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A070601
Buenas notches
e6 x d5

Jag kollade i vår bibel - december
2001 gjorde det också djäkligt ont.
Så jag antar att det är som det ska.

Men det påverkar humöred och jag
orkar inte arbeta, vilket retar mig.

Vissa öden äro förvisso märkliga.
Det är så man inte tror det...

Dagens jubilar juni
1 juni

Klockan är nio på kvällen den 1
juni 1857 på Rue des Incurables 13
i Marseille, Frankrike. Fru Pujol har
just nedkommit med ett välskapt
(nåja) gossebarn, som döps till
Joseph, och som en dag ska gå till
historien som en av de märkligaste
artisterna i music hallens historia.
Joseph Pujol var son till en murare
och skulptör, och hade från början
inga planer på att bli artist.
Egentligen ville han bli bagare, och
den talang som skulle göra honom
berömd, ja odödlig, upptäckte han
mer eller mindre av en slump. Det
visade sig att han hade en helt unik
förmåga att kontrollera sin
ringmuskel. Han kunde suga in en
liter vatten, imitera
musikinstrument och blåsa ut
stearinljus på en halv meters
avstånd. Han uppträdde på Moulin
Rouge i Paris under namnet
Fjärtomanen, där han väckte stor
uppmärksamhet: “Folk vred sig av
skratt i bänkarna. Kvinnor, insnörda
i sina korsetter, fick bäras ut av
sjuksköterskor.” Men han blev
också föremål för läkarvetenskapens
intresse. I den vetenskapliga
tidskriften “La Semaine Medicale”
publicerades 1892 en lång artikel
om Fjärtomanens fysiologiska
anomalier (“Såvitt vi känner till
existerar inget liknande fall i
läkarvetenskapens annaler, en
uppfattning som delas av alla som
hade tillfälle att undersöka den unge
mannen”). Efter en framgångsrik
karriär, där han bl a i hemlighet
uppträdde för Belgiens kung, drog
sig Pujol tillbaka från scenen efter

första världskriget, och avled 1945,
88 år gammal. I det första numret
av Kapten Stofil ägnade vi fem
sidor åt Fjärtomanen, bl a lät vi
återtrycka hela artikeln i “La
Semaine Medicale” (den har såvitt
bekant aldrig återtryckts i sin helhet
tidigare). En biografi över
Fjärtomanen utgavs 1967, “Le
Petomane” av J Nohains och F
Caradec (på svenska “Fjärtomanen”,
H:son Fickfakta 2, Sthlm 1970).

Mer i länken nedan.
http://easyweb.easynet.co.uk/
~lofty/pujol.htm
/alf

E070601
Hola amigo
Lc4-b5!!

Märklig fjärtoman. Fick han
Hederslegionen? Hur kunde han få i
sig så mycket luft, att det räckte till
en hel föreställning? Ingmar
Bergmans morbror Karl var också
en hejare på detta gebit.

Varför är det så komiskt med
fjärtar? Häromdagen hade Dolda
kameran ett inslag med en
fjärtoman. Han stod i receptionen på
ett fashionabelt ställe. Dold under
disken satt en flicka med en
gummiblåsa, med vilken hon kunde
framkalla allt ifrån små, blyga
frökenfisar till enorma brakisar.
Stundtals viftade han hysteriskt med
armar och händer för att skingra
“röken”. Kundernas olika reaktioner
var inte mindre roliga.

Men du såg kanske programmet? I
vilken kultur är det förresten som
man tackar för maten med en
ljudlig fjärt?

Kan du sova med ditt onda? Hur
länge höll det i förra gången?
Ebbe

A0602
Haj pau daj.
Lc8 - d7

Många frågor har du som jag inte
kan svara på. Fjärtar och pruttar
och fisar har nog alltid varit mycket
populära i olika sammanhang. Mina
barnbarn har alltid haft roligt åt

mitt uttalande under flera år på
deras fråga huruvida jag....
- Nej, jag pruttar aldrig.

Deras bekantskapskrets vet numera
att de har en morfar som aldrig
pruttar. I julas höll dom på lite
extra och ansatte mig med
ifrågasättande frågor om prutteri.
Till slut erkände jag:
-Nej, jag pruttar aldrig. Men det
händer att jag fiser lite försiktigt.

Nej jag såg inte dolda kameran. Jag
ser nästan aldrig på TV. När det
gäller Pujol, så trodde jag först att
det var en skröna (som Sune
berättade) så jag var tvungen att
kolla det hela. Den engelska länken
skildrar utförligt hans livshistoria,
som verkligen var märklig.

I dag har jag med mycken Treo och
morfin klippt gräset. Det var en
intressant upplevelse - att arbeta i
ultrarapid.
/alf

E0602
Buenos dias, senor (“ språkkunnig
må ni tro, vet skillnad på yes och
no”)

0-0.

Får du inte ont i magen av så
mycket Treo? Det får jag. Även
halsbränna.

Klockan är kvart över två och jag
måste skynda i säng.
Ebbe

A0603
Hola hola.
d5 - d4

Nix, mig icke få ont i maggen av
treo. Mig må micket pra.

I kväll sänder SvT ett nytt avsnitt av
dokumentärserien Våra
Vänsterhjältar. Fast den kallas visst
De Skapade Historia.

Och så har vi haft ett nytt avsnitt av
dokusåpan Här Ska Bråkas Som
Fan.

Aktörerna är alltid desamma - ett
antal regeringsföreträdare meddelar
att de skall samlas och prata skit på
angiven plats och tid. Då skall det
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demonstreras! Här finns det två lag
- de snälla som vill vara
demokratiska och begär tillstånd
och ligisterna som vill djävlas under
någon täckmantel.

Så har vi polisen som ser
möjligheter till extraförtjänster och
möjligheter att SLÅ DOM MED
BATTONGEN!

Kul med lite action!

Fast tänk så enklet man kunnat
avvärja hela cirkusen - hyr en färja
och håll mötet där. Inga andra
passagerare. Då hade dom kunnat få
konferera i fred. Fast ligisterna hade
väl ändå valt någon plats för sin
förstörelselusta...

Efter den trevliga fotbollsmatchen
bör man räkna med en mördad
danskidiot i Göteborg.
Mänskligheteen styrs verkligen av
väsentligheter.
Halleluja
/alf

E0603
Tf1-e1!!

Det går väl inte att klippa gräset i
ultrarapid? Nå, kanske med en
maskindriven. Har du det?

Du gillar inte the big show. Nej,
nog är den tröttsam. Eller som
Queen Victoria sa: we are not
amused.

Idag har vi besökt Linnés Råshult.
Eftermiddagskaffet intog vi med
sjöutsikt på Möckelsnäs herrgård.
Natursköna trakter! På hemvägen
brandskattade vi naturen på några
lupiner, som vi sedan grävde ner
hemma i trädgården.

Sent igen. Måste sova.
Ebbe

A0604
Lf8 - e7

Klart man kan klippa gräs i
ultrarapid! Självklart har jag en
el-gräsklippare som nu är 15 år
gammal. Handklippare är ett otyg
som bör förbjudas. Även
illaluktande, bullrande, fula
explosionsmotordrivna klippare bör
förbjudas.

Lupiner? Jag trodde att det var ett

ogräs - åtminstone blir de sådana på
lämpliga jordar. Om du vill kan du
få ett annat av mig - GubbSkägg
kallas det här. Luktar som ett
otvättat sådant och är omöjligt att få
bort.

Vill du ha ett gott rödvin - köp nr
22283 för 89:-. Det serverades vid
middagen på Vaxblekargården och
alla tyckte det var det godaste dom
druckit.
/alf

E0604
Lb5xd7.

Varför är handklippare, som jag
har, ett otyg? Den är ju miljövänlig.
Nå, den börjar bli litet tungarbetad
för mig i det tjocka gräset. Du får
mig därför att fundera på en
eldriven dylik. Vilken vill du
rekommendera? Vad kan dylika
kosta?

Lupinerna ska växa nere i “ugget”
bland andra ogräs såsom kirskål.

Vinet 22283 ska jag omgående
införskaffa till min vinkällare.
Ebbe

A0605
Sb8 x d7

Handklippare är pest för grässtråna
(har dom sagt till mig) och skadligt
för mänskliga magmuskler. En vass,
nyslipad elklippare gillar stråna
bättre - skönt med en snabb och
oftast smärtfri död. En hemsk död
är det att bli avrättad av en
stinkbullerklippare, säger dom.

Eftersom min klippare är så
gammal att den inte tillverkas
längre är det svårt att råda. Kolla på
Råd & Rön - sidan. Där finns det
säkert vägledning-

http://www.radron.se/templates/
test____7125.asp

Ludmila Modig, som opererade
mig, har troligen glömt något
förutom nätet där inne. Smärtan blir
värre och värre och jag häller i mig
allt jag kan hitta.

Jag blir så jävla arg och förbannad
på att inte kunna sköta saker som
jag vill.
/alf

E0605
Sc3-e4.

Men är inte sladden väldigt ivägen
med el-klippare? Det lär förstås
finnas med uppladningsbara
batterier. Troligen dyra.

Kan Ludmila Modig verkligen ha
glömt kvar något i buken på dig?
Du bör självfallet genast ta kontakt
med sjukhuset!

Idag har jag varit i Lund och hälsat
på Göran Möller. Alltid roligt att
träffa sina gamla barndomsvänner.
Mycket att minnas och prata om.
Ebbe

A0606
Dd8 - c7

Tydligen har jag något fel på min
dator - den är fruktansvärt långsam.
Skall kolla virus. Återkommer
klippare.
/alf

E0606
OK
Lc1-d2.
Ebbe

A0607
0 - 0

Sladden till gräsklipparen har jag
aldrig upplevt som ett problem.
Men det är klart - man måste lära
sig hur man skall planera
klippningen för att inte råka illa ut.
Batterier är det inte lönt med. Jo,
det finns ju såna dära klippare som
själv kilar omkring på tomten - har
du 10-14000:- kan du fundera på
ditt eget privata maskinfår.

Nej - Ludmila har naturligtvis inte
glömt något. Det verkar betydligt
lugnare nu i tarmfordralet.

Och så har vi tänkt på Povel i går
och idag. Jag minns hur jag satt
klistrad vid radion när jakten på
Johan Blöth sändes. Och senare alla
gånger man sett honom på TV -
allra bäst tyckte jag han var när han
spelade och improviserade med en
trio. Hoppas att den serien kommer
tillbaka.

Nu skall jag dränka en del i öl.
/alf
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E0607
c2-c3.

Nu har vi ju inte alls samma
gräsmatteproblem. Om jag minns
rätt, är din gräsmatta inte mycket
större än ett bordtennisbord.

Även jag diggade Povel Ramel.
Vem gjorde inte det. Vet du om han
finns på dvd, alltså även i bild?
Ebbe

A0608
d4 x c3

Jo, minnet blir sämre med åren. Jag
skulle gärna velat se dig spela
bordtennis på ett bord som är 170
kvm stort. Totalt är det väl ca 200
kvm att klippa. Du ska inte komma
här och snacka om bordtennis!!!!!

Säkert finns det hur mycket som
helst redan på DVD om Povel. Och
ännu mer kommer nu - bolagen
känner säkert suget från svenska
folket.

G8 skall öka biståndet till Afrika
vilket betyder att fler potentater kan
skaffa sig feta konton i Schweiz och
på Cajmanöarna. Halleluja!

Vad vinner alla dessa demonstranter
med att trampa ner åkrar och
fjompa sig? Har aldrig fattat
meningen med hela cirkusen.

Hur var det med länder som anslutit
sig till det berömda Kyotoavtalet?
Blev det inte så att mängden utsläpp
ökade till oanade höjder?

Nu skall jag ut och arbeta igen. Bl
annat ordna vatten åt torra jordar.
/alf

E0608
Ld2xc3.

Förmodar att du också såg
minnesprogrammet om Povel
Ramel. Svårt att fatta att han är
borta. Han har ju alltid funnits.
Letar efter dvd med honom.
Ebbe

A0609
Sf6 - h5

Denna dag är det tröttaste jag varit.
Knappt jag orklat krypa upp till
stolen.

Djävla värme, koldioxid, sol, hetta,
huveverk.
/alf

E0609
g2-g3.

Jo, idag kunde jag nog ha stekt ägg
på terrassen. Jag mår inte bra av
värme, ej heller av kyla. Helt klart
hör jag hemma i den tempererade
zonen.

Har du mördarsniglar i din
trädgård? I likhet med dig gillar de
öl. Jag fångar jättemånga i mina
nergrävda ölburkar. Tips!
Ebbe

A0610
Sd7 - f6

Några mördarsniglar har jag sett -
särskilt de som följde med växterna
jag köpte. Du får nog beskriva
närmare hur du sätter ut dina
mördarfällor. Nergrävda ölburkar?
Med hur mycket i? Öppnade bara
med den vanliga öppnaren?
Kommer dom in då? Ska det vara
lätt-, mellan- eller starköl?

Fasar för hur det skall bli i sommar
med denna satans värme. Fast vi
har ju alltid midsommar då det som
vanligt bör blåsa och regna.

Undrar just hur trött man kan bli.
/alf

E0610
Sf3-h4.

Mördarsniglarna är bruna med
svarta zig-zag ränder på ryggen.
Buken är gulaktig.

Jo, jag köpte specialdesignade
snigelfällor av HomeShop. Det är en
rund burk 10-12 cm hög och med
7-8 cm diameter. Upptill anbringar
man ett “tak”, som vilar på tre st
upphöjningar, vilket lämnar en
lucka på någon cm så att sniglarna
kan ta sig in och plumsa i ölkaret.
Mycket effektiva. De är överfulla,
när jag vittjar dem på förmiddagen.
Sniglarna är aktiva på nätterna.
Burkarna grävs ner i marken, så att
ovankanten är i nivå med markytan.
Skulle tro att det kunde fungera
med vanliga konservburkar. Det är

det där med “taket”; jag vet inte hur
viktigt det är. Kanske kan du fixa
till locket som tak.

Sedan plockar jag upp dem med en
stekpincett och lägger dem i en
glasburk, som jag sedan placerar i
frysen. För säkerhets skull.

Jag använder öl av billigaste slag.
Du kommer nog att bli förvånad
över hur mycket mördarsnigel du
har i trädgården. Och de förökar sig
kopiöst.

Vecka 25 kommer vi att vara i
Undenäs.
Ebbe

A0611
Dc7 - d7

Det var en väldigt bra beskrivning!
Jag tackar och skall försöka göra
något liknande av vanliga ölburkar.

Allt kör ihop sig. Brukspatroner
måste tillverkas. Nya versioner av
CAD. Hemsidan måste uppgraderas.
Och så denna värme som gör att det
enda möjliga man kan göra är att
sitta i källaren och jobba.

Nu skall jag smutta på öl medan jag
jobbar vid datorn - tills jag ramlar
ner på golvet.

Har du dator med dig i Undenäs?
/alf

E0611
Se4xf6.

Jag tycker det vore värt att pröva
snigelfälla utan tak. Gräv ner en
vanlig konservburk och fyll den till
hälften med öl!

Nej, som jag tidigare nämnt, har vi
f n ingen dator i Undenäs. Vi får
väl försöka leva utan schack en
vecka.
Ebbe

A0612
Sh6 x f6

Jag vattnar hela dagarna tycker jag.
Ur poolen dunstar 1 kubikmeter per
dygn minst, alla krukor rabatter och
gräsmattor skall ha vatten. Ännu
inget förbud, men det kommer väl.

Börsen går upp och ner, hit och dit.
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Sune ringde och var bekymrad -
hans depåer hade minskat med
60000:-. Jag tröstade honom med
att det bara var pengar, men han lät
deprimerad.

Varje månad har Avanza en aktie
som man får köpa och sälja hur
många gånger som helst - juni =
Wihlborgs. Efter senaste
börsnedgången hade den sjunkit till
134. Jag lade en order tidigt på
morgonen i fredags, men lyckades
inte få några, trots att det fanns
säljare för det priset. Nu steg den
snabbt och när dagen var slut stod
den i 139.

I dag gick den upp lite till, men sen
började det verka som om allt skulle
gå ner mer. Vid 137 lade jag en
order för 135 och stängde datorn -
geniet Peter Olsson skulle titta in på
väg till Karlskrona.. Medan vi
dricker kaffe ringer Sune: -Har du
sett ? Whilborgs sjunker! Nu 133. -
Jaha då har jag köpt på 135, sa jag.

När dan var slut hade jag hunnit
förlora 500 - kursen slutade på 130.
Så lågt har den inte stått på mer än
ett år.

Börsen är verkligt kul!
/alf

E0612
Dd1-f3.

Lampan pajade. Jag ser inte
tangenterna.
Ebbe

A0613
Sf6 - e8
Nu har du mig snart i säcken.

Huvudvärksdag. Skall lägga mig i
mörker tror jag.
/alf

E0613
Sh4-f5.

Fortfarande ingen lampa. Jag ser
inte att skriva.
Ebbe

A0614
Le7 - g5

Stackars Ebbe! Ingen lampa. Man
undrar: är det själva glödlampan?

Är det hela lampmedivitten? Hur
ser du att skriva de få ord du
åstadkommer helt rätt? Hur hittar
du de tangenterna? Pannlampa?
Stearinljus? Fotogen? Liten
tändsticka? Cigarettändare?

Det blir inget av med att gå till
vårdcentralen och ta bort styngnen.
Birgit tjatar - Du skulle ha varit där
förra fredagen...

Så i dag tog jag fram liten sax,
Klorhexedin, pincett och tändare.
Tvättade noga alla grjer med
K-vätska och brände saxen. Det var
8 stygn, glest spritt över tio cm.
Klippte och drog, klippte och drog.
Nu är dom borta - hur enkelt som
helst.

-Du kommer att få infektion, sa
Birgit. -I helvete, sa jag.

Ryck nu upp dig och försök hitta en
lampa!
/alf

E0614
Ta1-d1.

Det är hela lampmedivitten. I
morgon ska jag köpa en ny. Den
enda hjälp jag har nu är mitt
ljushuvud.

Det hade väl varit trevligare, om en
söt sköterska hade fått pilla på
buken.

Idag tog jag en simtur över Öresund
och inhandlade tobak. Du vet:
“Ingen tobak, inget halleluja”.
Ebbe

A0615
g7 - g6

Nej tack, INGA skall fingra på
bukken.

Nästa gång tycker jag du skall ta
båtten eller billen när du besöker
grannlandet. Är det inte besvärligt
att simma med tobakk?

Får man bidra med en litten
historia?
/alf

- Hej, svarar en liten flickas röst i
telefonen. - Hej vännen, det är
pappa. Är mamma i närheten? säger
Gunnar.

- Nej, pappa. Hon är uppe i
sovrummet med farbror Bosse.

Efter en kort paus säger Gunnar:

- Men du har ingen farbror Bosse,
vännen!

- Jo det har jag, och han är uppe i
sovrummet med mamma!

- Okej då. Jag vill att du gör en sak
åt mej. Lägg ned luren, spring
uppför trappan, knacka på dörren
och ropa åt mamma och farbror
Bosse att min bil precis körde upp
på garageuppfarten.

- Okej pappa!

Några minuter senare kommer den
lilla flickan tillbaka till telefonen.

- Jag gjorde som du sa pappa.

- Och vad hände?

- Mamma hoppade upp ur sängen
utan några kläder och sprang
omkring och skrek hysteriskt. Sedan
snubblade hon på mattan och föll
nedför trappan. Nu ligger hon bara
där och hennes nacke har vridit sej
konstigt.

- Åh herregud! Farbror Bosse då?

- Han sprang också upp ur sängen
utan några kläder. Han var jätterädd
och hoppade ut genom fönstret och
ned i swimmingpoolen. Men han
måste ha glömt att du tömde den på
vatten för att rengöra den. Han slog
i botten och ligger där utan att röra
sej.

Efter en lång paus säger Gunnar:

- Swimmingpool? Har jag kommit
till nummer 854739?

E0615
Sf5-e3.

Råålig, men littet otäck.

Och så får jag besvära om en
GLAD MIDSOMMAR!
Ebbe

E0623
Är tillbaka. Det är väl ditt drag?!
Ebbe

A0624
Visst är det mitt drag i förvirringen.
Se8 - d6
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Antar att du har haft en fin
midsommar som vanligt med
mycket sprit och vemod. Inte är det
lönt att plocka blommor och skräpa
ner med i sängen - allt är ju ändå
kört vid det här laget.

Fast vemodet hörde nog mer till
yngre dagar då hjärnan var klar och
alert.

I senaste boksändningen fanns
Noorena med. Jag började så smått,
men blev fort trött. Jag blir ju så när
jag märker att det är det vanliga -
alla dessa klagande revolutionärer,
som inte bryr sig om verkligheten.
Jag följde demonstrationerna mot
senast G8-mötet och undrade: Vad
vill dom? Går det inte att tänka på
alternativ? Hur skulle en stat
fungera med alla typer av
människor om man försökte
genomföra alla idealistiska
vänsteridéer? Vi vet ju. Först måste
man avrätta alla som inte vill, alla
som tycker annorlunda.

Vad är det som säger att
multinationella företag som styr och
ställer är sämre än alla stater, som
styr och ställer? Jag tycker inte att
det är någon större skillnad. I
slutänden är det samma typ av
giriga individer som berikar sig -
antingen det är politiker eller
förtagsledare.

Tro aldrig att någon revolution
kommer att föra något bättre med
sig. Tro aldrig att människan kan
uppnå något annat än
kompromisser....

Jag skall fortsätta läsa Noorena när
jag inte är så trött. Sune & Gun
åker hem idag efter middagen och
barnbarn - Tora & Frida anländer
med tåg i kväll.

För övrigt beundrar jag Angela
Merkel.
/alf

E0624
Df3-d5.

Jo, visst händer det att även stater
beter sig svinaktigt. Men för den
skull behöver man inte ursäkta
storföretagens ofta skamlösa rovdrift

(“sådan är kapitalismen . . . ”)
Konsekvent ska man slå ner på all
ondska och gemenhet, varhelst den
dyker upp!

Men visst, jag kan förstå din
illusionslöshet.
Ebbe

A0624-2
Lg5 x e3
Du: Te1 x e3 och jag b7 - b6

Barnbarn har anlänt, så i korthet:

Man kan också säga ...sådan är
kommunismen - om man tänker och
talar om den fruktansvärda
miljöförstöring och rovdrift som
utövades på många platser i
Sovjetunionen. Och om man nu vill
ha möjlighet att påverka, var gör
man det lättast - i demokratier eller
diktaturer? Ja i teorin, alltså....

Dock finns det en del ljusa nyheter.
Trodde någon att det skulle bli
möjligt att inrätta en
krigsförbrytartribunal för 20 år
sedan? Trodde man att storföretag
skulle kunna ställas inför rätta för
miljöförstöring och fällas till
skadestånd? Eller för svindel -
Enron, Skandia, m fl?

F ö högaktar jag Angela Merkel.
/alf

E0625
Td1-e1.

Att kora “vinnare och förlorare” vad
gäller Kapitalism och Kommunism
är jag inte beredd att göra.
Kommunismen är väl den störste
förloraren, men Kapitalismen
lämnar mycket övrigt att önska för
att förtjäna titeln “vinnare”.

Idéerna om Jämlikhet och
Solidaritet verkar tyvärr få allt
svårare att göra sig gällande i en
överbefolkad värld med stadigt
krympande resurser.

“Ni är kommunister och för
egendomsgemenskap. Va´bra, då
flyttar vi hem till er” - det är nog
inte så gångbart längre.

Kina har låst om sig med dubbla
lås: man ska vara såväl kommunist
som kapitalist. Skamligt!

Nej, ideologierna är nog i stort sett

döda. “Rädde sig den som kan”
verkar ha blivit parollen.
Ideologierna överlever möjligen som
en läpparnas bekännelse - eller i
hemliga nätverk.

Så din desillusionerade världsbild är
kanske i stort sett riktig. Av den
följer tyvärr även, att spänningarna
en dag blir så stora att de måste
brista - och det går åt helvete med
musik.
Ebbe

PS Jag är mycket osäker (ovetande?)
om det mesta. Så tolka mig inte
alltför allvarligt! Känner mig lätt
befryndad med pastor Jansson.
DS

A0625
Alldeles för sent för mig - har just
berättat för dem.
Ta8 - d8

Mer en annan gång.
/alf

E0625-2
Lc3-f6.

Renewable Energy Corporation har
gått upp med 51,04%!! Var det inte
jag som provocerade dig att köpa
den aktien?
Ebbe

A0626
Sd6 - f5

Tror du det? I så fall har jag haft en
dundrande förlust på den aktien.
Den sjönk som en sten när jag väl
hade köpt och jag sålde med förlust.
Efter några månader började den
stiga brant, men då hade jag
koncentrerat mig på andra - som
kanske stigit med 300 %.

Nu skall det lagas mat och mycket
annat.
/alf

E0626
Dd5xd7. Du slår tillbaka: Td8xd7.
Jag igen: Te3-f3. Nu blev partiet
med ens tråkigare.

Dina aktier som stigit med 300%:
börjar inte de att brännas? Vågar du
hålla på dem längre? Många kan
väl tänkas vilja kassera in vinsten.

Vilka är de förresten?
Ebbe
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A0627
Td7 - d6

Aktien är NFO. Sedan januari detta
år har den faktiskt gått upp med
385 % och under den tiden har jag
köpt och sålt i olika omgångar med
en vinst på 25 000:- hittills. I dag
säljer en del för 2:55, men den har
varit uppe i 3:50. Själv har jag just
nu 42000 st som jag köpt för ett
snitt av 2:20. Jag räknar med att
inte göra några affärer nu under
sommaren, men antar att den
kommer att stiga under hösten.

Så är det.

NFO, Opcon, Arcam,
TracTecnology är sådana bolag som
jag tror kommer att lyckas med sina
uppfinningar - som alla är
NYTTIGA - och därför satsar jag.
Om det bara handlade om att
daytrada skulle jag troligen ha
arbetat med andra, t ex spelbolag.

Just nu är det lugnt här - tidigare
har dom spelat in film, snickrat
källaren, lekt stort varuhus i
vardagsrummet och då måste man
vara med.
/alf

E0627
Lf6-e7.

Nu har jag så små belopp att spela
med, att spekulera på börsen är
inget för mig. Det kan bara bli fråga
om marginella vinster - eller
förluster.
Ebbe

A0628
Tf8 - e8

I tidningen Privata Affärer finns en
artikel om Percy Barnevik och hans
nutida verksamhet. Det är som jag
alltid trott om honom, att han är en
otroligt duktig, intelligent och
verkligt god människa. När han var
bejublad industriledare, låg alltid
avundsjukan på lur i alla artiklar
om honom och när han avgick med
sin jättepension, var det en
högtidsdag för hyenorna. Fast Yrsa
Stenius har numera insett hur fel
alla hade.

Idag har större delen av hans 400
miljoner gått åt för att driva
organisationen Hand i Hand som
arbetar med att förbättra
levnadsvillkoren i indiska byar.
Årskostnaden för att driva denna
fantastiska verksamhet är ca 30
miljoner och PB betalar 90% av
denna summa ur egen ficka.

-Jag har inget annat syfte än att
uträtta något viktigt, säger han.
Redan innan jag fått pensionen hade
jag bestämt att den skulle användas
till vettiga satsningar på de fattiga.

Jo. Sådana människor kan man
respektera och se upp till.
/alf

E0628
Järnvägar!! Jag såg det, men
glömde av det igen. g3-g4.
Ebbe

A0629
I all hast - gäster kommer och
mycket skall plockas undan:
Sf5 x e7
/alf

E0629
Tf3-e3.

I går såg jag om Släpp fångarne
loss, det är vår! Jag upphör aldrig
att charmas av Hasse&Tages
produktioner.
Ebbe

A0630
Td6 - d7

Visst, visst, utopiska, orealistiska
idéer kan bli väldigt roande när de
framförs på ett så burleskt och
begåvat sätt som Hasse & Tage
lyckas göra. Bara man inte får för
sig att de har något med
verkligheten att skaffa...

Jag har funderat lite över kapitalism
och multinationella bolag kontra
politikers styrning i sina länder. Jag
är inte alls säker på att Det tysta
övertagandet överallt är av ondo -
om det nu verkligen förkommer.
Företagens syfte är att tjäna pengar
och då måste dom inom
kaptialismen konkurrera med sina
produkter på olika sätt. De är

mycket känsliga för dåligt rykte,
barnarbete, rovdrift, kartellbildning
och annat uselt som de kan hålla på
med - inte för att de skulle vara
goda utan för att de tjänar mer
pengar på att VERKA goda. Och
det är inte alltid det sämsta.

Regeringar, och särskilt diktaturer,
har inte alls några hämningar i sin
girighet och sitt maktbegär. Starka
bolag kan många gånger påverka
diktaturer just genom att de måste
verka även i demokratier, där de är
utsatta för hårdhänt granskning.
Vilka klädföretag skulle bry sig om
barnarbete i utvecklingsländer om
det inte vore för den goda imagen?
Barn är billiga och regeringana bryr
sig inte alls- bara som exempel. Fast
då fordras ju att det handlar om
multinationella bolag. Företagen
som bara verkar inom sitt eget land
använder barn för att det är billigt.

Nå. Det var bara några små
funderingar.
/alf

E0630
Te3-h3.

Jag vet inte hur långt du har hunnit
i Loreena Hertzs bok, men det du
säger skriver hon om längre fram i
sin bok.

Nu är klockan 02 och jag måste
natta mig.
Ebbe
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