
Internet mail Ebbe - Alf februari 2005
A050201
Sf6 x d5 - då antar jag att du tar
tillbaka:
e4xd5 e5-e4

Undrens tid verkar ha kommit
tillbaka. Centerns ungdomsförbund
har en ordförande som vaknat till
och  kommit  förbi  par t iets
fundamentalist-tankar.
Halleluuuuja.

Visst kan man undra varför
finländare i alla lägen verkar tänka
förnuftigt och klokt - medan man
här i Sverige bara kan tänka
ideologiskt.
/alf

E050201
c2-c3.

Igår erhöll jag nr 6 av Palme-nytt.
Sven Anér fortsätter att presentera
häpnadsväckande saker:

1) Rikskriminalen avmagnetiserade
Eustonias hela katastrofregister!

2) Falsk journal på Huddinge
sjukhus!

3) Christer Pettersson dog “under
oklara omständigheter”. Polisen
v ä g r a r  l ä m n a  u t
obduk t i on spr ot okol l e t .  Men
medgivit jordfästning vilket är en
underlig tågordning. “Dog Christer
Pettersson som följd av att han blev
attackerad? Och i så fall av polis?

4) M m.

Sven Anér “tigger” om att bli åtalad
för att hans anklagelser ska bli
prövade i domstol: polismordet på
Olof Palme och sprängningen av
Eustonia. Men detta vill tydligen
myndigheterna till varje pris
undvika.

Jag finner det hela minst sagt
besynnerligt. Sven Anér har rejält
“på fötterna” i form av belägg av
olika slag: vittnesmål, fotokopior av
diverse dokument, etc. Men
etablissemanget tiger. Vad ska man
tro? Är myndigheterna kriminella?
Är den svenska “rättsstaten” bara
munväder och en kuliss?

Ebbe

A0202
e4 x f3

Vad ska man tro?
Det är inte lätt att svara på. Men att
man bör misstro alla som har makt
- den saken är klar. Det är samma
typ av människa som blir gangster
eller makthavare inom politik,
förvaltning, polis, vissa företag osv.
Det finns så många exempel på
detta att man helst inte vill tänka på
det. Osmo Vallo. Mannen som blev
förvisad till en ö av Sjöfartsverket.
Alla dem du nämner...

Är myndigheterna kriminella? Ja.

Är den svenska “rättsstaten” bara
munväder och en kuliss? Ja.

Vill man protestera mot makten
måste man vara försiktig. Sven
Anér är numera klassad som vilde,
något som maktens människor
använder där det är möjligt. Han
kommer aldrig att ställas inför rätta
- i stället kommer han att
nonchaleras, förlöjligas.

Som jag tidigare sagt: Det som
skiljer staten från maffian är graden
av brutalitet. Och som enkel
medborgare i denna stat är det
säkrast att inte synas.
/alf

E0202
c3xb4.

Jaha, det var klara besked. I så fall
är väl det minst otrygga att alltid
rösta med/på oppositionen - vilken
verkan det nu hava kan om
etablissemanget är detsamma.

Vad ska jag ta mig till med
Otterbäckens ekonomiska förenings
vindkraftverk? Ingenting har hänt
sedan jag i september 2002 satsade
8200 kronor i vindkraftprojektet. Så
vitt jag vet, måste en ekon förening
har revisor, som varje år ska avge
en revisionsberättelse. Men inte det
minsta papper har jag fått ifrån
föreningen. Mystikt! Rena skojeriet?

Är helt utmattad efter att igår och
idag ha släpat riset ifrån min fallna
rönn till återvinningscentralen.

Ebbe

A0203
Dd8 - e7

Varför använder du inte Google?
Nedan har du resultatet för
Otterbäckens Vindkraftverk.

Lulle Eriksson? Jag hade en gång
en kund med det namnet, men det
var länge sedan jag hörde av
honom. En titt i databasen säger att
han 1994 drev bolaget Arra
Fastigheter och jag minns att han
var väldigt verksam på olika
områden. Bl a ritade han några
symbolbibliotek som jag sålde och
gav honom provision.

Ring honom!

Någon gång på 90-talet satsade
också jag på vindkraftverk. Det
berodde på att man fick göra avdrag
i deklarationen och då hade jag gott
om pengar. 30000 om jag inte
minns fel. Så vitt jag vet söker man
fortfarande tillstånd att bygga något
- jag betraktar värdet av min
satsning som NOLL.
/alf

* Otterbäckens Vind 1, ek för

Föreningen som höll på att bildas
1998, planerar att bygga ett
vindkraftverk i Otterbäcken vid
Vänern som beräknas producera 1
400 000 kWh/år. Verket kommer att
delas i 1400 andelar à 1000 kWh/år
som kostar  4000 kr /styck.
F ör e n i n g e n  ä r  öp p e n  fö r
medlemmar i hela landet.

Kontaktperson
Lulle Eriksson
Pl 1024
548 92 Hova
Tel: 0506-311 19
e-post: brabo@algonet.se
Hemsida: www.gullspang.se

A0203-2
Glömde säga SCHACK!!!!
/alf
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E0203
Jo, det var just snyggt! Egentligen
ingen idé att fortsätta. Men du vill
kanske göra några drag till? I så
fall: Lf1-e2. Svart: f3xe2. Jag igen:
Dd1xe2.

Lulle Eriksson har jag varit i
kontakt med ett flertal gånger. Han
ger bara svävande besked av typ
tidsfördröjande hindersprövning,
etc.

www.gullspang.se nämner inte ens
Otterbäckens vindkraftverk.

I vilken databas kan man finna
information om Lulle Eriksson?

Din mening: “Bl a ritade han (LE)
några symbolbibliotek som jag sålde
och gav honom provision” förstod
jag inte alls.

Vad tror du om SIBA-affären? Jag
skulle inte bli ett dugg förvånad, om
det visade sig vara en reklamkupp,
en PR-grej.
Ebbe

A0203-3
Jaha, då måste jag dra Dd7 x e2 och
du
Kd1 x d2 .....0 - 0

Jag har mycket svårt att tro att
SIBA skulle ha kidnapping som
reklam. Det är nog att gå lite för
långt i konspirationsteori.

LE köpte cadprogram av mig. Han
ritade symbolbibliotek för el och
annat. Dessa symboler sålde jag till
andra kunder och så fick LE betalt
av mig för varje sålt bibliotek.

Med databas menade jag mitt
kundregister, som omfattar ca 4000
namn, varav de flesta bara finns
som ev. kunder.

Söker man på lulle eriksson i
Google ser man att han är
inblandad i vindkraft, vätgas, pellets
m m - en mycket aktiv herre.

Vindkraft har hela tiden varit en
inbringande marknad för driftiga
herrar - dessa som hela tiden rättar
sig efter dumbommars agerande i
regeringen med subventioner och
annat som det går att trixa med.

Du som köper Grön El- hur vet du
att det inte är Kärnkraftsel som
rinner in i dina ledningar?

Grön El är  nog det mest
sk r a t t r e t a n de exem pl et  på
bondfångeri...
/alf

E0204
Th1-e1. I ditt schackmeddelande
har du förväxlat raderna d och e!
Men jag förstår självklart vad du
avser.

Nu ska jag dricka ettemiddaskaffe.
Ebbe

A0204
Beklagar misstagen med beteckning
på små äckliga rutor. Det är nog
bättre om jag skriver på ett annat
sätt, t ex
Mitt enda hästkräk flyttar jag till
första raden...... Kan det bli några
misstag då?

Så du dricker ettermiddaskaffe. Det
skulle man kanske börja med. Här
b l i r  d e t  v a n l i g t v i s  b a r a
koffeintabletter blandat med andra
tabletter.
/alf

E0205
a2-a3. Ditt drag kunde väl bara
tolkas som Sb8-a6?

Koffeintabletter? Gillar du inte
kaffe?
Ebbe

A0205
Jag flyttar bonnen som står framför
min kvarvarande löpare två steg och
hotar din vita bonne.

Tidigare tålde jag inte kaffe - det
var väl garvsyra och annat som
bråkade - men när jag tänker efter
så tror jag att kaffe skulle vara
riktigt bra numera. Jag har aldrig
mått dåligt av det när det varit
aktuellt på sk bjudningar.

I kväll skall jag vädra gammal
kostym och finkläder - bortbjuden
till lärarfamilj.
/alf

E0205-2
Efter ditt drag c7-c5 slår jag en
passant d5xc6.

Om det är garvsyra du har svårt att
tåla, så ska du dricka frystorkat, s k
pulver- eller snabbkaffe! Det gör
alltid jag/vi. Vi tycker också att det
smakar bättre och så är det ju så
snabbt/enkelt att tillaga. Tag gärna
litet mjölk i också, så blir det ännu
mildare/skonsammare för magen!

Är det en kollega ifrån läraretiden
som du ska hemsöka i kväll?

Nu ska jag (gräsänkling som
vanligt) laga middag. Det ska bli
köttbullar med potatismos och
lingon.
Ebbe

A0206
Jo det är kolleger som vi skall
äta/har ätit middag hos. Men alla är
numera pensionärer. Vi var fyra par
men bara jag är yrkesverksam - de
andra talar som om de hade all tid i
världen.

Schack: Jag tar din enpassant-bonne
med min bonne närmast hästen.
Visst blir det lite roligare med
denna typ av angiveri - eller? Du
kan väl också uttrycka dig lika
poetiskt, eller hur? För min del tror
jag att det är mindre risk att flytta
fel.

Pulverkaffe? Men är det koffein i
sådant? Det är denna kemikalie jag
är ute efter. Nu skall jag tillverka
nya macron för PEAB i norr. Vill
du se vad man  skr iver  i
interntidningen? Bifogar bild.
(Nästa sida)
/alf

E0206
Ke2-f1.

Jo, det finns koffein i pulverkaffe
(men ej garvsyra). Dock finns det
även pulverkaffe utan koffein.
Rekommenderas (a l l t så  det
förstnämnda)!

Bäst är Idéekaffe, men det är nästan
dubbelt så dyrt. Gevalia ex-vis
duger.
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Man blir änna impad av ditt CAD-
system!
Ebbe

A0206-2
Jag flyttar min enda häst till den
svarta rutan framför löparen - kan
omöjligt missförstås.

Får jag höra ett drag utan dessa
struliga ruttermer!

Nu skall jag ta en tupplur - sov bara
2 tim i natt.
/alf

E0206-2
Kf1-g1.
Nej, för protokollets skull håller jag
på  det  h ä r  sys t em et .  Av
korrespondensen blir det också i
annat fall besvärligt att följa ett
schackparti.

Hur utföll kvällen med dina forna
kolleger? Jag kan tänka mig, att ni
hade ganska trevligt inom er stora
gemensamma referensram.

Ebbe

A0207
Hej torrboll.

Det är väl ingen konst att följa ett
parti med poetisk angiverisystem!
Och mycket mer spännande än
yb9 - qc3.
Men OK. jag skall förstås glädja dig
med fler misstag på bokstäver och
siffror.

Sc7 - e6

Jo, vi hade många gemensamma
minnen att diskutera och nagelfara.
Med de originella elever jag hade
finns det en uppsjö av episoder att
referera tiil. Så talade vi om datorer
- jag var ju en gång drivande om
dessa på Prästängsskolan och hade
m å n g a  k o n t r o v e r s e r  m e d
skolledning och konservativa, rädda
lärare. Dom minns fortfarande en
studiedag som jag ordnade någon
gång i början på 80-talet....

Värden, Alf Gunnarsson, har alltid
varit intresserad av datorer - i dag
har han en egen hemsida under

kommunens - se länk nedan. Där
har han massor med problem - även
schack.

Kluriga Sidan heter den.
http://www.eksjo.se/mathpuzzle/

Nu har jag fått ytterligare jobb med
att göra ändringar för HallePlast i
deras CAD-applikation. Så det
fattas bara att RELEK behöver
Brukspatroner för att livet skall bli
riktigt hektiskt.
/alf

E0207
d2-d3.

“Trött, slapp, lat och likgiltig” som
man plägade säga i någon miljö.
Jag har glömt vilken.
Ebbe

A0208
d7 - d5

Jag har andra problem än trötthet m
m. En fruktansvärd smärta i vänstra
ryggdelen vid vissa rörelser. Ytterst
irriterande när man har mycket att
göra - och det har jag.

Treo ger lite lindring, men inte
tillräckligt. Antagligen är det någon
virusform som ockuperat mina
kroppsdelar. Fy fasen.

Du lär få rätt om shiamuslimer i
Irak. Nu skall alla lagar ha ISLAM
som grund - fy fasen.
/alf

E0208
Lc1-e3.

Du får väl gå till farbror doktorn
och få en diagnos på vad tusan det
kan vara som infiltrerat din rygg!

Jo, att tro att irakerna i ett huj skall
bli goda demokrater är nog blåögt i
överkant.

I kväll har vi varit på teater och sett
Elling med Johan Ulveson, Rolf
Lassgård, Dan Johansson och
Rachel Mohlin; i regi av Bo
Hermansson. Det visade sig vara en
både rolig och tankeväckande pjäs.
Rekommenderas! Du kanske såg
den norska filmen på TV?
Ebbe

A0209
d5 - d4

Jag har inte tid att gå till farbror
doktorn. Jag klarar mig bra med
meduciner tills det går över av sig
själv. Nu är det en sån där period då
alla skall ha hjälp och allt skall ske.
/alf

E0209
Le3-d2.

Jag har fått uppfattningen, att du är
för sträng emot kröppastöllet ditt.
Du skulle nog må bra av att lägga
in dig på ett Spa några dagar: sitta
halva dagen i en varm bubbelpool
och riktigt känna hur spänningen/
värken i ryggen släpper.

I kväll har vi varit på bio och sett
Masjävlar. Jo, vi gillade den. Men
många repliker på dalmål gick
tyvärr förlorade. Filmen borde ha
varit textad!
Ebbe

A0210
Lc8 - a6

Ack, så mycket kultur du super in!
Där ligger man i lä. När jag får
biobiljetter till skänks tar Birgit
hand om dem direkt och sänder
dem till Stockholm. F ö finns det
ingen biograf värd namnet i Eksjö.

Krôppastôllar skall man hålla kort.
Min är snart av med ryggontet. Om
jag skulle delta i SPA-aktiviteter
skul le jag t rol igen  behöva
tvångströja. Jag klarar inte av att ha
semester en halv dag - jag blir tokig
och gör underliga saker. Nu trivs
jag bra - otroligt mycket att göra
och jäktigt.

I dag har jag sålt två CAD på
direkten. Och fler kommer...
/alf

A0211
Ännu har jag inte fått något mail
från dig. Men här är telefondragen:

a3 - a4 La6 x d3
Ta1 - a3 Ld3 - c2
/alf
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E0211
a4-a5.

I kväll har vi sett Lasse Hallströms
film Chocolat, en ganska söt
historia - som chokolad. Såg du den
kanske också?

Sedan såg vi även De omutbara.
Mycket TV-tittande blir det.
Ebbe

A0212
Tf8 - e8

Chokoladfilmen har gått tidigare på
TV och då såg jag den. Jag tyckte
den var lite originell och trevlig att
se på och faktiskt så minns jag
fortfarande det mesta av den. Fast
hur det blev efter eldsvådan
kommer jag inte riktigt i håg. Drog
dom vidare....?

I kväll är vi bortbjudna igen till en
a v Bi r g i t s  beka n t a ,  P i r ko
Kallesdotter, en originell person.
Det skall bli intressant.
/alf

E0212
Te1-c1.

Nej, dom drog inte vidare. Det blev
happy end och alla byborna blev
choklad-freaks. Så kan det vara i
fablernas värld.

“Vem kan segla utan lögn? Vem
kan ro utan dårar? . . .”
Ebbe

A0213
d4 - d3

Mycket bra citat! Från vem - är det
kanske egna tankar?

Hur har det gått för dig i
snöstormen? Det hjälper inte mycket
att skotta - lika fort blåser det ihop
igen. Fy faen för vinter.

Jag är inte riktigt säker på att du
har rätt om Choccolat. Spelade in
den åt Birgit, så jag kan ju alltid se
efter.
/alf

E0213
Ta3-c3.

Jag citerade Åke Stolt (säkert ett
kn ek t -n a m n ) ,  sydsven ska n s
sportchef. Han yttrade det i
sa m ba n d  m ed  Ma l m ös  ev
medverkan i American cup, en
seglingstävling.

Jo, jag har också skottat snö idag.
Flera timmar. Tung blöt snö; för
tung för vinden att rubba. Jag blev
redigt trött och svettig.
Ebbe

A0214
Nu blir det lite trångt-
Sf6 - d4

Har denne Stolte person fler listiga
ordsamlingar?

Du har väl fått blommor i dag?
Eller har ni de gamla könsrollerna
kvar i Osby - låta damen gå först,
ge bort blommor till henne osv?

Jag ser till att leva någotsånär lugnt
och köper....

Tittade på slutet av chokoladfilmen.
Funderade över varför jag hade kvar
intrycket av att kvinnorna drog
vidare. Tydligen lagarde min hjärna
inte de sista scenerna utan stannade
där hon talar om Nordanvinden som
vill dra....

Funderade också över om det som
man minns kan säga något om
erfarenhet eller karaktär....
/alf

E0214
Snyggt! Nytt parti: e2-e4.

Jo, jag uppvaktade Inger idag med
hjärtformade bakverk.

Jag läser f n Herman Lindqvists bok
om Napoleon. Mycket intressant!
Napoleon var tydligen en mycket
mångkunnig man och en duglig
regent. Många av hans reformer
lever kvar än i våra dar .
Rekommenderas!

Idag fick jag ett mail i retur ifrån
Lulle Eriksson brevlåda: den var
full. När är en brevlåda full?
Ebbe

A0215
e7 - e6

En normal brevlåda rymmer mellan
1 och 5 megabyte - beroende på om
man betalar eller inte.

Om den som äger brevlådan inte
tömmer den, dvs hämtar hem mail,
så kommer meddelandet att lådan är
full. Om man bifogar en stor bildfil
till ett mail så blir den fort full.

Napoleons reformsida har ofta
kommit i bakgrunden och det är bra
att H L tar upp det. F ö har han fått
bra kritik också från di lärde, och
visst ska jag köpa boken och läsa
när det nu skall bli tid till det. Just
nu är det väldigt liten tid för
läsning - CAD kräver det mesta.

Men det här året verkar inte så
dumt i början - mycket verkar
ändras till det bättre....?
/alf

E0215
Sb1-c3.

Jag har bara hunnit till hälften i
boken om Napoleon. Nu ska jag
läsa mera och ev kommentera.
Ebbe

A0216
c7 - c5

Och  jag läser  två  böcker
omväxlande - Dan Browns första
om Langdon och Vi Var Inte Först
som handlar om fakta som inte
kunnat förklaras. Men sånt är du
inte intresserad av.

Det blir som mest ett par timmar
om dagen.
/alf

E0216

Sg1-f3.

Du såg väl Woody Allens film Alla
säger I love you i kväll? Åtminstone
livade den upp mig litet.
Ebbe

A0217
d7 - d5

Nej, jag ser sällan på TV. Men jag
läser.
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I Dan Browns bok får man reda på
en hel del vanvördigt vetande, som t
ex varför en massa skulpturer i
Vatikanen av nakna män från
renässansen har fått fikonlöv i gips
på känliga ställen.

Den stora kastreringen, säger
Langdon.

Påven Pius IX hade fula tankar
inombords och ansåg att dessa
könsdelar var eggande. Så år 1857
bestämde han att alla penisar skulle
avlägsnas - han höll tydligen själv i
mejsel och hammare - och så skulle
operationen ersättas med ett
fikonlöv.

Langdon undar - Finns det en låda
här nånstans med en massa
stenpenisar?
Ack ja.
/alf

E0217
e4xd5.

Idag har jag varit i Älmhult och fått
bilen besiktigad. Jo, den gick
igenom utan anmärkning. Därefter
hälsade jag på Marianne och
Svennis. Vi spelade AlfaPet. Det är
ett ganska roligt spel. Är du bekant
med det?

O c h  N a p o l e on  g å r  p å  i
ullstrumporna. Med tanke på vad
han under några få år fick uträttat,
ifrån ett kaotiskt utgångsläge, måste
han vara en av historiens största
statsmän. Han kommer nog nära
ditt ideal av upplyst monarki - väl?
Ebbe

A0218
e6 x d5

Jo, jag har deltagit i AlfaPet. Med
uselt resultat.

Som helhet är väl inte Napoleon
mitt ideal. Men kunde man koplla
bort hans militära storhetsvansinne
så fyller han mer än väl rollen som
upplyst despot.

Har du läst DaVinci-koden? Det är
Dan Browns andra bok översatt till
svenska. Men den första , Änglar
och Demoner är bättre tycker jag.
Han skiljer sig från alla andra i

samma branch  genom sina
filosofiska resonemang och mystiska
påståenden. I morgon är det ett
TV-program om hans förhållande
till sanningen - det skall jag se.
/alf

E0218
d2-d4.

Nej, jag har inte läst DaVinci-koden
ännu.

EU:s nya konstitution har blivit en
het potatis. Ska den skalas vid en
folkomröstning? Eller enbart genom
riksdagsbeslut i december 2005.
Nästa riksdagsval äger dessvärre
inte rum förrän i september 2006.
Detta är den stora olägenheten: om
riksdagen allena ska besluta, har
ärendet inte varit föremål för en
rejäl debatt inför riksdagsmannaval.
Låter man frågan avgöras genom
folkomröstning är det stor risk, att
folkomröstning och riksdag hamnar
i olika beslut, vilket skulle skada
demokratin.

Jag menar att, eftersom vi har
representativ demokrati, ska ärendet
avgöras i riksdagen efter att ha varit
föremål för en seriös debatt i ett
riksdagsmannaval. Men mycket
taktiskt rävspel är nog också med i
spelet. Bl a kan ju taburetterna
komma i gungning.

Napoleons författning var “något”
annorlunda; en av de märkligaste i
Europas historia: Frankrike skulle
styras av kejsaren. Det skulle finnas
en senat med 80 ledamöter, vilka
måste ha fyllt 40 år. Men
senatorernas enda uppgift var att
utse medlemmarna i de två
kamrarna: ett underhus, tribunatet,
med 100 ledamöter som måste ha
fyllt 25 år och en lagstiftande
församling med 300 ledamöter,
fyllda 30 år. Tribunatet fick
diskutera lagförslag men inte rösta
om dem; lagstiftarna fick rösta men
inte diskutera. Senaten skulle
övervaka grundlagen och göra
ändringar efter  förslag från
kejsaren. Det var kejsaren som till
slut avgjorde ett ärende. Han ensam
utnämnde medlemmarna i det s k

statsrådet. Det var Napoleons egen
idé. Där avgjordes alla viktiga
ärenden. Det hade cirka 40
medlemmar. Där fanns de största
begåvningarna inom försvar och
förvaltning, kultur och finansvärld.
Ett slags tankesmedja. Själv kallade
han det sitt “laboratorium”.
Frankrike blir också det första
landet i världen som genomför
folkomröstningar. Etc.

Jo, nog förefaller Napoleon ha varit
en “upplyst despot”. Europas övriga
herrar vid denna tiden var enbart
“despoter”.
Ebbe

A0219
c5 - c4

Självfallet skall riksdagen bestämma
om EU-konstitutionen. Annars blir
det som vid tidigare omröstningar
om t ex vänster-högertrafik. Men
bland nomenklaturan finns det
högljudda tuppar (och höns) som
vädrar möjlighet att få framträda.
Visst blir man trött av att höra och
se dem....

Persson har talat klartext för en
gångs skull om pensioner. Och alla
är förvånade. Kan han ha varit
berusad? Visst är det så att många
blir besvikna. Utfallet beror bl a på
hur tillväxten kommer att utvecklas
under kommande år. Och alla som
kan tänka förstår att tillväxt beror
på entrepenörer , uppfinnare,
företagare - driftiga personer med
ideer. Enligt flera analytiker
kommer detta och nästa år att bli
utflyttningarnas år - men svensken
sover.

Persson har sett ljuset - som
förvånar t o m honom. När sossarna
talar om högre skatter ökar deras
Sifo med 3 %! Det betyder att de
sitter kvar och kan öka bidrag och
binda dumma svenskar till sig i
väntan på katastrofen. Tillväxten
går ner, de förståndiga flyttar,
skatterna ökar och till slut blir det
ett satans oväsen.

Men då är bl a jag död.

Internet mail Ebbe - Alf februari 2005

Mea0502.dtp

6



Du har verkligen läst på om
Napoleon!

I kväll skall jag se TV om DaVinci-
koden.

Hela dagen har gått åt att knäcka
macro för Halleplast. Hjärnan börjar
bli trött.
/alf

E0219
b2-b3.

“Det går inte att plugga till man är
32 år och gå i pension vid 58 och
leva till 84. Det förstår människor.”
(Bo Könberg, fp, apropå Göran
P e r s s o n s  n ya  i n s i k t  o m
pensionssystemet)

Även vi såg Da Vinci-koden -
sanning eller myt? i kväll. Inger
menar, att boken är ren rappakalja;
själv har jag som sagt inte läst den.

Teorin att den Heliga Graalen (Sang
Real!) skulle syfta på Maria
Magdalenas barn med Jesus fann
jag intressant. Uttryck som “Mary
Christmas” och “Just Maried” kan
verka bestickande. Liksom fyndet
1945 av de gnostiska evangelierna.
Ebbe

A0220
Lf8 - b4

Jo det var en trevlig stund med
denne utgrävare från England - jag
har sett honom många gånger på
Dicovery, där han brukar leda ett
gäng arkeologer som letar på olika
ställen.

Det mesta i fråga om myter och
dylikt är antagligen lögn och
förbannad dikt, men visst gör det
livet roligare! Visst fabulerar Dan
Brown, men han gör det på
områden där det mesta skulle kunna
vara möjligt - troligen har vi inte
hittat alla underliga dokument som
ligger begravda i sand eller krukor.
Det finns så många exempel - Troja
var saga tills Schlieman kom.... Hur
många böcker och skrifter har
försvunnit i brand, medveten
förstörelse, hämndlystnad?
Alexandria... spanjorer i Sydame-
rika...

Först på senare tid har historikerna
begripit att romarna systematiskt
förstörde ALLT som fanns i
Kartago och spred fantastiska
lögner om dess invånare.

Kyrkans undertryckande och
förföljelse av kvinnor är gammal,
tämligen säker kunskap - bra att
den bekräftas av fynd. Dan Brown
fyller samma uppgift som Herman
Lindkvist eller Jan Guillio - de får
vanliga människor intresserade av
sådant som de normalt struntar i.
Det leder till kunskapssökande,
ifrågasättande - och avund från män
av facket som inte lyckats lika bra.

Rappakalja?? Jag minns när jag
försökte läsa Proust men gav upp
halvvägs in i den första boken. Min
hädiska tanke var: Hur kan denna
rappakalja ha blivit berömd? Är det
för att det är totalt ointressant,
tråkigt och meningslöst?

Det är samma sak med andra s k
kulturyttringar - film, konst m m.
Obegripligt, löjligt, chockerande är
fint och stjärnspäckat.

Såg du kanske den berömda Lilja 4
Ever? Ju svartare ju bättre.
/alf

E0220
Lc1-d2.

Det är  en rolig teori,  att
“ p r i n s e s s a n ”  S a r a ,  M a r i a
Magdalenas dotter med Jesus, skulle
vara anmoder till den Merovingiska
kungaätten! Har du förresten läst De
långhåriga Merovingerna av
“Franske” Bengtsson? Vet du vad
den handlar om? Dagobert hette den
siste merovingen, vilket för
tankarna om inte till fablernas så
till seriernas värld, som är nog så
imposant.

Via Google och Merovingernas
släktträd fann jag David Ickes bok
The biggest secret. Känner du till
den tidigare? Den presenteras
ganska utförligt på nätet. Den
innehåller de mest halsbrytande och
“roliga” teorier. Du skulle nog gilla
den!

Groucho Marx: “Detta är mina
principer och om du inte gillar dem
så . . . nåja, jag har andra.”
Ebbe

A0221
Dd8 - a5

Jo, jag har de flesta av Franske
Bengtssons essäer. Och jag har läst
om merovingerna, men för så länge
sedan att jag inte minns så mycket.

Jag kollade också direkt på Google
> David Icke. Det som slår mig är
att han verkligen breder ut sig över
nätet. Mitt intryck är att han verkar
vara en tönt med mycket litet av
verkligt innehåll i sin korg. Men
detta har han gemensamt med
många, många andra.

För att jag inte skall betrakta
redogörelser som humor och skämt
vill jag veta var författare hittat
källorna till sina uppgifter så jag
kan kontrollera. Jag vill veta hur
experiment har utförts osv. I många
fall kan man tolka skrifter/ordval/
språk på många olika sätt och då
kan författare hamna var som helst.

Det finns många seriösa skribenter
på det paranormala området - t ex
Lyall Watson - men det finns också
många fler som mest är just töntar.
/alf

E0221
Sc3-e2.
Jaha, redan har du fått mig i ett
prekärt läge.

Visst, helt klart: man ska vara
källkritisk! Men är du det alltid, när
det gäller övernaturliga ting som
UFO, etc.?

Dock, vill jag tillägga, behöver det
inte hindra att man prövar djärva
hypoteser.

Apropå detta: minns du sketchen
m ed  Ha n s  Al fr edson  som
troskonstnär? -

“Jag är Troskonstnär. Jag kan tro
vad som helst. Testa, pröva mig! -
Jaha. Kungen lystrar till namnet
Axel Välling? - Kungen lystrar till
namnet Axel Välling. Kungen
lystrar till . . . Ja, det tror jag! Det
kan jag gott tro.”
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Efter ironi har vi nu fått Postironi,
om man får tro nättidskriften
Banan, som häromåret lanserade
Det postironiska manifestet. Jag
citerar Daniel Rydén i sydsvenskan:
“Postironikern tänker: Jag vet inte
vad jag menar, eftersom min
mening är ovidkommande. Jag
menar både och, jag menar
ingenting. Den som mottar
budskapet måste själv tolka det
utifrån sina egna förutsättningar.
Tolkningen av postironi kan varken
vara felaktig eller rätt, förkunnar
m a n i fes t e t  och  sum m er a r :
Postironikern menar allt och inget
på samma gång. Kanske som en
dålig middagstalare.”

Läser i bladet av den 19 februari om
Spanien: “Nyligen togs ett beslut
som  gör  det  m öj l i g t  för
hundratusentals illegala invandrare
att stanna i Spanien. Humanitärt
naturligtvis, men det oroar många
andra EU-länder: med asyl följer
också rätten att resa vidare inom
unionen.” Jaha, hur ska nu ex-vis
Finland kunna vägra ta emot
invandrare? Det verkar vara litet
postironi över det hela: Det ska vara
fri rörlighet över nationsgränserna -
och ändå inte.

Vill SDP förlora nästa val och gå i
opposition? Jag har sett dylika
spekulationer i pressen. Man vill
slippa “städa”. När det impopulära
arbetet väl är gjort kan man återta
m a k t en .  Per sson s  or oa n de
uttalanden om skattehöjningar och
pensionssystemet, samt diverse
klantiga sosseaffärer, skulle vara
uttryck för denna “ambition”. Vad
tror du? Vad tror jag? Ja, jag är
ingen troskonstnär.
Ebbe

A0222
Du har väl inget prekärt läge....?
Sb8 - c6

Det var mycket att svara på men det
får bli en annan gång. Det har ringt

hela dagen och jag har massor att
klara ut innan det blir tid att sova.
Ibland blir det för mycket av det
goda.
/alf

E0222
c2-c3.

Jag ringde Bengt Holtzberg idag
och bjöd in honom till årets
klassträff i Hörby den 27 maj. Han
bad om en hälsning till dig, vilken
härmed framföres. Då jag nämnde,
att du inte sällan besöker Pia i
Stockholm, sa han att det vore roligt
om du kunde ta kontakt någon
gång. Och det ska väl inte vara helt
omöjligt? Han bor på Vikavägen 8,
167 71 Bromma, och har telnr
08-25 75 90.

Efter gårdagens epistel har jag inte
hunnit ladda om batterierna ännu.
Ebbe

A0223
Lb4 - d6

Jag sitter i en hög med papper -
ritningar, kalkyler, räkningar i ett
enda virrvarr. Nu får det snart bli
lite lugnare.... T o m präster vill ha
råd om CAD och köpa. Varje dag är
det mellan 70 och 110 besökare på
vår hemsida. Och en del läser noga
och ser att vi troligen är bäst på 2D.
Sen ringer dom och undrar...

Jo du behöver nog ladda batterier.
Trevligt att höra om Bengt H - tack.
Visst skall jag ringa honom när det
lugnar sig lite.

Det är mycket av det du skrev
tidigare som borde diskuteras.
Kanske när vi är 80...
/alf

E0223
Se2-g3.

Det var värst! Hur gör du? Delar du
ut kölappar? Hur som helst måste
du förstås prioritera.

Alltsedan barndomen har februari
varit en krasslig månad för mig. Då
hade jag jämt öroninflammation.
Numera har jag en besynnerlig värk
i kropp och huvud.
Ebbe

A0224
b7 - b5

Ännu värre i dag. Känner mig som
en skållad råtta. Samtidigt som det
är roligt blir det lite för jobbigt.

Nu  ska l l  ja g  fä r d i gs t ä l l a
uppgraderingen till Halleplast. Bör
vara färdig till 2300.
/alf

E0224
b3-b4.

Såg reportaget om atomubåten
Kursks förlisning i kväll. En
upprörande skandal! Men det hade
väl inte du tid med.
Ebbe

A0225
Da5 - c7

Nej det hade jag inte tid med. Men
jag läste tidigare vad det handlade
om. Fransk dokumentär. USA-ubåt
krockade med Kursk. Därför sjönk
den. Märkligt att ryssarna inte
behöll den orsaken. Var det detta
som var skandalen? Fransmän
avskyr USA oavsett vad som nu
händer under charmoffensiven.

Jag blir mer och mer skeptisk till
alla spekulationer och rykten som
florerar på alla områden och hur lätt
det är att med fria TV-händer
bevisa vad som helst.

Men visst kan det ligga något i att
Göran Persson begriper att det här
landet sakta sjunker ner i armod och
att han helst vill slippa ta ansvar -
på tal om vad du tidigare refererade.

På söndag kommer barnbarn från
Stockholm per tåg - helt ensamma -
och skall vara här till torsdag.
Hoppas det går bra.
/alf
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E0225
Sf3-h4.

Håglös idag.
Ebbe

A0226
Sg8 - e7

Ja, februari är en tung månad - även
om du såg dagens ljus då. Studera
astrologi - du har kanske en svår
period just nu - har du kollat dina
kurvor??

Nåja du är snart igång igen och ser
livet ljusare - god mat, gott vin, bra
TV-program, intressanta böcker och
socialdemokrater att reta sig på.

Själv skall jag jobba vidare i mitt
privata ekorrhjul.
/alf

E0226
Dd1-h5.

Fortfarande stilltje. Förmodligen har
hjärnkontoret tagit ledigt. Det är ju
också sportlov nu.
Ebbe

A0227
Lc8 - e6

Du får väl krya på dig till
morgondagen....

Jag var säker på att jag hade De
l å n g h å r i g a  m e r o v i n g e r n a
någonstans men icke. Däremot
hittade jag den i samlingsvolymen
Tankar i Gröngäset och kunde
g l ä d j a  m i g  å t  d e n n e
ladugårdesförmans eminenta språk
och lärdom.

Han hämtade det mesta av
merovingernas historia från biskop
Gregorius Frankerkrönika, en
otrolig samling berättelser om mord,
svek, skörlevnad, illdåd, ondska,
mordbrand o dylikt varav dessa
människors vardag var fylld. Och
det gällde inte enbart män -
drottningarna Fredgunda och
Brynhilda var lika goda praktikanter
i lönnmordens utövande. En episod
om Fredegunda:

Hennes älskare har nyss lämnat
henne, hon står i rummet och ser ut
genom ett fönster. Hennes man, har

oförhappandes kommit hem, går in
i rummet och klappar hustrun i
baken. Hon tror att det är älskaren
och säger något passande utan att
vända sig om. Mannen, tankfullt
förvånad går ut, Fredegunda vänder
sig om och begriper vad som hänt.

Vem mördar den andra först, vem
är snabbast?

Innan kvällen var mannen död,
säger Gregorius.

Jag har också läst herr Bengtssons
Tankar vid en myrstack, en
underbar historia om naturens
märkvärdigheter.

Har du inte Franske Bengtssons
essäsamlingar så låna dem eller
köp.
/alf

E0227
Lf1-e2.

Jo, jag fann just Tankar i gröngräset
i min bokhylla.

Nu ska vi gå på teatern och se
Ängelen av/med Cecilia Frode (en
långhårig merovinge?).
Ebbe

A0228
Och hoppas du får en stimulerande
födelsedag!
0-0-0

I går kväll hämtade vi Tora & Frida
i Nässjö från X2000. Konduktören
sa de var duktiga som reste från
Stockholm helt ensamma - när han
klippte deras biljetter. Fast jag har
hört talas om barnbarn som
placerats på  flyget  mel lan
Stockholm och NewYork.

Hoppas också att du blir firad i
skumpa!
/alf

E0228
0-0-0.

Hjärtligt tack för presenten/boken!
1976 :  Hi t t a de du  den  på
antikvariat? Jag har redan hunnit
konstatera, att den innehåller många
roliga repliker.

Sven Anér sände mig nyligen
Palme-Nytt nr 7. Han hade fått fram
nya sensationella rön om Eustonia.
Jag fann dem så besynnerliga, att
jag ringde och bad honom sända ett
ex även till dig. Hoppas det har
kommit fram.

Bilden av dig med skumpaflaskan i
högsta hugg känner jag igen ifrån
ditt 70-årskalas. Tänk att det redan
är snart tre år sedan! Jag kunde ha
svurit på att det var i fjor!
Ebbe

Internet mail Ebbe - Alf februari 2005

Mea0502.dtp

9


