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Indledning: 
Skønt én af de første - og stadig væsentlige kvabbologer – vi jeg påvise, at nogle af Jaque de Cable 
IX’s tolkninger af nedenstående oversættelse bør revideres ud fra de seneste 250 års Kvabbe-
forskning.  
 
Siden hans enestående pionerarbejde er der sket mangt og meget indenfor Kvabbeforskningen. Ja, 
selv lægmand må nu være bekendt med både Bøllemosefundene og Klaus von Trinkenwassers 
populærvidenskabelige tv-udsendelser om de kvabbogryfiske skrifter. 
 
Men også Ib Børges – for offentligheden mindre kendte - utrættelige forskning i Bøllemosemose-
fundene har været en uvurderlig hjælp til at anskue teksten i et nyt lys 
. 
Skriften er yderst tvetydig: på overfladen en skabelsesberetning, men går vi dybden, finder vi 
kodede budskaber, som endda kan have stor betydning den dag i dag, ligesom den kan give 
fingerpeg om (måske) forsvundne fikspunkter for Kvabbelitter. 
 
Ud fra nedenstående kommentarer vil jeg påvise, at det, der på overfladen er et floromvundet 
orakelsvar, underneden er en del af detaljerede anvisninger for et okkult selskab af Kvabbelitter. 
 
Jeg håber, at dette kan kaste lidt lys over den tekst, som Jaque de Cable mente var en af de 
væsentligste, mens også sværeste kvabbogryfiske skrifter. 
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Kreativitet. 
 
 
 
 
 
Nu ved begyndelsen af himlen og jorden. 
 
Nu var jorden tom, og mørket var dybt og 
suspenderet i vand af Kvabbeanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så at lyset var godt, og dermed adskillelsen af 
lys og mørke, plast kaldet en producent af 
dagslys og mørke om natten, og det var nat og 
mandag morgen. 
 
Han sagde: "Der er ingen vand i haven uden 
skind og sikkert i samfundet og i luft-vand 
fiskemarkedet og det blev aften, og det blev 
morgen fjernelse, mandag. 
 
 
Opbevares i himlen og på jorden, blev jorden tør 
og tæt flodvand i en alperobot at sammenligne 
evaluering indstillet. Sæt i gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her har originalen ” bebkeb vebba”, altså noget 
mere højstemt end kreativitet. En baskisk 
oversættelse fra onsdag eftermiddag har da også 
ordet ”sortzea” hér – altså nærmere skabelse 
eller ny begyndelse, hvilket klart giver mere 
mening, når man læser resten af teksten. 
 
 
Hvor skulle man tale om Kvabbeanden, hvis ikke 
i forbindelse med at skabe?! Sml. Abbed Aborre 
Kvabley’s Åbenbaring, 5. vers, 1. linie (se 
Kvabbes Bog s.20) “Den tredje omfatter tre” 
Dette har give anledning til magen en diskussion 
blandt kvabbologer, selv om meningen jo ret 
klar: Tre = Himlen + Jorden + Kvabbeanden. 
For kvabbelitterne var (og er) tallet 3 helligt, 
hvilket bl.a. har sat sig tydelige spor i nutiden – 
se bare vores lyskurve og 3-i-1 negleklippere. 
 
Dette afsnit voldte Jaque de Cable IX svare 
kvaler, da plast (”av beb eke”) ikke var opfundet, 
da han levede. Nyere forskning antyder, at der 
tale om en alkymistisk formel  
 
Her har originalen helt klart ” kebbabev”,  altså 
”ugens første dag”, hvilket dengang også hed 
Kvabdag, altså søndag. Disse to afsnit er p.t. 
genstand for yderligere undersøgelse. Jeg vil 
skrive mere om dette senere. 
 
”En Alperobot”. Ja, her er selv jeg i tvivl. Det er 
den mest nærliggende oversættelse af ” abeb eb 
ev vebe”. Men på hebraisk får vi (med mit 
forslag til vokaler indsat) ”RUMÆNIEN 1637 eb 
vebe”  
 
Dette er åbenlyst en skjult mening: 
Det er jo videnskabeligt bevist, at Rochegude 
(Frankrig) og Alexandria i Rumænien(!) ligger i 
en afstand af 1637 kilometer, og der beregnes en 
flyvetid på cirka 02:20 timer (kan variere efter 
vejrforhold eller flyruter) Giver KLART mening 
i sammenhæng med ”sæt i gang” 



Knuste frø, krydderurter og grøntsager, frugt og 
frø sæt af lyde. Grønt græs og bar jord, som det 
var tilfældet for optagelse og hovedparten for din 
tålmodighed. Ja, det er. Og det blev aften, og det 
blev morgen, tredje dag. 
 
 
 
 
 
 
 
Født med et certifikat for dag og nat, og den 
årlige sommerhimmel. Sol og himmel er opdelt i 
himmelsk lys. To huller der er under kontrol af 
aftenen, øjeblikke alperobotten størrelse pude, og 
stjerner. Alperobotten flyder tykt jord, Gud 
mørket og lyset, og skabe elektricitet, og delte 
lyset fra mørket. Gør det godt aften og morgen. 
 
 
Og i marts, en klar himmel, fuglene i luften og i 
vandet på grund af skægget. Lydene af fugle og 
torsdag aften og morgen. 
 
Insekter og andre dyr og alle levende væsener, 
dyr og insekter, vilde dyr, vilde dyr, og jeg har 
gjort alt i den egentlige konkurrence. Jeg gør det 
godt. 
 
Alperobotten velsignede ham og sagde: "Jeg er 
tørstig og vand effektive multiplikative 
sammenslutninger af universiteter og lign i 
Antwerpen og fisk i havet, der bevæger sig på 
jorden, og hvert træ til at fylde kongen af græs 
og kvindelige opdrættere, frø af nationen. 
Adfærd, men også dyr og fugle, og mad og alle 
levende væsener, og det er, hvad der skete. Jeg 
ser gode ting i aften og fredag formiddag. 
 
Sky, himmel, jord, og det der normalt anvendes. 
Syvende dag fra alle hans arbejde, som han holdt 
regelmæssigt hvilede på den syvende dag fra 
arbejde. Fedme i 7 dage af den velsignede og 
hellige alperobot alt. 
 
En henvisning til himlen og jorden. 

Muligvis en stedangivelse i Rumænien 
” bebe ev abev kebebbe veba vebevve”  giver på 
skrift umiddelbart ”Grønt græs og bar jord” men 
kan i det det talte kvab forveksles med ” Grotte 
Med Knogler" – hvilket er navnet for Anina i 
Rumænien, hvor man har fundet knogler af den 
første menneskeart, der har beboet kontinentet. 
Vi taler nok om kvabbelitter hér! Forskningen i 
dette område er dog p.t. vanskeliggjort af 
sexturisme og dårlige hoteller. 
 
 
 
 
 
 
Alperobotten igen. Her advares den indviede 
mod farerne ved begive sig ud på den farefulde 
færd undtagen ved morgen og aften. 
Jaque de Cable IX oversætter ” eka ke ba avveb 
ebbeb eka” med ”gør det godt”, men 
sammenholdt med Bøllemosefundene må det 
klart være ”gør det kun” 
 
 
 
 
 
 
 
At alperobotten taler og synes at have subjektiv 
bevidsthed, kan virke forvirrende sammenlignet 
med ovenstående. Men ud fra Bøllemoserullerne, 
kan vi se, at ” Abeb eb ev vebe vevvav vevveb 
ebba bak: ’ake beb avak…’” nærmere må læses 
som ” Alperobotten var ham til hjælp, thi den 
angav: ’Der er tørst…’” (mens resten af afsnittet 
jo er helt klart og utvetydigt) 
 
 
Antwerpen ligger i det såkaldte land Belgien, 
hvilket jeg imidlertid ikke finder i modstrid med 
ovenstående, eftersom Antwerpen er opkaldt 
efter en gigant Antigoon – afledt af ”abvav abeb” 
altså slet og ret Kvabbe. 
 
Nemlig! 
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