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A061101
Lf8 - c5

Jag brukar ha trumpeten i källaren
över vintern. Det jag undrar över är
hur mycket kyla den tål. Men det
ger sig väl.

Nu skall jag åka och handla i
snöstormen. Det är ett evigt
jäktande här.
/alf

E061101
Lf1-c4.

Hur mycket snö har det kommit i
Eksjö? Här ligger bara ett tunt,
blaskigt lager.
Ebbe

A1102
Sg8 - f6

Bara för att göra symmetrin total...

I all hast - jag måste åka och
handla, yoghurt, köttfärs,
nyponsoppa osv
Men snart är veckan slut.
/alf

E1102
Sf3-g5.

Solen skiner idag, men kallt. Tror
jag ska gå ut och ta en promenad i
det vackra vädret.

Hoppas din oro var obefogad
Ebbe

A1102-2
0 - 0

Just nu har barnen lagt sig och jag
kan komma åt datorn, som varit
upptagen av spel större delen av
dagen - med korta avbrott för att jag
skulle klara kundsupport.

Det värsta är att dom är ovänner
och inte tål varandra med allt vad
det drar med sig - man skulle kunna
skriva en Norenare om eländet.

Nu skall jag läsa en stund och
dricka en öl och varva ner. Om sex
och en halv timme är det tid att bli
en skållad råtta igen.
/alf

E1102-2
d2-d3. Dumt drag mitt senaste:
förlorade tempo.

Varför är de ovänner? De lekte ju så
bra senast.

Nu ska jag också läsa en stund.
Ebbe

A1103

h7 - h6 -- 2 minuter

Varför? Det är ett mycket vanligt
fenomen i flera familjer. Släkten är
värst - osv. Visst kan man förklara,
men jag har ingen tid att göra något
annat än överhängande saker.

Men i morgon går tågen norrut och
söderut.
/alf

E1103
Sg5-f3. Tempoförlust: 2 drag. Har
jag inte råd med. Förmodligen
redan kört.

Idag har jag motionerat: först en
långpromenad på en timme; sedan

bastu och simtur på en halvtimme.
Bra för både kropp och humör
märker jag.

Nu ska jag komponera en V75:a.
Ebbe

A1103-2
d7 - d6 -- en minut, kom igen öka
tempot!

Promenera, basta. Låter som en
skön pensionärstillvaro.
Godnatt!
/alf

E1104
h2-h3 --- en halv minut.
God dag!
Ebbe

A1105
Sc6 - a5

I går vid sex på kvällen var lugnet
återställt. Återstod att återställa alla
prylar, saker papper, kläder, möbler,
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m m. Vid 2200 stöp jag i säng och
vaknade som vanligt efter sex
timmar. Men denna gång klippte
jag till krôppastôllen och utfärdade
order: ligg stilla, tönt!

Jag lydde, steg upp efter två timmar,
duschade, maskintvättade, åt, drack
TreoComp och har nu dagen
framför mig, välfylld som vanligt.

Barnen blev vänner igen - fan vet
vilket som var jobbigast. När dom
är vänner är det som att leva i en
papegojbur, där invånarana pladdrar
i ett.

Nå här är är en av deras knäppa
bilder.
/alf

E1105
b2-b3. Jaha, ditt var det draget, som
jag hade tänkt göra, om jag inte
hade förlorat två tempo.

Undras om inte Julia redan har
spanat in sin Romeo.

Nu ska jag tända en brasa, men
först måste jag feja spisen ifrån
gårdagens.
Ebbe

A1106
Hade inte tänkt öppna datorn mer i
dag, men...
Sa5 x c4

Vad menar du med inspaning av
Romeo? Julia höll kameran på
armlängds avsstån och knäppte. Jag
har deras modekatalog som PDF-fil,
men den är på mer än 2 Mb. Men
den är väl knappast intressant för
vanligt folk.

Så du eldar redan i spisen? Jag
klarar mig med värmepump.
/alf

E1106
b3xc4.

Jag förutsatte att du kände till paret
Julia och Romeo. Det var avsett som
en liten lustighet från min sida -
ingenting annat.
Ebbe

A1106-2
Lc5 - b6

Skämtare där, man vet aldrig om du
har någon dold mening med dina
meddelande....

I dag påstår Skandiabanken att jag
inte får kolla mina e-girofakturor:
Tjänsten är inte tillgänglig för
omyndiga.

Jag ger mig fan på att det är små
barnbarn som lekt med min dator
och installerat program.

Nu skall jag göra Brukspatroner.
/alf

A1107?
Lb4 x c3
Vill du göra om draget?
/alf

E1107
Enligt ditt senaste drag står din
Löpare på b6!
Ebbe

A1107-2
OK. Jag är en idiot. I boken har jag
skrivit c4 men i mailet c6. Hur fan
kan man vara så djävla dum?
c7 - c6
/alf

E1107-2
Vad du tar i: inte är du en djävla
dum idiot bara för ett skrivfel. Vill
du göra om draget? Om ej spelar
jag Sc3-e2.

I går gjorde jag mig skyldig till
tautologi: IT-teknik. Det är
allvarligare än ett skrivfel.
Ebbe

A1108
Vi fortsätter:
d6 - d5

Nej inte bara för ett skrivfel. Men
tillsammans med alla andra misstag
(som du slipper få veta) tycker jag
att det var en träffande
karaktäristik. Problemet är bl a att
jag ofta avskyr mig själv.

Här skall du få något roligt att titta
på - Sune sände länken:
http://www.snicksnack.nu/
movies/v/487
/alf

E1108
c4xd5.

Söka efter levande ord - ack
möda.(NF)
Ebbe

A1109
c6 x d5

Vad tyckte du om de tokiga
katterna?
/alf

E1109
Se2-g3.

Jo, katterna var sköjiga. Men många
lever ett hårt liv. Kanske i synnerhet
de s k sommarkatterna. Först lent
och förföriskt: “Kisen, kisen!!” Och
sen: “Kattafan!!!”

Du missade väl inte /Planeten /på
TV1 i kväll?! Den torde/borde ha
gett många en tankeställare. Man
skulle nog vara mera selektiv, när
man investerar i aktier och endast
satsa på företag som sysslar med
ex-vis miljöteknik. Den
oreflekterade tillväxtekonomin är åt
helvete.
Ebbe

A1110
d5 x e4

Sorry, jag glömde sända draget i
morse - det kom alldeles för mycket
emellan.

Nej, jag såg inte Planeten, men läste
några recensioner om programmet.
Tydligen är det kända förhållanden
presenterade som väckarklocka eller
ödes/undergångsfilm. Jag minns
filmerna från den tiden då det
svenska landskapet skulle bli öken
och all skog skulle försvinna tack
vara alla gifter. Nu blev det inte så.
Och kanske Jorden klarar sig även
med dessa misslyckade varelser som
bebor den.

Nu skall jag göra Brukspatroner
igen.
/alf

E1110
d3xe4.

Många brukspatroner blir det. Hur
många blir det? På ett ungefär
sedan tidernas begynnelse.

Efterfrågade miljöfond hos Avanza,
som svarade att man inte har någon
egentlig, renodlad miljöfond. Men
man rekommenderade /Merill
Lynch New Energy fond/, som
investerar i förnyelsebar energi. Jag
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satsade 3500 kronor i denna fond,
vilket var minimibeloppet.

Har just varit och bastat & simmat.
Känner mig ganska behagligt trött
och sömnig.
Ebbe

A1111
Lb6 -d 4

Brukspatroner? Ca 150 detta året.
Men kurvan pekar uppåt. Be mig
inte räkna ut hur många sedan -84;
det blir alldeles för jobbigt.

Trender är vad som räknas. Just nu
är det inne med MILÖ, som Hasse
sade. Och väldigt många företag har
hakat på trenden och satsar för fullt
på att framställa sig själva som
miljövänliga - med större eller
mindre trovärdighet.

Jag skall kolla lite på din fond och
jämföra.

Men nu är det tid att handla på
Hemköp - de öppnar 0800 varje
dag.
/alf

E1111
Ta1-b1.

Det där pratet om MILÖ är tyvärr
mest munväder. Så där tycker jag,
att Hasse är ute i ogjort väder.
Ebbe

A1111-2
b7 - b6

Kollade lite på Avanzas fonder - det
finns tre st som är klassade som
Miljöfonder. Den som verkar bäst
alla kategorier är Roburs enligt
nedan. Du får skjuta rubrikerna i
tabellens översta rad ett steg åt
höger för att det skall stämma

Den som svarade dig kan inte ha
vetat mycket om miljöfonder. Robur
har ingen köp/sälj-avgift o 1,75% i
förvaltning. Merril har 2% köp, 2%
förvaltning. Pictet 2% köp/sälj och

2 % förvaltning. Kolla själv! Jag
tycker att det viktigt med just
kostnaderna för en fond. I alla fall
om man tänker månadsspara - då
kan det bli dyrt med köpavgift.
/alf

E1111-2
Lc1-b2.

Tack för tipset. Jag flyttade över till
Roburs miljöfond.

Har du kollat något på Avanzas
konkurrent /E-Trade/?
Ebbe

A1112
Ld4 x b2

Nej, jag har inte tittat in på några
andra handlare. Jag har haft fullt
upp med att köpa och sälja på
Avanza och jag är mycket nöjd
hittills med deras tjänster. Fast de
har problem med kurser och valuta
när man köper danska och norska
aktier.

Hade man en miljon att leka med
tror jag att man skulle kunna
försörja sig på att köpa och sälja en
enda aktie - Ericsson. Det finns en
fond som gör så - tror att det är
Penser som har den.
/alf

E1112
Tb1xb2.

Inger har tittat på de tokiga katterna
i kväll och skrattat mycket. Hon
sänder länken vidare till några
kattglada vänninor.

Hur mår ditt öga nu? Och magen?
Ebbe

A1112-2
Dd8 - e7

Jag mår uselt, men det är inget
annat att vänta. och inte mycket att
tala om.
Nu skall jag gå och lägga mig.
/alf

E1112-2
Dd1-d3.

Vad står på? Har det tillstött fler
krämpor eller problem? Att du mår
så dåligt gör mig ledsen. Men är det
inte ett av dina återkommande
svarta hål och som du vet, att du
snart kravlar dig upp ur igen?
Ebbe

A1113

Df8 - d8

I någon mån är det väl som du
säger - en snubbling ner i det
vanliga hålet. Skillnaden mot förr
är att hålet förefaller större, djupare
och svartare. Men allt är relativt.
Bli för all del inte ledsen för min
skull. Då vågar jag inte utgjuta mig
i självömkan.... Jag känner mig
redan bättre.

I dag köpte jag BioPhasia medan
den steg som en raket. Efter det
fortsatte den - mot vanligheten efter
att JAG köpt - upp och på två
timmar hade jag tjänat 1500 - om
jag sålt. I morgon sjunker den
förstås som en sten. Undrar just om
inte aktier är mer spännande än
hästar.
/alf

AIGEN
Såg att jag lyckats skriva fel igen -
naturligtvis skall det vara
Tf8 - d8
och inte någon satans vimsig dam
som irrar omkring. Ber om ursäkt.
/alf

E1114
Dd3-c3.

Vädret är ju också ganska
deprimerande för tillfället. Det
känns betydligt lättare att leva, när
man med välbehag kan vistas ute.

Det har kommit en ny meducin mot
migrän: /Eeze/, receptrfri. Vore
kanske värd att pröva?

Fond NAV SEK 3 mån% Risk Kost. Avk. Datum

Köp Sälj Robur Sv Ky Miljöfond Tal 15,88 SEK 16,25 3 3 5 10/11

Köp Sälj Pictet Water R 1294,30 SEK 10,95 1 5 5 10/11

Köp Sälj MLIIF New Energy A USD 68,41 SEK 1,98 3 4 4 10/11
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Niklas Larsson, krönikör idag på
Avanzas fondtorg, skriver om
miljöfonder: det finns inga
egentliga, renodlade
miljöteknikfonder. Roburs s k
miljöfond har mycket liten
anknytning till miljöteknik: man
investerar i aktier hos Ericson,
H&M, Astra, m fl som säger sig
värna om miljön. Så var det med
den miljötekniken. Nej, då var
/Merill Lynch New Energi/ ett
bättre alternativ.

Länsförsäkringar Bank hade för
några år sedan en /Miljöteknikfond/,
som dock lades ner. Den gick med
stor förlust (även jag hade
naturligtvis investerat i den).

/Banco Etisk Global/ är en annan
fond som jag gjort förluster i. Den
ligger på drygt 20% minus.

Sådant gör mig besviken på
kapitalismen. Den tycks inte ha
mycket till övers för vare sig etik
eller miljö. Den verkar oförmögen
att s a s sanera sig själv.
Ebbe

A1115
Lc8 - e6

Cad One’s hemsida var borta i dag
och jag fick ett litet helvete med att
ta reda på varför. Tydligen var det
problem över hela Skåne, så det var
inga obetalda, virussmittade
fakturor som var orsaken.

Nätet börjar bli överbelastat med
skräppost. Varje dag måste jag
radera minst 20 idiot-mail om
viagra, klockor, lurendrejeriförslag,
osv.

Tydligen har du otur med dina
fonder. Om du vill satsa på något
som verkligen skulle förbättra
miljön gäller det två saker: verka
för mer kärnkraft och att alla
landfordon skall bli el-drivna och
all uppvärmning skall ske med el.
Vidare teknik för att utveckla
solceller och annan teknik som kan
användas för t ex uppvärmning i
liten skala - på varje enskilt hus.
Förutom solceller kan man använda
bränsleceller.

När det gäller att bli besviken så är

graden av besvikelse kopplad till
förväntningarna. Om man tror att
kapitalism styrs av romantik och
idealism blir man självklart
besviken. Tänk på att det finns
realistiska idealister - Miljövänner
för kärnkraft!

Igår sålde jag mina BioPhausia för
5:- . Det blev en vinst på 2000:-.
Det är jag nöjd med - även om dom
steg till 5:30 som mest under dagen.
/alf

E1115
Sf3xe5.

Vid kontroll visade det sig, att
/Banco Etisk Global Fond/ gått back
med hela 29,62%. Även /KPA:s
Etiska Fonder/ går med stora
förluster (du anar nog vem som har
varit där och satsat).

Jag har inte övergett tanken på att
TIDSKATT vore en bra idé. 1976
motionerade Anders Gernandt(c) i
riksdagen för utredning om
möjligheten av att med /tidskatt
/ersätta alla andra skatter. Du kan
läsa hans motion, om du via Google
klickar på /tidskatt! /Jag menar, att
hans förslag vore väl värd att
utreda! Den skulle kunna leda till
effektiv och rättvis beskattning - och
dessutom avhjälpa arbetslösheten.

Det lär finnas en mera utförlig
skrift/bok i ämnet /tidskatt/, men jag
kan inte finna den. Kan du?
Ebbe

A1115-2
En verklig blunder när man har för
brått....
Ta8 - c8

Har mycket att göra med CAD, men
skall kolla lite senare i kväll om
Tidskatten.
/alf

E1115-2
Dc3-e3.

Sömnig. Kan inte komma på något
nämnvärt.
Ebbe

A1116
Tc8 - c5

Det finns inte mycket att läsa om

Tidskatt. Men jag läste igenom Karl
Gustfssons och Gernandts skrifter
utan att begripa det hela
fullständigt. En del protesterar jag
emot direkt: Alla människor är inte
lika - arbetar inte 8 timmar, sover 8
timmar och är “lediga” 8 timmar
per dygn. I stället är vi ytterst olika
och därför är TIDEN en individuell
upplevelse fär alla människor.

Rent praktiskt - Gernandts motion
var från 1976 då skatter och
avdragsregler var helt absurda i
Sverige. Hur behandlades förslaget?
Skulle tro att hans partikamrater
gick förbi det med pinsam tystnad.
Vad jag vet finns det inga utbildade
ekonomer som tagit upp det till
seriös granskning. Vet du?

Om du letar på tidsfaktorekonomi i
Google så finns det mycket mer att
läsa.
/alf

A?
Glömde kommentera Eeze - det är
en speciell variant av Voltaren eller
Dexofen, som skall vara
snabbverkande. Jag har inte brytt
mig om att prova eftersom vi har
båda grundvarianterna. Dessutom är
den dyr, 90:-/st.

Nu åker vi till Stockholm om en
stund. Jag har inte sett något mail
om schack från dig, så mitt drag får
anstå till på söndag, då vi kommer
tillbaka.
/alf

E1116
Se5-f3.

Nå, resonemanget om
3x8timmarsdygnet har väl ingen
avgörande betydelse för /tidskattens
/möjlighet, vad jag kan förstå. Nej,
jag vet inte hur Gernandts motion
togs emot. I kväll är jag för trött och
sömnig för att diskutera /
Tidsfaktorekonomi.

/När jag via Google läste om
tidsfaktorekonomi kom det plötsligt
upp, vet inte riktigt hur, en smal
spalt till vänster på skärmen. Den
innehöll allehanda referenser/
länkar: till ex-vis
Eustoniakatastrofen och mordet på
Anna Lindh. Läs, förundras - och
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bli mörkrädd!
Ebbe

PS Det här mejlet låg bland
/Drafts/. Måste ha glömt att sända.
Närminnet, närminnet . . . .
DS

A1119
Le6 - c4

Man kan debattera tills munnen
blöder utan att något egentligen
ändras - när vi är i Stockholm och
träffar Pias svärföräldrar brukar det
bli en mycket animerad debatt, mest
med den manliga delen. I går
torgförde han Milton Friedmans
åsikt om att allt knark skulle vara
fritt och gratis, att det skulle finnas
aktiv dödshjälp i Sverige och - lite
vid sidan om att prostitution skulle
vara laglig, men hallickar skulle
skjutas.

Vi har mycket roligt på våra möten.

Han började med att säga att lika
väl som det är fritt fram att köpa
leverkorv så skulle det vara fritt att
välja knark. Kanske var det därför
att vissa av oss fastnade i
leverkorven i stället .

Som du förstår är jag för trött för att
säga något vettigt.
/alf

E1119
Tf1-e1.

Jo, det stöder min gamla tes: att det
finns ingenting så dåligt, att man
inte kan finna på argument för det.
Ebbe

A1120
Sf6 - h5

Jäktigt, jäktigt.
/alf

E1120
Sg3xh5.

Missförstå mig rätt: “/ingenting”/ i
gårdagens mail skulle stå inom
citationstecken.

Vädret pendlar nu emellan
“obehagligt” och “mindre
behagligt”. Sommaren är kanske
inte så dum i alla fall.

På Osby-fronten intet nytt.
Ebbe

A1121
Tc5 x h5

Nå, inte behövdes det några ” ”
kring ingenting. Det var väl helt
korrekt utan?

Börsen är spännande - hör här:
Varje morgon (om jag har tid) strax
efter nio kollar jag vilka bolag som
står som vinnare direkt. Då vet man
att det hänt något sedan börsen
stängde föregående dag och fram på
morgonen nästa dag. Ofta är det
någon rapport eller meddelande som
kommit.

I går var det Precise Biometrics som
gick upp 9 % direkt när börsen
öppnade. Jag rusade in och köpte en
börspost = 2000 st för 3:88. Sen
kollade jag då och då under dagen -
jodå, den gick sakta uppåt. 17.00
var den uppe i 4:54 och då sålde
jag. 9001-7859=1142. Nu skalll jag
se hur det går för aktien - går den
upp mer eller var det en bubbla?
Det finns de som tycker att den är
lika säker som en lottsedel.

Men vad var orsaken till
uppgången?

Jo, företaget sysslar med
identifiering via fingeravtryck. Jag
hörde på radion när jag åkte till
Stockholm om att SAS hade provat
ett system för att hålla ordning på
passagerarnas bagage - via
fingeravtryck, och att de var mycket
nöjda. På morgonen igår fanns det
ett pressmeddelande att SAS köpt
systemet från P. Biometrics - alltså
blev det rusning i aktien.

Fast skulle jag berätta om de andra
gångerna jag kört med samma
metod skulle det inte varit lika
roligt. Troligen jämnar det ut sig -
som med dina hästar. Men hade jag
haft tid att sitta och analysera och
kolla på Börsen - då hade jag haft
full sysselsättning.

/alf

E1121
a2-a3.

Klippare där! Tänk vad tiderna har
förändrats. Förr (40-50 år sedan?)
talade man föraktfullt om
“kupongklippare”. Nu är “alla” med

och driver upp kurserna, så att de
redan rika blir ännu rikare.

Jag har sett fler avsnitt av
/Planeten/. Huvudbudskapet är, att
den ständiga tillväxten är ohållbar i
en begränsad värld. Vi konsumerar
redan mer än 20% av vad jorden
reproducerar. De riktigt stora
katastroferna är endast några
decennier borta.

Vi måste alltså drar ner på
konsumtionen. Men hur ska det gå
till med nuvarande kapitalistiska
system? Det är konsumtionen som
håller produktionen uppe. Minskar
vi konsumtionen, hamnar ekonomin
i en nedåtgående spiral. Följden blir
arbetslöshet, som i sin tur förstärker
regressionen, etc. Ja, se det
problemet lämnar man inget svar
på. Risken är förmodligen, att man
hamnar i socialism. Ironiskt nog är
socialismen en mycket
materialistisk åskådning.

Och de intellektuella tiger. Har de
inga svar? Inga lösningar?
Ebbe

A1122
De7 - f6

Du har nog fått en del om bakfoten.
Kupongklippare var de som levde
på utdelningen på sina aktier. De
kollade aldrig några kurser, utan
räknade med att värdet steg
automatiskt. Det finns ingen likhet
med dagens intensiva handel,
möjliggjord tack vare Internet.
Kurser på aktier stiger och sjunker
dels efter respektive företags
utveckling, dels efter marknadens
bedömning.

När det gäller föraktet så finns det
naturligtvis fortfarande hos
kollektivister och
vänsterkommunister. Aktier är fult.
Kapital är fult. Att bli rik genom
snille och smarthet är fult. Att bli
rik genom lotterivinst och spel är
vackert - fast då har vi det otäcka
spelberoendet.

När det gäller planeten, så är det
bara att konstatera att den befolkas
av varelser, som lever helt enligt
sina förutsättningar och egenskaper,
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själviska, giriga, oförnuftiga,
maktgalna, perversa, osv. När man
talar om 20 % överkomsumtion,
antar jag att man menar t ex olja.
Eller vilka råvaror gäller detta? När
det gäller den globala
uppvärmningen tack vare våra
utsläpp, så finns det naturligtvis
lösningar - som jag skrivit om förr -
men de är omöjliga politiskt och
känslomässigt. Så låt oss fortsätta
att klaga och sucka och önska och
skylla på något eller några.
/alf

E1122
Tb2-b4.

Kapitalismen är ful. Socialismen är
ful. Allt tycks bero på vilka
“glasögon” man har på sig.

Nja, olja reproduceras ju inte alls.
Detsamma gäller kol, mineraler och
naturgas. Åtminstone tar det några
hundra miljoner år. 20%
överkonsumtion gäller ex-vis fisk
och skog.

Man räknar med att år 2050 har
jordens befolkning ökat från
nuvarande drygt 6 miljarder till 9
miljarder. Således en ökning med
50%. Har vi samtidigt en
överkonsumtion på 20%, så kan ett
barnbarn begripa, att det är en
ekvation som inte går ihop.
Ebbe

A1122-2
Lc4 - e6

Nu är jag ju fatalist och hur det går
för den här planeten har jag inte
mycket med att göra. Du eller jag
kan skrika oss hesa om våra
divergerande åsikter - det blir ändå
som om vi varit döda eller totalt
tysta.

Jag föredrar att se på det hela med
ett förstrött leende - när jag inte har
ont eller inte är missnöjd med
annat.

I övrigt försöker jag leva så snällt
jag kan - det spännande är att se på
vilket sätt det går åt helvete.
/alf

E1122-2
Kg1-h2.

Jojo, men barnbarnen kan komma

att råka riktigt illa ut.
Ebbe

A1123
g7 - g5

Visst kan barnbarnen råka illa ut -
men min poäng är att de gör så
oavsett vad jag gör, eller tänker,
eller säger, eller klagar över.

Tala nu om hur du vill förändra
världen och vad du för närvarande
gör för att uppnå vad du vill!

Jag har följande punkter:

1. Forska och utveckla kärnkraften
och bygg ut den så mycket som
möjligt för att hindra den globala
uppvärmningen.

2. Sträva efter att alla
landtransporter skall ske med el
som drivkälla - i form av batterier
och bränsleceller.

3. Satsa på teknik för att rena all
förbränning av sopor och fossila
bränslen samt att återanvända eller
omvandla alla skadliga gaser från
sådan verksamhet.
/alf

E1123
Sf3-g1.

Det var mycket på en gång. Det är
sent och jag är trött och sömnig. Jag
får begränsa mig till din punkt 1,
kärnkraften.

Den 8-9 oktober anförde jag fem
argument emot utbyggnad av
kärnkraft. Till att börja med skulle
jag gärna vilja, att du
kommenterade dessa argument!

Du säger att man bör satsa på
kärnkraft för att hindra den globala
uppvärmningen. Men du har
tidigare sagt, att den globala
uppvärmningen hänger samman
med solaktivitet och jordens
biologiska klocka, och bara
marginellt med mänsklig
verksamhet. Eller har jag
missförstått dig?
Ebbe

A1124
g5 - g4

Jag har bara hittat fyra punkter från
8/10:

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

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

Jag anser att problemen är lösta.
Vet du varifrån det mesta av vårt
salt kommer? Från saltgruvor. Salt,
som är det mest lättlösliga ämne
som finns, har alltså legat i
jorden/berget sedan planeten
skapades. Därför bör
avfallsbehållare kunna lagras i
samma typ av berg. F ö är det
mycket troligt att framtida forskning
kommer att kunna omvandla avfall
till något helt ofarligt.

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

Olja och kol är också ändliga
resurser. Och hur behandlar vi
dessa ändliga resurser just nu? Jag
anser att alla dagbrott efter kol är
minst lika förödande för miljön.
Kolbrytning i gruvor har dessutom
dödat fler människor och förstört
fler miljöer än någon annan
verksamhet. Förbränningen av dessa
råvaror är just nu det största hotet
mot miljön.

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

Detta är ett av de vanligast
argumenten från dem som inte vet
något om teknik. Dock har det varit
diskussioner och tillrättaläggande
om hur omöjligt det är att sabotera
kärnkraftverk - utom genom att
släppa atom- eller vätebomber på
dem. Som terrorist med önskan om
att förstöra och döda så mycket/
många som möjligt, skulle jag välja
biologiska medel som man kan
sprida i luft och vatten.

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

Varför skulle det vara skillnad på
kärnteknik och annan teknik? Den
mänskliga faktorn är väl alltid en
osäkerhetskälla i all verksamhet -
varför skulle den vara farligare i
kärnkraftverk? Tjernobyl? Three
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Mile Island? Jämför dessa
katastrofer med alla gruvolyckor,
dammras, gasutsläpp m m - och jag
tycker den totala olyckan är större
på denna sida. Vidare är det så att
de nya kärnkraftverk som byggs i
dag använder en teknik som har
mycket högre säkerhet än tidigare.
En härdsmälta betecknas som helt
omöjlig.

Fast sådana argument som bygger
på teknikkunskap biter inte på den
som låter känslor styra.

Jag har inte sagt att den globala
uppvärmningen enbart beror på
solaktivitet och liknande. Däremot
att även dessa faktorer skall räknas
in orsakssammanhanget. F n tycks
de flesta data peka på att våra
gasutsläpp förstärker den globala
uppvärmningstakten, och detta är
illa nog.

Frågan är:
Vill jag förgiftas långsamt/ fly
stigande vatten eller vill jag ta små
punktrisker med teknik? Jag håller
på tekniken. För mig gäller det att
välja det minst skadliga och det som
faktiskt är möjligt.
/alf

E1124
De3-g3.

Har just kommit hem efter att ha
varit på teater i Hässleholm. Vi såg
en komedi med titeln En fröjdefull
jul, spelad av amatörer från staden.

Som du kan förstå, är jag inte precis
i form för mera krävande
tankearbete för tillfället. Det får
anstå. Hur som helst kan jag inte ge
mig in i några kärnkraftstekniska
diskussioner med dig. Därtill är
mina kunskaper för svaga. Men vi
får hoppas, att du har rätt i din
optimism vad gäller kärnkraft.
Ebbe

A1125
Hej! tomtegubbar slå i glasen - så
blir det en fröjdeFULL jul.
Kg8 - h7

Mer klarar jag inte - det var knappt
jag orkade flytta på kungen. Nu
skall jag vräka i mig tabletter av
olika slag.
/alf

E1125
e4-e5.

E de hoedet som jevlas - eller e du
fröjdeFULL?
Ebbe

A1125-2
Hej - du var ovanligt snabb idag.
Df6 - e7

Jo de e hoet som jevlas. Men nu
börjar morfin & Relpax att dämpa
trumslagaren där inne. Men nu ska
han få en stakköl & en cigarrrr -
man måste jevlas tebaks.
/alf

E1125-2
Te1-e4.

Jag har hört, att socker ska vara bra
mot huvudvärk. Hjärnan behöver,
vill ha socker. Mår bra av socker.
Har du också hört det?

Vilket slags cigarrer röker du nu för
tiden? Och Mariestads öl?
Ebbe

A1126
Nu har jag klantat mig igen. Tidigt
i morse skrev jag in mitt drag och
sparade som Drafts i tanke att jag
skulle hinna skriva något under
dagen. Och så glömde jag - så nu är
det sent igen. Sorry.
Td8 - g8

Har aldrig hört att det skulle finnas
något samband mellan socker och
huvudvärk. Heller aldrig märkt
något.

Cigarrer? Tidigare rökte jag
Ritmeester, men det senaste året har
jag tyckt att de är slarvigt gjorda
med dålig tobak, så nu bolmar jag
Danneman, bl a på rekomendation
av Jonas.

Öl? Norrlands Guld 2,8 Lidls
Grafen Walder 3,5 och Three Hearts
5,2.

Tyvärr har jag inget klokt att säga -
dagen har gått åt med tillverkning
och sysslande med CAD. I går
ringde en man och beställde två
paket, utan att ha provat, och det är
ovanligt. I morgon har han dem så
får vi se vad som händer.
/alf

E1126
Dg3-f4.

Om du nu ska röka, skulle jag vilja
rekommendera stora cigarrer! Ju
större cigarrer, desto större filter.
Röken blir mildare, renare och mera
aromatisk.

Idag har jag rensat hängrännorna.
Jäkla sisyfosarbete!
Ebbe

A1127
g4 x h3

Kanske är det tid att verkligen göra
något åt dessa hängrännor. Det
måste finnas många sätt att slippa
detta sisyfosarbete. Det är bara att ta
lite brainstorming!

Nu på morgonen hade jag 16 mail,
varav tre riktiga, resten skit. Risken
med all denna skit är att något
viktigt åker i soptunnan av bara
farten när man rensar.

Nu skall jag skriva fakturor -
trevligt arbete, betala räkningar och
tillverka BP9. Det tar aldrig slut.

Och snart börjar julhelvetet....
/alf

E1127
Illa, illa. Men jag får väl försöka
spjärna emot ett tag till: g2-g3.
Ebbe

A1127-2
Th5 - f5
Jo det ser farligt ut. Minsta misstag
så... Jag tog 8 minuter på mig.

I dag har jag blivit av med 7000:-
på börsen. Haleluja.
/alf

E1127-2
Df4-e3.

Vilka aktier var det som du
förlorade så mycket på?

Har just avslutat läsningen av
Herakles av Theodor Kallifatides.
Gillar du blodfulla och grymma
sagor kan jag rekommendera den.

Prometheus, som stal elden från
Olympens smedja och gav den till
människorna, räddades av Herakles
(Hercules) där han som straff satt
fängslad på en klippa i havet och
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höll på att slitas i stycken av en
jättestor örn.

P förklarar för H: “Det var mitt öde.
Det fanns redan i mitt namn. Jag
heter Prometheus, den som har
något att ge. Fram till dess var jag
en fri man och njöt av gudarnas
kärlek, jag svek dem och de förlät
mig inte. Gudarna älskar inte
människorna, fast man lär oss
motsatsen. Vi är leksaker i deras
händer, de roar sig med oss, fast
ibland dyker en människa upp och
ställer till det för dem. Då kommer
straffet. - - -”

Det är väl ungefär även din
uppfattning?

Herakles menar: ” Gudarna har
skapat världen och gjort sitt. Nu
skall vi ställa den tillrätta!” Hör du
det, Alf?!
Ebbe

A1128
f7 - f6

Det blev 11000 i förlust när dagen
var slut. Det är så det är på börsen -
upp och NER. Aktier? En blandad
kompott, där Ercsson är flest. 15
olika tror jag.

Jo, det är ungefär min uppfattning -
i första fallet. Gudarna leker med
oss och kollar vad som händer när
de manipulerar. Spelar, slår vad och
har kul.

I andra fallet är det lite annorlunda.
Herakles har som vanligt fått saker
om bakfoten. Gudarna har inte gjort
sitt. Däremot har de en önskan att
de korkade varelserna skall klara
utmaningen, de prövar och testar
och uppfostrar - men om de inser
sitt misstag, så sänder de en komet
och raderar ut eländet.

Och visst försöker vi. Du använder
väl alltid motorvärmare?
/alf

E1128
Te4-h4.

Motorvärmare?

Även för “gudar” bleve det nog
svårt att sända en komet. Men
biologiska vapen finns redan. Och
Frankrike lär ha utvecklat en smart

bomb, som dödar människorna men
lämnar bebyggelsen oskadd.
Huvaligen!

På jorden råder omfattande
konsensus emellan kapitalism och
socialism. Båda parter har ett
utpräglat materialistiskt synsätt.
Därför är det svårt att rubba den
nuvarande “ordningen”, vilken
tycks leda åt helvete. Vad finns för
alternativ? Religiös
fundamentalism? Huva-huvaligen!

Fan vet(?) om jag inte har kommit
att dela din svartsyn.
Ebbe

A1128-2
De7 - g7

Fin mattställning hade det blivit.
Slå nu till ordentligt!

Ja, motorvärmare. Är du en sån som
inte tänker på hur förödande det är
för miljön att starta en bil med kall
motor? Hur mycket giftiga gaser
som spys ut innan
motortemperaturen stigit så, att
katalysatorn kan börja verka?
Huvaligen.

Svartsyn är alltid klokt.
/alf

E1128-2
e5xf6.

Jaha, jag trodde att du med
“motorvärmare” måhända avsåg
något dubbelbottnat. Jo, jag använde
motorvärmare i Killeberg, där vi
saknade garage. Nu har vi
varmgarage och behöver ingen
motorvärmare. Jag håller med: det
är en bra grej, som fler borde
använda.
Ebbe

A1129
Dg7 x f6
Två miuter. Du vinner detta parti.

Det är en vanlig missuppfattning -
att man inte behöver ha
motorvärmare i varmgarage eller på
sommaren. Själv använder jag alltid
motorvärmare, även på sommaren,
bl a därför att motorexperter påstår
att alla starter under 20 grader är
kallstarter. Men självfallet är nyttan
av motorvärmare relativ. Det enda

vettiga är el-bilar. Inom flyget har
man börjat fundera på alternativ till
oljebaserat bränsle.

Det enda som kan rädda
mänskligheten från självutplåning
är teknikutveckling. Läs Ny Teknik!
/alf

E1129
Sg1xh3. Äntligen blev jag av med
den.

Jag läser och jag läser och jag läser
. . . . Till vad gagn? Jag kunde väl
lika gärna legat på en playa och
solat mig.
Ebbe

A1129-2
På bara fem minuter blir det inte
mycket tänkt.
Tf5 - f3
Skynda dig nu så jag kan få spela
vit!

Sitta på playan & bli bränd...? Till
vad gagn?
/alf

E1129-2
Tb4-f4.
Skynda själv! Svart har lika god
chans.
Ebbe

A1130
Tf3 x f4

Nu börjar julhelvetet på allvar. I går
fylldes fönstren med 9 ljusstakar.
NIO.
/alf

E1130
Sh3xf4.

Jag har litet svårt att förstå ditt
“julhelvete”. Det är väl vackert med
ljus i fönstren? Och dessutom NIO!
Ebbe

A1130-2
Le6 - f7
Jaså, inte det. NIO. Grrrrrr.
/alf

E1130-2
c2-c3. Knepigt, knepigt.
Ebbe
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