
Internet mail Ebbe - Alf mars 2007
A070301
Tb7 - b2

En otroligt jäktig dag. Först nu lite
lugn. Fast lite tid hade jag över för
att jobba på Börsen. Riktigt kul
måste jag säga. Varje månad har
Avanza en aktie som man kan köpa
och sälja helt utan avgift. När
Börsen åker upp och ner kan det bli
riktigt skojigt - jag köpte på
morgonen och sålde vid middagstid
och sen köpte jag igen (Intradate).
Alltid blir det några kronor över.

Nu skall jag se lite om Vetenskap.
/alf

E070301
Df6-f3.

Känner du till, om det går
långsammare att sälja fonder än
aktier genom Avanza?

Det var dumt av mig att börja köpa
aktier/fonder, när Börsen var nära
All time high. Risken för en rekyl
är ju då överhängande: många
aktörer passar på att ta hem
vinsterna. Nå, men det kände jag
faktiskt inte till - men borde ha tagit
reda på det.
Ebbe

A0302
Tg8 - g4

Jo, det tar längre tid att sälja eller
köpa fonder. Och det är inbördes
skillnader mellan dem. Det brukar
finnas info för varje fond hur lång

tid det tar för att det skall synas på
depån.

Man lär så länge man lever. Om du
hade OPCON hoppas jag att du inte
har sålt. I dag kom ett meddelande
att VDn Mats Gabrielsson hade
köpt en massa aktier i bolaget och
jag hann köpa innan den rusade upp
till 60:-. Jag skulle aldrig sälja av
bara för att Börsen har fått ett litet
ryck - det händer emellanåt.

Historiskt är fonder säkrare än
aktier och aktier alltid bättre på sikt.
Så ta det lugnt. Och Börsen är inte
alls på topp just nu - den har stått
högre tidigare.
/alf

E0302
Df3-f8!!

Det förvånar mig något, att gamla
börsrävar som du och Sune inte var
litet försiktigare, när en rekyl var att
vänta.

Nu ska jag ta en rekyl till sängen.
Ebbe

A0303
Kc8 - b7

Inte bryr vi börsrävar oss om att
Börsen rekylerar ibland. Tror du
kanske att det nu är ett kommande
allmänt ras som kommer att
fortsätta neråt? Icke. Det går snart
upp igen. Hur var det med dina
OPCON?
/alf

E0303
Ld2-e1.

Mina OPCON sålde jag tyvärr för
länge sedan. Minns varken köp-
eller säljkurs, men jag sålde med
förlust.

Nu ska vi se på en TV-film.
Ebbe

A0304
Tg4 - e4

Tråkigt med Opcon. Det är ju ett
bolag som passar förnyelsebar
energi.

I källaren hittade jag en del gamla
tidningar, bl a en från 1984, då
Smålandstidningen besökte
Studiegården. Är du intresserad av
det? Bifogar ingressen från första
sidan.

Såg du Hästmannen? Han bor strax
utanför Eksjö, och är nog inte
ensam om att leva på det sättet. Det
finns säkert fler orginal runt om på
höglandet.
/alf

E0304
Sf1-d2.

Berätta gärna mera om
Studiegården!

Nej, jag såg inte Hästmannen. Vi
har varit på årsmöte med Osby
Teaterförening idag. Var det ett liv
som du skulle vilja leva?
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I kväll har det varit Hasse&Tage för
nästan hela slanten. Först
Äppelkriget och sedan Ägget är
löst. Båda stora filmupplevelser. Du
har väl sett dem?
Ebbe

A0305
Te4 - e2

Det är inte jag som berättar om
Studiegården! Det är reporter Birgit
Tyréus på tidningen som berättar.
Jag har scannat in artikeln i
jpg-format, så du fåd gå långt ner i
mailet för att se bilden. Det var för
stort för att få plats , så den kommer
i två delar, nästa i morgon. (Sista
sidan)
F n gör jag inte mycket annat än
arbetar lite, läser och sover. Har
ingen lust med något alls. Det
känns som om jag har levt färdigt.
/alf

E0305
Df8-f3.

Du har tydligen varit imponerande
kreativ vad gäller Studiegården.
Men “buspojkarna” ser
förvånansvärt snälla och beskedliga
ut. Lever din skapelse vidare och
finns kvar idag? Fick den
efterföljare på andra håll i landet
kanske?

Du hade nog behövts i Köpenhamn.
Visst har man hanterat Ungdomens
Hus ovanligt klantigt.
Ebbe

A0306
Tb2 x d2

Det var många som kom på besök
efter det att specialtidningen för
hela Sverige hade haft ett helt
nummer om specialundervisningen i
Eksjö. Jag sa alltid att inget kunde
kopieras utom själva idén - att
bygga på en viss lärares intressen
och ambitioner. När jag slutade tog
det ungefär ett halvår innan hela
skapelsen var nerlagd och omgjord.
Det första året var det många lärare
och elever som uttryckte sorg och
saknad, men det ebbade ut så
småningom.

En viss del av omgivningen tålde

mig inte - dit hörde bl a
Länskolenämnden. Ursprungligen
berodde det på att jag vägrade lyda
order när jag tyckte att dom var
FÖR dumma i sina åsikter. En
töntinspektör i Jönköping kom på
att man skulle fylla i 11 olika
blanketter för varje elev man
undervisade. En gång när tönten
besökte Eksjö och vi hade konferens
sa jag till honom - han satt bredvid
mig: -Jag kommer aldrig att lägga
tid på att fylla i dessa löjliga
blanketter. Vad tänker du göra åt
det?

Han reste sig och gick och satte sig
på ett annat ställe.

Jag lärde mig aldrig umgås med
dessa överhuvud, dessa karriärister,
som kvitterade ut så mycket pengar
som möjligt, stöttade varandra och
pratade, pratade, utredde och
pratade.

Jag hittade en annan historia i
Smålandstidningen - den gången
var jag så satans arg att jag ringde
dit och berättade hur uselt man
skötte dataundervisningen. Det var
efter att jag talat med rektor och
studierektor och föreslagit att dom
skulle se till sköta sina jobb - och
det inte blev något resultat.

Det är rätt så kul att läsa - typiska
politikeruttalanden. Jag skall leta
reda på den nån gång.

Här följer slutet på artikeln om
Studiegården.

Mina busar var med på ingressen på
tidningens första sida. Men visst ser
också dom snälla ut.

Det sätt som man hanterade
Ungdomens Hus på är det bästa
sättet att skapa terrorister. Klumigt,
korkat, otroligt inskränkt.

Grattis på namnsdagen, förresten!!
/alf

E0306
Le1xd2. Du slår tillbaka: Te2xd2.
Jag igen: Ta1-a3. Det är kört.

Hur som helst måste väl
Studiegården ha varit en intressant
tid för dig? Mellan vilka år pågick

experimentet? Och vilket år gick du
i pension?

Kurt Svensson ringde idag och
gratulerade mig på min namnsdag.
Han mår relativt bra. Men han har
en avsliten sena i höger arm, vilket
gör att han inte utan smärta kan
lyfta den. Alla har vi våra krämpor
- mer eller mindre.
Ebbe

A0307
Dd7 - d6

Jodå det var intressant på många
sätt. Men 1992 hade jag fått nog
och trappade ner under
höstterminen - fick förtidspension.
Slutet på en period som började i
mitten av 60-talet. I går hittade jag
en hel del papper om vad som
hände i början bl a när jag tyckte att
skolan skulle stå för en del av mina
kostnader....

En avsliten sena har väl möjlighet
att läkas? Hoppas Kurt blir bra igen.

I dag lär det vara en femstärning
film av Renoir - Den stora
illusionen.
/alf

E0307
Ta3-a1.

Idag anlände ett jättepaket med
rea-böcker, 23 styck. Och våra
bokhyllor som redan är
sprängfyllda. De, böckerna alltså,
torde räcka ett tag.

Bl a köpte jag Nya Stora
SkrattBoken. Endorfinerna kan
behöva motioneras. Har bara hunnit
bläddra litet i den. Du ska få några
smakprov:

- Hur många arbetar på den här
fabriken?
- Ungefär hälften.

- Har ni 50-öres frimärken? - Ja. -
Är dom bra?

- Dricker ni mycket? - Nej, doktorn,
jag spiller ut det mesta.

- Han kallade alltid en spade för en
spade ända till den gången han
snubbblade över en . . . .

- Ni borde inte röka mera.
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- Det tänker jag inte göra heller. Jag
röker tillräckligt mycket redan nu.

Rååligt?
Ebbe

A0308
Dd6 - g6

Det var väldigt! Där ligger mitt
paket med 13 böcker i lä. Du får
naturligtvis snickra nya hyllor -
eller skänka bort böcker till
antikvariat.

En sak gladde mig förra veckan -
Stieg Larssons tredje bok skall
komma ut i maj. I går avslutade jag
Johan Mans bok om Gutenberg.
Svenska öden är halvläst och jag
har börjat på Akilles död av
Akunin. Men i kväll blir det lite TV
- Vetenskapens värld.

Visst kan det behövas lite humor. Å
andra sidan förstår jag
frågetecknet...
/alf

E0308
Dd6 - g6
Ta1-c1. Inte mycket jag kan göra.

Våren sägs vara på väg - en
ljusglimt.
Ebbe

A0309
Td2 - a2

I dag har jag varit hos ögonläkaren.
Stabilt dåligt på höger öga, inga
större fel på vänster. Dit igen om
två månader.

I dag steg OPCON till 70:- Det
gäller en order för att göra el av
spillvärme från stora industrier. En
jättemarknad säger VDn. Tack vare
att man inte behöver betala
elcertifikat, går det att göra el för
5-10 öre/KWh. Därför rusar aktien i
höjden. Synd att du sålde - OPCON
är den enda verkliga seriösa
organisationen som sysslar helt med
förnyelsebara energikällor.

En del saker förstår man inte.
Denna vecka har jag haft flera
samtal från utländska mäklarfirmor
som velat intervjua mig, och nu
senast från en investerarfirma i
Rom, Pegasus Ventures. En herre

som snackade i mer än en halv
timme om hur fördelaktigt det
skulle vara att investera i PetroMed.

Men varför? Hur får dom mitt namn
och mitt telefonnummer? Läcker
Avanza? Snart blir jag förbannad.

Våren? Jo, det blir trevligt. Då skall
man snart ut oich peta i den satans
jorden igen.

Har du börjat med riktiga
C-vitaminer? Dom hjälper inte mot
muskelinfluensa - eller vad det nu
är som plågar mig varje morgon.
Bara så du vet.
/alf

E0309
Kh2-g2.

Jo, det var ju litet förargligt med
mina Opcon. Men det var bara en
mindre post.

Frågade du inte de utländska
mäklarna hur de hade kommit över
ditt namn och telefonnummer?
Romaren talade väl inte italienska?

Muskelinfluensa, finns det? Kanske
den jag drabbas av från och till.
Men jag har kallat den muskelvärk,
alt träningsvärk.

Jag har alltid varit lättrörd, men nu
på gamle dar har det blivit
dramatiskt värre. Tål inga som helst
känslosamheter, hur banala och
genomskinliga de än är. Trillar dit
likt förbannat. Det rör sig om ett
slags katalysatoreffekt. Ögonen
börjar tåras och sedan är det som
förgjort att få stopp på flödet. Det är
väldigt besvärande och synnerligen
pinsamt i sällskap. Undrar vad det
är för stora sorger jag går och bär
på inombords, som bara behöver
retas litet för att få utlopp.
Ebbe

A0310
Ta2 x a4

Eftersom jag inte tränar, eller rör på
mig numera, men ändå lyckas få ont
i krôppastôllen runt om så att säga,
så har jag döpt åkomman till
muskelinfluensa - detta eftersom jag
aldrig drabbas av vanlig influensa
numera och känner mig något

förolämpad över att inte bli
ihågkommen. Puh.

Vid nästa kontakt med romaren,
som talade engelska som en infödd
fransman, skall jag verkligen ta
reda på varför jag finns med i deras
register.

Det låter besvärligt med tåreflödet.
Jag är väl bekant med fenomenet,
eftersom jag upplever det på nära
håll. Själv kan jag inte pressa fram
den ynkligaste droppe oavsett hur
känslosamt det är. Det beror nog på
att jag tidigt blev vaccinerad mot all
sentimentalitet de år jag tillbringade
bland elaka tonåringar och döende
gamlingar på Orup. Mor sa att jag
blev miljöskadad - hon lämnade en
normal unge och två år senare fick
hon tillbaka en kallhamrad,
kallsinig tjurskalle. Nå hon
uttryckte det inte så, förstås.

Jag förstår hur du känner dig och
begriper kanske också orsaken -
med tanke på allt som framkommit
under vår nioåriga brevväxling.

Nu skall jag ta en extra dos Treo,
vila och sedan se en töntig film på
fyran.
/alf

E0310
Df3-d1.

Jo, vi intar nu båda Super
C-Complex, vilken verkan det nu
hava kan.

Vad var det mäklarna ville kränga?
Vilken bransch s a s?

Krokusen är på väg!
Ebbe

A0311
Ta4 - a2

Sebastian Willis vill ge mig chansen
att tjäna mycket pengar genom att
låta mig köpa aktier i bolaget
PetroMed. Väldigt snällt av honom
- men varför?

Krokus? Då får du ut och samla
saffran.

Köper du vin på systemet? Då kan
jag rekommendera denna sajt

Där kan man hitta fina viner till
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ganska rabatterade priser.
Visserligen måste man köpa 12 eller
6 i låda, men rödvin håller bra att
lagra. Jag har provat ett par gånger
och inte blivit besviken. Man tar
reda på vad man vill ha och ringer
sitt System och beställer genom att
ange nummer.

Men du har kanske redan provat?

Jaha, då slipper ni bli förkylda mer.
/alf

E0311
Dd1-f3.

Tack för vintipset! Det verkar
användbart.

Vad sysslar PetroMed med?

Idag har vi jobbat i parken nästan
hela dan. Klippt ner, räfstat och
stått i. Undras om jag kan ta mig ur
sängen i morgon bittida.
Ebbe

A0312
a5 - a4

PetroMed letar efter olja i Canada
och på en del andra platser över
hela jorden. Det är ett israeliskt
företag med goda möjligheter -
enligt Sebastian Willis i Rom. Jag
begriper lite bättre varför de ringer
mig - det är inte för att jag är en
stor investerare utan för att de tror
att om de lyckas intressera mig med
god vinst kommer jag att stanna och
låta dem sköta mina pengar - till
nytta för dem själva.

Det finns företag som letar efter
risktagare på finansiella marknader
och enligt willis har de fått mitt
namn och telefonnummer från ett
sådant förtag som knows more
about you and your financial
situation than your wife does...

Jag sa: -That would be easy....

Det skulle faktiskt vara intressant
att nosa på den internationella
marknaden bara för att se hur det
går till att bli lurad - eller få
erfarenhet av en världsomspännande
ekonomi. Vi får se. När allt kommer

omkring är ju den enda kontakten
man har med Avanza, banker och
finans - siffror på papper.

Nå, kom du upp ur sängen?
/alf

E0312
Df3-d1. Jag verkar ha svårt att
bestämma mig. Nå, inte mycket jag
kan göra. Jag gör nog inte många
drag till.

Vad är det för summor de vill att du
satsar?

Här har det varit 15 grader idag.
Kung Bore retirerar mot norr. Har
han passerat Eksjö?
Ebbe

A0313
Dg6 - d3

Tja, det är väl en 15-20000 -
knappast mindre.

Jo, även här i Eksjö verkar det bli
vår. Har tvättat bilen och reparerat
Brukspatron. Nu skall det bli
CADarbete för hela slanten.
/alf

E0313
Dd1xh5.

Hur har luftvärmepumpen fungerat i
vinter?

Jag har beställt en låda, 12 flaskor,
vitt vin av Systemet. Skall dela den
med Svennis i Älmhult.

Jag sov så dåligt i natt, och är så
sömnig i kväll, att jag måste gå och
lägga mig nu.
Ebbe

A0314
Ta2 x f2!!!

I dag kom SMS från Systemet - min
låda med rött har anlänt.

Luftvärmepumpen har sparat
mycket el för värme i vinter. Den
fungerar tillfredsställande från -5
och uppåt, med undantag för när det
är mycket fuktigt i luften och
temperaturen är mellan 0 och ca +3.
Eftersom den fuktiga luften skall
blåsa genom absorbatorn, så fryser
vattnet när det blir nerkylt och
blockerar efter en stund hela

apparaten. Men annars, så.
Effektivast är den kring +7.

Dagen har varit otroligt jäktig med
många som behövt hjälp. Jag har
suttid vid datorn för det mesta, men
ändå hunnit med att montera några
kort. Och att titta lite på Börsen,
som varit intressant idag. Sune
ringde och var riktigt orolig och jag
tröstade honom med att De e bara
pengar!

F ö klarar sig mina aktier ganska
bra - depån gick ner med 1,8 %,
men index rasade visst 3,2%. Så
kommer det att bli hela året - berg
och dalbana. Kul.

Nu skall jag ta en stark.
/alf

E0314
Kg2xf2. Står dina pjäser rätt? I drag
42 flyttade jag Kungen: Kh2-g2.

Du är så aktiv, att jag blir enna
trött. Därför till sängs. Go´natt!
Ebbe

A0315
Jo, dom står rätt.
Dd3 - d2!!!

Aktiv? jo, för all del, men det är väl
du också - ute i naturen och rensar,
krattar, gräver och står i.

Börsen rör sig som en jojo - riktigt
roligt. Här har du två exempel på
aktier som man bara skall behålla
och satsa på utdelning. ORION är
en finsk, som kostar 143:- Nu i
april delar dom ut 1eur, dvs ca 9:-.
Ingen dålig ränta - så där håller
dom på år efter år. Öresund är ett
annat bolag som man kan ha
långsiktigt. Kostar 165:- och delar
ut 5:- i år, som tydligen är ett dåligt
år.

Nu skall jag laga till soppa på burk.
Det får bli enkelt i dag.
/alf

E0315
Nytt parti: e2-e4.

Det var jag som hade klantat till det
på brädet. Hade din Dam på d6.

Jag blir nästan rädd, när jag
upptäcker sådant här. Tycker jag är
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så nogrann och ändå kan jag virra
till det så. Visst är det litet
skrämmande att åldras.
Ebbe

A0315-2
g7 - g6

Har varit på företagarmöte ordnat
av företagarföreningen i Eksjö.
Föreläsning av Christer Sturmark,
dataguru, och inblick i en helt
automatiserad tillverkning av
patenterade hydrualventiler. Bara
maskiner som går utan avbrott
dygnet runt, robotar som monterar -
nästan otäckt.

Dessutom fick man supergod mat
och dricka. Mer än 100 pers tror
jag.

Nu är jag trött.

Visst är det jobbigt med minnet och
sånt - det vet väl jag som har virrat
till så många gånger. Fast jag tycker
jag har skärpt mig lite.
/alf

E0315-2
Lf1-c4.

Christer Sturmark är även
ordförande i Humanisterna. 2006
gav han ut en bok med titeln Tro
och vetande 2.0. “2.0” därför att
Ingmar Hedenius ju skrivit en bok
med samma namn. Läs den gärna!

Hur förhöll sig Chr Sturmark till
auto-tekniken? Ex-vis Chaplins
förhållning i Moderna tider verkar
vara mer eller mindre passé. Eller?
Ebbe

A0316
Sg8 - f6

CS sade inte mycket om automation
och sådant. Hans föredrag handlade
om globalisering, trender och idéer.
Han menade att det är idéerna som
styr tekniken, att vi har haft tre
globaliseringsnivåer - den första
kom redan på 1500-talet. Den
nuvarande, trean, gäller individer
och nyckelordet är nätverk. Via
internet är hela världen ett nätverk

där barnen är de nya aktörerna. Han
berättade om sina resor i Asien,
Afrika och andra länder, där han
upplevt hur barn och ungdomar
anammat den nya tekniken utan att
egentligen begripa komplexiteten -
tagit den som något naturligt. Det
är ungefär samma sak som vi
upplever i alla samhällen.

Tyvärr hörde jag inte mycket av
slutet och frågestunden - jag fick ett
supportsamtal och gick ur lokalen
för att ordna det.

Hans bok skall jag försöka få tag i
nästa gång jag köper.
/alf

E0316
d2-d3.

Vad fick du för intryck av Christer
Sturmark?

Idag har jag arbetat styvt i trägårn
och är rejält trött. Och har väldigt
ont i ryggbastet av allt bockande.
Kan det vara nyttigt?
Ebbe

A0317
e7 - e6

CS uppfattade jag som en sympatisk
person - mycket lämpad som ledare
för humanister. Han verkade
ödmjuk, sökande, tolerant osv.

Du mår bara bra av lroppsrörelse
och muskelanspänning. Så fortsätt
med det. Gör armhävningar,
knäböjningar och andra
uppmjukande rörelser. Träna ryggen
genom att bocka och bock utan
någon annan mening än just
bockandet. Det är när du försöker
utföra arbete med bockandet som
det kommer att göra ont.

Här får du en länk så du kan få se
hur det ser ut på Olsbergs. Kör
bildvisning så får du se förtaget som
kungen och Robert Wells besöker
och som har kristallkronor i taket.
/alf

http://www.olsbergs.se/olsbergs100/
bildspel.html

E0317
e4-e5.

Var du också med på Olsbergs?

Idag har det “stormat” ute och jag
har bara slappat.
Ebbe

A0318
Sf6 - h5

Företagarträffen i torsdags hölls på
Olsbergs - jag glömde nämna det.
Där var jag med. 100-årsjubileet
hölls under hösten 2006 och där var
inte jag med. Men företaget är helt
unikt ur många synpunkter som
antagligen är helt ointressanta för
de flesta.

Reavinet som jag köpte var ingen
höjdare precis. Men det blir kanske
bättre med lite lagring.

Värre är att Systemet inte längre för
Three Hearts öl - det är inte
tillräcklig omsättning. Typiskt. Det
bästa ölet passar inte. Så nu måste
jag leta upp ett nytt öl som är bäst.
Ett tungt arbete som bara kan
avklaras genom idogt drickande och
jämförande. Jag håller nu på att
arbeta mig igenom ett flak med åtta
sorter - alla svenska - som
betygsätts enbart efter smak. Därför
skriver jag tidigt på morgonen.
Framåt kvällen ser jag inte en enda
tangent.
/alf

E0318
d3-d4.

Vad var det för rea-vin du köpte?

Mariestads öl brukar du ju gilla.
Men pröva de tjeckiska! De tycker
jag smakar bäst. Men de är förstås
dyrare.

Det blåser kallt här idag. Det får bli
ett uppehåll i vårbruket.
Ebbe

A0318-2
d7 - d6

Sartori de Verona hette vinet.

Jag provar öl - och kommer ihåg en
söt historia som Cs berättade:

Internet mail Ebbe - Alf mars 2007

mea0703.dtp

5

http://www.olsbergs.se/olsbergs100/


Sexårsflickan besöker mormor och
hittar en en gammal skrivmaskoin
på voinden. Mojmoj förklarar vad
den används till och hur den
fungerar och efter en stund säger
floicalkn:

- Jag tror jag förstår, mormor. Det
är som en dator med inbyggd
skriivare.

När man provar öl tar man tre glas
och häller puu de olika sorterna - t
ex Snedrups Extra, Stockholms
festival och Pripps blue. Sen börjatr
man smakka och betygsätter efter
hand. Det är ganska kul. Efter ett
tag har man minst fyra glassoch
detr blir lätt att ta fell.

Tjeckiskt? Men det är durt. Det blir
för durt sa stämman . Det blir
liksom lite för durt när man måste
köppa mucket som jag måste.

Nu skall jag fortsääta med
provandett. Dett var jlänge
schedabn jag hadde så rolligt.

I morgon skall jag åka bill till
JÖNkoepinng med biggan. Hon har
rendewue med dokktor Hue eller
vad han hetsre.

Saludd! Hallelujja!
/alf

E0318-2
Sg1-f3.

När du nu är så förtjust i bärs, och
försedd med välfylld pung, tycker
jag att du skall unna dig en god
tjeckisk pilsner (så god som pillner
enligt Hasse&Tage).

I kväll har vi sett Enemy of the
state. Den handlade mycket om
buggning, dolda mikrofoner och
kameror. Nu misstänker jag starkt,
nej jag är helt övertygad om, att vi
har sådana här i huset!!!
Ebbe

A0319
d6 - d5

Naj, jag ska nog ha en dålig öl så
det inte blir så mycket drucket.

Även jag såg bitvis filmen om den
elaka enemyn. En kul komedi med

många döda på slutet. Dom kan,
jänkarna. Och så lite gulle-gull på
slutet. Jag kan lugna dig - du såg
ingen verklighet i den filmen. Men
EN lärdom kan man dra: bara
kontanter.

Bland mina reaböcker fanns det två
som behandlade - på olika sätt -
världens vackraste bok, tryckt 1499.
Och världens mest mystiska bok.
Den skall jag berätta om en annan
gång. Vet du vilken jag menar?
/alf

E0319
Lc4-e2.

Naj, säjer Fritiof, du skall dricka
redigt go´ källarsval bir!!

Nej, jag gick bet på de där två
böckerna du nämnde. Emotser med
viss förväntan din redogörelse.

Göran Persson var riktigt i stöten
vid sitt stora avskedstal. Dock borde
han ha avstått pekpinnarna i slutet
av sitt anförande. Annars var det ett
praktfullt prov på retorik. (tror du
inte att mina ögon tårades)

Det mest intressanta han sa, tyckte
jag, var: “Marknaden är en usel
herre men en utmärkt tjänare.”
Denna dogm skulle kunna bli
grogrund för bred konsensus i
svensk politik.
Ebbe

A0320
c7 - c5

Nej det var omöjligt att gissa
böcker, så virrigt som jag uttryckte
mig.

En av mina reaböcker heter
Gutenberg, skriven av John Man.
Egentligen vet man inte så mycket
säkert om Gutenberg, men Man
skriver på ett trevligt sätt och har
inga fördomar. Mot slutet av sin
bok tar han upp och beskriver några
av inkunnablerna, bl a en som han
karaktäriserar så här:

”..en av de tokigaste, vackraste
böcker som någonsin tryckts.” Han
talar om Hypnerotomachia Poliphili.
På andra ställen använder Man ord
som överdriven, sinnessjuk, mystisk,
förbryllande, krypterad, gåtfull. Den
har ett språk som är nästan
obegripligt, förvirrande och med
otroligt noggranna och underliga
illustrationer utförda som träsnitt.

Ett utdrag av texten - översatt först
till engelska (1592 och 1999) och
sedan till svenska:

Vid denna avskyvärda och
halvmåneformade strandsträcka och
högst förfärliga del av den dunkla
och stinkande sjön stod Saevious
Tisiphone, bestialisk och grym med
sin hårbevuxna ormhud, sina klor
och olycksaligt, oförsonligt
ursinnig.
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John Man ser boken som något
obegripligt, förvirrande. Andra ser
den som en spännande gåta -
kanske innehåller den ett chiffer
eller en hemlighet. Vem skulle
kunna åstadkomma något så
utstuderat om det inte fanns en dold
mening?

När jag först hade läst Mans bok
tänkte jag inte så mycket mer på
den underliga 1499-års-boken - bara

förundrades över bilderna - vad
tycker du om den bifogade? Och
det finns många! Kolla gärna på
nätet.

Man: Vad är det för sorts människa
som kan skriva sådant? Och hur i
all världen blev den tryckt?

Men när jag sen tog fram en av
mina andra reaböcker - DÅ...
/alf

E0320
c2-c3.

Träsnittet/illustrationen för tankarna
till något slags fruktbarhetsrit. Man
tycks ha haft pippi på dylikt anno
dazumal. För ett okunnigt öga synes
bilden innehålla många disparata
(desperata?) element, vilket kan
tyda på ett dolt symbolspråk. Det är
klart man undrar hur konstnären
och författaren i fråga var funtade.

Och våldsvågen fortsätter. Undras
om inte de muslimska terroristerna
lider av mindrevärdeskomplex. De
känner sig nog hopplöst
akterseglade av utvecklingen, och
har starkt behov av att hävda sig på
något vis. Att inge fruktan kan
synas vara ett bra sätt i brist på
bättre. Tyvärr skiljer man sig inte
då ifrån “buset” i allmänhet.

Men det där ständiga gläfset på dem
att omedelbart och villkorslöst
erkänna Israel tycker jag är
missriktat. Det är att missförstå
dem. De vill naturligtvis inte på
förhand göra sig av med ett starkt
förhandlingskort. Vad skulle de
annars ha att erbjuda vid
förhandlingar?
Ebbe

A0321
Sb8 - c6

En otroligt jäktig dag - jag är för
trött för att säga något vettigt.

Möjligt att muslimer och
mindervärdeskomlex hör i hop.

Och du skall veta en sak: Det blit
ALDRIG, ALDRIG någon fred
mellan palestinier och Israel.

Det går aldrig att lösa några
konflikter med muslimer utom med
våld - sen kan dom hålla på och
lirka och snacka.
/alf

E0321
Lc1-e3.

Inte heller jag kan komma på något
att säga idag. Trött även.
Ebbe
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A0322
c5 - c4

Visste du att du bor i ett rasistiskt,
otrevligt land som håller på med
etnisk rensning och där de grymma
invånarna härstammar från
imperialistiska vikingar?

Ibland är man åskådare till en
fantastisk komedi. Och inte blir den
sämre av att ordförande Persson
regisserar sig själv i TV. Det leder
till oändliga, skojiga förvecklingar.
Vad sade egentligen Åsbrink? Hur
var det nu med stackars Bildt.

Da capo!

Och i kväll får vi väl se en
förkrossad ordförande innan han
styrkte sig med fägring från
Systemet...
/alf

E0322
h2-h3.

Måhända handlar det om att till
varje pris vara i fokus? Att bli sedd
och bekräftad till tusen. För den
skull kan konflikter fejkas, etc etc.
Tröttsamt.
Ebbe

A0323
b7 - b5

Min uppfattning om ordförande
Persson har ändrats lite. Han
framstår som något mer mänsklig,
och man får uppfattningen om att
hans klumpighet och elakhet
närmast är missuppfattningar från
offrens sida - ibland i alla fall.

Något av hans innersta tycker jag
kommer fram i hans förhållande till
kung och drottning - jag tror att han
aldrig skulle säga något ont om den
adliga gräddan. Det är något av
uppkomlingens vördnad inför den
som är född in i ledarrollen.

Jag läser fortfarande reaböcker i
pauserna. Men i kväll skall jag se
klart en film som gick på sexan i
går - Master and Commander. Det
lilla jag såg tidigare var
beundransvärt välgjort - bl a när det
gällde att visa förhållandena under
däck på ett linjeskepp.
/alf

E0323
b2-b4.

I kväll har det varit konståkning för
nästan hela slanten. De är verkligen
skickliga. Det mesta är njutbart.

Har jobbat styvt i trädgården idag.
Nu är jag ganska så trött och
sömnig.
Ebbe

A0324
a7 - a5
Vi har visst börjat spela dam.

Vad i all världen är det som håller
dig fången i trädgården alla dagar?
Låt den sköta sig själv och läs
böcker hela tiden i stället.

Jag har märkt att naturen skall få
sköta sig själv - den gillar inte
människor. Man skall inte nypa bort
vissnade blommor och blad - då
blommar växter som aldrig förr.

När Birgit köper Saint Paulor som
blommar, tröttnar hon på dem när
blommorna vissnar och jag tar hand
om krukan. Sen blommar dom om
med min vattningsmetod - med
stora vackra blommr och
grönglänsande blad. Och dom
blommar om hela tiden. Men jag tar
aldrig bort en vissnad blomma - så
småningom försvinner de av sig
själv och Birgit begriper inte - det
står ju i böckerna att man skall
plocka och pyssla, då blommar dom
bättre. I helvete heller.

Likadant är det med syrener, t ex.
På hösten skall man klippa bort
vissnade säger dom. Men i topparna
når hon Birgit inte, och varje
sommar blommar de rikligast i -
topparna.

Låt den satans naturen vara i fred.
Men klipp gräset och lyssna hur det
kvider.
/alf

E0324
b4xa5.

Mja, jag tycker inte att det kan
stämma i alla sammanhang. Det
skulle se skräpigt ut på sina håll.
Rosorna måste klippas ner ex-vis.
Etc.

Jag har funderat litet kring
gumman, som efter högmässan
raljerade med prästen på
kyrkbacken. Alternativt skulle hon
kunna säga: “Pastorn talade så
vackert idag. Det var som gripet ur
luften (orimlig trosförklaring). Det
var som poesi, som musik”.
Gumman är omedvetet kluven. Hon
omfattar två till synes oförenliga
“sanningar”. Sant är att
trosförklaringen är orimlig. Sant är
även att hon uppskattar gudstjänsten
som poesi, som musik.

Detta kan till dels förklara
religionisiteten

En annan förklaringsgrund är att
människan av någon anledning
även tycks ha behov av en andlig
dimension i livet. Så framt det inte
tar sig snurriga eller aggressiva
uttryck, är det ju bra som motvikt
till den miljöfientliga
materialismen/konsumismen.

Nu har jag tänkt färdigt för idag.
Halleluja!
Ebbe

A0325
Dd8 x a5

En gång gick jag med på att delta i
Demoskops undersökningar
gällande åsikter och livsåskådning,
något som jag ångrar.

I den senaste frågesamlingen finns
det Ja/Nej- val - t ex Tror du på
GUD? Tror du på UFO osv.
Överallt måste jag svara nej
eftersom jag inte tror på någonting
men finner allt möjligt.

Likadant är det med många andra
frågor som då skall ge en statistisk
bild av vad svenskar tycker och
tänker - kanske gör dom som jag -
svara lite huller om buller, ilskna
över att det är omöjligt att trycka in
åsikter i små rutor.

Naturen är ju en skräphög men
ibland en vacker sådan. Rosor är
ingen naturprodukt så vitt jag vet,
eller?

När det gäller religion och allt som
därtill hörer, så är det meningslöst
att diskutera. Så länge man säger
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och agerar som om ID skulle ha
med gudstro och religion att göra - i
motsats till Darwins lära - så länge
är det bara löjligt.

Nu skall jag dricka mifg full på öl.
/alf

E0325
0-0.

Trädgårdsarbetet onödigt? Ska du
säga som har den mest prudentliga
trädgård jag nånsin sett. Gräsmattan
klipper du förmodligen med
nagelsax.

Hur som helst har vi även idag
arbetat styvt i parken.

Har just läst om Darwin. Han kunde
faktiskt aldrig bevisa sin
evolutionsteori. Ex-vis “den felande
länken” kunde han aldrig nöjaktigt
förklara. Så vad ska man tro? På
“den tolfte planeten”?

Nu ska vi äta - och dricka vin.
Ebbe

A0326
b5 - b4 vi fortsätter damspelet...

PRUDENTLIG? Sa du prudentlig?
Det var det värsta jag hört. Du vet
väl inte hur denna fälad ser ut just
nu? En brungrå stråmatta, som
aldrig blir sig lik från tidigare år.
Men skit samma.

Ett eländigt väder har drabbat mig.
Grannen med gröna fingrar,
trädgårdstarzan Fingalsson håller på
med allt möjligt i sin trädgård,
andra grannar springer också
omkring som yra höns i solen och
snart måste också jag ge mig ut i
den satans otrevliga naturen.

Birgit: - Nu är Kling också ute. Har
du sett att Barny håller på att gräva.
Borde inte trottoaren sopas innan
sopbilen kommer? Och dom där
invandrarna på hörnet håller på att
göra en ny rabatt. Har du sett så
många pinnar som har fallit ner
efter almen? Och vad har du i
lådorna där ute mot järnvägen?
Persiljan verkar att bli fin, men hur
är det med gräslöken?

Jag blir tokig. Jag ger fan i persiljan
just nu. Och önskar mig snöstorm,

hagel, regn och blåst samt lite
nattfrost.

Nu skall jag se på Ordförande
Persson.
/alf

E0326
c3xb4.

Har du aldrig funderat på att leja
någon hjälp med trädgården? Det
har jag gjort, alltså funderat på. Gå
som en patron å bara pega.

Idag har jag krupit omkring på
garageplattan och penslat på ett gift
mot mossa, alger och lavar.
Kroppastöllet kved så jag tyckte
nästan syng om´en. Men det ska bli
spännande att se det ev resultatet.
Ebbe

A0327
Da5 x b4

Det är Birgit som funderar på
sådant - att gå omkring och pega.

Jag vägrar. Så i dag har jag varit
ute och krälat i parken. Fy fan.

Du vill veta hur det går med din
förgiftning av naturen? Pensla? Med
liten pensel? Så här blir det med
dagens placebogift: Först verkar det
som om det gröna blir tunnare och
brunare och man får för sig att
giftet verkat. Sen - efter några
månader - upptäckar man att
växterna har utvecklats till
fruktansvärda varelser som äter
sten, rötterna går miltals ner i
jorden, mjuka gröna stjälkar har
blivit förvandlade till stålpinnar som
måste sågas av med bågfil och
bladen har blivit tjocka skivor av
keramiskt material som inte ens
karbidskivor biter på. Det är vad du
kan vänta dig.

Själv köper jag ogräsättika i
25-litersdunkar och vräker ut det
hinkvis på plattorna runt polen. Sen
är man av med den stenen.
/alf

E0327
Le3-d2.

Vad kostar ogräsättika? Giftet jag
köpte heter Grön fri och kostar 159
kr för en liter.
Ebbe

A0328
Db4 - b6

Kollade på nätet om Grön Fri. Det
verkar var ett bra medel för att hålla
naturen i schack och dessutom
billigt i Osby. Här ville dom ha
189:- för en liter och 798 för fem.
Ogräsättika kostar ungefär hälften.
Men så är det troligen hälften så
effektivt.

Har varit ute och mossrivit, räfsat,
städat och glott lite på alla satans
växter. Jag blir trött av att tänka på
alla gärningar som ligger och
väntar. Jag går och lägger mig.
Varför ska man va oppe?
/alf

E0328
Ld2-e3.

Läste i bladet mossrivning inte bra -
sprider mossan. Bättre att
vertikalskära, gödsla och kalka.

Jag har drabbats av klåda. Små,
röda prickar som kliar infernaliskt.
De är inte så många, kanske ett
dussintal, spridda över hela
kroppen. Vad kan det vara? P g a
ett återbud lyckades jag få en tid
klockan 15.45 i morgon vid
Hudmottagningen i Kristianstad.
Rapporterar i morgon.
Ebbe

A0329
Db6 - b2

Det står så mycket i bladen. Om
några år skall man inte
vertikalskära utan mossriva. Det
beror kanske på hur man behandlar
spillet efteråt. Nu gör jag så - för att
prudentliga min matta - att jag
klipper, mossriver, räfsar,
vertikalskär,räfsar, kalkar och
gödslar.

Minns du när man skulle ha
klorofyll i allting? Det värsta jag
såg den gången var annonsen:

KOCKUMS ELSPISAR - NU med
KLORfyll!!

Om du har röda prickar i ett område
kring midjan och runt om är det
bältros. Över hela kroppen är det
spridd bältros. Annars vet jag inte.
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Kanske har du stänkt Grön Fri på
dig. Glöm inte rapportera!

Visste du att att jordens vulkaner
släpper ut mer CO2 årligen än vad
alla våra bilar, flygplan och
industrier gör? Det sa man i alla fall
i ett engelskt program som sändes
för någon vecka sedan - The Great
Global Warming Swindle. Detta
enligt en insändare i SvD. Fast det
finns en som gillar uppvärmningen
- MALEN i Emån.
/alf

E0329
Sb1-d2.

Någon bra och entydig diagnos fick
jag inte. Förslagsvis kunde jag ha
blivit biten av kvalster(!) vid
trädgårdsarbetet. Man tog blodprov
och hudprov, som skulle skickas till
labb för undersökning. Återbesök
om några veckor.

Fick recept på tabletten Cetirizin,
kortizonsalvan betnoderm (en stark
steroid 0,1%) samt den
mjukgörande krämen propy derm
20%.

Nu ska jag gå och kladda in mig.
Ebbe

A0330
Ta8 x a2

Nej, det är inte lätt att ställa
diagnos på utslag. Dom kommer
och dom försvinner. Det bästa med
salvor är att man kanske slipper
klådan.

På söndag kommer barnbarn och så
ringde Relek och ville ha fler
Brukspatroner. Samtidigt skickar
jag ut CAD-program i en strid
ström och köper jord och penseer
och potatis som jag inte hinner få
ner i jorden eftersom jag inte orkar
gräva för ryggontet och bristen på
vaken tid.

Men det skiter jag i.

Nu skall jag dricka öl och läsa lite
om Hornblower, en av de mest
komplexa och kufiska
personligheter som skapar
fantastiska filmer i min hjärna.
/alf

E0330
Ta1-b1.

Jag letar orsaker till utslagen/
klådan. Den där starka C-vitaminen
som du rekommenderade - kan det
vara den som spökar? På burken

står det, att den innehåller tillskott
av Rutin, Hesperidin, Quercitin &
Bioflavonider. Huvaligen!

Nej, kanske mera troligt: Läkaren
föreslog kvalster i trädgården. Men
varför inte också i sängen! Jag
erinrar mig, att jag ibland har tänkt,
när jag klivet ur sängen med klåda:
Finns det loppor i sängen!?

Jag tycks vara hyperkänslig i detta
avseende. Läkaren konfirmerade
detta genom att fråga om min ev
känslighet vad gäller bett av knott
och mygg.

Borde kanske lägga sängkläderna i
frysen.

Som jag tidigare har berättat, far vi
till Stockholm i morgon bittida.
Tillbaka på måndag.
Ebbe
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