
Internet mail Ebbe - Alf september 2004
A040901
Jag har använt mer än tio minuter
på att hitta en vettig fortsättning på
det här partiet utan att lyckas. Hur
jag än flyttar blir jag matt eller blir
av med damen eller halkar och slår
ihjäl mig. Jag ger upp och börjar
nytt:
Sg1 - f3

Antar att ni diskuterat Kuba (för det
var väl han?) i solskenet. Har du
möjligen läst om den senaste
politiska fången där som fick åka
hem för att han blev sjuk?
/alf

E040901
Det var då för väl, att jag vann det
här partiet. Annars hade jag snart
befarat, att jag vore förstånds-
handikappad.
Mitt drag: b7 - b5.

Nej. jag har inte läst om den
politiska sjuklingen på Kuba. Var
det något sensationellt?

Idag har jag minsann haft besök:
sotaren har varit här.
Ebbe

A0902
a2 - a4

Nej, kubadissidentens historia var
en ur högen - att den uppmärk-
sammades berodde på att han var
journalist.
/alf

E0902
Sb8 - c6.

“Swanberg swamlar på” i DN:

Försöken med trängselavgifter i
Stockholm kan  mycket  väl
permanentas, om det visar sig vara
ett bra sätt att försörja en ny
byråkrati genom att pungslå

bilister.

Visst kan man betrakta livet som en
sexuellt överförd sjukdom med
dödlig utgång, men är inte det en
väldigt tråkig inställning? - - -
Sådan är inte jag. Tvärtom vaknar
jag varje morgon och tänker: ja
jäklar, det blev en dag till, så kul! -

Om man känner sig helt “borta” fast
man är “hemma”, bör man då
använda situationstecken?

En frisk hund dreglar redan när den
hör namnet Pavlov.

Keep smiling!
Ebbe

A0903
a4 x b5

Jo, Swanberg är rolig. Få se om jag
någonsin kommer upp ur min
brunn.
/alf

E0903

Min bonde står på d5, ej b5!

Jag mejlar ifrån Undenäs. Vi
anlände i kväll. Stannar över
helgen. Hemma igen söndag.
Ebbe

A0903-2
Här en kopia på ditt mail. När jag
tittar under ÄMNE förstår jag - där
har du skrivit d istället.

Jag föreslår att vi kör om efter ditt
d7 -d5 - då drar jag
d2 - d3
/alf

Hej!

Det var då för väl, att jag vann det
här partiet. Annars hade jag snart
befarat, att jag vore förstånds-
handikappad. Mitt drag: b7 - b5.

---------

E0904

Hej ånyo! Nej, mitt mail kom nog
inte fram under adress swipnet.se.

e7 - e5.

Jaja, även Homerus slumrade
ibland.

Vad tusan har du i brunnen att
göra? Undra på att du mår dåligt!
(jag har svårt att svara på annat
sätt, eftersom du inte berättar)
Skämt åsido: om du talar om
svårmod, vemod, nedstämdhet, o dyl
så förstår jag dig bara alltför väl.

Det finns något som kallas
åldersnoja. Har vi kanske drabbats
av den?
Ebbe

A0904-2

Sf3 x e5

Jo, ett mail kom 2106 och ett med
Homerus och annat 2121.

Förutom allt uselt du nämner, som
man kan drabbas av, finns
h a n d l i n g s f ö r l a m n i n g ,
självmordstankar etc etc. Att jag
inte talar om orsaker beror dels på
relationsproblem, dels på en ingrodd
motvilja att beklaga mig och ge
andra skulden. Naturligtvis skulle
man då inte heller  nämna
symtomen, men det är där det
klickar.

Dock - det är bättre nu.
/alf

E0905
Sc6 x e5. Är det nu missförstånd
igen om hur pjäserna står?

Handlingsförlamad? Du som är i
farten ifrån morgon till kväll!
Ebbe

A-FÖRVIRRING
Antingen har du inte fått mitt mail
eller så läser du inte. Här är nu en
kopia av det jag sände i lördags
efter den första förvirringen. Kan vi
vara överens om att vi har gjort
dessa drag som vi båda känner till:

Sg1 - f3 d7 - d5
d2 - d3

Sen vet jag inte. Du har sänt två
mail med
e7 - e5
men kanske finns det något
däremellan. Så: Vad gör du efter
mitt drag d2 - d3?
/alf

E0906
Nu är jag hemma igen och kan inte
läsa vad som står på datorn i
Undenäs. Dessa drag har jag
registrerat:

1) Sg1-f3. d7-d5. 2) a2-a4. Sb8-c6.
3) d2-d3. e7-e5. 4) Sf3xe5. Sc6xe5.

Hur stämmer det med dina
noteringar?
Ebbe
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E0906-2
Vi får börja om partiet ifrån andra
draget! Du hade aldrig spelat a2-a4
om du inte hade uppfattat mitt drag
som b7-b5.

Således är ställningen nu:
1) Sg1-f3. d7-d5. OK?
Ebbe

A0907
g2 - g3

I dag har jag varit på bilprovningen
med släpen JSA165. Den är nog
mer än trettio år gammal, men den
klarade sig utan fel.

Har du haft problem med nätet? Det
verkar som om en del mail inte gått
fram till mig och att du inte fått alla
mina. Men det gäller kanske bara
Undenäs.
/alf

E0907
e7 - e5.

Det enda som jag tyckte var konstigt
med nätet i Undenäs var, att ditt
namn kom upp med swipnet-adress.

Idag har jag varit i Köpendanmark
tillsammans med Kjell Persson.
Kommer du ihåg honom ifrån
realskolan? Nu är jag så trött, så
trött.
Ebbe

A0908
Lf1 - g2

M y c k e t  m ä r k l i g t  m e d
swipnetadressen. Men datorer är
synnerligen underliga varelser. Det
mest märkliga är att de oftast
fungerar som de är avsedda att göra.
Jag har hört de mest underliga
historier om datorer sedan 1980, då
jag köpte den första. En som jag
minns är denna:

-Jo det är så konstigt med min mus
när jag sitter och ritar. Solen lyser
över mitt skrivbord och så fort
musen kommer in i solen så slutar
datorn att fungera. Jag måste hänga
upp en filt i fönstret om jag ska
kunna rita... Hjälp mig!

Och för bara några minuter sen fick
jag ett mail från en som ringt och
sagt att han skulle sända en ritning
som inte fungerade. Det kom en

liten ruta som det stod PART 1 i.
Man kunde inte göra något med
den. När jag försökte med
Egenskaper hände något - alla mina
mail blev oläsbara, de krypterades.
Som tur var tillfrisknade mailen när
jag startat om datorn.

Kjell Persson? Visst kommer jag
ihåg honom. Har för mig att du
berättade om honom när du varit på
klassträff för några år sedan. Hade
han varit sjuk?

Bifogar två bilder från den nya
kameran.
/alf

E0908
h7 - h6.

Fina bilder du skickade! Så jag
förmodar, att du är nöjd med
kameran. Kan du rekommendera
den? Jag funderar på att köpa något
liknande. Men jag vill ha en manual
på svenska. Sen kan man tydligen
komplettera med en apparat som
gör papperskopior.

I senaste numret av Kupé, SJ:s
tidskrift, finns en artikel om Kodak
Easy(nånting) till ett pris av 3 098
kr. Den lät bra. Känner du till den?
Ebbe

A0909
0 - 0

Det finns flera modeller av Kodak
EasyShare, och det finns hur många
tester som helst av den uppsjö av
kameror som finns i dag. Skall man
kunna välja, så måste man veta vad
man vill ha och vad som passar just
mig. Det finns så mycket att säga
om detta att man inte orkar skriva
ner det. Om du ringer mig kan jag
prata hur mycket som helst.

Det man skall tänka på och som är
viktigt är

1. Minneskort - överföring till dator
- utskrift

2. Hur skall jag använda bilderna -
vilken upplösning behöver jag
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3. Vad behöver jag för zoomning?

4. Vilka batterier används?

5. Svensk manual - då måste jag
köpa i Sverige.
/alf

E0909
Sg8 - f6.

Jag ska inte ha kameran till något
speciellt ändamål. Det är inte
nödvändigt, och därför inte heller
prisvärt, att ha så värst många
pixlar har jag läst.

Nog skulle du väl kunna höfta till
med några förslag?! Sen kan vi följa
upp med telefonsamtal.
Ebbe

A0910
Lc1 - d2

Kamera? Hm hm. Skall jag föreslå
något, måste det vara sådant som
jag själv skulle gilla efter vad jag
vet om olika saker. Då blir det så
här - med priser inklusive moms
och frakt från Dustin:

1. NIKKON Coolpix3100 för 2365:-

2. Canon A75 för 2810:-

3. Pentax optio 33 för 2490:-

Samtliga har svensk manual, 3,2
megapixel, CompactFlash, AA-
batterier, optisk zoom. Ser man på
övrigt får man absolut mest för
pengarna med NIKKON.

Vill du kolla själv i djungeln kan du
använda Google:
steves digicam
dustin

/alf

E0910
Lf8 - d6.

O m  v i  h å l l e r  o s s  t i l l
Nikkon(Nikon?)Coolpix 3100, så
finns det en med tillnamnet Silver
och är billigare. Den har även 2 års
garanti samt en massa rabatterade
tillval.

Vem handlar man av? Dustin,
Pixmania, Ljud & Bild eller
Kelkoo? Det verkar vara en djungel.
Jag ringer dig. Passar det bäst
kvällstid?
Ebbe

A0911
c2 - c4

Märkligt. Jag har alltid trott att
Nikon stavades med 2 k. Har ingen
aning om varför.

Kameran heter 3100 Silver eftersom
Nikon ofta har svarta kameror.
Skillnaden i pris mellan Pixmania
och Dustin är 350:- men då har
Dustin svensk manual. Annars får
du en liten på franska från PM.

Garantier ger jag inte mycket för.
Om en elektronisk, komplicerad
pryl som en kamera går sönder
inom ett år, så lär det inte bero på
fabrikationsfel utan på att man
tappat den, hällt öl i den eller glömt
den på ett utebord i regnet. Och
man kan ge sig fan på att man
förlorar mot stora bolag.

Det lustiga är att Pixmania har två
år och alla andra ett år som är
normalt. För mig verkar det
lockrop. Och så har PM Lugnt Köp.
Ett litet förföriskt löft som kostar
5% extra tror jag. Och så brukar ju
nästan alla plussa på med lite
tillbehör - så får man rabatt. Fast
om man jämför tillbehörspriser så
är PM inte mycket att hurra för.

Eftersom jag är skeptisk till naturen
och har testat både Pixmania och
Dustin och jämfört priser till
förbannelse, så skulle jag nog inte
h a n d l a  f r a n s k t  o m  i n t e
prisskillnaden var större.

Ring gärna - jag har öppet för
support 0830 - 2200 alla dagar. Fast
i b l a n d  ä r  m i t t  n u m m e r
vidarekopplat till mobilen och då
blir det lite dyrt för mig att tala
länge. Detta gäller i kväll - vi är
bjudna till grannen 17:30.
/alf

E0911
d5 x c4.

Var framgår det, att Dustin
tillhandahåller en manual på
svenska? Vilka tillbehör ska man
köpa? Väska? Minneskort (vad är
det?)? Etc. Tusen frågor. Jag får
nog ringa.
Ebbe

A0912
d3 x c4

Du ser vad som finns med om du
går in på dustin.se och sedan väljer
vidare i tre undergrupper. Glöm inte
att klicka på VISA.

Där hittar du kameror. Klicka på
namnet och kolla vad som ingår.

Jag tittade i garantisedeln som kom
från Pixmania på min kamera. Där
står vad som gäller för Sverige:
Garanti 1år.

Men ring innan du köper något. Det
finns mycket  a t t  säga om
minneskort, överföring av bilder och
batterier - t ex.
/alf

E0912
e5 - e4.

Nikon Coolpix 3100 digitalkamera:
(1.795 kr)

1) Minneskort: Sandisk Compact
Flash 256 mb (295 kr)

2) Minnesläsare (x kr)

3) Lenmar batteri 4 st AA
laddningsbara 2300 MAH (99 kr)

4) Nikon kameraväska CS-CP 14
till 2100/3100 (195 kr)

5) Manual på svenska.

Notan verkar landa kring 3 400
kronor. Har du postgiro eller annat
konto?
Tack för hjälpen!
Ebbe

A0913
Sf3 - e1

Här är vad jag fick från Dustin:

Din order är på väg ! Orderdatum
OrderNr

2004-09-13 3089923

-----------------------
Din order har nu lämnat vårt lager.
Leverans sker  med Posten
Företagspaket ,  du ser  dina
kollinummer nedan i detta email.

Om du loggar in i affären kan du
under Kundtjänst även se din
orderhistorik och där följa din
försändelse genom att klicka på
89186555441SE
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Jag glömde säga att du kan se hur
ditt paket rör sig genom att gå till

http://www.posten.se och skriva in
kollinumret under Spåra Paket.
/alf

E0913
Ld6 - c5.

För trött och sömnig att skriva
något i kväll.
Ebbe

A0914
Sb1 - c3

Och här är alldeles för mycket att
göra. Har du fått kameran?
/alf

E0914
Lc8 - f5.

Nej, kameran har inte kommit än.
Levereras den vid dörren eller ska
jag hämta den på posten?

Meddela belopp och till vilket konto
jag ska skicka pengarna!
Ebbe

A0915
Här ser du vad som har hänt med
paketet.
----------------

Du får hämta den på ICA!

Var du hemma mellan 11:30 1300?
/alf

FORTS

Ld2 - f4

NU bör du ha fått kameran. Den
kostade 3346:-

Det finns olika möjligheter att flytta
pengar till mig:
Pg 1253491-3
Bg 642-4485
Skandiabanken 91503773800
men det är inte bråttom. Jag skall
betala fakturan 23/9.

Hoppas bara att allt stämde och att
du blir nöjd.
/alf

E0915
Dd8 x d1.
Kameran har anlänt. Men jag har
inte hunnit packa upp och kolla allt
ännu. Väskan var dock i minsta

laget. Man får nästan använda
skohorn.

Jag får pensionsutbetalning den
19-20 september. Kan du vänta till
dess?
Ebbe

A0916
Ta1 x d1

Vad har du emot damer?

Visst kan du vänta till den tjugonde.
Men tala om vilket konto du
använder - det är inte alltid jag
kollar post- och bankgiro.
/alf

E0916
Lc5 - b6.

Hotfulla damer måste elimineras.

Det blir bankgiro.

Fortfarande trött.
Ebbe

A0917
Se1 - c2

Hur går det med kameran? Det
skulle var kul att få se några
mailade bilder. Om du behöver ett
riktigt bra och gratis bildprogram så
ta hem det från IrfanView. Det är
nog det snabbaste och mest
innehållsrika jag sett.

Av alla töntiga uttalanden jag hört
från myndighetspersoner så slog
nog Anna Hedborg rekord i dag när
hon kommenterade rapporten om
vad svenskarna ansåg vara
anledning att sjukskriva sig.

-Om man inte vet vad sjukskrivning
är och utnyttjar den då man är sur
på chefen, så är det inte fusk. Man
måste veta vad man gör och vet
man inte att man gör fel så fuskar
man inte.

Kan ruttenheten visas bättre?
/alf

E0917
g7 - g5.

Jag såg inte inslaget med Anna
Hedborg. Men det verkar ju sjukt.

Kameran: Inger tog den med sig
idag, när hon for till Undenäs

tillsammans med Jens och Elin. I
sinom tid ska du få bilder.

I morgon ska jag försöka gjuta ett
fundament till vår nya postlåda.
Klarar jag av det mån tro.
Ebbe

A0918
Lf4 - e3

Vi ss t  l ycka s  du  m ed  a t t
fundamentialisera din nya brevlåda!

Är den kanske av samma smarta
slag som min - den talar om när det
kommer post i den?

Det var ett evigt besvär här - hur vet
man om man skall gå ut och hämta.
Har tidningen kommit? Har posten
kommit?

Birgit försökte med att lägga en sten
på locket och titta ut för att se om
den hade fallit ner. Men en del
snälla brev- och tidningsbärare la
snällt upp stenen igen.

Då konstruerade jag med lite
elektronik en apparat som skriker
till när någon öppnar locket och
tänder en liten lampa vid
ytterdörren. Så ser man på
morgonen när man sömndrucken
vacklar upp och lampan lyser: Jaha,
tidningen har kommit. Eller när
lampan är släckt: Djäflar i helvete-
har dom missat nu igen!

Det du!
/alf

E0918
Lb6 x e3.

Jag har inte gjutit ännu. Massor
med rötter och sten gjorde det extra
besvärligt och tidsödande att gräva.
Sen blev gropen ev för stor, så i
morgon får jag nog lägga sten i
botten. När jag sen skulle använda
borrmaskinen att vispa cement med
(grannen säger att det ska fungera,
men själv fördärvade han sin egen
borrmaskin på det viset), upptäckte
jag att den är försvunnen. Jag
förvarade den i garaget, som tyvärr
inte går att låsa.

Det är väl ingen risk med
elektriciteten, så att du dräper
brevbäraren?
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Såg du dokumentären När Domus
kom till stan? Under 1960- och
70-talen tillkom 200 Domus och
l i k a  m å n g a  E P A  o c h
Åhlénsvaruhus. De skulle med
tillhörande parkeringshus prompt
placeras i centrum. Hela kvarter
måste rivas för att bereda plats.
Gamla, charmfulla stadskärnor fick
ge vika för fula betonglådor. Idag
haltar kommersen i lådorna och
garagen är halvtomma. En idiotisk
felsatsning! Inte ens rationell. Om
man nu utgick ifrån, att kunderna
skulle vara bilburna: varför
placerade man inte varuhusen med
tillhörande P-hus i utkanten av
samhället? Om du inte såg: missa
inte reprisen!

Såg du Uppdrag granskning om
“Eustonia”? Inte med ett ord
nämnde man Sven Anér och hans
k r i t i s k a  f o r s k n i n g a r  o m
förlisningen. Märkligt! Kan ett
sådant program förtjäna namnet
“Granskning”?
Ebbe

A0919
Sc2 x e3

Låter farligt med borrmaskon för att
vispa cement - skulle jag nog aldrig
försöka. Jag har alltid blandat med
skyffel i en skottkärra och det har
fungerat utmärkt.

Brevbärare klarar sig alltid - de är
utbildade. F ö handlar det om
spänningar på 3 volt.

Problemet med TV är att jag inte
har tid att se. Den här historien om
hur  man  för störde svenska
småstäder har jag studerat tidigare,
mest beroende på att jag bor på en
av de två orter som klarade sig ifrån
idiotin - Nora och Eksjö.

I Eksjö finns dessa köpcentra
spridda till staden utkanter och
torget har  sin ursprungliga
b e b y g g e l s e .  V i s s t  f a n n s
rivningsivrarna även här, men de
hade inte samma makt som på
andra ställen. Eksjö har alltid varit
borgerligt styrt med starka,
konservativa herrar i ledningen - på
gott och ont. Om jag inte minns fel

var det uteslutande socialdemo-
kratiskt styrda städer som åkte dit.

Tack och lov för att klokhet fick
råda i min stad!

Nej, jag såg inte den s k gransk-
ningen. Men inte förvånar det mig
att Anér inte fick någon plats. I den
svenska ankdammen simmar bara
godkända ankor.
/alf

E0919
Lf5 - g6.

Borrmaskinen har kommit till rätta.
Inger hade av någon obegriplig
anledning tagit den med till
Undenäs.

Senaste månad har jag varit ett
flertal gånger i Danmark. Du må
tro, att det kånkas alkoholhaltiga
drycker över sundet! Men inte av
mig. Jag är nog dum. Men vi har ett
litet lager hemma, vilket består av
presenter vid födelsedagar och jular.
Vi dricker inte mycket. Alko är
förresten inte riktigt min likör. Jag
får lätt huvudvärk av rusdrycker.
Det får nog “alla”. Därav det sjuka
svenska folket!

Rusdrycker får ej förtäras inom
l ok a l e n  -  m i n n s  d u  d e n
förbudsskylten?
Ebbe

Hej igen!

Familjen har återkommit ifrån
Undenäs. Jag bifogar testbild.
Ebbe

A0919-2
Se3 - d5

Det trodde du inte - att jag var
vaken så här sent. Men flera dagar
har jag jobbat vid datorn till framåt
tolv med nya manualer, nya
applikationer osv.

Tur att inte borrmaskinen var borta!

Ack ja. Svenskar är sjuka och det
här landet sjunker sakta ner i ett
träsk av ansvarslöshet, fusk, våld,
alkoholism och rättsröta. Välfärd -
vilket eländigt ord!
tjusiga lingon!
/alf

E0920
Sf6 x d5.

Idag har  jag ökat på ditt
bankgirokonto.

Jag köpte en 25-kilos säck med
färdigblandad cement. Hur stor
portion tror du att jag blanda i
taget? Lite tips! “till en som aldrig
har blandat förr”.
Ebbe

A0920
c4 x d5

Senast jag blandade hade jag en
halv säck kvar och det tyckte jag
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var ganska lagom att blanda. Jag
vill minnas att jag använde min
murarslev, men det går naturligtvis
lika bra med en liten skopa eller
skyffel. Man sätter till vatten i
väldigt små portioner och blandar
/rör om med skyffeln ordentligt -
risken är att betongen helt plötsligt
blir väldigt lös och det är inte bra.
Fast för ett fundament spelar det
nog inte så stor roll. Men betongen
blir starkare om den inte är för lös.

Låter bra med mer pengar på
kontot.

Vad säger familjen om kameran?
Jens, som antagligen är expert har
förstås synpunkter...eller?
/alf

E0920-2
0-0-0. (Du menade förstås: Sc3 x
d5)

Talar du om en halv 25-kilos säck?
Problemet är att jag måste ha upp
fundamentet ett par centimeter, för
att inte postlådan ska kunna stå i
vatten.

Jens gillade den. Blixten fungerade
bra, vilket tydligen är litet ovanligt.

Hur fungerar det egentligen med
företagare och moms? Kunde du
inte ha gjort avdrag för momsen?
Ebbe

A0921
Nej jag menade faktiskt att jag tog
med bonden på c4 och inte med
hästen. Har vi inte samma bräde nu
igen? Så här var det tidigare:
7. c2 - c4 d5 x c4
8. d3 x c4 e5 - e4
Sen har bonnen stått på c4. Vad
säger du?

Jo, det var en halv 25:a. Du kan
naturligtvis blanda hela säcken på
en gång - det viktiga är att man har
tillräckligt med utrymme i baljan.
Förr i tiden när jag höll på mer med
detta använde jag något som liknade
ett bakbord - en skiva med kanter
på tre sidor.

Jo visst hade jag kunnat dra
momsen - om jag ville fuska. Det
finns dom som gör på det sättet.

Men problemet är att om jag tar in
fakturan i bokföringen - som jag
måste om jag vill dra momsen - så
måste jag antingen kunna visa att
jag har kameran i rörelsen eller har
sålt den. Har jag sålt den så
kommer momsen tillbaka och då är
det meningslöst. Nu har jag redan
två kameror i rörelsen så...
/alf

E0921
Ursäkta! Till min häpnad ser jag,
att du har en bonne på c4. Vet inte
riktigt hur jag ska förklara det. Men
det är litet skum belysning i rummet
och  kanske hade jag in te
glasögonen på mig. Och så detta, att
jag brukar spela vit. Det är litet
skrämmande, att man tydligen inte
längre kan lita helt på sina sinnen.
Jag måste flytta hästen i stället: Sc6
- e5.

“Regnet det bara öser ner . . .”
Ebbe

A0921-2
OK
Lg2 x e4

Håller på att utbilda mig på
luftvärmepumpar. Något måste
göras - hittills har jag betalt 19
öre/Kwh men efter nyår blir det ca
34. Det finns ingen konkurrens
längre - skillnaden mellan bolagen
är som mest 1 öre. Och inte kan
man köpa billigare på natten.
Kanske man skulle elda med havre?
Det finns dom som gör det och
finner det lönsamt.

Man får verkligen hoppas på
växthuseffekten och kanske bidra
till den genom att elda med ved,
papper och allt annat som kan
brinna. Kanske man skulle börja
torka sopor och elda i Hugo?

Har du några förslag?

När det regnar så in i helvete kan
du blanda din betong under bar
himmel. Risken att få för mycket
vatten är minimal när det sprids så
v a c k e r t  ö v e r  c e m e n t /
grusblandningen. Man kan ha
paraply på hatten såg jag i en
patentansökan från 1800-talet.

Imorgon åker Birgit med en kompis
på buss-spritresa till det förlovade
landet. Och jag måste sitta i
källaren och prova Brukspatroner.
Helt slut hos Relek.
/alf

E0921-2
Lg6 x e4. Du slår tillbaka med
hästen: Sc3 x e4. Jag igen: 0 - 0.

Ha r  du  i n t e  fun der a t  på
b e r g v ä r m e p u m p  a l t
markvärmepump?

Vilket är “det förlovade landet”?

I morgon drar Inger iväg med
Hässleholms bokbuss till Bok- &
Biblioteksmässan i Göteborg.
Hemma igen först på söndag kväll.
Ebbe

A0922
Td1 - d4

Nej, annat än luftvärmepump har
jag aldrig funderat på. Det är för
stora ingrepp som måste göras på
min tomt för att det skall löna sig.
Men solceller ,  bränsleceller ,
kärnkraft....

Det förlovade landet brukar du själv
besöka - Danmark.

Brukade inte du också besöka
bokmässan när du höll på som
värst? Och du kan väl följa med och
sprida visdom eller göra som Orm
och Toke - sucka över ungdomens
oförmåga.

Hur går det med brevlådan? Sänd
ett foto på skönheten.
/alf

E0922
Kg8 - g7.

Nu vet jag, varför jag inte såg din
bonne på c4: Jag är fluorförgiftad!
Jom en jag kan inte finna någon
annan förklaring till mina krämpor
och besvär. Läs själv! Klicka på
fluor via Google!

Danmark - vinland? Eller skulle
hon gå ud etter öl?

Idag har jag gjutit fundamentet till
postlådan. Bara nu inte grannens
lille parvel får för sig att upp och
hoppa på det i morgon. Han gillar
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att utmana och göra precis det som
han får tillsägelse om att inte göra.
Det tycker han är roligt och
skrattar. Hur hanterar man en sådan
sits?

Du får vänta ett tag på foto av
pjäsen, ty Inger har tagit kameran
med sig till Göteborg. Den blev
väldig populär i familjen (“väldig” -
nu har jag visst blivit influorerad av
vårt nya svenskläreret). Jag har inte
fått låna den än.

Du menar: Boken/bibblan kan vara
värd en mässa?

Solceller är subventionerade för
tillfället. Men varför smäller du inte
upp en egen vindmölla? För några
år sedan läste jag om en man i
Halland(?), som hade byggt ett eget
vindkraftverk. Det gav honom el,
som han t o m ibland kunde sälja
till kommunen. Vidare producerade
det vätgas, med vilken han drev sin
bil. Det du!
Ebbe

A0923
Tf1 - c1

Fluor - e de ente sånna som flyer
omkring å jävlas me oss?

Nej, men allvarligt talat tror jag inte
att den där Kloka Gubben har rätt i
allting. Jag har under mycket lång
tid sugit i mig en Dentan (Fluor-)
tablett varje kväll och det har fått
till följd att jag inte haft hål i
kvarvarande tänder varje gång jag
besökt tandläkaren. Och detta har
inte hänt tidigare under min levnad.
Så jag känner mig inte alls
förgiftad, bara styrkt.

Birgit köpte mest starksprit - tror att
vinsten är större för sådan vätska.

En sådan grabb som grannens skall
man tydligen behandla så han blir
os ä k e r .  D e t  b r u k a r  va r a
verkningsfullt. Man kan låtsa att
han inte finns, skrämma honom
med hiskliga grimaser då ingen ser
det, osv. Fast tag nu inte detta på
allvar - man skall ha lång träning
för att klara av sådana varelser. Be
till Gud i stället.

Vill du köpa en kamera till?

Vind- och solkraftverk har jag
redan undersökt - redan på 60-talet
hade jag experimentanläggningar
igång för att ta reda på fakta om det
hela. Nu är jag för gammel.
/alf

E0923
Ta8 - c8.

Om du läste fluor-sajten nogrant,
framgår det som möjligt, att fluor
kan vara en bidragande orsak till
dina andra krämpor. F ö var det
säkert fluor, som lössade dina
tänder - det är jag helt övertygad
om. Absolut!

Vad för slags kosttillskott/kraftfoder
använder du? Några du kan
rekommendera?

En kamera till? Kanske det. I så fall
en digital videokamera av typ Mini
DV. Har du några tips? Har Dustin
kanske någon bra och prisvärd?
Ebbe

A0923-2
Td4 - a4

Det här blir nog ganska tråkigt i
längden...

Har jag andra krämpor? Vilka då?
Tänker du på hufvudverk? Det är
ingen krämpa, det är ett tillstånd..

Jag vräker i mig Omega3, Cvitamin
i depåform, GinkoBiloba. Jag har
inte varit förkyld på flera år nu.

Filmkameror vet jag inget om så jag
avstår.
/alf

E0924
a7 - a6. Jo, om du så vill kan vi
börja på ett nytt parti.

Fluor igen: läs gärna också
fysiologen Jan Sällströms inlägg!
Det kommer som nummer fem i
förteckningen. Visst blir man
betänksam. För egen del tänker jag
vara försiktig med fluor i
fortsättningen.

Tänk att ingen klädesproducent
ännu har kommit på den smarta
idéen, att omplacera de irriterande
lappar, som sitter bl a i skjortkragar

och kalsonglinningar. Det kunde bli
en försäljningssuccé!

Det råder stor arbetslöshet i de
flesta länder. Samtidigt finns det så
gränslöst mycket arbete som
behöver utföras. Visst är det ett
tossigt ekonomiskt system vi har!
Nu ska jag läsa Korkade vita män
av Michael Moore. Kanske har han
någon bra idè.
Ebbe

A0925
Se4 - c5

Tja, man kan kanske hoppas på att
du leker Homerus... jag har visst en
bonne mer än du.

Jo jag har läst Jan Sällströms
artikel. Och andra där skribenten
har rakt motsatt uppfattning.
Problemt är att man har ingen som
helst chans att göra en egen objektiv
bedömning. Kollade du bakgrunden,
författaren, skriften? Annars kan du
göra det här - från Karl-Erik
Tallmo. Låter bekant tycker jag.

The Art Bins svenska startsida
hittar du pa adressen http://art-
bin.com/aashome.html.

Jag begrep inte det där om lappar i
skjortor och kalsonger. Vad är det
s o m  i r r i t e r a r ?  H a r  d u
specialkalsingar?

Michael Moore har nog inga idéer
om hur problem skall lösas. Lever
han inte gott på att vara rolig och
på att ironisera över andras åsikter
och handlingar?
/alf

E0925
Tc8 - b8.

Jo, man känner sig helt ställd, när
det gäller ting som man inte har en
susning om. Fluor får ta time out.

Obegripligt: nog ser du väl att det
sitter små lappar/etiketter (2x4 cm?)
i skjortkraggar, vilka irriterar och
kliar i nacken. Dito ex-vis i
kalsonglinningar.

Michael Moore återkommer jag ev
till, när jag läst honom.

På nätet har jag funnit en digital
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videokamera för endast 1450
kronor! Den heter Mustek MPEG4
DV 5000. Vad tror du om den? Jag
kan inte finna några tester eller
omdömen. Kan du?

Ebbe

A0926
f2 - f4
He, he.

Antagligen är jag grovhudad - har
aldrig haft den minsta tanke på att
några lappar irriterar mig vare sig i
skjortor eller kalsingar. Därav min
undran. Du är tydligen en “prinsen
på ärten”.

Att kameran är så billig beror i
huvudsak på två saker:

1. Den har ingen optisk zoom som
alla s k normala kameror har.

2. Den har  inte progressiv
exponering - det innebär att om du
flyttar kameran medan du filmar ett
rörligt objekt så blir det ganska
suddigt.

Nej, det är tunnsått ned recensioner
av MUSTEK. Troligen betraktas
märket som lite billigt i sämsta
bemärkelse. Nu behöver man ju inte
bry sig om det - de som har köpt
och skrivit om den har tydligen
varit nöjda. Fast logiken i länken
som jag sände är usel. Det är ju
ingen större skillnad på att ha ett
par fulladdade Ni-Mh-batterier i
reserv i stället för ett par vanliga
Alkaline.
/alf

E0926
g5 - x f4.
Av ditt “He, he” förstår jag, att du
tänker sätta en lömsk gaffel i verket.

Nå, vad råder du mig att göra betr
digital videokamera? Kan det vara
värt att betala 4 gånger mer?

Det där med logiska batterier föll,
om ej på hälleberget, så utanför min
kunskapsram.

Nu är postlådan på plats. Jag är
ganska nöjd själv.
Ebbe

A0927
g3 x f4

Jag vill nog inte ge råd om saker
jag inte har en klar uppfattning om
eller när jag inte kan ta reda på
tillräckligt mycket.

Om du köper den tror jag att du
kanske kommer att vara nöjd en
stund, men snart upptäcka att
resultatet inte blir rikrigt som du
tänkt.

Om du vill ha reda på om filmning
är något för dig och göra det så
billigt som möjligt - ja då är det
kanske ett bra köp. Annars...?

Vi skiter i dom logiska batterierna...
Det var recensenten som var
ologisk.

Jaha, och då vill jag se en vacker
bild på den nöjda postlådan. Sen
kan  du numera  köpa min
specialuppfinning på Clas Ohlson -
den intelligenta brevlådan som talar
om när det kommit post. Fast COs
är trådlös - allt skall ju vara så
numera.
/alf

E0927
Tf8 - d8.

Menar du, att Clas Ohlson köpt din
uppfinning? Hur mycket ska dom ha
för sin trådlösa?

Jag tror, att jag lägger filmkameran
på is t v.
Ebbe

A0927-2
f4 x e5

Nej, för tusan. Det finns en fältteori
- Rupert Sheldrake - som säger
att samma idéer dyker upp i många
människors huvuden samtidigt. och
det är väl det som hänt.
COs postvakt kostar 595:- - som
hittat.
Du kan ju leta på Blocket efter en
filmkamera. Troligen finns det
väldigt mycket på begagnat-
marknaden för den som vågar.
Priserna kommer troligen också att
sjunka.

JAG VILL SE FUNDA MENTET!
JAG VILL SE FUNDA MENTET!
/alf

E0927-2
Td8 x d5.

Köpa en begagnad kamera låter
vanskligt.

Bilden kommer så småningom - när
det slutat regna.

Ebbe
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A0928
Ta4 - g4!!!

Regnar det hos er? Här har jag inte
sett regn annat än lite stänk på
natten.

I övrigt har jag en sån där
trötthetsperiod igen.
/alf

E0928
Det är kört, men: Kg7 - h7.

Bifogar bild av Korsvägen i
Göteborg, taget ifrån 23:e våningen
i Gothia Tower.

Du måste helt enkelt läsa Korkade
vita män!
Ebbe

A0929
e5 - e6

Läsa? Det är nu ganska länge sedan
jag läste någon bok. Det blir mest
tidningar och annat i den röra som
omger mig.

För en tid sedan dog en av våra
grannar, en herre på 94 år. På
eftermiddagen hade han lagat
middag som vanligt åt sin dotter
och måg som bor i huset intill.
Dagen innan hade han varit ute och
cyklat. Han brukade hjälpa till med
att klippa gräset.
På kvällen satt han ute och vilade i
solen en stund. Så kände han sig
lite dålig och ropade på dottern. De
åkte upp till sjukhuset och när de
anlände efter några minuter (det är
bara 300 meter dit) var han nästan
medvetslös. Man lade honom på en
säng och började leta efter journal.
Det fanns ingen. Han hade aldrig
varit sjuk, aldrig sökt läkare.

Så dog han efter en kvart..... Den
skönaste död en människa kan
önska sig. Frid över Valters minne.

Bilden du skickade var tydligen
tagen genom ett fönster med treglas.
Om det är riktigt är den verkligen
utmärkt med tanke på den
upplösning kameran ger.
/alf

E0929
f7 x e6.
Du slår tillbaka med hästen:
Sc5 x e6. Jag igen: Td5 - d7.

Jaha, nu finns inte Valter mer - och
kommer aldrig mer att finnas. Det
där upplever jag alltid som så
ofattbart . Det gick snabbt. Vad var
den direkta dödsorsaken?

Jo, bilden var tagen genom
treglasfönster. Ingers armar speglar
sig i bilden.

Kanske åker vi till Undenäs över
helgen. Hur som helst måste vi upp
en gång till och bomma igen för
vintern.

Och så måste vi till Skurup och se
till föräldrarnas grav. Vintergrönan
brukar så här års växa långt upp
över gravstenen. Vi har drygt 15
mil dit, så det kan bli litet långt
mellan varven. Det där har blivit ett
växande problem, när folk inte
längre är så stationära som förr.
Minneslundar kan vara lösningen.
Men litet tråkig. Kyrkogårdarna blir
avgjort tristare utan sina många
gånger intressanta gravstenar.
Ebbe

A0930
Tc1 x c7

Valter dog av hjärtinfarkt som det
heter numera. Pumpen stannade helt
enkelt. En sällsynt skön död. Min
mor råkade ut för samma lycka.
Hon reste sig upp ur stolen där hon
suttit och sett på TV - och så
stannade pumpen. Tänk om man
kunde råka ut för samma sak....

Låter du datorn vara kvar i Undenäs
äver vintern?

Jag håller på att städa i källaren för
att få plats med mer. I Eksjö har vi
R E T R O  -  e n  k o m m u n a l
organisation för  återvinning,
lagning osv av prylar som annars
skulle åkt till tippen. Nåja, en
furumöbel hade vi kanske försökt att
sälja. Nu får  dom ta den
t i l l s a m m a n s  m e d  m a t t o r ,
elektronikprylar, lampor m m.

Så har jag köpt en luftvärmepump -
leveras om 14 dagar. En norsk
variant som man skall kunna
intallera helt och hållet själv. Och
duschrummet skall renoveras. Ack
ja.

Kyrkogårdar ja. Vi har tydligen
betalt för skötsel av gravar på både
min och Birgits sida. Det var väl
minst fem år sedan vi besökte
Fulltofta där släkten Johansson har
en familjegrav. Till Rydsnäs är det
bara tre mil men det var minst ett år
sen...
/alf

E0930
Td7 x c7.
Du slår tillbaka med hästen:
Se6 x c7. Jag igen: Tb8 - c8.

Springare och Löpare är synonyma
begrepp.  Hästen  borde för
undvikande av missförstånd ha fått
heta häst! Jag minns att jag som
schacknovis, och okunnig om att
häst kunde kallas springare, blev
initialt förvillad.

RETRO verkar vara en vettig grej.
Eller?

Luftvärmepump: tänk på att den
avger mycket vatten - och is. Den
för litet väsen också. Men det följer
väl med noggranna instruktioner.
Märke? Kostnad? Effekt?

Vi kör med största sannolikhet till
Undenäs i morgon eftermiddag. Jo,
vi hade tänkt lämna datorn kvar i
Undenäs över vintern. Olämpligt?
Men  åtminstone den  tunga
bildskärmen kan väl få stanna kvar?
Vet du något i ämnet?
Ebbe
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