
Internet mail Ebbe - Alf januari 2006
A060102
f7 - f5
Så är man tillbaka i selen efter ett
något dämpat nyårsfirande. Jag
hoppas att du har tillfrisknat
fullständigt så du har kunnat slå
runt ordentligt med firande.

Om CAD:
Det är inte så att Peter Olsson
hjälper mig - hans firma har
alldeles tillräckligt att göra med
deras verion av Fast/EasyCAD.
Visst trodde jag att han en dag
skulle köpa Cad One, men han är
inte intresserad f n. Och jag tror
inte att han någonsin blir det.
Framtiden vågar jag inte tänka på,
faktiskt.

TV:
Nej, jag ser inte på TV. Det blir
bara irriterande när man måste
sp r i n ga  i fr å n  h el a  t i den .
Alternativet är att spela in och det
gör jag också i bland. Nu hade jag
sett Ett herrans liv tidigare , och
visst är den bra.

Men i går såg jag en annan Python
- historien om ETT - verkligt kul!

Nu är jag dödstrött efter att ha hållit
igång sedan sju i morse. På vägen
upp från broder Sune sålde jag ett
CAD, och det har jag nu hunnit
leverera - nu blir det öl och en
stunds vila.
/alf

E060102
Se4-g5.
Det är länge sedan det slogs runt för
min del.
J a g  h a r  i n f ö r s k a f f a t  e n
nässköl jn ingskanna.  Mycket
effektiv! Den kan jag verkligen
rekommendera!

Kristendomen är en hysterisk
neuros: Jag har läst tidningsartikeln,
som du skickade. Jo, man får ju i
allt väsenligt hålla med Michel
Onfray. Men det finns aspekter, som
han helt förbiser. Så lär ex-vis “Vårt
behov av tröst” vara bottenlöst.
Ebbe

A0103
Le7 x g6
Då antar jag att du slår tillbaka

Ld2 x g5 Td8 - c5

H u r  t u s a n  s e r  e n
nässkjöljningskanna ut? Som en
gräddsnipa med lång pip? Låter
ytterst otäckt tycker jag. Håller mig
nog till Otrivin.

Men nu är i alla fall snart julen slut.
Här är en satans massa snö och
kallt. -15 grader varje natt. Jag
eldar och eldar.

Egentligen finns det inget att
berätta. Man springer som en
skållad råtta hela tiden mellan olika
plikter och tycker att det är fan....
men förstås bättre än att vara
instängd i en gruva eller ligga
fastklämd under rasmassor.

Mer jobb väntar. Hur går det med
din uppfinning?
/alf

E0103
D e 1 x h 4 .  D u  h a d e  n å g r a
felskrivningar: g6 ska väl vara g5,
och c5 ska väl vara d5?

Nej, det är inte alls otäckt med
nässköljning. Det känns faktiskt
behagligt. Man lutar huvudet och
vattnet rinner in genom den ena och
ut genom den andra näsborren.
Inget vatten kommer ner i halsen.
Rensar effektivt. Du måste helt
enkelt pröva! Fråga efter den i
hälsokostaffär. (Otrivin skadar
flimmerhåren i näsan).

Å andra sidan hinner den skållade
råttan inte med några svarta tankar
med tillhörande svarta hål.

SUF har ännu ej besvarat mitt mail.
Men uppfinningen är tydligen redan
gjord: I sitt senaste nummer saluför
Home Shop “Takränneskydd” till ett
pris av 79,90 kr för 6 löpmeter med
16 cm bredd kraftigt och flexibelt
plastnät. 8 st fästen medföljer. Jag
har beställt men ännu ej erhållit.
Ebbe

A0104
Te8 - h8
Jo, felskrivningar har vi båda. Din
dam stod på f2 enligt mail 29/12,
men det kvittar ju.

Och svarthet kan bli så intensiv så
den inte går att tala om.

Vi är nog olika konstruerade i
näsan. Om jag skulle göra som du
beskriver skulle allt rinna ner i
halsen och jag ger mig fan på att
det skulle hamna i lungorna till slut.
Bäst att låta bli. Flimmerhår har jag
inga kvar - lika bra det.

Ja, det kan man förstå - en sådan
uppenbar idé som skydd för
takrännor måste ha utförts.
P r ob l e m e t  ä r  s om  a l l t i d
marknadsföring.
/alf

E0104
Tf1-e1.
Intet nytt för dagen.
Ebbe

A0105
De5 - d6
Stiltje även här.
/alf

E0105
Ta1-c1.
Sömnigt.
Ebbe

A0106
Dd6 - b6
Alldeles nyss fick jag en länk från
Sune om att beställa skräddarsydda
skjortor.
Verkar ganska kul. Fast jag har så
det räcker.

http://www.tailorshirts.com/se_sv/
shirt.php På den här adressen kan
du få en skjorta exakt som du vill
ha den - det gäller bara att fatta
beslut!!

Har du sett det här tidigare?

Och har du fått erbjudande om att
köpa sprit på nätet? Eller Viagra?
Eller klockor? Eller meducin?
Var je dag droppar  det  in
erbjudanden....
alf

E0106
c2-c4.
Jag har också skjortor så det räcker.
Men jag ska titta litet närmare på
det. Nej, hos mig droppar det just
inte in några erbjudanden - mer än
om s k hälsokost.
Ebbe
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A0107
d4 x c4 ep

Ibland är det mer jäktigt än vanligt.
Tänkte visa vad som händer en
sådan dag - denna trettonafton....

Det började efter 1300..

Först ett samtal från Mange Wold,
norsk arkitekt - han kunde inte
öppna en DWG-fil.
Jag: Skicka den till mig så skall jag
se vad man kan göra..
Hans först mail var tomt. Jag skrek
via mail: DU GLÖMDE FILEN!
Två minuter senare klang det och
filen kom.
Medan jag arbetar med den pinglar
det igen. Nytt mail:

Hello Alf,
Thank you for your quick response.
The original computer hasn’t been
in use for years. The customer has
two computers in use today. The
older one based on Pentium ?
including windows 95. Fastcad is
installed in this computer.

The processor of the newest
computer is AMD Athlon XP 2000+
da 2 089 working on Windows 2000.
The customer would like to use the
newest computer with Fastcad.
What is the price for updating from
2.67 to 2.73?
Best regards
Jukka

Så pinglar det igen och nästa
anländer:
<>Hallå Affe
Finns det något enkelt sammanfattat
om hur man hanterar symboler
(tillverkar, sparar och använder)?
<>

Jag gjorde ju en del sådant för
några år sedan men det verkar ha
försvunnit från hårddisken man har
bakom pannan… <>

Hur gick det med dealet med
FastCad & Peter? <>
Mvh
Lasse

Sen kommer Peter Olsson med en
lösning på ett problem vi haft:

Frank är snabb!

En ny version av Plotvision som
fungerar som 5.2 vad det gäller
f ärge r .  Dv s  k ör  man  v i a
kommandoraden så får man färger.
Hämta zip-filen och spara över
plotvision6.exe så fungerar det.

Peter

Efter ytterligare ett antal minuter -
nytt PLING! Denna gång från
WRS, Daniel Stråe:

Hej och god fortsättning på det nya
året!
Kan du förstå varför denna fil
stänger ner sig efter ca 4
kommandon hela tiden? Något
botemedel?
Mvh, Daniel

Nu är jag klar med arkitektfilen och
mailar:

Bifogar fil med ny nollpunkt. Linje
på lager $nollpunkt visar ny och
original-nolla.
Mvh
/alf

Skickar svar till Lasse - Lars
Kindell, en gammal bekant som en
gång drog in mig i CAD-världen för
länge sedan.

Fixar till filen från Daniel Stråe och
mailar den tillbaka. Följande händer
under loppet av några minuter:

Tackar.
Bifogar fil med ändrad nollpunkt -
ursprunglig syns på lager
$nollpunkt. En XP-entitet raderad
(dummy).
Här verkar den stabil. Prova och hör
av dig.
Mvh
/alf

<>Tack, nu verkar det fungera
normalt! Hur långt ifrån origo
börjar det bli kritiskt - så man vet
till en annan gång? Eller var det
XP-entiteten som var problemet tror
du?
Mvh!
Daniel

Varför i V7
och inte bara rakt av i V6?
Daniel

Visst kan man göra samma sak

direkt i V6. Men om ritningen
innehåller t ex Splines eller äkta
symboler så är de garanterat
förstörda. Detta gäller också vissa
andra entiteter (cirklar, ellipser,
vissa fonter) i kombination med hur
långt bort original-nollpunkten
ligger.
Så därför är det absolut bäst att
hantera konverteringen i V7.
/alf

Och så måste Jukka ha ett svar:

Hello,
No charge for updating to v2.72. I’ll
try to find some disks and will
send you an update soon.
/alf

Det var lätt att hitta disketterna och
att fixa till något som kan sändas,
så efter en kvart sände jag:

Hello,
Her’s a ZIP with Fcad DOS 2.73.
Depending on computer Grafic
Card, the problem is the screen. But
you can always use 640*480!!
Maybe you find solutions on the
web - http://www.fastcad.com
Best regards,
/alf

Detta hände mellan 1300 och 1800
Trettondagsafton. Under tiden
ringde Sune, Lasse, och några andra
som behövde hjälp.

Sen gjorde jag inget mer den dagen.

Men idag har det varit helt lugnt.
Inte en själ eller kropp har ringt -
utom Sune. Jag har t o m läst några
kapitel i Steven Saylor. Jag förstår
om du tycker att ovanstående är
ganska ointressant, men för mig kan
det var roligt att ha en jäktig dag
samlad och dokumenterad.
/alf

E0107
Tc1xc3.

Imponerande!
Nu ska jag se på Beatles.
Ebbe

A0108
Dd6 x b2

Nu är jag visst illa ute....
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Inte bara på brädet - jag väntar på
att morfin skall lindra eländet i
huvet.
/alf

E0108
Dh4-c4. (du menar Db6-b2 - för den
händelse du för protokoll)

Beklagar huvudvärken. Själv vet jag
inte riktigt hur det är fatt med mig.
Känner mig “kymig” (hittar inget
bättre ord i hastigheten). Jag vet
inte om jag är den inbillade sjuke
eller den inbillade friske.
Ebbe

A0109
Td5 - d7

Märkligt med felskrivning. I mitt
protokoll stod det helt rätt tecken...

Kymig? Som om du är dubbel på
något sätt? Utanför dig själv? Som
gjord av vibrerande glas som verkar
kunna spricka när som helst?
Darrig? Yr?

På lediga stunder försöker jag
komma i fatt med att sammanställa
vår korrespondens. Den sista du fick
var för april 2005 - snart ett år! Det
jag märker är att vi inte diskuterar
så mycket. Kanske naturligt, när vi
ältat det mesta och känner våra
speciella åsikter och intressen.

Och så är det kanske vetskapen om
att världen är sig lik och att det inte
är lönt att slösa ilska på de vanliga
missförhållandena.

Men krya nu på dig för helvete! Två
TreoComp i en Whisky - det
kurerar det mesta.
/alf

E0109
Te1-f1.

Jo, jag kanske är en dubbelgångare.

Jag delar din uppfattning om varför
vi inte diskuterar lika mycket som
tidigare.
Ebbe

A0110
Db2 - b6
Lite sent för skriverier.
/alf

E0110

g5-h4.

Ännu senare här.
Ebbe

A0111
Td7 - d4
Verkar rätt så bra he he.....

Läste i bladet att man inte får säga
att homosexuella har ett avvikande
beteende. Finns det något i Sverige
som är avvikande? Undrar just om
pedofiler har avvikande sexuellt
beteende. Eller dom som sysslar
med tidelag...?

Och fortfarande talar man om
hedresmord. Nog doftar det av
positiva egenskaper när man talar
om HEDER - så hur går det i hop?
Hade jag varit jornalist skulle jag
sagt idiotmord - fast då hade jag väl
blivit mordhotad av dessa muslimer
som inte har den minsta känsla för
humor.

TV4 vet i alla fall vad svenska
folket vill se - tydligen skall man
sända lite snällporr i form av
sexrådgivning. Tänk så många
ungdomar som kommer att välja
sexpedagog som framtida yrke!

Äntligen tycks en del politiker ha
fått stora skälvan när de börjar
begripa vad Putin och ryssar sysslar
med på gasfronten. Kanske kan det
bli tillåtet att diskutera kärnkraft
igen? Tänk om svenskar skulle bli
lika kloka som finländare..? Ånej,
så långt kan det nog inte gå i detta
hyckleriets förlovade land.
/alf

E0111
Dc4-a2. Jaha, så var det roliga slut
för den här gången. Men det har
varit ett roligt parti, öppet för
många varianter.

Det känns som att jag helt enkelt
inte gitter kommentera mera. Men
låt inte det hindra dig! Jag läser
gärna dina kommentarer. Nå, en
och annan reflexion kan det nog bli
även framdeles.
Ebbe

A0112
Beklagar, men jag måste avrätta din
löpare....

Td4 x h4

Linus på Decosteel har fått för sig
att använda fler profiler för sina
diskbänkar. Och så vill han att de
skall in i automatik-ritandet. Det
innebär åter en massa tankearbete -
roligt om man bara har tid. Vilket
är en bristvara.

Men nu jobbar jag för fullt - men
blir sömnig efter några timmar. Så
nu skall jag vila och fortsätta
senare.
/alf

E0112
Da2-d5.

Du missade väl inte Monty Pythons
Meningen med livet i kväll!?

“Varför är det så viktigt att förstå
skämt - därför att livet är ett.” (Stig
Johansson i gårdagens Sydsvenska)

Ur Jan Berglins hemmagjorda
Ordspråk & Aforismer: “Tillvaron
är för dum för att vara påhittad av
Gud.” Intelligent Design?
Ebbe

A0113
g7 - g6

Visst missade jag Pyton. Trots att
jag bestämt mig för att spela in det.
Å andra sidan tror jag att jag sett
det tidigare - eller kanske t o m har
det redan inspelat. Det är hoet, som
Sune säger.

Mycket bra sentenser du letat upp.
Särskilt Berglins....!

I dag sålde jag tre CAD medan jag
lagade middag. En nätt affär på 15
600:- och då får man vara nöjd.

Du gillar inte min Frestelse med
ansjovis, sa du. Kanske jag skulle
skicka dig en smakbit i en påse? Du
skulle i alla fall inte kunna säga
något om frän smak - den är
himmelskt mild på tungan.

Det blir ingen ro i kväll heller -
uppdragen hänger över mig och
mycket annat roligt - t ex nya
böcker - får vänta.

Nu är klockan 19:15 men det är
ändå långt till kväll och starköl.

Ännu ingen olycka fredagen den
trettonde....
/alf
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E0113
f3-f4.

När du säljer CAD: ingår då i priset
gratis support i all evighet? Eller
hur fungerar det?
Ebb

A0114
Th8 - d8

Jo, det ingår livstids support. D v s
min livstid!

I dag började jag arbeta vid datorn
0415. Så det börjar kännas lite
sömnigt vid den här tiden. Jag
lägger mig en stund - det finns i
alla fall inget väsentligt att säga.

Har dessutom en känsla av att du
vinner det här partiet trots
underläge i pjäser.
/alf

E0114
Dd5-e5. När det gäller schack, kan
man nog inte lita på känslor.

H u v a l i g e n !  V i s s t  ä r  d u
arbetsnarkoman?

“Vi var inte läkarna; vi var
sjukdomen” (snappad diktrad ur
TV-program). Kan det vara så
jävligt?

Arbetslösheten  är  för  stor ,
sysselsättningen för låg. 300 000
nya jobb bör skapas, det är såväl
regering som opposition eniga om.

Kommer att tänka på ett uttryck,
som jag hörde i Hörby: “Har du
inget att göra? Tag ett par
vedpinnar och knabba dig på
knäna!”

Arbete för arbetets egen skull? Ja,
många tycks vara i mentalt behov
av arbete. Även den viktiga
konsumtionen hålls uppe. Men nog
b ö r j a r  m a n  i  f e l  ä n d a .
Målsättningen, visionen, med
verksamheten bör r imligtvis
klargöras först. Men det är klart:
kapitalism innebär ekonomisk
krigföring och då är det inte lätt att
enas kring visioner.

“ K a p i t a l i s m e n s  y t t e r s t a
konsekvenser är mord och krig”
(NN).
Ebbe

A0115
Lh5 - g4

Det ligger nog mycket i din
TVsnappade replik. Och visst - så
djävligt kan det vara, på detta
område som på alla andra.

Arbetslöshet, ja. Och kapitalism.
Din senaste sentens om kapitalism
är urbota dum tycker jag. Men visst
har ordet en negativ klang, speciellt
i ett land som regeras, styrs och
domineras av socialister och
k o m m u n i s t e r .  V a d  ä r
k o m m u n i s m e n s  y t t e r s t a
konsekvens? Den går aldrig in i
drömmarfolket. Alla dessa som
lever på OM BARA....

Målsättningen, visionen, med
verksamheten bör r imligtvis
klargöras först.

Visst det är så vackert tänkt. Men
vem skall klargöra? Jo politiker,
makthavare via femårsplanen.
Eller..?

Problemet är att ideala tankefoster
inte fungerar i samhällen som byggs
av det otrevliga djuret människan.
Där fungerar bara kapitalismen
minst uselt.

En ny laddning Steven Saylor har
anlänt. En lisa för själen de stunder
jag tar ledigt.
/alf

E0115
d3-d4.

Vart är vi på väg? Inte sällan hör
man den frågan ställas. Harry
Martinson (Aniara) menade, att vi
är ombord på ett herrelöst,
manöverodugligt rymdskepp rakt ut
i förintelsen. Visst undrar man:
Vart är vi på väg?

Vad jag är rädd för är en repris av
1930-talet: Ekonomin kollapsar med
bl a massarbetslöshet som följd.
Skrupelfria demagoger typ Hitler,
Stalin och Mussolini stjäler den
socialistiska ideologien och griper
makten. Precis som om vi ingenting
lärt. Det är ett scenario som är långt
ifrån otänkbart.

Det är bara alltför lätt att finna på
antikapitalistiska slagord och fraser:

Kapitalismen eller Den enes död,
den andres bröd.

Kapitalisten drar sig inte för att gå
fram över lik. Etc, etc.

Fattiga arbetslösa faller som käglor
för dylik propaganda. Historien
hyser  en uppsjö av sådana
händelser, som mynnar ut i
revolutioner.

Jag förstår din rädsla för ett nytt
socialistiskt pöbelvälde. Jag delar
den. Därför gäller det, att i tid söka
avväpna dylika rörelser.

Jag menar, att såväl kapitalismen
som socialismen är i stort behov av
att reformeras!

Jag tog 2 st Treo Comp i går - och
fick så ont i magen.
Ebbe

A0116
Td8 x d4

Nå är det bra att vi är på väg eller
vore det bättre att stanna på vägen?

Att lära av historien är inte dumt.
Den första regeln är: Historien
upprepar sig INTE. Så du behöver
inte vara rädd för något scenario
med hitlerfigurer eller liknande.
Detta hade fransmännen inte klart
för sig när de byggde sin Maginot-
linje - den största felsatningen
någonsin.

Men det finns andra, nya faror som
hotar. Det jag ser som en stor risk
ä r  d e n  m u s l i m s k a
fundamental ismen  och  dess
verkningar. Och inte bara den
muslimska - fundamentalism och
religion går ofta i par.

Fast vi behöver inte bekymra oss. Vi
tror bara att vi styr våra liv - men
andra gör det åt oss. Dock kan man
bli styrd så lite som möjligt om man
vet hur det fungerar.

Om du får ont i magen av
TreoComp tog du meducinen på
fastande mage eller äter du annat
som påverkar magen. Prova med
Lanzo eller annat receptfritt - t ex
Sandoz Omeprazol. Eller ät OST!

En ytterst jäktig dag har det varit.
Minst 20 samtal har jag fått ta och
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fler kommer det antagligen i kväll.
/alf

E0116
Jag blir så arg på mig själv. Har jag
blivit litet senil eller är jag bara
ouppmärksam? Framtiden lär snart
ge svar. Nå: Tf1-c1.

Din ståndpunkt synes vara: Det är
lönlöst att bekymra sig, att
anstränga sig. Människan är
hopplös, hopplöst oförbätterlig och
undermålig. Jag förstår vad du säger
och det är lätt att hålla med dig.

Men jag sjunger nog ändå med Nils
Ferlin:

“En skål, I bröder, som vilse
vandra, en skål för livet som rullar
här.
Vi är väl lika så bra som andra
ty andra är inte som dom är.

En skål, I bröder, som vilse vandra
hur säkra vägar vi än beträr.
Er skål, I bröder, som alla klandra
och skål för livet - varhän det bär.”
Ebbe

A0117
Th4 - h7
Illa, mycket illa....

Ferlin och du har alldeles rätt: Skål
för helvete!

Man tillhör detta släkte och det
enda man kan göra för att
tillfredsställa sig själv det är att vara
medveten om sitt marionettskap, att
att odla sin självständighet på det
att spelet skall bli så ointressant att
man får vara i fred. Och att retas
lite....
/alf

E0117
Vad då illa? De5-e3.

Självständig marionett?
Nu mycket sömnig.
Ebbe

A0118
Precis när jag lagt på luren efter
vårt samtal plingade ditt mail in
på¨skärmen. Märkligt.
Td4 - e4
Nej, kanske inte så illa som jag
inbillade mig.

Även om man gillar att arbeta så
kan det bli för mycket. Just nu
känns det så - alldeles för många är
intresserade, vill köpa eller behöver
hjälp.

Vi har begåvats med LIDL i Eksjö.
Häromdagen var jag inne och
kollade på priser och deras
underliga blandning av matvaror
och diverse prylar - datagrejor,
småmöbler, väskor och annat. Mitt i
röran MIKROSKOP i ytterst
vedrehäftig kartong. Jag läste noga
igenom allt och kunde avgöra: Om
det stämmer med vad som står
skrivet så är denna pryl värd minst
1500:- Och den kostar 600:- ! Så
klart att jag tog en av de två som
fanns kvar - när jag var där en
vecka innan och letade efter annat
fanns det minst 10 paket.

Det visade sig att det är tillverkat i
Tyskland, har svensk agent som ger
5 års garanti, är ytterst välgjort och
har - förutom alla tillbehör - en
objektivkamera med sladd till
datorn så att man kan få in
mikroskopbilden direkt på skärmen!
Fantastiskt!

Nu skall jag nog sova om ingen
ringer och väcker.
/alf

E0118
De3-d2.

Jag kom alltså inte ihåg att idag
sända det mail, som misslyckades i
natt. Glömskan gör sig allt oftare
påmind. Har nog redan blivit litet
senil, eller vad tror du?

Inger sände iväg mitt mail till dig,
medan vi pratade i telefon. Inget
märkligt således.

Har du hunnit med att testa
mikroskopet? Vad heter det? Vad
ska du mikroskopa?

Du har således för mycket att göra.
Har du nått smärtgränsen, tror du?
Ebbe

A0119
Te4 - e2

Senil? Nej, inte mer än normalt. Det
är väl som med skallighet - den

börjar vid 18-20-årsåldern enligt
min frisör. Men om man klarar sig
så länge att man blir gråhårig, då
får man behålla manen - allt enligt
experten som klippt till mig i dag.

Sen tror jag att man måste skilja på
senilitet och glömska. Glömska är
en positiv egenskap i måga
sammanhang. Och nädvändig för att
man inte skall begå självmord.

Hittills har  jag bara testat
mikroskopet optiskt och där verkar
det mycket bra. Datorbilder
återkommer jag till.

Fabrikat: BRESSER., BioLux NG
40x-1024. Jag hittade hemsidan -
meade.de - och även priset, 149
euro. Så nog är det ett fynd.

Nej, det dröjer nog ett tag till innan
jag tar ner skylten/ går in i väggen/
blir utbränd/inbränd/ hopklappad
osv.
/alf

E0119
Dd2-d5.

Lustigt - även jag var och blev
klippt idag. Här kostar det 220 kr. I
Eksjö? Hur ofta behöver du gå och
bli klippt? Jag klarar mig 5-7
veckor.

Kan undras om detta prisvärda
mikroskop även finns hos Lidl i
Älmhult och Hässleholm.

Hur fick du fram det på webben?
Jag fick bara fram kikare.
Ebbe

A0120
Db6 - e6
Att klippa min kalufs kostar 150:- -
tydligen är den lättklippt.

Lidl har samma priser över hela
landet. Men troligen finns det inte
ett enda mikroskop kvar i någon
affär. Pröva med att ringa - man
hamnar alltid på huvudkontoret
enligt Birgit, som frågat om
strumpor.

På webben valde jag Deutsch >
Produkte> Mikroskop. När jag går
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in i dag ser jag att allt är ändrat:
kolla
h t t p : / / w w w . b r e s s e r . d e /
i n d e x . p h p ? i d = 5 5 &
act=pdis&actid=5116000
Och priset är ändrat - igår 149 -
idag 99!
Så då kan man känna sig lurad igen
- eller nästan lurad.
Så här blev ett flugben med
kameran..
/alf

E0120
Dd5xe6. Härtill är jag nödd och
tvungen, som han sa, Brask.
Du slår tillbaka: Te2xe6. Jag igen:
Tc1-f1.
Ett imponerande flugben! Men du
var väl tvungen att strypa den först
för att få den att ligga still?

Jag tror, att jag ska ringa Lidl. Men
vore det inte roligare med ett
teleskop?

Du vet “Fönstret åt gården”, etc.

Jag är på jakt efter filmen Tjuven i
Bagdad, inspelad 1940 med Sabu
och Gene Tierney. En av min
barndoms stora filmupplevelser. Slå
larm om du får syn på den!
Ebbe

A0121
Lg4 - e2

Strypa? Så elak är jag inte. Jag
lovade henne en droppe blod om
hon låg stilla en stund - och det

gjorde hon.. Sträckte ut benen
riktigt vällustigt....

Bresser är specialister på kikare och
teleskop. Så där kan du säkert hitta
bra grejor för att spionera på
grannarna.

Tjuven i Bagdad? Har du kollat
h t t p : / / w w w . s w e d i s h f i l m . s e /
filmer_info.asp?id=286

Du behöver bara köpa en projektor
(16 mm) så kan du visa den på
väggen i vardagsrummet. Tyvärr
finns den nog inte på DVD... Du
kan ju kolla:
h t t p : / / a 9 . com / t h i ef%20of%20
bagdad?src=imdb

Jo minsann - där fanns den!
http://www.amazon.com/gp/product/
B00006L931/102-2642441-6264953
?v=glance&n=130
/alf

E0121
Tf1-f2.

Tack för att du gjorde dig besvär
med att leta efter Tjuven i Bagdad!

Inger fann den också. Den 28
februari ligger den nog oväntat i ett
paket.
Ebbe

A0122
Le2 - b5

Då skall du återuppleva barndomen
på födelsedagen...

Broder Sune sände två PPS-filer,
som jag antar att du skulle kunna se
- Inger har väl installerat Office-
programmet. De bifogas. Bl a får du
veta varför kvinnor lever längre än
män och varför de är attraktivare.

I dag gör jag inget annat än läser,
eldar och dricker öl - jo jag lagade
till en god fransk gryta på en
gammal fronsyska som låg och
vantrivdes i frysen. Fantastisk sås
med rödvin. Mums.
/alf

E0122
Kh1-h2.

Jo, Sune har sinne för livets
väsentligheter.

Känner du till Google Earth? Kolla

annars! En fantastisk världskarta
från satelitt! T o m Fågelsångsvägen
i Osby är utsatt!
Ebbe

A0123
Th7 - d7

Jo, jag känner till Earthen. Sune har
tagit hem den och där har jag
studerat. Han fick förresten något
krav från Google om att betala för
den - men det gör han inte. Men jag
visste inte att det var så god
upplösning över orter i Sverige.
Fågelsångsvägen? Tänk bara vad
man skulle kunna använda tekniken
till - låta Google styra missiler via
nätet.....

Själv har jag inte brytt mig om den
fantastiska tekniken - jag är lite
rädd för att tanka hem alla otroliga
saker som finns att hämta i
cybervärlden. Sune tar ofta hem
program som han hittar på nätet.
Men så ringer han också minst var
fjortonde dag och har problem med
något i datorn. Och jag tror att det
beror på alla teknikaliteter han
laborerar med.

Nej, jag läser hellre.
/alf

E0123
Tc3-c1.

Såg en film med Michelle Pfeiffer i
går. Är hon inte ganska lik din
faster eller vem det nu var som
figurera på bilden med din farfars
bygge?

Vad har ni för snödjup i Eksjö? Här
i Osby ligger vid pass 2-3 dm. Och
så hade vi 16-17 grader kallt i natt.
Brrrr!
Ebbe

A0124
Te6 - e3

Blir nog ganska utdraget, detta.

Menar du bilden från 1911 där man
bygger lolängan? Men där finns
bara min farmor och inte kan man
säga att hon liknar Michelle? Eller
menar du någon annan bild? Tittade
just på nätet efter bilder på Michelle
och det var gott om dem!

Som kallast har vi haft -21.
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Snöskiten ligger i drivor, men i
medeltal är det väl ca 40 cm. Jag
eldar i kaminen varje dag, morgon
och kväll.
/alf

E0124
Tc1-a1.

Av vår korrespondens framgår, att
vi avhandlade faster Edla redan
051002. Du utlovade då ett foto av
hennes vackra dotter Elsa, men det
glömde du.

Jo, det verkar bli ett utdraget parti.
Men vi kan börja på ett nytt, om du
så vill.
Ebbe

A0125
Td7 - d4

Jodå det är mycket man glömmer.
Men redan 051002??? Det tog mig
en stund att reda ut att det betydde
2000-05-10, mail nummer två den
dagen. Och jag hade glömt Edla.
Visst sitter hon där tillsammans
med sin mor, och visst lovade jag
att ta fram ett foto på min kusin
Elsa.

Så jag letade efter kortet men
hittade bara gamla inscanningar.

Så här är lite sex-års-glömske-
reparation. Ett utklipp av Edla med
moder och en bild som visar vackra
Elsa, här tillsammans med morbror
Kalle, som numera är död. Bilden
lär vara tagen då min syster gifte
sig.

Du måste ha suttit och bläddrat i
alla dessa hundratals sidor. Även då

talade du om Michelle fast du var
inte säker på stavningen...
/alf

E0125
g2-g3.

Bilder från svunna tider fascinerar
mig. De sätter fantasien i rörelse.
Hurdant kom livet att gestalta sig
för Edla? Vet du något om det?
Ebbe

A0126
c7 - c5

Edla? Hon gifte sig med en
lantbrukare Eriksson, som bodde
utan för  byn  Ludvigsborg -
åtminstone när jag växte upp. Hon
dog i någon sjukdom strax efter att
dottern Elsa var född. Och Eriksson

gifte om sig och fick fler barn, bl a
en dotter som hette Mariann. Vi
umgicks sällan - dock minns jag att
vi var där på kalas någon gång då
jag var i folkskoleåldern. Jag tror att
Elsa var 5- 10 år äldre än jag.

Gamla bilder? Jag vet inte vilka jag
visat dig från min samling - och jag
vet inte heller om du är intresserad
av min släkt. Men här är i alla fall
ett gammalt foto från 1920-talet -
inte särskilt bra - som visar min
morfar och mormor och deras elva
barn. Min mor är näst äldst, hon
står som nummer två från höger i
bakre raden.

Dom var allt lite vilda, dessa rövar-
ättlingar från Hallandsåsen....elva
ungar..!
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Är du intresserad av fler (bilder)?
/alf

E0126
h3-h4.

Elva ungar (varav ett tvillingpar?) -
inte dåligt! Var det vanligt vid den
tiden, att ha så många barn? Hur
många av dem är ännu i livet? Då
har du väl också många kusiner?
Kontakt? Vad sysslade din morfar
med? Man kan se, att du är lik din
mor - som i sin tur är lik sin
mamma.
Jo, jag ser gärna på fler bilder.

Såg du Vetenskapens dunklare värld
i kväll? Intressant. Men vilka
kusliga framtidsvisioner!

Ä v e n  d o k u m e n t ä r e n  o m
Kårhusockupationen var intressant.
Resultatet var frustrerande. Tänk
om man hade kunnat kanalisera allt
detta glödande rättspatos på ett
vettigt sätt!
Ebbe

A0127
Td4 - a4

Jo, jag såg den vetenskapliga
dunkelheten. Och jag mindes en
annan katastroftid - det är väl
tio-femton år sedan. Då handlade
det om försurning, om hur skogarna
skulle dö och göra landet till en
öken. Jag minns bilderna och jag
minns rösterna.

Det som förvånar mig lite var att
man inte nämnde ett ord om

lösningen på problemen i går. Nu
såg jag inte hela programmet så det
är kanske därför jag inte hörde
ordet elektricitet.

EL har en negativ klang - logiskt
med tanke på människans dumhet.
Men  t ä n k  d i g  det t a :  Al l
uppvärmning sker med el. Alla bilar
drivs med elmotorer. Då återstår
flyg, där det för närvarande är
omöjligt att använda el.

Varifrån får man EL? Från
kä r n kr a ft ver k ,  va t t en kr a ft ,
värmeverk, där man kan ta hand om
föroreningar - över huvud taget
tillverkar man EL på alla vettiga
sätt. Och man skickar energin per
tråd, som är det enklaste och
billigaste sättet. Men bilarna? Det

finns redan nya konstruktioner för
batterier, lättare, kraftfullare och så
småningom billigare.

Så skall man spå om framtiden,
skall man nog hålla sig till en tioårs
period - detta för att den tekniska
utvecklingen går så fort.

Så - om femton år finns det många
fler kärnkraftverk. De flesta bilar
går på el. Katastrofen får vänta.
Men det kommer nya larm, vänta
bara.

Sen letade jag efter gamla kort. För
ett par dagar sedan hittade jag
några i datorn och tänkte: Där finns
några... Och nu kan jag inte hitta
dom igen. Det får bli en annan dag.
Nu skall jag se på Mozart.
/alf

E0127
Det är svart vinst. Så nytt parti:
e2-e4.

Nu ska jag återgå till Mozart.
Ebbe

A0128
e7 - e5

Ett mycket gammalt kort med kända
personer. Den lille parveln är min
far och de vuxna är från vänster
min farfar, Anders Nilsson och
Möllar-Anners. 1902 föddes min far
- hur gammal är han på denna bild?
Kanske mellan 7 och 10? Bilden är
tagen ungefär vid infarten till

Internet mail Ebbe - Alf januari 2006

crim/mea9902.dtp

8



Bondemölla. Granen i bakgrunden
fanns där när jag växte upp, fast
mycket större. Kalhygget till vänster
var vid samma tid en hög granskog.
Vad gör dom? Någon gång mellan
1911 0ch 1914 började man bygga
den stora lolängan och samtidigt rev
man den skruttiga byggnaden i
bakgrunden. Och allt timmer skulle
sågas upp för hand. Så här sågas
och bilas.

Jag minns de gamla lustiga yxorna
som fanns kvar i min barndoms
mölla, med breda blad och ganska
korta skaft. Bödelsyxor var nästan
likadana, men de hade längre skaft.
Ibland gick det snabbare att hugga
en granstam till en bjälke än att
såga.

Men inte har de sågat allt för hand?
Troligen bara vissa delar och
stockarna som ligger där är nog ek
s o m  s k a l l  a n v ä n d a s  v i d
grundläggningen.

Vad gör min far? Han håller en
vinkelhae i handen och troligen har
han fått i uppgift att kontrollera att
bjälkarna blir vinkelräta.

Både min farfar och min morfar var
mjölnare. Båda hade kvarn, farfar
för vatten och morfar för vind. Men
när elen kom byggde han nytt och
drev hela kvarnen med en stor
elmotor. Den gamla vädermöllan
sprängde dom i luften så bitarna
spreds över nejden. Jo JO...

Många filmer i kväll.
/alf

E0128
Sg1-f3.

Ännu en intressant bild. Har du
fler?! Man bilade alltså stockarna,
vllket nog krävde sin man. Vad är
det för ett hjul, som sticker upp
emellan din farfar och Anders
Nilsson?

Du missade väl inte Mozart-filmen i
kväll? Underbar.

Idag har jag i bladet läst om det
kinesiska horoskopet (Feng shui) för
2006 (Hundens år).

Som Apa lyder ditt horoskop: “Kom
ihåg att du saknar skyddsängel i år.

Lyckosam riktning är sydväst.
Olycka i nordöst. Det är ett
fantastiskt bra år att gifta sig på.
Giftermål kan skingra den gömda
dåliga energin, som finns i hundens
år (2006). Betygsutsikter, fem(5) är
bäst: Karriär 2, Hälsa 1, Pengar 1
och Kärlek 2.

Som Tupp är mitt horoskop litet
roligare: “Alla tre turstjärnorna är i
gynnsamma positioner. Därför sägs
det att Tuppar är välsignade av en
armé av stjärnor. Flyg, flyg så långt
du kan! Var försiktig när du äter
kyckling och annan fågel.” (En
hönsgård hade väl inte varit helt fel
i sammanhanget).

Betygsutsikter: Karriär 4, Hälsa 4,
Pengar 4 och Kärlek 3.

Hur var det: tror du på horoskop?
Det här synes i varje fall vara rent
nonsens.
Ebbe

A0129
Lf8 - d6

- ett drag som inte finns i några
böcker. Det verkar ganska svagt...

Det andra hjulet på en tvåhjulig
timmervagn döljs nog bakom min
fader, tror jag. Det måste vara en
vagn, och det andra hjulet kan
också finnas bakom Möllar-Anners.

Jo jag har fler kufiska bilder, bl a en
med en mystisk figur - den kommer
en annan gång.

Nej, jag spelade in filmen Amadeus
- skall se den senare. I dag har det
varit Brukspatrondag.

Jag vet inget om kinesiska horoskop
och på vilka teorier de grundar sig.
Men  al l t  som redovisas i
veckotidningar och kvällspress är
för det mesta ren gallimatias, lögn
och förbannad dikt? (alldeles för
fint ord!).

Som du vet tror jag inte på
någonting, men finner allting
möjligt - med olika grad av
sannolikhet. Det du beskriver verkar
vara nonsens.

När det gäller astrologi, som
grundar sig på en människas exakta
födelsetid i relation till de

gravitationsfält som omger vårt
solsystem, så vet jag en hel del.
Dock är det inget som det finns
anledning att tala om.
/alf

E0129
Lf1-c4. Det hade du inte väntat dig!

Det är en sak jag undrar över: vem
höll i kameran? Eller rättare vem
ägde kameran? På 1910-talet var väl
kameran inte precis var mans
egendom. Men kanske din farfar
hade förvärvat en vid sin vistelse i
Amerikat.

Denna vinterkyla. Den liksom
förlamar mig. Känner mig klen och
skör.
Ebbe

A0130
Sb8 - c6
Nej, det hade jag inte väntat mig..

Jag tror inte att farfar hade kamera,
även om det är möjligt. På den tiden
fanns det kringresande fotografer
som plåtade allt de kunde få tag i.
Men det verkar onekligen som om
d e t  f a n n s  n å g o n  i
bekantskapskretsen som ägde en
kamera och som kunde lämna över
de färdiga bilderna. Proffsen tog
betalt och det var mest hus och
gårdar de fotograferade. När jag
växte upp kom ibland släkt på fars
sida och hälsade på, Rosbergs från
V e t l a n d a .  D e  v a r  j u s t
proffsfotografer som levde på att
resa ikring och föreviga hus och
människor.

När jag berättade för barnen i
Fridas klass i Skogås om hur det
var att vara liten på “stenåldern”,
hade jag med mig en uppförstorad
bild av den du ser här. Den
spontana reaktionen var: -Ett
spökhus!

Bilden är tagen efter1914, för man
kan se att lolängan är färdigbyggd,
men  in te senare än  1925.
Boningshuset ser lika risigt ut som
det gjort hela tiden. Farfar hade
pr i n ci pen  a t t  för s t  sku l l e
ekonomibyggnader göras i ordning -
sen och sist skulle det bli
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boningshus. Och han hann heller
aldrig med det - det blev hans son
som byggde nytt.

Det som är märkligt med denna bild
ser du på detaljen. Vad är det för en
mystisk krympling som står framför
vagnen? Ett barn? Vad håller han/
hon i handen? En kulspruta? Och
ligger det inte ett djur av något slag
bakom högra framhjulet?

Tänk om man haft de där
fantastiska programmen de har på
TV, där de kan fixa till gamla
otydliga foton hur fint som helst!
/alf

E0130
d2-d3.
Är din farfar en utav de fyra
männen på bilden? Den lille parveln
ser onekligen litet lustig ut. Men

bilden är ganska otydlig.

Kollade på Guldbagge-galan ikväll.
Det där filmfolket verkar ha roligt.
Ebbe
Hej igen!
d2-d3: den här öppningen har jag
misslyckats med ett flertal gånger.
Hoppas du ursäktar om jag ändrar
till: d2-d4.
Ebbe

A0131
OK. e5 x d4
Ingen av gubbarna är min farfar så
vitt jag kan se.

Hittade ett kort på lärare från
Realskolan. En del kände jag igen
men inte alla. Men du har väl gott
om gamla kort på dessa personer.

På tal om annat - hur kan någon tro

att man skulle kunna göra vanliga
överenskommelser med dessa
muslimska töntar som bränner
flaggor och fordrar ursäkter för
några bilder på deras löjliga profet?
Och media som gottar sig över
uppståndelsen....

Man kan bli deprimerad för mindre.
/alf

E0131
Sf3xd4.

Du glömde väl att bifoga bilden av
lärarna?

Jo, nu har man klantat till det så in
i bänken, att vi fått ett “Slödder i
vapen”. Och det beror inte på att
araberna är födda onda.
Ebbe
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