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A060501
b7 - b5

Jo då, många gånger har jag pratat
om dessa tankar/teorier. Fast då har
jag avänt andra ord och liknelser.
Jag har skrivit om förvaltare och
skapare. Om olyckliga experiment
från förvaltare som lett fram till
sorgliga resultat. Jag har skrivit om
experiment med rasförädling och
test av vad som fordras för att skapa
lydnad.

Visst har jag skrivit om min
världsbild!

Var? Under min levnad i Skåne och
Småland. När? Under de senaste 70
åren Hur? . Genom studier, logik,
fantasi, tilltro till vittnesbörd, ett
öppet sinne som finner allting
möjligt. - Intet mänskligt är mig
främmande. Nåja, HOMO har jag
svårt för..

Och så har jag alltid undrat vem
HETRO är. ...

Men du är ju ordbegåvad - du kan
kanske reda ut begreppen?

Visst är debatten en källa till
mycken munterhet. Varje tid är
fångad i sitt eget nät och riktigt
muntert blir det med facit i hand - i
efterhand, och - när man anar facit i
förhand:

Är Jorden rund eller platt? Sprids
sjukdomar via bakterier? Kan
planeternas ställning vid en individs
födelse ha någon betydelse för
individen? Är det möjligt att så få
gener hos människan kan ge
upphov till denna
variationsrikedom? - bara som
exempel.

Och det senaste värsta: Kan man
verkligen ärva förvärvade
färdigheter från sina föräldrar?
Kommer Lysenko ( eller vad han nu
hette) tillbaka?

I dag har jag postat mycken läsning
från sju månader år 2005.
/alf

E060501
Db3-a3.

Jaha, din teori/filosofi är s a s din
egen uppfinning. Känner du till om

din uppfattning delas av några
andra? Jag har litet svårt att hänga
med i dina vilda utsvävningar.

Och du har gjort dig besvär med att
kopiera vår senaste korrespondens!
Du som dessutom har så kort om
tid. Ja, jag kan bara tacka. Roligt att
ha den och kunna gå tillbaka till.
Kommer den någonsin att läsas av
andra? Och vilken uppfattning
skulle de få om oss?

Man skulle kunna göra en
brevroman av materialet. Numera är
det görligt att tillverka egna böcker.
Kunde vara ganska roligt -
åtminstone för egen del.
Ebbe

A0502
Nå, din dam stod väl på b2?
De5 - d6

I dag har jag varit med Birgit på
återbesök om axelleden i Jönköping.
Det är mycket jobbigt för oss båda.
Och sen låg det massor med
CAD-arbete och väntade när vi kom
hem.

Nu är jag jävligt trött.
/alf

E0502
Sd4-b5.

Bekräftar mottagandet av din
försändelse. Tackar än en gång!

Jag kan väl ungefär förstå hur du
har det - och antagligen ändå inte.
Du får försöka trösta dig med, att
det är något övergående.

Vad har hänt med Birgits axelled?
Hur ska den opereras?

Idag har Inger fyllt 64 år. (“Will I
still need her, will I still feed her,
when she is sixtifour”) Av mig fick
hon blommor samt en CD-skiva,
utgiven av Sveriges Radio, som
innehåller allt väsenligt som hände
1942. Vidare for vi iväg till IKEA i
Älmhult och köpte två styck
bekväma trädgårdsstolar, som hon
hade önskat sig.
Ebbe

A0503
Inte förrän nu har jag haft en stund
ledig för att titta på schackbrädet.

Menar du att du slår min bonde på
b5? Då tar jag din springare med
min bonde på a6. Eller står några
pjäser fel? Eller planerar du att gå
ner och schacka med damen?

Det låter som om ni har trevligt.

Birgit har ny axelled i högerarmen.
Vänster höftled är totalt
söndertrasad. Skall opereras till ny
höftkula på torsdag. Hon har
djävligt ont, och inte ens morfin
hjälper. Vi har var sitt helvete här.
/alf

E0503
Tb1xb5. Det får va´ litet drag under
galoscherna.
Ebbe

A0504
I dag gick halva dagen åt till
sjukbesök för Birgit. Först till
gynekologen i Eksjö. Sen till Nässjö
för att mäta bentäthet. Så nog fanns
det arbete att ta hand om efter 1300.

OK - låt det dra under galoscherna!
Tc5 x b5

Nu skall jag vila en timme.
/alf

E0504
Da3xd6.

Skulle inte Birgits höftled opereras
idag, torsdag?

Har en underlig känsla av att vara
född 1934, ej 1933. Tja, nästan
allting i denna värld är ju fel, så
varför skulle mitt personnummer
vara rätt. (Nu går 34:an i himlen
in!)
Ebbe

A0505
Jaha. Damen stod på fel ruta på mitt
bräde, och jag känner mig som en
idiot. Men du skall få leka lite med
råttan....
Lg4 - f3

Höften skall bytas ut torsdagen
11/5.

Känslor skall man akta sig för. Min
erfarenhet är att de (för min del)
bara är till skada.
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Den här helgen blir en pina.
Persedelvården slår ut i full blom
och det kommer att ta tid innan
kroppen får sin sommarform.
/alf

E0505
Dd6-a6!! Var hade du Damen? Vi
kan backa partiet, om du så vill.

I går jobbade jag styvt i trädgården -
och idag kan jag knappt röra mig.
Ebbe

A0506
Damen stod på e5. Först hade jag
skrivit in d6 i protokollet på
morgonen. Sen kom jag på att göra
ett annat drag och flyttade tillbaka
kvinnan. Medan jag funderade
började dagen med samtal, Birgit
osv. Och när det var tid att sända på
kvällen tog jag d6 utan att titta på
brädet.
Jag vill inte backa. Nån jävla
ordning får det vara.
Tb5 - b7

Inte röra sig? Sara, som vände sig
om och blev en saltstod när
Gomorra exploderade, hon skulle
kunnat tala om att “röra sig”. Du
ska inte komma här och snacka om
“röra sig”.

Det är likadant överallt. Alla dessa
satans trädgårdar som fordrar
arbete.

Nu skall jag ut och arbeta.

Jag trodde du skulle till Undenäs.
/alf

E0506
Da6-a8!!

Idag har jag monterat skyddsnät på
vedbodens hängränna. Du vet den
där uppfinningen, som vi inte
trodde/visste var gjord. Jo, det skall
nog funka.

Vi far nog inte till Undenäs förrän
till krille ballong.

Nu ska jag försöka sova.
Ebbe

A0507
Kc8 - d7 - enda alternativet.

Nu går det att bada i poolen om
man giller 10-gradigt vatten.

Samtliga 40 kubikmeter är utbytta
och jämfört med förra året var det
ett himmelrike - ingen rengöring
behövdes. Antagligen var det kylan
som hindrade mögel och alger från
att växa till sig.

Har du köpt nät till alla hängrännor
kring huvudhuset också?

Det är för djävligt när klimatet skall
försöka likna datavärlden, att vara
digitalt istället för analogt.
Antingen för varmt eller för kallt.
Tacka vet jag den analoga världen,
där alla mellanlägen också kommer
till sin rätt. Fy fan för ettor och
nollor och sampling.

Krille ballong? Du vet tydligen inte
hur det gick till i verkligheten. Eller
också har du glömt min redogörelse.
Någon gång skall jag dra hela
historien. Om jag nu kan hitta en
vettig form för framställningen.

Vem skall berätta? Kanske låta en
Galning spåna? Det är som jag
alltid sagt - säger man sanningen
blir man inte trodd och ljuger man
så låter det trovärdigt.

Kan du röra dig nu?
/alf

E0507
Da8-a5.

Det visade sig, att skyddsnätet inte
gick att montera på
huvudbyggnadens hängrännor.
Utrymmet var för trångt emellan
hängränna och takpannor. Jag höll
på att fördärva händerna.

Krille ballong: nej, hur gick det till
i verkligheten? Jag har läst en
version, i vilken Jesus fortsatte till
Indien och Japan. Han bara skendog
på korset; alt en annan dog på
korset i hans ställe. Men jag är
nyfiken på din version!

Idag har jag varit idog i trädgården
och bättrat på min muskelvärk.
Ebbe

A0508
Lf3 - e4

Hur gick det till? En mycket lång
historia och jag garanterar inte att
jag någonsin kommer att fullfölja
den. Men OK.

------------------------------------------
Scenen är ett rum i någon form av
rymdskepp. Två personer halvligger
i en slags svävande stolar, som
formar sig efter kroppen. De ser ut
ungefär som vi jordvarelser, men
har större huvud och är något
kortare än vi. De verkar vara i olika
åldrar - kanske far och son. Deras
kläder är ljusa till färgen och verkar
följa alla rörelser som om de vore
ett med kroppen.

Väggen mitt emot stolarna verkar
att vara en enda stor bildvisare för
3-dimensionella objekt. Nu visas ett
landskap som påminner om hur det
ser ut någonstans i Europa.

-Pappa, vad vet du om Skapare? Är
det någon i vår släkt som blivit
uttagen?

- Ja, en gång för länge sedan. En
syster till din farfar, min faster. Hon
var väldigt ovanlig sa min pappa.
Redan som mycket liten kunde hon
behärska vissa fält - jag vill minnas
att hon lyckades ändra på ett
UP-fält. Ett uppehållande, alltså.
Hon hade en KOMST, som hon
gjorde om till en varelse som hon
sett på bild, hamster, tror jag den
hette - bilden kom från Tellus, som
vi är på väg till. Hon blev uttagen,
hon. Ingen av oss Förvaltare har
någonsin sett henne igen.

Nej - annars vet jag inte något om
dem. Bara att de behärskar alla fält,
att de finns på hemlig ort, att vi får
våra order från dem. Som nu - vi
skall leverera nya arter till Tellus
och samla info om sådant som inte
går att få via vanliga kanaler.

Vad vet du om Tellus?

-Jag vet var den finns, hur den är
befolkad - vilt släkte, förresten. Jag
känner igen vyerna där i IMIGEN.
Är det inte från Landon?

- London. Annars är det rätt. En
park. Men man ser tornet med
klockan.

- Jo, pappa. När jag sa att jag skulle
till Tellus med dig, sa läraren något
lustigt. -Fråga honom om
KENNELN, sa han.
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- Hm. Vissa saker glömmer dom
aldrig. Men visst. Jag hade faktiskt
tänkt berätta - det finns inga
vedertagna redogörelser för alla
händelser och experiment. Och om
en del får man inte tala högt.
- Vilka då?
- Vi kommer till det. Synd att jag
inte kan visa något i IMIGEN. Det
finns inga inspelningar kvar från
vissa händelser. Antingen har de
förolyckats eller har Övervakarna
tagit hand om dem som varande
olämpliga.
-------------------------------------------
Förhoppningsvis blir det roligare....
/alf

E0508
Da5-a4!!

Det artar sig till en redig skröna.

Låt höra fortsättningen!

Bifogar bild på det ryktbara
skyddsnätet.

Idag har jag ånyo varit ute i parken
och bättrat på kroppsvärken.
Ebbe

A0509
Kd7 - e7

Snyggt foto.
Skulle gärna berättat vidare, men
det är omöjligt. Man måste vara på
något så när gott humör och i kväll
är det omöjligt. Hon är värre än
vanligt.
/alf

E0509
a2-a3.

OK, jag förstår - tror jag.

Följer du mordrättegången i Eksjö?
Otäck värre.

“Dödsskvadroner ska krossa det
sista av Irak”. Så lyder rubriken på
John Pilgers artikel i AftonBladet
av den 9 maj, sidan 4. Läs den om
du har möjlighet! Gärna också Yrsa
Stenius´ artikel “Frysa ut Hamas
gynnar inte fred”, sidan 17!
Ledarsidans artikel på sidan 2:
“Isoleringen måste brytas” är också
den beaktansvärd.

Cynikern Stig Johansson var
ovanligt elak i gårdagens
Sydsvenska: “Människan skiljer sig
från djuren på många sätt - kanske
främst genom att hon kan cykla.”
Ebbe

A0510
Te8 - b8

Man behöver bara ta reda på de
båda personernas tidigare leverne
för att förstå vem som ljuger mest -
jag tänker på Bobbyspektaklet i
Tingsrätten. Det är väl första
gången parkeringsplatserna utanför
huset inte räcker till...

Att det går åt helvete i Irak blir mer
och mer tydligt - det behöver man
inte läsa Aftonbladet för att förstå.
Och att det blir problem med
hanteringen av muslimska
fundamentalister är också självklart.
Iran och Hamas har på programmet
att mörda varje israel - och de
skulle göra det om de kunde. Fast
liksom med Hitler vill väl övriga
världen inte tro det.

- Kan di vare så djevlige?

Stig Johansson är för djup för mig.
Massor med djur & foglar kan
cykla.
/alf

Nu fortsätter filmen....
-------------------------
- Men du kommer kanske ihåg
något ändå, pappa?

- Jo, en gång när jag var ung
lyssnade jag till en gammal
inspelning som någon fått tag i. Jag
begriper inte varför det hela fick
namnet KENNEL - det var ett
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vanligt experiment - samma som
man genomförde på många ställen.

Men jag kan dra historien som jag
minns den...

Det här hände på Tellus för ungefär
4000 PLV sedan.* Som du vet får vi
ibland order att genomför vissa
tester och den här gången hade
expeditionen fått i uppgift att välja
ut en familj någonstans, isolera den,
hjälpa den med små medel och se
om det gick att förändra dess
beteende bara genom miljöfaktorer.
Ingen fick använda fältmanipulation
- ja, den lilla del som vi behärskar.

Nå, man scannade av auran på ett
stort antal manliga individer i ett
område, där det redan uppstått en
viss kultur. Så valde man ut fyra av
dem och så drog man lott. Det blev
en herre som hette Abram. Visst var
han intelligent men också en i
grunden feg person. Fast det kanske
var en positiv egenskap i den
omgivning han och hans maka och
barn levde. Dom bodde i utkanten
av en by eller stad. Egentligen var
de flesta nomader - de höll stora
hjordar av får, getter, kameler och
andra fyrfotingar. Abram hade fullt
med tjänare och flera hustrur, även
om han bara talade om Sara.

Som du förstår var det här ingen
lätt sak. Vi måste plocka ut Abram
och allt vad som tillhörde honom
och få honom att flytta till ett ställe
som vi tycket var lämpligt. Man
diskuterade - hota eller locka?
Köpa? Man enades om ett helt paket
där alla medel ingick. Man skulle
föreställa en levande GUD -
smågudar hade alla tvåbeningar på
den tiden, men för det mesta var det
tämligen döda figurer man dyrkade.
Men här skulle det bli andra
doningar!

Så en dag när Abram var på resa
utanför byn för att kolla sina
hjordar, landade vi och befälhavaren
Baker spökade ut sig i en glänsande
dräkt med ett ganska skräckigt
flytande ansikte och en translator
som kunde ta hand om språket -
pråket, du vet.

När han kom gående mot Abrams
kamelkaravan blev det ett liv och ett
kiv. Alla stannade, hoppade ner på
marken och lade sig ner framstupa.
Men Abram stod bara på knä och
kisade försiktigt upp.

-Hallå Abram, sa Baker med väldig
röst. Så du är ute och knallar i
öknen? Nu skall du höra på mig.
Jag heter JAHVE och är numera din
GUD. Så nu skall du lyda mig i allt
och om du gör det so skall fixa så
du blir rikare än alla andra och aatt
du och dina efterkommande skall få
det jättebra.

Men akta dig som bara den för att
inte lyda. Då kan du verkligen hälsa
hem - jag skall plåga dig på
mångahande sätt som du ännu inte
kan tänka dig.

Abram låg där bara på knä och
bugade och bugade. Tydligen var
han dödsförskräckt. Så Baker tog
tag i honom och drog iväg med
honom mot skeppet, samtidigt som
han lade en rökridå bakom sig.
Också vrålade han:

- Stanna där ni är era förblindade
jordråttor. Jag skall bara tala med
Abram. Han kommer tillbaka.
---------------------------
* PLV - beteckning för ÅR,
planetvarv - de är ju olika långa på
olika planeter

E0510
Da4-c4.

Kom “just” in från trägårn. Är för
trött att tänka och skriva i kväll.
Ebbe

A0511

Tb7 - b3

Jo denna värme och ovanan att
kroppsarbeta gör mig otroligt trött
också. Hur skall man då kunna
skriva något? Som inte är
missnöjesutbrott?

Abram får vila.
/alf

E0511
Dc4-c5!!

Idag har jag varit i Lund och hälsat
på Göran Möller. Vi drack kaffe i
Botan och tog en glass i
stadsparken. Vädret var fantastiskt.
På alla grönytor låg studenter
utspillda. Det är inte lätt att
tentamensläsa vid denna årstid. Jag
minns det med viss fasa.

Jag förstod inte vad du betr
Bobby-rättegången menade med, att
“Man behöver bara ta reda på de
båda personernas tidigare leverne
för att förstå vem som ljuger mest”.
Jag har inte reda på deras leverne.

Jag fick en mindre chock i går, när
jag bläddrade i Sydsvenskans bilaga
Bättre Lif: på sidan 5 står min mor
och gör reklam för
hälsokostprodukten “Rysk Rot”!!!
Hade jag inte vetat att hon dog
1984, kunde jag ha svurit på att det
var hon! Vad ska jag ta mig till?
Ska jag ta kontakt med
producenten, vars telefonnummer är
angiven i annonsen? Följde samma
tidningsbilaga möjligen också med
Svenska Dagbladet?
Ebbe

A0512
Ke7 - f6

Det här kan vi hålla på med ganska
länge. Är det inte tid för remi? eller
hoppas du på att jag skall göra ett
fint misstag igen? Skall jag ge upp?

En del har det bra. Sitta och jäsa i
solen och slappa.

Vid en rättegång gör man
personundersökningar. Om dessa är
djupgående och utförliga vet man
ungefär hur personerna reagerar.
Vuxna har svårt för att spela en
annan personlighet och av detta
drar jag slutsatsen att man ganska
lätt kan förstå vem av de båda som
ljuger mest.

Du kan naturligtvis ringa och ta
reda på vem som finns på bilden.
Det är ju enkelt att förklara varför
du vill ha reda på det. Nej, jag har
inte sett någon bilaga. F ö slänger
jag allt som ligger löst i tidningar
utan att se på det.
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Birgit är nu opererad i höften. Hon
är förvirrad och har ont i ryggen i
stället.
/alf

E0512
Nej, det är OK med remi. Skall du
eller jag ha Vit? Jag drar e2-e4, om
du vill ha det så.

Vem av de båda ljuger mest, menar
du?

Jo, jag ringde GreenMedicine idag.
(Tel 040-94 91 95; för att ha det
noterat) Det visade sig, att “min
mor” var fotografens faster. Hennes
namn lämnade man inte ut.
Fotografen var inte därstädes, men
jag lämnade mitt namn och
telefonnummer och bad honom
kontakta mig. Få se vad som
händer.

Birgit får väl stanna minst en
veckas tid på sjukhuset?

Nu ska jag försöka komponera en
V75:a tills i morgon. Varje tisdag
har AftonBladet en spelbilaga. Om
du undrar, varför jag köper
kvällstidning.
Ebbe

A0513
OK - d7 -d6

Mannen ljuger troligen mest. Jag
anser att personundersökningen
säger väldigt mycket tillsammans
med aktuella fakta - om den tolkas
av psykologiskt skolade personer.
Fast nämndemän hör kanske inte
till den gruppen.

Det är lätt att ta fel på personer. En
gång på Nässjö station tyckte jag
mig känna igen en skolvärdinna
från min tid på Prästängsskolan.
Visst var hon inte alldeles lik, men
på tio år så ... Men hon hade aldrig
varit i Eksjö och det var lite
pinsamt.

Dels kan inte utseenden variera hur
mycket som helst och dels sker
mystiska tolkningar via betraktarens
öga till datacentralen i hjärnan.

Birgit är mycket bättre i dag -
förvirringen är borta och humöred

är ljusare. Hon trodde på hemfärd
tisdag eller onsdag.

Människans vurm för spel har alltid
förundrat mig. Men så är jag ju lite
knäpp.
/alf

A0514
Sg8 - f6

Försök nu få ordning på musen så
du kan komma igång igen på allvar.

Något är fel här - jag vill bara sova
och känner mig otroligt trött.
Godnatt.
/alf

E0515
Sb1-c3.

Det låter inte bra. Du borde nog gå
på hälsokontroll och få dina värden
undersökta! Kanske har du järnbrist
eller något annat som går att
medicinera bort.

Musen är ånyo fit for fight.
Erforderlig åtgärd var busenkel: På
baksidan av musen finns ett litet hål
med rubriken Connect. Häruti skulle
man sticka ett spetsigt föremål, typ
penna.

Nu väntar jag bara på att “min far”
snart ska dyka upp - och visa sig
vara min morbror.
Ebbe

A0516
e7 - e5

Du har verkligen intressanta
familjeförhållanden!

Tänk vad beroende man blir av
datorer. Hoppas du inte fick kramp
eller annan skada. Själv skulle jag
nog fått Spader, Madam.

Min trötthet är nog tillfällig. I dag
har jag känt mig ovanligt vaken och
fått mycket uträttat - vad det nu
skall tjäna till. Handlat
trädgårdssaker, varit på soptippen,
hämtat pengar på banken, besökt
Birgit m m, m m.

I dag köpte jag en börspost Ericsson
- medan den steg sakta. 24:30. Så
har jag sålt en annan post med en
trevlig förlust på 28000. Nu skall

jag försöka sälja andra med vinst så
att det går jämnt ut.
/alf

E0516
d4-d5.

“Förr var döden något naturligt och
självklart. Nu har den blivit en
absurditet.“(NN) Jo, jag förstår vad
NN menar. Och du?

“Det enda jag vet är att jag
“ingenting” vet”. (NN) Det är jag
övertygad om.

“Allt” har sin förklaring. (NN)
Hoppas det.
Ebbe

A0517
c7 - c6

Döden? Nej, som vanlligt begriper
jag inte riktigt. Absurditet? För mig
har den alltid varit naturlig - tror
jag tralala.

Vetande? Jodå jag håller med. Bara
den dumme anser sig veta. Och ju
mer kunskap man tillgodogör sig, ju
mer växer insikten om att man
begriper så lite.

Allt? Oh no. Allt har inte sin
förklaring - bara fundamentalisten
tror något så korkat.
Vetenskapsfundamentalisten.
Religionsfundamentalisten. OSV.

I morgon kommer Birgit hem och
jag håller på att gå igenom huset för
att röja undan alla spår av ett
bekvämt liv. Inte särskilt svårt - jag
har vanan inne - av att städa undan
menar jag. Bekvämligheten har
varit ovan och jag har nog slagit
över på vissa områden.
/alf

E0517
d5xc6.

Idag gjorde börsen en djupdykning;
aktieägarna blev i ett huj 135
miljarder fattigare! Hur klarade du
dig? Själv har jag inte så mycket
placerat i aktier.

F n läser jag Silvermasken av Peter
Englund. Hans böcker är alltid
välskrivna och intressanta.
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I övrigt: vårbruket fortskrider - och
kroppen lider.
Ebbe

A0518
Sb8 x c6

Jo, börsen sjunker. Jag har väl blivit
20000 fattigare, men det spelar inte
så stor roll. Det är bara pengar.

Silvermasken? Jo jag började läsa
den för en tid sedan, men har inte
hunnit läsa ut den. Håller med helt
och hållet om ditt omdöme.

Birgit är hemma nu och kan gå
själv - en stor förändring. Men visst
behöver hon mycket hjälp ändå.

Här blir det inte mycket vårbruk.
Men jag har fått potatis i jorden och
ser hur ogräset frodas i den satans
Naturen.

Hur har det gått med skyddet för
hängrännor? Har du lyckats fixa det
på huvudchatået?
/alf

E0518
Lc1-g5.

Börsen, ja: Som vanligt var det
storaktörerna, som passade på att ta
ut kursuppgången/vinsten och
utlöste därmed fallet. Nu får
småspararna börja om på ny kula.
Kapitalismen är ett tjyv och
rackarspel. Kan/ska det verkligen
vara lagligt?

Skyddsnätet var bara 6 meter långt
och räckte precis till vedboden. Det
gick f ö inte att applicera någon
annan stans. Det har jag skrivit om
tidigare.
Ebbe

A0519
L f8 - e7

Ack ja. Stackars småsparare. Tänk
så synd det är om dem. Visst borde
Pappa Staten se till att hålla dom
skadelösa. Och fy för den usla
kapitalismen. Osv. Idag blev jag av
med mer pengar men köpte en
börspost PEAB - tyckte att jag borde
ha några sådana eftersom bolaget
tillhör mina kunder.

Inte visste jag att du bara köpte 6
meter. Av ditt foto framgår att det
inte är någon vidare smart
konstruktion. Hade jag tillverkat , så
hade nätet varit kupigt uppåt och
man hade enkelt kunnat snäppa/
skruva fast det i hängrännan. Av
din bild framgår inte hur trångt det
är på mangårdsbyggnaden, men
visst finns det metoder att göra en
smart konstruktion.

Jag experimenterar med matlagning
- har bl annat hittat ett sätt att
tillaga fransyska så den nästan
smälter i munnen - otroligt god. Vet
du vad Surstek är? Det skall jag
exellera med på Kristi Ballong.

Bland högen med halvlästa böcker
har jag beslutat läsa färdigt om
Kristina à la Englund. En mycket
intressant kvinna mycket långt från
det porträtt av henne som Greta
Garbo gav i den gamla svenska
filmen. Har du sett den?
/alf

E0519
Lg5xf6. Du slår tillbaka, förmodar
jag: Le7xf6. Jag igen: Sc3-d5.

Jo, det är synd om småspararna.
Många kan förvisso råka riktigt illa
ut. Inte får de hjälp av staten heller
- som bankerna fick på 90-talet, när
de hade klantat till det rejält. Hur är
det förresten: har bankerna betalat
tillbaka nånting?

Läser i bladet, att såsom idkare av
välgörenhet slipper IKEA att betala
skatt! Alla IKEA-företag är samlade
under ett moderbolag med säte i
Nederländerna. Denna stats
skattelagstiftning medger
skattebefrielse åt företag, som idkar
välgörenhet. IKEA är registrerat
som arkitekturens välgörare. Smart
så det förslår.

Särskilt smart är däremot inte
skyddsnätet till hängränna, det
håller jag med om. Kanske du
skulle göra ett försök!

Nej, vad är surstek? Och vad tar du
dig till med fransyskan?

Jo, jag har sett filmen med Greta
Garbo som Kristina. En typisk
Hollywood-produkt, gjord enligt
maximen: vad säljer bäst.

Är kommersialismen förenlig med
etik och moral kan man fråga. Njä,
knappast när det krisar. I kampen
för överlevnad tillåter man sig det
mesta. Alltid detta destruktiva
krigande!
Ebbe

E0519-2
Jag uttryckte mig nog litet ensidigt
om kommersialismen. Den har även
sina förtjänster. Understundom
sänder jag en tacksamhetens tanke
till de företag, som förser mig med
ting, vilka underlättar mitt leverne.
Och flertalet företagare är säkert
inte sämre människor än andra.
Dock sker det många övertramp på
k:s område. Det var förmodligen
med tanke på dessa, som föranledde
mitt “utbrott”. Nu hör det också till
saken, att affärsverksamhet är en
form av ekonomisk krigföring,
vilket förklarar en hel del.
Ebbe

A0520
0 - 0

Ditt “utbrott” var väl ungefär det
samma som de flesta människor kan
tänkas komma med. Du - liksom
majoriteten av mänskligheten - har
väl aldrig personligen provat på vad
företagande vill säga. Och så länge
detsamma gäller för allt mediafolk
och politiker kommer den svenska
inställningen till entrepenörer att
gälla. Läs “Svenska för invandrare”
eller lyssna till vår
arbetslöshetsminister Karlsson!
Eller läs om hur uppfinnare
behandlas i detta land.

Självklart tycker jag inte synd om
några småsparare! Jag hör till dem
som anser att man har ansvar för
sig själv och sina val. Begriper man
inte att aktier kan gå upp eller ner i
pris - ja då ska man inte ge sig in
på den marknaden.

Livet handlar egentligen om att ha
tur eller otur. Tur att födas smart -
otur att födas dum. Tur att förbli
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frisk - eller otur att drabbas av
allehanda sjukdomar. Så kan man
fortsätta hur länge som helst. Det är
som Naturen - en strid på liv och
död.

Med fransyskan gör jag en
Burgundergryta. Tänk dig ett nökött
som smälter i munnen, i en sås som
är mustig och smakrik och som
lämnar en eftersmak som gör att
man äter mer än vad som är nyttigt.
Det du!

Innan jag säger något om surstek
skall jag prova först.

Just nu har jag kläckt en idé som
trångbodda kan ha bruk av. Men
inte tänker jag försöka göra något
kommersiellt av den - bara tillverka
för eget eller t ex barnens behov.

Vad sägs om en bokhylla som
sticker ut 11 cm från väggen och
som man kan förvara alla typer av
böcker i? Pia & Kjelle behöver en
sådan i köket. Kamprad skulle få
idén gratis om jag orkat tala om det
för honom.
/alf

E0520
c2-c3.

Nåja, ingen tvingas väl att bli
företagare. Det är ju heller inte
fråga om något oegennyttigt arbete -
man arbetar åt sig själv och för egen
vinning. Dessutom produceras
mycket skräp, som är till skada för
både människa och miljö.

Men visst finns det entreprenörer/
företagare som lämnar goda bidrag
till välfärden. De utgör en brokig
skara, som man inte kan skära över
en kam.

I kväll har vi tittat på Eurovision
Song Contest 2006. Nå, så mycket
till melodier är det inte. Knappast
någon kan väl bli en schlager. Om
jag så döda mig, skulle jag inte
kunna vissla någon av dem. Men
jag tror, att tävlingen kan bidra till
förbrödringen i Europa. Särskilt
därför är den av värde.

Du verkar road av matlagning.
Brukar du titta på TV-kockarna?
Någon favorit?
Ebbe

A0521
a7 - a6

Alldeles riktigt - ingen tvingas att
bli företagare. Ingen tvingas försörja
sig själv, ta ansvar för sig själv. Det
gör pappa Staten. Och visst är det
bättre med överstatlighet fullt ut.
Där Staten bestämmer vad som
skall produceras, där det är klart
vad som är skräp och vad som är
goda bidrag till välfärden. Och den
som arbetar för sin lön utför ju
naturligtvis oegennyttigt arbete och
gör det inte för egen vinnings skull.
Men dessa djävla företagare....

Nåja, alla är inte lika dåliga. Man
borde naturligtvis göra en lista och
betygsätta dem. Undersöka vad de
producerar och bestämma om deras
produkter är godkända eller
underkända.

Ack ja.

Nej, jag ser sällan på TV. För
närvarande Krönikan, Vita huset,
ett och annat vetenskapsmagasin,
något nyhetsprogram varje dag.
/alf

E0521
h2-h3.

Nu diskuterar du inte längre - utan
raljerar. Jag droppar ämnet t v.

Jag blev nyfiken på din 11
centimeters bokhylla. Berätta!

Om du inte såg Eurovision Song
Contest kan jag berätta, att även om
det inte var så mycket bevänt med
melodierna, så var det great show
med många vackra, höftvickande
flickor. Fan/Gud vet om de inte
borde stämmas för hits mot
folkgrupp!
Ebbe

A0522
Lc8 - e6

Klart jag raljerar! Inte orkar jag
diskutera marxism och kommunism
- jag trodde att dessa läror var
förpassade till historien som
dyrköpta misslyckanden.

Det låter bra - stäm dom bara för
hits mot folkgrupp! Alltid blir det
lite kul ståhej kring
meningslösheten i TV.

Hyllan skall jag nog redovisa när
jag orkat rita upp den och eventuellt
också tillverkat den. Men f n orkar
jag knappast utföra något vettigt
arbete - jag vet inte vad som hänt.
Kanske är den svarta brunnen
djupare än vanligt.

Fast idag hade jag en oväntad tur -
det började regna omedelbart efter
det att jag klippt gräsmattan. Stor
förvåning utbröt.
/alf

E0522
Sg1-f3.

Haa ska du ner i den rälia brunnen
å gorra? Kravla di genast opp igen,
paug!
Ebbe

A0523
Le6 x d5

Naj, ja tror ja stannar här nere ett
tag te.
/alf

E0523
Dd1-d5.

Jaja, alla har vi våra preferenser.
Idag inträffade något märkligt (eller
kanske inte så märkligt): Börsen
steg med 5,5%. How comes? Min
teori är, att de stora aktörerna fick
kalla fötter. De blev ängsliga för
vad de hade ställt till med.
Småspararna kunde råka i panik
och resultatet kunde bli, att börsen
hamnade i fritt fall. En katastrof
inte minst för dem själva. Så av de
ca 150 miljarder de tagit hem
pyttsar de tillbaka kanske hälften.
Smart: vinsten är god och Börsen är
räddad för framtida spekulationer.
Ebbe

A0524
Dd8 - b6

Själv har jag inga teorier om varför
Börsen gick ner eller varför den
gick upp - lika lite som man kan
veta något om människans märkliga
uppförande i olika situationer.
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I dag köpte jag en liten bok: För
herr Bachmanns broschyrer av C-J
Vallgren. Nu har jag haft en rolig
timme med det mest vettlösa
angrepp på Sverige som jag
någonsin läst. Vissa avsnitt är helt
obetalbara, t ex hans sklidring av
TV-Sverige eller av mordet på
statsministern. Likaså är har han en
underbar beskrivning av Jan
Gullejos författarpersonlighet.
Köp den - 41:- i pocket.
/alf

E0524
Grattis på födelsedagen!
b2-b4.

Börsen igen: varför kan man inte få
veta, vem som gjorde de stora
utförsäljningarna av aktier i
måndags?! (Börsvärdet sjönk med
135 miljarder!) Inte kan det ha varit
småspararna i varje fall.

Nu har jag (du också?) läst ut
Silvermasken, Peter Englunds bok

om drottning Kristina. Mycket
intressant. Hon var tydligen en
remarkabel kvinna.

Den där “vettlösa” boken som du
rekommenderar: är den seriös? Ska
man ta den på allvar?

Vi hade planerat fara till Undenäs
som i morgon. Men vädret gör nog,
att vi får vänta till fredag.

Nu ska jag komponera en V75:a.
Nya satser - nya förluster. Hm.
Ebbe

A0525
Sc6 - e7

Går man in och tittar på de avslut
som gjorts under en börsdag, så ser
man att det för vissa aktier bara är
småsparare som säljer. För PEAB t
ex gäller att en börspost är 200 st,
och det finns mängder med avslut
som handlar om 50, 100, 200.
Några enstaka på 1000 och mer.

En börspost för Ericsson är 1000 st,
och den minsta affären handlade om

50 st. Men visst - det fanns också
åtskilliga affärer på 100000 och
mer.

Nu får man förstås bara reda på
bankernas namn - inte namnet på
deras kunder. Min tro är att det är
småsparer som ställer till det med
sina panikrektioner. De stora, som
lever på detta, håller hela tiden på
att köpa och sälja för att helst ta
hem vinster.

Det är som att spela på hästar - det
finns de som lever på det, har det
som heltidssysselsättning, och det
finns de som gör detta möjligt.

Nej jag har några kapitel kvar om
den märkliga Kristina.

Seriös? Det han kritiserar -
avundsjukan, självhävdelse,
storhetsvansinne, hyckleri osv är
seriöst nog. Och det som ger det
hela så roligt är språket - den totalt
hatiska, ironiska, infama, djävulska
formen för kritiken. Om man nu

Internet mail Ebbe - Alf maj 2006

MEA0605.DTP

8



orkar läsa till slutet. Jag gjorde det.
Leve mig.
/alf

E0525
Dd5-d2.

Idag har jag sett inte mindre än
tre(3) fantastiska filmer: först
Äppelkriget, sen Wag the dog och
till sist Tea with Mussolini. Har du
sett dem? Mycket, mycket sevärda!

Vårt körsbärsträd står i blom
(bifogar bild). Egentligen är det
Ingers. En gång för många år sedan
grävde hon upp ett rotskott på
Revingehed med sina bara händer
och en tesked!

Få se om vi kommer iväg i morgon.
Vädret verkar ju inte bli mycket
bättre. Men Inger envisas. Hon har

tagit ledigt på måndag, så vi är
kanske inte tillbaka i Osby förrän
måndag kväll.
Ebbe

A0526
d6 - d5

Äppelkriget har jag sett ett antal
gånger. Wag the dog är jag osäker
på. Handlar den om en familj med
ett spädbarn, en barnflicka som
försöker stjäla barnet, en neger (får
man använda detta ord numera)
som blir anklagad för något? Om så
är har jag sett den en och en halv
gång - för länge sedan.

Mussolini - icke.

Mycket vackert träd! Och tydligen
fungerar kameran bra med skarpa
bilder.

Fick mail i dag från barnbarnet
Julia i Malmö. Hon var stolt över att
ha skapat en egen hemsida om
Harry Potter, denna ungdomens
favorit. Frida i Stockholm är
likadan - älskar H. P.

Du kan väl glädja flickan Julia
genom att besöka sidan och skriva
något i gästboken. Tydligen har hon
bara hållit på några dagar med
arbetet, så det måste det ha blivit
mycket enklare sedan jag började.

Länken:
http://www.freewebs.com/
harryhogwarts1/

Vädret, ja. Precis när jag skulle ut
och gräva i den satans jorden
började det regna. Så fort jag hade
varit inne i tio minuter så sken
solen. Djävla väder. Nu kan det
hålla sig utomhus.
/alf

E0528
e4xd5.

Har just kommit hem. Mycket trött
och sömnig.
Ebbe

A0529
Ta8 - d8

Ja, ja. Så går det när man måste ha
persedelvård på två platser. Och
inte äter du riktiga mediciner heller.

Jag roade mig med att räkna ord i
nyhetssändningarna. De vanligaste
hade DÖD- i ordstammen, KNIV-
och VÅLD- låg också bra till. Så
det är väl lika bra att inte se på dom
programmen heller.

Däremot finns det enhel del bra
saker på Kunskapskanalen och UR -
när det gäller teknik och vetenskap
har SVT inte så stor chans att
vänstervinkla allt som när det gäller
exvis historia.

Vet du vilka fantastiska savanter det
finns?

Börsen håller på att repa sig - det
gör den alltid på lång sikt.
/alf
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E0529
Lf1-c4.

I brist på ord (“söka efter levande
ord - ack möda”) sänder jag dig en
bild bifogat.
Ebbe

A0530
e5 - e4

En otroligt vacker bild! Jag antar att
du har en fotoskrivare som gör
riktiga bilder av skönheten? Jag får
kontra med en mera dämpad vy från
mitt fönster.
/alf

E0530
Sf3-h2.

Lampan slocknade. Jag försöker
skriva till skenet av en ficklampa.
Ebbe

A0531
Db6 - c7

Ni har det inte lätt i Osby... Inga
glödlampor? Proppen gått åt
helvete? Fotogenlampa?

Nåja, så går det när man köper grön
el.
/alf
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E0531
Sh2-g4.

Golvlampan, enda ljuskällan i
rummet, är trasig.

Även här gör regnet, att det blir
litet si och så(!) med vårbruket.

Nu läser jag Franzéns bok om
Mozart, fantomen.

I övrigt har jag just inte mera att
berätta för stunden.
Ebbe
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