kan jag komma ihåg vad som
sades i programmet - mycket
tydligare än vad jag hört i andra
sammanhang.

Från min barn- eller ungdom
kommer jag ihåg en resa som min
far och jag gjorde till Skottorp i
Halland, till mina morföräldrar. Vi
hade en väldigt bra bilradio och
hela tiden lyssnade vi till ett
program om franska revolutionen,
om hur Marseljäsen kom till och
h e l a  d e t  u p p r ö r a n d e
händelseförloppet. Det lustiga är att
minnet inte lagrat vad som sades
utan bilderna kring själva färden,
lyssnadet, musiken.

När jag numera åker bil och lyssnar
på radio eller CD - t ex när Peter
Englund berättar - så tycker jag att
jag minns hans ord bättre om jag
samtidigt kör bil än som om jag
sitter i en fåtölj och koncentrerar
mig på lyssnadet.

Flera gånger har jag tänkt på detta -
vilken positiv efffekt bilkörning har
på minnet av det talade ordet. T ex
minns jag detaljer ur ett program
om kaniner, om hur man tävlar, om
en sommarpratare. Det finns alltså
många fler tydliga lyssnarbilder i
samband med bilkörning än vad jag
har i övrigt. Kan det vara så att ett
delat medvetande (bilkörning &
lyssnande) ger bättre minnesbilder?
Är det något du har tänkt på?

I bland händer det att man tänker
på något - en händelse eller ett
förhållande - samtidigt som man t
ex lagar mat och så säger en person
i närheten något som direkt
anknyter till den egna tanken. Och
man man får en förnimmelse om

tankeöverföring. Varje gång detta
har hänt mig har jag efteråt känt
igen själva tillståndet - att det är
helt okoncentrerade tankar som
vidarebefordras, ett märkligt slag av
omedvetenhet.

Har du haft liknande upplevelser?
/alf

E0402
e4xd5.

Jo, jag har tagit del av några
aprilskämt, men gick inte på dem.

Sydsvenskan: Påven på blixtvisit i
Malmö.

S v e r i g e s  R a d i o  U p p s a l a :
Ärkebiskopsvalet ogiltigt! Enligt en
gammal och aldrig upphävd
successionsordning skall ämbetet
tillfalla den avgående ärkebiskopens
syster.

Piteå-Tidningen: Vedeldning skall
hädanefter beskattas med 150
kronor per kubikmeter.

Gefle Dagblad: I Gävle skall
långtidsarbetslösa skickas ut för att
fånga in duvor, kajor och änder för
vaccination. Det ska ingå i de s k
plusjobben.

Dala-Demokraten: Borlängeborna
får bereda sig på att huka under
lördagen eftersom en ny superjumbo
skall göra testflygningar på låg höjd
över hela stan. Om testflygningarna
faller väl ut, kommer flygplatsen
Dala airport att byggas ut rejält.

Tyvärr måste jag göra dig besviken:
Någon positiv effekt på minnet av
bilkörning har jag inte noterat. Inte
heller har jag märkt av någon
spontan tankeöverföring.

Däremot har jag noterat en annan
märklig sak: Minnet kan kopplas
till helt ovidkommande ting och
företeelser. Exempel: Jag vattnar en
viss blomma och tänker samtidigt
på något annat som inte har det
minsta med blomman att göra.
Nästa gång jag vattnar samma
blomma, kommer jag att tänka på
samma sak som förra gången. Jag
förmodar, att skådespelare begagnar
sig av denna teknik för att komma
ihåg sina repliker när de rör sig på
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scenen: den stolen “hänger ihop”
med den repliken, etc.

Konfirmationen lånade jag av
KarlBertil Jonssons julafton.
Ebbe

A0403
Se7 x d5

Du har faktiskt gett ett litet prov på
nästan samma fenomen som jag
talade om. Nämligen hur man
ibland liksom omedvetet låter
hjärnan arbeta i bakgrunden och att
det då inträffar saker som inte
händer annars.

Visst tusan, Karl Bertil - var det
inte grosshandlaren som så så där?
Nu arbeta.
/alf

E0403
Lc4xd5.

Jo, det var en grosshandlartyp med
Åke Fridells röst som hade blivit
konfirmerad.

Betr “min” minnesteknik: skulle
inte den kunna användas vid
domstolsförhandlingar, då de
involverade har svårt att minnas?
Genom att konfrontera dem med
adekvata ting och företeelser kanske
minnet klarnar.

I kväll har vi varit på teater igen.
Osby Teaterförening gav I ett
obevakat ögonblick av Kristina
Lugn. Hennes pjäser har så många
bottnar, att förmodligen fattade jag
i n t e  h ä l f t e n .  K ä n d e  m i g
handikappad.

L ä s t e  i d a g  i  b l a d e t ,  a t t
schackdatorerna har tagit över. Inte
ens stormästarna klarar längre av
dem. Du sköna nya värld?
Ebbe

A0404
Td8 x d5

Jag har nog aldrig sett en pjäs av
Kristina Lugn. De gånger jag sett
henne på TV i olika sammanhang
har jag inte begripit mycket av vad
hon säger. Så nog kan jag förstå din
reaktion. Kanske är det meningen
att man inte skall förstå? Åter
tänker jag på Kejsarens Nya Kläder.

Minnestekniken kanske användas.
Är det inte det man försöker uppnå
när man vallar brottslingar och
vittnen på brottsplatser?

Visst blir datorer smartare. Men
även människor blir smartare.
Kanske dröjer det inte så länge
förrän en hjärna lär sig slå datorn,
som sen blir duktigare osv. Vi lär
visst använda 6-10% av vår
kapacitet. Undrar vad de andra
procenten gör?

I övrigt är jag vårtrött.
/alf

E0404
Sd2-e4.

Såg du Uppdrag granskning i kväll?
Helt enkelt inte klokt som det kan
gå till i byggbranschen! Om du inte
såg programmet: se det gärna i
repris på www.svt.se!
Ebbe

A0405
Lc5 - e3!!!!

Nej, jag såg inte uppdraget. Men
hur det fuskas i den branchen är
nog allmänt känt.

Och jag har lagt märke till att man
börjat prata om Estonia igen. Vad
säger Anér?

Nu skall jag hjälpa Birgit i säng.
/alf

E0405
Kc1-b1.

Det är Estlands regering som börjat
ifrågasätta den förra utredningen.
Svenska media är fortfarande
mycket  å terhål lsamma med
rapportering om detta. Mycket
märkligt eftersom det verkligen är
fråga om ett scoop. Sådana är man
ju vanligen så angelägna om, att
man t o m fejkar dem.

Tala om trötthet. Du skulle se mig
om morgnarna:  “dead man
walking”.
Lord Stapleton

A0406
Df6 - e7

Äntligen har jag läst en vettig
artikel om franska problem - i

TEMPUS, The Economist. En
balanserad analys av det delade
Frankrike. Vad tycker du?

Det finns en person som jag mår
i l l a  a v  a t t  s e  -  v å r
näringslivsminister Hans Karlsson.
Han verkar vara antingen dum eller
sataniskt felprogrammerad - allt han
försöker genomföra verkar i den
riktningen att arbetslösheten ökar.
Ja, om man menar riktiga jobb i den
privata sektorn. Kanske får vi
samma delade Sverige som man har
i Frankrike, om vi inte redan har
det i hög grad.

Använder Lord Stapleton kryckor
på morgonen?
/alf

E0406
Db3-c4.

Jo, jag har också läst artikeln i
Tempus om den franska konflikten.
I och för sig har ungefär detsamma
stått att läsa i Sydsvenskan.

Konflikten gäller inte enbart CPE,
utan den är tydligen mycket mer
al lomfat tande och  djupare:
“Frankrike mot Frankrike”.

Jag ser ingen annan råd än att man
får gräva fram Napoleon ur
snarkofagen i Invaliddomen och så
sät ta  igång et t  kr ig.  Vid
krigstillstånd är allting möjligt att
genomföra.
Ebbe

A0407
f7 - f5

Krig skall vi nog inte räkna med i
Europa längre. Åtminstone kan man
hoppas. Kanske kan man också
hoppas på att en liten smula förnuft
skall drabba europeer, dvs de som är
bortskämda med trygghet i det
oändliga, välfärd till tusen. De nya
l ä n der n a  på  ös t s i da n  h a r
framtidstro, tillförsikt och annat
mystiskt. Dessutom verkar de förstå
den mänskliga naturen bättre, och
drömmer inte om utopier. Men så
har  de flesta  upplevt  det
kom m un i s t i ska  pa r a d i se t  i
verkligheten och inte bara på tryggt
avstånd.
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Numera ser  jag oftare på
nyhetsprogrammen i TV. Nu är det
revy som gäller, skojiga händelser i
politikernas ljuva liv. SSU, Persson,
Steen, Ringholm, Repalu m fl, t ex
en moderat. Är det någon som tror
att någon av dessa blir fällda?
Ringholm slapp, och alla andra
liksom direktörerna slipper.
Nomenklaturan borstar sig på
ryggen, och marknaden för
advokater och åklagare växer.

Halleluja!
/alf

E0407
Td1-e1.

D u  n ä m n e r  m å n g a
missförhål landen .  Kan  man
möjligen spåra någon gemensam
nämnare? För min del tror jag, att
p e n g a r  ä r  d e t  f r ä m s t a
“smörjmedlet”. “Money makes the
world go around, the world go
around . . .”
Ebbe

A0408
Le3 - b6

Jo, det skulle vara intressant att
sammanställa personlighetsprofiler
på toppdirektörer och politiker - t
ex. Varje egenskap har en plus- och
en minussida, t ex kan man gradera
förhållandet till pengar från
maximal girighet till maximal
givmildhet.

Om man nu kunde ta fram en profil
för varje människa där varje
egenskap graderades i en skala från
0 till 100 och där 0 var den
negativa sidan och 100 den positiva
- ja då skulle man kunna se ett
samband mellan en persons yrke/
verksamhet och hans/hennes profil.
Men vem fan har tid med sånt...?

Förresten vet man hur det skulle se
ut, eller hur?

På fredag är det meningen att vi
skall åka till Stockholm. Så nu har
jag ett litet problem med att få ner
Birgit från ingången nerför trappan
och fram till bilen. Bara rullstol
gäller - hon kan inte ta ett steg. I
morgon skall jag tillverka en

förlängd trappa så jag kan klara det
själv. På måndag skall jag leverera
7 Cad till PEAB, som skall ordna
kurser för sina mättekniker.

Så nu skall jag fortsätta med att
trycka upp manualer och bränna
CD-skivor.
/alf

E0408
Se4-d2.

PEAB är väl stort? Innebär det
något av ett genombrott för dig och
CAD?

Får du ingen hjälp alls med Birgit?

Försöker avhjälpa min trötthet med
bl a vitamintabletter. Läser på
burken: innehåller 12 vitaminer och
9 mineraler. Varje liten pilla! Ska
man tro på det?

Den kaotiska situationen i många
skolor är jämt på tapeten. Om
skolväsendet måste du väl ha många
synpunkter?! Låt höra!

Ett förhållande som jag tycker
uppmärksammas för  litet är
e l e v e r n a s  o r i m l i g t  l å n g a
arbetsdagar: Först ska man lyssna
u p p m ä r k s a m t  u n d e r  7
lektionstimmar (jag har svårt att
hålla koncentrationen under ett
föredrag som varar längre än 1-2
timmar). När skoldagen, en
krävande arbetsdag, är slut, ska
man göra läxor på kvällarna. Detta
fordrar man av barn! Inte underligt
att många revolterar.

“Våren är här. Duvan är kär. Rus ig
man blir av att andas . . . ” Ack ja.
Ebbe

A0409
Lb6 - f2

Nix, ingen hjälp med Birgit alls.
Citat från en erfaren sjuksköterska
när hon fick reda på att Birgit
skulle åka hem - då för tre veckor
sedan: “Å herre Gud - det klarar
han aldrig!” Hon menade mig.

PEAB har nu 40 licenser och fler
kommer  det  a t t  bl i .  Inget
genombrott precis - i stället ökar det
så sakta hela tiden.

När det gäller vitaminer tror jag att
man får i sig det mesta via normal
kost - utom när det gäller C-
vitamin. Jag är övertygad om att
Linus Pauling hade rätt när han
ordinerade överdoser. Både jag och
Birgit äter depåtabletter som håller
c-halten hög hela tiden och ett
resultat är att vi inte varit förkylda
en enda gång sedan vi började med
1000 mg C-depå/dygn och det är
minst två år sedan.

Om skolan i dag har jag inte
mycket att säga. Vet för lite om den
dagliga rutinen och vilka regler som
får införas. När det gäller mobbning
ser jag ett klart samband mellan
T Vs u t bi l dn i n gspr ogr a m  i
mobbning, Riket, Big Brother,
Farmen, Robinson och annan skit
som förstär  goda mänskliga
relationer - och våra barns
uppförande.

I morgon skall jag prova min
konstruktion för att ta ner Birgit i
rullstol via yttertrappan.
/alf

E0409
Te1-c1.

Som du nog förstod, skulle
slutorden i mitt förra brev läsas
“Ack nej”. Ack ja.

Hur 12 vitaminer och 9 mineraler
kan rymmas i en liten pilla är för
mig ett mysterium. Så jag upprepar:
vad vet/tror du om detta?

Nu är jag förkyld igen. Misstänker
köttfärsen. Flickan log skälmskt när
hon överlämnade paketet, så hon
hade nog lagt i litet gift. I så fall
har jag ännu en brud. Halleluja!
Ebbe

A0410
Lf2 x g3

Jo då, -ack nja...

Jag vet bara att vitaminer är djävligt
små och antagligen får plats i en
pilla hur liten den än är.

Men C-depåer är STORA. Ät
sådana. Så slipper du förkylning.

Djävlig dag, Svår huvudvärk. Och i
morgon skall jag leverera.
/alf
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E0410
Sd2-b3.

De arbetslösa är många. Det verkar
som om produktionen inte behöver
dem. Har talet om “de närande och
de tärande” kommit för att stanna?
(kan ev utvecklas till något riktigt
otäckt) Har man “rationaliserat”
systemet till döds? Egentligen är det
en ekvation som inte går ihop. Man
rationaliserar bort arbetskraft (vart
ska de ta vägen?) men samtidigt
också köpkraft. Som någon tänkare
har sagt: Robotar är bra på att
montera ex-vis bilar. Men de har ett
fel - de köper inga bilar. Nå, så
länge ekonomin är dynamisk går
det, om än på skruvar. Men det är
dåligt ställt med harmonin i
samhället.

Den ansedda tidskriften National
Geographic berättar, att man
återupptäckt Judas evangelium i en
egyptisk ökengrotta. Det avslöjar att
Judas inte var en “Judas”. Denne
var i själva verket bland Jesu
närmaste män och angivandet
skedde motvilligt - på mästarens
order, innan han iscensätter sin
egen korsfästelse. Dokumentets
äkthet anses oomtvistad, dess roll
som sanningsvittne betydligt mer
omstridd. Har du kanske läst
artikeln?

Redan på 50-talet tycks Povel
Ramel ha förutskickat Bush. Hör
här:

“men deras hövding glodde vilt på
mig och sa: a klutti Bush(sr)
Bush(jr) på Albertina - - - men hon
blev lagd i grytan ibland andra vilda
djur, och kilovis med socker för hon
var ju så himla sur, a klutti Bush
Bush på Albertina . . .”
Ebbe

A0411
De7 - d6

För många år sedan hade jag en
studiedag på ämnet Datorer tar över
- behövs vi?

Just detta - om vi behövs för att
producera våra varor - blir ett allt
större problem i framtiden. Många

menar att det bara är tjänstesektorn
som kommer att växa.

Men problemet är också psykiskt.
Hur klarar man att inte behövas?
Jag minns att vi kom fram till att
det behövdes utbildning för att man
inte skulle bli galen....ja, för en del i
alla fall.

Jag har en bok av Dick Harrison,
där han berättar om Judas och hur
bilden av honom bör omvärderas, så
jo, jag har läst om detta tidigare.

Bush har gett upphov till många
skämt men detta var ett av de
roligare!

Inte nog med att dagen är fylld med
Birgit, CAD, tvätt, matlagning,
inköp - nu har Relek slut på
Brukspatroner och jag måste
klämma in provning för leverans
efter påsk. Men det känns skönt att
behövas!
/alf

E0411
d3-d4.

Hur det nu än förhåller sig med
Judas, Jesu börd och underverk,
Maria Magdalena, Sara, de
långhåriga Merovingerna, etc. så får
man nog hålla med om, att det är
“The greatest story ever told”.
Ebbe

A0412
e5 - e4

Det är vad jag hinner med. Kunder
som har problem....
/alf

E0412
Sf3-e5.

Näsan rinner och huvet värker. Inte
roligt alls.
Ebbe

A0413
Lg3 x e5

Det låter verkligen inte alls bra.
Kanske en följd av att du inte äter
C-depåtabletter. Du får trösta dig
med att det kunde ha varit värre om
det varit tvärtom....!

Normaltillståndet här är likadant -
inte roligt alls. Fast det beror inte

p å  s å d a n a  s a k e r  s o m
förhoppningsvis går över. När jag
köper cigarrer brukar jag fråga: Kan
man lita på det? - med tanke på den
uppmuntrande texten.

Nu är det i alla fall påsk och vi
skall åka till Stockholm tidigt i
morgon - med allt vad det innebär.

Och så får jag önska dig och Inger
en - trots näsan och huvet -

GLAD PÅSK!
/alf

E0413
Kanske hinner vi göra ett drag till:
d4xe5.

Glad Påsk!
Ebbe

A0413-2
Jodå - Dd6 x e5

Är du bättre?
/alf

E0416
Sb3-d4.

Skönt att “korsfesten” är över för
den här gången. Jag har litet svårt
att uppskatta dylika blodiga
spektakel. Vilken sjuk idé förresten!
Att en oskyldig människa skall
torteras och dö för mina synder!
Vilken skam!

Men jag har också lämnat kyrkan.

På långfredagen såg jag en film om
Judas. Jag tillhör den bekväma
kategori, som på frågan om jag läst
bibeln, måste svara: nä, men jag har
sett filmen. Av filmen framgick, att
Judas var speciell och den mest
intressanta av lärjungarna. Kanske
en halvbror till Jesus? Nej, nu ska
jag inte veckla in mig i teorier, som
jag inte har belägg för.

Religiösa tankar och känslor kan i
och för sig vara något fint och
vackert. Men huvaligen som
religion praktiseras här på jorden:
vidskepelse, intolerans och grymhet
är företeelser som intimt kan
förknippas med religionerna. I
praktiken är det svårt att se dem
annat  än  som ut t ryck för
imperialism. Men i stället för att
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referera till “kejsaren” säger man
sig representera “gud” och guds
vilja. Vilken förmätenhet! Vilken
fräckhet!

Och hur har du haft det i påsk?
Byggde du ett slags ramp för att få
ut Birgit i bilen? Tänk - en gång bar
du henne över tröskeln.

Idag har vi sett Sommarnattens
leende. En underbar film! Ingmar
Bergmans bästa, enligt min mening.
Ebbe

A0417
e4 - e5

Nej, det är svårt att förstå den
sjukdom som religionen är.

Även jag skulle gärna sett
Judasfilmen - om jag vetat om den
och haft tillfälle. Numera anser jag
inte att det är lönt att kolla TV-
tablån förrän på tider efter 2200 och
någon gång mellan 1200 och 1600 -
och ibland inte alls. När man är
borta från hemmet som nu i påsk, ja
då bestämmer man inte alls.

SvD hade en mycket bra illustration
av kristendomen i sin mest
avskyvärda form - en teckning
Alessandro (?) gjort i inkvisitionens
fängelse med Torquemada som
huvudperson. Skall se om jag inte
kan pressa in den i en scanner.

Bergmans bästa? Jo alldeles säkert i

mitt tycke. Någon gång för många
år sedan var det någon på radio som
rättade en person i en intervju: -Den
heter faktiskt Sommarnattens
leenden... inte bara ett utan flera.
Jag vet inte vem som har rätt. Jo
filmen är helt underbar på alla sätt.
Men vi hann inte hem för att hinna
se den.

Jo, jag byggde en sorts trappa, som
gör att jag kan hantera rullstolen
själv ner till bilen. I Skogås, där Pia
bor, fick vi bära upp henne i en
hopfällbar stol från gatunivå till
husnivå - ca fyra meter  i

höjdskillnad. Livet är jobbigt.

Det verkar som om du skulle ha
hämtat dig - välmående lantman
a n sa r  s i n a  vå r buska r  och
fågelsången glittrar i penséer..
mycket trevlig bild.

Nu ligger jag så långt efter i arbetet
här så jag orkar knappast tänka på
det. Men gamle Luther står där och
grimaserar..
/alf

E0417
Du menar: e4-e3. Mitt drag: Th1-
e1.

Jo, i helgen har vi jobbat mycket i
trädgården. På bilden sitter jag och
klipper ner våra vita rosor. Det är
en gammal sort som doftar gott.
Men som har många sylvassa
taggar.
Ebbe

A0418
Bra att du förstår vad jag menar när
jag skriver fel...
De5 - e4!!!!!

Orkar inte utföra mer än att sända
en Berglin...
/alf

E0418

Kb1-a1. Det börjar dra ihop sig.

Jo, Berglin är en rolig jävel. Det
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förvånar och imponerar att han kan
hitta på nya gags mest varje dag.

Blodtrycket var bättre idag: 142/78.
Puls 64.
Ebbe

A0419
Th8 - e8 - inte alls. Till vad då?

Inte för att jag vet vad siffrorna för
blodtrycket betyder, men det är
säkert bra. Puls känner jag till - 64
låter lågt och tillfredsställande. Du
är alltså på väg uppåt i hälsoracet.

I dag har jag deklarerat färdigt. Det
blir till att skyffla in massor av
skattepengar till maffian. Men man
skall inte klaga över att leva under
relativ frihet i en tolerant tid.
Bifogar en bild från Torqumedas
mindre toleranta tid. Även om man
vet hur det gick till, så hjälper en
bild fram avskyn på ett mer
verkningsfullt sätt.

Jag tycker att det är tråkigt att vara
så trött vid den här tiden att jag inte
orkar diskutera vad som händer i
världen. Men så är det.

Glädjande i dag: Israel har beslutat
att inte hämnas - för stunden.
/alf

E0419
g2-g3.

Skall det vara en sann bild ifrån
inkvisitionens tid? Var fann du den?
Jag finner inga ord att kommentera
den med. Kan det vara människor
som beter sig på detta grymma vis?

Du tycker det är tråkigt att vara så
trött, att du inte orkar diskutera vad
som händer i världen. Det där
känner jag igen.

Jag har gått med i Svenska Freds-
och Skiljedomsföreningen. Gack
och gör sammaledes! Klicka in på
“www.svenskafreds.se” och kolla

budskapet! Månadsavgiften är 20
kronor (tidskriften Pax ingår). Det
har du råd med.
Ebbe

A0420
c6 - c5

Jo, bilden säger mycket om den
vansinniga fundametalistiska
religionen...

Nej, jag skall inte gå med i några
föreningar. Däremot kan jag tänka
mig att öka på bidraget till Läkare
utan gränser. Tidningar hinner jag
inte läsa - den enda är faktiskt
Tempus, som jag läser noga.

Jag har ibland tänkt på att ansluta
mig till Miljövänner för Kärnkraft,
men det blir nog inte av. Det är nog
den enda förening som jag
helhjärtat stöder. Så visst är vi
olika.

Förr kunde jag vakna på morgonen
med förväntan inför dagen, nu är
det som att blicka in i en svart
tunnel utan någon ljusning.
/alf

E0420
Sd4-b3.

“Något ljuvt och änglaaktigt skiner
omkring Fridas huvud . . .” Hur kan
du motstå Frida Blom i Svenska
Freds, som har så mycket vettigt att
säga?!

Det är i och för sig ganska
naturligt, att man förväntar sig
mindre ju äldre man blir. Vi har
trots allt kommit upp i den åldern,
då man får vara glad åt normal
avföring.
Ebbe

A0420-2
Du kan inte mena detta drag. Min
dam står på e4 sedan jag schackade,
din står på c4 och tar du bort hästen
mellan dem är din dam helt
oskyddad.
/alf

E0420-2
En grov fadäs från min sida! Nå,
partiet har sedan länge varit
förlorat.
Nytt parti: e2-e4.
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Vi tågar till Stockholm i morgon,
åter hemma på måndag.
Ebbe

A0421
e7 - e5

Jag tycker du ger upp för lätt.
Springaren behövde inte flyttas,
eftersom slagbonden inte får flyttas.
I ditt ställe skulle jag ha gått b2 - b4
i stället och det skulle ha varit goda
chanser att fortsätta.

Hoppas ni får en trevlig tid i
huvudstaden. Har du responder? Nej
visst, det är tåget som gäller. När
jag hade ärenden till olika platser i
Stcklm förr i tiden, åkte jag också
tåg. Sen var det taxi direkt till
bestämd plats - t ex SEMKO och
därifrån taxi direkt till stationen
igen. Jag hatar storstäder.
/alf

E0421
OK, om du finner det intressant,
kan jag flytta b2-b4. Du gör som du
vill!
Ebbe

A0423
Te8 - e5

Jag tycker att vit har flera
möjligheter att fortsätta. Om du vill
kan vi byta sida.

Den här helgen har jag haft lite tid
att vertikalklippa gräsmattan, räfsa
mossa, städa bilplatsen och syssla
med annan persedelvård. Och jag
blir så in i helvete trött rent fysiskt.
Det brukar dröja någon månad
innan jag vant mig vid kroppsarbete
igen.

Och du har slagit runt på Sacre
Cuer - eller vad det nu hette.

Hoppas det var trevligt.
/alf

E0425
b4xc5.

Jo som sagt, jag blev rejält rastad av
In ger  i  S t ockh ol m .  Ida g :
träningsvärk och stumma ben.
Annars var det ganska roligt.
Stockholm är en fantastisk stad. Det
enda vi inte hann med, var Jenny
Linds födelsehus på Mäster

Samuelsgatan. Men vi såg hennes
monument på Djurgården. För egen
del tänker jag mig en ryttarstaty på
torget i Hörby.
Ebbe

A0425
Td5 x c5

Så du skall beställa en ryttarstaty av
dig själv för torget i HörbY? Det
blir säkert tjusigt..

Jag håller gärna med om att
Stockholm är fantastiskt med sin
omväxlande natur, skärgården, och
den på vissa ställen insprängda
småstadsidyllen.

Stieg Trenter var en av dem som
sprang omkring och beskrev varje
trappsteg i sina romaner - och
många andra har följt honom.

Men jobbigt är det. Trevligast är att
se hela sceneriet på bild - i TV.

PEAB köper och ordnar kurser - jag
bidrar med material. Det tar tid och
den räcker dåligt till.

Birgit skall opereras i höftleden i
mitten på maj. Hoppas hon kan
börja flytta sig själv och inte har så
ont.
/alf

E0425-2

Dc4-g8!! Jag kan fortfarande inte
se, att Vit har någon chans att
vända på det här.

Ebbe

A0426
Te5 - e8

Man vet aldrig säkert om framtiden
- inte i schack heller. Vem som
helst kan göra ett misstag. Allt jag
hinner skriva. Vart tar tiden vägen?
/alf

E0426
Dg8-g6.

Apropå Jenny Lind: hon levde åren
1820-1887, vilket säkert var en
förhållandevis bra epok att leva
under.

Men generellt sett har det nog
aldrig “lönat sig” att leva. Om vi

ser på tillståndet i världen idag, får
vi nog konstatera, att för flertalet
människor överväger det negativa i
tillvaron det positiva. Dvs: det
“lönar sig” inte att leva. Eller?
Ebbe

A0426-2
h6 - h5

Du får nog definiera vad som menas
med lönt att leva. Lönt i vilket
avseende? Ekonomiskt?

Jag tycker inte att att det går att
koppla ihop begreppen lönande och
att leva. Men du kan kanske lägga
ut texten?

Och du är nog ensam om att tycka
att mitten på 1800-talet var en
förhållandevis bra epok att leva på.
Som Man? Som kvinna? som vanlig
fattig människa? Eller kanske som
rik adelsman - jo, jo. Eller varför
inte statare..!
/alf

E0426
Dg6-d6.

Generellt sett var 1800-talet ett
förhållandevis bättre sekel än ex-vis
16-, 17- och 1900-talen. Jag tycker
att jag uttrycker mig ganska klart.

Jag skrev “löna sig” inom
citationstecken. Självklart var det
inte i ekonomisk betydelse: Lönt att
leva = Värt att leva.
Ebbe

A0427
Tc5 - d5

Beträffande värdet av att leva kan
jag bara säga att det i huvudsak
finns två val - fortsätta leva eller
begå självmord. Och det må var och
en sköta efter eget gottfinnande.

Förhållandevis bättre att leva på
1800-talet än på 1900-talet? Vilka
förhållanden talar du om? Sjukvård?
Utbildning? Religion? Krig?
Levnadsförhållanden? Rättsväsen?
P o s t g å n g ?  L i v s l ä n g d ?
Barnadödlighet? Medbestämmande?
Jämlikhet? Åsiktsfrihet? Osv osv?

Jag begriper inte ett skvatt.
/alf
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E0427
Dd6-a3.

Det skulle föra för långt att försöka
beakta alla inslag i de olika
sek l er n a s  sa m h ä l l s l i v.  Ja g
resonerade generellt och relativt.
Men jag droppar ämnet.

Inger säger, att vi ska tillbringa
stundande helg i Undenäs. Brr!
Ebbe

A0428
a7 - a6

Hoppas du får trevligt!
/alf

E0428
Da3-b3.

Jo, hoppet sägs ju vara det sista som
överger människan.

P g a regn kör vi nog inte upp
förrän på söndag.
Ebbe

A0429
Td5 - c5

Kanske för sent på kvällen.
Ovanligt rörigt här. Såg du på tvåan
om religion, vetenskap och ID?
/alf

E0429
Db3-b2.

Nej, det blir ingen resa till Undenäs
den här helgen. Vädret är opassligt.

Förmodligen väntar vi nu till krille
ballong.

Jo, vi såg TV-programmen om
religion och vetenskap ikväll. Det

blev väl ändå så, att ID-kritikerna
fick sista ordet? Men Anders Pilz
hade intressanta tankar om ett slags
mix, som båda lägren skulle kunna
acceptera.

Knepigt ämne. Ett fall för Agent
008. Bond, James Bond.

Tänker du gratulera knugen i
morgon? Undras om han är rojalist.
Eller bara hovpartiets gisslan. När
kommendanten vrålar
Leve konungen, tycker jag mig höra
en bisats: “Smit om du vågar!”
Ebbe

A0430
De4 - e5

Ack ja, dessa myter , dessa
feltolkningar, denna idiotiska hybris
som all religion är. Mannen som
ansåg religionen roten till allt ont
hade förstås rätt. Fast han begrep
inte att han egentligen bara hade
bytt ut en vanförställning mot en
annan - VETENSKAPEN.

Nu kunde jag inte se hela
programmet, så det där om mixen
du talar om gick mig förbi. I övrigt
tyckte jag att man ansträngde sig att
vara objektiv och att man försökte
redovisa de båda ståndpunkterna på
ett verderhäftigt sätt. Men självfallet
fick ID-kritikerna sista ordet.

Det som förvånar mig lite är att
ingen poängterar att ID inte bör
förknippas med idiotisk religion -
gudsbegreppet i olika religioner har
ju inget alls med intelligens att
göra. Men det är så typiskt -
människan kan inte föreställa sig

vara ett intressant experiment, totalt
betydelslös, ett övningsfält för en
totalt överlägsen intelligens som vi
inte har förutsättningar för att fatta.

Vi måste egotrippa.

Nej, jag skall inte gratulera knugen,
även om jag känner den största
respekt för honom. Att stå ut med
hans jobb och sköta det så
förtjänstfullt som han faktiskt gör -
det kan inte vara lätt. Antagligen
fordras det att man uppfostras till
det från vaggan. Jag tror att det är
få personer som kan sätta sig in i en
tillvaro där allt man säger vägs och
skärskådas, kritiseras, fördöms -
osv.

Dick Harrisson har en intressant
artikel i SvD om kungen och
makten, om hur det inte gått som
man tänkte sig en gång. Problemet
är att kungen inte skall ha någon
makt, men att han har väldigt stor
makt tack var mediautvecklingen.
Så:
Leve Denna KUNG!
/alf

E0430
Tc1-b1.

Du skriver, att människan är ett
i n t r essa n t  exper i m en t ,  e t t
övningsfält för en totalt överlägsen
intelligens. Denna tanke/teori har
jag aldrig stött på tidigare. Var-
när-hur har du kommit fram till
denna uppfattning?
Ebbe
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