
Internet mail Ebbe - Alf februari 2007
A070201
Le2 - g4

Forsmark? Att det är för djäklikt
med en ledning, som inte kan hålla
en vettig säkerhetskultur bland
ansvarigt folk. Tyvärr händer
samma sak på flera arbetsplatser -
att stämningen präglas av
nonchalans och slarv. Och självklart
får det inte förekomma på ett
kärnkraftverk. Jag hoppas att man
vågar avskeda alkoholister och
ansvarig ledning. Tyvärr kommer
deras fack att sätta sig emot.

Det var sköterskan som mördade
Mary genom att lägga gift i teet.
Båda drack, men sköterskan tog
kräkmedel och kräktes upp giftet.
(Samma sätt som Sinhue mördade
den hettitiske prinsen på.) Men
varför? Mary var egentligen ett
skambarn till den mördade äldre
damen, och skulle ha ärvt hela
förmögenheten, hon hade redan
skrivit sitt testamente på inrådan av
sköterskan = förmånstagare. Det
blev lite virrigt mot slutet och det
var svårt att hänga med i turerna.
Men Poirot är en obetalbar figur,
och så länge filmen håller sig till
Agathas manus, är det njutbart.

I dag har mina aktier rasat med 15
000. Men börsen har visst gått upp.
Jag tror att jag skall byta ut en del.
/alf

E070201
Lf8-g7.

Jag funderar på att investera i
miljöteknik-aktier. Går det att ta
fram en sådan tema-sida hos
Avanza? Det går ju bra vad gäller
fonder.

“Jesus, låt mig städse börja!” I den
nya bibelöversättningen har det
blivit: “Jesus, låt mig börja städa!”
Åtminstone har det blivit roligare.

Ungefär vid den här årstiden firar
andra religioner “jul”. I vårt
mångkulturella samhälle har vårt
nya svensklereret föreslagit, att det
framgent skall heta “Godh Hjol”.

Ebbe

A0202
Le5 x g7 Tg8 x g7
Sg2 - f4
Så får det bli....

Jag har inte hittat någon sortering
på miljöteknik på Avanza. Men
olika börssidor har en del
intressanta uppdelningar av aktier.
Rent spontant kommer jag att tänka
på REC, ett norskt bolag, som
tillverkat solceller och Opcon, som
håller på med bränsleceller.

Så har jag hittat två artiklar från
Svd:s e24 - där bör du få utförliga
tips.

http://www.e24.se/dynamiskt/
borskommentarer/did_14005849.asp

http://www.e24.se/dynamiskt/
borskommentarer/did_14023557.asp

Jag antar att du skämtar om Bibeln
- jag har inte kollat. En annan som
skämtar om allt möjligt är Eddy
Izzard, världens mest intellektuelle
tranvestit-komiker. Jag hoppas att
du såg honom i går i tvåan. För
något år sedan var det ett program
om komiker - om vilka som var
bäst, och för en gångs skull kunde
jag hålla med den församlade
kändiseliten, inklusive Babben
Larsson: Izzard är bäst. Nu har jag
två inspelningar med denne
glädjespridare - man kan se honom
hur många gånger som helst. I går
var hans framställning av den
bortklippta slutscenen i Star Wars 4
- kantinen på Dödsstjärnan - helt
fantastisk.
/alf

E0202
Se4-c5.

De av SvD nämnda aktierna i REC,
Vestas, Hafslund, Greentech energy,
Opcon och Fortum kan jag ej finna
hos Avanza. Har du förklaring?

Jo, även jag såg programmet med E
Izzard, dock inte hela. Visst var han
rolig, men jag förstod nog inte
riktigt alla skämten.
Ebbe

A0202-2
Sb1 - c3

Visst kan du handla alla nämnda
aktier på Avanza! Fast det är bara
Opcon som är svenskt. Själv köpte
jag en post REC - den registrerades
direkt men varken steg eller sjönk
under dagen. Och du kan väl handla
lika bra som jag. Kanske du gör fel?
Vill du köpa en aktie skriver du in
namnet i sökrutan överst, till höger
om Uppdatera.

Så har vi fått en ny diktator att
studera. Chavez skall förstatliga det
mesta och se till att han kan
omväljas hur länge som helst - det
klassiska sättet att bli korrumperad.
Skall bli intressant att se hur länge
det dröjer innan han störtas....

Och en skrämmande rapport om
Jordens undergång har kommit. Om
några år kommer man att upptäcka
att USA går i spetsen för att rädda
planeten, även om vi inte kommer
att få höra mycket om det. Redan nu
finns det delstater som har världens
hårdaste lagar när det gäller miljö
och utsläpp. Men här är det bara
Kyotoavtalet som gäller, här vill
man ha möjlighet att köpa och sälja
rätten att skita ner - utan att
verkligen göra något åt problemen.
/alf

E0202-2
c7-c6.

Hur handlar man aktier? Måste man
köpa en hel börspost? Kostar en
börspost REC då cirka 16 000 kr?

Varför är inte dessa nämnda aktier
med på Avanzas kurslista?

Har varit och badat bastu/simmat
ikväll och är nu sömnig.
Ebbe

A0203
Sf4 - e6

Alla aktier är med på kurslistorna,
men för att hitta vad du söker måste
du väja LAND,Börs och branch. Jag
gör aldrig så - det tar för lång tid.
När jag skulle köpa REC, skrev jag
in i sökrutan REC <enter>
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Då kommer det upp två val, norsk
och internationell. Jag klickar på
namnet. Nu kan jag få all info om
aktien. Vid sidan om norska flaggan
klickar jag på rutan KÖP och får
fram förslag på antal och pris. Du
kan ändra efter behag, men det är
oklokt att köpa mindre antal än en
hel börspost - man får alltid sämre
pris vid försäljning. Eftersom aktien
handlas i NOK, får du också reda
på ett uppskattat pris i SEK. Sen
godkänner man ordern - eller låter
bli.

Min börspost REC kostade SEK
17832 inkl cutage - kursen var
159:- NOK.
/alf

E0203
Sc5xe6.

Idag har vi varit i Hässleholm och
lyssnat på Kjell Johansson, som
berättade om sitt författarskap; i
synnerhet om sin triologi: Rummet
under golvet, Huset vid Flon, sjön
utan namn. Jo, som “alla” författare
var han ganska intressant att lyssna
till.

Nu ska vi laga middag.
Ebbe

A0203-2
Lg4 x e6

Och jag har bl a hunnit fram tom
augusti 2006 när det gäller vår
korrespondens. Inte en enda bild
utväxlade vi den månaden.
/alf

E0205
h7-h5. Detta drag trodde jag mig ha
sänt för flera dar sedan. Jag vet inte
om det är datortekniken eller jag
som har fallerat. Kanske litet
hjärnsläpp?
Ebbe

A0205
Ta1 - b1

Jag hoppas du inte hann köpa några
REC - idag rasade den som en sten
och jag förlorade ca 2500:- på den
post jag köpte i fredags. Å andra
sidan vann jag på andra aktier så
det gör inte så mycket. Problemet

med nordiska aktier är att man får
inte samma utförliga info om dem
som man får med svenska papper.
Så här var det ingen som begrep
varför den rasade - det kunde man
läsa i Forum-samlingen.

Jag tror inte att datortekniken kan
ha med ditt missade drag att göra.
När skulle du ha petat in H-bondens
hopp?
/alf

E0205-2
g6-g5.

Det är fördelaktigast att köpa en hel
börspost. Vilka förlustbelopp rör det
sig om, ifall man säljer mindre än
en hel börspost? 100-200 st är i
mesta laget för mig. Finns det något
minimiantal man måste köpa?
Ebbe

A0206
Tb1 - b3

Kan inte svara på dessa frågor mer
än rent generellt. Varje köp- och
säljorder kostar 99:-. Småposter blir
därför dyrare i förhållande till
cortaget.

Antalet aktier i en börspost varierar
från 25 st till 10 000. Antalet beror
på aktiens pris vid ett visst tillfälle.
Exempel:

Ericsson BP 1000 kurs 26:80

NFO BP 5000 kurs 2:60

ORION BP 50 kurs 143:-

Man strävar efter att hålla ett pris
på mellan 10000 till 30000.

I dag åkte OPCON upp till 56:-
/alf

E0206
g5-g4.

Sitter och funderar litet på
framtiden (vad det nu ska tjäna till).
Vad händer i vår del av världen?
Kanske Skåne blir ett nytt “Kosovo”
om hundra år? Det sägs att med
nuvarande tendens kommer Malmö
att ha muslimsk majoritet inom 50
år.

Alltsedan serberna på 1400-talet
drev ut turkarna, har Serbien

betraktat Kosovo som ett serbiskt
kärnland. Men sedan grep “storken”
in och serberna förlorade
folkökningskampen, så att det nu
går nio muslimer på en serb i
Kosovo. Tja, vem vet.
Ebbe

A0207
Tf1 - b1

Här är mer att fundera över: Om
havet stiger bör det vara lönande att
investera i teknik för att bygga
flytande städer - redan finns det
bolag som har färdiga ritningar på
jätteplattformar för stora flytande
hotell.

Framtiden? Tja, inte är det mycket
att fundera över. Den blir som den
blir, och ingen kan förutspå den.
Kanske kan man hoppas på att
muslimer och deras fanatiska sekter
tar kål på varandra och låter mera
oreligiösa vara i fred.
/alf

E0207
b7-b5. Nu vill vi se en snygg
mattställning!

Inger och jag har bestämt oss för att
åka till Stockholm 31/3 - 2/4. Vi
har redan besällt biljetter till
Dramaten och Operan. Och så ska
vi dela en cell på Långholmen. Jag
ska ta med min svart-vit-randiga
pyjamas.
Ebbe

A0208
b5 x c6
Det är nog några drag till en snygg
mattstaällning - hur många beror på
dig.

I natt föll Birgit och slog ansiktet i
något så hon ser rent misshandlad
ut. Kanske har hon brutit
nyckelbenet - hon har mycket ont
lite varstans. Jag vet inte om det var
ett litet epillepsianfall eller vanlig
yrsel. Tungt och tråkigt är det i alla
fall.

Nu skall jag packa in Brukspatroner
och leverera.
/alf
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E0208
Du måste väl mena c4xb5? Mitt
drag i så fall: a6xb5.

Ledsamt det här med Birgit. Tog
hon sitt nyckelben till läkare - som
sa?

Nu snöar det här igen. Har kommit
någon centimeter. Dock ej
tillräckligt för att valla skidorna.
Ebbe

A0208-2
Jag är nog lite förvirrad - har sovit
en timme i natt. Jag läste fel på b
och d i mitt eget protokoll - mitt
drag skulle vara d5 x c6 så jag får
be dig göra om ditt drag.

Birgit vill inte till läkare - ett brutet
nyckelben gör dom inget åt.
/alf

E0208-2
OK. Sa7xc6.

Nu ska vi gå på teater här i Osby
och se en dansföreställning Pers
planet med Skånes Dansteater.
Ebbe

A0209
c4 x b5

Hoppas du hade trevligt på teatern!

Jag har nyss kommit hem från
ögonmottagningen där en kvinnlig
läkare avfyrat 96 laserpulser in i
ögat för att fästa näthinnan som
tydligen ligger och fladdrar lite för
sig själv där inne. Skillnaden är nu
att hinnan som låg som en ridå över
halva ögat har ersatts av en dimmig
bild över HELA ögat - kanske en
förbättring. Om grumligheten
försvinner vill säga.

Nu är det riktigt spännande att köra
bil igen.
/alf

E0209
Sc6-a5.

Det låter vådligt med dessa
laserstötar. Gör det ont?
Förbättring?

Du verkar inte ha det för roligt för
tillfället. Du behöver nog komma

ifrån ett par tre dagar. Det måste du
unna dig! Ex-vis kunde vi
tillsammans göra en tripp på
kontinenten. Vi reser med buss
(Tjörnarpsbuss?) och möter våren
bland tulpanerna i Amsterdam.
Eller till Prag, eller Wien, eller
Berlin, eller Paris, eller Rom, eller
Toscana, etc, etc. Se ex-vis
Tjörnarps katalog! Det kunde bli
roligt! Tänk allvarligt på saken!

“Växthuseffekten - en skitsak?”
Läser ett inlägg i Sydsvenskan den
8 februari, sidan B11. Skribenten
menar, att ex-vis bilars utsläpp har
fått för stor vikt i jämförelse med
den mängd koldioxid, dikväveoxid
och metangas, som miljarder djur
och människor pyser ut. De två
sistnämnda gaserna är 300 gånger
så effektiva som koldioxid, då det
gäller att stänga inne solvärmen
(=växthuseffekten). Mycket märkligt
att detta aldrig nämns, menar
skribenten. Inte ens i den i dagarna
publicerade rapporten från IPCC.
Har du kunskaper och åsikter om
detta?

I samma spalt gör Sten-Inge
Hansson i Staffanstorp denna
reflexion:

“Om några mjölbaggar hamnar i en
tillsluten mjölpåse börjar de föröka
sig exponentiellt. Efter någon tid
börjar tillväxtkurvan att plana ut, i
första hand beroende på ökande
mängd avfallsprodukter. Till slut
kollapsar populationen av brist på
näring. Kanske kan jordklotet liknas
vid en gigantisk mjölpåse och
människan vid en mjölbagge?”

Det låter ganska plausibelt (vi
konsumerar ju 20% mer än vad som
reproduceras), men vi har nog några
år på oss.
Ebbe

A0210
Tb3 - a3

Lasern gör inte ont och jag tycker
mig märka en viss förbättring.

Resa bort? Tre dagar? Men vem
skulle ta hand om Birgit under
tiden? Det är bara inte att tänka på -
jag kan knappast åka på kundbesök
en hel dag. Bara nödvändiga
operationer på sjukhus kan
godkännas för bortovaro.

Jag letade efter skitsaken i
Sydsvenskan, men hittade inget.
Var det en insändare? Däremot
kollade jag lite på nätet - 1 kg
dikväveoxid (lustgas, N2O)
motsvarar 300 kg koldioxid när det
gäller att öka temperaturen. Det
finns massor att läsa på nätet - en
av de mest intressanta sajterna
kommer från Åtvidabergs kommun,
som har räknat ut kommunens
påverkan på klimatet genom sina
utsläpp. Intressant därför att man
får en relation mellan verkliga
förhållanden och teorier.

http://www.atvidaberg.se/
tekniska/klimp/
Klimatstrategi_%C3%85
tvidaberg.htm

Kul liknelse om mjölbaggar kontra
människor. Skillnaden är att
mjölbaggar är att likna vid ett
datorprogram, medan människor är
utrustade med en s k fri vilja och ett
visst mått av det vi definierar som
intelligens. För en programmerare
är det ingen konst att skapa ett antal
förutsättningar som leder till kollaps
när man kör programmet. På olika
ställen på jorden finns experiment
med helt slutna miljöer, där
människor, djur och växter klarar
att hantera försörjning, avfall, gaser,
m m - utan att gå under. Fast då har
människan använt sin intelligens på
ett förnuftigt sätt.

Om du följer debatten kommer du
att märka en tendens mot att allt
borde drivas med elektricitet -
framställd och lagrad med alla de
tekniska resurser som mänsklig
intelligens kan åstadkomma. Så
risken för att det program som styr
människan kommer att klara sin
överlevnad är nog ganska stor.
/alf
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E0210
Min senaste drag var riktigt korkat.
Det är kört, men du får väl roa dig
ett par drag till. Td8-d6.

Att IPCC inte nämner ett ord om
metangas och dikväveoxid (som är
300(?) gånger farligare än
koldioxid) för mina tankar till
Titanics undergång. Passagerarna
blev inte informerade om att
fartyget höll på att sjunka och att
undergången var nära. Varför?
Därför att det var “kört”, livbåtarna
räckte inte till alla. Meddelande om
detta skulle bara ha skapat panik.

Är vi ombord på “Titanic”? Harry
Martinson menade i varje fall, att vi
är ombord på Aniara; ett
manöverodugligt rymdskepp på väg
rakt ut i ett oändligt mörker.
Ebbe

A0211
Antagligen kunde man hittat bättre
drag för svart....
Le6 - d5

Nå, det spelade ju inte så stor roll
om passagerarna blev informerade.
Paniken kom ju ändå. Reaktionen
från styrande när det gäller att
hantera katastrofer är att
hemlighålla - PANIK!!

Det underligaste med Titanic är att
katastrofen redan fanns på pränt.
Några år tidigare kom det ut en bok
- jag minns inte titeln - som
handlade om fartyget TITAN, en
superbjässe, byggd enligt teknikens
senaste rön, osänkbar och säker. På
jungruresan kolliderade TITAN
med ett isberg, sidan slets upp och
katastrofen var ett faktum. På grund
av att det var osänkbart, hade man
inte brytt sig om att ha livbåtar
annat än som dekoration. Bara ett
fåtal av de tusentals passagerarna
överlevde.

Jag såg en presentation av ett
TV-program i en tidning: Oron för
att bli sjuk framkallar sjukdomar....

I kunskapskanalen såg jag ett
replikskifte om framtiden - det gick
ut på att pessimismen framkallar

stämningar och tillstånd som blir
katastrofuppfyllande.

Vem var det nu som skrattade sig
frisk från en cancer som han blivit
dödsdömd för? Visst skrev han en
bok om detta.

På nära håll har jag en person vars
hela tankevärld handlar om
sjukdomar, deras orsak, följder,
mediciner, biverkningar osv. Så har
hon också ont överallt, fast vid olika
tillfällen och på olika ställen -
ondskan flyttar sig rums- och
tidsmässigt. Och allt kommer att bli
sämre och värre.

Så kan man undra: Skrattar man för
att man blir glad eller blir man glad
för att man skrattar? Det lär finnas
två skolor inom filosofin som
utvecklar respektive lära.

Själv skrattar jag åt det mesta - av
olika orsaker.
/alf

E0211
Kb8-a7.

Skratta sig frisk? Jo, endorfinerna
tycks kunna göra underverk -
särskilt om man tror på dem också.

Växthuseffekten ånyo: Läste i
bladet, att om (när?) den väldiga
rysk-asiatiska tundran tinar, frigörs
kolossala mängder av den skadliga
metangasen. Kan du något om
detta?
Ebbe

A0211-2
Ta3 x a5

Tror? Menar du att du tror på något
så ovetenskapligt som att just tro
och livsinställning skulle ha någon
inverkan på sjukdom? Så vitt jag vet
är människan en maskin som enbart
påverkas av kemikalier och
eventuellt av skalpeller. Eller....?

Nej, jag vet inget speciellt om detta
- mer än vad man kan läsa i bladen.
Det finns som vanligt mycket info
via Google. - tundra metan .

I Svd idag finns en artikel om de
fem gånger klotet har drabbats av
massdöd - senast för 65 miljoner år
sedan, då hälften av alla arter dog

ut. Fast då fanns det inga
intelligenser mer än dinosaurier och
de hade inget att sätta mot.

Nu när vi jobbar hårt på att ta död
på oss är det möjligt att det vänder.
Går uppvärmningen snabbt som
attan, stiger haven och dränker en
stor del av befolkningen. Då börjar
resten slåss om bergen och på det
sättet minskar antalet Homo
Sapiens. Troligen är det de mest
intelligenta, alt. starkaste som klarar
sig - med ny teknik på alla
områden. Det kan bli riktigt
spännande TV-program! (för de
som finns kvar)

Fast då är man död och får inte vara
med och se på härligheten.
/alf

E0211-2
Td6-b6.

Nja, jag tror på endorfiner, vilket
inte lär vara ovetenskapligt.

Jo, jag gick in via Google och läste
om “tundra metan”. Nu får du sätta
igång och gnugga geniknölarna,
Alf, och ta fram uppfinningar som
gör att vi kan ta tillvara metangasen
ur tundran på ett positivt sätt!
Ebbe

A0212
Sc3 - a4

Jo, endorfinerna tycks kunna göra
underverk - särskilt om man tror på
dem också.

Jag tyckte mig förstå att du gjorde
skillnad på verkningarna av
endorfiner om man trodde på dem
eller inte. Och verkningarna är ju
en väsentlig del av det hela.

Mycket enkelt. Man täcker hela
djävla tundran med Gladpack och
suger ut metanen när den sticker
upp sitt fula tryne ur marken. Man
kan reglera utsläppsmängden
genom att ha olika plastfärg - svart
för mer och silver för mindre.

Ett annat sätt är att bespruta
tundran med något ämne som
binder metanen, ingår en förening,
som man sedan samlar in och tar
tillvara.
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Vill du ha en rolig stund med statlig
lyteskomik från
DjurskyddsMyndigheten? Läs då
bifogade PDF! (Sista sidan)
/alf

E0212
Tb6-d6. Nu då!

Gladpack över tundran - en verkligt
rolig idé!

Det finns bönder som värmer sina
hus med metangas, som de utvinner
ur sina gödselbrunnar. Har detta
någon betydelse för
växthuseffekten? Energi är ju i
princip oförstörbar. Det är klart, att
som alternativ till ex-vis oljeeldning
har det avgjort betydelse.

Jag hade just ingen rolig stund med
DjurskyddsMyndigheten. Den
gjorde mig närmast bedrövad.
Många djur far illa och behöver all
den hjälp de kan få. Jonas
Wahlström välkomnade ju också
DM, när den kom. Nu lägger man
ner DM för att några otroliga idioter
leder den. I stället för att byta ut
ledarskapet. Det verkar nästan som
om “affären” stinker. Ett
beställningsarbete?

En tanke i sammanhanget: är inte
14 m2 i minsta laget för två
krokodiler, som är 2,4 meter långa?
Ebbe

A0212-2
Ld5 - c6
Det tar några drag till...

Förbränner man metan under
ordnade former får man inga
skadliga utsläpp. Och med
genteknik kan man designa
bakterier som lever på olja eller
metan eller något annat som man
anser det finns behov av - t ex
småflugor som dränker sig i öl.

Har du följt serien om genteknik i
TV-Vetenskapens Värld?

Tråkigt att du inte kunde ha lite
roligt över mänsklig idioti. Känner
du till historien bakom DM:s
tillkomst? Det är väl bl a tack vare

min kännedom om detta som jag
finner det hela så glädjande att man
äntligen kan slopa detta dårarnas
paradis.

Beträffande krokodilers väl och ve
har jag inga egna åsikter mer än
denna: Djur i fångenskap som växer
och reproducerar sig kan inte
vantrivas. Och det verkar logiskt att
krokodiler använder vatten för att
gömma sig - när detta inte behövs
vistas de hellre på land.
/alf

E0212-2
Nu får det vara nog: e2-e4.

Nej, jag har inte följt serien om
genteknik i TV. Allt tycks vara
möjligt i teknikens värld. Och jag
som inte ens har fattat radion. Hur
kan radiovågor ta sig fram överallt?

Vilken är historien bakom
tillkomsten av
DjurskyddsMyndigheten? Att döma
av vad jag vet idag, förefaller det
mig som att man har kastat ut
barnet med badvattnet, när man la
ner DM.

Har du några bra aktiefonder att
rekommendera?
Ebbe

A0213
c7 - c5

Matz Hammarström var den som
hade gett sig katten på att han
skulle bli generaldirektör för en
myndighet. Vilket område? Djur,
förstås. Där finns många som kan
skriva, mygla, lobba. Miljöpartiet
driver frågan 2003 och Göran
Persson ger sig för utpressning; han
köper Miljöpartiets stöd i någon
fråga - jag vet inte vilken - och
Myndigheten inrättas. Det betyder
att Jordbruksdepartementet blir av
med frågor som de under lång tid
skött med stor erfarenhet och med
hänsyn till vad som ä rimligt.

Vem blir generaldirektör? Matz
Hammarström med en lön på 60
000:-/månad. Han samlar på sig
folk med samma visdom som hans

egen - och så börjar karusellen.

Sverige har redan världens
strängaste djurskyddslagar, så det
finns egentligen inte mycket att
hämta. Men förslag om lagar
kommer:

*Hundar måste rastas med högst 6
timmars mellanrum

*Hästar bör inte få vara ensamma -
de är ytterst sociala varelser.

*Kor av en viss utegångsras skall ha
särsklida platser under tak i
naturen.

* Krokodiler.....

OSV.

Det finns mer än 300 Myndigheter i
Sverige, och ingen har lyckats hejda
tillväxten. 2004 hade vi en
diskussion om just detta
myndighetsraseri. Nu har man
äntligen bestämt att den mest
absurda, idiotiska myndigheten skall
få sparken - HURRAH!

Och självklart suckar och kvider
alla djurteoretiker över detta kloka
beslut.

Jan Myrdal gjorde en gång en film
som hette myglaren. Den var en
svidande vidräkning med den
personlighetstyp som lever sitt
parasitliv i den offentliga sektorn.
Du kommer väl inte ihåg den?

Rdiovågor är ett visst
frekvensområde inom den s k
elektromagnetiska strålningen. Det
är samma fenomen som ljus - ett
annat frekvensområde. Vår kunskap
om dess natur och användning är
ganska omfattande.

Akltiefonder? Nej, bara sådana som
jag själv valt efter att ha studerat
marknaden.

T ex Skagen Global, Danske Fund
India, Avanza Zero, Lannebo
Sverige, ABN AMRO Kina, MLIF
Latin America.
/alf
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E0213
Lf1-c4.

Jaha, det är mycket jag inte vet,
ex-vis om DM.

Att radiovågor har ett visst
frekvensområde gjorde mig inte
mycket klokare. Hur kan radiovågor
ta sig igenom t ex en tegelvägg
många mil ifrån sändaren?

Läste igår (12 febr) ett märkligt
inlägg i Sydsvenskan, sidan B10, av
Sture Larsson: “Växthusgasteorin -
en kasperteater. Dagens värld är en
kasperteater, regisserad av
journalister utan utbildning i ämnet
och utan förmåga att ställa relevanta
frågor. I trådarna sprattlar såväl
deras kollegor som politiker och
horder av s k sakkunniga. - - - -
Växthusteorin är rena kasperteatern.
Klimatet är en fråga om
energidistribution, men
växthusteorin är en
energibalansekvation.” Etc fyra
spalter. Läs, begrunda och säg sen
vad du tycker!
Ebbe

A0213-2
e7 - e6

En tegelvägg består mest av tomrum
- därför kan vissa radiovågor ta sig
igenom. Blir våglängden för kort
(frekvensen för hög) som för ljus -
ja då kan de inte komma igenom.

Tyvärr hittar jag aldrig det du
skriver om på Sydsvenskan. Är det
insändare? Det var likadant förra
gången - jag hittar inget. Kolla själv
och om du hittar rätt på sajten -
skicka mig då länken.

Nu provade jag med alla ord du
angav - resultat noll.
/alf

E0213-2
Sg1-f3.

Det förhåller sig tydligen så, att
Sydsvenskan inte lägger ut
insändare på nätet.

Nå, vad Sture Larsson vill säga är
att klimatförändringarna har i

huvudsak geologiska orsaker.
“Planetens amorfa
kontinentalplattor förändras ständigt
i naturliga processor men sannolikt
också av människan.
Förändringarna leder ofelbart till
mer eller mindre energiutsläpp
under oceanerna och därmed till
variationer i klimatet. - - - -
Kontinentalplattorna påverkas
genom omfördelning av vikt i form
av ex-vis mångmiljonstäder och
jättedammar. - - - Omstuvningen av
kontinentalplattorna underlättar vi
genom vibrationsmattor i form av
trafik, explosioner och
djupbearbetning för mineral-, olje-
och gasexploatering. - - - Allt detta
påverkar oundvikligen energiflödet
mellan kontinentalsocklarna. - - --
Framtiden anses vara ex-vis
vindkraft, den i sammanhanget
farligaste metoden.
Vindkraftsparkerna består av större
och större vibrationsstavar rakt ner i
amorf materia. - - - Ännu värre:
Vattenfall vill pumpa ner koldioxid
som flytskikt i horisontella kaviteter
mellan “skivepitel” i
kontinentalplattorna. Etc. Vad säger
du?
Ebbe

A0214
d7 - d5

Teorin om vibrationer som påverkar
kontinetalplattor kan vara riktig.
Men skulle detta resultera i mer
växthusgas? Man undrar också:
Vem är Sture Larsson?

Jag sökte på hans namn och hittade
en geolog i en helsingborgsklubb.
Kanske det är han som skrivit. På
Sydsvenskan bör man veta. Kanske
är det en seriös forskare - kanske en
amatör, som fått allt om bakfoten.

Det jag gillar mest av hans tankar
är vad jag alltid misstänkt:
Vindkraft är roten till allt ONT....
/alf

E0214
e4xd5.

För att fullfölja Sture Larssons
artikel: För Sverige gäller att den
skivformade skandinaviska

bergsryggens framsida ivrigt
bearbetas av olje- och gasindustrin.
Bergsryggens frånsida vibrerar vi
aktivt med gruvdrift och utlöser
mindre jordskalv (Malmberget).
Kontinuerligt vibreras bergsryggen
av ett pärlband av stora
vibrationskällor i form av
vattenkraftsverk i snart sagt varje
vattendrag.

Förändringarna är inte obekanta. Vi
påstås ha den snabbaste
landhöjningen i världen. Barents
hav och i princip hela Sibirien
perforeras av borrhål ner till stora
djup. Detta påverkar naturligtvis
den mittatlantiska vulkanryggen och
särskilt Lomazovryggens
energiflöde under Arktis och dess
nu smältande isar. Den aktiva och
viktigaste delen av
växthusgasteorins ekvation saknas
alltså, vilket gör kasperdockornas
bensprattel lite löjligt. Var finns
geologer och andra med relevant
kunskap om
energibalansekvationens viktigaste
del?

SL dömer således ut olja och gas,
tillika vind- och vattenkraft! Det
vore intressant att veta, hur han
tänker sig att vi ska klara vår
energiförsörjning.

Tror jag ska mejla till Sydsvenskan
och be honom utveckla detta ämne.
Ebbe

A0214-2
e6 x d5

kolla
http://www.geohbg.se/

Under styrelse hittar man Sture
Larsson - kanske det är denna
person, som har så vilda ideer.

Uppriktigt sagt tycker jag det verkar
lite långsökt och en smula förvirrat.

I dag har jag förlorat ca 12000 på
börsen - hittills. Det brukar vara så
- när börsen går upp sjunker värdet
på min depå och när den går ner
stiger värdet. Mycket kul.

F ö har jag häcken full och hinner
knappt med vad jag bör göra.
/alf
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E0214-2
Lc4-b5!!

Sture Larssons artikel är så
remarkabel, att man förväntar sig
något genmäle. Som jag sa, har jag
mejlat till Ordet i Sydsvenskan.

Trots bristfälliga kunskaper anar jag
åtminstone ett korn av sanning i
hans teorier. Så vitt jag förstår,
utesluter inte den ena förklaringen
den andra vad gäller
klimatförändringar.

Även jag förlorade några tusen på
Börsen idag.
Ebbe

A0215
Lc8 - d7

Då återstår bara att vänta och se om
någon expert svarar på SL:s åsikter.

I övrigt har jag ingen lust att uttala
mig om någonting - skulle helst
vilja lägga mig ner och gå i ide.
/alf

E0215
Lb5xd7. Som vanligt en dålig
öppning från min sida.

Accepterar man SL:s åsikter återstår
väl endast solenergi, biobränslen
och mindre kraftverk som utvinner
rörelseenergin i vind och vatten.
Med tanke på vår alltmer “ruttna”
värld kunde kanske även
metangasen (ta den tillvara innan
den stiger till väders) vara ett
alternativ.

För dagen sympatiserar jag mycket
med din sista mening.
Ebbe

A0215-2
Sb8 x d7
Inte sämre öppning än min.

Du glömmer kärnkraften - den gör
väl inget med plattorna.

Har varit hos ögondoktorn igen och
blivit laserblixt-lagad. Bara 20
pulser - hon gör så gott hon kan.
Ser jag bättre? kanske.

Trevligt att vi symatiserar fast
föremålet för sympatin kunde vara
bättre.
/alf

E0215-2
d2-d4.

Ur energisynpunkt var det något
positivt med fotosyntesen - vad det
nu var. Kanske man kan få svar via
Google.

För ögonblicket läser jag En
kortfattad historik över nästan
allting av Bill Bryson. Lustigt nog
handlade det näst senast lästa
kapitlet om bl a amorfa
kontinentalplattor.

Just nu läser jag om kometer,
meteoriter, asteroider. Vi lever
verkligen farligt på den här
planeten. Det finns över 100
miljoner av de här objekten på
himlen. De rör sig slumpmässigt,
oförutsägbart. Alla kan kollidera
med jorden; och alla rör sig med
litet olika kurser genom rymden och
i olika tempon. Det finns ca 2000
asteroider som regelbundet passerar
vår omloppsbana och som är
tillräckligt stora för att hota vår
existens. Räknar vi även med de
små asteroiderna (säg stora som
små hus), som har banor som korsar
jordens, uppgår antalet till kanske
miljoner. De är osynliga i rymden
och blir synliga (glödande) först när
de kommer in i jordatmosfären. Vi
blir således inte förvarnade: vilken
sekund som helst kan vi få en
asteroid i skallen. Huvaligen!
Ebbe

A0216
Dd8 - a5!!! Lite roligt och farligt
får det vara

Det finns genmanipulerade bakterier
som man tänker använda för att få
el via fotosyntesen. Man räknar med
att de skall ersätta mycket om ca 10
år.

Faran är inte så stor - som du tror.
Allt det där skräpet som kolliderar
med Jorden brinner för det mesta
upp innan det når markytan. Vissa
hinner dock inte brinna upp innan
de slår ner, men mig veterligt har
det aldrig rapporterats att en sådan
rymdbumling träffat någon
människa. Och visst blir vi varnade!
Alla dessa stjärnskott som ger

anledning till fruktlösa önskningar
är ju stenar som brinner upp.

När du kommer till kosmisk
strålning i boken kan du betänka
hur otroliga mängder partiklar rusar
rakt igenom din kropp varje sekund
- vad har de för inverkan på dig?

Sen kan du fundera på alla de fält
som ingen på jorden (med vissa
undantag) känner till och vad de
har för inverkan på dig.

Visst är det farligt att leva. Men det
finns i alla fall en läkare som
liksom jag hävdar att han ALDRIG
kommer att sätta på sig en
cykelhjälm. Visste du att det är
många fler skador på cyklande barn
nu när de har hjälm än vad det var
innan dårskapen infördes? Att det
är fler knivskärningar sedan
förbudet mot att bära kniv infördes?
Fler olyckor vid övergångsställen
sedan man införde skyldighet för
bilar att släppa fram älgarna?

Ack ja vad klokheten
åstadkommer...
/alf

E0216
c2-c3.

Jo, jag fann fotosyntesen med hjälp
av Google. Ett kvinns vid namn
Ann Magnusson har disputerat i
ämnet. Hon säger sig ha lyckats
framställa en konstgjord fotosyntes,
som hon tror kan massproduceras
inom 10 år.

Har du läst Avanzas Placera nu
idag? Höga avgifter, högre
avkastning.
Ebbe

A0217
Lf8 - d6

Kanske är det samma uppgifter om
fotosyntes som jag läste om i Ny
Teknik. Jodå, det kommer nya
uppfinningar hela tiden.

Fondernas förvaltningsavgifter
tycker jag inte är så viktiga.
Däremot kollar jag noga köp- och
säljavgifter. Om man tänker
månadsspara i en fond är det viktigt
att det inte kostar något varje gång
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man sätter in pengar. Vill man
hålla öppet för uttag, är det också
viktigt att kolla säljavgiften. Sen är
jag alltid skeptisk till råd från
experter och trendnissar. Man vet
inte varför de skriver som de gör,
man vet inte vem som mutat någon
att skriva om en viss typ av aktier
eller fonder. I de fall man försökt
att undersöka vederhäftigheten i råd
från experter på olika områden, har
resultatet varit nedslående.

Just nu är jag 10000:- back på
börsen - bl a för att jag satsar på
udda bolag som jag tror kommer att
vinna i längden. Vill man vara
säker skall man i stället satsa på
stora, kända jättar på svenska
marknaden, banker, SSAB,
Sandvik, osv.

Men det är inte lika roligt och
spännande.
/alf

E0217
0-0.

Under rubriken Kvasikunskap på
scientolognivå fick Sture Larsson
idag svar på tal av Måns Hagberg i
Ystad. Jag tror inte du är så
intresserad av en mångordig
redogörelse. Knappt jag gitter
heller.

Du som gärna investerar i
innovationer (artificiell fotosyntes)
kan ju kontakta Ann Magnuson vid
avdelningen för biokemi vid
Kemicentrum i Lund!

Nu måste jag städa litet innan Inger
kommer hem.
Ebbe

A0217-2
Sg8 - e7

Nå, då behöver vi inte ändra
uppfattning om klimathotet.

Var det denna länk du läste om Ann
Magnusson på?

http://www.nyteknik.se/art/1585

Tyvärr har jag inte hittat något nytt
börsbolag som direkt satsar på
någon ny uppfinning på området.

Opcon är väl det som man tänker på
först. Den 23/2 kommer deras
rapport - då får vi se om dom stiger
eller sjunker på börsen.

Nu måste jag börja med
Brukspatroner igen.
/alf

E0217-2
Sf3-h4.

Nej, det var inte den länken till Ann
Magnuson. Men tack för tipset som
gav mycket information om
innovationen.

I kväll har vi varit på teater här i
Osby och sett Zeynos värld - Helt
Gränslöst! av och med Nisti Sterk.
Hon är kurd och var sanslöst rolig.
Nå, hon varvade dessemellan med
mera allvarliga inslag. En fin
föreställning som nog även du
kunde gillat.
Ebbe

A0218
Da5 - c7

Undrar just om jag inte sett Nisti
Sterk på TV i något sammanhang.
Eller läst någon resencion om
hennes framträdande. Jo, den
föreställningen hade jag nog gillat.

När jag bläddrar i pärmarna med
schackmail, eller jobbar med de
senaste, ser jag att det är väldigt
olika med bilder. De kommer
periodvis. Hösten 06 var det ganska
tunnsått, och när man sitter och
sammanställer önskar man att det
fanns fler. Men vad skall man
fotografera? Allt har setts och allt
har sagts - tycker jag i bland.

Det blir tyngre att leva, det blir
mindre gjort på längre tid. Det retar
mig nästan till blodstörtning att jag
inte klarar det jag vill. Troligen
leder det till för högt blodtryck, som
leder till ytterligare ilska, som leder
till....

Men skit samma. I morgon skall jag
serva bilen och få den provad på
Bilprovningen - Volvo sköter det.
På tisdag skall tandläkaren laga

mina tänder. I slutet av månaden
kommer det folk som skall
undervisas på CAD.

Sen skall dom börja bygga Sveriges
största industrikök på andra sidan
järnvägen. Det spelar ingen roll vad
man gör för att försöka stoppa
offentlig idioti. Nomenklaturan
lever sitt eget liv. Det enda positiva
är kanske att jag måste få sänkt
taxeringsvärde på huset.

Nu skall jag laga mat - nytt recept
som jag funderat ut. Det enda roliga
med matlagning är när tror mig ha
tänkt ut något nytt. Fast sen hittar
jag det i någon kokbok.
/alf

E0218
g2-g3.

Min “recension” av Nisti Sterks
föreställning var ganska
intetsägande. “Rolig” säger ju inte
mycket. Men om jag säger, att hon
kunde konsten “att göra swing av
lossa sand”. Hon kunde se och locka
fram komiken ur de mest vardagliga
ord och företeelser. Hennes humor
är besläktad med crazyn, vilket
innebär att man helst ska vara på ett
uppsluppet humör. Således, hade jag
varit litet berusad och i mycket
fnittrigt sällskap, hade jag säkert
skrattat hejdlöst.

“Relax, knäpp upp, slappna av . .
.!” Din ilska håller visst på att
kväva dig. Du måste försöka se det
litet mera från ovan (där du snart
kommer att sitta på ett moln och
knäppa på harpan). Kämpa till dig
litet “upphöjd filosofi” s a s.
Ebbe

A0218-2
0-0-0

Kanske lite av Eddy Izzard över det
hela?

Jodå, jag kommer att dö av ilska, så
mycket vet jag. Troligen om vintern
när jag skottar snö. Men bara
tanken på moln och harpa gör att
känner mig tvingad att slappna av.

Internet mail Ebbe - Alf februari 2007

mea0702.dtp

8

http://www.nyteknik.se/art/1585


Nu vet man hur man skall få bort
buset från offentliga miljöer. Bara
spela operamusik. Även sentimental
smörmusik går bra. Tvärtom är det
med andra individer.

Visste du att jag har möss i huset?
Dom håller till under golvet där det
ständigt blåser en svag vind från
värmefläkten. När det är alldeles
tyst i huset kan man höra dem nysa
och hosta i draget. Och så gillar de
opera. I går kväll när jag halvlåg i
stolen och spelade ganska högt -
Verdi, Puccini, Mozart m fl. kom de
fram och satte sig blickstilla vid
ytterdörren, ovanför golvspringan
för varmluft.

Där satt de, fyra stycken som på
parkett och lyssnade till “Så kall ni
är om handen....” Fan vet om de
inte applåderade också.

En av dem fick en snabb och skön
död senare under natten - en fälla
med lockande ost knäckte nacken på
honom. Jag sätter fällan i en
plåtburk så att de alltid måste
komma in från rätt håll för att dö.
Jag är som Caligula - tål inte detta
eviga hostande från mideråriga
möss. Om du nu minns hur det gick
för Caligulas medregent.
/alf

E0218-2
Dd1-f3.

Sådana där små söta möss, som
hjälper Askungen med
balklänningen?

Det hade aldrig gått för sig i
Ramses´ dar.

I kväll har vi sett Släpp fångarne
loss - det är vår! Hasse&Tage gör
en aldrig besviken.
Ebbe

A0219
f7 - f6

Trycker upp manualer till mina
CAD-program. Sen skall jag göra
Brukspatroner.

Dom ringde just från bilfirman och
sa att kulleden måste bytas annars
går den inte genom bilprovningen.
Det blir ytterligare 2000:- back.
/alf

E0219
Sh4-f5.

Nå, utgifter i den storleksklassen
(2000) är väl inga problem för dig.

Nu måste jag göra mina
utbetalningar - och städa, detta
sisyfosarbete.
Ebbe

A0219-2
Se7 x f5 då följer
Df3 x f5 Dc7 - c6

Nåja, sevice och bilprovning gick på
4800:- toitalt. Och det hade väl du
också glatt hostat upp, Krösus där.

Nu har Askungen blivit av med
ytterligare en hjälpreda. Begravning
sker i toaletten.
/alf

E0219-2
Lc1-e3.

Inger är kraftigt förkyld och själv
har jag börjat känna av vissa
symptom. Många i Hässleholm är
sjuka och några har influensa.
Vinterkräksjukan grasserar också.

Hur är det med Er?
Ebbe

A0220
c5 - c4

Här i hushållet har vi inga sådana
krämpor, eftersom det är så enkelt
att ordna - ja när det handlar om
förkylning, alltså. Det gäller bara att
alltid ha kroppen full av C-vitamin.
Vi har inte varit förkylda, haft ont i
halsen på tre år nu. Men så tar vi
minst en depåtablett på 1 g varje
dygn - iband 2.

På sjukhuset här har dom problem
med kräkningar.

Nu måste jag ta hand om
CAD-saker.
/alf

E0220
Sb1-d2.

Även vi intar C-vitamin, men inte
har vi märkt av så avgörande
effekter. Kanske Er friskhet mera
beror på att Ni inte rör Er så mycket
ute bland folk. Mesta förkylning
orsakas väl genom smitta?

Nu ska jag ut och handla litet -
samt städa resten av huset.
Ebbe

A0220-2
g7 - g6

Om ni använder depåtablett på
1000mg så förvånar det mig
verkligen om ni blir förkylda. Om
ni däremot äter vanliga C-vitaminer
- som det finns massor av - så
skulle det förvåna mig mycket om
ni inte blev förkylda gång på gång.

Visst handlar det om smitta. Birgit
är inte ute så mycket numera, men
jag handlar, är på sjukhus, går på
apoteket, torget och andra ställen.
Det har hänt att jag känt en början
till ont i halsen - då är det bara att
ta en extra depåtablett.

Vanliga C-vitaminer gör ingen
nytta. Tar du en 1000mg brustablett
i ett glas vatten, är alla vitaminer
borta ur kroppen efter ett par
timmar. Du skulle behöva dricka
som en häst - och få ont i magen.
Det viktiga är att man automatiskt
fyller på förrådet med C-vitamin
hela tiden. Complex C-1000 varar i
16 timmar, och normalt räcker det
som skydd.

Så är det.
/alf

E0220-2
Df5-c2.

Var köper man denna
rekommendabla C-vitamintablett?
Har den något namn? Dyr?

Nu ska jag läsa bok. Handlar du
något på rean? Vi håller på med en
lista.
Ebbe

A0221
Td8 - e8

Denna fantastiska tablett (stor som
ett litet hus) heter SUPER
C-COMPLEX-1000, kostar 160:-
för 90 tabletter och finns på nätet
eller i Life hälsokostaffärer. Den
skall sväljas hel och är värd varje
krona.
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Jo på rean har jag beställt en hel del
via Adlibris. Totalt 13 böcker för
725. De levereras i slutet av
månaden - om nu alla finns kvar.
Först hade jag tänkt att beställa via
bokhandeln, men när jag kollade
priserna var det alldeles för stor
skillnad för att jag skulle idka
välgörenhet. Den lägger jag på
annat - i går fick jag ett brev från
Läkare utan gränser med bl a texten
“Hittills har du skänkt 7050:- som
gjort att vi kunnat rädda liv.” Det
gillade jag. Flera organisationer
sänder ut dyrbara trycksaker med
meningslösa tack, men just Läkarna
brukar vara helt tysta. De värsta är
nog UNICEF - jag undrar hur
mycket som går till deras
administration egentligen. Hade jag
tid skulle jag undersöka vilka som
har bäst verkningsgrad och sanera
lite i autogirofloran.
/alf

E0221
b2-b4.

Tack, men vem på nätet säljer
supertabletten?

Här snöar det hej vilt nu.
Ebbe

A0221-2
Te8 - e7

Skriv SUPER C-COMPLEX-1000 i
Google -svenska sidor, så lär du få
tillräckligt med länkar att kolla!

Det är billigare där, men jag har
funnit att det i längden blir samma
pris i lokala affären om man räknar
in rabatter och kampanjpriser.
/alf

E0221-2
a2-a4.

Om man kan gräva sig ut i morgon,
ska jag besöka hälsokostboden.
Ebbe

A0222
a7 - a5

I dag fick jag mail - alla mina
reaböcker kommer från Adlibris.

Nu snöar det även här. Jag eldar i

Hugo, men snart är veden slut. Då
blir det dyrt. Varför bor man i detta
vädersjukdomsland?

I går blev jag av med 10000:- på
Börsen. Nu börjar det bli sig likt.
/alf

E0222
b4xa5.

Här har kommit massor av snö.
Borde ut och skotta. Men jag har
sådan där tung
förkylningshuvudvärk.

Jojo, även jag. Har satsat 50 000:-
på Börsen. Ganska dags att ta sin
mats ur skolan?
Ebbe

A0222-2
Ld6 - c7

Om du skall hoppa av Börsen eller
inte beror naturligtvis på vilka
aktier du har - eftersom de är så
totalt olika inbördes. Själv tycker
jag att det är bra tillfällen att köpa
när det går neråt - åtminstone för de
bolag jag verkligen tror på, t ex
ARCAM och NFO.

Jag hoppas att du ser Vetenskapens
Värld på TV - ibland har dom
riktigt intressanta program.
/alf

E0222-2
Tf1-b1.

Idag var jag tvungen att ut och
skotta. Det känns i ryggbastet.

Jag såg på Vetenskapens Värld i
kväll. Intressant som vanligt. Alla
“sanningar” tycks omprövas.
Ebbe

A0223
Lc7 x a5

Som tur är har det inte kommit mer
än en cm vit skit här.

Ja, det var trevligt att se och höra
något som verkar logiskt och
vederhäftigt. Jag har alltid i
diskussioner hävdat att
gruvindustrin står för de verkliga
hemskheterna när det gäller olyckor
i energiframställning. Hellre dör jag
på grund av strålning ovan jord än

blir begraven levande under jord.

I dag läste jag Opcons rapport och
köpte direkt. Det förvånar mig att
inte kursen gick uppåt, men det
beror kanske på att inte alla sett att
rapporten kom en dag för tidigt.

Nu skall jag förbereda middag.
/alf

E0223
Tb1-b5.

Väldigt vad det svänger om de där
tre aktierna du nämner: ARCAM,
NFO och Opcon. Du tror mycket på
dem. Men varför går de så dåligt?
Bra uppfinningar, men för små
marknader? Hur vill du rangordna
dem? Om jag ev skulle köpa en
mindre post. Hur små poster kan
man f ö köpa?
Ebbe

A0223-2
b7 - b6

Förr i tiden köpte jag mindre än en
börspost, men det var ganska uselt.
När du klickar på KÖP för en aktie
ser du direkt hur många en börspost
är - för de du nämnde ligger priset
kring 10000/BP.

ARCAM (6000) och NFO (20000)
är de jag satsat på - därför att jag
bedömer att de har unik teknologi.
Fast det är inte alla som fattat det
ännu. Om det blir en riktig rusning
tror jag att det sker för NFO, men
på detta område är man aldrig
säker. Så handlar du med aktier
måste du göra egna analyser och
alltid vara medveten om att ansvaret
bara är ditt. Det är rätt kul att läsa
alla inlägg på FORUM för varje
aktie.

Opcon är ett ganska stabilt bolag
som bara rört sig marginellt - sedan
jag köpte i morse har den gått upp
två kronor eller 1.85%. Arcam har
däremot stigit med 9% - 40 öre.
/alf
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E0223-2
Sd2-f1.

Räntan är på väg upp. Det brukar
betyda, att Börsen generellt sett är
på väg ner. Eller hur? Man flyttar
över kapital till räntebärande
papper.
Ebbe

A0224
h7 - h5

Så vitt jag vet går en ev
räntehöjning mycket långsamt -
kanske 0,25 - 0,5% under 2007. Det
kommer inte att påverka
aktiemarknaden så mycket . Men
visst, om man tror på en snart
kommande krasch så är det kanske
klokt att gå över till räntebärande.
Fast jag kommer nog aldrig att göra
det....

Det är ju också så att räntan höjs
därför att ekonomin är överhettad
vilket betyder att företagen går bra
och därmed Börsen. Så varför
hoppa av?

På måndag och tisdag har jag full
utbildning på CAD. Nu skall jag
städa så att man får plats att röra
sig i dessa domäner.
/alf

E0224
Tb5xa5. Vanskligt. De närmaste
dragen kommer nog att bli
avgörande.
Ebbe

A0225
b6 x a5
Det draget kunde du ha gjort.

Alldeles för tidigt att tänka på något
att diskutera.
/alf

E0225
Dc2xg6. Tveksamt om det håller.
Ebbe

A0225-2
Dc6 - e6
Ja, det får vi se. Gör ditt bästa nu!
/alf

E0225-2
h2-h4. Nej, det håller nog inte.
Ebbe

A0225-3
Sd7 - f8
Nej du. Så vart tar du vägen nu?
c2? b1?
/alf

E0225-3
Dg6-c2.

Ny TV-kanal: kolla
www.kanalnio.se

Sydsvenskan erbjuder gratis hjälp
med att hålla koll på sina aktier och
fonder. Man lägger in sin portfölj
och Sydsvenskan bistår med
prognoser, etc. Kolla:
www.sydsvenskan.se/fonder
Ebbe

A0226
Te7 - b7

Är kanal nio fri? Tittade in på deras
sida men för min del verkar den
inte intressant. Sen är det så att
Nässjö inte sänder en del andra fria
kanaler - varför vet jag inte.

När jag kollade Sydsvenskans
fondsida var den helt tom. Men om
du är kund hos Avanza sköter dom
väl om allt detta åt dig?
Deklaration, t ex. Det kostar 99:-
för ett helt år och då kan man kolla
hur ofta man vill. Det finns nog
ingen tidning som kan konkurrera
med Avanza på aktie-fond-
marknaden.

Det är också intressant att jämföra
alla råd från experter som finns
överallt. Genomsnittligt är de usla
på förutsägelser. Bilden är
naturligtvis optimerad när det gäller
sättet att välja rätt i reklam för
Börsveckan, men i stort gäller det
om aktier. Det finns bara denna
expertpanel som statistiskt sett
lyckats med sina portföljer hela
tiden. Men råden är dyra.

Ännu har inga personer dykt upp
för utbildning i dag. Men det är
uselt väglag och de skulle åka från
Finnerödja - det tar nog minst två o
en halv timme.
/alf

E0226
Kg1-h2.

De närmaste dagarna har du så
mycket att göra, att jag inte ska
besvära dig med några
diskussionsämnen. F ö har jag inga
på lager heller.
Ebbe
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A0226-2
De6 - d7

Nog är jag trött alltid. Dom kom vid
tio och var här till halv sju med
middagspaus 1 timme - så du förstår
säkert att man blir trött i munnen av
att prata och vara skärpt hela tiden.
Fast dom blev nog tröttare än jag
blev.

SvD:s ledarsida i dag var intressant
- det gäller den överdrivna trygghet
som utbreder sig i Sverige. Men det
går inte att komma in just nu - dom
håller på att uppgradera för
morgondagen.
/alf

E0226-2
Le3-f4.

Ska se om jag kan få fram SvD:s
ledarsida.
Ebbe

A0227
Sf8 - e6

Kul dag på Börsen - upptäckte jag
när jag strax innan stängning hade
tid att kolla. Jag hann i alla fall
köpa fler Opcon och NFO. I övrigt
miskade värdet på depån med ca
20000:-.

Sune åkte 70000:- back och var lite
lessen, tills jag sa åt honom att köp
en massa NFO. Det hann han med
precis.

Nu skall jag slappna av och dricka
öl - det har varit en tung dag -
började undervisa vid 0815 och
slutade 1600 i stort sett utan paus.
Det finns en firma som kör ut
matportioner för 60:-/st så vi åt alla
god fisk eller fläskkött - och snabbt.
Alla ville jobba så fort som möjligt.
/alf

E0227
Lf4-d2. Tempoförlust. Ditt drag
borde jag ha förutsett.

Jaja, min lilla varning ang Börsen
var dessvärre inte obefogad.

Jo, jag fick fram och läste SvD:S
ledarsidor av gårdagen. Intressanta
tankar. Reagerade särskilt för:

socialdemokraterna har socialiserat
människan i stället för näringslivet.
Det låter bestickande. Men bör inte
övertolkas.
Ebbe

A0228
Hej - och
GRATTIS PÅ
FÖDELSEDAGEN!
Någon riktig present får du inte,
däremot något vanligt på posten,
om dom sköter sig.

Th28 - g8

Börsen rasar i dag också, så det blir
nog till att handla igen. Lite
skrattretande är det - tittar man på
de poster som säljs, är det enskilda
små börsposter. Det betyder att alla
småsparare har fått panik och säljer
till varje pris. OK - behöver man
pengar ska man kanske sälja, men
inte annars. Den svenska börsen är
INTE övervärderad som den var för
6 år sedan. Så låt den rasa....

Ingen undervisning i dag, men
många saker har blivit eftersatta.

Hoppas du får en skön födelsedag!
/alf

E0228
Tack, tack!

Fast numera firar man födelsedag
mera med viss ångest än med
glädje.

Som Astrid Lindgren sa: Man är ju
inte dummare än man förstår vartåt
det barkar. Nåja.

En dag som denna ser man gärna
litet bakåt också. En fras, som min
far gärna hemföll åt, var: “E de nåt
att ha bry med?!” Tja. Mitt liv, var
det egentligen nåt att ha bry med?
En existentiell fråga.

Jo, min far var en skeptiker. Typiskt
nog var han född den 21/12 (1909),
d v s på Tomas, tvivlarens dag.

I viss mån kan man väl säga, att
han kände sina pappenheimare. En
annan fras, typisk för honom, var:
“Jo, men det ska göras!”
Bakgrunden kunde vara, ex-vis:

Han säger lätt bekymmersamt, att
hängrännorna behöver rensas.
Käckt säger jag, att det är bara att
ta fram stege, hink och sätta igång.
- “Jo, men det ska göras.”

“Socialdemokraterna har socialiserat
människan istället för näringslivet”.

Jag skrev, att man inte bör övertolka
kritiken. Hur tänkte jag då?

Jo, det verkar förhålla sig så, att det
råder ett utbrett krav på ökade
samhällsinsatser inom många
områden. Ex-vis: Föräldrarna
(kompetenta?) orkar inte med sina
barn, och barnen orkar inte med
sina gamla föräldrar.

Socialdemokraterna har varit bäst
på social ingenjörskonst och därför
länge haft makten - till de andra
partiernas förargelse. Alternativen
till vänster och höger: “Socialisera
produktionsmedlen!” resp
“Kommersialisera mera!” har haft
svårare att vinna gehör. Kommer
andra tider?

Var just ute i brevlådan. Tack för
korrektur! Men du har visst glömt
augusti 2006. Kanske var jag i
Undenäs då och vi gjorde uppehåll?

Mycket arbete med det kan jag
tänka mig. Förhoppningsvis gör du
det lika mycket för din egen skull.

Höll på att glömma mitt drag:
Dc2-f5.
Ebbe

A0228-2
Se6 - c7

Ja, tänk! Jag har glömt att skriva ut
augusti! Det finns färdigt i datorn,
men kanske var det i skarven då jag
bytte skrivare som det inte kom
med. Nu får det bli med nästa
sändning.

Den överdrivna tryggheten,
överbeskyddande, bristen på ansvar
för den egna personen - ja, man
skulle kunna tala länge om detta
underliga, som är mig så
främmande. Därför var det så
befriande att läsa Ayn Rand och se
att det finns fler med min läggning.
Jag är tydligen objektivist.
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Vem övar sig metalt för olyckor,
vem räknar med att dö, vem anser
att det mesta ansvarar man själv
för? Ja, inte gör svenskar det. Så
fort något händer är det någons
skuld, det gäller alltid att nagla fast
någon som syndabock. Och inte kan
vi trösta oss själva - det måste till
en psykiater eller en krisgrupp.

Din pappa var tydligen en något
uppgiven skeptiker, som inte
väntade sig så mycket av världen.
Och att skåda bakåt över sitt eget
liv ger inte mycket att hänga i
julgranen. Bäst att låta bli och bara
se framåt, mot döden. Kan vara en
riktigt spännande upplevelse!

Börsen stupade i dag också, men jag
blev bara av med ett par tusen i
depåvärde. Även i dag köpte jag
billigt, och flera av mina aktier gick
upp, även om det var måttligt. Läser
du snacket på Avanza, som nedan
om NFO idag?
/alf

NFO, Klart köpläge

Det kommer hända mycket i år för
NFO. Efter den lyckade mässan har
dom etablerat fina kontakter och
det är inga dåliga projekt vi talar
om ifall allt går i lås,se tidigare
inlägg.

Från hemsidan:

Företaget Al Mozannab Electrical
Inst. Company gav ett utmärkt
intryck, säger Taro Bruneheim.

Al Mozannab ingår dessutom i
Advantage Matarat Group under
ledning av ordförande Obaid Bin
Sagheer Al Qubaisi,

De har nära släktband till viktiga
shejkfamiljer och kungahus i
regionen och Advantage Matarat
Group har varit delaktiga i en lång
rad intressanta projekt bl.a. både
civila och militära flygplatser,
sjukhus, shoppingcenter och
kraftverksbyggen.

I mars kommer Mr Bhaskar Raja
och ytterligare två repr-sentanter
från företaget till Svängsta för
fortsatta kom-mersiella diskussioner
samt teknisk produktutbildning.

Så sant
Klokt inlägg, NFO och Pilum har
ett grymt år framför sig. Energispar
är det gyllene ordet 2007. Som sagt,
is i magen och påfyllning i dessa
aktier kommer verkligen att löna
sig. Helt övertygad.

Just nu spelar ju siffrorna mindre
roll som sagt. Med den här låga
omsättningen är man fruktansvärt
otaktisk om man säljer av.

Enda anledningen är ju om man
tror på KK och det lär ju inte
hända.

Nu tog du i

Usel rapport är väl att ta i. Sen
skrev jag inom 2 mån. Däremellan
kan det gå upp och ner. Jag
menade vad den står i vid April/Maj

Vad var uselt?
Hade du förväntat dig
miljardvinster?

Tror du har fel

Med tanke på börsens utveckling i
kombination med den usla rapport
nfo leverrerade skulle jag snarare
tro på ett besök på 50 öre

E0228-2
Df5xf6.

Nu trött och sömnig. Go´natt!
Ebbe
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