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E070101
Hej - och god fortsättning på det
nya året!
Da4xb3. Du slår med Tornet:
Tg3xb3. Jag igen: b7-b5.

Hoppas du har haft ett bra
nyårsfirande. Du blåste väl inte av
vägen på hemfärden? I kväll råder
orkanvarning.

Vad som är lagligt och vad som är
olagligt bestämmer lagstiftaren. Det
blir liksom ett Moment 22-
resonemang.

Vad gäller din andra fråga: Börsen
utger sig väl inte för att vara rena
lotteriet? Hur många har inte blivit
förda bakom ljuset av smarta
börsmäklare.
Ebbe

A070102
Sc2 - e3

Jo det var trevligt hos Gun och
Sune. Mycket mat, god mat och dito
dricka. Sune har köpt en Lexus,
som han var mycket stolt
över.Begagnad och bara 430 000:-
... En fantastisk bil.

Jag begrep inte hur en lag kunde ha
med moment 22 att göra. Lag eller
lagar som reglerar
finansmarknaden, alltså. Du får nog
förklara närmare.

Är man så dum att man blir lurad
av börsmäklare är det naturligtvis
beklagligt på samma sätt som det är
när man blir lurad att köpa lotter,
satsa på hästar, handla på Blocket,
svara på mail om vinster, osv..
Dock anser jag att Börsen är ett
betydligt ärligare forum att hålla sig
till.

Sen anser jag också att varje
människa har ansvar för sig själv
och för sitt handlande.

Det var väl inte du som sände ett
nyårskort via nätet? I så fall
raderades det av F-Secure eftersom
det innehöll virus.
/alf

E0102
Lf5-e6.

Nej, det var inte jag som sände
nyttårskort över nätet.

Nej, jag får erkänna att mina
senaste resonemang inte har varit
glasklara precis. Det verkar som jag
nystat i tanketrådar utan direkt
samband.
Ebbe

A0103
Td1 - g1

OK. Hur har det gått för dig på
hästspelmarknaden det senaste året?
Står du på vinst eller förlust?

Hörde på radio om Percy Barnevik.
Han arbetar för en organisation
Hand i Hand och skänker
motsvarande 2 miljoner i månaden
för att låna ut till entrepenörer
bland fattigt folk - efter ungefär
samma idé som senaste
nobelpristagaren. Jag tyckte alltid
att man jagde honom orättvist då för
några år sedan, och idag vägrar han
att svara på frågor om sin pension.

http://www.aftonbladet.se/
vss/nyheter/story/0,2789,139580,00.
html

Aftonbladet har stigit ett snäpp i
min aktning...
/alf

E0103
Le6xh3.

Lexus fantastisk. Hurså? Vad har
den för finesser?

Jag har förlorat ett par tusen på
travet senaste år. Kommer nog att
sluta med det spelet.

Funderar på att sälja mina
aktiefonder igen. Börsen har alltid
varit lönsam på lång sikt. Men i vår
ålder får ju Börsen ett ganska kort
perspektiv.
Hur tänker du?

Idag har jag rensat hängrännorna -
igen. De kan bli min död.
Ebbe

A0103-2
Se3 x d5

Detta i all hast. Lexus? En bil som
kostar 590 000 ny borde ha en del
finesser. Återkommer.
/alf

E0104
Lh3-e6. Den där hästen borde jag
ha slagit (fy!) tidigare.
Ebbe

A0104
Sd5 - f6!!!

Naj, den kusen skall du inte få slå.
Vilken svart ruta skall du gå till?

I dag sjunker börsen - det gillar jag.
Men nu har jag så mycket att göra
så jag hinner inte bevaka den.
/alf

E0104-2
Det får nog bli Kg8-g7.

Gillar du att börsen sjunker?!
Ebbe

A0104-2
d4 - d5

Jo, när börsen sjunker kan man gå
in och köpa billigt. Och när den sen
stiger säljer man dyrt. Därför är det
lika bra hur det än går - om man nu
lyckas utnyttja dalar och toppar.
Och det gör man ibland....
/alf

E0104-3
Le6-f5.

Har suttit och sett filmen 1900 tills
nu. En burlesk film. Och stundtals
en mycket otäck film. Såg du den
kanske också?
Ebbe

A0105
Tg1 - f1

Nej du, jag såg på TV om
Wallenberg och Den Undre
Världen. Sen var det tid att arbeta
igen till 23.30 innan jag var klar
med konvertering av en jätteritning
för PEABs räkning. Det var en tung
dag i går.

Troligen blir det lika jobbigt i dag -
det skall bli skönt med helg så jag
hinner tillverka en sats
Brukspatroner..

Undrar om Börsen är öppen i dag?
/alf
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E0105
Lf5-c8.

Nu ska jag passa på att gå ut i solen
ett tag.
Ebbe

A0105-2
Tb3 - f3

Nå, var det skönt i solen?

Här har man inte tid med sånt. Här
gäller det bara att jobba som en
romersk slav. Nåja, nästan. Jag trivs
bra med slavgörat.

I kväll skall jag se på en nyköpt
DVD - Alexander den store.
/alf

E0105-2
Lf8-c5. Nu då!

Solen hade gått i moln, när jag väl
kom ut.

Var Alexander så “stor” som det
sägs?
Ebbe

A0106
Sf6 - e4

Det beror väl på hur man definierar
storhet. Ofta är storheten kopplad
till hur duktig vederbörande är på
att erövra andra länder. I den
bemärkelsen var han jättestor. Men
Alexander hade andra egenskaper -
han var mycket intelligent, tolerant,
vidsynt och klok - ett geni på
många områden. Och det var
samtiden som kallade honom
STOR. Jag anser att det är en helt
riktig beteckning efter allt jag läst
om honom.

Drömmarfolket har naturligtvis
andra definitioner på vad som är
STORT hos människor.

I dag blir det mest Brukspatroner,
bokköp, deklarationsplanering, lite
CAD och så vila. Jag åker nog på
en riktig skattesmäll - har haft för
hög omsättning och köpt för lite.
Men Börsen får väl ordna lite kulor.
Man får ju behålla 70 % av vinsten
- väldigt lite skatt för att vara i
Sverige.
/alf

E0106
Lc8-b7. Nu är det bara själva
mattställningen som är intressant.
Ebbe

A0107
Tf3 x f7!!!!

Tja, vi får väl se hur det går.
/alf

E0107
Kg7-g8. Nu väntar jag bara på
dödsstöten.
Ebbe

A0107-2
Se4 - f6!!!

Såvitt jag kan se måste du gå till h8
och då flyttar jag
Tf7 - h7 matt.
Men du hittar kanse någon lösning -
jag ser så dåligt numera. IAnnars är
det du som har vit i fortsättningen.
/alf

E0107-2
Kg8xf7. !!?
Ebbe

A0108
Tala om schackblindhet!! Jag
skäms. Nåja, jag försöker igen, men
det blir du som får spela svart även
i fortsättningen!
Sf6 - d7!!!!
/alf

E0108
Kf7-g7.
Tänk vad mina pjäser stod lägligt!
Jag förmodar att du slår Tornet:
Sd7xb8.
Jag igen: Lb7xd5. Tveksamt om det
är svart vinst. Remi kanske.
Ebbe

A0108-2
Tänk vad det kan ändras snabbt!
Tf1 - d1
Du har tre bönder att slåss med och
i detta läge bör de ge utdelning.
/alf

E0108-2
Lc5-e3!!

Mycket, för mycket, TV har det
blivit i kväll: Wallenbergs,
Kommissarie Lynley och så Rom -
öppen stad. Samma för dig?
Ebbe

A0109
Kc1 - c2

Nej du. Så mycket TV står jag inte
ut med. Wallenbergs såg jag -
mycket bra. Sen fanns det annat att
göra. Lynley är så ojämn. När en
spökskrivare bara får lov att göra en
såpa med de kända personerna, blir
det ofta skräp - som det blev gång
nr 2. Den här gången följde man
författaren historia - såg jag när jag
var inne fem minuter och kollade.
Lite bättre - men figuren Lynley är
osannolikt otrevlig mot Havers.
Undrar just om författarinnan hatar
karlar?
/alf

E0109
Ld5-c4.

Orkar inte kommentera något idag.
Även jag har mina svarta hål.
Ebbe

A0110
Sg8 - d7
- är inte det ett glädjande drag?

Och nu skall du inte sitta där nere i
hålet (jag brukar titta i en brunn! )
och inte ha något att kommentera.
Titta upp över kanten och spana in
något riktigt raffigt. Carl Bildt, t ex.
Eller blockaden mot Lettland.

Go HOME!!! Eller facket i
Göteborg.

Och strax - halv två kan du se på
Ladykillers!
/alf

E0110
Le3-f4. (Du avser Sb8-d7)

Jag har faktiskt just sett Ladykillers.
Jo, mycket rolig!
Ebbe

A0111
Td1 - e1
Jag har tydliga problem med
alfabetet.

Nu hoppas jag att du har kommit
upp ur ditt svarta hål - för nog
hjälper en film som Ladykillers?

Den är fantastiskt bra - jag tror jag
har sett den minst två gånger. Från
början i svartvitt, nu uppiffad med
färg.
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Nere hos Sune såg vi Eva Rydberg i
en verkligt bra föreställning med
duktiga artister. Jag hoppas att
också du såg den. Vid ett tillfälle
skrattade jag så jag fick ont i magen
- när Eva sjöng utan ord, bara
mystiska ljud. Det var komik i
världsklass, åtminstone i mina
ögon, och sällan har jag skrattat så.

Klockan är nio och Börsen skall
öppna. Det är alltid lika spännande.
Vinna eller förlora? Hittills i år står
jag på plus 4800 i rena pengar så
jag är nöjd.
/alf

E0111
Kg7-f7.

Jo, Eva Rydberg är en durkdriven
komiker, som ofta lockar till skratt.
Dessvärre såg vi inte den första och
kanske bästa delen av
föreställningen. Den krockade
nämligen med ett annat program på
grannkanalen. Och eftersom vi är så
där lagom roade av buskis, valde vi
bort. De där ständiga
förväxlingskomedierna är ju också
till förväxling lika varandra.

Betr Nils Poppe förföll han på slutet
alltför ofta till ett slags gubbsjuk
underlivshumor, vilken jag fann
pinnsam - inte minst med tanke på
att det var fråga om
familjeföreställning. Men den drog
ner många skratt, så Poppe kände
nog sin publik.

Katarina Mazetti håller på med en
fortsättning av Grabben i graven
bredvid. Den lär ha fått
arbetsnamnet Korna i lagårn
bredvid.
Ebbe

A0112
Sd7 - c5

Snart ger jag upp det här partiet.
Det blir bönderna som kommer att
avgöra, och där har du chans att få
en ny dam så småningom. Men jag
får väl traggla lite till.

Senaste Eva Rydbergföreställningen
skilde sig markant från tidigare,
tyckte jag. Även om det var
förväxlingskomedi, så var musiken,

artisterna och regin bättre. Någon
buskis upptäckte jag inte - fast jag
är bara amatör på teater o dyl.

Börsen blir roligare och roligare för
varje dag.
/alf

E0112
Lc4-e6.

Kanske föreställningen i fråga går i
repris? Vad hette den i år?

Missförstå mig nu inte betr Nils
Poppe: jag tyckte mycket om hans
filmer.

Men börjar inte Börsen bli riskabel?
Är det inte risk för att de stora
aktörerna snart passar på att ta hem
vinsterna? Säljhysterin sprider sig
och aktiekurserna faller som stenar.
Ebbe

A0112-2
Kc2 - c3

Tyvärr vet jag inte vad
föreställningen hette, men det var
en kopia av någon äldre, populär
variant - nu hittade jag på nätet:

På nyårsdagen visar så SVT årets
sommarlustspel från
Fredriksdalsteatern. 1700-talets
Venedig är skådeplatsen för det
musikaliska lustspelet Herrskap och
tjänstehjon som bygger på
klassikern “Il Servitore di due
padroni” skriven av Carlo Goldoni
år 1745. I rollerna syns bland andra
Eva Rydberg, Ulf Brunnberg, Ewa
Roos och Sanna Ekman.

Tydligen går den inte i repris.

Du har en lite underlig uppfattning
om Börsen. Om du i stället för att
koncentrera dig på folket som
handlar, tittar på typerna av aktier
som finns, så skall du se att det
finns väldigt många typer med olika
egenskaper. Från de gamla, stabila,
som hela tiden tjänar mycket, och
delar ut mycket - typ Investor - till
de verkliga nykomlingarna med nya
uppfinningar - de som bara förlorar
pengar i början men som helt
plötsligt blir vinnare eller går i
konkurs. Mellan dessa ytterligheter
finns alla aktier i olika brancher

med olika möjligheter - som alltid
är det kunskap som vinner.

Jag menar att vem som helst som
lägger ner lite tid på att följa alla
nyheter som kommer in under en
dag, läser analyser av företag och
drar de rätta slutsatserna - och
dessutom har t ex 100 000 att röra
sig med - han kan snabbt tjäna
pengar på Börsen. Bara genom att
köpa och sälja. Och faktiskt oavsett
om Börsen går upp eller ner.

För övrigt är det bara pengar, och
det man har i fonder och aktier är ju
sådant som man egentligen inte
behöver.
/alf

E0112-2
Kf7-e7.

Medger bristfälliga kunskaper om
Börsen. Men det scenario, som jag
beskrev, har väl inträffat flera
gånger?
Ebbe

A0113
Sc5 - d3

Alternativt har jag tänkt att ta din
häst, men det här verkar skojigare
eller kanske dummare.

Visst har du rätt om att Börsen
kraschat flera gånger, men det jag
opponerar mig mot är hur du ser på
orsaken. Det verkar vara någon
sorts konspiration; rika snubbar
manipulerar marknaden för att lura
alla små- och medelstora
aktiesparare. Det är inte så det
fungerar.

I stället är det människans dumhet -
att inte lära av erfarenheten. Det är
likadant varje gång det blir
översvämning, snöstorm, blixthalka
- man har glömt att det KAN hända
och är inte förberedd.

Börsen beskriver hur förtag värderas
av marknaden, dvs alla som agerar.
Ibland finns det en tendens till
övervärdering, ibland tvärtom. När
IT-bubblan sprack för några år
sedan och kurserna rasade, var det
just värderingen som blev fel.
ALLA företag blev övervärderade i
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den allmänna yran men mest
IT-företagen. När sen bubblan
sprack och man förstod hur det var,
försökte alla på en gång rädda sina
pengar, och helt plötsligt blev vissa
företag (IT) rätt värderade, och
andra (industri t ex) mycket
undervärderade.

Ser du på de senaste tre åren, har
börsen stigit ganska sakta för att
öka kraftigt under 2006. Men ser du
sedan på siffrorna för företagen -
PE-tal m m - så är de flesta inte alls
övervärderade f n.

Skall jag spå något om kommande
år, så blir det en ganska stabil
värdering framöver, med en och
annan svacka.

Och skulle det bli någon panik på
börsen, så är åtminstone jag beredd.
Inga lånade pengar, inga pengar
som jag behöver. För ett år sedan
var min depå på Avanza värd
187000. Under 2006 sparade jag
och flyttade över 169 000. Men
värdet idag är 520000:-.
Mellanskillnaden är mycket större
än Börsens uppgång på ett år så
visst har jag haft roligt under tiden!
/alf

E0113
Lf4-g3. Tror du fortfarande på svart
vinst? Det gör inte jag.

Nu ska vi se en fransk film, som
börjar 0.20 på TV1.
Ebbe

A0114
Te1 - h1

Det blåser visst i Osby?
/alf

E0114
Lg3-h4.

Jo, men än har vi inte blåst bort.
Hur har ni det i Eksjö?

Reflexion: El-nätet borde vara
samhällsägt. En så viktig
infrastruktur borde ej utlämnas åt
marknaden. Eon är nu till stora
delar tyskägt. De tyska aktieägarna
har nog inget större intresse av att
ex-vis satsa miljarder på att gräva
ner el-kabel i Sverige.
Ebbe

A0114-2
Kc3 - d4

Oavsett vem som äger nätet så
måste vederbörande väga kostnader
för att reparera mot kostnaden för
att gräva ner kabel. Så jag tror inte
det blev någon större skillnad.
Staten kan ju i stället genom lagar
reglera kostnaden för strömbortfall
så att det blir attraktivare för
nätägare att gräva. I Eksjö är det
Eksjö Energi som äger nätet - ett
litet bolag - och här har det inte ens
blinkat. Fast det blåser inte mer än
22 m/sek.
/alf

E0114-2
Le6-c4.

Nu har stormen här bedarrat. I
morgon ska jag kolla ev skador.
Ebbe

A0115
Börjar bli hopplöst detta, men
Sd3 - b2

En märklig dag, denna måndag.
Har sålt 4 cadprogram, fixat en
applikation till PEAB, kollat Börsen
(en av mina gamla aktier steg från
62 öre till 1:40) och försökt att ta
reda på varför Landstinget fått för
sig att dom skall lägga ett
industrikök mitt i ett villaområde,
där jag bor. 9 meter hög, 35 m bred
och 45 m lång. På måndag är det
stormöte där dumma planerare skall
få förklara sig. Tänk dig att leva i
ett ständigt matos från fläskkorv,
rotmos, kåldolmar, grisfötter ochh
annat - os som sprids med stora
fläktar och bullrar värre än
vindkraftverk.

Nu är jag dödstrött, men det dröjer
innan det blir öl och vila.
/alf

E0115
Ke7-e6. Är det moget för remi?

Industrikök? Ska man serva
industrierna i Eksjö med mat, eller
ska den stoppas i konservburk?

El-nätet igen: Nog låter det tossigt,
att livsviktig infrastruktur ska vara
beroende av tysk (Eon) och finsk
(Fortum) affärsverksamhet!

Mycken agitation för Starta eget.
Jag är litet skeptisk. Vad är det vi
saknar, och vad ska produceras?

Vidare lär det vara mycket skojeri
och missbruk med starta-
eget-bidragen. Men de skapar
förstås sysselsättning åt byråkrati,
advokater, etc., vilket håller
konsumtionen uppe, så att det kan
rulla på.
Ebbe

A0116
Sb2 x c4
Möjligen tar du med bonden b5 x c4
och i så fall
Th1 - f1

Köket skall förse en massa sjukhus
med mat på det krångliga sättet -
man lagar mängder med rätter en
dag, fryser ner och kör ut det till
kunden nästa dag. Det blir dyrt,
bullrigt och jobbigt, men eftersom
det är Landstinget som bestämmer
är det andra saker som spelar in.
Pappersföretagare kan man lura till
vad som helst.

Det verkar som om du bara gillar
offentlig verksamhet - inte
uppmuntra egenförstagare, inga
privata ägare till infrastruktur.
Undrar just vad ytterligheten till
denna riktning heter.
/alf

E0116
g5-g4.

Jag är ingen allvetare, dock ganska
övertygad om att det för
demokratins skull är väsenligt, att
infrastrukturen är i samhällets ägo.
Om allt är till salu, blir demokratin
en chimär. Vi ser på sina håll, hur
andra aktörer kan ta över
kommandot: som storkoncerner,
religioner och fackföreningsrörelser.
I dylika förhållanden är det synd om
“den lille mannen”.

Det ännu ej indoktrinerade barnet
säger: Kejsaren är ju naken!

I vår kejsarlösa tid säger barnet:
Detta är ju knapp(knäpp-)ologi!
Detta är ju i grunden idiotiskt!
(Knäpp knappen, 254 Gryhnjedmy!)
Ebbe
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A0117
Sorry, det var så jäktigt i går att jag
glömde maila mitt drag
Tf1 - f8

Tänkte att du skulle få en bra chans
att vinna det här partiet...

Det blir nog lika jäktigt i dag - i
alla fall börjar det bra med nya
önskemål från PEAB m m.

Jag begrep inte alls kopplingen
mellan demokrati och statligt
ägande. Är inte USA en demokrati?
Var inte Sovjet en diktatur?
/alf

E0117
c4-c3.

En presidentvalskampanj i USA
kostar några hundra miljoner dollar.
Pengarna kommer ifrån sponsorer.
En av Buch´s största sponsorer var
vapenindustrin. Resten kan du
räkna ut själv!

Man får skilja på kommunism och
Sovjetunionen. Ideologin kortfattat:
Arbetarklassens elit gör revolution,
tar makten och proletariatets
diktatur proklameras.
Produktionsmedlen socialiseras. När
läget stabiliserats ska staten
succcessivt avskaffas. Så skedde ej i
Sovjet. Revolutionen förråddes.

USA:s demokrati imponerar föga.
Lika litet som Sovjetunionens
kommunism.
Ebbe

A0118
I dag har jag vid flera tillfällen
försökt hitta en lösning som skulle
kunna ge remi i pågående spel. Det
går inte. Jag kan inte hindra dig
från att få en dam och därfär ger jag
upp och börjar som vit med
Sg1 - f3

Beträffande dina åsikter om USA
och Sovjet tycker jag inte att det
lönt att kommentera dem - de är för
extrema för mig. Vapen industrin
bestämmer vem som skall bli
president? Revolutionen förråddes
beklagligtvis?

Jag kan bara skaka på huvet.
/alf

E0119
Du ser tydligen mer än jag. Men
OK: d7-d6.

Även jag skakar på huvet: förvånad,
förvirrad, ledsen, bedrövad -
uppgivet. Är det jag som har förstått
nada, som fått allt om bakfoten?

Har du läst boken eller sett filmen
JFK? Den berättar om åklagarens
utredning av mordet på Kennedy.
Den ledde till att det
militärindustriella komplexet måste
ha haft med mordet att göra.
Kennedy planerade att dra USA ut
ur Vietnamkriget, en minst sagt
lukrativ affär för vapenindustrin.

Nå, det gick självfallet aldrig att
leda till bevis i domstol.
Etablissemanget var för starkt.

Rättsväsendet har en nästan omöjlig
uppgift i ett korrumperat samhälle,
där allt är till salu. Brottslighet
utövas ofta av kollektiv.
Medlemmarna känner lojalitet
endast mot gänget, klanen, gruppen,
klassen. Samhället/staten uppfattas
som fiende. De ställer upp för
varandra som vittnen/alibin och kan
under ed bedyra de åtalades oskuld.

Jag såg en gång en film, jag tror
den handlade om italiensk maffia.
Bakom domstolsbyggnaden satt ett
gäng “vittnen” som var till salu.

I dagens Sydsvenska kan du läsa
mer om USA-maffia på sidan B5:
Budbäraren blev offer.

Till Sverige. Mona Sahlin blir
förmodligen ny partiledare för
socialdemokraterna. Jag håller med
Göran Greiders kritik av valet. Se
dagens Sydsvenska sidan A5. Man
borde satsat på ett nytt, fräscht
namn, som inte var så förbundet
med de senaste 15 årens
misslyckade politik. Självkritik och
nytänkande är nödvändigt. Undrar
om inte Hillevi Larsson i Malmö
hade varit ett bättre val.

Vi har ingen TV-bild. Snöslask på
parabolen.

Jag känner mig inte riktigt kry.
Sover dåligt, etc. Jag vet inte om jag

är den inbillade sjuke - eller den
inbillade friske.
Ebbe

A0119
b2 - b3

Önskar jag hade mer tid för att
svara dig. Men kort:

Varför tror du att du kan se så
många filmer och läsa så många
böcker om maffia, kriminalitet, usla
presidenter, korruption osv om
förhållanden i USA och andra
demokratier och praktiskt taget
inget om liknande saker från
diktaturer? Tror du att det beror på
att den mänskliga uselheten på alla
områden är mindre i Sovjet/
Ryssland, Kuba, Kina, Zimbabwe,
Burma eller alla andra diktaturer?

Om du försöker rangordna stater
efter dina krav - vilka skulle då
komma bland de bästa?
/alf

E0120
Upptäcker att jag skrev fel vid mitt
första drag: d7-d6 skulle vara
d7-d5. Du känner till min öppning
vid det här laget: på det skulle följa
Lc8-f5.

Nå, om du inte godkänner min
korrigering blir mitt andra drag
ändå detsamma: Lc8-f5.

Om en hund biter en man, så är det
ingen nyhet. Men om en man biter
en hund är det en nyhet. Alltså: att
finna diktatur i en diktatur är ingen
nyhet. Men att finna diktatur i en
demokrati - det är en nyhet.

Rangordna stater? Du överskattar
grovt mina kunskaper om världen.
Kan du det?

“Demokratin är en illusion” har
någon tänkare sagt. Kanske ligger
det mer än ett korn av sanning i det
yttrandet.

Men vi behöver inte ge oss över
Atlanten för att finna tveksamheter.
När man läser ex-vis Sven Anérs
undersökningar av mordet på Olof
Palme och Estonia-katastrofen blir
man mörkrädd och undrar hur det
egentligen står till här i landet.
Ebbe
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A0120
Klart jag godkänner d5 istf d6. Jag
undrade just.
e2 - e3

Visst, du har rätt om nyheter.
Kanske jag bryr mig för lite om
nyhter när det handlar om att
bedöma människor, politiker, stater,
osv.

När det gäller att rangordna stater
efter olika kriterier, så finns det
flera organisationer som gör det. Så
i deras tabeller kan man hitta en del
svar.

Du är en idealist, en svärmare,
Ebbe. Som så många andra tror du
att det finns lösningar på problem,
ideella lösningar. Du lider av
människans ofullkomlighet och tror
att det finns samhällen som skulle
närma sig fullkomlighet - om bara.

I alla stater, i alla tider har
problemen varit de samma:
spridningen i intelligens, karaktär,
inriktning hos de människor som
bebor ett område under en viss tid.
Det är alltid samma kamp mellan
ont och gott - beroende på vilka
ledare, predikanter, religioner,
trender osv - som verkat och blivit
tongivande.

Och slutligen- det som skiljer stater
åt är GRADEN av ont kontra gott
för dem som är undersåtar.

Med den filosofin tycker jag att det
är lätt att sätta plus för USA och
minus för alla tidigare sovjetstater.

Även om Marx och Jesus hade
samma grundläggande ideer, så är
dessa ideer döda, omöjliga och ger
maximalt lidande - så länge de
tillämpas på människosläktet.

För första gången på länge har jag
hittat en författare som trollbinder
mig. Just nu läser jag Urkällan av
Ayn Rand. Hon skrev den på
40-talet och den nytrycks med
jämna mellanrum. Den klassas som
kultroman och jag kan till viss del
förstå.
/alf

E0120-2
a7-a6.

I afton har vi druckit vin till maten
och jag blev så sömnig, så sömnig.
Att tänka i kväll är inte till att tänka
på.

Kan du säga något mer om
Urkällan?
Ebbe

A0121
Lc1 - a3

I dag kan du se Eva Rydberg 1305 i
tvåan.

Om Urkällan skulle jag kunna
berätta en massa - att skriva går för
långsamt. Och så finns det så
många andra som skrivit om henne.
T ex P O Samuelsson på sin
hemsida

http://www.nattvakt.com/
aynrand/aynrand.htm

Gör du en sökning på Google så
hittar du massor om henne. Det var
min ögonläkare som gav mig tipset.
Jag köpte de mest kända, Urkällan
och Världen skälvde på Adlibris i
pocket för 59:-/st. De är
skräckinjagande tegelstenar som är
svåra att släppa ifrån sig.
Spännande, ovanliga med ett
blixtrande språk - inte likt något
annat jag läst.

“Medan optimisten sitter och
grubblar över varför allt står så illa
till i världen, tar pessimisten det
onda för givet och gläds åt de ljusa
stunder som finns.” Detta kan man
läsa i gårdagens SvD Under
Strecket. I morgon kan du se resten
via

http://www.svd.se/dynamiskt/
kultur/did_8598193.asp?month=200
7-01
/alf

E0121
Sb8-c6.

Idag har vi som sagt varit i
Helsingborg och sett en
föreställning med Jaques Brels
sånger. Vi älskar att gå på teater.
Det är så sköna, festliga avbrott i
den grå vardagslunken.

Inspelningen av Herrskap och
tjänstehjon mislyckades tyvärr. Det
har strulat sedan vi fick digital TV
och parabol. Jag ska försöka luska
ut, vad jag gör för fel med
inställningen - om det går.

Jag ska försöka hinna med även
Ayn Rand. Men jag har redan en
trave böcker på hög.
Ebbe

A0122
Lf1 - e2

Ja, det gäller att skaffa sig så många
trevligheter som möjligt.

I kväll skall jag på stormöte om
planerna på att lägga ett industrikök
på andra sidan järnvägen. Och
innan dess måste jag fixa lite
uppgraderingar till PEAB. Tråkigt
att det inte är lönt att berätta hur
fantastiskt det är. Men det gäller ju
för all forskning och utveckling -
väldigt få är insatta i speciella
projekt.

Visst var det bättre förr ... jag
menar med vanliga TV-program.
/alf

E0122
Dd8-d7.

Kan inte PEAB själv fixa sina
uppgraderingar om de köpt
CAD-program?

Nu kommer snön och kylan. Minns
du folkskolans läsebok? Totto
vaknar tidigt. Med ett skutt är han
ur sängen och framme vid fönstret.
Oh, det har snöat under natten! I ett
huj kommer kälken och skidorna
fram, etc.
Vad det känns längesen.
Ebbe

A0123
d2 - d4

Nej, PEAB kan inte fixa denna typ
av uppgraderingar - det är bara
Peter Olson och jag i hela världen
som kan hjälpa dem med detta. Och
i kväll skall jag ta fram en demo till
ett stort, fristående programföretag,
GEO, som utnyttjas av alla stora
svenska byggbolag.
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Tänk, jag kommer inte ihåg någon
som hette Totto från min skoltid.
Mina minnen är ytterst
fragmenterade och otydliga. Sen är
det kanske så att jag har så mycket
att ordna i nutiden, att allt gammalt
trängs tillbaka.

I går kväll fick jag i alla fall reda på
att dom skall lägga storköket - 50 m
långt och 9 meter högt - rakt
framför vår tomt på andra sidan
järnvägen. Ett jätteschabrak, som
skall sprida matos och fläktljud över
omgivningen. Jag rigde
Smålandstidningen och tipsade dom
om vad som kommer att hända.
Kanske det är fler än bara
närboende som har synpunkter.

Bifogar en bild, som visar hur det

skall ligga - jag bor vid den gula
markeringen.
/alf

E0123
0-0-0.

Vad heter matos-företaget? Från
vilket håll brukar det blåsa där ni
bor?
Ebbe

A0124
0 - 0

Nannylund ägs av landstinget, som
skall bygga storköket, som skall
förse Eksjös jättesjukhus med mat.

Det blåser nästan alltid från väster -
ibland med lite vridning mot söder
eller norr.
/alf

E0124
Sg8-f6.

Jaha, innebär det att ert hus ligger i
vindriktningen? Hur många meter
kan det röra sig om emellan era
byggnader? Är bygget spikat och
omöjligt att stoppa? När ska det i så
fall stå klart?
Idag har jag skottat snö för första
gången i år.
Ebbe

A0125
c2 - c4

Vårt hus ligger inte riktigt i
vindriktningen, utom när det är
sydvästlig vind. Avståndet är cirka
55 meter. Ännu är det inte spikat
men troligen får landstinget
byggnadstillstånd. Få se vad
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Smålandstidningen kan komma
med. Enligt planerna skall köket
vara färdigbyggt om lite mer än ett
år.

Jag eldar i Hugo varje dag och
skottar vit skit . Det är så vackert,
säger Birgit. Det är klart - slipper
man handskas med skiten, så är den
säkert vacker.

I går fick jag skattebeskedet - varje
månad skall jag betala in närmare
7000:- för firman. Förr hade jag
retat mig på det, nu gör det inget.

I går fick jag också besked från
kirurgen - det blir till att vänta 3 - 5
månader innan en eventuell
operation av det satans bråcket.
Kanske jag försöker på
Sofiahemmet i Stockholm.
/alf

E0125
d5xc4.

Såg du programmet om Google
ikväll? Utgör den en fara, vilket en
del talesmän trodde?

Och så utlovas det massor med snö i
natt och i morgon. Gör en snögubbe
åt Birgit, så blir hon ännu gladare!
Ebbe

A0126
b3 x c4

Nej, jag visste inte om det. Men
Google går i repris i morgon.

Snö är inget att tala om. Däremot
har jag nu läst ut Ayn Rands
Urkällan - 750 sidor. Det är en
omtumlande bok - aldrig tidigare
har jag tänkt så mycket på de
personer som den handlar om, den
filosofi den uttrycker, språket och
bilderna den förmedlar. Den liknar
ingenting annat jag läst.

Jag har tänkt tillbaka på mitt liv,
hur jag handlat i olika situationer
relaterat till olika personer i boken.
Man kan liksom inte låta bli - den
berör på ett märkligt sätt. Boken
handlar mycket om arkitektur i
30-talets USA på ett plan, men på
ett annat är den en lärobok i
objektivism.

Jag kunde inte låta bli att jämföra

med andra böcker. För några
månader sedan läste jag en
berömmande recension över
Drömmaren och sorgen i SvD.
Köpte boken och läste utan att den
berörde mig på något sätt. I går såg
jag den ligga i hyllan och kunde
först inte placera den. Hade jag läst
den? Jo tydligen, Jag bläddrade och
hittade namn som var bekanta och
efter en stund kunde jag erinra mig
en del av handlingen. Också denna
bok handlar om en arkitekt i
Stockholm vid sekelskiftet.
Ingenting fastnade i mitt minne.

Någon har sagt om Ayn Rand och
Urkällan: - Man glömmer den
aldrig. Jag tror det stämmer.

Nu skall jag börja med nästa
tegelsten - 1218 sidor - Och
Världen Skälvde.
/alf

E0126
Sf6-e4.

Du gör mig verkligen nyfiken på
Ayn Rand. Ska be Inger låna hem
Urkällan från Hässleholm; om dom
nu har den.
Och världen skälvde: är det också
Ayn Rand?

Idag var det mycket snö att skotta.
Våt och tung var den också. Det
kändes i ryggbastet. Klarar du av att
skotta med ditt brock?
Ebbe

A0127
d4 - d5

Jo, Ayn Rand har skrivit båda
böckerna. Och det finns väldigt
mycket att läsa om henne på nätet.

Snö och bråck? Tyvärr finns det
inga alternativ - det är bara att stå
ut. Troligen är det ingen risk för att
tarmarna ramlar ut.

I dag har jag försökt ta igen allt det
jag inte hunnit med när det gäller
att sammanställa våra mail. Har
hunnit t o m maj 06.

Jag såg programmet om Google i
dag. Kritiken tyckte jag var löjlig i
stort sätt. Klart att man skall
undvika G-Mail, men är det någon

som tror att andra mailservrar som
Swipnet inte lagrar och säljer det
som dom sparar för reklammakare?

Monopol på böcker? Men det har
väl biblioteken haft tidigare.
Skillnaden skulle vara att massor
med böcker över hela världen skulle
bli tillgängliga för alla. Någon
pratade om ensidigt urval. Han hade
inte begripit att Google och andra
liknande är verktyg. För att slå i en
spik kan man använda olika typer
av hammare. Men vissa är bättre än
andra.

En äldre herre påpekade att
intervjuaren tillhörde det gäng som
för det mesta manipulerade allt som
visas i TV för att ge uttryck för en
viss åsikt. Bra.

Det är väl bara diktaturen Kina som
via Google försökt manipulera sin
befolkning - inte Google själv.
Problemet är väl egentligen
avundsjukan på skickligheten,
intelligensen, penningtjänandet.
/alf

E0127
Sc6-a7. Redan är jag illa ute.

I kväll har det varit Förintelsen för
nästan hela slanten. Först Ninas
resa och sedan Konspirationen. Såg
du dem också? Det känns nästan
omöjligt att kommentera sådan
omänsklig grymhet. Vilka ord ska
man ta till?

En tanke och insikt i
sammanhanget är hur viktigt
maktinnehavet är. Den som har
makten har även
problemformuleringsprivilegiet!
Under hela 30-talet matade
nazisterna världen och tyska folket i
synnerhet med tal om
judeproblemet/judefrågan, när det i
själva verket borde ha hetat
naziproblemet. Det var dom själva
som var problemet!

Det kommer nog att bli litet svårt
att somna i natt.
Ebbe
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A0128
Dd1 - d4

Nej, jag såg inte på TV på hela
kvällen. Läste och lyssnade på
musik. Jag mår illa av att bara se de
nazistiska uniformerna. Och jag vill
hellre må bra.

Visst bestämmer makten vad som är
problemet. Och med skicklig
propagande är det lätt att utnyttja
fördomar och avundsjuka. Det såg
man här i Sverige.

Sov du gott?

Såg du möjligen ett program som
hette HJÄLP! Jag såg de första fem
minuterna, sen slog jag av. Vad
anser du - om du nu såg det?

Antagligen blir jag blind så
småningom - eller kan inte läsa
längre. Så jag har börjat samla på
mig ljudböcker på CD. Man får
hoppas att själva
uppspelningsapparaten finns kvar
om det blir aktuellt.
Kassettbandspelare finns väl
fortfarande men börjar bli sällsynta.

Jag har en massa gamla filmer
inspelade på VHSkassetter. Man
skulle kanske passa på att köpa en
visningasapparat innan dom
försvinner helt.

Nu skall jag fortsätta med vår
korrespondens. Riktigt roligt ibland.
/alf

E0128
Kc8-b8.

Nej, jag såg inte HJÄLP. När och
var gick det programmet?

Varför befarar du, att du kommer
att bli blind? Det ska vi väl ändå
inte tro. Har du läkarord på det?

I kväll är det visst inget särskilt på
TV. Vi kommer nog att spela någon
av de dvd-filmer, som jag har köpt
på sistone.

Nu ropar Inger, att vi ska äta
middag. Innan dess måste jag hinna
med att tända några värmeljus i
braskaminen. Ganska illusoriskt.
Ebbe

A0129
g2 - g4 ..he he, nu får du se upp -
om jag räknat rätt.

HJÄLP!, sk humorprogram med
Stina Ekeroth? gick antingen i 1, 2
eller 4. Det är de enda kanalerna vi
har. Och det är inte mycket att tala
om.

Ingen läkare har sagt att jag blir
blind. Det är mer något som jag
befarar och garderar mig emot - när
det gäller talböcker.

Börsen har varit riktigt rolig i dag.
Just nu är den upp 0,1%, men min
depå säger +3,0%. Det handlar mest
om NFO Sinus, som jag berättat om
för flera år sen.

Jag var med från början och satsade
en hel del på en ny fantastisk
uppfinning - en frekvensomformare
som gav sinusformad ström från 0
och uppåt. En sådan används för att
reglera varvtalet på
växelströmsmotorer.

Jag lånade ut 10000 till uppfinnaren
Ragnar Jönsson i form av en sk
andel och köpte aktier. I början, när
man förstod vilken uppfinning det
var och hur många motorer som
finns i världen, då var optimismen
stor och aktieägare och
andelsinnehavare drömde om
fantastiska förtjänster. Ett tag kunde
man sälja en andel för 300000:-.
Det gjorde inte jag.

Sen har allt gått åt skogen. Alla
konkurrenter har nedvärderat, man
har haft dåliga VDar i företaget,
och töntar lite varstans - när det
gällde att sälja produkterna.

Men patentet var det inget fel på,
och för ungefär en månad sedan, då
aktien stod i 50 öre, kom ett
genombrott. Stora fastighetsbolag
berömde NFO och marinen kom
med en rapport om att bara NFO
och ingen annan kunde användas i
marina sammanhang, t ex på
U-båtar. En mycket positiv rapport.
Så nu under en månad har aktien
gått upp med 400%. Under tiden
har jag sålt och köpt och sålt och
köpt i olika omgångar och tjänat
mycket penningar.

Idag säljs aktien för 3 kronor och
jag vet inte riktigt om jag skall köpa
eller sälja. Då kan man tala om
spänning!
/alf

E0129
he he (avigt skratt). Jag förstår din
munterhet. Vilken knipa! Ser mig
ingen bättre utväg än att offra
Löparen. Således: f7-f6. Du slår
Löparen förmodar jag: g4xf5. Jag
igen: Dd7xf5.

Jo, HJÄLP såg jag litet av och blev
mycket besviken. Hur kan så
välrenommerade skådespelare låna
sig till ett sådant stycke?!

Nå, hur gjorde du? Köpte eller sålde
du NFO Sinus? Hur många aktier
har du? Vad tror du om fonden
Enter Maximal?
Ebbe

A0130
Sf3 - h4

Då har vi samma uppfattning om
humor ibland. Men jag såg att man
skulle visa bl a Eddy Izzard någon
gång denna vecka. Han är enligt
min och Babbens mening den bästa
komikern f n. Så nu gäller det att ha
inspelningsapparaterna igång.

Jag behöll mina 10000 NFO. I dag
rusade de upp till 3;20 som mest ,
men sen sjönk de till 2:60 som
lägst. Så kollade jag mina köp- och
säljtransaktioner sen årsskiftet på
just NFO - 16000:- plus.

Fonden du talar om har tydligen
inte startat än, så jag vet bara att det
är en hedgefond som skall försöka
luska ut trender och satsa på aktier
när man tror att börsen skall gå upp
och på räntepapper när man tror
den skall gå ner. Förvaltning 2%,
sälj 1%. Jag skall inte satsa och det
är kanske dumt.

I dag har Ericson sjunkit inför
rapporten på fredag. Jag köpte till
27:80 bara för att se vem som får
rätt, jag som tror på uppåt och
proffsen som tror på neråt. Det är
mer spänning än hästar.
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I morgon skall jag undervisning
hela dagen för en byggnadsritare.
Så då blir det inget köp & sälj på
börsen.
/alf

E0130
Df5-g5!! Om du inte vill förlora
Springaren måste du spela Sh4-g2.

Jag igen: Dg5-e5.

Du är ju en riktig fantom på
Börsen! Du skulle nog kunna ge
finansvalparna en match - som
alfahanne.
Ebbe

A0130-2
Dd4 x e5 f6 x e5
La3 - b2
Så får det bli.

Jodå, jag är nöjd med börsen -
hittills. Grrr. Vaff Vaff VOFF
VOFF.
Nu skall jag läsa om USA-industrier
i Och Världen Skälvde.
/alf

E0130-2
g7-g6.

“Rensa avloppsrören innan det är
för sent!” Så lyder rubriken på en
stor annons idag. Vidare: “Fast pris
på ordinarie enfamiljshus 2400:- kr.

Priset inkluderar spolning av hela
avloppssystemet . . .”

Vad tror du om detta? Jag är
tveksam av fyra anledningar: 1)
Risk för bakstötar? (minns huset i
Killeberg). 2) Håller rören för
trycket? (huset är byggt 1962). 3)
Är det nödvändigt? 4) Värt priset?

Känner du till något om detta?
Ebbe

A0131
Lb2 x e5

Jag skulle tänka mig för några
gånger. Vad har firman för
rennomé? Rinner det dåligt i era
rör? Gjutjärn eller plast? Om man
spolar med högt tryck finns
sprängrisk. Hur är det med
trädrötter som växer in i rören?

Det är väldigt mycket att tänka på
och jag är skeptisk till alla generella
erbjudanden.

Hela dagen har jag haft
undervisning och nu är jag
dödstrött. Skall se Poirot på TV -
och slappa senare i kväll.
/alf

E0131
Th8-g8. Ja det var ju två givna
drag.

Vad tänker du om kärnkraftverket i
Forsmark?

Nu ska jag försöka fixa till middag
åt mig.
Ebbe

E0131-2
Hur slutade Poirot-filmen? Vem var
mördaren? Jag hängde med till
klockan 21.30. Då började filmen
Timmarna på TV1, som Inger gärna
ville se.

En intressant film. Det slår mig en
tankeställare: osedvanligt många
filmer (och böcker) handlar om
särlingar. Människor som tycks bära
på tunga hemligheter och har svårt
med jordelivet. Det finns liksom
ingen plats för dem i “härbärget”.

De missanpassade heter typiskt nog
Marilyn Monroes och Clark Gables
sista film. Men de som ser filmen
inser ju, att egentligen är det deras
omgivning som är “missanpassad”.
Det har att göra med
problemformuleringsprivilegiet.

Ebbe
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