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A041001
Då kan man väl skriva så här:
Hc7 - d5

Retro är en mycket bra grej. Borde
finnas i alla samhällen med över
5000 individer.

Jag köpte en FOMA för 11900
inklusive moms. Det är inte den
bästa men tyst och den enklaste att
installera - jag kan göra det helt och
hållet själv. Den billigaste jag
hittade på nätet kostade 4000:- +
moms. Samtliga jag tittat på ligger
på ca 4 Kw ut för 1,1 Kw in. Det
betyder i praktiken mellan 3- 3,5
Kw ut.

Nej, jag har ingen erfarenhet av hur
datorer klara sig i kyla. Men man
bör nog inte starta en dylik apparat
om den inte blivit uppvärmd till
minst tio grader. Vissa komponenter
klarar ner till -40 andra inte mer än
-10. Så jag är lite tveksam om att
råda till något.
/alf

E041001
J a g  g l öm d e  t a  m e d  m i g
schackställningen. Vi får ta ett
break till söndag.

Fungerar luftvärmepumpen som
förutskickat, har du gjort en bra
affär.

Här är ruggigt kallt.
Ebbe

E1003
h7-h5? Du menar h2-h4? Men då
slår jag din Häst på c7 med mitt
Torn på c8. Har det blivit något
missförstånd?

Vi har just kommit tillbaka ifrån
Undenäs. Möe å packa opp.
Ebbe

A10??
Du skrev lite om att springaren
borde kallas HÄST. Så jag angav
mitt springardrag så här
Hc7 - d5 i stället för Sc7 - d5
och det är väl riktigt? Men man
skall kanske inte blanda in
bokstäver som har med brädets
rutangivelser. Fast då får man kalla
damen QUEEN - Q.
/alf

AKOPIA1001

Hej igen!

För säkerhets skull - en kopia av
mitt mail den 1/10:

Hej!
Då kan man väl skriva så här:
Hc7 - d5

OSV

E1004

Tc8 - g8. Jag läste ditt förra mejl i
Undenäs; tydligen litet hastigt och
slarvigt. Ursäkta!
Ebbe

A1004
Jo, jag förstod att mitt mail låg kvar
i Undenäs. Men Tc8 - g8?
Sd5 - f6!!!

Vill du göra om?
/alf

E1004
Kungen hade hamnat på h8 vid
olika prövningar. Ingen idé att göra
om draget. Nytt parti: e2 - e4.
Ebbe

A1005
e7 - e6

Nu börjar höstdepressionen breda ut
sig. Rätt vad det är snubblar man
rakt ner i brunnen.

Har du skaffat den smarta brevlådan
på Clas O?

Barsebäck2 skall stängas. Finnarna
bygger ett nytt som skall vara
färdigt 2009. Reportern frågade:

-Hur kan det komma sig att dessa
folk gör så olika bedömningar?

Men inte fick han rätt svar:

-I det ena landet bor det klokt folk
som inte vill smutsa ner och bidra
till den globala uppvärmningen, i
det andra bor det hycklande idioter.
/alf

E1005
Lf1 - c4.

Nej. jag känner just inget behov av
Clas O:s brevlåda.

Jag har beställt “canaldigital” -
dock ännu ej levererat. Vad har du?
Viasat?

Ikväll har jag lagat äppelkräm, stort
kok. Skalade äpplen i två timmar.
Äppelkräm med gräddmjölk är
något av det godaste jag vet. Hjälper
även emot höstdepression!
Ebbe

A1006
d7 - d5

Jag har BOxers grundpaket som har
en sevärd kanal utöver de fria -
Discovery.

Äppelkräm låter mycket gott! Men
fan vet om det hjälper mot
höstdepression.

Regnar det fortfarande? Jag vill se
brevlådefoten!!
/alf

E1006
e4 x d5. Slår du tillbaka med
bonden, flyttar jag Löparen: Lc4-b3.

Jo, det har regnat här idag.

Jag funderar på att byta el-
leverantör. Vilket el-bolag anlitar
du? Har du något tips?
Ebbe

A1007
Sb8 - c6 - efter ditt Lc4 - b3

I dag spelar det visst liten roll vilket
bolag man väljer. I praktiken verkar
det som om konkurrensen upphört.
Men jag skall kolla - t ex via
KundKraft (tror jag det heter). Och
så skall jag gå ner till 20 A i
huvudsäkring och elda med ved.

Idag kom värmepumpen. Det blir ett
skojigt jobb att få upp ute-delen på
taket, där jag vill ha den. Klumpen
väger 35 kilo så det blir nog tungt
att lyfta med rep. Plats för
innovationer.
/alf

E1007
Sb1 - c3.

Ska du elda med ved också?

35 kilo låter inte så mycket. Men
det är klart, är den otymplig och du
ska upp för en stege med den, så
räcker det ju till. Kanske kan du
göra ett slags sele och bära den som
en ryggsäck upp för stegen?
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Går det att kort beskriva hur
installationen ska gå till?

I kväll har det varit “ungersk afton”
på teatern. Mycket sång, musik och
framför allt dans.

Lars Ohly rör till begreppen.
Kommunismen, som ideologi, har
menat (menar?) att vägen till reell
demokrati går via proletariatets
diktatur. Det där skulle han försökt
förklara i stället för att virra till
begreppen. F ö tror jag, att
historikern hade rätt som sa, att
Lars Ohly är en produkt av det kalla
kriget; den tid då motsättningarna
var som störst emellan öst och väst
och det fanns föga utrymme för
kritik av den egna sidan.

På tal om politik har Naomi Klein
skrivit en väldigt bra artikel i
Aftonbladet av den 5 oktober om
situationen i Irak. Jag hade först
tänkt redogöra för den, men inser
nu att det skulle föra för långt.
Kanske kan du ta fram artikeln på
nätet?
Ebbe

A1008
Lc8 - e6

Idén med en sele för ryggen var
mycket god, men jag klarar nog inte
att tillämpa den för pumpen.
Däremot skall jag använda den i
andra sammanhang...

Mitt huvud håller på att spricka
känns det som. Mer en annan gång.
/alf

E1008
d2 - d4.

I morgon mår du säkert bättre! Det
brukar du göra.

I helgen planerar vi en riktig
långtur: I morgon kör vi till Skurup
och ansar graven. Kör sedan
kustvägen österut och landar framåt
kvällen i vandrarhemmet Fröknarna
på Kivik. På söndag firar vi Äpplets
dag på Kivik.

Äpplets dag skrev jag om redan i
fjol, tror jag. Den är smått

fantastisk. Bara nu vädergudarna är
oss bevågna.
Ebbe

A1009
Lf8 - b4

Huvet är tomt och ihåligt eller
kanske fyllt med sågspån?

Eller var det Hasse Alfredssons påse
som var tom och innehållslös - tills
man fyllde den ned något. Nå gott.
Genial monolog.
/alf

E1009
Sg1 - f3.

Det gör mig ont, att du ska ha så
ont i huvet jämt. Är det så, att dina
allt starkare meduciner inte hjälper
längre? Nå, då måste du väl
avgiftas. Kanske borde du lägga in
dig på något slags klinik/hälsohem
en tid. Vad tror du om det?

Betr ditt problem med att få
luftvärmepumpen upp på taket har
jag tänkt vidare. Kanske kunde du
dra den upp på ett glidunderlag. En
stege,  med bräder  emel lan
kantprofilerna, kunde kanske
fungera - om Birgit eller grannen
skjuter på underifrån. Men du har
den förmodligen redan på plats -
eller?

Som jag sa tidigare har vi under
helgen farit Skåne runt. Vädret har
varit hyfsat: kyligt men soligt. 15

kilo äpple och diverse rapsprodukter
har vi släpat med oss hem.

Bifogar en bild av postlådan. Tyvärr
har Inger inte fått med mycket av
min cementskapelse. Och så
knäppte hon, innan jag hann koppla
på mitt blixtrande stomatolleende.
Ebbe

E-TIPS
Kanske av intresse för dig
Hälsningar
Ebbe
........................................................
...

Kundkrafts idé

Kundkrafts idé är att du som
medlem ska få ett lågt elpris på ett
enkelt sätt. Vi ser till att ditt avtal
automatiskt omförhandlas efter
varje avtalsperiod så att du alltid
vet att du har ett marknadsmässigt
pris. Du kommer att på ett enkelt
sätt, utan att själv behöva vara
aktiv, hela tiden att ha ett av de
bättre priserna på marknaden.

Välkommen till det nya sättet att
spara pengar - tillsammans!

För mer informat ion,  ring
Kundkraft Kundtjänst 020-140 40
00
e l l e r  sur f a  i n  på  i n  på
www.kundkraft.se
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A1011
Le6 - g4

Jo, det är troligt att meducinerna får
svagare och svagare verkan. Men
jag skulle nog bli vansinnig på en
klinik, så det får vara.

Nej, kompressorn är inte på plats.
Även jag har har tänkt på varianten
med ett sluttande plan, men min
l ö s n i n g  b l i r  n o g  e n
tvåstegsoperation. Det kortaste
avståndet är 250 cm och det bör
man ta i två lyft med lite vila
emellan.

Det blir kanske mer äppelmos nu?

Bilden bevisar kamerans kvalitet,
men det var synd på foten som jag
gärna ville se. Men visst är det en
vacker låda, Ebbe och bil. Men du
kan väl själv göra en bild på själva
FOTEN?

Kundkraft har jag besökt långt
tidigare - jag tror den bildades när
det fanns lite konkurrens mellan
bolagen. I dag är det inte så. När
jag kollar priset på alla bolag för
25000 Kwh, 3 år - så finner jag en
prisskillnad mellan högsta och
lägsta på lite mer än en tusenlapp.

Det billigaste bolaget i dag är
Karlstad Energi följt av Telge
Energi - det skiljer  någon
hundralapp mellan dem. Jag skall
byta till någon av dem.
/alf

E1011
Lc1 - e3.

Din lösning med tvåstegsoperation
förstod jag inget av. Men jag känner
ju inte alls till förutsättningarna.

Skojar du med mig vad gäller
“fundamentet” till postlådan? Det
utgörs av en cementklump i en
grop. Kan det vara intressant?

Jag har anmält mig och överlåtit till
Kundkraft att förhandla om elpriset
åt mig.
Ebbe

A1012
Sg8 - f6

Jag återkommer till tvåstegsjippot
med bild när det skall ske.

Kanske jag skojar om fundamentet.
Kanske är det inte intressant att se
vad en betongklump. Kanske om
den varit smyckad med bilder à la
Karnak.

För min del har jag aldrig gillat
ombudsmän. Någon har sagt att det
är typisk svensk företeelse - att låta
någon annan ta hand om ens
problem. Nej, jag vill leta reda på
bästa priset själv. Sen undrar jag
hur Kundkraft får betalt för sitt
arbete. PriceRunner visar ju direkt
vilket bolag som har lägst pris så
jag begriper inte riktigt.

M i n  d a g  ä r  om vä x l a n d e :
Brukspatroner, jobba i trädgården,
ändra  hemsidan ,  fixa  med
värmepumpen, äta tabletter .
HaleeLuja.

Läste i bladet att man bör dricka
minst ett glas rödvin om dagen om
man inte vill ha prostatacancer. Det
vill man inte, så därför köper man
en trelitersbox Chill Out - perfekt
eftersom den har vakumtapp och
håller sig i tre månader om man
skulle avlida under dryckenskapen.
/alf

E1012
0-0.

Kundkraft debiterar el-leverantören
en avgift för varje el-kund som
bolaget förmedlar. Vi får se vem
som får det billigaste el-avtalet: du
eller jag? Hur som helst har jag
bara tecknat avtal för ett år.

Idag har bilen varit inne för 12
000-milaservice. När jag hämtade ut
den sa verkarn, att bilens dator
(“vid test med Clip”) indikerat fel
på vevaxelgivaren (vad nu det är för
något). Känner du till denna finess?

Ebbe

A1013
0 - 0

Ja, det kan bli kul att jämföra dessa
tiondelar av ören....

Om du med finess menar dessa
feldiagnosticerande datorer som
finns i bilar numera, så kände jag
till dem. Det var en sådan som sa
att det var fel på en drivaxel till ett
framhjul - något som jag tyckte var
rena dårpippin med tanke på hur
bilen uppförde sig. Och den satans
datorn hade rätt! Äckligt.

Lille Pagrotsky står för det senaste
exemplet på svensk idiothyckleri:
För att ersätta Barsebäck 2 skall
man höja effekten på de andra -
ersätta kärnkraft med kärnkraft -
tills vi kan få den från Finland.

Uttrycket ” Die dumme Schweden”
har aldrig varit mera betecknande.
/alf

E1013
Le3 - g5.

Nu har jag beställt “grön” el, vilket
är något dyrare. Men det kanske du
också har?

Hur tacklar du kärnkraftsmotstån-
darnas argument:

1) Kärnkraften är farlig: Tjernobyl,
Harrisburg, m fl.

2) Frågan om kärnkraftsavfallets
slutförvaring är inte löst.

3 )  T e r r o r a t t a c k e r  e m o t
kärnkraftverk skulle bli katastrofala.

4) Bränslet, uran, är en ändlig
resurs. Räcker 50 år?

5) Sverige producerar f n tre gånger
så mycket el som andra jämförbara
länder.

6) Om inte staten subventionerade
kärnkraften så mycket, skulle el-
marknaden sanera sig själv till
förmån för grön el.

7) Det finns ingen egentlig
anledning för staten att ersätta
kärnkraftbolagen med miljardbelopp
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för att de ska avveckla sin
verksamhet. Det räcker med att dra
in subventionerna så kommer
kärnkraften att självdö.

8) Varför inte subventionera
miljövänlig, grön el i stället!

Ja, hur bemöter du dessa argument?

Sen: säg inte “lille Pagrotsky”! Det
låter som name-calling, vilket är ett
lågvattenmärke i all debatt.

F n läser jag Palmegåtan - mot en
lösning! av Sven Anér. Det är en
helt otrolig bok! Antingen är den
svenska polisledningen genomrutten
(hjälp! vem skyddar oss för
polisen?) eller har Sven Anér fått
allt om bakfoten. Jag vet inte vad
jag ska tro. Mordet och utredningen
låter som en doku-sOPa. Läs boken
och säg vad du tror!
Ebbe

A1014
Lg4 x f3

“Lille” var ett övertramp i ilskan
och dumt. Det ber jag om ursäkt
för.

Hade du NÅGOT att säga om själva
saken?

Åsikter handlar inte om fakta utan
om människotyp. Hade du levt på
1800-talet hade du anslutit dig till
dem som ansåg att tåg och ånglok
skulle förstöra mänskligheten och
att att hjärnan skulle koka när man
kom upp i den hiskliga farten av 50
kmh. Kort sagt - vissa människor
motsätter sig all teknik - men
använder den gärna.

1. All ny teknik kräver offer - man
l ä r  a v  m i s s t a g e n .
Kärnkraftstekniken är idag så
utvecklad och utforskad att man inte
kan beteckna den som farlig.

2. Det mest vattenlösliga ämnet som
finns är salt. Och ändå finns det
saltgruvor. Hur har saltet klarat sig
i berggrunden under miljoner år?

3. Terrorattacker mot kraftverks-
dammar är antagligen värre. Hur
skulle en attack se ut? Ett kapat
flygplan  med sprängämnen
kraschar? Med Barsebäck händer

det inget. Det är för besvärligt -
mycket enklare att köra den vanliga
typen - bomber i bilar, tåg osv -
med så många oskyldiga offer som
möjligt.

4. Om så är är det väl alldeles
utmärkt - eller? Obevisat påstående.

5. Menar du att Sverige producerar
mer el än som behövs? Ovanligt
luddigt påstående.

6 - 8 gitter jag inte svara på. Inget
ä r  m er  subven t i on er a t  ä n
“förnyelsebar energi”. Tror du att
det skulle finnas ett enda fult
vindkraftverk om inte staten
subventionerade? Fråga Sune - han
begriper inte hur han kan tjäna så
mycket pengar som han gör på de
s l a n t a r  h a n  i n ve s t e r a t  i
vindkraftverk.

Varför inte ställa frågan: Hur kan
Sverige och Finland bedöma samma
sak så olika?

Rent allmänt är det märkligt att alla
dessa som avskyr teknik och
teknikutveckling anser sig ha rätt
att uttala sig om det de briljerar
med att inte förstå - tekniska
förhållanden.

Aldrig någonsin skulle jag betala
för grön el. Inte heller investera i
något som är dumt och löjligt.
/alf

E1014
g2 x f3.

Nej, jag skulle nog ha tyckt, att tåg
verkade vara en lajbans uppfinning.

Jag förstår inte vad du har emot
miljövänlig, grön el: kraft som
emanerar ifrån vatten, vind, sol och
biobränslen.

Tekniken kan inte vara ett
självändamål. Den ska rimligen
vara ett medel att uppnå något bra
och vettigt. Så är långt ifrån alltid
fallet. I själva verket är det fritt
fram för kommersialismen att
kränga de mest vådliga ting på ett
helt ansvarslöst vis. Men så länge
en verksamhet ger profit åt
kapitalet, skatteintäkter åt stat och
kommun samt sysselsättning åt

arbetslösa tycks det mesta gå an.
“Utvecklingen” går för mycket på
lösa boliner.

Förresten tror jag, att jag pratat om
dessa saker tidigare. Nu är jag trött
och har lätt huvudvärk.
Ebbe

A1015
Lb4 x c3

Då antar jag att du tar med bonde -
b2 x c3 och jag h7 - h6

Jag har inget emot vattenkraft, men
inga älvar får byggas ut för
miljövänner. Vind är löjligt ur
många synpunkter, dock inte
romantiska. När det gäller sol
väntar jag på teknik som kan
omvandla ljus till energi till vettigt
pris. Biobränsle är tydligen en flopp
- hur har det i verkligheten gått
med dessa energiskogar?

I dag bygger man ut kraftverk för
gas, olja. Om några år har energin
från Barsebäck ersatts med nya
gaskraftverk. Det jag inte kan förstå
är logiken och konsekvensen. Om
det är så att man tror på den globala
u p p v ä r m n i n g e n  o c h
växthuseffekten, måste man då inte
ta den på allvar och framställa
energi som minskar denna risk? Så
ser finnarna på problemet och
många andra i Sverige och andra
länder.

Som sagt - åsikter har bara med
männikotyp att göra.

Nu står kompressorn på taket. Det
tog fem minuter att få upp den och
ytterligare tjugo att förbereda och
återställa. Tvåstegsoperationen blev
en trestegs - som du kan se på
bilden, ordnade jag helt enkelt
plattformar på olika nivåer och lyfte
för hand från den ena till den andra.
/alf

(Bild nästa sida)

E1015
Lg5 - f6.

Det är väl inte helt ovanligt, att
man kan ändra åsikt. Vad har det
då med människotypen att göra?

Internet mail Ebbe - Alf oktober 2004

mea0410.dtp

4



Aniara är aktuell. Är liknelsen
relevant? Jo, nog verkar det som att
mänskligheten är ute och seglar.

D u  l ös t e  p r ob l e m e t  m e d
kompressorn på ett elegant sätt.
Grattis! Nu ska det bli spännande
att se framöver, om värmepumpen
k o m m e r  a t t  f u n g e r a
tillfredsställande.
Ebbe

A1016
Dd8 x f6

Byta åsikt? Den ende kände person
som mig veterligt har bytt åsikt är
Göran Skytte. Vilka andra känner
du till?

“Människotyp” var kanske fel ord.
Genuppsättning, karaktär, person-
lighet är kanske bättre.

Skulle du applådera kärnkraft? Eller
skulle jag gilla vindkraftverk?

Aldrig någonsin inför några som
helst argument. Varför?

Jag tycker att frågan är intressant -
liksom Finlands och Sveriges vägval
när det gäller energi.

Fast svenskar slår nog rekord.
Katolska kyrkan värjde sig mot
kunskap från Kepler, Bruno,
Gallilei m fl. Pasteurs vedersakare
vägrade titta i mikroskopet. Och
svenska staten har bestämt att det är
straffbart att forska om kärnkraft i
detta land. Har du någon åsikt om
detta faktum?

Aniara? Jag vet för lite om detta
konstnärliga verk.

I kväll skall jag för en gångs skull
se på film - Big Lebowsky. Stämmer
recensionen? Filosofisk, konstig,
rolig.
/alf

E1016
Lb3 - d5.

Nej, om mig tar du gruvligt misste.
Jag är mera som pastor Jansson:
“inga bestämda åsikter  om
nånting.” Jag lyssnar på alla
argument. Då blir det lätt: å ena
sidan - å andra sidan, etc. Det hör
väl bara till vanlig intellektuell
anständighet.

Tänk om din kompressor hade
kunnat slurpa i sig den varma luft
som ni ventilerar ut! Men en dylik
uppfinning finns väl redan? Är det
inte den som kallas värmeväxlare?

Förklara för mig hur lådvinet
fungerar! Nog måste väl luft passera
in för att vin ska kunna passera ut?
Ebbe

A1017
Df6 - g5!!! ??

För att börja med vinet: prova själv!
Fyll en 1-litersplastpåse med vatten
- nästan. Trä din guldring över
öppningen och dra den ner till
vattnet. Vänd upp och ner på det
hela. Vattnet rinner ut - påsen
skrynklas ihop. Men om det är ett
kärl med fasta väggar måste luft in
och ersätta vätskan.

Jo värmeväxlare kallas det och
sådana kan användas på många sätt.
Skulle jag bygga hus i dag skulle
jag använda både avloppsvatten och
frånluft för att ta vara på värme.
Men på sextiotalet var det svårt att
f ö r u t s e  a t t  d e n  s v e n s k a
energipolitiken skulle styras av
romantiker och inte av realister som
i Finland. När jag byggde kunde
man köpa nattström för 4 öre/KWh
och det fanns inga skatter på
strömmen så vitt jag minns. Och nu
har vi skatt på allting för att vi skall
kunna vara så sjuka och fria från
arbete som möjligt.
/alf

E1017
Kg1 - h1. Nu slumrade jag till igen.
Tänk att jag aldrig kan lära mig.
Ebbe
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A1018
Dg5 x d5

Jo, det är lätt att nicka till. Det
händer mig allt som oftast när jag
sitter och läser - helt plötsligt håller
jag på att somna. Jag köpte t ex en
prisbelönt bok, Ideernas gotta, och
den är tämligen obegriplig och
utmärkt att somna till. Nåja, det går
till de flesta.

Ibland tycker jag att det skulle vara
skönt att somna för gott.
/alf

E1018
Efter en sådan tabbe tappar man lätt
inspirationen. Det är för få pjäser
kvar nu att kunna överraska. Men vi
kör väl några drag till: Tf1 - g1.

Vi har fått canaldigital installerad
nu. 35 kanaler! Nästa generation
kommer förmodligen att få
fyrkantiga ögon.
Ebbe

A1019
Sc6 - e7

Då kan du kanske se TV8, som jag
gärna skulle se ibland. Boxer påstår
att den kanalen ingår i deras utbud
under en begränsad period, men
dom ljuger som så många andra i
detta samhälle. Nå, jag skall fråga
dom.

Boxer hittar 25 kanaler, varav några
bara visas som lockbete för att
betala dom mera. Men 20 kanaler är
ändå mycket tycker man. Dock är
det mesta värdelöst.

Mina ögon blir garanterat inte
fyrkantiga.
/alf

E1019
Dd1 - d3.
Har köpt cd-skivor. Igår lyssnade
jag på Mozart, idag på Beethoven.
Nä r  ja g  l yssn a r  på  dem ,
enkannerligen Ludwig van B., får
jag en känsla, ett intryck av att han
stundom antyder något - en
alternativ möjlighet till fortsättning.
Vid vissa passager kan jag tänka
“nu då!” . Men nej, det blir en
“platttare” fortsättning, som om

modet sviker. Schubert skrev Den
ofullbordade. Det låter nästan som
en tanke.
Ebbe

A1020
Tf8 - d8

Det låter trevligt med Mozart och
Beethoven. Men vad är det du
l ys s n a r  t i l l ?  S ym f o n i e r ,
stråkkvartetter, violinkonserter - det
finns ju så många sorters musik.
Det är t ex en väldig skillnad när
det gäller Beethovens kvartetter och
hans symfonier.

Hela dagen har jag bråkat med
datorn. Netscape 4.51 går inte att
använda längre sedan jag installerat
uppgraderingen av virus skydd, så
nu använder jag Mozilla. Problemet
är att det är bara i Nc 4.51 man kan
spara en hel radda mail som EN
textfil och det använder jag när jag
gör sammanställningar av våra
mail. Men jag får väl hitta på en
annan lösning.

Psykvården i detta land förnekar sig
inte. Men vem skall följa med vem?
Ambulans kör inte fram utan
poliseskort, taxi kör inte till vissa
områden, brandkåren kommer inte
och släcker överallt utan polis, osv
osv.

Undrar just hur långt och hur
snabbt detta land kan sjunka till
botten - eller om det finns någon
botten...
/alf

E1020
Dd3 - e4.

“Tre takter får man stjäla. Det säger
dom ingenting om.” (Martin Ljung)

När jag lyssnar på klassikerna får
jag intrycket, att man inte sällan
gjort just det: stulet tre takter, eller
fler, ifrån dem.
Ebbe

A1021
Td8 - d7
/alf

E1021
De4 - g4.

Ser i bladet att man ganska ofta har
problem med
frånluftsvärmeväxlarna.

By the way: hur kan du ha
luftvärmepump? Du har väl inte
v a t t e n b u r e n  v ä r m e  u t a n
direktverkande el? Eller har jag fel
för mig månne?

I kväll har vi varit på teater och sett
Selmas Körkarlen. Jo, det var en
ganska stark föreställning.
Ebbe

A1022
Se7 - g6

Värme: Jag har fyratusen liter
vatten som värms upp med el. En
fläkt blåser varmluft från denna
tank under golvet till springor vid
ytterväggarna. Luftvärmepumpen
skall komplettera den luft som
cirkulerar i huset så att det inte
skall gå åt så mycket el-varmvatten
för uppvärmning.

Körkarlen - jo jo.

Även i utlandet har man problem
med kriminella....
/alf

Den irländska tidningen Dublin
Times införde den 2 mars 1999
följande historia om ett bankrån:

Klockan hade just slagit midnatt när
några rånare lyckades ta sig in i
bankens 2 stora bankboxar. Men till
deras överraskning innehöll de inte
vad man hade räknat med, utan
istället flera hundra nya, men
mindre boxar.
De ihärdiga tjuvarna knäckte koden
till den första av de små boxarna
och lyckades öppna den men
överraskningen var mycket stor när
de bara hittade en skål med
vaniljpudding i den.

Övervakningskameran fångade det
förvånade ansiktsuttrycket hos en av
rånarna som hördes säga: Ja, men
då får vi åtminstone något att äta
medan vi jobbar. Därefter öppnade
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rånarna nästa box, och nästa och
nästa. Alla innehöll skålar med
vaniljpudding.

Efter ett längre arbete var alla
boxarna öppnade och rånarna
tvingades erkänna att deras
ansträngningar inte hade lett till ett
enda pund, inga ädla metaller och
inte den minsta juvel. Det enda man
hittade i boxarna var alltså täckta
skålar med vaniljpudding.

Besvikna gav rånarna sig av igen
med oförrättat värv. Men de hade en
känsla av att de ätit alldeles för
mycket vaniljpudding.

Tidningens rubrik nästa morgon:

“Rånförsök i Irlands största
spermabank.”

E1022
Ta1 - e1.

Dråplig historia, men usch!

Vi har dålig TV-bild i Undenäs.
Kan parabolantenn vara lösningen?
Om så är fallet: hur kan då
“vanliga” TV-antenner säljas
överhuvudtaget? Är paraboler s a s
kompatibla? D v s kan man ex-vis
h a  en  Vi a sa t -pa r a bol  t i l l
CanalDigital? Vad ska man köpa
för parabol? Kan du något om
detta?

På tal om energi. I haven finns en
väldig mängd rörelseenergi. Varför
forskas det inte mera på detta
o m r å d e ?  N ä r  k o m m e r
genombrottet? När kommer någon
p å  l ö s n i n g e n ?  G n u g g a
geniknölarna, Alf, här har du
chansen att bli århundradets snille!
Ebbe

A1023
Ta8 - d8

Ja fy fan för vaniljpudding. Broder
Sune har bidragit med hisorien.

Det finns olika system för att ta
e m o t  T V - s i g n a l e r .  A l l a
parabolantenner riktar sig mot
satelliter som sänder digitalt. För att
se sådan TV måste man ha en
decoder som gör om signalerna till
analoga, som kan visas av normala
TV-apparater.

En TV-antenn tar emot analoga
signaler från en markstation, och
har ni dålig bild beror det på att
signalerna har svårt att nå fram. För
att få det bättre kan ni antingen
skaffa en högre/bättre TVantenn
eller installera en antennförstärkare.

En digitalbox fungerar med en
vanlig antenn, men bara om man
har bra signal i vanliga fall. Då kan
man se alla fria kanaler som den
närmaste stationen sänder ut. Nässjö
har t ex ingen kanal för TV8 som
jag gärna skulle se, så min
Boxeranslutning är värdelös.

Om man kan ha olika paraboler
med tillbehör för samma kanal har
jag ingen aning om. Det viktiga är
att man vet var signalerna kommer i
från - parabol tar emot från
satelliter, TV-antenner tar emot från
markstationer.

Vågenergi har det forskats på sedan
1700talet tror jag. Massor av
exper imen tan läggn ingar  har
presenterats av uppfinnare men
hittills har ingen varit kommersiellt
lönsam.
/alf

E1023
Dg4 - e4. Inte mycket jag kan göra.

Tack för information. Man kan
således inte använda parabol utan
decoder/digitalbox.

Mera energi: Varför inte stora
solkraftverk i ex-vis Sahara? (Ingick
inte det förresten som en del i
Stjärnornas krig, att man skulle
sända upp stora spegelobjektiv med
vilka man kunde sända brännande
strålar emot jorden?) Kommer du
ihåg vår barndoms “brännglas”?
Visst var de effektiva. Så kunde
man inte använda denna teknik i
stor skala? Det görs visst redan på
vissa håll i Amerika.
Ebbe

A1024
Dd5 x a2

När det började bli populärt med
solfångare och vindkraft tog jag
reda på allt som fanns att veta om
d e m .  J a g  b y g g d e  e n

experimentanläggning som mätte
hur mycket energi man kunde få ut
av solen under ett år. Fortfarande
har jag kvar den mekaniska
termometer jag konstruerade för att
kunna mäta energin.

Jag byggde en speciell parabol, som
tände eld på pinnar på en sekund,
jag studerade och gjorde modeller
av olika sätt att ta tillvara vinden.
Och  a l l a  exper i m en t  och
beräkningar visade att inget var
ekonomiskt lönsamt.

Eftersom jag inte är romantiker,
böjde jag mig för fakta och slutade
fundera på omöjligheter. Det enda
som är verkligt lönsamt är att
värma upp swimmingpooler med
solfångare. Åtminstone i Småland.

Visst finns det stora anläggningar i
öknarna i Kalifornien, men här är
det meningslöst.

När jag talar om energi så tycker
jag mig veta en hel del. Det vi
väntar på är bränsleceller och att
man skall hitta ett ekonomiskt
vettigt sätt att omvandla ljus till el.
Vindkraftverk för att framställa el
är så dumt att det inte förtjänar att
talas om. Alla tänkande människor
förstår att det är dödsdömt på längre
sikt eftersom varje vindmölla måste
ha ett reservkraftverk av annat slag
för det fall det inte blåser.

Det finns ETT sätt att utnyttja
vinden - att direkt omvandla den till
värme i små anläggningar. Men om
detta talas det inte - vår regering
har t o m beslutat att minska
anslagen till forskning på sådana
projekt.

En annan gång skall jag scanna in
en krönika ur Ny Teknik om det
svenska rekordhyckleriet.
/alf

E1024
Te1 - e2.

Det är sent. Jag skriver i morgon.
Ebbe

A1025
Td7 - e7

Jag missade ett datum för billigare
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ström, så nu blir det dyrare för mig.
Avtalet skulle varit inne den 22/10..
.Det är min vanliga tur i sådana
sammanhang.

Ekot (SR) har gett sig på Bosse
Ringholm om hans klubbs affärer
med svartavlönade tränare. Vågar
man tippa att reportern blir
avskedad och att historien tystas
ner? Det är i alla fall mitt tips.
/alf

E1025
De4 - d3.

Dina experimentanläggningar skulle
jag gärna ha velat se! Men vad som
är “ekonomiskt lönsamt” är väl
högst relativt. Hur kom du fram till
din uppfattning om ej lönsamt?
Jämförde du med det då rådande
oljepriset, eller vad?
Om det inte blåser kan man ju ha
komplement till vindkraftverk.

För några år sedan lanserade någon
institution (FN?) små, smarta
solugnar, som kunde användas för
matlagning i solrika länder. Detta
för att undvika kalhuggning av all
vegetation, vilket för mycket elände
med sig. Men hur gick det
egentligen med detta goda projekt?
Det har varit så tyst om saken.

KundKraft slarvade bort min
anmälan. Så nu har jag tecknat
avtal för ett år med Sydkraft till ett
pris av 72,2 öre per kWh.

Hur stor el-förbrukning har ni? Vi
gör av med drygt 18 000 kWh per
år.

Läser i bladet att Irak gärna
underblåste myten om att man hade
massförstörelsevapen - för att
a v s k r ä c k a  d e  f i e n t l i g a
grannländerna. Dessa uppfattades
som mera reella hot än västvärlden,
som hade “godheten” att förse Irak
m e d  s o f i s t i k e r a d e  va p e n .
Kapitalismens mekanismer fungerar
tyvärr inte sällan så. Naomi Klein
hade en mycket klargörande och
läsvärd artikel om detta m m i
AftonBladet tisdagen den 12
oktober.

Idag har jag varit och blivit

vaccinerad emot influensa. Du
också?
Ebbe

A1026
Sg6 - f4

Exakt hur jag gjorde beräkningarna
kommer jag inte i håg nu. Men visst
måste jag ha jämfört med andra
energipriser vid den tidpunkten.
Men även om energin då var
billigare och skillnaden i dag är
mindre, så är vind och sol inga
realistiska alternativ - inte för
vanliga människor. I dag är det bara
de som är verkliga entusiaster som
sysslar  med solfångare och
solpaneler. Och då gäller det villor
med speciell isolering befolkade av
speciella människor.

Jag minns särskilt anläggningen
utanför Växjö - Ingelsta hette det
visst - som jag skrattad högt åt.
Mycket elakt.

Där byggde man en jätteanläggning
med solfångare och romantikerna
prisade den i alla tonarter. Man
skulle lagra sommarenergin i
isolerade vattentankar och värma
upp en massa hus.

Jag spådde att den skulle läggas ner
efter några år och jag tror att det
gick ännu fortare. Jag visste att det
inte skulle fungera tack vare mina
experiment - det var nämligen inte
bara priset utan själva tekniken som
felade.

Om det inte blåser.... Ja då måste
man ha något annat. Men då har
man ju en dubbel investering för
varje kilowatt! Kan du tänka dig att
köpa två kylskåp för att det ena är
osäkert? Eller två bilar för att den
ena bara går när det regnar?

Vår förbrukning ligger kring 30000
kWh per år. Kanske blir den lägre
nu om värmepumpen fungerar.

Svenska folket verkar ha vaknat till
och börjat tänka efter - enligt Sifo i
alla fall.

Svarta ungnar? Jovisst finns dom
och visst används dom väl ibland,
men troligen bara av entusiasterna,

som är verkligt intresserade.
Problemet är ju att en befolkning
består av en massa olika karaktärer
och alla är inte intresserade av
samma saker. Men värmepumpar är
sunda skapelser - in med en kW och
ut med tre - det kan alla köpa - om
det lönar sig.
/alf

E1026
Te2 x e7. Nu gör jag bara några
drag till.

Jag bör väl också nämna, att mitt
a vt a l  m ed  Sydkr a ft  a vser
vattenkraft, miljövänlig grön el
således.

Din jämförelse med bilar haltar: det
finns bilar som drivs med flera olika
sorters bränsle, ex-vis el-bilar. För
tillfället har jag inte mera att säga i
detta ämne, som jag långt ifrån
behärskar.

Har du lyckats få igång din
luftvärmepump?

“Svarta ungnar?” Nej, solugnar. Du
verkar ha missuppfattat.
Ebbe

A1027
Se4 x d3

“Svarta ungnar?” Nej, solugnar. Du
verkar ha missuppfattat.

Driver du med mig? Eller vet du
inte att dessa solungnar (tjusigt
namn) i stort sätt var svarteloxerad
aluminiumplåt i kombination med
isolering och glas? Det finns t o m
läromedel för skolan - stora lådor
som är praktiskt oanvändbara, men
bra för experiment.

E n  a n n a n  m o d e l l  m a n
experimenterade med använde en
hopfällbar parabol för få högre
temperaturer - en vanlig solfångare
kommer aldrig över 100 grader. I
mina försök nådde jag 80 grader
med de enkla medel jag hade för att
bygga konventionella solfångare -
eller solungnar. Min parabol var två
meter bred och en halv meter lång -
jag gjorde den av två 2 m långa
bräder som jag sågade till
parabelform. Sen spikade jag en
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masonitskiva på de båda bräderna
och då fick jag en parabelformad yta
som jag klädde med aluminiumfolie.
Vid ett tillfälle hade jag riktat in
den perfekt - den måste hela tiden
följa solen - och då var den farlig.
En pinne införd i brännpunkten tog
eld på några sekunder. Jag kunde
inte mäta temperaturen eftersom
den blev så hög, men uppskattar
den till mer än 1000 grader. I de
anläggningar man har i öknen
kommer man upp i 3000 grader.

Min billiknelse haltar inte - jo om
du kan tala om för mig hur en
vindmölla kan producera energi när
det inte blåser.

Så du köper el från vattenkraft. Inte
tror du att det är så på allvar???
/alf

E1027
c2xd3.

Nej, jag driver inte med dig. Det är
en “sport” som jag aldrig har ägnat
mig åt. Vad jag vet är att jag har
sett solugnar (ungn?) demonstreras i
TV. De användes till matlagning av
fattig befolkning i solrika s k u-
länder. Jag tror inte att jag har
drömt det.

Jag förstår inte ditt resonemang om
vindkraftverk. Det har ju aldrig
varit tal om, att Sverige ska
koncentrera sig på en enda
energikälla.

Har du fått igång värmepumpen?

Duroc (varför går denna aktie så
dåligt?) har erbjudit mig möjlighet
att teckna aktier i Impact. Jag
förmodar att du har fått samma
erbjudande. Ska du nappa?
Ebbe

A1028
Da2 x f2

Självklart känner jag till solungnar=
svarta ungnar eftersom de grundar
sig på kända fakta när det gäller
värmestrålning.

Vindkraft innebär att man betalar
väldigt mycket per kW för att
förfula landskapet med mullrande
vindsnurror och för att få lite energi

från dem när det blåser. Samtidigt
måste man som i Danmark bygga
reservkraftverk för olja, kol eller gas
i sådan omfattning att de kan
försörja landet med el när det är
vindstilla. Men detta kan jag nog
säga hur många gånger som helst
utan att du godkänner det som
argument. Problemet är också att
ingen vill bo i närheten av dessa
störande, fula maskiner, och därför
måste man sätta dom i havet till
extra höga kostnader. Alla tekniker
- utom de som tjänar grova pengar
på att tillverka dessa maskiner -
tycker att det är idiotiskt. Nå, detta
är inget riktigt argument.

I Sverige har vi kärnkraft, vatten-
kraft och kan också använda olja,
pellets, spannmål eller gas för att
tillverka el. Alla dessa källor är
m ycket  bi l l i ga r e  och  m er
beräkningsbara än den eländiga
vinden. Vind kan man använda för
lokal kraftalstring - för att ladda
batterier, för att driva kvarnar (om
man nu är intresserad) eller för att
direkt skapa värme till enskilda
anläggningar. Däremot skall man
inte använda en så osäker källa för
att skapa 230/400 stabiliserad
växelström.

Nej, jag har inte fått igång
värmepumpen. Jag var tvungen att
bygga om i taket för att montera
innerdelen och det tar längre tid än
beräknat att fixa till installationen
på yttertaket.

Nej, jag skall inte ha några Impact-
aktier.
/alf

E1028
Tg1-g3.

Jo, nu förstod jag bättre din
argumentation betr vindkraftverk.

Det synes vara med solugnen som
med humlan, som inte kan flyga
men gör det ändå: solugnen kan
inte värma mat men gör det ändå.

Om vi säger, att vi lever i en
demokratisk diktatur; borde då inte
också det omvända gälla: diktatorisk
demokrati. Jag medger att det är en

lek med ord. Men ändå, liksom ett
korn av sanning.

Sanningen ja. Hm. Undras om inte
Lögnen har blivit så stor, att det är
den som uppfattas som sanning.
“Lögnen har snurrat 10 varv kring
jorden, innan sanningen ens hunnit
snöra skorna.” På något sätt verkar
mycket vara upp-och-ner-vänt.
Ebbe

A1029
Df2 - f1!!! då följer
Tg3 - g1 Df1 x f3!!!
Tg1 - g2 Df3 x d3

I dag ringde Lasse Rydberg på
Relek och meddelade att han inte
hade en enda BP9 kvar och
beställning på ytterligare 20. Så nu
arbetar jag hela kvällen och helgen.
I nästa vecka skall vi åka till
Stockholmet på onsdag, så vistst
blir det jäktigt.
/alf

E1029
Te7xc7.

Det är sent. Skriver en annan gång.
Ebbe

A1030
Td8 - d6

Jo, det är sent för mig också - även
om inte klockan visar så. Ser bara
komponenter framför mig.
/alf

E1030

Det känns inte meningsfullt att
fortsätta det här partiet. Jag föreslår
att vi gör ett uppehåll tills du har
kommit tillbaka ifrån Stockholm, då
vi börjar på ett nytt parti.
Ebbe

A1031

Det är kanske lika bra - det är ju
populärt med time out numera.

Första paketet är klart för leverans i
morgon och jag håller på med de
sista korten i lager. Nu väntar en
massa telefonsamtal för att beställa
nya komponenter från olika håll.
/alf
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