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A071101
Sb8 - c6

Tidigt i morgon åker vi till
Stckholm med barnen. Just nu
förbereder jag genom att
säkerhetskopiera alla de
hundratusentals filer som jag måste
ha om det skulle hända något över
helgen - stöld och annat. Det
kommer att bli trångt med all
packning och dessutom en musbur
med innehåll.

På söndag är vi hemma igen - vet
inte om jag hinner öppna datorn i
morgon.
/alf

E071101
Df3-e3. En ovanligt korkad öppning
jag gjorde.

Glömde säga, att givetvis finns det
även ekologiskt odlade röda viner.
Vanligtvis har Systemet bara ett par
sorter. Ett av dem heter Adobe.

Idag har jag varit och bastat/
simmat, och känner mig därför
behagligt trött och sömnig.
Ebbe

A1104
Det var väl ingen dum öppning -
om du hade satt damen på b3, som
jag var riktigt rädd för. Nu är jag
för trött för att fundera - Sf6 - g4.

Som vanligt har jag bara sovit några
timmar varje natt, så nu drar det i
ögonen (åtminstone det ena) och jag
skall nog lägga mig tidigt.

Vi hade mycket trevligt i huvestan,
även om vissa moln lägrade sig över
festligheterna - Pias svärmor hade
fått reda på att hon troligen hade
cancer i tjocktarmen. Hon är en
tapper dam som inte ger sig, så hon
kommer säkert att klara sig bra.

Nu skall jag ta hand om kunder som
mailat.
/alf

E1104
De3-c3.

Idag har detta hänt, att vi tog en
promenad vid Hörlings ängar, ett
naturskyddat våtmarksområde.
Ebbe

A1105
e7 - e5

Tydligen en händelserik dag....Men
skämt åsido så tror jag nog att du
kunde ha mer att berätta. Du läser
säkert något intressant i bokväg
eller i Sydsvenskan.

När barnen var här och ordnade
middag som häxor tog jag några
bilder som bifogas. Jag är verkligen
nöjd med kameran. Det blir en
mycket bra skärpa, den är lätt att
förstå och det är obegripligt att man
kan få in så avancerad teknik i ett
så litet fordral. Men det är ju ännu
värre med mobiler...

Jag fick en förtidspresent för Fars
Dag - Snabba cash av Jens Lupidus.
Det är som att förflyttas direkt in i
Stockholms undre värld, en
overklig, idiotisk töntvärld, som är
omöjlig att förstå. Jens är kanske
självbiografisk... men skriver på ett
ytterst medryckande sätt. Inte
underligt att han fått bra
recensioner.
/alf

E1105
h2-h3.

Det var dumt av dig att sälja din
aktiepost av Renewable Energy
(solenergi). Mitt innehav har gått
upp med 95%!

Det verkar som det våras för
SOLEN. Inte bara på
energiområdet, utan även för
solreligionerna. Indianättlingarna
och Mumierna tycks börja röra på
sig. Snart ska du se, har vi åter
SOLGUDEN här. “Guds klara SOL
går åter upp . . .” Och allt blir så
bra,så bra. Våran kung blir Kung
Sol i likhet med Ludvig XIV.

Det tror du väl på?!
Ebbe

A1106
Sg4 - f6

Gratulerar till vinsten!
Nej allt soligt tror jag inte på.
Däremot har jag fått en ny

beställning på 24 BP9, så det är
bara att installera sig i källaren och
jobba på.
/alf

E1106
d2-d3.

Kom att tänka på: skulle inte Sune
kunna hjälpa dig med
brukspatronerna?

Läser för tillfället Tjuvarnas
marknad av Jan “Gullejo” (som en
tant sa på biblioteket). Skandia-
direktörernas agerande var ju
otroligt fräckt. Man hade bonus på
resultatet, men ändrade det till
bonus på kassaflödet. Satte sedan
igång dåliga affärer i
mångmiljardklassen, vilket utlöste
bonusar i 100 miljonersklassen.
Man får inte vara dum.
Ebbe
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A1107
d6 - d5

Sune har fullt upp med sin del av
Brukspatronen.

Hoppas du såg eftermiddagsfilmen i
dag eller spelade in den - helt
underbar om Tolouse-Lautrec och
Moulin Rouge. (Stavningen är
säkert fel) Jag såg den för många år
sedan och spelade in den med uselt
resultat. Antennen krånglade så det
blev skräp av det.

Tjuvarnas marknad har jag läst två
gånger. Jag tycker att det är en av
hans bättre - särskilt är där en scen
från ett utecafé i början av boken
som jag tyckte var extra fin.

Nu ner i källaren.
/alf

E1107
!”#¤%& Men det var ganska väntat
med tanke på den dåliga öppningen.
Förmodligen ger jag upp ganska
snart. Inget kul att fortsätta. a2-a3.

Jaså, Sune gör en del av
brukspatronen? Hur går det till?

Nej, jag missade tyvärr Moulin
Rouge. Men jag har sett den
tidigare.

Läser i bladet, att den totala
skuldsättningen i USA idag uppgår
till över 40000 miljarder dollar,
vilket nästan motsvarar fem gånger
landets BNP. Alltfler tvivlar nu på
att denna enorma skuldsättning
någonsin kommer att kunna
regleras. Allt färre är beredda att ta
emot dollar som betalning. Redan
vägrar Qatar och Vietnam att ta
emot dollar. Iran kräver idag
betalning i euro till 65%, till 20% i
japanska yen och resterande 15% i
dollar för sin oljeexport.

Dollarn verkar bli billigare för varje
dag. Vad händer om den råkar i
fritt fall?
Ebbe

A1108
Du behöver inte svära över dålig
öppning. Jag föreslår att du gör om
draget -drar tillbaka bonden och
istället flyttar löparen till rätt plats
så du slipper problem med din
dam....
/alf

E1108
OK Lc4-b5.
Ebbe

A1108-2
d5 x e4

BP9 består av flera delar, själva
patronen, kablage, låda,
överhettningsskydd, m m. Sune
levererar dessa delar och jag sköter
själva elektroniken.

Ja, världen går åt helvete -
åtminstone om man ser på börsen.
Men vi får väl sjunga en glad sång
under marchen. Vi har ju haft
många domedagsvisioner - jag har i
minnet en amerikan som sjöng
hemska visor om hur vi skulle
brännas till döds i radioaktiv
strålning. Lars Ekborg översatte och
sjöng här i Sverige. Men vad hette
USA-snubben? Det blir sämre och
sämre med det mesta - HURRAH
för det.
/alf

E1108-2
Dc3xe5.

Vem gör slutmonteringen av BP9
och levererar till köparen?

Börsen backar. Hur går det för dig
och Sune?

Nu ska jag läsa vidare om tjyvarna.
Ebbe

A1109
Lc8 - e6

Relek i Höör sätter samman det hela
och säljer till grossister och andra.
Här kan du kolla!

http://www.relek.se/

Börsen går åt helvete för oss - som
för vissa andra men inte dig, har jag
förstått. Om jag jämför från max
under året så har mina depå gått
back med ca 70 000. Räknat på ett
år har den gått upp med 3%. Inget
roligt, men heller inget som berör
mig så värst.

När det krisar talar dom om att det
finns inga svar - bara frågor...

Ytterst dumt. Det finns alltid svar
för den som tänker och kan se
genom dimman - t ex föreningen
Friends. I SvD i dag finns under
Brännpunkt en artikel där dom
framför exakt vad jag länge hävdat:
TV, film och media har alla
ansvaret för den grova tonen,
mobbning i alla former, som
påverkar de lite udda personerna så
otroligt starkt att man får reaktioner
som i Finland - eller varför inte i
Rödeby?

Alla tecken fanns där från början
men ingen reagerade eftersom social
och polis och vanliga människor är
så avtrubbade av vad de ser att de
inte kan skilja normalt beteende mot
onormalt.

Hurrah för Homo Sapiens!!
/alf

E1109
Knepigt, knepigt: d3xe4.

Nja, det är bara mina solaktier som
går bra: idag +106%.

Tillvaron är så komplex, att vissa
bara tyar med enkla,
endimensionella lösningar. Såsom
egot: “Man vill bli älskad. I brist
därpå beundrad,

i brist därpå fruktad, i brist därpå
avskydd och föraktad. Man vill
ingiva människorna någon slags
känsla. Själen ryser för tomrummet
och vill kontakt till vad pris som
helst.” (Hjalmar Söderberg i Doktor
Glas, 1905)
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Njä, det här blev litet flummigt.
Men jag gitter inte reda ut det
ikväll, i synnerhet som jag har
druckit vin.
Ebbe

A1110
Lf8 - b4!!!

Jo, men igår gick väl även REC ner
en bit?

Det var väl inte så flummiga
visdomsord - andemeningen täcker
en hel del. Men visst blir det
mindre och mindre intressant att
skärskåda och bena upp
samhällsproblem och att debattera,
när döden närmar sig och så mycket
känns kanska likgiltigt och
meningslöst. Kanske man skulle
skaffa lite koks, snorta och bli hög?
I Snabba cach får man en god
inblick i verkningarna....

Nej jag tror att det tur för mig att ha
arbete hängande över mig, en piska
som driver mig upp på morgnarna,
jagar mig och djäflas.

Fast nu skall jag ta paus. Senare i
kväll är det två filmer jag skall
kolla.
/alf

E1110
c2-c3.

Jag håller med: det börjar kännas
ganska likgiltigt och meningslöst att
försöka skärskåda och bena upp
samhällsproblem.

Jo, jag tror nog, att BP9 och CAD
är en välsignelse för dig. Arbetet
gör att du får mindre tid till “fixa
idéer” som kan sätta “griller i
skallen” på dig (som man sa i
Hörby).
Ebbe

A1111
Lb4 - d6

Hur är det för dig själv? Har du
tillräckligt att göra med hus och
trädgård för att inte få fixa ideer
och s k griller i skalen? Ånej, vi är
för gamla för att hitta på
djävulskap. Man börjar fundera på

att släppa ut Leif Axmyr, som suttit
i fängelse sedan 1982 - enl SvD.
Visserligen slog han ihjäl två pers
och har varit en våldsam typ på
kåken, men på senare år har han
ändrat sig och blivit lugnare. Fan
vet om han inte går och blir
religiös. Dessutom har han gift sig
för ett tag sedan. Och då får han
naturligtvis inte tid att fundera ut
något.

Fast ibland har jag tänkt på att bli
en slags mördare. T ex när man
läser i bladet om de båda ungdomar
som under ett dygn tre gånger
besöker en handikappad person,
misshandlar honom, förnedrar
honom, torterar honom, tar hans
pengar osv - för att vid sista besöket
vid femtiden på morgonen sakta slå
ihjäl honom med basbollträ.

Det jag känner då är att det skulle
vara en skön känsla att få skjuta
dessa båda skadedjur - när de
kommer ut efter några års fängelse
kommer de att göra om samma sak
- eller något liknande.

Vad känner du inför dylik
tidningsläsning?
/alf

E1111
De5-g5.

De morden du nämner har gått mig
förbi. Vad gäller det sistnämnda
mordet: var verkligen ungdomarna
sådana monster? Fanns det inga
förmildrande omständigheter?
Fanns det ingen svår oförrätt att
hämnas ex-vis?

Idag har vi beskurit äppleträden och
jag höll nästan på att frysa fingrarna
av mig. I morgon ska jag byta till
vinterdäck.
Ebbe

A1112
0 - 0

Av tidningsartikeln framgick inga
förmildrande omständigheter. De
filmade den sista misshandeln, som
ledde till döden och gjorde
hitlerhälsning. Naturligtvis skulle

en advokat hitta förmildrande
omständiheter, men.....Av artikeln
verkade det endast som om de
kände honom och det verkar inte
troligt att han varit i stånd att skada
någon. Det tycktes mera som om
mannen var ett lämpligt offer för en
tortyrövning à la Gestapo.

Kör du med dubbar? Eller har du
miljöriktiga däck? Jag har aldrig
kört med dubbar - de förstör
vägbanan skräpar ner för djävligt.

Nu är det tid att börja med nästa
sändning BP9. Jag höll på att
smälla av i dag när det kom ett
paket från Malmö Mönsterkort - ett
paket som dom skulle sänt tvärs
över gatan till ONROX i Malmö -
som dom har gjort alla år. Nu fick
jag ringa och ordna transport
tillbaka med en dags fördröjning
och det är inte roligt i denna
automatiserad tid.
/alf

E1112
Dg5-e3.

Numera kör jag med odubbade
däck. Men här nere i Skåne
rekommenderar man dubbat.

Byter du däcken själv? Jag gjorde
det förr, men knäna tog för mycket
stryk. Nu låter jag Göinge Bil
(Volvo- och Renaulthandlaren) byta,
tvätta och förvara däcken. I våras
kostade det 375 kr, idag 475 kr.
Alltså ökning med nära 27%. Det
var inte förhandlingsbart.
Ebbe

A1113
Tf8 - e8

Nej, jag byter inte däck själv. Förr
gjorde jag det, men nu har jag en
gammal bekant, elev från skoltiden,
som sköter det på sin däcksverkstad
för 300:-. Så var det förra gången i
alla fall. I år sa han att jag klarde
mig med mina året-om-däck av
vintertyp.

Nu har det hänt något på
CAD-fronten. Från fyra håll har jag
fått förfrågan om utbildning -
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kanske det blir något av det. Jag har
en känsla av att jag får sluta läsa
böcker. Nästan varje kväll blir det
ingen tid övar för sådant - det är
alltid kontorsarbete eller
verkstadsarbete som ligger och
skriker efter mig.

Men! I dag betalade polackerna!
1548 EURO ramlade in som en
liten kompensation för alla förluster
på börsen. Jag hade redan gett upp
hoppet om att få betalt.
/alf

E1113
Sg1-f3. Hopplös ställning.

Jag kan bara gratulera dig till dina
framgångar. Men varför trodde du
inte, att polackerna skulle betala?

Idag har jag varit i Älmhult och
spelat AlfaPet med Svennis och
Marianne. Även där får jag stryk.
Ebbe

A1114
Le6 x h3
Nej, inte hopplös just nu. men kan
kanske bli, he he.

Polackernas räkning skulle ha
betalts för en månad sedan, och de
har inte varit precis
förtroendeingivande när jag klagat.
Men nu är jag nöjd.

Det blir värre och värre. Undrar just
om du ska får rätt när du säger:
CAD blir din död!

Det är så många som ringer så jag
blir ibland riktigt stressad.
Samtidigt är det ju roligt. Nå, man
får se hur det blir med döden.

Nu skall jag börja arbeta igen.
/alf

E1114
0-0. Hur många drag är det till
matt? Det där utdragna döendet är .
. . .

Nu läser jag Chockdoktrinen av
Naomi Klein. Rekommenderas! Den
måste du bara läsa!
Ebbe

A1115
Te8 x e4

Tror du jag har tid att läsa böcker
nu? Icke. Och i går fick jag
dödsstöten när det gäller macron.
Garantell vill ändra i flera macron
som vardera innehåller upptill 4000
rader obegriplig kod. CAD blir min
död!

För övrigt är jag ganska trött på alla
domedagsprofeter som pekar och
visar på alla idiotiska förhållanden i
världen. Om man nu begriper och
vet så mycket bättre än andra -
varför försöker de inte komma med
ändringsförslag, som bygger på
kännedom om människans psyke
och konstruktion? Inte är det någon
konst att föreslå lösningar som
bygger på OM BARA...

Nu ner i källaren.
/alf

E1115
Ja, där tog det slut. Nytt parti:
e2-e4.

Vem tusan är Garantell?

Nja, Naomi Klein är ingen
domedagsprofet. Hon bara redogör
för förhållanden, och
missförhållanden i synnerhet, här i
världen.

Hon har bra på fötterna. Hon är
noga med att alltid referera till fakta
(många nötter). Det är verkligen
ingen vacker bild man får av USA.

När ska fjällen falla från dina ögon
vad gäller USA?
Ebbe

A1116
e7 - e5

Garantell är en framgångsrik firma
i Värnamo, som jag gjort
automatritningsmacron åt för tre år
sedan.

När fick du en vacker bild av USA i
en svensk tidning eller från en
utpräglad vänsterskribent/ politiker?

Din fråga om fallande fjäll
påminner om “Kan Gud lugga en
flintskalle?”

Det finns inga fjäll i närheten av
mina ögon, som betraktar världen
helt illusionslöst och kallt objektivt.
Och så gör naturligtvis alla
människor - enligt egen åsikt. Jag
är för trött för att bry mig om
världen - jag har nog av att sköta
mitt arbete. Du som har läst så
mycket av dessa författare du
åberopar - brukar dom säga något
om Sovjet/Ryssland?

En liten historia från Sune:
/alf

En kille sätter sig bredvid en
urläcker kvinna vid bardisken och
börjar pilla på sin klocka.

- Är din date försenad? undrar
kvinnan.
- Nej, det här är en specialklocka
som skickar information. Just nu
står det att du inte har några trosor
på dig.
Kvinnan skrattar och säger:
- Men då fungerar den inte!

Killen knackar på klockan, tittar på
den igen och säger:
- Aj då, den går en timme före

E1116
Lf1-c4.

Den borgerliga pressen ger
mestadels en positiv bild av USA.
Men man förtiger ofta de negativa
sidorna, de som ex-vis Naomi Klein
redovisar. Och de är verkligen
förskräckliga! Det finns en tendens
att avfärda all USA-kritik som
kommunistpropaganda. Det är att
göra det lätt för sig.

Det finns mycken kritik att rikta
även mot Sovjet/Ryssland. Och det
görs också. Det ena utesluter
självfallet inte det andra. Men att
säga att Sovjet var en diktatur är ju
att slå in öppna dörrar. Ingen nyhet.

USA ligger oss närmare. Vi är ju så
“amerikaniserade”. Därför blir vi
mera upprörda när vi blir varse, att
USA gör sig skyldigt till svåra
övergrepp på folkrätten. Dessa vill
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du helst slippa ta del av, om jag
förstår dig rätt.

Enligt min mening måste man
protestera emot alla övergrepp,
varhelst de dyker upp. Annars kan
det ju tolkas som att man tiger och
samtycker.

Den där roliga historien kunde Sune
haft taktisk glädje av på den tiden
han raggade.

I morgon ska vi på teaterresa till
Malmö och se Zorba.
Ebbe

A1117
Sg8 - f6

Hur protesterar du Ebbe? Mot alla
övergrepp och felaktigheter? HUR?

Maktens människor är av samma
slag i alla stater. Missbruk, elände,
övergrepp, missförhållanden, idioti
osv, är av samma art i alla stater -
dock i olika grader. Skillnaden
ligger i friheten att påtala detta.
Bush låter inte skjuta Naomi Klein,
men hur gick det för Palitovskaja?

Jag är inte intresserad av att sitta
och läsa om allt elände som finns i
världen - varken när det gäller
demokratier eller diktaturer.

Folkrätten? Vilken jävla folkrätt?
Det är väl ändå endast ett vackert
pappersarbete som ingen med makt
bryr sig om. Säg någon stat/
maktmänniska, som någonsin brytt
sig om den s k folkrätten när den
kommit i vägen för andra intressen!

Ställ dig frågan hur storsvenskarna
behandlat samerna i alla tider. Eller
balterna, senast 1945.

Dessa (övergrepp mot folkrätten
från USA) vill du helst slippa ta del
av, om jag förstår dig rätt.

Du förstår mig rätt - delvis. Jag är
inte heller speciellt intresserad av
Uppdrag granskning eller att se och
höra allt elände i världen som det är
så lätt att leta upp. Jag är
intresserad av att skapa, producera,
konstruera och tillverka saker som
behövs eller som jag anser vara till
gagn för människor.
/alf

E1117
Sb1-c3.

Som jag sa, har vi varit på teater i
Malmö ikväll.

Klockan är halv två och jag är för
trött och sömnig att författa något
ikväll.
Ebbe

A1118
Lf8 - c5

Jo, det tar på krafterna att vara ute
och slå runt i nöjeslifvet. Det som
tär på mina krafter är som vanligt
arbete. Och så blir det stiltje i
tankeverksamheten.
/alf

E1118
d2-d3.

Zorba var i stort sett en besvikelse.
Storyn var för tunn. Som drama
förmådde den ej att engagera. Som
musical var musikinslagen för få
och inte tillräckligt tjusande.
Konstigt nog hade man ej med den
synnerligen välklingande
Zorba-musik-dansen ifrån filmen
med samma namn. Den satt man
och väntade på hela tiden.

Jag fäste mig vid en replik av
Zorba: “Gud och Djävulen färdas
alltid tillsammans”. Djävulen s a s
krattar manegen åt Gud - eller hur
ska det tolkas?

Ditt förra mail ska jag fundera
vidare på ett tag till.
Ebbe

A1119
c7 - c6

Tråkigt att du slösade bort en kväll
som kunde använts till annat. Eller
du kanske inte tänker så?

Jag har arbetat nästan hela dagen
med 4000-radersmacrot till
Garantell - med ett kort avbrott för
trädgårdsarbete. När man får ett så
här komplicerat problem går
hjärnan för högtryck och om man
lyckas finns det nog inget som ger
större tillfredsställelse. Nu är jag väl
halvvägs och kommer troligen att
fortsätta till sent i kväll.
/alf

E1119
h2-h3.

Nja, ett teaterbesök är alltid ett litet
festligt avbrott i den grå
vardagslunken.

Jag blir så irriterad på mig själv.
Igår satt jag som vanligt och letade
efter tappade ord. Tror att jag letade
efter ordet “medryckande”. Fann det
ej och så fick det bli “välklingande”
i stället.

Jag “protesterar” på följande vis:

- jag är medlem i Svenska Freds
och vi sänder regelbundet ut sk Ros-
och Riskort till ex-vis makthavare.

- jag lämnar regelbundet bidrag till
olika insamlingar.

- jag har tagit en
kvartalsprenumeration på Proletären
för att se hur deras version ser ut.

- jag försöker påverka vänner och
bekanta när jag finner det påkallat.

Visst har amerikanska CIA mördat.
Dock mestadels genom ombud.
Ex-vis i Chile, Argentina, Brasilien,
Bolivia, Irak, m fl länder. Igen: Läs
Chockdoktrinen!

Din utgångspunkt är att
mänskligheten är totalkass (vore du
Gud skulle du radera ut hela
mänskligheten har du sagt, bl a).
Att så skära alla över en kam verkar
minst sagt vanskligt och
ovetenskapligt. Visst finns det även
bra och hederligt folk.

Visst finns det även många monster
av ondska, gemenhet, fulhet, etc.
Men de är så otroliga, att de inte
verkar vara “på riktigt”. Är de
möjligen med flit framavlade för att
ge alibi åt ropen på Gud? För att
legitimera Domedagen? Om så
skulle vara fallet: Herre Gud!
(ursäkta missbruket!) vad har man
då “bevisat”?
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Du skapar och arbetar och är så
trött, så trött. Stannar du aldrig upp
och frågar: Varför? För vem? I
vems intresse?!

Hoppas att du såg Kobra ikväll.
Ebbe

A1120
d7 - d5

Ja, det verkar ju bra med olika
verksamheter. Jag gör väl samma
sak i andra varianter utom att vara
aktiv medlem i någon förening.

Du har fattat mig fel - delvis. Jag
talar om maktens människor och
hur de kontrolleras. Om Naomis
chock-sanningar hade handlat om
ex vis ryska förhållanden och hon
hade bott där hade hon inte levt så
länge - det är därför jag har plus i
kanten för demokratier. Även om
jag tycker att det inte är den
teoretiskt bästa styrelseformen när
det gäller människor. Däremot den
näst bästa - i praktiken.

Man kan vara trött av roliga orsaker
och av tråkiga. Jag försöker hålla
mig till de roliga. Men inte sitter
jag och ställer frågor till mig själv
när jag så väl vet svaren. Jag
fullföljer min gen-bstämda roll som
människa genom att arbeta för min
egen och andras nytta och utkomst.
Synd att du aldrig kommer att läsa
Ayn Rand - det är flera som skrivit
om henne nu när det är någon sorts
jubileum.

Jag har inte kunnat arbeta sen lunch
- hjärtat har skenat och det är
mycket obehagligt. Först vid halv
fem-tiden fick jag stopp på det och
det började gå normalt. Obehaget
består i att pulsen går upp i 140-150
i vila och det är slag som känns i
hela bröstet. Men det lär inte vara
farligt.

TV? Tyvärr inte.
/alf

E1120
e4xd5.

En del människor lär få
hjärtklappning, när de blir upprörda
eller nervösa. Men så var väl inte
fallet med dig idag? Jag tycker det
låter allvarligt. Har du talat med din
läkare om det? Det är klart: fler
starka meduciner är kanske inte rätt
medicin. Hälsokostbranschen
erbjuder en del preparat som ska
vara bra för hjärtat. Kanske du
skulle pröva?!
Jag ska ha Ayn Rand i åtanke.

Hantverkare är i antågande. På
torsdag. Köket ska tapetseras om.
Likaså trapphuset upp till andra
våningen. Mycket stök på gång
alltså. Ingers idé. Hon är
omedgörlig: inte förhandlingsbart.
Ebbe

A1121
c6 x d5

Nej, jag vill inte ha fler meduciner.
Hälsokost undersöker jag alltid
först.

Med tanke på hur den maffia-
liknande brottsligheten utvecklas i
Sverige, så kan du hålla dig
uppdaterad genom att läsa Jens
Lapidus bok Snabba cash. Han kör
med ett helt nytt sätt att skriva
svenska, som bör upplevas. Han är
också mycket insatt i branchen -
man undrar hur mycket,
egentligen...

Har levererat första upplagan av
programuppdatering till Garantell.
Kanske den duger - i så fall har jag
anledning att känna världens största
tillfredsställelse....

Vi har fått några ovanliga, otäcka
flugor, stora saker som lärt sig flyga
nästan ljudlöst och med en radar
som känner av vad man tänker göra
med dem. De vilar på helt
flugsmälle-omöjliga platser - utom
då de letar efter öl. De gör så när
jag lämnar glaset oövertäckt, men
har ingen större glädje av sin

längtan eftersom de drunknar i den
och gör att jag med äckel i sinnet
måste hälla ut innehållet och diska.
Varifrån kommer dessa lömska
odjur? De är större än spyflugor och
helt svarta. De innehåller mycket
blod när man klämmer ihjäl dem
efter att man lyckats skadeslå dem.
De förbittrar min dag.

Så du skall få hantverkare i huset?
På bestämd tid? I så fall skall dom
väl arbeta svart - jag har läst att
annars är det omöjligt att få något
gjort. Dom lovar komma men ....
/alf

E1121
Lc4-b3.

Den organiserade
gängbrottslighetens utbredning är
verkligen otäck och alarmerande.
Inte minst detta att man hotar och
attackerar vittnen, polis och
åklagare. Har du några idéer om
tänkbara motåtgärder? Kanske
Hemvärnet kunde göra en insats -
innan maffian snott alla deras
automatkarbiner (AK).

Grattis till den lyckade
programuppdateringen åt Garantell!

Den otäcka flugan borde väl gå att
identifiera med hjälp av något
entomologiskt lexikon på nätet! Har
aldrig sett något liknande. Har du?

Nej, våra hantverkare ska faktiskt
lönas vitt.

I kväll har vi haft besök av Per
Lindén. Han är här nere i
Skåneland och jagar rådjur och
vildsvin.

Och på lördag bär det iväg till
Stockholm, 24-26 november.
Ebbe

A1122
d5 - d4

Tyvärr tror jag inte annat än att de
goda krafterna minskar i inflytande.
När t o m polisen gör sitt bästa för
att stoppa förnuftiga åtgärder - då är
det långt gånget - t ex att tullen inte
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skall få kolla hur fulla
lastbilschaffisar är innan de kör av
färjan och fortsätter med sina
smuggellaster. Vi är mjäkiga till
tusen.

I går när jag såg finska nyheter på
TV sa dom att när några kriminella
hade förskansat sig i en fabrik, och
det inte fanns någon möjlighet att
komma åt dom, lånade polisen en
stridsvagn och körde rätt genom
väggen och tog hand om töntarna.
Det är riktiga takter!

Antagligen är det vanliga spyflugor
som i mina ögon blivit riktiga
monster.

Den svarta ekonomin håller annars
Sverige i gång. Du har väl hört att
det finns förslag på att man skall
slippa redovisa utgifter upp till
10000:- när man betalar för hjälp av
grannar och “bekanta”. Vem har
kommit på en sån idé?

Jo, skattechefen, som hur länge som
helst försökt att få sin garageuppfart
asfalterad - av firmor som lovat
komma men aldrig kommit.

Rapportera gärna om dina
hantverkare. Kom dom?

Per Lindén? Vem f-n är det?
/alf

E1122
Sc3-e4.

Men vad f-n gör Hemvärnet - mer
än att förse maffian med
automatkarbiner?

Våra hantverkare ska komma först
på tisdag. Vi får se.

Per Lindén är en klasskamrat från
folkskolan, som flyttade till Gävle
vid 12 års ålder. Han som har en
bror Sven i Ludvigsborg, vilket jag
har nämnt tidigare.
Ebbe

A1123
Sf6 x e4 då antar jag att du slår
tillbaka-
d3 x e4 Dd8 - a5!!!

Visst tusan. Nu när du säger det
kommer jag ihåg att du nämnde
honom och frågade mig om mannen
i Ludvigsborg. Men det är hoet, som
Sune säger.

Nej, Hemvärnet gör väl inget
särskilt i dag - mer än som du säger
levererar vapen. Fast är dom
verkligen intresserade av gamla
gevär, bovarna?

Så på tisdag kommer dom. Fan
troet.

Hoppas du får riktigt trevligt i
huvestan.
/alf

E1123
Lc1-d2.

“gamla gevär”: automatkarbiner!?

Nu måste jag packa. Åter sent
måndag kväll.
Ebbe

A1126
Lf8 - b4

Menar du att Hemvärnet har
moderna automatvapen? I så fall är
det ju perfekt - för buset.

I går söndag såg jag en av de
märkligaste dokumentärfilmer jag
någonsin sett. Snickaren från
Värmland, som lånar sin kropp åt
Ambres, en ande-filosof som talar
med klar och redig röst och lägger
ut texten som den värsta präst. Han
kom med den absolut bästa
förklaring jag hört om inkarnation -
det var så fantastiskt, så jag satt
stum.

Vill du ha en annorlunda
TV-upplevelse - se reprisen 29/11,
1/12 - även i Svt24.

Jag tänkte direkt på Martinus, den
olärde trädgårdsdrängen, som
skrivit ihop en hel kosmologi - en
helhetsteori om Universum och
Livet.

Men ser man sen på nätet börjar
man undra.... Men Anders Grönros,
som gjort filmen, var helt övertygad
om att det omöjligt kunde vara
bluff.
Se själv!

Hoppas du haft kul i huvestan. Här
vräker den vita skiten ner - säkert
ger den mig hjärtinfarkt.
/alf

E1126
Sg1-f3. (du menade förstås Lc5-b4)

Har just kommit hem. Är för trött
och sömnig att författa ikväll.
Ebbe

A1127
Visst menade jag Lc5. Men nu stod
den på 8an - vet inte varför.
Sb8 - c6

Jo, det är jobbigt att resa och utstå
strapatser. Men så har du väl också
varit med om en hel del, tagit en
massa bilder och skulle egentligen
kunna skriva en Packat & Klart när
du hunnit ordna upp hjärnan och
roa en en stackars mullvad, som
sitter i sitt bo och bara gnetar.

I vid 22-tiden i går när jag skottade
bort massor med vit skit som plogen
hade vräkt upp i snygga vallar, då
började hjärtat skena igen. Och inte
fick jag stopp på det förrän vid två
på natten. Det blev inte mycket
sömn inte. Men i dag går det som
en digitalklocka.....:)

Nu skall jag fixa till september i vår
korrespondens.
/alf

E1127
a2-a3.

I lördags såg vi Peer Gynt på
Stadsteatern och i söndags Fördold
på Dramatens lilla scen. I söndags
kväll var vi även på bio och såg
Lady Chatterley´s lover. Starka
föreställningar alla. Men det skulle
föra för långt att försöka redogöra
för dem här.
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I måndags åkte vi buss härs och
tvärs i stan. Från Djurgården till
Söders höjder, etc.

Gjorde en liten reflexion, då vi
passerade den ståtliga ryttarstatyn
med Carl XIV Johan vid Slussen:
Kungen var ingen särskilt
storslagen människa. Men
skulptören måste ha varit en
mästare!

Är inte denna bild ganska typisk för
vår värld?

Nu måste du gå till farbror doktorn!
Ebbe

Jo, det är roligt att bryta sig ur
vardagslunken ibland. Det kunde
kanske även göra dig gott?!

A1128
Lb4 x d2

Lite känner jag till om de pjäser du
nämner. I alla fall har jag läst om
Älskaren, även om det var många år
sedan.

Jag försöker tillämpa din reflexion
om kungen och skulptören på andra
förhållanden - speciellt typiska för
vår tid, men går liksom vilse.
Samtiden har alltid varit knäpp för
samtidens människor, våldsammare,
hemskare, osv osv. Men det enda
som ändrats kring människan är
miljön - själv är hon samma
eländiga konstruktion som tidigare -
ur sin egen synvinkel, dock icke ur
skaparens. Det var väl filosofiskt så
det förslog.

Nå,, jag har så många rent praktiska
saker som måste ordnas, så jag
slipper tänka på världens problem.
Ibland läser man saker som gör att
man vill skrika högt:

Tjuven blev tagen på bar gärning
med stöldgods för 5-10000.
Åklagaren brydde sig inte om att ta
upp just denna stöld i mannen
omfattande stöldregister. Så när han
dömts för alla tidigare, men inget
omnämnts i domen om den sista - ja
då kunde tjuven kvittera ut
skadestånd för att han hållits i

fängsligt förvar för något som han
inte dömts för - och behålla
tjuvgodset. Så den gamla damen
som var offer fick ingen som helst
ersättning.

Rekord i idioti? Troligen inte.
/alf

E1128
Sf3xd2.

Erkänner att min bild var skruvad.
Skulptören var kanske en knöl -
bara för att nämna en invändning.

Hoppas att du såg Uppdrag
granskning ikväll. Den handlade om
Sveriges dubbelmoral vad gäller
kärnkraft: Kärnkraft ja.
Uranbrytning i Sverige nej.
Uranbrytning har nämligen visat sig
vara en ytterst miljöfarlig
verksamhet och som förmodligen
kostat många människor livet.

För övrigt kan jag inte nog
understryka, att du bör läsa
Chockdoktrinen av Naomi Klein!
Något för dig som “samlar på”
skurkar och idioter.
Ebbe

A1129
0 - 0

Nej, jag såg inte Granskningen.
Sveriges dubbelmoral och hyckleri
känner väl alla till - både det
politiska, moraliska och helt
allmänna. Balterna, Nato, Uran
Svartjobb osv osv.

Kolkraft ja. Kolbrytning - nja.
Kolbrytning har nämligen visat sig
ha förödande inverkan på miljön vid
förbränning och har dessutom dödat
tusentals och återtusentals arbetare
under jord över hela världen.

Jag samlar inte på allmängods -
som de typer du nämner. Jag vill
inte läsa om allt elände som omger
den här världen och dess
människor. Vad ger det dig att läsa
om skurkar, idioter, bedragare,
maffiamän, politiska skurkar ( i
USA) ?

Jag blir bara arg och förbannad och
det vill jag inte bli eftersom det
inverkar på mitt arbete och allt jag
måste göra.

Det blev sent i kväll, men du klarar
väl av ett drag ganska lätt.
/alf

E1129
0-0.

Verkligen synd att du inte vill läsa
NK:s bok om USA:s helt kriminella
gärningar runt om i världen. Men
visst blir man “arg och förbannad”.

Jo, målaren kom verkligen i tisdags.
Så här är nu förskräckligt stökigt.
Ebbe

A1130
b7 - b5

Du hade ingen kommentar till
kolkraften?

Uppenbarligen gillar du att bli arg
och förbannad eftersom du läser
NK. Men det beror kanske på att
det är skönt att få utlopp för
USA-hatet.

Jag har lärt mig att aldrig lita på
något av vad som sänds i TV eller
som står att läsa i böcker eller
tidningar - när det gäller den s k
verkligheten. Den kan alltid skildras
på minst två sätt - helt olika.

Det senaste kan illustreras av grälet
mellan Uni Drougge och Niclas
Salomonsson. Jag har läst bådas
brännpunktsartiklar i SvD. Efter
Unis drapa tänkte jag - har hon rätt
så är det verkligen synd om henne.
Men har hon det?

Så kom Niclas svar med egna ord
och plötsligt är bilden en helt
annan. För mig verkar Niclas
mycket mer vederhäftig och trolig i
sin skildring av vad som hänt, och
skulle jag döma i matchen, så blir
det 2-1 till Niclas.

Framöver blir det intressant att se
om Chavez och Putin fixar sina
strävanden efter diktatur i
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respektive länder. När det gäller
Putin är jag ganska säker på att han
lyckas, om Chavez är jag lite osäker
- där finns fortfarande en tänkande
elit, som inte dirkekt köper alla
lögner.

På sikt kan jag se ett Ryssland, som
upprustar och blir starkare, ett Kina
som kommer att dominera världen
och troligen vinna ekonomiskt över
USA. Två diktaturer mot en
demokrati - det kan bli en kul
match.
/alf

E1130

Lb3-d5.

Så vitt jag vet är det en jädrans
skillnad på att bryta kol resp uran.

Du har en tendens att avfärda all
min kritik som utlopp för USA-hat.
Ingenting kan vara felaktigare. Jag
har s a s växt upp med Amerika:
älskat amerikansk musik,
amerikansk film och dess
skådespelare, etc.

Nu är jag ledsen för Amerikas skull.
Jag beklagar amerikanerna för deras
usla regering. Du tycks inte ha en
aning om CIA:s kriminella
verksamhet i Chile, Argentina,
Brasilien, Bolivia, Kuba, Polen,
Ryssland, Filippinerna, Irak, etc.
Läs Chockdoktrinen!

Det som mycket förvånar mig är att
Bush & Co vågar agera så extremt
svinaktigt och helt kriminellt. Det
kan ju väcka en våldsam
motreaktion. Och så har redan skett
i Irak, där ockupationsmakten
endast skapat kaos samtidigt som
man har plundrat landet på dess
rika tillgångar. Ingenting fungerar.
De förtvivlade människorna söker
sig nu i allt större skaror till de
fundamentalistiska islamisterna.

Det hela verkar ju otroligt dumt,
idiotiskt. Kan det möjligen vara
meningen? Att väcka folks motvilja,
ja avsky, för kapitalismen? Jag blev
i varje fall så förbannad att jag tog

en provprenumeration på
Proletären. Är det möjligt att Bush
& Co är kryptokommunister?! Nej
förmodligen snarare fascister. NK
karaktäriserar deras ideologi som
korporativism, vilken var ett
väsenligt inslag i den italienska
fascismen under Mussolini.

Så du har kanske inte helt fel i att
vara försiktig med
ställningstagande.
Ebbe

A071201
Da5 - b6

Jo, skillnaden mellan uran och
kolbrytning ligger bl a i antalet
direkt dödade gruvarbetare i uselt
säkra gruvor runt om i världen. När
det gäller farligheten för
gruvarbetare som sysslar med uran
går det idag att minimera riskerna -
jag citerar från Analys Och Kritik:
http://www.analyskritik.press.se/
Framtidvision/Ja-uranbrytning.htm

<>Svenska journalisters objektiva
granskning i de fria statliga
medierna innebär oftast att det är
endast uranbrytningens problem
som uppmärksammas. Från
miljöförstöring till övergrepp mot
urininnevånarna är traditionella
journalistiska vinklingar. Och
eftersom all mänsklig verksamhet
alltid medför miljöproblem så är det
lätt att även inom detta område hitta
sensationella artikeluppslag.

All gruvbrytning medför
miljöpåverkan. De generella
miljökonsekvenserna för
uranbrytning skiljer sig sålunda inte
från annan gruvverksamhet. Vad
som är särskilt problematiskt vid
uranbrytning är urlakningsprocessen
som skapar uranoxid och
gruvresterna med bl.a.
radioaktivstrålning. Med moderna
metoder och teknologi har
miljöpåverkan drastiskt minskats.
Ur miljösynpunkt är idag
uranbrytning en fullt hanterbar
gruvverksamhet.

Tror du verkligen att man måste
läsa Nk för att känna till CIA:s
svinaktiga uppträdande? Hur många
filmer har inte gått på TV med detta
som ledmotiv? Hur många artiklar
har det stått att läsa i oberoende
tidningar (Tempus)?

Tror du verkligen att jag är
omedeveten om CIA:s och andra
organisationers verksamhet? Jag är
också fullt medveten om att
liknande organisationer finns i alla
stora länder, Ryssland, Kina,
Storbritannien, Iran, Israel,
Frankrike, Tyskland osv - och att de
lever sitt eget svinaktiga liv - många
gånger utan att respektive
regeringar känner till allt..

Att det går att skriva böcker som
påtalar alla svinaktigheter beror på
att inom något så när riktiga
demokratier finns det en viss
yttrandefrihet. Men du tror kanske
att en rysk eller kinesisk NK skulle
kunna ta reda på hemliga polisens
verksamhet och offentliggöra sina
uppgifter med livet i behåll? Det gör
i alla fall inte jag.

Du talar om amerikansk film, musik
och skådespelare. Jag begriper inte
vad detta har att göra med den
hemliga polisen att göra. Menar du
att amerikansk kultur blir sämre av
att CIA bär sig svinaktigt åt? Menar
du att det inte går att skilja på rysk
kultur och kommunismens idiotiska
läror? Eller att man måste skippa
Wagner därför att Hitler gillade
honom och hans musik?

Sådant begriper jag inte.

Varför rekommenderar du bara
böcker från vänsterförfattare?

Jag har sagt det många gånger:

Maktens människor och deras
hantlangare är likadana över hela
världen, i alla stater. Kulturens och
intelligentians människor är också i
grunden lika i alla stater.
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Skillnaden ligger i vilken frihet
kulturen har att kritisera makten.
Men den skillnaden är det inte
många som förstår tycker jag.
/alf

E1201
Sd2-f3.

Kan man vara säker på att
AnalysOchKritik är en helt opartisk
aktör?

Vad jag sa om Amerika är att jag
gör skillnad på folket och dess
regering.

NK behandlar även
missförhållandena i Ryssland och
Kina. Tro inte annat. Hon går
neutralt och vetenskapligt till väga
och redovisar bara fakta (många
nötter). Det är så synd, att du inte
vill läsa hennes bok. Du skulle
förstå mig (och världspolitiken)
mycket bättre då.

Frågan är: Är världen
uppochnervänd som det ibland
hävdas? Det finns många
skämtinslag med människor som
sitter och läser tidningen
uppochnervänd. En annan teckning
föreställer en man, som står på
huvudet och säger: “Jag tycker jag
ser alltling klarare i det här
perspektivet”. I många fall kan man
instämma och tycka att “it makes
sense”.
Ebbe

A1202
Lc8 - b7

Man kan bara vara säker på två
saker: matematiska axiom och att
man skall dö. Allt annat handlar om
sannolikhet, och då tycker jag att
GH på Analys & Kritik verkar att
vara högprocentig.

Nu tror jag inte att förutsättningen
för att förstå världspolitiken är att
man har läst NK och tagit del av
hennes fakta. Tvärtom tror jag att
det finns många olika källor man
kan ösa ur. När det gäller att förstå
dig tror jag att jag gör det utan att
läsa NK. Du har under de här åren
gett mig så många ledtrådar till din
världsbild att jag tror det räcker.

En enda gång har jag läst en sk
“samhällsbok” - något om
demokrati av en folkpartist
(Ahlmark?), som jag minns vi hade
en diskussion om. För mig räcker
det att läsa SvD och Tempus - jag
är nämligen ingen samhälls kritiker
i den meningen att jag vill förbättra
den här värden med mina åsikter -
därför att jag vet att det är lönlöst.

Däremot händer det att jag reagerar
inför uppgifter om det som jag
bedömer som ren ondska - närmast
misshandel, tortyr och mord.

Så har jag också en tendens att vara
tolerant mot alla misstag och felsteg
hos beslutsfattare. Jag kan föreställa
mig de svårigheter och problem,
hänsynstagande och mycket annat
som måste vägas in när man skall
fatta politiska beslut. Jag kan inte
fördöma Putin för hans sätt att fixa
valet. Och precis som Myrdal har
jag en viss förståelse för kinesiska
ledares agerande i kritiska
situationer. Jag kan inte heller
ensidigt fördöma Bush för hans sätt
att regera USA och agera över hela
världen - jag har inte hela bilden.
Däremot anser jag att Mugabe
förtjänar allt klander därför att han
låter sin maktgalenhet övergå i ren
dumhet. Chavez visar samma
tendens - han försöker genomdriva
lagar som skall göra det möjligt för
honom att bli laglig diktator.

Att se världen upp-och ner har en
annan variant enligt Berglin: Jag
föredrar att se den som en
installation - då blir den lättare att
förstå.

Fast jag strävar inte efter att förstå -
det är omöjligt.
/alf

E1202
Dd1-d3.

Måste medge att jag inte har en
aning om vad Analys&Kritik är för
ett företag. Är det svenskt? Ägare?
Vem hade beställt (och betalt?)
utlåtandet om uranbrytning?

Nu har jag läst ut Naomi Kleins bok
Chockdoktrinen. 580 sidor text och

79 sidor Fotnoter. Den flickan har
verkligen gjort en prestation. Jag är
djupt imponerad! Hon borde ha pris
av något slag! Ännu har jag inte
hört talas om någon som försökt
vederlägga hennes redogörelser.
Tystnaden är på sitt sätt talande.

Du säger att du reagerar inför
uppgifter om misshandel, tortyr och
mord. Då är det inte värt att du
läser hennes bok: då hade du gått i
taket!

Så sent som 2002 försökte man
(med USA:s stöd) störta Hugo
Chávez, demokratiskt vald. Inte
konstigt att folket i val visar att de
vill behålla honom. Läget är ju
fortfarande labilt. Maktgalen?
Invektiv får alla som inte vill gå i
USA:s ledband. Som inte vill
underkasta sig Washington
Consensus. HC har gett högsta
politiska prioritet åt kooperativen

År 2006 fanns det ungefär 100 000
kooperativ i landet som sysselsatte
över 700 000 personer.

Men sådan information får du väl
inte i Svenska Dagbladet?

Det är egentligen skandal, att
svenska skattebetalare
subventionerar media med miljarder
kronor varje år - för att sprida
desinformation.

När man subjektivt selekterar
nyheter kan det inte kallas annat än
för desinformation.
Ebbe

A1203
Ta8 - d5

Troligen är det någon hemligt
CIA-organisation som beställt och
betalt utlåtandet om uranbrytning.

Antar att du är lite ledsen över att
nej-sidan i Venezuela vann
omrösningen om att ge Chavez rätt
att väljas på livstid. Självfallet beror
utgången på CIA:s underjordiska
arbete.
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Nej, skämt åsido, jag kan nog inte
vara med i en debatt av detta slag.
Det verkar så meningslöst - lika lite
som jag vill diskutera med
högerextremister vill jag debattera
med fundametalister på
vänstersidan.

Jag står där och förundras över hur
båda sidor exakt vet vad som är
desinformation och vad som är
sanna fakta. För mig förefaller det
vara en sorts religion.
/alf

E1203
Tf1-e1. (jag förmodar att du avsåg
Ta8-d8)

Ledsen över valresultatet i
Venezuela? Nej, jag vet inte hur
många gånger jag ska förklara för
dig, att jag är varken vänster, höger
eller mittimellan. Eller också är jag
litet av varje. Jag är en
sanningssökare. I det aktuella fallet
kan jag inte se annat än, att Naomi
Klein berättar sanningen. Ännu har
ingen vederlagt hennes uppgifter.

Jag kan inte hålla med dig: det
finns faktiskt fakta, som inte är
utslag av religiösa villfarelser.
Ebbe

A1204
Lb7 - a6

Visst menade jag d8, som jag också
skrev i boka. Att det blev så fel
beror nog på trötthet - jag hade haft
undervisning sju timmar i sträck för
två herrar från Linköping. Vi hade
20 minuter för att äta middag och
jag har aldrig i mitt liv sett någon
äta så som dessa herrar. Dagen
innan hade jag gjort Burgundergryta
på 1,2 kilo fransyska - en halvliter
rödvin, buljong, lökar, morötter,
vitlök, timjan, lagerblad, tomatpure,
salt och vitpeppar. Nog var det en
gryta med mer än 1, 6 kilos
innehåll.

DET BLV INGET KVAR!

Det är just övertygelsen om att man
har funnit sanningen som påminner
mig om religion. Själv tror jag inte
på sanningar - endast på matematik
och att jag skall dö.

Du säger att ingen har verderlagt
Naomi Klein. Men nätet är fullt av
kritiker som, i vissa fall påvisar att
hon har helt fel. Jag kan inte avgöra
vem som har rätt - jag har ingen
anledning att tro på den ene eller
andre - oavsett om man håller med
NK eller tycker att hon är lite löjlig.
Över hela världen finns det folk
som har åsikter om allting - det
gemensamma för dem är att de
skriver och debatterar, slår varandra
med s k argument, de är globalister
eller antidito, individualister eller
kollektivister osv.

Alltmedan en stor del av
befolkningen fyller sin tid med
produktion och nöjer sig med det.

Jag hade tänkt att köpa någon bok
från andra sidan som julklapp åt
dig, men jag tror inte du skulle gilla
den. Så jag letar efter något annat.

Sist följer ett citat från en norsk
herre - ett bland väldigt många på
nätet. Jag orkar inte läsa dem. Men
de finns.
/alf

EN LETT BLAING i boken (jeg har
ingen ambisjoner om å plage meg
selv ved å lese den grundig) viser at
det på praktisk talt hver side finnes
tilsvarende grove feil og
forvrengninger. Og her ligger også
svaret på hvorfor det i de siste
tiårene ofte er markedsløsninger
som er blitt valgt for å reparere
kriser og skape velstand og vekst.

Med motstandere som har så lite å
fare med som Klein og hennes
anti-globaliseringsbevegelse, er det
ikke rart at markedsløsninger
vinner frem.

Det har gitt oss den lengste og
globalt sett best spredde
økonomiske oppgangsperioden i
verdenshistorien. Markedsløsninger
har ført til at Chile, ett av Kleins
skrekkeksempler, har gått fra
hyperinflasjon og sterkt fall i
levestandarden på slutten av
marxisten Allendes styre, til
Latin-Amerikas mest vellykkede
økonomi, der kristeligdemokrater og
sosialdemokrater har videreført de

Friedman-inspirerte
markedsreformene.

Et resultat av dette er at Chile
allerede i år 2000 - lenge for
Millienum-målsettingen i 2015 -
nådde målet om å halvere
fattigdommen.

FORLAGET OKTOBER, med solid
kommunistisk stamtavle, utgir i
disse dager boken på norsk. Om
ikke boken har noen annen nytte, så
er det i hvert fall noen som tjener
penger på Kleins sjokkdoktrine.

E1204
Dd3-b3.

Är det samme norrman du citerar
hela tiden? Med “en lett blaing i
boken” har han konstaterat grova
fel och förvrängningar på nästan
varje sida. Utan någon som helst
precisering? Då är det ju rent
nonsens, som inte förtjänar någon
som helst uppmärksamhet.

Förlaget heter Ordfront.

Jag skulle vilja göra ett avtal med
dig: läser du Naomi Kleins bok
Chockdoktrinen, så lovar jag i
gengäld att läsa en bok som du
rekommenderar mig! Du behöver ju
inte precis lusläsa den, men
åtminstone skumläsa den, eller
kanske enbart hennes
sammanfattningar.
Ebbe

A1205
Sc6 - a5

Jag valde en norrman ur
kritikerfloden. Det är första gången
jag sett hans ordi skrift.. Jag trodde
dessutom att han visste vad det
norska förlaget heter. Visst finns
Ordfront i Sverige.

Det finns en sak som alla kritiker
säger att NK har fått om bakfoten.
Statistiskt sett har den statliga
administrationen ökat vid olika
kriser. Jag vet inte och håller inte
för troligt att någon har mer rätt än
någon annan - jag citerar. Det
intresserar mig så ytterst lite.
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Jag gör inga avtal om att läsa böcer
som jag tycker verkar tråkiga. Så
vitt jag kommer ihåg har du på
samhällssidan rekommenderat
Naomi Klein, Noam Chomskey?
och någon till som jag inte minns
namnet på. Vilken typ av böcker är
det som Ordfront ger ut? Kan du
tänka dig att exvis finna Johan
Norbergs böcker där?

Här i Sverige håller man på att
debattera ubåtar sedan Uppdrag
Granskning på sitt vanliga sätt
visade att dom troligen kom från
Väst, varför inte från USA.

Och så kommer vi framöver att ha
Geijer-affären aktuell igen med
många tyckare.
/alf

E1205
Db3-b4.

Vad “u-båtsincidenten” betr kom
man fram till, att det inspelade
ljudet förmodligen kom ifrån en båt
i ytläge.

Idag berättade Uppdrag Granskning,
att ICA-handlarna ompaketerar
gammal köttfärs. Skandal!

Men du vågar inte granska Naomi
Klein?

”. . . vi kan välja att lösa problemet,
eller vi kan välja att lösgöra oss från
problemet.” Detta är i ett nötskal
vad Naomi Klein skriver i sin
kolumn i gårdagens Aftonbladet.

Bush & Co hävdar, att Marknaden
fixar problemen med klimathot och
miljöförstörelse. De “smarta”
Marknadskrafterna svarar på detta
ansvar genom att investera
miljarder mera i vapenindustrier än
i grön teknologi. Marknadens enda
mål är ju att maximera vinsten på
kortast möjliga tid. Man undviker
varje diskussion om att det ju var
marknadsekonomins behov av
ändlös tillväxt som försatte oss i den
nuvarande krisen!

Läser i bladet att Göran Persson
blivit konsult åt ett dotterföretag till
Lockheed Martin, enligt Naomi
Klein ett av de skurkaktigaste
företagen i Irak och som högljutt
agiterade för detta anfallskrig.
Enbart under år 2005 erhöll man 25
miljarder dollar av de amerikanska
skattebetalarna till föregivet
återuppbyggnadsarbete. Dess
aktiekurs tredubblades mellan 2000
och 2005. Etc., etc.

Det borde naturligtvis inte vara
tillåtet för tidigare ministrar, som ev
sitter inne med mycket grannlaga
kunskaper, att ta dylika
anställningar som konsulter i
tvivelaktiga företag.
Socialdemokrat? Han kunde, som
man säger, “skratta hela vägen till
banken”.
Ebbe

A1205-2
Sa5 - c6

Jo “man” kom fram till detta,
medan andra “man” kom fram till
helt andra resultat. Fast där hade
man klippt i intervjuerna.

Jag blir så trött på käbblet.

Vågar? Tror du verkligen att jag
faller för så enkla argument?
Uppriktigt sagt tror jag inte att du
förstått något alls av min inställning
till världspolitiken.

Du och Naomi Klein som vet så
mycket och begriper alla
sammanhang - varför tar ni er inte
an problemen. Kan ni inte välja att
lösa problemet?

Så kan vi alla vakna upp till en
bättre värld. Halleluja!
/alf

E-TIMEOUT

Det är nog bäst att vi bryter här och
tar time out. Innan invektiven ev
börjar hagla.

Du har rätt: jag förstår dig inte alls.

Du är välkommen att höra av dig,
när du läst Chockdoktrinen och ev
har seriös kritik att komma med.

Ledsamt.
Ebbe

!?!?!?!?
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