
Internet mail Ebbe - Alf maj 2007
E070502
b2-b4. Knepigt, knepigt.

Jo, jag är redigt trött av all
persedelvård.

Har du nu ramlat ner i ett svart hål
igen? Men du är kanske redan uppe
igen?

Klarar du den här TV-frågan:
Antag att jag annullerar mitt
abonnemang på CanalDigital. Kan
jag då fortfarande se de avgiftsfria
kanalerna (1,2 och 4) via
CanalDigitals box och parabol, som
jag ju köpt?
Ebbe

A070503
Sc5 - a4

Med hålet är det så att det inte
längre finns några höga väggar att
ta sig upp för - det har blivit en
lågslätt på botten av ....jag vet inte.

När det gäller boxar känner jag bara
till vanliga digital-dito. Om din box
har ett uttag för vanlig antenn kan
du naturligtvis se alla fria kanaler
via antenn - om du har någon.
Annars bör du kunna se samma
kanaler via parabolen, men där är
jag osäker. Varför inte fråga din
kanalleverantör? Det är inte bara
1,2 och 4 som finns fria, utan också
6an, Kunskapskanalen, 24an och
talkanaler. Men räcker det för dig?
Varför vill du avsluta?
/alf

E0503
Sc3xa4.

Nej, det är inte aktuellt att annullera
abonnemanget på CanalDigital. Jag
bara undrade. Men jag tror inte att
det går: till boxen hör ett kort, som
nog måste vara uppdaterat av CD.

Har du sett Al Gores film Den
obehagliga sanningen (osäker betr
titeln)? Vi såg den häromdagen.
Nog blev jag skakad. I synnerhet
vad gäller glaciärernas
nedsmältning. De försvinner minst
sagt oroväckande snabbt. Om 50 år
kan de vara helt försvunna, och då
har havsytan stigit med 6 meter!

Du är deprimerad. Du lider av en
depression. Depression kan vara en

sjukdom. Har du aldrig funderat på
att söka läkare? Det lär finnas
“lyckopiller”, även om jag har svårt
att tro på dem.
Ebbe

A0504
b5 x a4

Nix, jag har inte sett filmen, men
läst om den från olika
uppfattningar. Visst går det åt
helvete om inte.... Visst kommer
havet att stiga, troligen oavsett vad
vi gör. Man kommer ändå inte att
följa mina rekommendationer om
att satsa på kärnkraft, elproduktion
på alla sätt (utom med vind), forska
intensivt om solceller, batterier och
liknande. Tur att de småländska
skogarna kan rymma en massa
flyktingar från kusterna. Fast på
vikingatiden låg Björkön med Birka
8 meter under nuvarande havsyta.
Vem vet - kanske kommer
vattenhöjningen att kompenseras av
landhöjning?

Min depression har inget med
sjukdom att göra. Den beror på
miljön - om man inte tar den
naturliga växlingen som alltid
vidlåder de flesta människor. Visst
fungerar lyckopiller tillfälligt. Men
de har alltför många svåra
biverkningar.

Har du ingen vanlig TV-antenn nu?
Visst är det något med ett KORT.
Så var det med Boxers KORT. Men
när jag ryckte ut det och sa upp
abbonemanget fungerade alla fria
kanaler.
/alf

E0504
Kc1-b2.

”... om man inte tar den naturliga
växlingen . . .” Den meningen
förstod jag inte.

Det är väl slut med de analoga
TV-sändningarna. Nu fordras en
särskild box till den vanliga
antennen - eller?
Ebbe

A0505
a6 - a5

Vet inte om jag begriper själv. Det
är väl bara en reflexion över att alla

är vi lite manodepressiva, mer eller
mindre - humöred åker upp och ner
osv.

Inga analoga TV-sändningar går
längre ut i rymden i detta land, till
förfång och kostnader för alla
invånare. Varje mottagare måste ha
en egen digitalbox och vill man
kunna spela in ett program medan
man ser på ett annat, måste man ha
två digitalboxar.

Så Birgit har en Clas Ohlson-box
till sin TV, jag har den gamla
Boxer-boxen till min kontorsTV,
som också fungerar som
inspelningsTV, och så har jag en
liden en som sitter på stativ vid min
fåtölj - den ser jag på för det mesta,
om jag nu ser alls.
/alf

E0505
b4-b5.

Vår dator i Undenäs har pajat. Vi
har tagit hem den till Osby.
Förmodligen går den till skroten
den 15 maj, då det är “Hämtning av
grovavfall”.

I kväll har vi sett Arvet, en ovanligt
dålig dansk film. Ointressant story,
tråkig och mycket känslopjunk, som
aldrig förmådde engagera.
Ebbe

A0506
Le6 - c4

Är det datorn eller bildskärmen som
pajat? Eller båda? Nåja, datorer är
billiga idag om du vill ha en extra.

Arvet har fått bra kritik såg jag i
bladet. Därför hade jag ett halvt öga
på min lilla TV utan ljud och resten
av halvan i Rubicon, som jag läste
ut igår för andra gången. Ja ögat på
Arvet, alltså. Jag blir mer och mer
dimmig.

Jag tycker nog inte riktigt som du.
Historien verkade mycket intressant,
med slitningar när det gäller ansvar
åt olika håll. Det borde vara
användbart.

Medan Caesar dog i min bok
förstod jag hur filmen skulle sluta -
två sätt möjliga: det konstnärliga
där de går skilda vägar och det
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lyckliga, där den gulliga familjen
återuppstår. Tyvärr hann filmen
sluta medan jag var upptagen av att
fixa saker så du kan kanske upplysa
mig: hur gick det?

Den manlige huvudpersonen hade
ett ytterst märkligt stenansikte - i en
historisk film borde han spela Sulla.
Så såg jag glimtar av starkt spel -
den viljestarka mamman som jag
kände igen från serien Matador.

Nu skall jag dricka mer öl.
Spendrups 5,9 Export. Tror jag
skall satsa på den. Köper du vin på
Vinfynda? Jag skall lägga order på
lite vitt i morgon.
/alf

E0506
Le2xc4.

Vi har inte hunnit kolla upp datorn
ännu, så vi vet inte vad som hänt
med den.

Vinköp? Jo, Svennis och jag delade
på en kartong med 12 flaskor Santa
Helena.

Arvet: Vad hade den för intressant
att berätta? Var den spännande?
Var den rolig? Etc. Jag fann den
helt onödig och två timmar
bortkastade.

Men du såg ju egentligen inte
filmen. Slutet: de två gick åt olika
håll. Varför så skedde fick
egentlgen ingen förklaring.
Ebbe

A0507
Dc6 x c4

Jaha. I kväll är det i alla fall en
norrman som dominerar rutan. Och
i går var det en kvinna - Madelaine
Albright. Jag minns att när det
äntligen gjordes något för att stävja
serbernas framfart så hejade jag på
just henne. Och Gullejo sa inget.
Vad fanns det att säga när muslimer
räddads av Den Store Satan?

Och idag demonstrerar iranier vilt
mot vårt muslimska statsbesök.

Och i Frankrike gråter vänstern och
bränner bilar. Där är det i alla fall
som vanligt.

I morgon har jag äntligen tid för ett
första besök till kirurgen inför en
ev. operation. Det blir en jobbig maj
har jag en känsla av.
/alf

E0507
Kb2-c1.

Men Madelaine Albright klantade
visst till det med Saddam Hussein:
uttryckte sig så oklart, att han
trodde att det var fritt fram i
Kuwait.

Presidentvalet i Frankrike: Det är
möjligt att Sarkozy har det bästa
programmet, men Ségolène Royal
borde haft pris för skönhet och
charm.

Vad är det nu du ev ska opereras
för?

Mycket elände i världen för du på
tal. Jo. Några rader av Nils Ferlin
faller mig i tankarna: “- - - och
allihop är vi undermåttor, och ärligt
värda en syndaflod.“(den lär ju
också komma) Vad kan en ny
president göra åt det?

“Det kungliga patrasket”,
“teaterpatrasket” - myntade begrepp.
Men att döma av den allmänna
debatten i media har vi även att
göra med politikerpatrask,
myndighetspatrask,
journalistpatrask, direktörspatrask,
socialistpatrask, religionspatrask,
invandrarpatrask, etc. “Patrask”
tycks vi vara litet till mans.
“Undermåttor”? Samtidigt får man
nog hålla med Strindberg: “Det är
synd om människorna”.
Ebbe

A0508
Tb8 x b5

Visst är hon skön, fru Royal. Fast
det är underligt att en kunglighet är
vänster - eller kanske inte.

Ljumskbråck skall jag opereras för.
Det måste vara lika på båda sidor.
annars går man snett och riskerar
att hamna i en loop. Vid
undersökningen konstaterade en
mycket ung doktor att det var bråck,
att hjärtat slog, och att det var
trevligt att ha en kvinnlig elev som
ville veta hur gamla gubbar var

konstruerade. Så tog man EKG och
blodtryck. Dessutom fick jag en
liden lapp där det stod namn och
telefonnummer på en sk
KOORDINATOR, som sitter och
försöker pussla ihop tider för
uppskärning av diverse sökande.
Henne skall jag ringa.

Undermåttor - underbart ord.

I övrigt är maj en satans månad
med mycket ståhej vissa år, onödig
planering, och jobb med trädgård,
CAD, BP9 och annat elände.
/alf

E0508
Kc1-d2.

Fattade jag rätt: var det en ung,
kvinnlig läkare? Är det hon som ska
operera dig?

I morgon ska jag på återbesök i
Kristianstad, klockan 11.20.

Och på fredag väntar tandläkare.

Det är roligt jämt.
Ebbe

A0509
d6 - d5

Nej, du fattade fel eller jag uttryckte
mig suddigt. Ingen av de båda som
undersökte och granskade skall
operera. Det kan bli vem som helst
och eftersom jag är sövd spelar det
ingen roll. Jag brukar säga till
narkosläkaren: - Det gör inget om
du fixar så jag inte vaknar alls.

Fast dom brukar inte gilla sådant
snack.

Visst är det roligt jämt. Hoppas ditt
återbesök var värt tiden och resan.
/alf

E0509
e4-e5.

Jag fick en starkare cortisonkräm:
Dermovat, 0,05%.

Det blåser.
Ebbe

A0510
c7 - c6

Har du fortfarande utslag? Som
kliar? Stackars pajk!

I dag kom Julius Caesars
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INBÖRDESKRIGET, som för första
gången har översatts till svenska
från Adlibris. Det skall bli
intressant att jämföra olika utsagor.

Visst blåser det. En utmärkt ursäkt
för att slippa gå ut i den satans
naturen.

På vetenskapens område har det
hänt intressanta saker. Det visar sig
att celler kan tala med varandra,
påverka varandra i olika riktningar.
Varje cell verkar att vara ett
komlicerat universum om vilket vi
vet otroligt lite. Fantastiskt vad
SLUMPEN kan ordna. Man önskar
att den grep in på fler sätt.
/alf

E0510
f4-f5.

Nej, mitt torreksem har nu nästan
kapitulerat inför salva på salva.

“Den satans naturen”,den neutrala.
Vad är den mot “den satans
kulturen”!

“När jag hör ordet kultur, osäkrar
jag min revolver” (Hanns Johst).
Ebbe

A0511
Tb5 - c5

Då är du kanske fri från klådan och
det är väl skönt.

Hade jag haft en revolver hade jag
nog hellre osäkrat den inför ordet
kulturarbetare. Det är ett av de
fulaste ord jag vet. Det ger mig
rysningar och obehagskänslor. Den
som använder det har ingen aning
om konst, inspiration, passion och
allt annat som förknippas med
inlevelse, upplevelse och konst i
allmänhet.

Men det handlar kanske om hur
man definierar kultur.

En stor man avgår - Tony Blair. För
mig är Margret Tatcher och Tony
Blair mycket stora personligheter,
som jag verkligen beundrar. De
tillhör olika partier, men är i själva
verket mycket lika i åsikter,
karaktär, ärlighet m m. Jag upplever
dem som rättframma med klar
känsla för vad som måste göras
oavsett vad andra tycker. Och båda

har förändrat sitt land till det bättre.

Nu skall jag arbeta med CAD och
sedan läsa om Inbördeskriget.

Och dricka öl.
/alf

E0511
Td1-c1.

Jo, hur man definierar kultur är
naturligtvis avgörande. Vidare finns
det kulturyttringar, som väcker
gillande resp ogillande hos olika
fraktioner.

Har varit hos tandhygienist idag och
är litet öm i käften av allt rotande
och hyvlande.

Nu ska jag försöka sova. Önskar att
jag vore lika förtjust i öl som du.
Ebbe

A0512
d5 - d4

Det första man skall göra när man
varit hos tandyhygienist är att skölja
munnen riktigt ordentligt med
bakteridödande vätska - ty Corsodyl
eller liknande. Annars riskerar man
att få inflammation i tandköttet.
Åtminstone är detta min erfarenhet
efter många besök.

Du får väl dricka vin i stället.
/alf

E0512
De3-d3.

Du är nog litet för snabb med att
utnämna idoler. I dagens
Sydsvenska, sidan B4, skriver
Daniel Sandström under rubriken
TONY BLAIRS MISSTAG. Bakom
idealistens mask fanns cynikerns
ansikte,

att han kände till, att argumenen
var fejkade inför anfallskriget mot
Irak.

TB förrådde “möjligheten för
västländer att på ett trovärdigt sätt
intervenera på humanitära grunder,
när ett land förgriper sig på sin
befolkning”.

F ö är jag (som vanligt)
gräsänkling. Inger for i torsdags till
något slags bibliotekskongress i
Stockholm; kommer hem först på
måndag.

“Gräsänkling”, vilket lustigt ord.
Måste försöka ta reda på dess
historia.

Återkommer om en stund.

Jo, i boken Bevingat läser jag: “Det
ursprungliga uttrycket är gräsänka.
Det återfinns i flera germanska
språk alltsedan 1500-talet och skall
ha syftat på en kvinna som blivit
förförd ute i det fria och sedan
övergiven.

Den nutida betydelsen, en kvinna
eller man vars make/maka är
tillfälligt bortrest, har förklarats på
flera sätt.

En teori är att den härrör från den
tid då Indien lydde under
Storbritannien.

De brittiska militärerna skall på
somrarna ha skickat sina familjer
upp till det gröna gräset i de svala
bergstrakterna, medan de själva
stannade kvar i de heta
kusttrakterna som gräsänklingar.”
Så nu vet vi det.
Ebbe

A0513
Dc4 - d5

Vad Daniel Sandström skriver om
TB har ju inte så mycket med mina
åsikter om TB att göra. Så jag har
inte deltagit i någon jury som skall
rösta fram eller utnämna någon
absolut idol inom politiken - bara
uttryckt mina tankar om två
politiker.

Du skulle ha varit i mina kläder -
då hade du inte varit ledsen över att
vara gräsänkling.

Din första förklaring verkar
märklig. Änka borde vara en kvinna
vars make dött. Gräs som
beteckning på utomhus verkar också
konstig. Fast om man betecknar
samlag som första steget till
giftermål då blir det lite mer logiskt
- att tillverka en snabbänka.

Ack ja.
/alf

E0513
Th1-e1. Du har rena lekstugan nu.

Hur som helst är det nog vanskligt
att söka sina idoler bland politiker.
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Själv har jag nog inte haft några
idoler sen jag var barn. Då
företrädes matinéhjältar. Däremot
har jag varit förälskad i hundratals
flickor/damer/kvinnor, de flesta på
vita duken.

Slår hon på dig?

“Gräs som betäckning på utomhus
verkar också konstig”. Har du aldrig
hört talas om “gräsare”?

Trodde knappt mina ögon idag, när
jag läste tidningen. Efter sluten
omröstning gick posten som ny
ordförande i FN:s kommission för
hållbar utveckling till Zimbabwe.
Zimbabwe! Valet är ett hån. Det
förolämpar alla som tror på FN.
Tala om att sätta bocken till
trädgårdsmästare!

Det var illa nog, att diktaturen
Libyen 2003 valdes att leda FN:s
kommission för mänskliga
rättigheter! Vad händer? Är det
dags att skrota FN? Men om så
sker, måste FN ändå skapas på nytt!

How is business? På sistone har jag
nog förlorat ett par tusen på börsen.
Ebbe

A0514
Tc5 - c3

Idoler? Jag har inga idoler. Men
bland de individer som befolkar
politikerskrået så är Tatcher och
Blair unika för sin gärning och
personlighet. Det var det hele.

Slår? Nix.

Gräs som BETÄCKNING..... - den
var riktigt bra!

Afrika är en lekstuga för
outvecklade barn, som gör anspråk
på makt, rikedom, ytligheter, avund
m m negativt. Tempus hade för en
tid sedan ett temanummer om
Afrika och olika länders utveckling
och det är deprimerande läsning.
Praktiskt taget alla makthavare
anser sig ha rätt till att lura och
bedra sitt folk på pengar och den
värste av dem alla är Mugabe. Du
är inte ensam om att sätta vällingen
i halsen. Jag gjorde det nästan själv
när jag läste om nyheten för några
dagar sedan.

Om man ser på allt som länder i
Afrika har uträttat i FN:s hägn
internationellt och för sitt eget lands
utveckling, så är resultatet uselt.

Det finns naturligtvis olika
förklaringar till varför afrikaner tror
att våldtäkt på spädbarn skyddar
mot AIDS eller varför man
uppfostrar barn till att hugga
händerna av sina jämnåriga av
annan stam, eller varför man
allmänt anser att Mugabe är en
hjälte. Men ingen är riktigt logisk
eller bra. Inte heller får man säga
som det tydligen är - ren dumhet.

Ty alla som kan tänka flyr.

Börsen går upp och ner. I dag gick
min depå upp med 8000:- En annan
dag går den ned med 20000 eller
upp med samma värde. Det viktiga
är den långsiktiga utvecklingen.
Sedan årsskiftet upp 10%.

En deklaration i dag skulle säga:
Betala vinstskatt på 68000:-!!!!

NFO Gick upp till 2:50 idag. Jag
har 40000 som jag köpt för 2:20:-,
så jag klagar inte.

Nu skall jag se Ibsen.
/alf

E0514
Dd3-e4.

Vinstskatt 68 000 kr. Det lär betyda
en vinst på drygt 200 000. Vilket i
sin tur måste innebära aktier för
runt miljonen. Krösus!
Ebbe

A0515
Dd5 - c5

Jodå man kan tolka det så, men
vinstskatt PÅ 68000 betyder att man
betalar 30 % en vinst av 68000, dvs
20400:-. För att du skall slipp räkna
och undra kan jag meddela att
värdet på depån varit högst 570000
och lägst 510000 i år. Nu har vinst
och depåvärde egentligen inget med
vartannat att göra - vinst uppstår
när man säljer - det är skillnaden
mellan försäljning med vinst och
försäljning med förlust.

Skriver man ut ett depåsammandrag
från Avanza får man andra siffror -

där har man dragit bort den
vinstskatt man är skyldig.

I morgon kommer en rapport från
NFO - i dag steg aktien till högst
2:80, men föll sen till 2:60 - det
betyder att värdet på min depå
skiftar med 8000. Så visst kan det
vara spännande att följa detta spel.

Det är väl inte mycket lönt att säga
något om Afrikanska Unionen,
Darfur, svenska soldater i FN-tjänst
eller sådant.
/alf

E0515
e5-e6.

Menar du, att Avanza automatiskt
betalar in ev vinstskatt? Ja,
bankerna gör ju så vad gäller skatt
på ränteinkomster.

Eftersom du har F-skattsedel, har vi
förstås olika förutsättningar.
Ebbe

A0516
Tc3 x a3

Nej, Avanza kan inte dra någon
skatt på vinst vid försäljning med
vinst eller förlust. Avanza drar skatt
på utdelning och ränta, precis som
banker. När dom sammanställer en
depåförteckning för ett visst år
(31/12), tar dom hänsyn till ev skatt
på ev. vinst - därför blir resultatet
något lägre än vad depåvärdet visar
samma datum.

Ur Avanzas synpunkt har
F-skattesedel ingen som helst
betydelse.

Skatt på vinst eller förlust kan bara
beräknas vid deklarationen.

I dag kom NFO:s resultatrapport
samt en del andra nyheter. Ett tag
var aktien uppe i 4:- men stannade
till slut på 3:65. Det betydde att
värdet på min depå steg med
55000:-. Då är det ganska kul.
Värre var det för Sune, som sålde
sina NFO för 2:40 i tron att han sen
skulle kunna köpa tillbaka till lägre
pris. Men jag tror att han räknade
fel ordentligt - NFO är ett verkligt
framtidsbolag.

Nåja, det är bara pengar.
/alf
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E0516
e6-e7.

Jaha, det innebär väl att jag får
restskatt, om jag säljer aktier med
vinst? Ingen har ju betalat in skatt
på vinsten. Eller?

F n läser jag en bok av Noreena
Hertz: “Det tysta övertagandet. Den
globala kapitalismen och
demokratins död”. Mycket
välskriven, intressant och lärorik.
Rekommenderas!
Ebbe

A0517
Tf8 - e8

Restskatt? Jovisst om du har vinst
eller reducerad skatt om du har
förlust på dina transaktioner på
börsen.

Noreena verkar vara en trevlig
kvinna, kanske lite för mycket
vänster för mig. Har just sett en
film med henne som talare. Bl a
säger hon apropå Palestina att
företagsamheten mellan israeler och
palestinier möjligen kan skapa fred
- inte politikerna. Hamas förnekar
sig inte.

Boken du rekommenderar skrevs för
ett antal år sedan har jag för mig,
och jag tycker inte att
globaliseringen verkar ta död på
demokratin. Möjligen kommer
diktatur, antiglobalism och
förstatliganden att ta död på
demokrati - det kommer inte att ta
många år förrrän vi har en fullt
utbildad diktatur i Venezuela.

Skuldavskrivning? ja, gärna men
vad händer sedan? Med samma
metoder som tidigare kommer det
bara att bli ny katastrof och krav på
nya avskrivningar - ett slags
samvetsbetalningar.

Vem vill frivilligt satsa på Afrika?
/alf

E0517
Tc1-b1.

Du har just sett en film med Noeena
Hertz som talare. Vad var det för
film? Gick den i TV?

Boken skrev hon 2004 och den

verkar aktuell i högsta grad. Jag blir
så upprörd, ja rasande, när jag läser
den! De multinationella företagen
beter sig fullkomligt hänsynslöst
(exemplen är otaliga) - och
politikerna/myndigheterna krattar
manegen. Det är demokratins död!
Jag vill enträget be dig att läsa den!
Eller vågar du inte riskera din
världsbild?

I veckan har TV visat program om
miljövänlig såväl bil- som flygtrafik.

Bl a visade man, att BMW tagit
fram 100 exemplar av en bil, som
drevs med vätgas! Detta är ju
sensationellt, men det gjorde
programmakaren inget större väsen
av. Konstigt.

Nya rön betr flyg: med större
vingar, som dock halverade
hastigheten från 900 till 450
km/tim, skulle bränsleförbrukningen
reduceras till en fjärdedel!

Men du såg nog dessa program?
Ebbe

A0518
Dc5 - c3!!!

Du kan se filmen jag hittade via
länken nedan. Det finns naturligtvis
en massa info om damen på nätet.

Jo, jag tror jag skall köpa boken.
Fast min världsbild kan den nog
inte ändra. Du måste skilja på
individens åsikter, moral, önskemål,
handlande osv - och den
uppfattning av omvärlden som jag
som medlem av detta sorgliga släkte
HOMO Sapiens kan utforma om
Universum, livets gåta, mening m
m. Min världsbild har inte mycket
att göra med människors idioti på
alla nivåer - antingen det gäller
kommunism, världsbanken,
kapitalism, Hamas-Fatha, elakhet,
krig eller annan verksamhet - allt
analyserat och beskrivet i ett otal
böcker. Inte tror du att du skulle
ändra uppfattning om
klimatutvecklineg eller
globaliseringen om du läste en bok
av någon med helt andra åsikter?

Må detta usla släkte fara åt fanders
- mig kvittar det.

Fast som medlem måste man ju
ändå syssla med levandet enligt de
villkor som ödet? ger.

Jodå, jag såg programmen. Och jag
läser Ny Teknik. Och jag satsar på
alla bolag som jag bedömer har
framtidsteknik - teknik som gör det
möjligt för mänskligheten att
överleva och ev utvecklas.

Kolla länken!

http://www.greatertalent.com/
video_library.php?id=195
/alf

E0518
Kd2-d1.

Tack för länken! Den verkar
omfattande. Jag orkar inte kolla på
den vid denna sena timme.

Idag har jag sålt alla mina
aktiefonder. Jag har tappat all tilltro
till kapitalismen. Den verkar inte
kunna sanera sig själv.
Ebbe

A0519
Ta3 - a1

Klart jag måste skaffa en bok som
kan påverka folk till att sälja sina
aktiefonder!

Fast jag undrar: Vad skall du göra
med pengarna? Sätta dom på
banken så du får ränta? Men du
gillar väl inte ränta har jag förstått -
JAK. Och så har jag för mig att just
bankerna verkligen är kapitalism i
sin prydno.

Så vill du vara konsekvent bör du
ha pengarna i madrassen. Eller
växla in dem till guld och ha det i
källaren. Använder du kontokort?
Hela samhället är ju kapitalistiskt,
så jag begriper inte. Fast det gör jag
ju sällan när beteenden går över
min horisont.
/alf

E0519
Tb1xa1.

Erkänner att min åtgärd inte var
helt genomtänkt. Men om du läser
NH:s bok, kanske du förstår min
spontana reaktion.
Ebbe
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A0520
Dc3 x a1 - det kunde du ha gjort.

Svenska Dagbladet har haft ett par
artiklar om en fantatsisk människa i
Venezuela - en människa som gör
att man tycker det finns ett visst
hopp för mänskligheten. José
Antonio Aberu har under mer än 30
år skapat en unik social verksamhet
som bygger på klassisk musik för
fattiga barn och ungdomar helt
gratis! Han har raggat pengar från
alla håll - bara att övertala de åtta
regeringar som funnits under hans
tid är en magnifik prestation. Man
tror det knappast - elitmusik för
fattiga barn! Det fyller mig med en
sorts begeistring - ja, jag vet inte
hur man skall uttrycka det.

Läs artiklarna via länkarna och säg
vad du tycker!
/alf

http://www.svd.se/dynamiskt/
kultur/did_15399284.asp

http://www.svd.se/dynamiskt/
kultur/did_15493891.asp

E0520
Kd1-e2.

Jättetrött. Har just kommit hem efter
en rejäl rundtur i Skåne:
Osby-Hörby-Skurup (såg till
föräldraskapets grav) -Beddinge-
Skivarp-Ystad-Simrishamn-
Kivik-Åhus-Osby.

Därför orkar jag inte läsa länkarna
så noga ikväll. Hans resultat verkar
fantastiska. Men hur får barnen sin
försörjning ordnad?

Nu är det inte riktigt sant, att jag
har sålt alla mina aktier och fonder.
Jag har behållit 2 st aktier och 2 st
aktiefonder, som investerar i ny
miljöteknik. Samt dessutom 2 st
fonder som verkar med etiska
förtecken.
Ebbe

A0521
Da1 - c3

Jo, det måste vara jobbigt att kuska
runt på det sättet. Och ut och in och
prommenera lite överallt. Är det du
eller Inger som drar?

Hoppas du har läst båda länkarna.

72 timmar efter publicering kan
man kommentera en artikel. Det
finns fem sådana till den första.
Tyvärr hann jag aldrig läsa
ordentligt när den fanns i tidningen,
annars hade jag skrivit ungefär
samma saker som de andra:
Underbart! Men varför har vi inte
hört något om detta? 32 år! 1975
fanns det två symfoniorkestrar i
hela Venezuela. Idag 30? 200
ungdomsorkestrar. Ja, läs själv och
tänk över de siffror som redovisas.

Nu är också jag trött intill döden.
Sliter med växter som skall
planteras i krukor och lådor och
rabatter. Har köpt olika sorter för
mer än 1500:- Men det är kul också
- att ha tid och leta på det stora
blomstervaruhuset i Eksjö.
/alf

E0521
Ke2-f2.

Det är nog mest Inger som drar
iväg, med långa kliv.

Jo, även jag är mycket impad av
den där dirigenten i Venezuela.

Oj, växter för 1500 kr! Är de för
många att räkna upp?
Ebbe

A0522 bilder!!
a4 - a3

Int vet jag vad di heter. Jag bara
plockar. Perenner &
sommarblommor - bara jag tycker
de är vackra.
Ett satans jobb är det. Kolla själv!
/alf

E0522
De4-d3.

Så levandes grant! Du kunde bli
fleurist i ditt nästa liv.

Läser i bladet idag (sid A8), att elva
av tretton undersökta sprejer för
impregnering av barnoveraller, m
m, innehöll fluorerade miljögifter.
Nu kräver Naturskyddsföreningen,
att de ska plockas bort från
butikshyllorna.

För höge farao! Står det var och en
fritt att kränga vad som helst?!
Trodde i min enfald, att åtminstone
kemikalier var underkastade
prövningstillstånd och krävde ett
slags licensförfarande. Vad har vi
annars myndigheter till?

Fortsätter läsningen av Noreena
Hertz. En upprörande, ja
skrämmande lektyr. Hoppas att du
läser den!
Ebbe

A0523
Dc3 - c5

Har just kommit in från utejobbet
och är dödstrött.

Myndigheter? De är till för att dra
in skatt och se till att vi lyder med
ödmjuk uppsyn. Dessutom är de en
tillflyktsort för dem som vill ha
bekväm sysselsättning med reglerad
arbetstid och lön. Ävenså finns det
andra motiv som jag inte orkar gå
in på. Du skall inte bli så upprörd,
Ebbe. Du får bara ont i maggen och
ändrar ingeentiing.

Noreenas bok skall jag ta med när
jag beställer nästa gång. Nu skall
jag läsa lite, dricka öl och sen lägga
mig.
/alf

Internet mail Ebbe - Alf maj 2007

mea0705.dtp

6

http://www.svd.se/dynamiskt/
http://www.svd.se/dynamiskt/


E0523
g4-g5.

Tom i huvet idag.
Ebbe

A0524
Hello mister, and thank you very
much for your nice net-card!

But never think you can prevent me
from attacing your ugly peasants. S
-Te8 x e7.

Well I guess I’m too drunk to write
any more. It’s an odd thing it’s
easier to find english words when
you have mixed them in alcohol.
But now they have come to a stop.
/alf

E0524

Kf2-f1. Mitt förra drag var ovanligt
dumt.

Du överlevde tydligen den stora
dagen. Vad hände? Ställde du till
med kalas?

Idag har jag prenumererat på
Proletären, Kommunistiska partiets
veckotidskrift. Jan Nyberg, vår vän i
Sollefteå, har flera gånger sänt mig
urklipp och påtalat hur vårdslös den
borgerliga pressen är med
sanningen. Nu vill jag själv kolla.
Som jag sagt tidigare: massmedia
borde ägas av politiskt och
ekonomiskt oberoende stiftelser!
Som det nu är vinklas alla nyheter
efter behag - stundom i 180 grader.
Eller så tiger man helt sonika ihjäl
obekväma saker och ting. Numera

är ju också mediabranschen
genomkommersialiserad och har
därmed tappat mycket av sin
trovärdighet.
Ebbe

A0525
Te7 x e8!!!

Kalas? Nix, men grannar kom in
och tjoade. Kalas blir det i morgon
med bara några få deltagare.

Och nu kommer några av dem, så
mer blir det inte skrivet - även om
det kliar i fingrarna för att få säga
något om kommunism och
sanning!?!?!?%&%¤#”
/alf

E0525
(Du menar förstås Te7xe1) Kf1xe1.
Det kunde du ha gjort.

Läser i bladet (sid B8-9) att Roy
Anderssons senaste film Du levande
fått kritikerrosor vid
Cannesfestivalen. Jag citerar ur
recensionen:

“I en stark, både komisk och
samtidigt gripande, scen ligger en
kvinna på knä på ett bönemöte där
hon ihärdigt ber Gud förlåta
regeringen för att den undanhåller
medborgarna sanningen,
rättsväsendet för att det tar felaktiga

domslut samt tv och medierna för
att de vilseleder befolkningen.”

Jag uppfattar scenen som ett utslag
av RA:s svarta humor. Men den
väcker också diverse tankar.
Ebbe

A0526
Dc5 - c3!!!

I dag har middag avätits på lokal.
Mycket gott och rikligt.

Nu får alla tankar ligga på lut ett
tag - många nattgäster. På onsdag
skall jag opereras och som vanligt
lugnar jag narkosläkaren med att
det inget gör om jag inte vaknar
efteråt. Dom brukar inte uppskatta
det alls.

Jag sparar kommentarer om RA till
senare tillfälle.
/alf

E0526
Min Kung hinner inte fram till
A-linjen, så det är kört. Nytt parti:
e2-e4.

Trött och sömnig.
Ebbe

A0527
c7 - c5

Din vän Nyberg verkar tillhöra
fundamentalisterna - de som VET
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hur allt fungerar och hur
SANNINGEN ser ut. Det finns dom
som är övertygade om att inga judar
mördades av Hitler. Det finns dom
som VET att världen skapades av
GUD och att den är exakt 6000 år
gammal. Det finns dom som VET
att Nordkorea är världens bästa
samhälle. Det finns dom som....- ja
man kan göra listan lång. EN sak
har de gemensamt - det är
meningslöst att föra en diskussion
med dem. Därför vägrar jag att tala
med Jehovas vittnen. Därför har jag
heller ingen lust att ventilera
kommunistiska tokigheter när det
finns så mycket intressant inom
olika områden att diskutera. Teknik,
vetenskap, medicin, filosofi, böcker
- för att nämna några ämnen.

Nu har alla åkt och huset börjar se
normalt ut igen efter sex nattgäster.

Så även jag är dödtrött.
/alf

E0527
Lf1-c4.

Visst, jag håller med. Men du
verkar inte riktigt konsekvent vid
dina fundamentala
ställningstaganden. Varför håller du
borgerlig press som
sanningsvittnen. Tidningar ska man
läsa uppochnervänt, menar många
skämtare.
Ebbe

A0528
e7 - e6

Jo jag är ganska konsekvent. Och
jag anser inte att borgerlig press är
sanningsvittnen.

Däremot gäller för Svd att den dels
har en uttalad policy om att skilja
på nyheter och åsikter - som bara
skall framföras i ledare. Dels har
den i flera sk objektiva jämförelser
mellan olika tidningar fått ganska
högt betyg för måttfullhet, analys,
vederhäftighet m fl egenskaper.

På deras debattsida finns det lika
många vänstermänniskor som dito
höger. Det finns åtskilliga med lite
udda åsikter som kan få gemäla
DN:s påhopp i SvD - i DN är de
refuserade. Ibland undrar jag om jag
verkligen läser Svenskan.

SvD och Helsingborgs Dagblad var
de enda tidningar i detta land som
på något sätt uppmärksammade José
Antonio Abreus fantastiska insats.
Men alla andra skrev miltals med
texter om den sk Euro Song Contest
(eller vad det nu heter).

När det gäller synen på andra
länder och deras politik litar jag
mycket mer på vad jag läser i
TEMPUS.

I TV litar jag speciellt lite på
Uppdrag Granskning och liknande,
omsorgsfullt vinklade program. När

man fordrar att alla politiker skall
stå ut med närgången granskning
och redovisa sina åsikter och
ekonomi i minsta detalj, tycker jag
att det är lika angeläget att reportrar
och journalister gör samma sak. Hur
röstar han/hon? Vilka föreningar ?
Aktier?

Men så blir det naturligtvis inte
trots att dessa människor har
mycket större makt än några
politiker när det gäller att få känslor
att svalla, spåra konspirationer och
att fixa drevet.

Jag hör till dem som är övertygade
om att Anna Sjödin blev helt
orättvist dömd därför att krogvakter
och serveringspersonal ljög så det
osade. Jag gillar inte henne som
person, men det har inte med saken
att göra - bara för att nu ta ett
exempel.
/alf

E0528
Sb1-c3.

OK, du är nog bättre påläst än de
flesta. Men flertalet är nog
hjärntvättade av massmedia - och
blir massmedias papegojor. Nå, jag
överdriver nog. Men frågan
kvarstår: hur avgörande är
massmedias inflytande på våra
uppfattningar och åsikter?

Videokameror har blivit relativt
billiga. Funderar på att köpa. Har
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du några synpunkter i ämnet?
Ebbe

A0529
Sg8 - f6

Hur avgörande....? Väldigt stor.

Eftersom medias påverkan är stor,
borde man få info om vilken
bakgrund de har som framställer
materialet. I brist på detta får man
sovra. Aldrig tro ett ord från typ
Aftonbladet/Expressen. Inte låta sig
ryckas med i affekt och upprördhet.
Tänka sig möjliga vinklingar osv.

Hur behandlar dina tidningar
Estonias förlisning? SvD har i flera
reportage ventilerat olika experters
förundran, de har haft bilder och
grafik som ifrågasatt den officiella
versionen. Alldeles klart är att det
är något mycket skumt när det
gäller hur hastigt färjan sjönk.
Sanningen kommer nog fram så
småningom.

Videokameror? Nej, jag har nog
inga synpunkter annat än på sättet
att lagra filmerna. Det lär finnas
många sätt - själv skulle jag föredra
en hårddisk. Jag vet att Sune
funderar på en Sony, så vill du veta
hur marknaden ligger kan du fråga
honom. Ring och han kommer att
råda dig.

I morgon får du nog inget mail -
eller kanske jag hinner sända innan
de börjar skära i mig. Har jag sagt
att det skall bli operation i morgon?
/alf

E0529
d2-d3.

Noreena Hertz skriver mycket
utförligt om medias inflytande och
makt. De flesta är de facto ofria.
Den redaktör blir inte långlivad som
skulle våga frondera emot ägarna
och annonsörerna. Så
“självcensuren” är mycket utbredd.
NH redogör för många förfärliga
exempel på pressens ofrihet.

Således ånyo: massmedia bör ägas
av stiftelser, som är politiskt och
ekonomiskt oberoende! Annars
riskerar demokratin att bli en

illusion - vilket den nog redan är.

Nej, Sydsvenskan skriver just inget
om skandalen Estonia. Fan (Gud)
vet varför.

Nu får vi hoppas, att man i morgon
inte glömt att slipa knivarna. Eksjö
lär vara ökänt för sina slöa knivar.
Huh! Nej, de ska kunna klyva
hårstrån, vilket rakbladsförsäljarna
på Hörby marknad kunde göra.
Ebbe

A0530
h7 - h6

Jo, knivarna var skarpa. 1300
anlände jag till kirurgen. Bytte
kläder, rakades, gick in till
operation vid tvåtiden, sövdes och
vaknade vid 15.30. Letade reda på
min bok och fortsatte att läsa tills
jag tyckte att det kunde vara nog.
Fick kaffe och smörgås, klädde på
mig riktiga kläder och tog taxi hem
17.45. Så visst är det snabba ryck i
Eksjö. Nu har jag börjat på en stor
öl och skall jobba vid datorn.

Ditt förslag om stiftelser för media
låter bestickande, men så fort man
tänker vidare, står det klart att det
inte fungerar. Oberoende?
Objektiva? Det finns inget sådant.
Vem skulle kontrollera? Staten? Du
talar om stiftelser - alltså flera olika.
Finns det olika sorters objektivitet?
Icke. De skulle snart få samma färg
som politiska partier. Eller så blev
det diktatur där man bara förde
fram sådant som var godkänt att
regeringen. PRAVDA....

Nej du. Fordra istället att alla
medier, journalister och kändisar
skall redovisa sin politiska hemvist
när åsikter framförs - då kan var
och en lättare bdöma objektiviteten,
sanningshalten.

Uppdrag granskning talade om EN
fösvunnen kvinna, men hade inte
brytt sig om Anérs försvunne
kapten. Där hade dom kunnat hitta
mycket nytt, men eftersom det inte
var deras eget patent blev det inget.
Självklart är det något lurt med att
båten kunde sjunka så snabbt - och
visst kommer man att hitta orsaken

- ett hål i sidan.

Det gör naturligtvis ont i ljumsken
där kvinnan skurit och petat in
nätet, men det är skönt att slippa
bulan vid Peter Niklas.

Nu skall jag göra annat.
/alf

E0530
Sg1-f3.

Huvaligen, det låter tufft. Hur utföll
din första ljumskbråckoperation?
Blev det bra? Hur lång tid tar
läkningsprocessen?

Men om nu journalisten inte har
någon politisk hemvist utan är en
sökare? Även om han/hon har en
politisk hemvist: vad hjälper det,
om det i praktiken är omöjligt att
frondera emot ägarna eller
storannonsörerna? (Läs Noreena
Hertz!) Nej, du får nog tänka ett
varv till!
Ebbe

A0531
d7 - d5

Tala inte om operation. Jag har
aldrig haft så ont tidigare.

Nej, det blir inte ett varv till om
meningslös spekulation. Världen
och människan är som den alltid
har varit och det finns fler än
Noreena Hertz som gör anspråk på
sanning. Har beställt boken i dag.
/alf

E0531
e4xd5.

Har du inte fått något
smärtlindrande? Gör det mer ont
den här gången?

Vi kan ju låta diskussionen vila och
ev återuppta den, när du har läst
NH:s bok.

Jag blir numera väldigt trött av
trädgårdsarbetet. Disken/ryggbastet
får mycket stryk. Undras om det kan
vara nyttigt i längden.
Ebbe
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