
Internet mail Ebbe - Alf 9911+
E991104
Jag ger upp det här partiet. Din tur
att ha vit.
Vad skolvär lden  har  bl ivi t
komplicerad! Konceptet verkar ju
enkelt: Lära ut och lära in. Men
som pedagogen sa: Det verkar
enkelt. Men vänta bara tills jag har
förklarat det för er.
Ebbe

A1104
e2 - e4
I morgon åker jag till Stockholm
och kommer tillbaka söndag kväll.
Vi hörs!
/alf

E1104-2
e7 - e5.
Från vitshusboden: Skånsk fader
med liten son kommer till
Stockholm. På Centralen stöter de
på en liten ekenkis. Sonen till kisen:
“Jag är skåning, pågablära”! Fadern
tillrättavisar: “Tyst - inte skryda,
Frans!”
Nu vet du vad du ska säga, när du
stöter på en kis!
Ebbe

A1107
d2 - d4
Nu trampar jag åter eksjögolv efter
en hastig färd i eländigt väder.
Förutom socialt umgänge med barn,
barnbarn och svär-personer, har jag
utbildat nybörjare i CAD och
fotograferat till monster utklädda
barn som tiggt i hop till sin pension.
Nu är jag trött och öltörstig.
/alf

E1109
e5 x d4.
Den lantmannen blev inte långlivad.
Häromdagen satt jag och tittade på
gamla foton ifrån skoltiden, där
även du figurerade.
Observation: På den tiden hade du
ovanligt tunna och fina ögonbryn.
Nu har du ovanligt buskiga
ögonbryn (ett arv ifrån din far?),
vilket gör att du ser äldre ut. Vore
jag i dina kläder, skulle jag nästa
gång be barbaren ansa dem.
I kväll har jag på TV sett Joe
Labero, illusionisten. Jag blir alltid
lika imponerad av dessa trollkarlar.
Kan inte för mitt liv begripa, hur de

bär sig åt. Har du lyckats
genomskåda något trick? Endast ett
trick tror jag mig ha funnit
förklaring till: Man visar ex-vis en
elefant eller ett flygplan. Sedan
höjer man en ridå, som döljer
föremålet. Några sekunder senare
faller ridån till marken och -
elefanten är försvunnen!
Så här tror jag det går till: Man har
aldrig sett en elefant. Man har sett
en ljusbild. Visst är det möjligt att
projicera ljusbilder i luften? Men det
behövs kanske ett raster? Kan man
tänka sig ett osynligt raster?

Hur har du gjort med “Gör Så
Här”?

Igår fick jag mail ifrån Kurt
Svensson. Tillsammans med sin
särbo Kristina är han på väg till
New Zeeland - “antipodien” alltså.
Men att resa är inte din tekopp?
Ebbe

A1109
Sg1 - f3
Hur mina ögonbryn ser ut anser jag
är tämligen oväsentligt. Tycker du
inte att jag hellre borde göra något
åt mina tänder?
Jag är nu så gammal att jag inte har
några önskningar kvar om att vara
tilldragande på något sätt.
Min frisör har frågat om han skulle
klippa ögonbryn och jag sa Nope,
alltid retar det någon - och det har
det tydligen gjort.
Visst är det möjligt att skapa bilder
som inte finns. De kallas hologram,
men jag vet inte hur det går till.
Gör Så Här är kommen - och betald.
Få se om “presenten” också
anländer. Jag vidarebefordrar den
till dig som jag sa - det är ju Ebbe
Dagerbo som har prenumererat.
/alf

E1109-2
Sb8 - c6.
Jag fattar inte arrangemanget med
“Gör Så Här”. Står jag som
abonnent på din adress och du som
värvare på samma box-adress?
Ebbe

A1110
Lf1 - b5
Utdrag ur tidigare brev:

------------------
Varje morgon hämtar jag posten i
min box. Ofta är det en massa
reklamerbjudande och annat
motbjudande som man kan sortera
bort direkt i postens papperskorg.
Och ofta är det dubbla budskap, ett
till Cad One och ett till AGEMA.
Då tar jag bara ett av dem för att
ev förpassa det till egen p-korg.
När jag då kommer hem denna dag
och tittar närmare i skörden, ser
jag att ett kuvert är från Gör Så
Här - adresserat till Ebbe Dagerbo,
Box 178, osv. Jag har slängt det
som var till Alf Gruvö, osv!
Ebbe erbjuds att prenumerera och
får då som tack en exklusiv
miniatyrficklampa för det vanliga
priset x9:90. Jag nappar på detta
och tänker skicka ficklampan till
dig - jag har redan en sådan.
Sen skall jag ev rekommendera Alf
Gruvö som ny prenumerant och
strax efter säga upp Ebbes prn. Då
bör jag få ytterligare en present.
S e n  k a n  n a t u r l i g t v i s  A l f
rekommendera Ebbe till tidningen -
osv, osv.
Det skall bli intressant att
undersöka Bonniers mystiska
rutiner.
-------------------------------
Jag har alltså prenumererat i ditt
namn på min adress. Jag har betalt
för åtskilliga nummer framåt och
väntar på ficklampan.
Sen kommer jag att värva Alf
Gruvö samtidigt som jag säger upp
Ebbe prenumeration. Jag tror han
skall flytta till Thahiti.
Allt sådant här med pengar och
adresser hanteras av datorer och
inte en enda liten dj-l kommer att
undra över olika namn på samma
adress. Tror jag.
/alf

E1111
Lf8 - c5.
Jag håller tummarna för “Gör Så
Här”-projektet.
Tahiti? Ja, dillade inte jag om en
söderhavsö i vår korrespondens
barndom? Vad det verkar länge
sedan nu. Men jag minns, att jag
fabulerade vilt.
Ebbe
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A1111
Lb5 x c6
Jo, du fabulerade vilt.
Under ett par dagar nu har jag
arbetat med att samla ihop vår
korrespondens till pappersformat -
jag måste rensa bort en del från
hårddisken för att få plats med nytt.
Jag har februari och mars klara.
När jag bläddrar igenom slår det
mig att vi håller på att skapa ett
tidsdokument, som kanske kommer
att användas av någon liten forskare
på mänskliga varelser om 100 år
eller så - då jorden har blivit vad
den vart ämnad för, en enda stor
organism eller hjärna, utvecklad via
nuvarande internet, där alla små
HOMOS med inbyggda, anslutna
datorer utgör cellerna.
I alla fall är det kul att minnas vad
som hänt - en del av det vi skriver
har ju tidsanknytning. Kanske
s k u l l e  m a n  s k r i v a  m e r
dagboksaktigt?
Som i dag den 11 november, med
starkt solsken hela dagen, ytterst
irriterande när glödklotet står så
lågt att strålarna når långt in i alla
vrår. Men denna dag har varit lik
alla dom andra i stort sett.
En tjusig nyhet dock - alla de fem
inblandade i bilbombsdådet i Malmö
försätts på fri fot - en tydlig
hänvisning om vad domen blir. Helt
frikända. Och åklagaren yrkade på
livstid för alla. Nåja, det var ju
väntat.
Nu ser vi bara fram mot samma
tjusiga dom mot de tre som
mördade malexanderpoliserna. När
jag tänker på rätts-Sverige blir jag
kall invärtes.
/alf

E1112
d7 x c6. Du förstod tydligen, att jag
tänkte slå din häst (fy, det låter
otäckt). Ditt springarspel har ju
varit förödande effektivt på sistone.
I kväll har jag varit på teater och
sett “Hurra för kärleken”. Mja,
pjäsen var inte mycket att hurra för.
Men Eva Rydberg är en strålande
komedienn.

De aktuella rättegångarna har jag

skam(?) till sägandes inte följt så
noga. “Det är mycket nu”. Jag orkar
liksom inte med så mycket ondska.
Men efter vad jag snappat, är
b e v i s f ö r i n g e n  s v a g a r e  i
bilbombsdådet. Indicierna är starka
men lär visst inte räcka. Att
polismördarna i Malexander
kommer att gå fria - det kan jag
dock aldrig tro. Men var de gömt
miljonerna blir nog svårare att
pressa fram.

Du tycks ha mycket arbete med att
ta fram papperskopior av vår
korrespondens. Bara du inte gör det
enbart för min skull. Då vill jag
hellre att du låter vara!
Ebbe

A1112
Dd1 - d3
Det är nog mest för min egen skull
jag tar fram vår korrespondens. Jag
tycker det är roligt att ibland ta
fram pärmen och bläddra genom
våra åsikter och tankar. Man
glömmer så lätt vad som hänt och
vad man sagt om olika saker. Och
just nu har jag tid över - det är
ovanligt lugnt på CADfronten.
I dag har jag börjat undra om inte
min envisa otur i det mesta har
förbytts i tur - åtminstone när det
gäller marknads/aktie-satsningar.
Jag vet inte om jag har nämnt hur
jag satsade pengar på en uppfinnare
i Ystad för många år sedan - 1994?
Om inte - och om du är intresserad
skall jag gärna berätta.
Idag när jag var inne och surfade på
nätet hittade jag en chat-sida om
aktier och skrev NFO i en sökruta
för skojs skull. Jag fick nästan en
chock när jag såg vad som hänt
sedan jag sist intresserade mig för
uppfinningen.
Nej man orkar inte med för mycket
av ondska. Och ändå är t ex TV
fyllt av polisserier - Uppdrag Mord,
Anna Holt och allt vad de heter. Då
är det bättre med humor - den bästa
är nog Seinfeld. Såg du någonsin på
ett bottenrekord som hette Sally?
/alf

E1112-2
h7 - h6.
Nej, du har inte berättat om
uppfinnaren i Ystad. Jag blir
nyfiken. Berätta!
Ebbe

A1113
Dd3 - c4
1994 läste jag i tidningen
Uppfinnaren om Ragnar Jönsson i
Ystad som påstod sig ha hittat på ett
nytt sätt att reglera varvtalet för
växelströms-motorer.
Du måste veta att en synkronmotor
har ett varvtal som bestäms av
antalet perioder/sek. I våra
vägguttag har vi 50-periodíg
växelström som är sinusformad - en
mjuk, vacker kurva, som visar hur
stömmen ändrar riktning 50 gånger
i sekunden.
Många har försökt att omforma
denna ström till ett reglerbart antal
perioder/sek, men det finns stora
svårigheter. De apparater som fanns
och finns på marknaden använder
fyrkan tpulser  i  stä l let  för
sinuskurvor - vilket är mycket
lättare att åstadkomma - men
nackdelen är att det blir otroliga
störningar på alla andra apparater.
Nå - när jag läste om att Ragnar
verkligen hade uppfunnit en
sinusgenerator och fått patent på
den och behövde pengar för att
utveckla det hela - ja då köpte jag
en andel för 10000:-.
Sen hände det inte så mycket på ett
par år mer än att jag fick nyhetsbrev
om hur det gick. Man startade ett
fristående bolag för tillverkning i
Sverige, NFO Drives AB, som
skulle köpa licenser av Ragnar (och
oss andelsägare) och som gav ut
aktier för att komma igång.
I olika omgångar köpte jag aktier i
detta bolag, och i dag har jag 1400
st som jag betalt 14000:- för.
Under de här åren har värdet på
dessa papper stigit mycket sakta och
jag har trott att det skulle bli som
med alla andra uppfinnigar jag
förlorat pengar på - när det kom till
kritan.
MEN... så damp det ner ett
nyhetsbrev som talade om att Texas
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Instrument hade satsat och att en
professor hade lagt sig i m m.
Prognoserna hade blivit omräknade
och enligt en kalkyl så skulle varje
andelsägare kunna få ut ca 300
000:- per år någon gång efter 2002 i
royalty för licensförsäljning.
Då tog det hus i....
På internet utbröt det en diskussion
som resulterade i att många ville
köpa andelar till ca 200000:-/st - för
att inte tala om aktier i NFO! Där
var man villig att betala 90:-/st!
När jag räknade ut hur mycket
r i ka r e  ja g  bl ev på  dessa
uppräkningar såg jag att... JAG
LIGGER PÅ PLUS!
Och därmed kanske min otur har
vänt sig. Tidigare har jag förlorat på
BioPhasia, Innovationsmarknaden,
MIDAS, NEA, Lundgrens m m - ca
170000:-
Nu får vi se om det är verklighet
eller om allt är luftbubblor. Om du
är intresserad hittar du info om
NFO på http://www.nfodrives.se
Därifrån kan du komma in på
http://www.aktietips.com/sverige
som är den mest fantastiska chatsida
för aktier och liknande jag sett!
/alf

E1114
Dd8 - e7.
Det var en intressant berättelse om
Jönssons uppfinning! Några
frågetecken som du kanske kan räta
ut :  När  använder  man  en
sinusgenerator? Finns den idag att
köpa i handeln? Har du någon? Vad
kostar den? Varför måste man
omvandla den konventionella
växelströmmen?

Vilken spännande fortsättning det
kan bli. Grattis!
Ebbe

A1114
0 - 0
Nu har jag varit nere på kontoret
och  sk i cka t  t r e  m å n a der s
korrespondens - även om de inte är
i ordningsföljd. Portot you know.
Det gäller att ha max papper till
visst pris.
NFO-s i n usgen er a t or er  e l l er
växelr iktare används bara i

industrin eller ingår i apparater som
säljs till vanliga konsumenter. De
kan finnas i tvättmaskiner t ex. De
används enbart för att få motorer att
gå med olika varvtal.
I Sverige tillverkas de av NFO
Drives AB och finns i olika
prislägen beroende på effekt. Jag
har ingen sådan, men jag skulle
köpa en om jag tänkte tillverka en
svarv, som jag behövde reglera
varvtalet på.
Normalt sköter man detta genom att
växla mellan olika kugghjul eller
använder remskivor med olika
diametrar. Tänk så enkelt att slippa
alla sådana mekaniska grejor!
Rubrik: Många Östbergfall även i
Sverige.
Ja, varför får inte Annika komma
hem till Sverige och avtjäna sitt
straff här? Nej därför att USA tror
och vet att det kommer att kortas av
till ingenting, för så har det varit
tidgare med brottslingar som
skyfflats över till Sverige. Likadant
gör Sverige med turkar, holländare
och andra, här dömda personer, just
i de fall man anser att hemlandet
har lindrigare straffsats för ett visst
brott.
Nåja, det blir väl inte så mycket av
blockader och annat specialsnyft.
Hade någon väntat att man i TV
skulle ananlysera eller allsidigt
belysa en fråga? Inte jag.
/alf

E1114-2
b7 - b5.
Jag har druckit vin till maten, så det
kan inte bli tal om några
sinusgeneratorer i kväll.
Ebbe

A1115
Dc4 - d3
Rubriken: Kan förvärvade
egenskaper gå i arv?
Om man säger namnet Lamarc får
darwinisterna spader och slår ihjäl
en. Det har mycket länge varit fult
att ens antyda möjligheten att något
inlärt skulle kunna vidarebefordras
till avkomman, eftersom arvet styrs
av könskromosomerna.
Men nu finns det en forskare,

Edward Steele, som påstår att när
det gäller just immunförsvaret så
kan de egenskaper en viss individ
förvärvat i kampen mot sjukdomar
överföras till könskromosomerna.
Det har blivit och kommer att bli
stort rabalder om detta!
R u b r i k e n  2 : S v e n s k a
jämställdhets-lagar svagare än
EU:s.
Det var det väl ingen som trodde?
Men - när Persson & Winberg talar
om alla nya lagar som skall införas
- då är det bara en anpassning till
redan gällande EU-lag. Fast de
säger de väl inget om?
/alf

E1116
Sg8 - f6.
Rubr ik 1:  Kan  förvärvade
egen ska per  ä r va s?  At t  e t t
immunförsvar kan ärvas låter inte
märkligare än ärftliga sjukdomar.
Men är det samma sak som
förvärvade egenskaper?
Rubrik 2. Svar: vet ej.

A1116
e4 - e5
Ingen rubrik än idag men något
från det militära.
Beväringen: -Jo kapten, nu är jag
trött på det här. Jag tänker söka
vapenfri tjänst.
Kapten: - Men för helvete karl!
Tänk på hur världen skulle se ut om
alla djävlar vore vapenvägrare!!

-Jo kapten, jag tycker att det känns
lite fånigt att stå här och peka med
trägevär och säga PANG!
- Skit i det Johansson! Det är
VILJAN att döda som räknas!!
/alf

E1116-2
Sf6 - g4.
Det var en dråplig militärhistoria!
Hade den verklighetsbakgrund?
Ebbe

A1117
Dd3 - e4
Nej - militärsnacket var hämtat ur
Jan Berglins senaste. Mer ur
samma:
Bibliotekarien: - Det här är en sån
där varm, underbart burlesk
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irländsk skröna...
Lånaren: Har ni ingen småtrist bok
som man kan lägga ifrån sig...
/alf

E1117
Lc8 - d7.
Vad heter Jan Berglins senaste? Är
den lika bra som de föregående?

Jobbar i trädgården varje dag. Men
snart är den (och jag) färdig för
vintervilan.

Mycken tack för korrekturet! Det
kom härom dagen.
Ebbe

A1117-2
h2 - h3
Den heter Andra Bullar och är lika
rolig som alla de andra.
Jobbar i trädgården? Här ligger
snön djup och lyser vit på taken,
poolen är frusen och alla blommor,
Ramses sover hela dagen och hela
natten och själv skulle jag ibland
vilja göra likadant.
I miljö-affären: -Jag vill ha en sån
där modern, ekologisk toalett som
ger mull till jordgubbarna...
-Mull är passé, min herre... vår
senaste gör pellets till pannan
eller couronne-spelet!
Och i norrland gör man örhängen
av älgskit....
/alf

E1118
Sg4 - f6.
Har druckit grogg med en granne.
Hick!
Ebbe

A1119
De4 - h4
I dag kom domen för de duktiga
gossarna som sprängde polisbilen.
Frikända.
Snart har vi domarna mot de som
dödade poliser vid Malexander.
Frikända!
Skulle vi inte kunna förenkla det
hela till ett spel - nej förresten - vi
behöver väl antagligen den TV-såpa
som dessa rättegångar utgör.
Vi kan bara vara säkra på en sak.
Det blir fler rån, mord, misshandel
från gamla och nya inom yrket.
/alf
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E1119
Sf6 - h7.
Du betraktar rättegångarna som TV-
såpa. Det låter kusligt. Tänk om
hela historien är en enda stor såpa!
Det vore förskräckligt. Eller kanske
inte. Det beror på, hur man ser på
saken. Vem vill man ha som den
s k y l d i g e ?  “ G u d ”  e l l e r
“mänskligheten”? Hur som helst:
ska man skratta eller gråta åt
eländet?
Ebbe

A1119-2
Dh4 - g3
Man skall inte skratta och inte gråta
- men iaktta med ett litet småleende.
Människors dårskap är utan gräns.
Dagens citat: -Sverige, Mexico,
Ö ste r r i k e ,  H ondur as  oc h
Mauritius - det är de länder som
bryter mot en internationell
överens-kommelse om att lämna
tillbaka barn som kidnappast av
en förälder...
Dagen rubrik: Privatisering går i
yen... (he he)
Det handlar om den japanska
befolkningen som blir allt äldre och
en del värdrar morgonluft på
exportområdet, däribland Leif
Pagrotsky.
Han föreslår ett Swedish Care
Institute som skall visa hur det går
till att vårda äldre. Kanke man kan

göra en hacka för gamla Sverige -
eller handlar det om ren filantropi?
Eller kan man inte ha samma
vackra synpunkter på vinst när det
gäller gamla fula japaner som när
det gäller högtstående svenskar?
/alf

E1120
g7 - g5. Var har du hittat dagens
citat och dagens rubrik? Sverige
tycks inte vara ditt favoritland. Har
du något? Hur ser ditt idealland ut?
Det vore kanske inte så dumt med
en egen ö?! (läs om ett av mina
första mail!)
Ebbe

A1120
a2 - a3
Citat och rubrik var hämtade från
Svenska Dagbladets ledarsida.
Idealland? Det finns inget för en
sådan gnällspik som jag. Och din
söderhavsö skulle jag inte heller
trivas på.
Jag minns den mycket väl - då var
du riktigt i författartagen. Bäst tror
jag att jag skulle trivas som död -
men det är ju lite svårt att ta reda
på.
Nej - skämt åsido, jag trivs ganska
bra på det hela taget. Det går upp
och ner med humör, huvudvärk och
annat.
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Min svärmor som har båda benen
amputerade och har varit nära
döden vid åtminstone ett tillfälle
började klaga över allting för ett par
dagar sedan.
Hon hade ont överallt, mådde illa,
var förkyld, ville inte äta och såg
allting mörkt. Sjuksköterskor och
annan personal kollade allt som går
att kollas - inga fel.
Då tog jag fram hennes biorythm -
du vet den där idiotiska teorin. Nu
säger du att jag TROR på saker. Det
gör jag inte. Jag tycker att fenomen
är intressanta. Som t ex hennes
biorythm-kurvor som korsar nollan
nästan samtidigt den 19/11.
/alf

E1120-2
Jag gör lång rockad: 0-0-0.
Hur står det till med Birgit och
hennes handled? Stämmer bio-
rythmen på henne?
Ebbe

A1121
Lc1 - d2
Birgit skall till Linköping nästa
torsdag för att få bort gipset och bli
friskförklarad. Det skall bli skönt
för oss båda.
Beträffande biorythm i kombination
med hennes operation, inkapsling
osv - så har jag ingen aning.
Faktiskt förstår jag inte kopplingen.
Beträffande SÅP-Sverige så har
under veckan framkommit att man
fuskat friskt på EUkontoret i Sthlm.
Alla är ovetande, tar semester,
stänger ute polisen m m.
Påminner lite grand om såpan
TONY/JACKIE & komp.
Ett skojfriskt gräl om hur försvaret
bäst kan nedläggas har utbrutit
mellan Sollefteå och Östersund.
Hövding Hörnlund:-Centern hade
aldrig offrat våra länsförband om
partiledaren hade hetat Fälldin
eller Johansson. Daleus: -Nischa in
er och satsa offensivt...!
Sverige är fantastiskt! Halleluja!
/alf

E1121
Lc5 - b6.
Kjell Swanberg, en rolig dj...l,

tidigare spanare i radion, har börjat
skriva i sydsvenskan. Jag tror du
gillar honom. Skickar ett smakprov.
Ebbe

A1121-2
c2 - c3
Jo Swanberg - en rolig djävul -
känner jag till. Han har skrivit i
Svenska Dagbladet mycket länge,
men på senare tid har jag tyckt att
en del av hans saker har varit lite
väl barnsliga och tämligen
odjävliga. Hoppas att han har en
annan repetoar i Sydsvenskan.
Dagen citat om miljön, vattnet,
luften, den biologiska mångfalden,
det historiska kulturlandskapet och
de levande djuren:
- S a m h ä l l e t  K R Ä V E R  a v
landsbygden att detta finns.
(Margareta Winberg)
/alf

E1122
c6 - c5.
Det är klart, att ska man försörja sig
som kåsör, blir det nog litet krystat
ibland.
Jag bifogar även ett läsvärt inlägg
om anonymt ägande, vilket jag har
skrivit om tidigare. Detta problem
får ej den uppmärksamhet, som det
förtjänar!
Ebbe

A1122
e5 - e6
När du skriver “bifogar” antar jag
att du sänder med snigelpost...Eller?
Hysterin kring NFO är riktigt kul
att iaktta. Idag såg jag att någon
betalat 385000:- för en andel (jag
betalade 10000:-).
Och aktierna betalas med 160:-/st.
Och ingen tidning skriver om denna
uppfinning som borde jämföras med
kullager eller AGA-fyrar.
Jo, Sydsvenskan ringde i dag och
ville veta mer - sedan jag tipsat
Jonas om vad som var på gång.
Imorgon öppnar Scan-Auto-mässan
i Göteborg. Troligen blir det
rusning till NFO-montern.
/alf

E1123
Ld7 x e6.
Oturen, som tidigare grinade dig i
ansiktet, tycks ha försvunnit. Det
verkar ha inträffat ungefär samtidigt
som vi förnyade vår bekantskap. Jag
är nog en riktig turgubbe. Grattis
till kursuppgången! Fortsättningen
kan bli verkligt spännande.
Jag har funderat en del över
VAKUUM-principen och dess grad
av giltighet i alla sammanhang.
Som du vet, avskyr naturen
vakuum: Tomrummet ska promt
utfyllas. Gäller inte det i nästan alla
sammanhang? Tsarismen ersattes av
kommunismen; som ersattes av
kapitalismen/anarkismen; som
kommer att ersättas av . . . .?
Exemplet kan mångfaldigas. Där
det finns ett vakuum, blir det snabbt
fyllt med någonting. Många gånger
gäller det att vara först. Man skulle
kunna skriva romaner på detta
tema!

Har läst om rymden/universum: Den
svarta massan är ev större än den
ljusa. I så fall upphör universum att
expandera. På nytt kommer
universum att konvergera till en
liten prick och - en ny Big Bang!
En besläktad teori: en himlakropp,
som sugs in i ett svart hål, kommer
ut på “andra sidan” och exploderar i
ett nytt universums universum, med
miljarder stjärnor och galaxer - i
e v i g h e t e r s  e v i g h e t .  O c h
mikrokosmos är lika fantastiskt!
Kanske i princip uppbyggt på
samma vis?

Man kan bli yr i huvet av dylika
tankar. Tillbaka till det jordnära.
Vad var det morfar sa? : “Var är
korkskruven”?
Ebbe

E1123-2
Nu har jag talat om miljarder
stjärnor och galaxer - i evigheters
evighet. “Du ska inte komma här å
snacka om sinusgeneratorer! Det är
löjligt!” (Hasse Alfredson)

Jo, varför inte tipsa Jönsson om
Bofors. Det svarvas utav h...e i
vapensmedjorna!
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På tal om Bofors. Kommer du ihåg,
när Erik Penser var som värst på
hugget? En tid spekulerade han
“friskt” i Bofors-aktier.
Plötsligt befann han sig vara
störstägare i Bofors. “Hoppsan, jag
har blivit ägare till en kanonfabrik!”
Men tog han sitt ägaransvar? Icke!
Han försökte inte skapa och
underblåsa konflikter och krishärdar
runt om i världen. Därmed ökade
inte produktionen och försäljningen
- till förfång för aktieägarna, de
anställda, kommunen och staten.
Hade han skött sin ägarroll bättre,
hade han varit självskriven för
Svärdsorden och staty på torget
(ridande på en kanon?).
Men han ville/vågade inte ta något
ansvar utan sålde undan. Det
anonyma, ansvarslösa ägandet tog
över.

Ibland föreställer jag mig tillvaron
dominerad av en “godmodig” drake.
Den jättelika käften, med tekniska/
kommersiella förtecken, rymmer all
världens bekvämlighetsprylar och
leksaker. “Kom och köp! Kom och
ta för er!” brölar draken i alla
media.
Adam och Eva, först litet försiktiga,
beger sig in i käften. Det tycks gå
bra. Allt djärvare tränger de längre
in i gapet. Urskillningslöst slukar de
hela köret - t o m atombomben.
De har ej visheten att avstå. De
saknar kunskap om tekniken. De
saknar korrekt information. De
förefaller mest vara giriga och
dumsluga.
Och så en dag får Draken veta. Den
får visshet om människans sanna
natur - och slår ihop käften med ett
jättebrak! “Sen sitter man där med
skägget i brevlådan” - milt uttryckt.

Som du förstår, har jag med flit
u t t r yc k t  m i g  r a l j a n t  oc h
provocerande. Så jag hoppas, att du
inte snedtänder.
Ebbe

A1123
Sf3 - e5
Det var mycket att svara på och
kommentera! Ditt brev kom idag.
EU-kåseriet var i bästa Svanberg-

stil - skojigt och bra.
Om aktieägande och LO kan man
kor t  säga a t t  metal lbasens
inställning är hycklande. Man kan
inte tycka att Wallenberg är bra 364
dagar och protestera en dag för att
det hör till - utan att göra sig löjlig.
Men som vanligt tar aldrig politiskt
tänkande hänsyn till den människa
som politiken skall utövas på.
Det är alltid samma önsketänkande,
samma ideologifjanteri oavsett vilka
partier som står för åsikterna.
Nackdelarna med det anonyma
ägandet är politiskt relaterat. Det
vore väl ingen konst att utforma
regler som gjorde det attraktivt att
satsa på långsiktigt ägande i företag
- det är bara det att då måste man
också låta intelligenta och duktiga
människor få bli rikare än andra,
och det går inte bra.
Avundsjukan måste få komma med
på ett hörn. Vinna på lotteri - ok.
Bygga företag genom att jobba
häcken av sig och bli rik på så sätt -
FULT, mycket FULT.
Och därför har vi klipp-ekonomin.
När skall man inse att människan i
gemen är en egoistisk varelse, som
tänker kortsiktikt, som ljuger och
slingrar sig och som måste
kontrolleras. När skall man lära sig
att UTNYTTJA detta för samhällets
bästa?
Penser? Du får ursäkta om jag
tycker att han gjorde rätt - och blev
lurad.
Om “horror vacui” kan man säga
att det fenomenet knappast får
blandas ihop med universum.
Enligt Big Bang-teorin flyr alla
himlakroppar varandra och gör på
så sätt tomrummet ännu tommare.
Men... Livet är som en påse... Tomt
och innehållslöst tills man fyller den
med något.. nå gott t ex..
Din godmodiga drake tycker jag
verkar lika korkad som människor.
Först lockar han stackars varelser
med godis och sen när han får veta
(visste han inte vad han höll på
med?) så smäller han igen käften
och  DÖDAR al l ihop. . .  Det
påminner lite grand om pälsjägare i
Kanada... eller? He he..
/alf

E1124
Le6 - d5.
Det var inte så stringent formulerat
- det medges.
Köttbullar till middag (när ska jag
lyckas bli vegeterian) vilket erinrade
om en rolig historia:
På en krog sitter två gubbs intill
varandra men vid skilda bord. Den
ene är berusad. Han försöker äta
köttbullar. Men de rullar bara undan
hans försök att få dem på gaffeln.
Hans granne ser på - alltmer
irriterad. Till sist går han fram till
den andre, tar gaffeln och sticker
den i en köttbulle. “Så ska du göra”,
säger han. - “Nu ja, när jag har
tröttat ut dom!”
Ebbe

A1124
a3 - a4
Här är en satans röra. Svärmor är
mycket dålig, inlagd på sjukhus,
Birgit skall till Linköping i morgon,
alla skall ha hjälp med CAD och
brukspatroner och just nu är jag
trött och ölsugen.
/alf

E1125
c7 - c6. Du tycks verkligen ha det i
jobbigaste laget. Men du behöver
inte känna dig tvingad att göra ett
schackdrag varje dag!
Ebbe

A1125
a4 x b5
suck.....(I/%/&#”!?)/=)/?
/alf

E1126
c6 x b5.
Vad då “suck”? Var det en bild av
dagsläget?
Sydsvenskan hade idag en stor
artikel om Ragnar Jönsson och hans
uppfinningar. Du blir nog snart
miljonär!
Ebbe

A1126
Sb1 - a3
Jo det var en bild av dagsläget -
eller kanske nattläget.
I dag vid tiotiden på förmiddagen
dog min svärmor, Syster Svenholtz.
Som tur var kunde vi få läkare och
sköterskor att ge henne medicin så
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hon slapp plågas för mycket.
Jonas körde upp från Malmö under
natten och var med när hon drog
sitt sista andetag. Hon var då inte
alls medveten om någonting.
Det är som gamle kung G5 säger i
en pjäs med bl a Sven Hedin och
Axel Munthe: - Döden är ingenting.
Men det är det satans döendet som
skrämmer mig.
/alf

E1127
a7 - a6.
Jag beklagar. Hur gammal blev din
svärmor? Har Birgit några syskon,
som kan vara henne till hjälp?
Döden är inte alltid ovälkommen,
men den är alltid lika deprimerande
och skrämmande. Kanske för att
den är en påminnelse såväl framåt
som bakåt i tiden. Bl a
Ebbe

A1127
c3 x d4
Svärmor blev 93. Hon var en person
som jag alltid har högaktat. Hon var
anspråklös och hjälpsam och så
långt från svärmorsbilden som
någon kan komma.
Birgit har en äldre syster i Mjölby -
allt ordnar sig.
/alf

E1128
c5 x d4.
Döden blir gärna högtidlig. Och det
bör den vara - inte bara “en ren
formalitet”. Näst efter födelsen är
den ju den största händelsen i en
människas liv.
Jag förstår att du är ledsen. Däremot
förstår jag inte, varför j a g är
ledsen. Det finns ingen egentlig
anledning. “Nä, det fattas honom
ingenting. De e humöred.”
Ebbe

A1128
Ta1 - c1Schack!
Ledsen täcker nog inte de känslar
jag har - men i brist på bättre....
Nu skall du som diggar vetenskap få
höra något helt ovetenskapligt: När
Syster (svärmor) levde, turades vi
om att besöka henne. Varannan dag
var jag där och skötte om hennes

krukväxter och chattade lite.
Vi talade om historia, som hon
gillade - hon kunde alla kungahus -
pratade gamla minnen från då våra
barn var små m m sådant. Ofta fick
jag henne att skratta inför lustiga
minnen.
I går, lördag var det tid att vattna
växterna i hennes lägenhet. När jag
gick där och skvätte vatten och
gödning på alla, tänkte jag på Syster
och hur hon alltid talade om hur bra
hennes växter trivdes.
Jag brukade ta fram olika blommor
och visa hur de utvecklades och
blommade om gång på gång.
Då hörde jag hur ytterdörren
öppnades. Jag trodde att någon av
personalen undrade om det var
inbrott och ropade -Jaha - kom in!
In gen  kom  och  ja g  sa t t e
vattenkannan på bordet och gick
bort till dörren - men den var
stängd, precis som jag lämnat den
när jag gick in.
Jag öppnade och tittade ut i
korridoren - inte en levande själ där
- och ingen heller ute på gården.
Det lustiga var att jag kände en
sorts upprymdhet över episoden - en
sorts glädje.
Nu säger du att jag tror på spöken,
och jag får än en gång förklara att
jag inte TROR på något. Däremot
tyckte jag att det var ett mycket
intressant fenomen. Jag kan
naturligtvis intala mig en massa s k
naturliga förklaringar, men finner
det onödigt. Nu har vi avslutat vår
samvaro, Syster och jag.
/alf

E1128-2
Kc8 - b7.
Du har verkligen hajat det där med
tempo och tempovinst. Jag får ju
aldrig en chans att göra någonting.
“det var ett mycket intressant
f e n o m e n ” ,  s ä g e r  d u .
Hörselhallucination är ett annat
fenomen, som inte är särskilt
ovanligt. Har själv drabbats av det
ett flertal gånger. Men bry dig inte
om denna invändning! Du har haft
en sällsam upplevelse, som skänkt
dig en slags euforisk glädje.

Läste i tidningen att Ragnar
Jönssons företag (vad heter det?)
ska göra en nyemission i januari.
Kan det vara någon idé att nappa,
nu när kursen har gått upp minst
500%? Ebbe

A1129
Tf1 - e1
Nu kan du väl komma igång med
intressanta, otrevliga drag!
När det gäller Ragnar Jönsson så
finns det två företag, NFO Control
(RJ) som sålt andelar som berättigar
till royalty för licensinkomster och
NFO Drives AB i Svängsta, som
skall komma med en nyemission.
N F O  D r i v e s  t i l l v e r k a r
frekvensomriktare på licens från
NFO Control och det är inget som
hindrar att andra bolag gör samma
sak.
På stämman den 3/12 kommer man
att föreslå en split, dvs att varje
aktie delas i två och att nominella
värdet halveras. Vid nyemissionen
föreslås att varje aktie berättigar till
tecknandet av en ny och att denna
betalas med 15:-.
För mig innebär det att om jag
behåller mina 1400 kan jag till slut
ha 5600 aktier till totala priset av
14000:- + 42000:-.
I dag betalades aktierna med högst
280:-/st. För den som vill komma in
i denna slutna krets gäller att han
m å s t e  h a n d l a  a k t i e r  p å
Göteborgslistan, vilket inte är
världens enklaste.
Vill du se och följa med vad som
händer kan du titta på den
vansinniga aktiechatten på
http://www.atietips.com/sverige
I sökrutan till vänster kan du skriva
nfo<enter> och får då reda på allt
skvaller kring NFO.

Du har flera gånger drabbats av
hörselhallucination, skriver du. Hur
vet man att något man hör är en
hallucination? Kan du berätta något
om dina upplevelser?
/alf

E1129
De7 - f6.
Jaha, de där aktierna är således
endast för de redan invigda s a s.
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Och du har förmånen att få satsa
ytterligare 42 000? Nå, det kan göra
detsamma: jag har just ingenting att
satsa.
Exempel på hörselhallucination:
Ibland tycker jag mig höra någon
ropa mitt namn. På förmiddagar,
när jag väntar posten, tycker jag
mig ibland höra brevlådelocket slå.
Etc.
Ebbe

A1130
Sa3 - c2
Eftersom jag knappt kan göra något
med högerhanden utan att svära,
har jag sett på TV i två timmar.
Skandalen med Medanalys, som jag

alltid tyckte det var något lurt med -
då när den pågick - var alltså en
omvänd skandal. Ett prov på hur
staten/maffian slår till. Eller var
o c k s å  d e t t a  v i n k l a t  o c h
ovederhäftigt?
Och Hermans historia! Visst är han
en föregångare när det gäller att
popularisera ämnet. När jag var
lärare tyckte också jag att man
måste göra som han - ljuga lite och
dramatisera lite för att få fram
intresset.
Slakten på svenskar utanför Riga
var jag inte medveten om. Jag
minns inte att jag lagt märke till det
under min studietid.
Känner du till alla historier om
spökerierna i Borgvattnet? Vad har
du för åsikt om spökhistorier?
Höger h a n den ? T um m en  ä r
u p p s vä l l d  t i l l  va n ve t t i g a
proportioner, öm och djävlig. Skall
botas med penicillinkur.
/alf

Internet mail Ebbe - Alf 9911+
Spökerierna i Borgvattnet känner
jag ej till. Vad är det för någonting?
I gårdagens tidning såg jag ett
spöke: min far sittande i en solstol
på Rivieran. “Så lik - och ändå så
olik”. Jag har sett ett flertal spöken,
d v s hädangångna människor -
nästan alltid i mötande bilar. Det
kallas även synhallucination. Men
jag upplevde dem inte som
hallucinationer. De är mysterier för
mig. Vad menar du om denna sak?
Ebbe

A1201
Sc2 - b4
Jag har inte gjort NÅGOT med
tummen. Den bara envisas med att
svullna och göra ont som faen själv.
Doktorn sa att det var en infektion
som krupit in vid nagelbandet.
Djäflar.
Jag vill minnas att det är en
gammal prästgård i Borgvattnet som
har blivit föremål för all världens
spökjägare. Alla detaljer har jag
glömt - undrar om det inte bl a var
en gungstol inblandad.
Bevisligen? finns det en massa
fenomen som kan iakttagas av
många människor samtidigt men
som inte kan förklaras på kända
grunder.
Jonas bodde under en tid i ett hus i
Eksjö där en kvinna hade hittas
hängd. Det sades att hon begått
självmord men skvallret visste
berätta att det var hennes man som
mördat henne. Och nog var det ett
konstigt hus.
En natt vid två-tiden ringde det på
vår dörrklocka - vansinnigt
ihållande. Det var Jonas, grön i
ansiktet, med stirrande blick och
darrig. Han ville inte vara kvar i
lägenheten. Han hade blivit väckt av
något, kallt, otäckt som hade pressat
ner honom i sängen ända tills han
rullat ner på golvet, slängt på sig
lite kläder och rusat ut. Det var bara
en episod. Jag kände mig alltid
obehaglig till mods i denna lägenhet
- helst i köket.
/alf

E1202
Sh7 - f6.
Var tusan ligger Borgvattnet?
Influerad av (själv-)mordhistorien
drömde/inbillade sig nog Jonas detta
obehagliga. Jag har väldigt svårt att
tro på övernaturliga fenomen. Vart
skulle det annars bära hän?
Jag råkade se något av reprisen på
programmet om Medanalys. Att tala
om skandal är nog på sin plats.
Ärendet är väl överklagat i
hovrätten?
Ebbe

A1202
Sb4 x d5
Borgvattnet? I Norrland nånstans.
Jag slog på Borgvattnet i Alta Vista
och fick en del svar, men jag har
inte tid att söka ordentligt. Skall
pröva en vanlig uppslagsbok vid
tillfälle.
Jonas visste inget alls om något
s jä l vm or d  i n n a n  h a n  bl ev
uppskrämd av spöket. Det var först
efteråt när vi började att tala om det
hela som bl a Inge Blomstrand, vår
granne över gatan, berättade om den
här hängningen. På något sätt blev
det en liten förklaring.
Dina upplevelser av kända peroner i
mötande bilar påminner i hög grad
om Scipiarellis upplevelser av Mars.
Han var astronom, italienare och
studerade Mars på 1800-talet. Han
tyckte sig se linjer mellan “städer”
på Mars - det blev kanaler - och
hela Marshysterin i början av 1900-
talet.
Senare konstaterade man att olika
människor hade olika förmåga att
binda ihop punkter eller former så
att man kunde “se” det som inte
fanns.
Man kan tänka sig att i din hjärna
finns förmågan att utifrån vissa
synintryck skapa om dem till sådant
som andra delar av hjärnan tänker
på eller att det finns någon koppling
mellan synintryck och minnesbilder
som gärna kör över en verklighet.
Det är många som forskat på detta
område - numera läser jag inte
vetenskaplig litteratur på samma
sätt som tidigare, så för det mesta är
det bara vaga fakta kvar.
/alf

E1201
Df6 - f5.
Vad har du gjort med tummen?

Tyvärr såg jag inte TV-programmet
om Medanalys. Kan därför ej
kommentera.

Däremot såg jag Hermans program
om Karl IX. Vilken skurk! Det är
inte klokt, som det går till här i
världen!
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julstök - på ett annat är det en
åldersvändpunkt - barnen tar över
ansvaret och man blir påmind om
sin ålder. På fredag begravs
svärmor.
Jag har fått den där lampan som
Gör Så Här lovade och som jag
l ova de d i g .  Kom m er  m ed
snigelposten.
/alf

E1204
Jag gör två drag. Tror inte att du
korrigerar mig. Alltså: Sd5 x e7. På
ditt drag Te1 x e7 följer mitt Kb7 -
a8.
Nu när du på väg att bli miljonär,
förstår jag inte varför du håller på
med så mycket arbete.
Ebbe

A1205
Nej jag följer med. Och flyttar
Tc1 - a1
Det här med arbete har inte med
siffermiljonär att göra. Även om jag
hade miljoners miljoner på banken
skulle jag hålla på med att serva
mina kunder. Kanske inte göra
reklam för att få mer arbete - så gör
jag nu.
Här är kallt -10 så nu börjar det bli
tid att elda i Hugo.
Den 3/12 var det stämma i NFO.
Enligt chatsidan och en besökare
var det mycket trevligt och det
bestämdes om split och 15:-/aktie.
Och det går inte att köpa andelar för
under 300000. En person bjöd ut sin
för 600000:- Man undrar.
Hur går dina estetiska fonder? I
slutet på oktober bytte jag en del
förlustaktier till fonder i olika bolag.
Hittills har de ökat med 27% - men
allt har väl gått upp på den
vansinniga börsen. /alf

E1205
Tc8 - c7.
Vad är Hugo?
Vad är split? Vad är det för skillnad
på andel och aktie i NFO?
Jag följer inte börsen så noga.
Skulle tro att de etiska fonderna går
ungefär som index (eller vad det
heter); varken bättre eller sämre.
Klarar du dig utan glasögon? Kan

inte erinra mig, att jag såg dig med
glasögon i somras. Jag använder
glasögon, när jag läser eller går på
bio/teater. Dock olika sådana.
Här har det snöat i natt. Så nu har
vi kanske 5 centimeter. Jag ska ut
och skotta nu för resten.
Ebbe

A1205-2
Ta1 x a6 schack!
Kaminen HUGO kallas så efter
mannen som uppfann den. Den har
en verkningsgrad på ca 80 % och
det är ovanligt vid vedeldning. Om
andelar och split kopierar jag vad
jag skrev 29/11:
----------------
När det gäller Ragnar Jönsson så
finns det två företag, NFO Control
(RJ) som sålt andelar som
berät t igar t i l l  royal ty  för
licensinkomster och
----------------
ar till tecknandet av en ny och att
denna betalas med 15:-. För mig
innebär det att om jag behåller
mina 1400 kan jag till slut ha 5600
aktier till totala priset av 14000:- +
42000:-.
------------
NFO Drives AB säljer således aktier
för att finansiera verksamheten.

Jag klarar mig inte utan glasögon.
Brukar köpa på Clas Ohlson 3 st för
39:- styrka 2.5. Har dem i en rem
kring halsen numera. Här var tio
grader kallt i morse. Fy faen för
vinter.
/alf

E1206
Ka8 - b7.
Jo, jag trodde nog, att Hugo var en
märkes-braskamin. Men man kan
aldrig så noga veta, när det gäller
dig.

Ursäkta att jag redan hade glömt det
där med split, etc.! Visst är det
spännande papper du har hittat.

Än så länge klarar jag mig med 1,5
- 2,0 i läsglasögon. En del måste
vara tacksamma för ledsyn. Så man
får vara glad. Just det: Var glad!
Ebbe

E1203
Sf6 x d5.
Jo, man kan nog inte alltid lita på
sina sinnen. “Varseblivning” är ett
annat synfenomen: ex-vis är en
älgjägare så inställd på att se älg,
att han/hon kan skjuta kor och
hästar i övertygelse om att ha sett
älg. Men detta fenomen kände du
säkert till tidigare.

Borgvattnet ligger i Ragunda,
Jämtland;  bekan t  för  sina
“spökerier” i prästgården på 1940-
talet (BB:s lexikon).
Ebbe

A1203
Se5 - c6
Dina satans pjäser blockerar allt jag
tänkt göra. Nåja - jag skall låta dig
ta över och ha roligt ett tag nu -
eller - jag är så illa tvungen. Trött
kväll - mycket trött.
/alf

E1203-2
Td8 - c8.
Tack, detsamma!
Jo, nog är man trött alltid.
Halvannan vecka har jag nu varit
halvsjuk igen. Jag vill minnas, att
jag tidigare har nämnt detta
fenomen: jag är inte sjuk, men
heller inte riktigt frisk. Jag har lätt
huvudvärk, värk i kroppen och
känner mig allmänt klen. Kanske är
det en släng av influensan?
Tjo vad det blåser. Håll i hatten!
Ebbe

A1204
Sc6 - e7
Beklagar verkligen att du känner
dig så dålig. Men det är ju så
ibland. Idag när jag var ute och
skottade bort den vita skiten trodde
jag att jag skulle få slag av ilska och
ansträngning med åtföljande
svaghet. Ungdomen ligger långt
borta...
Hela kvällen till nu 2300 har jag
arbetat med kundanpassningar. Det
tar aldrig slut. Och i morgon väntar
söndriga Brukspatroner. Och
julegranen skall opp! I år skall vi
fira jul i Stockholm. På ett sätt skall
det bli skönt att slippa en massa
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A1207
Ta6 x b6 schack!
Nu tror jag att jag har dig i fällan!
Visst bör man vara glad! Men
väldigt ofta blir det en sorts
Pajazzo-glädje, en ironisk svart
glädje, som borde heta något annat.
Men jag är GLAAD.
Nu kommer snart prästen som skall
begrava svärmor. Här skall bjudas
på kaffe/te och KAKOR.
Har jag berättat om kakor? Jo det
har jag. Nej, min själ. Jag hittar
inget om kakor.
Varje år i början av december säger
Birgit: I år ska jag inte baka så
många julkakor.
Jag: Nej, men vi ska kanske först
slänga ut förra julens - annars får vi
inte plats i frysen.
Birgit: jo...men i år blir det inte
mycket..
Så nu har det bara blivit BULLAR,
Ch oKl a dBi sk i vi er ,  S t r uvor ,
Spritsringar m fl som jag inte vet
namnet på. De är förpackade i lådor
i frysen och skall slängas ut nästa
jul.
Ingen av oss gillar kakor. Det är
bara när det kommer en stackare
(som prästen) som det blir tillfälle..
/alf
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