
Internet mail Ebbe - Alf oktober 2006
A061001
Le7 x f6

Jaha, men det brukar bli kul resultat
om man bortser från bristande
förmåga.

Jag kollade lite på nätet om
Victoriasjön och Nilabborre,
mardrömmen, - som vanligt finns
det massor med olika divergerande
åsikter. Filmen Darwins mardröm
har resencerats i bl a Flamman.

Jag väntar på dina åsikter.

Själv arbetar jag med det vanliga
och det är inte så mycket att säga
om.
/alf

E061001
Sf3-d2.

Jo, idag kom vi iväg till Österlen
och Kivik. Vädret var förtjusande.
Först var vi i Äpplets Hus, själva
Kärnhuset, och köpte ett flak da
Vinci samt diverse sorter av muster,
krämer och soppor. Sen for vi
vidare till hamnen: satt vid
strandkanten i solgasset och drack
termoskaffe med mackor och bullar.
Avnjöt även en cigarett. Därefter
gick vi att betrakta den enorma
tavlan av 70 000 äpplen (Inger hade
tyvärr glömt kameran hemma). Vid
ett av gatustånden inhandlade vi en
liter rapsolja, 10 kg James Grive
samt litet annat smått och gott.

Så var det dags för det stora
äppelköpet. Vi for till en tant som
vi brukar besöka och inhandlade två
lådor Cox Orange á 10 kg (en
kartong dock till Evy, en kollega till
Inger), en låda Cox Pomona á 10 kg
samt 5 kg päron. Allt kostade 10 kr
kilot.

På hemvägen besökte vi Evy och
Tord i deras sommarstuga i Yngsjö.
Mera kaffe. Vi var dock hemma
redan vi sju-tiden. Och vi hade
fångat ännu en bra dag.

Det är sent och jag är ganska trött
och sömnig. Victoriasjön får anstå.
Ebbe

A1002
Sg6 - f4

Du har det bra, du. Många fångade,
bra dagar. Det är länge sedan jag
var nöjd med någon av mina dagar.
Men det blir ett naturligt tillstånd,
som man bara kan acceptera.

Vad gör ni med alla äpplen? 10 kilo
hit och 10 kilo dit - det blir mycket.
Har ni speciell källare att förvara
frukten i? Eller är det sorter som
klarar sig länge ändå? Cox orange
köpte min mor - hon tyckte det var
de godaste som fanns.

Nu skall jag strax se på Hem till
byn. Måste lägga mig en stund
innan för att dämpa bråcket.
Beställde ett bråckband idag för
600:-. Kanske det kan lindra.
/alf

E1002
Sd2-b3.

Vi äter de flesta äpplena naturell s a
s. Många går också till mos och
kräm.

Jag är inte så förtjust i Hem till byn.
Särskilt boven är så osannolik.
Ebbe

A1003
Som du ser har jag gjort ett drag för
dig:
Sf4 x d3
Dd1 x d3 Dd8 - e7

Jag ser på Hem till byn därför att
det är och har varit ett unikt
tidsdokument bl a för de
skådespelare som ingår. Och
skurken finner jag inte alls
osannolik. Det finns många exempel
på människor som är bottenlöst
onda och obegripliga för normala
människor. Annars finns det väl
mycket annat som kan vara
tveksamt. Har du inte sett några av
de tidigare avsnitten?
/alf

E1003
Sb3-c5.

Nej, jag inte sett de tidigare
avsnitten av Hem till byn.

Var det du, eller Göran Möller, som
rekommenderade boken En man

utan land av Kurt Vonnegut? Jag
har den nu i beställning hos
AdLibris till det facila priset av 118
kronor.
Ebbe

A1004
Ld7 - c8

Jaha, har du inte sett Hem till byn
sedan 30 år tillbaka, då är det
kanske inte meningsfullt att se de
sista avsnitten. Men serien är ett
unikum:

En dramaserie som går i över trettio
år och som dessutom har samma
skådespelare i rollerna hör inte till
vanligheterna.

http://www.labyrint.nu/
text.asp?id=3665

Det finns andra serier som jag
minns med glädje - dit hör
Hedebyborna. Ofta är det så att
TV-serier som bygger på böcker av
riktiga författare blir bäst. När jag
försöker se serier i dag blir jag
oftast besviken - det verkar vara ett
hantverk där man följer vissa regler
för att hålla spänningen vid liv. Och
jag är så trött på dessa polis/
maffia/seriemördar-serier, som bara
framhåller våld och grymheter. Ta
Sopranos, som behandlar maffian
som en normal företeelse i ett
samhälle. Vad man inte förstår är
hur den påverkar toleransen för våld
och ohederlighet. Jag vägrar se
sådant.

Men med mina åsikter känner jag
mig mycket ensam - jag minns
diskussioner om Robinsson,
Farmen, m fl, där jag hävdar att de
är skuld till den omfattande
mobbning som nu förekommer, men
där nästan ingen håller med.
/alf

E1004
Tf1-e1.

Nej, jag tror inte, att du är mycket
ensam om dina åsikter i de här
fallen: jag och många med mig kan
säkert instämma.
Ebbe
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A1005
0 - 0

Jaha, då har du tydligen ändrat åsikt
i vissa fall när det gäller
humorprogram. Jag vill minnas att
vi hade helt skilda åsikter om en
scen där en dataexpert mobbade en
person som hade problem med
skrivare..

Du tyckte den var oförarglig och jag
blev mycket illa berörd.

Det är ingen bra dag idag för min
del - har inte lust att göra något
alls.
/alf

E1005
Sg3-f5.

Hur jag än kryster mitt minne, så
kan jag inte erinra mig en
dataexpert som mobbar en
problematisk person. Vad syftar du
på?

I morgon flyttar ett nytt gäng
(kälkborgare?) in på Rosenbad. Det
är litet spännande.
Ebbe

A1006
De7 - f7

Här skall du få lite hjälp för det
krystade minnet:

I mars 2004 - den tjugoandra -
angrep jag kvarteret Skatan och du
svarade så jag drog slutsatsen att vi
inte alls hade samma åsikter om
humorn i programmet. Där du såg
oförarglig, absurd komik såg jag
förtäckt uppmuntran till mobbning.
Jag minns att jag diskuterade
samma program med Pia och hon
kunde heller inte förstå vad jag såg
i det hela.

Därav min slutsats och känsla av
ensamhet i hur man uppfattar
TV-program.

Gänget som flyttar in verkar vara
väl förberett, kompetent och smart
sammansatt. Fredrik R stiger i mina
ögon - bl a för att han övertalat
Bildt att ta utrikesdelen.
Motsättningarna där har varit stora
hittills. Vissa kritiker anser att det
är ett genidrag, och jag är böjd att

hålla med. FR verkar ha en stor
förmåga att samarbeta och
sammanfoga stridiga viljor. Kanske
kommer han att utvecklas till en
verklig statsman.

Du sålde Opcon med förlust. Hade
du väntat till i dag hade förlusten
blivit mindre - priset är nu 48:-..
Fast jag förlorade antagligen mer. I
dag har börsen åkt berg-och-dalbana
av någon anledning. Det har varit
riktigt roligt.
/alf

E1006
Sf5-g3.

Jag har läst i “protokollet” men kan
inte finna någon sketch med en
dataexpert som förnedrar en person
med skrivare. Har heller inget
minne av den. Kan du berätta den i
korta drag?! Men titta gärna på
“skatorna” igen! De skojar faktiskt
mest med sig själva.

Jo, det ska bli intressant att se hur
Alliansen ska hantera moder Svea.
Socialdemokraterna mår nog bara
bra av 4 år i opposition. De verkar
trötta och har tappat stinget. Inte
mycket med vare sig socialism eller
demokrati. Ska vi ha
marknadsekonomi, så är nog de
borgerliga bäst på det. Men risken
är stor att de sociala klyftorna ökar.
Och någon genomtänkt miljöpolitik
tycks man inte heller ha.

Josef Stalin hade en egen(?) syn på
det här med val: Det har inte så stor
betydelse att folk går och röstar. Det
väsentliga är vem som räknar
rösterna. Det är en insikt som lever
än idag på sina håll.

Fick ett nytt Eustonia-brev idag från
Sven Anér. Han har funnit ännu
mer häpnadsväckande material.
Ofattbart att inte myndigheterna och
media reagerar! Nu har i alla fall
Lars Ångström, avgående
riksdagsledamot för Miljöpartiet,
gjort en anmälan till RÅ och pekat
på mångahanda brister och
oklarheter i utredningsmaterialet.
Får se om det är någon stake i RÅ.
Det råder nämligen en utbredd, feg
tystnad vad gäller Eustonias
förlisning.

En annan som också är mycket
upprörd, är Björn von der Esch,
avgående riksdagsledamot för
Kristdemokraterna. Han skriver i
Eustonia-brevet bl a: ” Bofors-
affären, Palme-mordet, Osmo
Vallo-misshandeln och nu
Eustonia-katastrofen är några av de
rättsfall som myndigheterna med
politikernas goda minne låtit förbli
ouppklarade. Detta tysta
samförstånd genomsyrar idag det
politiska arbetet och är en
förutsättning för att riksdagsarbetet
löper så friktionsfritt som det gör.
Nationella skandaler begravs under
tystnad med oppositionens
samtycke. Kvar blir en rättsstat i
upplösning. - - - - Regeringsskiftet
skulle kunna innebära en vändpunkt
i det avseendet, men osvuret är bäst.
Det är faktiskt samma partier, som
idag fått makten, som hade den
1994 då katastrofen inträffade. - - -
--

De politiska turerna, från löftet att
lyfta fartyget till att bädda in det i
betong är så hårresande att det än
idag är svårt att föreställa sig det
osannolika hyckleri som politikerna
enades om att motivera besluten
med. - - - -

Lika avskyvärda är dagens
motiveringar till varför man
förhindrat klarläggande av
olycksorsaken. - - - I fallet Eustonia
har staten svikit sin plikt.
Rättsvårdande instanser som t ex
JO-ämbetet förhåller sig passiva. En
domare med högsta renommé visar
sig ha förstört avgörande
bevismaterial -- - - - Filmmaterial
med avgörande bevisvärde har
manipulerats och t.o.m. bränts upp
av konsulter som regeringen anlitat
osv. Politiker över alla partigränser
tiger och samtycker.

Att i riksdagen på nära håll ha följt
denna erodering av rättsmaskineriet
i fallet Eustonia och veta det inte
utgör ett isolerat rättsfall - det
skapar djupt tvivel på rättsstaten
Sverige.”
Ebbe
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A1007
Lf6 x d4

Läste du inte hur du beskrev
sketchen den 23/3 04?

Ta sketchen där Johan Glans ska stå
i en ruta med byxorna nerdragna
och på ett övertygande sätt
lovsjunga den serietidningsläsande
mannen. Det är skrattretande
absurt! Ett av komikens mest
praktiserade grepp. Ingen tänkande
människa förknippar väl denna
fiktion med något slags verkliget.

Kommer du ihåg?

Glans är mannen som har problem
med skrivaren - han måste få
arbetet färdigt. Den
seritidningsläsande mannen är
dataexperten som spelar mobbaren
som - för att hjälpa till - gång på
gång förnedrar och tvingar Glans
till att strippa och utföra andra
löjliga saker.

Detta är exakt vad som händer på
arbetsplatser, i skolor osv, där
makthavare utnyttjar sin makt - ja,
naturligtvis i andra varianter.
Kanske är det icke tänkande
människor som inte ser kopplingen
mellan verklighet och teater eller
som aldrig har sett en viss
verklighet och därför inte kan förstå
sambandet.

När Göran Persson har avgått i
mars nästa år - då kommer floden
av negativa kommentarer att växa.
Just nu håller man inne med vad
man tänker, men vänta bara.

Jag hoppas att alliansen klarar den
här perioden med äran i behåll - i
motsats till GP & komp.

Den senaste skrattretande skandalen
är mannen som raderade loggen
över alla telefonsamtal. Det är så
genomskinligt, så jag begriper inte
hur reportrarna kan hålla sig för
skratt. Men nomenklaturan är väl så
van vid att hyckla och ljuga....
Hoppas det blir bättre.

Det finns ju fler som inte är nöjda
med Eustoniaaffären. Kanske kan
trycket från flera håll bli för stort,

och kanske kan den nya regeringen
bidra med något positivt.

Jag läste lite mer av vår
korrespondens 2004. Där förklarade
jag vad jag ansåg om Sverige som
rättssamhälle efter den tidiga
lärdomen i Hörby tingsrätt.
Respekten har inte blivit större med
åren - jag håller med herr von der
Esch.
/alf

E1007
c3xd4.

Jag har fortfarande inte riktigt
lyckats att få skatan-scenen på
näthinnan. Men dock en klarare
bild. Du skriver: “Detta är exakt vad
som händer på arbetsplatser . . . ”
Visst, men det är ju precis det som
Skatan vill tala om i en absurt
komisk form, som ska få skrattet att
fastna i vrångstrupen!

Jag har alltid imponerats av Göran
Perssons retorik; han vet verkligen
att lägga sina ord. Men häromdagen
vid ett slags avskedsintervju
trampade han i klaveret, menar jag.
Den nyblivne godsägaren lär ha
sagt: Jag har alltid drömt om att äga
skog. Nå, inte så underligt: så
tänker nog de flesta svensson (man
är ju sig själv närmast). Men som
ledande representant för ett parti,
som vill gälla för att vara
socialistiskt och demokratiskt, borde
han i stället ha sagt: Jag har alltid
drömt om att tillsammans med
andra vandra i en skog, som vi äger
gemensamt.

Nej, jag litar inte på politikerna.
Vem kan göra det efter att t ex ha
läst inlägget av Björn von der Esch.
De senaste valen har jag röstat
blankt. Jag känner mig inte hemma
i något läger. Men jag kan utmärkt
väl förstå synpunkter ifrån såväl
höger, vänster som mitten.
Tillvaron är komplex.

Hur röstade du själv, om man får
fråga?

Du missade väl inte Vetenskapens
värld senast? Den behandlade
historien om världens mest kända

ekvation: E=mc2. Mycket
intressant! Människan upphör
aldrig att imponera och fascinera.
Fortsättning följer i ett andra
program. Du har väl läst boken med
samma namn av David Bodanis?

De religiösa friskolorna är på
tapeten igen. Jag förstår inte varför
staten ger bidrag till dessa. Det
betyder mindre resurser till den
kommunala skolan, som riskerar
utarmas. Segregationen ökar, vilket
man i andra sammanhang säger sig
vilja motverka. Etc. “Söndra och
härska” - är det fortfarande
melodien? Vill det sig riktigt illa,
kan det i förlängningen urarta i
religionsfejder.

Se gärna på Skatan i kväll kl 21.00
på TV1!
Ebbe

A1008
Ja, om de verkligen vill slå min
löpare med bonden så drar jag
Df7 x f2!!!
Men om du lekt slumrande
Homerus så får du gärna göra om
ditt senaste drag. Väntar med hela
listan tills du betämt dig.

Arbetsplatser för vuxna är en sak.
Du glömde skolan och hur
ungdomar reagerar på dylik humor.
Är du inte minsta orolig över den
skit som sänds i TV? Det är ju inte
bara sk humorprogram som ger
pinsamma exempel på försåtlig
förnedring - de flesta dokusåpor går
ju också ut på att förnedra, tala illa
om, negativ fokusering, osv.
Åtminstone är det så jag uppfattar
det hela när jag försöker se på TV.
Gillar du IDOL? Men varför bry
sig? Nätet är fullt med tjusiga filmer
- de flesta om våld och misshandel i
mobilkemerornas tidevarv. Nästa
steg är naturligtvis riktiga mord.
Kanske når vi ner till romartidens
moral.

Eller jag har kanske helt fel. Allt
blir bättre och bättre. Mindre
brottslighet, färre våldsdåd, mindre
mobbning i skolan - allt tackvare
god påverkan från våra medier.
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Tänk jag har aldrig kunnat beundra
enskilda egenskaper hos människor.
Jag har alltid uppfattat en
intelligent människa, skicklig talare,
men med dålig eller usel karaktär
som något negativt. Jag har svårt att
inte se helheten. Visst var Hitler en
gudabenådad talare och visst var
han duktig på att fixa
arbetslösheten, men...

Göran Persson är också den förste
som brutit mönstret för god ton
genom att inte gratulera Reinfelt till
segern. Tom Olof Plame gjorde det
en gång, även om det skedde sedan
han lugnat ner sig lite efter
förlusten och begrep hur det skulle
uppfattas.

Jag röstade på Folkpartiet därför att
de drev frågan om att bygga ut
kärnkraften och därför att de för en
skolpolitik som är värd namnet -
åtminstone i teorin.

Jo jag ser på Vetenskapen och retar
mig på den usla musiken som måste
ligga i bakgrunden och dominera
om det någon gång skulle vara plats
för tystnad. Boken av Bodani står på
hyllan och jag har läst den
noggrant. Det som är mest
intressant numera är de nya
upptäckterna om RNAs förmåga att
ändra egenskaper i cellerna - något
som man trodde var omöjligt för en
tid sedan. Och jag ser fram mot mer
kunskap om mörk energi och
materia, kunskap om fält och
strängar.

Skatan? Nej, jag läser hellre.
/alf

E1008
Den löjliga förklaringen är att
Damen skymde Tornet. Jag såg helt
enkelt inte Tornet ifrån min låga
sits i soffan. Jag får naturligtvis ge
upp partiet, ingen idé att fortsätta.
Men om du så vill, kan jag ändra
draget till Dd3-f3.

Jag ser inte programmet Idol, så jag
har ingen uppfattning.
Överhuvudtaget undviker jag/vi
dylika program och sådana med
mycket våld. Det kan inte ha
undgått dig, att vi är många, som i

likhet med dig, oroar oss för det
myckna våldet i TV-rutan. Vad
gäller Skatan vill jag upprepa vad
jag sa i mitt förra mail.

Men än större fara sägs dataspelen
utgöra. I dem får man själv delta i
skjutandet och dödandet. Det saknas
inte förklaringar till detta av mycket
cynisk art.

Förslaget att bygga ut kärnkraften
köper jag inte. Därför att:

- Problemen är olösta vad gäller det
radioaktiva avfallets förvaring och
slutförvaring.

- Uran är en ändlig resurs som
kommer att ta slut. Uranbrytning är
dessutom förödande för miljön.

- Kärnkraftverken kan bli lockande
mål för terroristattacker. Go´natt!

- Kan man lita på tekniken till
100%? Kan man lita på den
mänskliga faktorn till 100%? Nej!
Ebbe

A1009
Vi får vänta med schacket några
dagar. I dag var jag på
ögonmottagninen vid 13:30. Blev
undersökt och fick meddelandet att
jag skulle omedelbart transporteras
till Linköping för operation av
höger öga - näthinneavlossning.
Taxin är beställd till 17:30 så jag
har lite att ordna innan. Jag hör av
mig när jag kommer hem igen.

Vi forsätter på partiet med din dam
på f3.
/alf

A1013
Df7 x f3

I går kom jag hem igen men var för
trött för att börja med mail.
Förhoppningsvis har operationen
lykats - det skall gå 14 dagar innan
allt är stbiliserat. Om det är många
stavfel beror det på att jag hela
tiden skall titta neråt för att
läkningen skall gå snabbare, så jag
ser inte vad jag skriver.

Mer en annan gång.
/alf

E1013
g2xf3.

Jag började bli orolig och hade just
tänkt ringa dig. Nå, nu är du
hemma igen och operationen har
förhoppningsvis lyckats. Var den
lika läskig som det låter? Jag ryser
vid blotta tanken, att någon ska gå
in med vassa instrument i mitt öga.

Du har aldrig talat om ögonbesvär
tidigare. Hur märkte du, att det var
något galet med näthinnan?

Men bry dig nu inte om att besvara
mina frågor, förrän du kan skriva
utan besvär!
Ebbe

A1013-2
Ld4 x c5

Livet blir väldigt tråkigt när de
vanliga cirklarna rubbas. Ingen
starköl, ingen cigarr, - och så måste
man i görligaste mån gå med
huvudet böjt som om man bad böner
hela tiden - med näsan pkande ner
mellan fötterna.. Man kan läsa
förstås och det gör jag. Detta
tillstånd skall visst vara i 14 dagar.

Nå, nu kan jag dricka och röka igen
men känner inte för det.

Ta det lugnt och skaka inte för
mycket på huvet. Man vet inte när
näthinnan lossnar ocg det är inte
roligt alls.
/alf

E1013-2
Kg1-g2.

Men hur märkte du att näthinnan
lossnat? Och hur upplevde du
operationen?

Förresten, har du börjat röka igen?
Ebbe

A1014
e6 - e5

Svarar en annan gång. Mår inte bra.
/alf

E1014
Lc1-e3.

OK, jag förstår. Vi kan ju nöja oss
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med schackdragen, tills du känner
dig bättre. Har f ö just inget nytt att
förtälja.
Ebbe

A1015
d5 - d4
/alf

E1015
Le3-d2.
Ebbe

A1016
Lc8 - e6

Första veckan i oktober upptäckte
jag plötligt - när jag kollade
komponenter genom lupp - att det
fanns en otydlig skugga i nedre
vänstra delen av högra ögat. Och
det hjälpte inte att göra luppen ren!
Så jag bestämde att ringa
ögonmottagningen på måndag den
nionde. Blev undersökt och skickad
till Linköping som du vet. Det var
näthinneavlossning och skadan
måste opereras. Detta skedde efter
ytterligare undersökningar ( som
inte var så roliga) på onsdagen
under narkos. Så jag vet inget annat
än att jag vaknade och hade ont i
ögat.. Fick veta att det berodde på
operationen som man ansåg lyckad.
Skavet orsakades av att man sytt -
men jag vet inte var.Smärtan
försvann efterhand. Ögat fungerar
nu så att jag ser en skvalpande
strimma ljus otydlighet - lite olika
hur jag håller ögat. Det skall bli
bättre och bättre under 2 - 3 veckor.
Jag skall sova på magen med huvet
frittsvävande - löjligt! Detta för att
gas och vätska i ögat skall lägga sig
på lämpligt sätt för läkning av
näthinnan.

På torsdagen undersöktes jag av dr
Wrigstad, som var tveksam till att
släppa hem mig eftersom trycket i
ögat var för högt - 43 nånting. Jag
fick drppar i ögat och vid tolvtiden
hade trycket sjunkit till 36, så han
släppte mig med recept på fyra
sotrters ögondroppar och ordnade
tid i eksjö i dag 08:40 för test av
trycket. Det var nu helt normalt
enligt en vitrockad person - 16, som
är ett idealvärde.

Skrivet med ett komma två (1,2)
ögon på tangentbordet med en trolig
massa stavfel och totalförvirrat
sammanhang - får inte stirra för
hårt på skärmen.
/alf

E1016
Sg3-e4.

Nejdå, jag la inte märke till ett enda
stavfel.

Usch, det lät inte roligt. Jag blev
faktiskt litet illamående av att läsa
om det. Jag är sån. Inte för att jag
svimmar direkt av att se blod, men
jag är något i den vägen. Minns
ex-vis från studenttiden i Lund: vi
satt i korridorens sällskapsrum och
en medicinman berättade om en
nyligen timad operation. Jag kände
att jag började bli illamående och
gick in på mitt rum. Men innan jag
hann lägga mig på sängen,
svimmade jag och slog huvudet i
sängbordet - och vaknade på kuppen
av smärtan (det kunde ha gått illa
om jag slagit tinningen i det vassa
bordshörnet).

Ett annat tillfälle som jag minns är
när vi vaccinerades mot difteri i
folkskolan: efter att jag hade fått
sprutan vacklade jag ut till
intilliggande klassrum, där jag
damp i golvet; men föll så illa att
jag slog benet hårt i ett bordsben -
och vaknade till igen.

Jag har haft mina idealistiska
perioder. En var när jag beslöt att
bli vapenvägrare: tänkte att om alla
vägrade att bära vapen, skulle det
inte kunna bli några krig - och
någon måste ju börja.

Vid ett annat tillfälle ämnade jag bli
blodgivare. Fattas bara - det måste
väl ändå vara nästintill en
fosterländsk plikt. Käckt anmälde
jag mig vid närmsta
blodgivarcentral. Man hade inte mer
än nätt och jämt tagit fram
instrumenten för att ta ett blodprov,
då jag kände mig illamående och
tydligen bleknade (jag tror att även
sjukhuslukten”söker” mig).
Sköterskan märkte hur det var fatt
och sa: adjö och kom inte hit igen!

Och nu har du blivit fakir och sover
med huvet fritt svävande. Du kunde
ju uppträda på cirkus! (för fan höll
jag på att tillägga; det låter liksom
bättre)
Ebbe

A1017
d4 x c3

Det har varit en jobbig dag. Måste
ta flera pauser i det vanliga arbetet
och lägga mig med huvet fritt
svävande. Nå det är inte så fritt - du
kan prova själv. Ställ en stol eller
pall ca 1 dm från den fria fotändan
på en säng. Lägg en kuffe på
pallkanten och dig själv framstupa
på magen med pannan på
pall-kudden.och hakan vid
sängkanten. Så skall man SOVA
med min operation.

Samtidigt hopar sig alla önskemål
om CAD och brukspatroner. Jag
känner mig nästan jagad. Nå, inte
egentligen.

Du verkar ha det jobbigt med
fantasin - för det är väl den som
spökar? Har man livlig fantasi
räcker det med att föreställa sig
möjliga, obehagliga saker för att de
skall kännas verkliga och då händer
det.

Nej, det går inte längre.
/alf

E1017
b2xc3.

Går det verkligen, kan du verkligen
sova i den ställningen!?

Inger har en kvinnlig kollega, 61 år
fyllda, som också nyligen (drygt en
månad sedan) har blivit opererad
för näthinneavlossning. Även för
henne dröjde det 2-3 veckor innan
hon kunde konstatera en rejäl
förbättring. Så du har ingen
anledning att misströsta ännu.

Hur vanligt är det med
näthinneavlossning? Har du läst
någon statistik ifråga?

Nå, jag har blivit mycket, mycket
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bättre nu på gamla dar: nu tar jag
sänkan utan att darra på
manschetten.

För att inte tala om när jag lät slipa
bort en tatuering på vänster
underarm: blod och hudfragment
smattrade som kulspruteeld, eller
som en hagelskur, på plastduken,
som jag satt bakom (flötet). Den
dumheten har jag nu som väl är
bakom mig.
Ebbe

A1018
Lc5 - e7

Nej, det går ganska uselt att sova på
detta fakirsätt.

Trösterikt att höra att andra blir
bättre. Jag tror att det är ganska
vanligt med näthinneavlossning.
Dagen jag anlände hade man haft
sju operationer - tre läkare kan göra
det. Och på onsdagen var det visst
lika många. Vi var tre pers från lilla
Eksjö den veckan, så troligen är det
vanligt.

En satans dag har det varit med
många misstag tack vare
enögdheten. Det märks ovanligt väl
när man arbetar med BP9.

Nu skall jag läsa en stund - det går
riktigt bra - och sen får det bli
magläge.
/alf

E1018
a2-a4.

Jag förstår inte hur du kan jobba,
och sova, med detta handikapp. Det
låter gruveligt. Gör det ont också?

Nu en fundering av biologisk(?) art.
Du känner till sjösjukan, den som
uppkommer av diskrepansen
emellan intrycken i ögat och
balansorganet i örat. (För att
motverkan den ska man alltså fixera
horisonten med blicken eller
åtminstone se ut över havet)

Kan det månne föreligga andra
dylika diskrepanser emellan våra
sinnesorgan? Kom att fundera på
det, när jag idag lade mig på soffan
för att lindra huvudvärken. I
rummet har vi en gammal

väggklocka från 1800-talet som
tickar väldigt ljudligt. Konstigt nog
hör man sällan detta ljud, om man
inte koncentrerar sig på det (jfr
mjölnaren som vaknar när kvarnen
stannar). Men örat måste ju lika
fullt ha hört och uppfattat det
högljudda tickandet. Det föreligger
således en diskrepans emellan örat
och hjärnan. Kan detta möjligen
skada oss på något vis?

Nu rör det sig ju inte endast om
klockor som tickar, utan det finns
mycket annat oväsen och buller som
vi slår dövörat till.

Säkert kan man finna fler dylika
diskrepanser emellan våra
sinnesorgan.

Vad tänker du om detta? Klart är
väl att den moderna människan
utsätts för fler sinnesintryck än
hennes hjärna (och hjärta?) mäktar
klara av.
Ebbe

A1019
Le6 - d5

Man vänjer sig vid det mesta. Det
går att sova; idag drömde jag tom
med huvet fritt svävande.... och
vaknade av att telefonen ringde.
Nej, jag har bara ont i
ljumskbråcket.

Visst hänger alla sinnen samman
och påverkar varandra. Och inte
bara sinnen. Så fort mitt öga hade
opererats passade inte löständerna
längre. Gommen hade ochså
ändrats.

När det gäller sjösjuka har jag varit
med om att begränsa den genom att
tugga tuggummi - ja det hade gått
lika bra att hålla munnen delvis
öppen. Detta enligt de fiskare som
jag var ute med på en fiskebåt
utanför Falkenberg. Jag tuggade
som en vansinnig och lyckades
hålla kräkreflexerna borta trots
båtens guppande. Däremot har jag
blivit fruktansvärt sjösjuk en gång
då jag somnade i en hydda, som jag
byggt i toppen av en jättgran. Hade
ätit en ordentlig middag och
klättrade upp i hyddan för att vila

middag. De lätt gungade
trädrörelserna fick mig att somna.
Så ökade vinden till halv storm och
jag vaknade av att magen ville bli
av med all mat - och det blev den...

När det gäller ljud är jag mycket
känslig och jag tycker mig alltid
höra och vara medveten om klockor
som tickar. Jag kan absolut inte
somna med tickande väckarklocka i
rummet.

Däremot tror jag inte att de
förhållanden du talar om skadar oss.
Kanske är det varje individs egenart
som i stället går ut på att skydda
oss. I det fallet tror jag på Naturen
och att den då inte är ond.

Du berättade om tatuering och jag
undrade: Var satt detta konstverk?
Vad föreställde det? Varför ville du
en gång ha det och varför ta bort
det? Fick du bedövning? Det verkar
nästan som motorsågsmassakern....-
plastskynke och stänkskydd... HU!

Frågan är hur jag skall orka. Allt
jag kan producera av Brukspatroner
är redan sålt. Tidigare var det
rörmokare som köpte i ental av
RELEK. Men nu är det elektriker
och värmepumstillverkare som
beställer i satser om fem och tio.
Och detta trots att det är den dyraste
styrningen som finns på marknaden.

I morgon skall jag leverera tolv
igen.
/alf

E1019
Ta1-b1.

Var det i Ludvigsborg som du hade
en hydda i en jättegran? Din ålder
då?

Du måste nog försöka varva ner.
Det är bättre att du gör det, medan
du fortfarande kan stå på benen.
Sälj patentet till Relek!

Vad min tatuering föreställde? Ja
det skulle inte konstapeln tro, om
jag talte om´et.

Nå, jag kan säga att den hade att
göra med talmystik.
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Nedan får du en länk, som Inger
fann på nätet. Den tar en stund att
ladda ner, men det kan det vara
värt. Dewey är namnet på
klassifikationssystemet som man har
i angloamerikanska bibliotek.

www.msdewey.com

Denna vackra dam har svar på alla
dina frågor!
Ebbe

A1020
b8 - b7

Det blev lite sent - jag satt och
somnade i stolen ungefär som mr
Bean.

Granhyddan byggde jag i
Ludvigsborg när jag troligen var
12-13 år.

Tack för länken! Jag skall titta på
den så snart jag får tid att ägna mig
åt något angenämt.

I dag anlände ett försök via mail att
sno mitt kontonummer på Nordea.
Kolla här: Har du sett nåt löjligare?
/alf

E1020
Ld2-c1. Du menar förstås b7-b6.

Går det att spåra avsändaren till
“Nordea fraudkampavdelningen”?
Det var något av det klantigaste jag
sett. Du polisanmäler väl?

Fotosyntesen är intressant. Kan den
vara lösningen på världens
energiproblem?

Men finns det egentligen någon
energikris: är det inte bara som olje-
och kärnkraftsindustrierna har hittat
på? Förmodligen finns det hur
mycket energi som helst i sol, vind
och vatten, etc.
Ebbe

A1021
Jaha, vindögd i vertikalled är jag
också. Kan man vara det som
enögd?
Ta8 - d8

Inte lönt att polisanmäla töntbrevet.
Dom har tusentals sådana.

Visst är fotosyntesen intressant - om
man kan använda den för att

framställa el på ett bättre sätt än
vad vi gör nu.

All energi utom kärnkraft kommer
ursprungligen från solen i form av
strålning. Men eftersom vårt behov
av energi är omättligt tror jag att vi
måste lära oss att hantera
solkraften, dvs massomvandling till
energi, själva.

Jag har börjat på en ny serie BP9.
Det värsta med min situation är att
jag aldrig kan vila ordentligt och
bekvämt.. Det går inte med huvet
neråt. Men synen blir bättre och
bättre tycker jag.
/alf

E1021
Lc1-b2. Som du ser är det inte
mycket jag kan göra. M a o snart
dags för ett nytt parti.

Jag går här och väntar på torrare
väder, så att jag kan bli färdig med
trädgården inför vintern. Själv gör
du väl heller ingenting i trädgården
för tillfället? Men du är kanske
redan klar med höstbruket?

Jag har börjat flytta över litet
pengar till Avanzas fonder. Tror du
det är en bra idé?
Ebbe

A1022
Le7 - h4

Nej, trädgårdsarbete hinner jag inte
med och har ingen som helst lust
för det heller.

Pengar till Avanza och fonder är väl
en bra idé. Ser jag på min egen
depå med aktier och fonder så har
den stigit med 20 % sedan
årsskiftet. Zerofonden har gått upp
med 14 % sedan den startade första
juli. I början provade jag olika
fonder, Indien, Guld, Sydamerika
osv men nu har jag gått in för att
satsa på fonder som har mycket låga
avgifter men ändå god avkastning.
En sådan är t ex Skagen Global.

Annars har jag en del aktier på
svenska marknaden, men skall man
ha bra avkastning gäller det att leta
efter vinnare och att köpa och sälja
för att få hem vinster. Annars får

man leta efter bolag med hög
direktavkasning. De jag tjänat mest
på är Ericsson, Arcam, Kungsleden
och Geveko.

Har du tänkt på att i Belgien har
man infört dödstraff för pedofiler,
via frikända mördare? Två män
mördade en pedofil och hans hustru.
Vid rättegången ansåg en enig jury
att mördarna skulle frikännas - tom
åklagaren ansåg att detta var riktigt
eftersom rättsstaten tidigare inte
hade dömt pedofilerna efter deras
gärningar. Men man kan kanske
inte lita på dessa uppgifter i svensk
TV.
/alf

E1022
Te1-e2.

Du har “börjat på en ny serie BP9”.
Vad innebär det? En ny, förbättrad
version?

Idag har vi arbetat styvt i parken
båda två. Och jag är rejält trött. Jag
tror jag ska gå och lägga mig nu
faktiskt. Dvs ovanligt tidigt för min
del.
Ebbe

A1023
Ld5 - c4

En serie i det här sammanhanget är
12 st helt enkelt.

Jojo, det låter nästan som godsägare
G Persson. Arbetar i parken. Fast
han skjuter väl vildsvin i sin park.
Eller kanske moderater.

Annars finns det inget roligt alls att
berätta.
/alf

E1023
Te2-e3.

Som sagt: vår trädgård ser ut som
en park, men vi vill ha en have.

Vem tusan har något roligt att
berätta. Men så klart att jag är glad
över att vara i stort sett befriad ifrån
krämpor.
Ebbe
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A1024
Tf8 - f5

För flera år sedan registrerade jag
domänen agema.se. Det kostar bara
150:- per år, och senare använde jag
den för att göra en egen hemsida
där. Ja - det blevinte så mycket,
bara ett recept och lite bilder från
mitt hus.

I dag ringde det en person och ville
köpa domännamnet för 5-6 tusen .
Nu har jag börjat undersöka
marknaden för domännamn och
hittar de mest häpnadsväckande
uppgifter. Tydligen kan man leva på
att registrera, köpa och sälja
domännamn, precis som man gör
med allt annat - aktier t ex. Killen
som ringde har kanske redan en
köpare som är villig att betala
mycket för agema.se och då kan han
göra en bra affär. Å andra sidan har
jag inte tid att rota i detta.

Hur går det med dina fonder? Jag sa
fel om Avanza Zero - min har gått
up 20 %, inte 14.
/alf

E1024
Se4-g3.

Termen domän kände jag inte till
tidigare. Men jag vet ju så litet
inom det här gebitet.

Jo, jag har börjat köpa och föra över
fonder till Avanza. Men vad är nu
poängen med det? Jag har glömt
vitsen i kråksången.

Betr schackspelandet har jag två
idéer/förslag:

- Om vi återgår till ordningen, att vi
byter färg efter varje parti, skulle
jag som svart tvingas tänka delvis
nya banor, vilket måhända skulle
kunna rubba dina cirklar.

- Jag tar time-out och du spelar
nästa parti med Knut Lundqvist i
Göteborg! Har inte frågat Knut
ännu, men jag tror nog att han är
intresserad. Jag vill naturligtvis vara
med som publik. Vad säger du
om´at?

Hans e-postadress är:
knut@chembio.chalmers.se
Ebbe

A1025
Lh4 x g3

Nja.... om schaket tror jag så här:

Jag har hittills haft hela dagen på
mig för att ordna ett drag. Jag
hinner i olika pauser ändra och
flytta fram och tillbaka , medan du
ofta får mitt drag sent på kvällen
och har betydligt mindre tid på dig
tills du sänder. Och då är du kanske
inte så pigg i huvet som på
morgonen. Jag vill ju hällre spela
med dig och det blir kanske jämnare
om vi fördelar tiden så att jag bara
har lov att avsätta 5 minuter på
morgonen och måste svara med mitt
drag direkt - före 0900. Vi kan väl
prova så, tycker jag från och med i
morgon. Så vänta med att prata med
Knut.
/alf

E1025
h2xg3.

OK, som du vill.
Ebbe

A1026
Lc4 - d5

Det tog fyra minuter.
/alf

E1026
Tb1-e1.

Jag är besviken på Avanza. Deras
depåöversikt är ofullständig och
förvirrande. Idag var den helt
felaktig: saldot slog fel på drygt 10
000 kr.

Mejlade. Jo man bad om ursäkt för
tekniska problem.

Hur mår ögat? Måste du fortfarande
sova på magen? Du säger att ögat
inte smärtar, men känns det inte
konstigt på något sätt? Har synen
blivit bättre?

Du jobbar tydligen mycket med
brukspatroner. Hur lång tid tar det
dig att tillverka en styck? Vad
kostar en patron? Vad är

nettoförtjänsten när du har betalat
materialet? (representerar ej
skatteverket)

Birgit har du inte nämnt på länge.
Mår hon bra nu?
Ebbe

A1027
Td8 - f8 --- tre minuter

Avanza - jag är mycket nöjd för
min del. Har ännu aldrig upptäckt
någon felrapportering.

Ögat är irriterande på olika sätt. Jag
har en känsla av att det påverkar
balansen, att jag har klarare bild om
jag blundar med höger öga (det
opererade). Numera kan jag dock se
på detta öga om jag blundar med
vänster. Gasbubblan är borta, så jag
behöver inte ligga på magen längre.
I går var jag på återbesök och man
konstaterade att näthinnan låg på
plats och att trycket var bra - 17.

Det tar mig ungefär 70 min att
färdigställa en BP9. Nettot blir ca
475:-/st.

Birgit mår förhållandevis bra. Hon
går obehindrat - höftleden är
mycket lyckad. Armleden är inte
riktigt lika bra enligt henne själv.
Hon har problem med utslag, som
troligen beror på den
epellepsimedicin hon tar.
/alf

E1027
Kg2-g1. To the bitter end.
Ebbe

A1028
Ld5 x f3

För första gången på åratal har jag
försovit mig. Det känns som om allt
blivit fel.

I morgon kommer Julia från Malmö
och Tora och Frida från Stockholm
för att umgås här en vecka. Hoppas
att dom inte blir ovänner. Undrar
just hur det skall gå.
/alf
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E1028
Te1-c1.

Hur mycket försov du dig med?
Vaknade du halv 7 i stället för 6?

Dina barnbarn brukar ju leka så bra
tillsammans. Varför är du orolig
den här gången?

Nu ska jag komponera en V75:a.
Ebbe

A1029
h7 - h5

Nej, jag vaknade halv åtta.

Det finns mycket att oroa sig för om
man nu vill det. Men det går inte att
prata detaljerat om det.

Hoppas du vinner!
/alf

E1029
Nu förmår jag inte längre uppbåda
något intresse för det här partiet.
Nytt parti: e2-e4.

Jag minns att du skrev om
barnbarnens förra höstlov i Eksjö.
Tänk att det redan är ett år sedan!
Carpe diem - hjälp!
Ebbe

A1030
Nja, det ser väl inte så bra ut ....
e7 - e5 (0.25 min)

Riktigt så snabbt går inte tiden.

Förra hösten var bara Tora och
Frida här. Att alla
barnbarnsflickorna huserar här
började i våras eller somras - jag
minns inte riktigt och eftersom jag
inte sammanställt våra mail så har
jag svårt att söka snabbt i datorn.

I dag skickar jag tolv BP9 igen. Och
jag tror att dom redan är sålda.

Vad händer i världen? För varje dag
som går känner jag mig mer utanför
på något sätt. Det märks särskilt
mycket när jag hör flickornas prat
om Idol, TV3, märkliga namn på
okända personer, låtar, smink,
kläder, osv.

Jag är redan trött fast klockan är
morgon....
/alf

E1030
Sb1-c3.

Jo visst känner man sig utanför
mycket av det nutida och moderna.
Och när man var ung, kändes det
inte bekvämt med det
gammalmodiga. På så vis har jag
nog alltid känt mig litet som en
främling i tillvaron.

När du förfärdigar en brukspatron:
vari består arbetet? Lödning - eller
vad?
Ebbe

A1031
Sb8 - c6

Skulle jag göra en lista över alla de
moment som ingår i tillverkningen
av en BP9, så skulle jag behöva mer
tid än jag har. Lödning, montering,
jo - och mycket mer. I går hjälpte
Tora till att borra och förbereda
reläkort för lödning.

De flesta blommor har frusit. Vet du
om Änglatrumpeter dör av frosten
eller klarar dom sig till nästa år?
Bladen hänger som vissna
droppar....

Just nu är det tyst i huset. Men när
som helst kan det braka loss. Jag
måste börja arbeta på
försäljningsrapport till USA.
/alf

E1031
Sg1-f3.

Änglatrumpeten klipper vi ner och
sätter in i garaget över vintern. Vi
lämnar ungefär 30 cm på varje
stjälk. Vattnar den litet då och då,
så att den håller sig lätt fuktig. Det
har fungerat de senaste åren. Hur
gjorde du i fjor vinter?
Ebbe
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