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A040801

Te8 - c8

Här är en länk som jag hittat på
Albins hemsida. Han är mitt äldsta
barnbarn. Inte illa när tolvåringar
gör egna hemsidor.

http://www.olympictrans.ru/fun/img/
uglyZoo/

Jag kom att tänka på vad du
ber ä t t a de om  d ju r l i kn a n de
människor. Kolla!

Så du är tillbaka i Skåne och
försöker uppleva barndomsminnen?
Jag hade ingen aning om var
Furuboda låg men Google visste - i
närheten av Åhus. Där finns
tydligen en folkhögskola för special-
pedagogik. Vattnet vid höger-
stranden brukar väl inte vara så
trevligt; maneter, kyligt - och nu
också brunt. Personligen tror jag att
det är vindkraftverkens fel.

Nu är det lugnt här. Pia & co, som
kom igår när jag var i Malmö, har
åkt hem och tystnaden lärgar sig
över huset. Dubbelkänsligt skulle
man kanske säga.
/alf

E040801
d6-d7.

De såg väldigt “naturtrogna“(!) ut.
Men de var väl, för guds skull,
fejkade bilder?

Jag står i begrepp att byta
elleverantör. Jag funderar på “Kraft
och Kultur”. Vem har du?
Ebbe

A0802

Tc8 - c2!!!

Min elleverantör är Östkraft - måste
förnya eller byta vid årsskiftet.
Antagligen kommer jag att få betala
dubbelt mot nu - 19 öre.

Fejkade? Nej, så här är det:
Ryssarna har med sofisikerade
medel lyckats tappa Skaparnas arkiv
på misslyckade och icke livgivna
projekt. Troligen har de använt
någon sorts okänd strålning, kanske
efter gamla ritningar av Kirilian -
honom har du hört talas om? Han

som lyckade fotografera auran för
både människor och djur och
växter?

Man får verkligen vara tacksam
över den censur som utövas och som
leder till att vi slipper ha alla dessa
missfoster kringhoppandes i våra
trädgårdar.

Jag har nu färdigställt våra mail för
maj månad men väntar med att
skicka. Som bilaga kommer jag
också att förära dig den redogörelse
med många bilder som jag skickade
till Margo, min amerikanska
brevvän, för utflykten till Birka.

För mig är det så att samlingen av
dessa månadshäften blir  en
kronologisk minnesbok, som det är
trevligt att bläddra i.
/alf

E0802

Det börjar bli litet enahanda det här
schackspelandet. Men nytt försök:
e2-e4.

Betr “missfostren”: det stod “fun”
på länken. Så jag förmodar att du
behagar skämta.

Kirilian har jag aldrig hört talas
om.

Inger har semester 7-22 augusti. Då
kommer vi att vara i Undenäs.
Ebbe

A0803
e7 - e6

Denna variant har vi väl inte
prövat?

Jag tänker nu begränsa min tid för
att pröva olika drag till högst tio
minuter - du kommer att vinna hur
lätt som helst.

Arbetar som en slav - som vanligt.
/alf

E0803
d2-d4. ” hur lätt som helst”?

Det måste kännas grymt, att ha en
kropp som fordrar så mycket arbete
(men den skämtsamheten har jag
nog levererat tidigare). Spikar du på
huset - eller vad?
Ebbe

A0804
d7 - d5

Jovisst är det grymt med en sådan
läggning.

Numera spikar man inte längre på
huset. Man skruvar med rostfri
skruv. Borra med tre mm borr, byt
maskin och dra i en specialskruv.
Så går det till. Lätt att justera, sitter
perfekt.

Väggen mot gatan är färdigskruvad.
Nu väntar jag på riktigt varmt och
torrt väder för att kunna lägga ett
lager asfalt på taket.

Vattnet i poolen håller nu 20 grader
och det är välsignat skönt att kunna
skölja av sig med jämna mellanrum.
Halleluja!

Har du tänkt på att svenska TV-
nyheter  numera handlar  om
rymningar, fritagningar, mord,
knivskärningar, mördarjakter ,
rättegångar och liknande faciliteter?
Riktigt upplyftande.
/alf

E0804
e4-e5.

Idag har jag plockat vinbär i
trädgården. Med mera. Varmt och
svettigt var det. Visst hade det varit
skönt med en pool.
Ebbe

A0805
Sb8 - c6

Dödstrött efter att ha arbetat på
taket hela dagen i tryckande värme.
/alf

E0805
a2-a3.

Samma här.
Ebbe

A0806
Sg8 - e7

Taket har nu asfalterats med tunn
primer en gång. Det är inget jobb
man önskar sig, men det blir bäst
när det är 40 grader i solen.
/alf
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E0806
Lc1-g5.

Vilken värme - pust! 28 grader. Har
ni haft det lika varmt idag?

Ett gäng skräniga och glupska
björktrastar har invanderat vår
trädgård. Fräckt och fullständigt
ogenerat kalasar de hej vilt på våra
körsbär och vinbär. Du, som är
något av en tusenkonstnär, kan inte
d u  f ö r f ä r d i g a  n å g r a
fågelskrämmor?! Jag tänker mig en
profil i trä av en rovfågel, med
respektingivande näbb och stora
gula ögon. Något som du kan syssla
med under de långa och mörka
vinterkvällar som väntar.

Jag har en känsla av att TV iakttar
mig. Det känns obehagligt att bli
iaktagen i smyg (“1984” - nu?).
Men känslan är inte enbart
obehaglig: det känns som om jag
har sällskap; jag känner mig mindre
ensam. Och så flörtar de förtjusande
TV-damerna med mig. De blinkar
skälmskt emot mig, och eftersom
jag aldrig kunnat motstå en vacker
flicka, fladdrar jag med ögonlocken
tillbaka.

Jag har gått med i club metro. Det
“vinner”  man  på .  Bl i r  du
intresserad så är  adressen:
www.metro.se/club.

NKP i ära (främst för rosor). Men
d e t  f i n n s  b i l l i g a r e  o c h
miljövänligare alternativ: Klipp ner
brännässlor och/eller vallört i en
hink; fyll på vatten; låt brygden stå
en vecka och jäsa i solen - och du
har ett utmärkt gödselvatten! Men
det kände du kanske till redan.

Idag har jag slagit ängen med lie.

Ska du asfaltera mera, flera gånger?

Ebbe

A0807
h7 - h6

Jo, här är varmt. Försökte asfaltera
med täckmassa i dag, men
underlaget hade inte torkat
ordentligt, så det klibbade när jag
gick. Får vänta tills i morgon. För
skojs skull mätte jag tempen på
taket - 45 grader. Inte underligt att

fötterna svullnar när man håller på.

Björktrastar är ena satans gangstrar.
I bland invaderar  dom vår
gräsmat ta  och  bör jar  jaga
daggmask. Det skall dom ge fan i
och jag har därför ett antal
begagnade skor utanför dörren -
skor som jag brukar kasta på dom i
hopp om att träffa överkuckun själv.
Birgit tycker att dom är söta -
kvinnor har en outvecklad smak i de
flesta fall.
Härligt med generaliseringar.

Du antydde något fågelskräm-
meaktigt även förra året. Så vitt jag
vet bryr sig björktrastmaffian bara
om nät som man lägger över trädet.
De bryr sig inte om atrapper av
något slag.

Vi är verkligen olika. TV-damerna,
hallåorna, avskyr jag. Deras
krystade töntsnack inför varje

program gör mig illamående. Som
tur är kan man stänga av ljudet.

Även jag använder NKP. Och jag
visste inte att man kunde göra
gödselvatten av brännässlor. Men då
borde det väl bli gödning av t ex
gräsklipp som man lägger i vatten.
Åtminstone borde det lukta fan efter
en tid.

Är du i Undenäs? Då är du väl inte
ensam - Inger har väl semester.
/alf

Glömde sända bilden på min vackra
kanadensare. Här är den!

DS

E0807
I hast Lg5-h4.

Jo, vi anlände Undenäs för några
timmar sedan.

Nu är vi på väg till kräftskiva hos
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grannen, Kristina Lindström. I år
ska jag akta mig för att ta lika
många supar som i fjor. Jag blev så
dålig, så dålig.
Ebbe

A0808
g7 - g5

Hoppas att du inte mår pyton idag.
Blev det många kräftor och supar?

Jag är nästan klar på taket.
Grannarna undrar hur en sjuttioårig
gubbe klarar att hålla på däruppe.
Jag tycker att det är skönt - bara att
hoppa i poolen när det känns
svettigt.

Såg du den franska filmen där en
äldre herre säger ( i översättning)

- Såna där gamla gubbar borde
strypas i vaggan....

Jag har sagt den här repliken till
ganska många. Sune och Gun var
de som skrattade hjärtligast. Barn
blir lite konfunderade.

Nu skall jag se Inkvisitionen på TV
- för ovanlighetens skull. Derek
Jacobi tillhör mina favoriter.
/alf

E0808
Lh4-g3.

“Vi äro små humlor vi, sum sum.
Vi äro små humlor som tar oss en
geting . . .”

Den tog vi 574 gånger. M a o, vi
har varit på kräftskiva.

Om björktrastarna kan tilläggas:
sedan de ätit sig proppmätta på våra
bär, tar de sig före att bomba huset
och inte minst vår (högvördige)
markis.

Idag har jag klippt gräset under
brännande sol. Svettigt. Men än
värre är mygg, knott och bromsar.
Sticken och betten kliar något
infernaliskt. Jag längtar redan
hösten.
Ebbe

A0809
Se7 - f5

574 gånger? Ånej, pajk. Då hade du
inte kunnat skriva.

Björktrastar, mygg, knott, bromsar,
getingar, flugor och andra otrevliga
varelser - se där vad naturen ordnar
för människan. Och så finns det de,
som gillar den satans verder-
värdigheten.

Nej, framför luftkonditionerade rum
- möjligen med odlade växter - så
långt från allt vad natur heter - det
är modellen. Eller??

Fågelskit? Jo då. Ett antal måsar -
tror jag - har valt våra trämöbler
under tak som offentlig fågeltoalett.

Naturen borde plastas in.

En stor getingjävel stack Birgit i
skinkan i dag. Hon går lite snett
numera och försiktigt.
/alf

E0809
c2-c3.

Det har varit mycket varmt och
kvavt idag. Men i eftermiddags kom
ett ösregn, ett riktigt skyfall, med
åtföljande åskknallar. Det rensade
luften. Skönt.

I kväll rinner ögon och näsa på
mig. Jag förstår inte varför. Vad jag
vet har jag ingen allergi.
Ebbe

A0810
h6 - h5

Visst är  du allergisk. Mot
NATUREN. Så är det med de flesta
människor, fast de envisas med att
tro något annat.
/alf

E0810
h2-h3.

Värmen mattar ut mig helt.
Ebbe

A0811
h5 - h4

Då antar jag att du drar Lg3 - h2
och jag Lc8 - d7

Annars får du väl ändra.

Jo, det skall bli skönt med svalare
väder.
/alf

E0811
Sb1-d2.

Idag: se igår! I morgon ska jag
försöka slå vassen med lie.
Ebbe

A0812
Lf8 - g7

Nu är det i alla fall slut med hettan.
I morgon - fredag den trettonde -
åker vi till Stockholm med kräftor
och födelsedagspresenter  till
barnbarn. Tillbaka söndag om inte
tretton slår till.
/alf

E0812
Sg1-f3.

Slut med hettan - icke. Här är
fortfarande olidligt varmt. Och
värmen gör att insektssticken kliar
än värre.

Idag har jag i varje fall slagit vassen
med lie.

Kräftor: jag har för mig att du inte
äter dylika.
Ebbe

A0813
Dd8 - e7

Nej, men alla andra äter dessa
otäcka djur - ja, inte Pia förstås.

Nu åker vi.
/alf

E0815
Lf1-d3.

Idag har jag haft “förrättning”.
Skitkul!

Annars sysslar jag med att kitta och
måla fönster.

Hur var kräftskivan? Tog ni också
den med “humlorna”? Eller det
nyttjas kanske inte rusdrycker i
Stockholm.
Ebbe

A0815
0-0-0

Begriper inte vad du menar med
förrättning. Skitkul??

Kräftskivan var som vanligt. Fem
pers sörplade och snaskade i sig 3
kilo svenska signalkräftor, stora
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rackare från sjön Solgen utanför
Eksjö. En stor mängd nubbar
a v s j ö n g s  t r a d i t i o n s e n l i g t
tillsammans med öl, vin och annat
dricka. Barnen åt hamburgare. Pia
åt kantarellpaj och jag åt 0,85 kg
räkor. Vid ett-tiden på natten hade
alla gått eller hittat till en säng, så
då kunde jag läsa en stund - ja till
halv två.

Sen sov jag till six o’clock, gick upp
at seven och mådde riktigt bra.
Morfin är toppen när man har svår
huvudvärk!

Hemresan gick på 3 timmar och 3
minuter - rekord hittills för trettiotre
mil. Har aldrig sett en polis på den
vägen. Alla är troligen ute och jagar
rymlingar eller har semester.
/alf

E0815-2
0-0.

Om du kryster förståndet, tror jag
du kan knäcka “skitkul förrättning”.

Fotot(tack!) från kräftskivan verkar
vara tagen i ett tidigt skede: ingen
berusad så långt ögat når.

Räkor? Du kunde som alternativ
pröva kräftstjärtar i lage! Jättegoda!
Ebbe

A0816
f7 - f6

Jaså, jaha.

Sitter man ute i naturen så verkar
inte sprit på samma sätt som i mera
civiliserad miljö - ytterligare en spik
i naturkistan.

Visst äter jag kräftstjärtar i rensat
tillstånd. Men oskalade räkor passar
bättre till de övrigas sörplande.
/alf

E0816
Tf1-e1.

Idag har vi burit ut en myrstack i
skogen samt eldat upp stubben, som
de huserade i. Bland annat. Trött.
Ebbe

A0817
f6 x e5

Ack ja, denna persedelvård.
/alf

E0817
Sf3xe5.

“Blixtoväder över Småland” läser
jag på text-TV. Klarade ni er i
Eksjö, nu när Fingalson är borta
som åskledare?

Idag har jag sågat och huggit ved.
Ska bli skönt att komma hem till
Osby och få litet vila. Pyttsan -
hemma väntar en djungel till
trädgård.
Ebbe

A0818
Lg7 x e5

När det åskar händer det bara runt
omkring Eksjö. Jag kan inte minnas
att det någon gång hänt att blixt och
dunder följt på varandra med bara
en sekunds mellanrum - det brukar
vara 3 eller mer - alltså minst en
kilometer bort.

Visst är det skönt med två
f a s t i g h e t e r !  G a r a n t e r a d
sysselsättning alltid! Leve Luther!

I dag har jag lämnat bilen för
åtgärd. Just nu står den på verkstad
och man har plockat ut väsentliga
delar för att byta vissa av dem enligt
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experters anvisningar. På fredag
kan jag antagligen hämta ut en
Volvo, modell äldre. Men då
djävlar.

Och i morgon skall den nya panelen
färdigmålas och man kan se slutet
på sommarens åtgärdspaket. Även
jag längtar till höst och vinter.

Men huset ser ut som nytt.
/alf

E0818
Lh2 x e5.

Vad är det för fel på Lagunan?
Varför ska du djävlas med Volvon?
Hur då?

Huset ser verkligen fint ut.

Idag har jag målat fönster,
grästrimmat, sågat, huggit och lavat
ved. Utmattad. Men nu endast tre
pinnar muck.
Ebbe

A0819
Th8 - f8

Lagunan hade ett mystiskt fel. När
motorn blev varm och man ökade
farten på trean eller fyran, så
skakade hela bilen på ett obehagligt
sätt - i början av accelerationen.

Körde man med farthållare blev det
inte så. Jag trodde att det var fel på
turboaggregatet.

På Volvo körde man olika tester
men kunde inte hitta felet. Man
sände en rapport över fenomenet till
Reault i Göteborg och där sa man
att drivaxeln till ett av framhjulen
troligen hade någon liten defekt i
kopplingsknuten.

För mig lät detta löjligt. Nå, dom
följde anvisningarna och bytte hela
vänster drivaxel. Och nu går
bilskrället helt perfekt. Sedan har
jag tänkt efter ordentligt och finner
att det hela är helt logiskt med
symptomen - men det är alldeles för
ordrikt för att skrivas ner.

Det viktiga är att Volvo/Renault har
skött sig bra - allt gick på garanti.

Tre pinnar muck? Tror du verkligen
på det? Du borde väl ah massor att
göra när du kommer tillbaka till
Osby!

Mucka får man göra i graven.

I kväll skall jag lägga sista handen
vid våra mail för juli. Det blir en
liten bunt som jag skickar på

söndag. Varför kan inte du ha med
lite fler bilder - du har väl kamera?
/alf

E0819
b2 - b4.

Nej, jag har ingen dylik kamera.
Inger lånade tidigare bibliotekets,
men nu är den sönder.

Bra att det ordnade sig med din bil.
Nu kan du åka som en kung igen.

Jag är för trött och idélös att skriva
något mer ikväll.
Ebbe

A0820
Sf5 - h6

Även jag könner mig håglös och
trött på det mesta. Fast det är roligt
att se när den unika flickan Klüft
agerar - hon är väl den enda svensk
som har säker medaljvittring,
samtidigt som hon är idrottsligt
föredöme.
/alf

E0820
Sd2 - b3.

Så är då “sommarlovet” slut. Vilket
faktiskt också känns litet ledsamt.
Ebbe
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A0821
Sc6 x e5

Mår pyton.
/alf

E0821
Käre vän, vad är det nu fatt? Pyton?
Var närmare bestämt har den bitit
dig?

Mitt drag: Te1 x e5.

Vi kom just hem - med blandade
känslor.
Ebbe

A0822
Ld7 - a4

Pyton? Jo, men någon gång går det
över.

Varför blandade känslor? Hoppas du
inte har relationsproblem - de är de
värsta.

Är du intresserad av en hedgefond?
Kolla Kullberg & Spiik på Avanza!
Eller varför inte jämföra norska
Odin-fonder med alla andra. Tre av
dem handhas av en svenska som är
något alldeles extra i Norge - och i
världen f ö. En Klüft-ig placerare.
/alf

E0822
Ld3 - c2.

Spara i aktier? Vi har nu kommit
upp i den åldern, då det är dags att
konsumera.

På tal om relationsproblem råkade
jag se en komisk variant på TV4
med Stefan och Crister. Storyn:
Hilma och Alfred är ett äldre par,
som tycker illa om s k fula ord. För
den skull har de kommit överens
om, att när en utav dem vill “det”
ska denne säga Spel. Den andre ska
då svara Dubbelt alternativt Pass.
En kväll när de lagt sig, tänker/
känner Hilma, att ikväll skulle det
nog kunna bära åsta´. Så hon säger
Spel? Pass!! svarar Alfred. Då lyfter
Hilma på täcket, konstaterar och
utbrister argt: “Vafalls! Ligger du
här och tjyvpassar!”

“Buskis” när den är som bäst. Jag
skrattade.
Ebbe

A0823
De7 - f6

Nåja, det var väl inte så länge sedan
jag läste att någon försökte sätta in
30000 i Custodia... tror han hette
Ebbe. Därav tipset.

Ackja. Buskis kan vara oförarglig
och skojig. Allra helst om man är
berusad. Fast då kan man skratta åt
vad som helst.

Jag har fått uppfattningen att många
alkoholister har en filsofisk
läggning och talar gärna om dylika
ämnen. Lifvet, döden och varats
intighet. Frågan är om man blir
filosof av alkohol eller man kanske
behöver alkohol därför att man är
filosof?

Tror aldrig jag varit så trött på
levandet som jag är nu - och det har
varat alldeles för länge. Men schack
kan jag fortfarande delta i.
/alf

E0823
Dd1 - e2.

Jo, men jag begagnar Custodia som
ett vanligt bankkonto. Custodia har
förresten insättningsstopp f n.

Jag uttrycker mig litet slarvigt
ibland, såsom: “Buskis när den är
som bäst”. Egentligen menade jag
bara, att jag tyckte att det var rolig
buskis. Bra att det finns korrektur!
Förresten tycker jag, att “alla”
uttrycker sig ganska slarvigt. I
synnerhet är det för mycket
superlativ - såväl positiva som
negativa.

Tack för brev som kom idag! Jag
har nu fyllt två pärmar med vår
korrespondens. Men så är vi också
inne på sjunde året - tänka sig!

Visst. Livsgnistan/livsglädjen är
inte längre vad den har varit. Men
kanske är vi för fantasilösa. Det
finns ju många vittnesbörd om att
man kan skratta sig glad. Kanske
kunde man hitta på något liknande
knep vad gäller livsglädjen? Kom
igen nu! Var kreativ!
Ebbe

A0824
Td8 - e8

Det är nog så att den s k livsglädjen
egentligen är kemisk. Det gäller nog
bara att hitta rätt kemikalie och
proppa i sig den. Eller kanske hitta
en receptförskrivare med tillräcklig
kunskap och rymligt samvete.

Tänk, även jag har två tjocka
pärmar. Visst är det roligt att
bläddra tillbaka i bland.
/alf

E0824
Sb3 - c5.

Droger/knark? Nej, det kan bara ge
en tillfällig kick - och dessutom
med baksmälla.

Jag tror på passion! Passion för
något (någon) kan avgjort höja
livskänslan.
Ebbe

A0825
La4 x c2

Passion har en släkting som heter
fundamentalism - tror jag. Så jag är
livrädd för sådana kusiner. Eller var
det en broder?

De gånger jag varit angripen av
passionen har jag samtidigt varit
djupt olycklig och producerat
upprivande tavlor och skrifter.
Bodde jag i Knutsby skulle jag be:
Gode Gud, förskona mig för
passionen.

Har börjat fundera på en ny kamera.
Jag vill ha något med dessa
egenskaper:

1. Zoom upp till 10 ggr - optisk

2. Antiskakfunktion - att bilder blir
skarpa även om man är lite darrig
av öl

3. Man skall kunna ta riktiga filmer
med ljud. 640*480.

4. Billig, liten, m m.

Hittills har jag hittat en Canon S1
IS som verkar bra. Kostar lite olika,
lägst 3600 ex moms.

Fast vad skall det tjäna till?
/alf
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E0825
De2 x c2.

R e l i g i ö s  o c h  p o l i t i s k
fundamentalism torde i mycket vara
resultat av indoktrinering och tvång.
Jag talade rent principiellt om
passionen som stimulator för
livskänslan. Ett obestridligt faktum
vad jag kan förstå. Men visst -
passionen kan vara på både gott och
ont. Man måste ha koll.

Dina kamerafunderingar låg över
min horisont.
Ebbe

A0826
Sh6 - f7

Visst bör man ha koll.

Så jag kollade nätet och hittade
Pixmania, som tydligen är en
mycket bra butik. Ja, egentligen var
det Sune som ringde och var lyrisk
över denna franska näthandel med
fantastiska priser. Så efter att ha
undersökt ALLT via Google till
sena natten och läst världens bästa
sajt med recensioner så slog jag
till....

Alltså beställde jag idag och
betalade med Nordeas Visakort.
Totalpris med 2 års garanti, moms
och frakt till dörren SEK 4800:-. Så
nu får vi se om den fantastiska
kameran anländer på måndag.
Priset i den billigaste svenska
butiken var 5125:- med ett års
garanti. Och Dustin (där jag brukar
köpa dataprylar, ville ha 5625:-)

Så skall du köpa något - kolla i
Google > pixmania!

Fast bäst att vänta till du får reda på
om jag blivit lurad.

Vad var det du inte begrep om mina
krav på en kamera?
/alf

E0826
Te5 - e2.

Kamera med ljud?

Vad ska du fotografera?

Ser du nånting på OS? “Karo” har
du förstås spanat in (namnet får mig

att tänka på hunden i folkskolans
läsebok).

Nu måste jag nanna.
Ebbe

A0827
e6 - e5

Kamera med ljud? Jo, att kunna
lagra ljud i kameran är inte dumt.
Det används för två saker:

1. För att kommentera de bilder
man tar

2. För att spela in ljud till sina
filmer. Eller trodde du att man
körde med stumfilm? Ja, det finns
kameror som gör så. Eller trodde du
att man inte kunde ta filmer med
små digitalkameror?

För att du skall få se hur min
nuvarande kamera hanterar film, så
bifogar jag en ZIP som du kan
packa upp i någon mapp och kolla
på. Inger vet nog hur man gör. Den
är visserligen rätt stor, men du har
ju bredband..

Nu när jag har haft besök av så
många barnbarn har jag förstått hur
viktigt och roligt det är att kunna
lagra dom på film som alternativ till
stillbilder.

Nej, jag ser väldigt lite på TV. Men
visst har jag sett alla svenska
guldmedaljer och en del av de
prestationer som inte blev medalj.
Om C Klüft kan man bara hoppas
att hon klarar att hantera omvärlden
och behåller sin unika personlighet
oanfrätt.
/alf

E0827
Dc2 - a4.

Nej, jag har inte alls följt med på
det fototekniska området. Så t ex
kände jag inte till, att man kunde
filma med stillbildskamera - och
dessutom med ljud.

Man varför skaffar du dig inte en
videofilmkamera?

Nu måste jag titta litet på OS-
tävlingarna.
Ebbe

A0828
Df6 - c6

Verkar vara ute med mig nu.

En filmkamera är flera tusenlappar
dyrare. Den kan inte ta stillbilder -
ja, det finns sådana men de är
väldigt dyra.

Jag vill ha något som klarar båda
funktionerna bra till lågt pris, och
då så...
/alf

E0828
Da4 x a7. Nja, inte så farligt.

Med en videokamera kan man ju
filma flera timmar för en ringa
penning. Och direkt kan man spela
upp filmen i TV-apparaten. För
stillbilder kan man sedan ha en
enklare och billigare kamera än de
du skisserar. Så skulle jag vilja ha
det.
Ebbe

A0829
b7 - b5

Visst kan man filma, men nu tänker
jag inte bli någon Fellini, utan nöjer
mig med möjligheten att göra korta
videoklipp när något intressant
uppenbarar sig - och jag har
kameran med. Med din lösning
(som är vanlig) måste man ha med
sig en massa prylar till två
apparater, och har jag bara kameran
kan jag ge mig fan på att jag skulle
vilja filma - och tvärtom.

Så efter ett par års erfarenhet av
min verklighet så tror jag att EN
pryl är bästa lösningen. Vad tänker
du köpa nu när du har gått in för att
konsumera? Kolla på Pixmania -
där finns mycket att välja på.

I dag har jag färdigställt en
anordning med ljussignal för att
kunna köra in bilen till exakt plats
under taket. Det vore förargligt om
man körde ner källarväggen i
källaren och huset rasade. Så
plåtade jag gladiolus...
/alf
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E0829
a3 - a4.

Hur många minuter kan du filma
med din kamera?

Din bild av gladiolus blev nästan
onaturligt tjusig!

Har just sett OS-avslutningen på
TV. Även den tjusig. Charmig. Jag
fick nästan tillbaka min tro på
mänskligheten.
Ebbe

A0830
Kc8 - d8

Visst kan jag ge upp nu, men jag
kan ju alltid hoppas på att du
klantar dig....

Kameran kom idag, prcis som

utlovat, men jag har inte hunnit mer
än titta på den. Nya XP-moduler för
CAD tar all tid just nu.

I bästa filmläge är det inte långa
snuttar man kan ta - det beror på
minnet. Ett 512 MB-kort klarar ca 3
minuter. Men om man nöjer sig
med lite sämre kvalitet, kan tiden
flerdubblas. Min erfarenhet från
tidigare är att det blir korta snuttar
man vill ha.

Jo, bilden är fin. Man kan tolka in
mycket i den - de ljusa, vackra
blommorna mot den mörka
bakgrunden, blommor som redan
börjat nötas av förgängelsen, höst
och död....

Vore man predikant skulle det ha

blivit en tjusig predikan.

Så skönt om du får tillbaka din tro
på mänskligheten!
/alf

E0830
a4 x b5.

Det där med “tro på mänskligheten”
beror ju alltid på vad man
fokuserar. Det blir m a o ganska
godtyckligt. Inom politiken kallas
detta för tolknings-företräde, vilket
inne-haves av makten.

Den vackra gladiolusen är, som du
säger, redan undergångsmärkt. Själv
börjar jag också känna mig ganska
vissen. Hösten är förvisso en tid för
vemod.
Ebbe

A0831
Dc6 x b5

I dag har jag konstaterat att jag
blivit lurad. I dag kostar kameran
jag köpte 350:- mindre. Kul, Kul.

Och någon svensk manual kan man
inte få tag i gratis - i affärerna vill
man ha 400:- för den. Men en på
engelska går att fixa. Ack ja.

I Jönköping skall snart en av de
mest  monumentala  svenska
i d i o t e r n a  i n s t a l l e r a s  s om
landshövding. Enquist är den som
vill stoppa allt förnuft inom
sjukvården. Han vill hindra de
sjukhus som har den mest nöjda
personalen, de lägsta kostnaderna
osv från att arbeta. Visserligen har
alla remissinstanser sagt Nej Nej,
men inom regeringspartierna är det
vanligt att slopa all visdom, så
förslaget går säkert igenom.

Sverige är nog det töntigaste landet
på jorden.
/alf

E0831
Da7 - a8!! Du måste: Kd8 - e7. Jag
igen: Da8 x d5.

Idag har Jan Nyberg och jag haft
vår årliga träff i Köpenhamn. Vi tog
buss dit över bron och båt hem.
Även i år hade vi tur med vädret.
Satt och gassade oss på en
uteservering.
Ebbe
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