
Internet mail Ebbe - Alf september 2007
A070902
Td8 - d7

Finns det både Fritänkaren och
Tänkaren? Hur var det någon sa om
vad som var störst - att tänka fritt
eller tänka rätt?

Här livet varit lite turbulent. I
fredags upptäckte jag fuktskador i
källartaket under badrummen.
Direkt tänkte jag på en del
anslutningar som jag haft problem
med tidigare - letade, men kunde
inte hitta någon förklaring. Lördag
morgon fanns det en liten sjö i en
garderob, och mattan i frysrummet
hade en blöt halvmåne. Panik och
stopp för användning av toaletter
och tvättställ.

Jag bar upp allt löst, torkade, lade
ut tidningar och började riva ner
källartaket under
badrumsledningarna.

Felet? ETT AVLOPPSRÖR AV
GJUTJÄRN - 100 mm - HAR
SPRUCKIT RAKT AV!! Dessutom
finns det ett hål stort som en
enkrona på sidan.

Tror fan att det rinner ut vatten!

Jag torkar och gör rent. Letar reda
på aluminiumplåt och en
jätteslangklämma, vulktape. Så
lindar jag tejp runt röret och hålet -
ett par lager. Lägger om al-plåten
och skruvar ihop det med klämman.
Så provar jag - men det läcker mer,
och jag ser ytterligare sprickor på
den där rörbiten om ca 30 cm.

Åker till Granngården och köper
siliconspackel, al-nät, kemisk
metall. Gör rent med aceton,
spacklar i sprickorna och sveper in
hela djävla röret i ett antal lager
tejp. Så lägger jag en bit stupränna
från läckan lite lutande så att ev
vatten skall rinna ner i en hink.

-SPOLA, skriker jag till Birgit.

Inte en droppe läcker ut.

- Gå nu på toa innan du spricker,
vrålar jag.

---------

Nu funderar jag bara på hur länge
detta skall hålla och om jag kan få
tag i rörmokare. Livet är stenkul.
/alf

E070902
g3-g4.

Nej, så vitt jag vet finns endast
Fritänkaren.

Du hoppades väl på att det var en
mardröm som du snart skulle vakna
ur, såsom jag gjorde när vi hade
översvämning i källaren i Killeberg,
vilket jag har berättat om. Men hur
kunde röret spricka? Sättning i
huset - eller vad?
Ebbe

A0903
g7 - g6

Nej, jag tänkte nog bara på hur jag
skulle göra för att få stopp på
läckan. Vilka metoder man kunde
använda och vad jag hade hemma i
gömmorna och vilka affärer som var
öppna.

Jag begriper inte varför röret
sprack. Men troligen var det ett
felaktigt rör från början - huset har
inte ändrat sig på dom här fyrtio
åren.

Jag skall nog laga det provisoriskt
och vänta på att resten skall paja -
förhoppningsvis är jag död då.
Besökande rörmokare höll med efter
inspektion. Om hela stammen skall
bytas har vi inga toaletter under 14
dagar, allt måste plockas bort,
väggar sågas upp, golv brytas upp.
Fy fan.

Nu måste jag göra Brukspatroner -
nej först skall jag se nåt
vetenskapligt.
/alf

E0903
a3-a4.

Uj uj! Du kan nog hålla dig för
skratt. Ja, kan du det förresten? I
sådana situationer sägs människan
reagera irrationellt och konstigt.

Du skrämmer upp mig. Att äga hus
verkar vara hassard.

I och för sig kunde ni kanske bo hos
Sune och Gun i 14 dagar. Eller
passa på att t ex göra en kryssning i
Karibien!
Ebbe

A0904
f7 - f5

Naj, det blir inte så mycket skrattat
här. Jag har ingen lust att göra
något och känner mig bara deppig.
Men det är väl det vanliga hålet
man ramlat ner i.

Men du bor väl också i eget hus och
vet vilka risker det innebär....
/alf

E0904
Ingen idé för mig att fortsätta det
här partiet. Nytt parti: e2-e4.

Nu kan jag upplysa dig om, att
plastnätet som jag applicerade över
vedbodens hängränna fungerade
dåligt. Idag avlägsnade jag nätet
och fann en flera centimeter tjock
sörja i rännan. Den bestod
förmodligen av multnade frön,
pollen, m m.

Som jag tidigare nämnt, far vi på
fredag till Stockholm. Åter söndag
kväll.
Ebbe

A0905
e7 - e5

Jaha, du far omkring i landet.

Tydligen finns det inget att göra för
att hindra naturen från att förstöra
och skräpa ner. Den strävar alltid
efter att skapa mylla för allsköns
fula växter och smådjur. Ser man på
TV förstår man att de nya
bakterierna kommer att ta över helt
och hållet. Det finns t o m de som
helst äter järn och ROSTFRITT!
Vad ska man ta sig till?

Jag har högt blodtryck och
misstänker att jag borde vara död
numera. Vid operation i Linköping
hade jag 210, men sa åt dom att det
var fel på deras mätare och att jag
alltid hade moms på trycket som
inte skulle räknas. Likadant var det
när man fixade bråcket - alldeles för
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högt. Men nu misstänker jag att det
orsakar en annan sorts huvudvärk
än tidigare, så jag har själv kollat
lite. Det pendlar mellan 170 till
200, så jag skall till min husläkare
på måndag och få lite meducin.

Man kan kanske hoppas på en
snabb död ändå.
/alf

E0905
Sg1-f3.

Har du högt blodtryck, får du
försöka ransonera vredesutbrotten!
Rätt av dig att “söka” för det.

Idag har jag flyttat innehållet i 4 st
kompostbehållare till rabatten
utanför garaget, vilket jag tidigare
berättat om. Lysimachian är
självfallet redan uppgrävd. Vidare
fick den nya rabatten 3 st säckar
kogödsel.

Därför är jag nu redigt trött.
Ebbe

A0906
Sb8 - c6

Jo, du har så rätt, så rätt.

Var försiktig med gödning. Tänk
om den satans naturen får för sig att
ta över huset - slingra sig in i
springor, knäcka tegel, riva ner puts
eller underminera grunden med sina
rötter. Så var det här - en självsådd
alm bredde ut sig mot muren mot
gatan och hotade att välta den. Men
nu är den nersågad och omvandlad
till maktlös ved. Stubben har jag
borrat full med EkoPlugg som
förhoppningsvis skall ta död på
eländet.

Så vad skall du plantera i den
jordiga rabatten?

Nu är klockan åtta och jag tänker
avbryta CAD-jobbet och vila.
/alf

E0906
I hast, håller på att packa: d2-d4.
Ebbe

A0909
e5 x d4

Hoppas att du har haft en trevlig
stockholmstur. Själv har jag inget
att berätta tyvärr.
/alf

E0909
Sf3xd4.

Jo, det blev en trevlig utflykt. Det är
sent, jag är trött, orkar inte berätta i
kväll.
Ebbe

A0910
Lf8 - c5

Får man höra lite då från stora
världen....?

I dag har jag varit hos farbror
doktorn, som gav order om att jag
skulle komma ner till vårdcentralen
och ta blodtrycket tre gånger denna
vecka. När han själv kollade sa han
-OJ. Det var högt.

Jag vill byta meducin från Seloken
till Atacand och troligen får jag som
jag vill. Så tappade man ut två
muggar blod för provtagning eller
möjligtvis för matlagning.

På måndag skall jag få reda på
resultatet. Om några år kan man
nog få reda på beräknad dödsdag
bara med ett blodprov.

Så säljer jag CAD - till Polen. Fyra
program och det är ju bra - om man
får betalt.
/alf

E0910
Lc1-e3.

Jaha, det låter ju litet oroande. Hur
högt blodtryck har du? Vad är det
för slags meduciner du talar om?
Nu är det väl bäst att du försöker
trappa ner litet på aktiviteterna.

Stockholmsresan? OK, jag tar den
från början:

Tåg fredag kl 07.52 ifrån Osby.
Ankommer till Stockholm kl 11.40.
Tar tunnelbanan till Hotel Foresta

på Lidingö. Vi besöker Carl
Millesgården, som ligger strax
intill. En imponerande anläggning!
Vädret är så milt, att vi kan inta
middag på Rosenterrassen. Jag
behöver kanske inte berätta mer; du
har nog själv varit på Millesgården.

På kvällen ser vi “Lyckliga dagar”
på Stockholms Stadsteater. En
absurd pjäs av Beckett.

Nästa dag, lördag, ösregnar det. Vi
beger oss till Ivar Lo-Jos museum
på Bastugatan 21, där vi per telefon
avtalat tid kl 14 med Dan Mellin.
Det visar sig, att vi blir de enda
besökarna denna gång. Ivar Lo
hyrde 2 ettor i detta hus: först den
ena 1934-54 och därefter båda. Han
hade den ena som skrivarlya. I hela
två timmar(!) berättar Dan Mellin
om Ivar Los liv och författarskap.
Förvisso var han en märklig man.

Klockan 19 är det åter dags för en
teaterföreställning. Vi ser
“Dödsdansen” av August Strindberg
på Dramaten. Pjäsen varar i hela 3
timmar och 45 minuter. Om den
kan du läsa i närmsta uppslagsverk.

Nästa dag, söndag, är den sista
dagen för vår vistelse i kungliga
huvudstaden. Vi ser
högvaktsavlösningen på slottets
borggård. Därefter beger vi oss till
Stockholms Stadsmuseum, beläget
vid Slussen.

I ord, bild och föremål skildras
Stockholms historia ifrån hedenhös
till nutid.

Mycket intressant. Rekommenderas!

Sedan tar vi Katarinahissen upp till
Söders höjder. Fantastisk utsikt!

En liten idyll med Mosebacke torg,
etc.

Ner igen för vindlande trappor och
bort till färjan, som tar oss över till
Djurgården. Vi dricker kaffe på Blå
Porten. Tar sedan en buss, som för
oss runt på ön och därefter in till
city. Nu har vi kommit till färds
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ände och klockan 17.20 tar vi tåget
söderöver. Klockan 21.09 är vi åter
i Osby.

På det hela taget en trevlig utflykt!
(men jag fick litet ont i benen av
allt gående)
Ebbe

A0911
Lc5 - b6

Tacka tusan för att du fick ont i
benen! Det du berättar får mig att
känna trötthet i hela kroppen. Men
det är ju så det skall vara för
normala människor: se och uppleva.
I bland avundas jag alla er
normala....

Katarinahissen har jag besökt - en
gång åt vi middag där uppe i
restaurangen. Annars har jag nog
inget minne av platser med
klingande namn, bl a från Trenters
böcker. Hade du ingen kamera med
dig? Nog skulle det finnas mycket
att plåta på Millesgården...- nej, jag
har inte varit där heller. Däremot på
ett museum, som jag inte vet
namnet på. Kanske Tekniska.

Så har jag varit och blivit blodtryckt
i dag. 198/96 - vad det nu betyder.
Skötaren som tog det undrade om
jag hade kvar båten som jag byggde
en gång i Linnéskolans källare. Så
vi pratade minnen från början av
sextiotalet i skolvärlden. Jag kom
inte ihåg honom men han mindes
mig. Så är det ju med den bekanta
apan. Han mindes särskilt hur fint
lärarna var klädda på den tiden -
han talade om min kavaj med
mocka på armbågarna och att jag
hade fluga...Det var riktigt roligt.

Meduciner? Det handlar om medel
mot hjärtflimmer och högt blodtryck
- det finns hur många som helst.

En mycket jäktig dag: Handla,
hjälpa kunder via telefon, svara på
mail och sno som en vessla.

Men det är kul att fakturera.
/alf

E0911
Lf1-c4.

Naturens apotek är mycket kritisk
till de konventionella
behandlingsmetoderna av högt
blodtryck. Du borde kanske läsa den
boken!

Framför allt: drick mer vatten! Ät
vegetariskt! Undvik alko!

Inger tog bilder i Stockholm med
sin mobiltelefon. De har ännu ej
kommit in i datorn. Vi får se om
något har fastnat.
Ebbe

A0912
Sc6 - e5

Ja, och rök inte! Motionera mera!
Men om man nu gillar att kröka och
röka och inte vill springa omkring i
den satans naturen - då är det
meducin som gäller, halleluja.

Dagarna går i rasande fart tycker
jag. Upp ur bingen klockan sex och
ner i bingen klocan tolv. Och
mellan dessa klockslag skall det
handlas, tvättas, mailas, matlagas,
osv. Ibland tänker jag på den sköna
tid då man hade ett kontor att gå
till, där man verkligen kunde arbeta
i lugn och ro. Fast då kunde Birgit
sköta många fler uppgifter....

Nu måste jag ta reda på hur man
säljer CAD till Polen. Hur är det
med moms? Fan vet kanske - eller
skatteverket.
/alf

E0912
Lc4-b3.

Vilken typ av blodtrycksmeducin får
du?
1) Urindrivande, diuretika.
2) Betablockerare.
3) Kalciumflödeshämmare,
kalciumantagonister.
Ebbe

A0913
c7 - c5

Seloken ZOC, som jag har nu, är en
s k betablockerare - se själv-

http://
www.sjukvardsradgivningen.se/
artikel.asp?CategoryID=21682

Men jag vill ha en annan typ
(atacand) med färre biverkningar
och det ska nog gå vägen.
Blodtrycket hoppar lite upp och ner
eller kanske hit och dit - mellan 162
-200.

Egentligen har jag inte tid att syssla
med sådana saker. Det händer för
mycket på CAD-fronten. Hittills den
här månaden har Cad One sålt för
nästan 80000:- och det är rekord för
september.

Nu skall det författas manualer.
/alf

E0913
Sd4-f5.

Enligt Naturens apotek kan
betablockerare ha ett 20-tal
biverkningar.

De beror på att betablockerarna
saktar ned hjärtats pumpfunktion.
Den artificiella minskningen av
blodtrycket kommer i bästa fall bara
att göra patienten trött, i värsta fall
försvaga hjärtfunktionen så mycket
att det leder till hjärtsvikt.
Depression till följd av “bb” är ej
heller ovanlig. De hämmar
nämligen adrenalintillförseln, som
ger oss livslust. “Bb” kan förutom
allt detta utlösa luftrörsastma genom
att de undertrycker
epinefrinproduktionen. Allvarliga
besvär kan också uppträda, när man
plötsligt slutar ta medicinen, vilket
naturligtvis gör att man tvekar att
sluta.

Är även Atacand en betablockerare?

Grattis till CAD-framgångarna!
Ebbe

A0914
Dd8 - f6

De biverkningar du talar om är de
som meddelas på den lilla lappen i
seloken-förpackningen, så visst
känner man till dem. En del kan

Internet mail Ebbe - Alf september 2007

mea0709.dtp

3

http://www.sjukvardsradgivningen.se/


nog stämma. Å andra sidan står det
ungefär likadant på alla
biverkningslappar i alla
förpackningar.

Atacand är nummer tre i din
rangordning, en
angiotensinreceptorblockerare. Den
lär ha färre biverkningar enligt folk
som provat båda.

Tack, tack.
/alf

E0914
Sf5-d6!!

Det verkar vara ett bättre val.
Naturens apotek skriver kortfattat:
“ACE-hämmare påverkar
renin-angio-tensinsystemet. De
vidgar blodkärlen genom att
blockera bildandet av det naturliga
kemiska ämnet angiotensin II. Den
vanligaste biverkningen är
torrhosta.”

En något egendomlig biverkning
kan tyckas.
Ebbe

A0915
¤#/%(/%#“(&)(//&yt&%¤)!!
Ke8 - e7

Nå, det finns flera biverkningar
enligt nätet. Men totalt sett verkar
det bättre med atacand.

Det är som om omvärlden inte berör
mig längre. Knappt att jag läser
tidningen . Kanske jag håller på att
bli gammal och senil. Eller är det
en tillfällig svacka, kanske.

Hur går det med din klåda? Vad
säger Naturens Apotek?
/alf

E0915
Sd6-f5!!

Någon klåda besväras jag inte av för
tillfället. Men kanske till vintern då
luften är torrare.

Det där du säger om “omvärlden”
stämmer nog mer eller mindre för
de flesta pensionärer. Man hamnar
litet utanför s a s. Jag förstår precis
vad du menar.

Det visade sig litet besvärligt att få
Stockholmsbilderna in i datorn.
Men Inger jobbar på det.
Ebbe

A0916
Ke7 - e8

Evigt schack? Men då får du byta
drag, annars blir det remi om jag
inte tar fel. Och det vill du väl inte
nu när du har mig i säcken.... som
Banér sa.

När Birgit städade i dag hittade hon
en packe filmer på 8 mm spolar.
Men inte har jag någon apparat för
att visa dom. Antagligen finns det
folk som kör över dom på DVD
eller MPG eller vad dom heter
numera, filmformaten.

I morgon skall jag till doktorn och
visa upp alla blodtrycksvärden. Jag
har tagit det regelbundet varje dag
tre gånger och fått en verkligt
vacker berg-och dalbana med en
topp på 202 och en dal på 164. Det
lustiga var att när jag klippt gräs
som en vansinnig och sprätt jord
omkring mig i trädgårdslandet - då
var det 170 fem minuter efteråt.
Skall man tro på sånt?

Nu skall jag se Pavarotti.
/alf

E0916
0-0.

Jag lär ha en 08-filmprojektor (samt
projektionsduk) i källaren nånstans,
som jag inte har haft framme på år
och dag. Vill du låna den kanske?

Nej, det verkar knepigt med
blodtrycksmätning. Du får väl höra
med farbror doktorn om han har
någon vettig förklaring.

Vi har just sett Pavarotti-reportaget.
Det vanliga: inom etablissemanget
kan man inte nog prisa varandra.
Men vad vet man.
Ebbe

A0917
c5 - c4 - vad det nu skall tjäna till..

Det var intressant med din
filmprojektor. Kanske det blir
aktuellt, om jag inte hittar något
här.

Om Pavarotti och musik skulle jag
gärna berätta, men inte i dag.
Huvudvärk har förstört den här
dagen. Men jag har skall börja med
atacand i morgon. Den första
medsända lapp jag sett där det står
Inga biverkningar är vanliga.

Nu går jag och lägger mig.
/alf

E0917
Lb3-a4.

Har du käkat betablockerare under
någon längre tid? Det skulle i så fall
kunna förklara, varför du känt så
liten livslust på sistone.
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Har du talat om för din läkare, hur
mycket antibiotika du käkar?
Kanske har denna konsumtion med
blodtrycket att göra.

Undrar vad som skulle hända, om
du gick till en “naturdoktor”.
Han/hon skulle förmodligen
rekommendera total avgiftning. Tja,
vem vet. Det skulle kanske fungera.
Ebbe

A0918 BILDER
Ld6 x e3

Seloken i liten dos har jag käkat
under några år, och jag har aldrig
gillat dom. Dessutom har jag trott
att dom inverkade på humöret i
negativ riktning. Nå, dom skall bort
så småningom.

Antibiotika äter jag aldrig numera
när jag slipper förkylning och
infektioner. Men du menar kanske
TreComp? Jo dom vet min läkare
om eftersom han skriver ut recept.
Acetylsalisylsyra är bra för många
saker, så det så.

Visst skulle naturläkaren ordinera
total avgiftning. Det skulle jag
också i en helt annan livssituation.

Men nu är det som det är och så får
det förbli. Nu föreslår jag att vi talar
om annat - du har säkert något från
vitshusboden att dra fram. Eller?

Lite bilder kanske? Om stavning,
Dåligt omdöme (det är inte Sunes
JOMA!), eller
SVÅRFÖRKLARAT!!
/alf

E0918
f2xe3.

Var har du (eller Sune?) hittat de
där roliga bilderna?

Nej, jag har just ingenting i
vitshusboden för tillfället.

Jag har börjat tappa namn och ord i
en utsträckning som förskräcker.
Hur skall detta sluta?

Vid gårdagens mail satt jag en lång
stund och letade efter ordet
“ordinera” i meningen med
“naturdoktor”. Men förgäves. Det
fick bli “rekommendera”.
Ebbe

A0919
Ke8 - f8 hopplöst läge....

Sune har mailat bilder och här får
du tre till. Ge dem gärna bildtext....

Du har råkat ut för ett naturligt
åldersfenomen -tror jag. Likadant
här. Ibland kan jag inte komma på
de enklaste ord och igår blev jag
nästan rädd när jag inte kude lösa
ett enkelt projektionsproblem i ett
macro. Det gick så småningom,
men....

I dag har vi varit i Jönköping och
JULA. Birgit skulle ha en stege, så
hon kunde torka städa på hyllor och
jag skulle ha lysrör, som
naturligtvis var slut. Dessutom fick
jag världens huvudvärk av den
satans popmusiken, lukten och
kundsamtal. Aldrig mer varuhus.
Det blev en dyr stege i slutändan.

Nu skall jag skriva en lång
beställning till Clas Ohlson.
/alf

E0919
Sb1-c3.

Fler kul bilder. Tack! Bildtexter i
hast:
1) Vad katten nu då! Vatten?!
2) Pass.
3) Hunden: Vad nu då! Har katten
blivit missionär?
Ebbe

A0920
Sg8 - e7

Aldrig har jag lyckats placera mina
pjäser så att de står i vägen för
varandra på detta sätt.
Vill du se på film? OK:
http://staus.phosworks.se/
ShowMovie/?id=57d418ef-05e5-464
3-9878-883c98d834df

Orkar inte skriva något idag. Men
du kan väl kolla på bilder - är det
inte en stor pöl på mattan?
/alf
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E0920 bilder nästa sida
Sc3-d5.

Såg Hörby-filmen. Konventionell
och ganska trist. Men förmodligen
ganska sanningsenlig. Den gamla
“atmosfären” är helt borta. Det var
kanske inte bättre förr. Men nog var
det roligare?

Vad var det för en konstigt utrustad
bil? Jag fick inget grepp om den.
Ebbe

A0921
Se7 x d5

Var det roligare förr - rent

generellt? Det tror jag inte men jag
var roligare, möjligen.

Den konstiga bilen är prov på
fundametalism eller galenskap -
som finns på alla områden. Här
handlar det om LJUD. Närmare
bestämt att få till en bas i bilen som
får hjärtan att stanna eller ovana
och kissa på sig. Troligen har han
också guldtrådar i kablarna - det
finns galningar som hävdar att det
blir bättre ljud med guldkabel från
förstärkare till högtalare.

Nu går jag och lägger mig.
/alf

E0921
Dd1xd5.

Det gör jag också.
Ebbe

A0922
h7 - h5

Jag läser om Ayn Rands Urkällan.
Bäst att passa på medan jag ännu
kan läsa liten stil i pocketböcker.
Roy Andersson och hans filmer är
som hämtade ur Rands böcker. Jag
visste inte att han gjorde
reklamfilm, men det borde jag ha
begripit. T ex när jag såg reklamen
för ketchup.
/alf

E0922
Dd5-c5!!

Jag har ännu inte läst Ayn Rands
bok. Inte heller har jag sett Roy
Anderssons reklamfilm för ketchup.
Kan därför inte kommentera.

Om Roy Andersson tycker man
antingen eller. Överdrivet svartsynt
menar en del, särskilt de som bor on
the sunny side of the street. Men
visst är hans filmer sevärda.
Ebbe

A0923
d7 - d6

Läste just i SvD att Ayn Rand
fortfarande ligger på
bästsäljarlistorna i USA - med
samma känsloyttringar för henne
som tidigare. Flera bemärkta
personer har vittnat om hur hon
förändrat deras syn på omvärlden -
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senast såg jag att Allan Greenspan
påstod så.

Om du läser så vill jag gärna veta
vad du tycker - jag är nästan säker
på vad du kommer att säga.

Nu skall här ses Morden i
Midsommer, inspelat från 24an.
Fast där är huvudpersonerna 10 år
yngre...
/alf

E0923
Dc5xd6!!

Ska försöka hinna med Ayn Rand.
Vad handlar Urkällan om?

Sista meningen i ditt mail förstod
jag inte.

Idag har jag sprejat hela balkongen
med GrönFri. Får se om reklamen
håller vad den lovar.

Börsen ska vi väl inte tala om.
Upp-och-ner som en jo-jo. Förlust?

Själv ligger jag på plusminusnoll
för tillfället.
Ebbe

A0924
Df6 x d6 så följer..
Sf5 x d6 Lc8 - e6 - eller?

Vad förstod du inte i sista
meningen? 24an? SvT kanal 24?
Morden i Midsommer? 24an har
under ett antal fredagar kört äldre
avsnitt ur denna serie mellan 2200
och framåt. Jag spelar in dem på
DVD för att se senare. 10 år yngre?
Anspelning på hur länge sedan det
är de spelades in med tanke på hur
huvudpersonerna ser ut, mest
Barnabys fru, som inte är rynkig
alls.

Urkällan handlar om arkitektur,
sannhet mot sina ideal, människor
av olika slag i New York på 20- och
30-talet. Det är en blixtrande
intellektuell uppgörelse med lögner,
falskhet, ondska, dumhet. Men
också en beundran för egenskaper
som ger människan storhet i en
galen värld.

Huvudpersoner är två arkitekter och
människorna kring dem. Boken
kommer att ligga på

bästsäljarlistorna alla år - det är jag
säker på eller hoppas på åtminstone.

Börsen? Ja, den är inte rolig.
Plusminusnoll i förhållande till
vilken tidpunkt?
/alf

E0924
h2-h3.

Sent, sent. Orkar inte skriva något i
kväll.
Ebbe

A0925
b7 - b6

Nu skall jag börja på nästa bok av
Rand - Och världen skälvde. En
liten tegelsten på 1271 sidor.
/alf

E0925
c2-c3.

Anledningen till att jag var så trött
igår var att jag hade skrapat och
sopat halva taket fritt från mossa.
Jag har haft mycket besvär med
den. Ity den spolas ner i
hängrännorna och fastar sedan i
silen till stupröret, vilket orsakar
stopp i röret och översvämning.

Nu har vi bokat en ny resa till
Stockholm, den 24-26 november.
Med en Coop hotellcheck bor man 2
pers 2 nätter, inklusive frukost, för
1398 kr.

På nätet har Inger hittat tågresor,
tur & retur, till 726 kr för oss båda
tillsammans.

De senaste dagarna har jag planterat
2 st svarta vinbär, 1 st krusbär, 1 st
buskros samt 4 st stockrosor.
Ebbe

A0926
Ta8 - d8

Ja du Ebbe, du har problem med
den satans naturen - liksom vi alla.
Hade den en chans skulle den döda
oss, så det gäller att hålla efter den.
Framför mera ättika, GrönFri,
Round Up, Clorin och annat som
kan hålla rent i stuprör,
hängrännor, tak, plattor....

Och Roy Andersson är nominerad
igen. Han är som klippt och skuren
ur Rands persongalleri. Finns det
olika klasser för detta? Komedi,
drama, dokumentär?

I dag sålde jag 500 Guideline Oil
med 1500 i vinst för 18:-
Omedelbart efter detta steg den till
21:-

Jag köpte NIBE eftersom jag trodde
att den aktien hade nått botten. En
timme efter rasade den så djupt att
den försvann genom golvet.

Så fick jag lysrörsarmatur från Clas
Ohlson, 4 st. En helt oskadad
kartong till det yttre och även sedan
jag öppnat den. Men inuti var alla
sönder på något sätt - utom ett.

Lika bra att lägga sig ner och dö.
Fast nu skall jag se Hajen.
/alf

E0926
Sd6-b5.

“olika klasser?” Känner jag inte till.

Men Alf, händer det aldrig att du
får felfria leveranser och att dina
aktiekurser stiger?

Idag fick jag rensa hängrännor - i
ösregn. Nu återstår andra sidan av
hustaket.

Och så blir jag gräsänkling igen.
Min gemål skall naturligtvis även i
år hemsöka Bok-&
Biblioteksmässan i Göteborg.
Ebbe

A0927
Se5 - d3

Visst händer det att jag får rätt
grejor och att kurserna stiger. Jag
skrev så där mest på lite ironiskt
skämthumör. I dag har jag talat
med Clas Ohlson och skall betala
halva priset på lysrörsarmaturen.
Jag är nöjd. Och Guideline Oil
kommer nog att fortsätta stiga.
Håller på att sälja andra för att få
pengar att köpa.

Hängrännor är tydligen ett helvete
när man bor i en skog. Jag har
nästan aldrig problem av det slaget.
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Varför följer du inte med på
Bokmässan? Det kostar väl bara
tusenlappen för alla dagarna.... Och
tänk så mycket intressant det finns
att se - såg jag på Aktuellt i dag.

Nu skall jag ner i källaren och
montera fler lysrör. Det går åt en
satans massa nu när man ser sämre
och sämre.
/alf

E0927
b2-b4.

Jo, min kommentar var mindre
lyckad. Insåg det när jag redan sänt
iväg mailet. Förmodligen blev det
skrivet, för att jag skulle ju skriva
något.

För det andra hade jag nog i
tankarna, att du ofta talar om din
“ständiga otur”.

Idag har jag skrapat andra sidan av
hustaket och är helt leabruden.
Ebbe

A0928
Th8 - h6

Inte hann jag se på TV från
Bokmässan inte. När jag kom hem
låg det flera mail som måste tas
omhand direkt. Men tack för
omtanken!

Och så var det kameran som jag
letat efter länge. Samsung i85, som
jag hittade på en verkligt trevlig
sajt, CyberPhoto i Umeå. De
svarade på frågor utförligt och
accepterade mig som fakturakund
direkt, så det blev affär. Kameran är
liten, upplösning 8 megapixel, tar
film i hög upplösning, hanterar ljud
perfekt osv. 2000:- + moms.

Birgit kan få en omoperation av
axelleden - väntetid 1 år. Det finns
tre läkare i Sverige som kan utföra
en sådan - hon har inte bestämt sig.

Du har mossa på taket. Kanske det
inte var så dumt att lägga grästorv
direkt som man gjorde förr. Ibland
har jag funderat på att ha

grönsaksodling på mitt platta tak,
men risken är väl att det rasar i
hop.

Nu skall jag fortsätta med att ordna
beställningar. Cad One har sålt för
110 000:- denna månad, så dom blir
nog nöjda i USA.
/alf

E0928
La4-c2.

Samsung i85 tar film, hanterar ljud:
är det en videokamera?

Jag såg alla bokmässans seminarier
idag på TV. Jag blev imponerad,
mer eller mindre, av debattörerna.
Diskussionerna var mycket
intressanta och tankeväckande.

Ska jag nämna någon “lustighet”
får det bli en sak som Susanna
Alakoski berättade: vid ett
akademiskt symposium avhandlades
Göran Tunströms författarskap.
Efteråt kallades GT upp på scenen
för att själv säga några ord. Litet
besvärad av de lärdes teorier sa han
något om, att vad bryr sig en fågel
om ornitologer.
Ebbe

A0929
Th6 - g6

Nej, i85 är en vanlig
stillbildskamera med extra
funktioner.

Jag skrattade högt när jag läste
GT:s kommentar. Ibland är det
tråkigt att ha för mycket att göra -
alltid missar man något. På tal om
fåglar - har du hört denna, anländ
från Sune:

En äldre man sitter på en parkbänk
i staden när en ung man med
spikrakt, uppåtstående hår kommer
och sätter sig bredvid. Killens hår
är gult och grönt med orange och
lila strimmor och ögonen är svarta
av makeup.

Den äldre mannen stirrar intensivt
på den unge mannen i flera
minuter.

Efter ett tag blir punkaren smått
irriterad på den gamle mannens
gloende så han utbrister:

Ha’ru aldri’ gjort nå’ urflippat i ditt
sketna liv?

Den gamle mannen tänker efter en
stund och svarar sen -Jo, det har jag
faktiskt...en gång blev jag riktigt
full och satte på en papegoja. Och
nu sitter jag här och undrar om du
möjligtvis är min son...

Ja, jag fick en till men den sparar
jag till nästa gång.

I dag har det varit månadsslut med
allt arbete för att rapportera om
businessen till USA och att skriva
fakturor, bokföra och annat. I
pauser försöker jag ordna upp i
källaren - där är en fruktansvärd
röra tycker jag. Värst är att jag
glömmer var alla prylar finns. Men
nu skall jag läsa lite.
/alf

E0929
Kg1-h2. Nu har jag gjort några
mindre bra drag igen.

Rååligt! Av någon anledning finns
det många roliga historier med
papegojor. Tyvärr har jag ingen på
lager.

TV sände visst inga debatter från
bokmässan idag. Undrar varför.

Detta regnande gör att jag inte blir
färdig med taket. Frustrerande. Det
fick bli inre tjänst istället - med
städning.

När du avverkat din nya kameras
barnsjukdomar: meddela gärna mig;
kanske också jag köper en dylik.
Ebbe

A0930
Sd3 x b4 ... nu skall här levas lite
farligt.

Samsung i7 är föregångaren till i85.
Den kan du köpa billigt just nu -
kolla
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http://www.cyberphoto.se/?http://
www.cyberphoto.se/
info.php?article=i7

och då slipper du barnsjukdomar.

Skönt med regn - jag slipper vara i
trädgården. Men på tisdag är det
visst slut, högtryck väntar. Fast på
onsdag har jag utbildning hela
dagen så då slipper man.

I går höll jag på med
sammanställning av mail och
hittade ett från i våras där jag
skriver att jag köpt Guideline Oil
för 4:- . Tänk om dom varit kvar -
21:- kostar dom i dag. Det finns
dom som tror att dom skall upp till
100:- så jag får försöka behålla
dom.

Nu skall det arbetas - men först en
Sune-historia:
/alf

Det var skolutflykt och en grupp
andra-, tredje- och fjärdeklassare
hade åkt till Täby Galopp
tillsammans med två lärarinnor för

att lära sig mer om hästar och
hästkapplöpning. När det var dags
för toalettbesök kom lärarinnorna
överens om att den ena skulle ta
hand om flickorna och den andra
om pojkarna. Lärarinnan som skulle
ta hand om pojkarna satt utanför
toaletten och väntade när en av
pojkarna kom ut och beklagade sig:

- Ingen av oss når upp till
pissoaren!

Lärarinnan hade inget val. Hon gick
in, hjälpte pojkarna att dra ned
byxorna, lyfte upp dem och för att
undvika missöden styrde hon den
även rätt. Just som hon lyfte en
kunde hon inte undgå att se att han
var ovanligt välutrustad.

Hon koncentrerade sig på att inte
stirra och frågade:

- Du måste gå i fjärde klass?

- Nej frun, svarade han, jag rider
Golden Arrow i sjunde loppet

E0930
Tf1-f2.

Vad skiljer i7 ifrån i85? i7 är väl
inte billigare? 2000 kr den också.
Jag avvaktar nog tills du har testat.
Den verkar väldigt komplicerad.

Rååligt! Jag kan en annan
Solvalla-historia:

- Jag var på Solvalla i söndags, och
kan du tänka dig: När jag böjer mig
ner för att knyta ett skoband, så
lägger någon en sadel över min
rygg.

- Säger du det. Hur gick det då?

- Tja, jag blev fyra.
Ebbe
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