
Internet mail Ebbe - Alf mars 2003
A030302
Lc5 x d4
Hoppas du haft en skön födelsedag!
Här har lugnet lägrat sig sedan alla
åkt hem till Stockholmet. Jag är
dödstrött och vill helst lägga mig
och sova. Men här skall förberedas
för undervisning hela dagen i mor-
gon.
/alf

E030302
Td1 x d4.
I hast.
Vi är på väg till teaterföreningens
årsmöte.
Ebbe

A0303
a5 - a4
Jaha, så har ytterligare en dagjävel
gått åt helvete som Blomstrand sa.
Har talat och demonstrerat hela
dagen tills göteborgaren var för trött
i huvet och ville åka hem. Samtidigt
har det ringt och ringt - folk som
vill ha hjälp med allt möjligt. Det är
som materia i universum - det
klumpar sig.
Nu skall jag dricka öl och slappa.
Sune sände denna historia:

>Från en av våra kvinnliga läsare -
för övrigt blond journalist - har vi
fått en historia som kan vara värd
att muntra upp sig med i dessa
svåra tider. Det handlar om kom-
munikationsteknik ombord på en
flygning till New York och ger vid
handen att kaptener kan vara smart-
are än flygvärdinnor.
Flygvärdinnan på ett flygplan som
skulle till New York gick fram till
en blond kvinna som satt i första
klass. Flygvärdinnan bad blondinen
att flytta till ekonomiklassens
avdelning, eftersom hon inte hade
någon biljett för första klass. Blond-
inen svarade
-Jag är blond, jag är vacker, jag ska
till New York och jag tänker inte
flytta på mig!
Eftersom flygvärdinnan var mycket
artig ville hon inte bråka, utan
frågade piloten om han kunde tala
blondinen till rätta. Piloten försökte,
men återigen svarade blondinen:
-Jag är blond, jag är vacker, jag ska

till New York och tänker inte flytta
på mig!
Piloten gick tillbaka till cockpiten
och frågade flygkaptenen vad han
Skulle göra.
Flygkaptenen sa -Jag är gift med en
blondin, så jag vet precis hur man
hanterar dem.
Han gick till första klass och
viskade i blondinens öra. Hon reste
sig omedelbart,  sprang till
ekonomiklassen och satte sig där,
samtidigt som hon mumlade -Varför
sa dom inte det från början?
Den förvånade flygvärdinnan och
piloten frågade kaptenen vad han
hade sagt till blondinen. Flygka-
ptenen svarade.
Jag sa bara att första klass inte
skulle till New York.
/alf

E0304
b3 - b4.
Ett lätt migränanfall gör det
omöjligt för mig att skriva.
Ebbe

A0304
Sf7 - h6
Hoppas din migrän släpper. Nu -
natti natti.
/alf

E03042
e3 - e4.
Jo tack, jag mår bättre nu.
Ebbe

A0305
d5 x e4
Har hamnat i ett dilemma - PEAB
undrar vad det kostar att köpa loss
den applikation vi har gjort till dem.
Mätchefen har haft genomgångar
och demonstrationer och visat hur
mycket effektivare PEAB blir när
det gäller att projektera olika
anläggningar när dom använder
FastCAD och PXY, vår applikation.
Så nu vill dom hindra andra bolag
från att få tillgång till samma
hjälpmedel.
Då är frågan: Vad kan man begära?
Inte för mycket och inte för litet -
där är mitt och Peter Olsons di-
lemma. Peter är programmerar och
samarbetar med Cad One och jag

vill att han skall ta över när jag
lägger av.
Det är kallt och ruggigt och man
känner sig frusen in i själen.
/alf

E0305
f3 x e4.
PEAB-grejen låter som en affär i
hundratusenkronorsklassen. Eller är
det att ta i?
Förkylningsviruset, som drabbat
mig, verkar vara av elakt slag: det
har bitit sig fast i näsa och öron.
I n s t ä m m e r :  k y l a n  v e r k a r
förlamande. Ebbe

A0306
Sh6 - g4
När jag skulle samla ihop våra mail
för dec. 2002, upptäckte jag att en
bild som du sände i mitten av
månaden fattades. Ingenstans på
hårddisken kan jag hitta detta foto
från Undenäs. Jag hade en del
frågor om pumpen om du minns.
Om du vet vilken bild jag menar
och kan hitta den så vore det fint
om du kunde skicka den igen.
Annars måste jag utesluta den och
det vore skada tycker jag.
Jo, PEAB hamnar nog i den tung-
viktsklassen.
Du är inte ensam om att ha sega
virus i kroppen. Treo biter bra på
virus har jag hört. Och det senaste
är visst att Treo förhindrar cancer i
tjocktarmen. Det dröjer inte länge
förrän dom hittar fler sjukdomar
som inte trivs med Treo eller acetyl-
salicylsyra - mycket bra ämne.
/alf

E0306
Df2 - g1.
Skriver när jag kommer på något.
Ebbe

A0307
Sg4 - e5
Tack för bilden! Samma dötristhet
här.
I kväll skall jag se på en film för en
gångs skull. Se om den stämmer
med boken - Absolut Makt. Det är
det fina med demokratin USA -
man kan framställa presidenten som
den värsta skurk på film. Och leva
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vidare. Här är lite engelska av det
numera populära slaget:
/alf

BRAIN TRANSPLANTS

A British doctor says “Medicine in
my country is so advanced that we
can take a brain out of one man, put
it in another and have him looking
for work in six weeks.”

A German doctor says, “That’s
nothing, we can take a brain out of
one person, put it in another and
have him preparing for war in four
weeks.”

The American doctor, not to be
outdone, says, You guys are way
behind, we just took a man with no
brain out of Texas, put him in the
White House, and now half the
country is looking for work, and the
other half preparing for war.”

E0307
Lf1 - h3.
En grymt elak rolig historia!
Ser i bladet att PEAB har fått
byggorder för hela 186 miljoner kr
bara i Stockholmsregionen. Så du
kan nog ta i!
Det är sent. Jag är trött och sömnig,
så det blir inte mera skrivet idag
heller.
Ebbe

A0308
Le6 x h3
Då antar jag att du tar med tornet,
Th1 x h3 och jag flyttar Dc7 - f7
-eller?
I dag har jag haft mycket roligt -
hittade Jan Guillos bok Det Stora
Avslöjandet.
Visserligen hade jag läst den tidig-
are men det var lika roligt att läsa
om. Även om jag inte kom ihåg alla
enskilda historier, så måste jag
lagrat kontentan av innehållet - hela
samhällets förljugenhet. Nu - med
ålderns visdom - kan man skratta åt
den mänskliga bakteriekulturen. Har
du inte läst den - leta reda på den
och ha kul!
/alf

E0308
a2 - a3.
Vad handlar Det stora avslöjandet
om?

Varför är du deprimerad nu, när du
gör så strålande affärer? Nå, även
jag har det svårt med humöred f n.
Ebbe
PS Jag är en säkerhetsrisk. DS

A0309
Se5 - c6
Jag är inte deppad - varför tror du
det? För att jag pratar om bakter-
iekultur?
Det stora avslöjandet är J Gs delvis
självbiografiska bok, där han
berättar om sin tid som reporter på
någon skandalblaska. Precis som
Ondskan är den strålande skriven,
full av humoristiska vinklingar och
troligen ganska sanningsenlig.
Så du har problem med humöred?
Har du skaffat TreoComp ännu?
Prova två sådana - dom är inte så
dumma som humörfrämjare också!
Men du kanske oroar dig för
världens problem?
Det skall du inte tänka på -se det i
stället som en teater där du kan sitta
på parkett och applådera, vissla, bua
eller kasta imaginära tomater på
aktörerna. Fast applåderna blir väl
sällsynta.
Men kanske de mänskliga sköldarna
är värda en svag applåd -jag menar
de som tänker resa hem igen när
dom upptäckte att Saddam plac-
erade dem vid viktiga militära in-
stallationer - inte alls där de själva
ville. Halleluja!
/alf

E0309
Td4 - d1.
Idag har jag beskurit äppleträna i
trädgården. Alltid något.
I morgon ska jag besiktiga bilen i
Älmhult och sedan försöka klå
Svennis i schack.
Vad blev det för bud till Peab?
Ebbe

A0310
Ta8 - d8
Hoppas att du klår Svennis - hälsa
till honom! Och bilen kan man ju
be för.... PEAB?
Vi funderar så det knakar. Det
handlar om svåra beräkningar, men
vi kommer troligen att begära något
mellan 250000 och 450000. Nåja,

det mesta hamnar hos Peter, dels
skall han bli min arvtagare när det
gäller Cad One och dels har han
uträttat det meta arbetet.
10000 rader kod finns det nerpro-
grammerat.
I morgon skall jag leverera Bruks-
patroner och så blir det ett par CAD
också.

Kul att ha mycket att göra!
/alf

E0310
Td1 - f1.
Bilen klarade sig utan anmärkning.
Fattas bara annat.
Nej, det blev inte schack med
Svennis. Vi spelade AlfaPet i stället
för att även Marianne skulle kunna
vara med. De bjöd även på middag.
På det hela taget - en lyckad dag.

Vilken nisch du fann i CAD! Hur
gick det egentligen till? Och nu
-skördetid.
I morgon kväll är det teater. Rikst-
eatern gästar med Din stund på
jorden med Lars Lind i huvudrollen.
Och den 25 mars kommer Vita
Hästen på besök.
Ebbe

A0311
Tf8 - e8
Alltid skönt med en behaglig dag.
Detta gäller inte för mig denna
satans dag, som fått huvet att värka.
Om CAD får jag tala en annan
gång. Skötte Posten sig - fick du
brev?
/alf

E0311
Th3 - h4.
Betr Posten: den 26 februari tackade
jag dig för korrespondens och
present. Bipackat då var väl även
GV och Strix? Tänk, jag minns
inte. Minnet sviker mig gång på
gång numera. Det gör mig riktigt
orolig. Av denna anledning tackade
jag nyligen nej till omval för en
t r e d j e  2 - å r s p e r i o d  s o m
bokföringskassör i teaterföreningen.
Det kändes nervöst att fortsätta.
Din present ja: idag, innan det
började regna, tänkte jag bege mig
till vårt kära systembolag och inlösa
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din present. Jag öppnade ånyo det
lilla kuvertet och fann till min
häpnad tre(!) st presentkort à 100
kr. De hade liksom klibbat samman,
va r fö r  j a g  t i d i g a r e  ba r a
uppmärksammat ett presentkort.
Tack än en gång!
Vilken relation har du till Peter? Är
han anställd, kompanjon eller vad?
Tar han hand om en del undervisn-
ing och support kanske?
Den 24 mars flyger Inger till Los
Angeles för att under en vecka gästa
Ingegerd Stenport (de är vänner
sedan skoltiden i Göteborg). Ingeg-
erd har tagit ett års tjänstledighet
ifrån Hvitfeltska gymnasiet i
Göteborg. I Los Angeles undervisar
hon en liten grupp amerikanska
studenter i svenska för nybörjare.
Endast ett fåtal timmar i veckan.
Verkar vara fina jobbet.

Således snart åter dags för the
gräsänkling blues.
Ebbe

A0312
Te8 - e6
Jodå, den 26 tackade du för present
och korrektur, som var tre månader,
sept-nov. Så i söndags postade jag
sammanställning för dec, jan, och
feb samt GV och Strix.
När jag frågar är det inte TACK jag
är intresserad av utan om du fått det
jag skickat. Har posten slarvat - som
dom gör ibland - så måste jag veta.
Minnet, ja. Det sviker oss alla. I
bland blir jag så satans arg på mig
själv för att jag glömmer en sak som
jag tänkt på för fem sekunder sen.
Eller helt plötsligt inte vet varför
jag befinner mig i ett visst rum, på
väg någonstans, utan att veta vart.
Peter Olson har egen firma PK-
Data, och har fullt upp med app-
likationer till Fcad. Han har
formellt inget med Cad One att
göra, utom att PK data är
återförsäljare.
Det fordras nämligen ett av våra
program varje gång han säljer t ex
FastEL eller EasyEL. Nu ringer
dom vilt här.
/alf

E0312
Lb2 - c1.
Ebbe

A0313
Td8 - e8
OK - posten har tydligen skött sig.
/alf

E0313
Dg1 - g2.
Idag har jag köpt ekologiskt odlat
vin på systemet. Visst låter det
godare.
Ebbe

A0314
Te8 - d8
Kanske det låter godare med
EKOLOGISKT odlat vin. Fast i
mina misstänksamma svartalföron
(svart-alf-öron) finns det också en
liten dissonans i allt som börjar på
EKO- min erfarenhet säger mig att
alla trender misbrukas av en del
samvetslösa individer.
Kommer du ihåg KLOROFYLL-
karusellen? Annonser i stil med
Kockums Köksspisar - NU med
KLOROFYLL!!
I dag fick jag ett trevligt brev från
Fridas lärarinna i Stokholm där hon
tackade för berättarstunden. Hon
sände också några bilder - jag
bifogar två av dem. Och igår sände
vi förslaget till PEAB på vad vi
tycker det är värt för dem att få
ensamrätt på vår fantastiska app-

likation. Få se om dom nappar. Då
kommer statsmaffian att bli glad -
mycket skatt att hämta!
I dag är det varmt - nästan vår. Du
är förstås ute i den onda naturen
och klipper armar och ben av
stackars fruktträd - allt för att
tvinga dem att producera.
Hur är det med bambun? Vill
minnas att du höll på med den
tidigare och att det var något mys-
tiskt med 100 år...
Jag såg ett mycket intressant pro-
gram på Discovery i dag om
vattnets historia. Den märkligaste
historien handlade om HUNZA-
folket i Himalaya. De har sedan 200
år tillbaka lyckats tämja glaciärerna
så att de via grävda och uthuggna
kanaler på bergssidorna kan bevat-
tna sina terass-åkrar och få fina
skördar i ett annars totalt ofruktbart
landskap. Och allt detta därför att
en allsmäktig emir för 200 år sedan
tvingade sina undersåtar att bygga
kanalerna och hålla fred inbördes.
Det märkliga är att hans system har
överlevt och fungerat - i stället för
att folken som vanligt slagits
inbördes. Nästan för bra för att vara
sant.
/alf

E0314
Tf1 - g1.
Har druckit vin. Inte läge att skriva.
Ebbe
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A0315
Te6 - e7
/alf

E0315
Th4 - g4.
Klockan är 02.33. Förstår inte
varför jag aldrig kommer i säng om
kvällarna.
Ebbe

A0316
Kg8 - h8
Ett bra sätt att komma i säng lite
tidigare är att gå upp vid sex-tiden
varje dag.
/alf

E0317
Tg4 - h4.
Kunde du inte ha satt Damen på f7
i stället, så hade det här partiet varit
avklarat på 3-4 drag!
Läser i bladet att Hasse Alfredson
får ta emot Hedenius-priset på Hu-
manismens dag den 29 mars i år. På
frågan om han tror på Gud, svarar
han: Inte på Gud i kyrkans mening.
- - - Ordet Gud kan man föreställa
sig som en stor tanke, som vi inte
känner till. - - - Det är svårt att
begripa hur allting satte i gång, hur
universum uppstod. När man
tränger in i atomer löser allting upp
sig i ingenting. Massan existerar
inte annat än som rörelse (jfr Ein-
steins E = mc2). Om materien då
bara är energi skiljer den sig inte

mycket från själva tankarna vi har i
hjärnan. Då kan man tänka sig att
alltings början är en enorm hjärna.
En  in t r essan t  och  elegan t
gudsförklaring, inte sant? För övrigt
sympatiserar han med agnosticis-
men (liksom jag).
Ebbe

A0318
g7 - g6
Vi ser visst inte riktigt samma
saker. Jag har kollat - tycker jag,
med att sätta damen på f7, men kan
in te se a t t  jag skul le bl i
obönhörligen matt på det sättet. Du
får nog förklara...
Hasse A har mycket tänkvärt att
tillföra - jag håller med om att hans
fundering är intressant. Fast det är
dåligt med tid för gudeliga ting -
det är livligt på CAD-fronten. Så
håller jag dessutom på att snickra
lite i pauserna och läser en bok av
herr Kurt West, en finlandssvensk
som berättar om hur det var under
fortsättningskriget 1944. Man får en
annorlunda bild av kriget än t ex
den om uppstår när man fördjupar
sig i Linnas romaner.
Tony Blair stiger i min aktning.
Han är en politiker som har en
övertygelse, han viker inte för en
opinion som leds av mediafolket.
Han tänker inte på om det är bra
eller dåligt för den egna karriären -

han håller en klar kurs -Saddam
skall bort. Om han har rätt eller fel
får framtiden utvisa.
Spanjoren verkar att delvis ha
samma egenskaper - i motsats till
våra egna ryggradslösa kräk som
alltid tänker på den egna popular-
iteten först. Dumt är det - har dom
inte förstått vad det betyder att
börserna går upp när det nu brakar
loss?
/alf

E0318
Dg2 - f1.
När jag idag var ute i trädgården
och klippte torra kvistar av
klätterhortensian råkade jag klippa
mig rejält i vänster ringfinger, i
fingerblomman. Blodet sprutade och
det gjorde rejält ont. Jag blev nästan
svimfärdig. Sen fick jag gå 4-5
timmar med handen högt för att få
stopp på blödningen. Det märkliga
var att jag kände mig inte ett dugg
oförsiktig utan olyckan kom som en
blixt ifrån en klar himmel. Jag tror
det är åldern. Så där klantig var jag
aldrig förr.
Jag kan nog inte hålla med dig betr
Irak. Krig är den djävligaste och
vidrigaste av all mänsklig verksam-
het. Det ska mycket till för att starta
krig, som man dessutom inte vet
vart det kan bära hän med. Och hur
många tusen oskyldiga människor
kan det vara rimligt att offra för att
få bort Saddam Hussein? Etc.
Ebbe

A0319
Te7 - f7
Du lever farligt pajk! Mer skrevet
blir det int, har fått en beställning
på tio cadpaket till Halleplast.
/alf

E0319
Df1 - g2.
I morgon är det dags för ny
synundersökning och nya glasögon.
På fredag ska jag till faster Signes
begravning i Ystad. Och på måndag
flyger så Inger till San Fransisco
och Berkley.
Ebbe
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A0320
Tf7 - d7
Så har festen för media börjat.
Vilken fantastik möjlighet att ventil-
era alla olika åsikter om hur fel det
är att kriga mot Saddam, vilka
skurkar dom är i USA osv osv.
I sofforna trängs man. Vi som inte
demonstrerar för Saddam har fullt
upp att göra med verksamheter,
CAD, programmering m m.
Är det farligt att flyga till USA nu?
Vad säger Inger?
Och du skall salutera döden, ja
döden.
/alf

E0320
Dg2 - f3.
Det vore kanske roligare att börja på
ett nytt parti?
Ebbe

A0321
Sc6 - e5
Nja, jag tycker nog att det är ganska
intressant med detta parti. Ingenting
är ju självklart här - även om du
tror att du skall göra mig matt
direkt. Jag väntar på att du skall
tabba dig.
Det är lustigt med dessa kacklande
TV-höns, som orerar om folkrätten.
Har du hört någon nämna ordet när
Saddam mördade kurder och shia-
muslimer? Eller när man lekte et-
nisk rensning i Kosovo? Folkrätt är
tydligen rätten för en diktator att
mörda och tortera sina egna
undersåtar utan att någon har rätt
att hindra honom. Vet du något fall
där FN har hindrat någon diktator?
Nå, i SvD läste jag i alla fall
följande: Vilka av alla offren för
Saddam Husseins långa våldsvälde
har den nu alltmer åberopade
folkrätten lyckats skydda? Kanske
man  skul le bör ja  ta la  om
människorätt i stället? Att det är
allas ansvar att hindra tortyr och
massdödande. Och att låta FN vara
den töntiga diskussionsklubb som
den duger till - medan ansvars-
kännande stater fungerar polis.
Men USCH och Hu!
/alf

E0321
Df3 - f4.
Visst har folkrätten och dess tillsky-
ndare misslyckats i flera fall. Men
det gäller ju all jurisdiktion! Hur
många gånger har man inte
upprörts av ex-vis det svenska
rättsväsendet. Men för den skull
faller det ingen in att vilja skrota
det. Naturligtvis inte - vi måste ju
ha en rättsordning i landet! Lika
självklart är att det behövs en
internationell rätts-ordning. För den
skul l  bi ldades efter  för sta
världskriget NF och efter det andra
FN. Det är i detta sammanhang, i
denna jurisdiktion man talar om
folkrätt. Det är djupt beklagligt att
den så ofta kommer till korta. Men
vi får aldrig ge upp hoppet om en
internationell rättsordning!
Ebbe

A0322
De8 - f8
Du har naturligtvis rätt i princip.
Man måste tro på att människan
någon gång skall göra något
förnuftigt och bra, att man skall se
kloka handlingar och visa av-
vägningar.
Och vi måste naturligtvis ha dssa
organisationer, där byråkrater kan
samlas och föra djupsinniga resone-
mang.
Och vi måste beklaga att vi är så
dumma så det går åt helvete i bland
eller för det mesta.
Nej vi måste ha lagar och regler att
följa. När vi lagar mat måste vi ha
ett recept, där det står precis hur
mycket man skall ta av varje sak.
Då känns det tryggt. Problemet för
mig och många andra är att vi inte
vill följa regler, utan låta varje
situation bedömas för sig - vara
unik. Och sådant går inte för sig -
eller rättare sagt vissa stater
uppträder på det sättet och då blir
det illa...
Människosläktet är en bakterikultur
som med det snaraste borde lo-
botomeras.

Det är mycket roligare med CAD -
jag har ett trevligt programmerings-
problem att arbeta med.
/alf

E0322
Lc1 - e3.
Jag förstår vad du tänker: om alla
m ä n n i skor  vor e  h eder l i ga ,
förnuftiga och rättskaffens som du
och jag, som jag(#), skulle alla lagar
vara onödiga; likaså staten som
förvisso föder ett otal byråkrater,
jurister, konsulter, terapeuter, etc,
etc. Men det är och förblir bara
önsketänkande.
Ebbe

(#) här ska du höra Martin Ljungs
röst.

A0323
Td7 - d1!!!
Ack ja, ack ja. Men Martins röst
passar fint.
När jag ser demonstranternas plakat
och hör t ex Lars Ohly tala så
förstår jag att man måste se aktion-
erna som ett dåligt skämt. Eller som
en föreställning av Dårteatern.
“Bush värre än Saddam” “Bush-
=Hitler” Tidigare blev jag arg och
upprörd - nu skrattar jag mest, både
när jag ser CNN rapportera via
embedded reporters eller hör
vänsterfanatiker bubbla ut sitt hat.
Tidigare var jag klart för EU och
EMU, nu är jag lite mindre säker.
Hur skall man komma överens med
fransmän, franska bönder?
/alf

E0323
Th1 x d1.
Ebbe

A0324
Td8 x d1!!!
- det kunde du ha gjort åt mig! Hur
känns det nu att vara fri som fågeln
- sjungande the
gräsänklingsbluuuus? Och hur är
det med handen? Läker klippet?
/alf

E0324
Kb1 - b2.
Jo, jag kom på det sen, att jag
kunde ha gjort draget åt dig. Men
jag var så fördömt trött och sömnig
att jag glömde av det: satt och såg
Casablanca till klockan 2 på natten.
En ovanligt bra film! Har du sett
den?
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Idag har jag varit i Malmö och
hämtat bilen. P g a bristfälliga
kommu-nikationer var Inger tvun-
gen att i går köra bil till Malmö och
parkera den där. Samtidigt träffade
jag Kjell Persson. Vi besiktigade
BO 01, det vridna tornet, Sibbarps
fiskeläge, m m. Sedan satt vi och
gassade oss i solen på en uteserver-
ing vid Triangeln.
Jo tack, fingret läker ganska bra.
Ebbe

A0325
Df8 - d6
Jo, jag har sett Casablanca ett par
gånger. Nu spelade jag in den - den
tål att ses flera gånger. Du hörde
kanske varför den är så bra? Det är
bl a inte vanliga statister som
agerar, det är riktiga flyktingar.
Jag arbetar hårt på olika fronter.
Mitt senaste snickarprojekt närmar
sig fullbordan. Det är en datorväska
som innehåller allt man behöver,
hopkopplat och färdigt att använda.
Jag skall sända en bild när den är
helt färdig. Tror faktiskt att jag
sänder en kopia till någon datatidn-
ing också.
Så håller jag på med ett invecklat
macro för att automatrita nätväggar
åt Garantell, firma i Värnamo. Har
inte tid att sitta i solen och lapa
värme.
/alf

E0325
Kb2 - a2.
Baske mig - ser det inte ut som om
du är på väg att vinna det här
partiet också!
Du tycks verkligen ha flyt nu - på
alla områden.
I kväll har jag varit och sett/hört
Vita Hästen. Den har så många
underbara melodier att det torde
vara omöjligt att misslyckas med
den. Det gjorde man inte heller, det
var en föreställning som får godkänt
- men inte mycket mer. I synnerhet
inte om man jämför med det
mästerstycke som Malmö Stadst-
eater gjorde den till på 50-talet med
Max Hansen i huvudrollen. Men
kanske är det en orättvis jämförelse.

F ö har jag känt mig sjuk idag:

trött/matt, febrig och yr samt diarré.
Kanske blev jag matförgiftad igår i
Malmö. Hoppas att det har gått över
tills i morgon.
Ebbe

A0326
Se5 - f7
Nå, jag har i alla fall en chans att
djävlas.
Vita Hästen med Max kommer jag i
håg. Det är så tydligt att jag hör
hans speciella röst så fort jag tänker
på operetten. Och jag minns att min
mor tyckte mycket om honom.
Nu är det jag som har skurit mig i
pekfingret och det känns avigt att
skriva. Oavsett vad du fått för
sjukdom så är det alltid bäst att lösa
två TreoComp i konjak, whisky,
starköl eller annat gott - och dricka
dekokten. Få baciller överlever!
/alf

E0326
Th6 - h2.
Hur ska man nu göra i Irak? Bomba
Bagdad, med 5-6 miljoner invånare,
sönder och samman eller ge sig in i
gatustrider från hus till hus? Det
verkar vara ett val emellan pest och
kolera.
Ebbe

A0327
Dd6 x f4
Irak har gått helt snett. Och det
mesta på politikens område verkar
vara det val du påpekar - pest eller
kolera. Hade USA dragit sig tillbaka
hade Saddam varit vinnare och alla
terrorister hade jublat. När dom
börjar slåss går inget som tänkt.
Skönt att man är åskådare! Är
dödstrött och huvudvärkande.
/alf

E0327
Le3 x f4.
Det kunde du ha gjort!
Jag klipper ner buskar m m och
bålar i tunna. Det känns härligt
primitivt.
Lördag kväll är jag nog inte
hemma. Svennis & Marianne har
förbarmat sig över gräsänklingen
och bjudit honom på middag lördag
kväll, med övernattning.
Hjälper inte den nya meducinen?
Ebbe

A0328
Du har så rätt - ursäkta! Så är det
när man är tankspridd. Jag hade
inte skrivit upp mer än damslaget
men tänkt fortsätta och göra ditt
drag och mitt eget. Men så blev jag
avbruten och några timmar senare
mailade jag det drag som var upp-
skrivet - utan en tanke på tidigare
tankar. Bläää.
Nu: Td1 - e1
Jag är extra tankspridd nu när jag
har huvet fullt av mystiska macroru-
tiner för att rita nätväggar. Inte har
jag tid att vara i trädgården - tjälen
är mitt försvar utåt.
Om du inte trivs med att vara
ensam så är det ju jättebra att du är
bortbjuden. Jag har vant mig vid att
finna ensamhet önskvärt - så det är
olika.
Jo, meducinen hjälper när jag tar
den. Men ibland är värken inte
tillräckligt stark för att berättiga till
intag, och då går man där och
gnäller.
/alf

E0328
Th2 - d2.
Ditt arbete med macrorutiner är
rena grekiskan för mig. Kan du
förklara hur du går till väga i
princip? Rör det sig om invecklade
räkneopera-tioner, Trial and Error,
intuition, slående i tabeller - eller
vad?
Ebbe

A0330
Te1 x e4 Att skriva macro för att
rita upp saker automatiskt är en
kombination av det du räknar upp.
Användaren skall svara på frågor
om t ex väggens längd, om det finns
dörrar, hur breda dom skall vara -
osv. När det är klart skall macrot
rita upp den färdiga väggen.
Jag bifogar en RTF-fil med macrot
just nu. Spara den på hårddisken
någonstans eller öppna den direkt.
RTF-formatet kan läsas av alla
ordbehandlare. Du kommer inte att
begripa ett enda dugg - det är ännu
värre än grekiska.
Hoppas att du har haft det riktigt
trevligt hos Svennis! Här är det som
vanligt mindre trevligt och humöred
är i botten.
/alf
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E0330
Lf4 - b8.
Jo tack, vi hade riktigt trevligt. Vi
började med en whisky-pinne. Se-
dan bjöd Marianne på kalkon
marengo, en delikat rätt som vi
sköljde ner med en liter gott rödvin.
På det kaffe med punsch. Och sedan
såg man livet i rosenrött.
Alltså nu förstår jag varför du får
huvudvärk!
Ebbe

A0331
Te4 - e8
Det låter som en trevlig stund. Jag
antar att du också tog en cigarr.?
En annan trevlig stund har man när
man ser de tokiga skåningarna i
HippHipp. Deras sketcher är origi-
nella, snabba, roliga - helt under-
bara.
Nix jag får inte huvudvärk av
macron. I stället är det mycket
stimulerande för hjärnan - detta att
knäcka en datordjävel och få den att
göra som just jag vill. Nu skall här
macras igen. I dag har jag lyckats
förkorta och snabba upp det hela -
känns bra.
/alf

MACRO QCH

GO TX10

GP PCT1 ON ^DVälj linje (nära start):

GP PCT2 % 0 PCT1

GP PCT3 % 100 PCT1

GBRNG LV1 PCT2 PCT3

GDIST T0 PCT2 PCT3

GP PCTX PCT2

:TX10

GV T0 LT

GV T2 T0/100

GN T3 T2

GN T4 T3*100

GN T5 T0-T4

IFN T5 TX5

IFN T0-T4 TX1

GO TX2

:TX5

GN T4 T4-25

GO TX2

:TX1

GN T4 T4-50

:TX2

IFN T5-25 TY2

IFN T5-50 TY3

IFN T5-75 TY4

IFN T5-100 TY5

:TY2

GN T6 0

GO TX3

:TY3

GN T6 25

GO TX3

:TY4

GN T6 50

GO TX3

:TY5

GN T6 75

:TX3

GN LT T4+T6

GO TX11

TEXTM;T0;PCT3

TEXTM;T8;

:TX11

ENDM

MACRO GDOR

GN GDI 25

GO GDX1

GP P ^DANSLUT TILL VÄGG - HK-NEJ
VK-JA:

IFERR GDX1

GN GDI 50

STLP

:GDX1

GN GDN 0

GN GDN ^DANTAL DÖRRAR [0]

IFZ GDN GDX2

GN GDB 1000

GN GDB ^DANGE DÖRRBREDD [1000]:

GN GD1 ^DAVSTÅND START - DÖRR 1:

IFZ GDN-1 GDX3

GN GDCC ^DAVST. MELLAN DÖRRAR:

:GDX2

VGCH

ENDM

MACRO STLP

PARTM;#0qgar\50X50.FCW;1;LV1;PCTX;

GP PCTX REF PCTX <LV1,50

ENDM

MACRO GCH

IFZ 500-LTRXMM L500

IFZ 600-LTRXMM L600

IFZ 700-LTRXMM L700

IFZ 800-LTRXMM L800

OSV...
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