
Internet mail Ebbe - Alf oktober 2007
A071001
Sc4 x c2 och då antar jag att
Tf2 x c2 Td8 - d3

i7 är 300 billigare än i85 och för
dom 300 får man 5X optisk zoom
istf 3X samt 1 Mb pixel mer. Men
så är den ju beprövad...

Där ser man - inga risker om man
bara använder tofflor av olika slag.

SvT:s stora satsning på Fjärde
Avenyn är som ett skolexempel
taget ur Ayn Rands böcker där hon
gisslar inkompetens, intriger, osv.
Först bestämmer man sig för att
satsa på vanliga människor,
amatörer. Så kan man göra ett
nummer av att välja ut dessa
stackare enligt Robinson-metoden.
Sen skall man ha en eller flera
författare som får samarbeta så man
garanterat får ett uselt manus.
Samtidigt garanteras alla olika
yrkeskategorier på företaget
sysselsättning - man kan förstå att
det behövs eftersom man inte längre
har någon seriös produktion. Titta
på listan över inblandade! Inte illa
för en usel produktion!

Jag minns att jag råkade se en
sketch där man drev med att en
elektriker inte fick ta upp eller
använda ett hål i en vägg, eftersom
det var utfört av en rörläggare....

Läs Ayn Rand!
/alf

E071001
Ta1-e1.

Tack för korrekturet som jag erhöll
idag! Nu är snart även den tredje
pärmen full. Kanske skulle man
kunna sammanställa en brevroman
av materialet.

“Fjärde”? Du menar väl den Andra
Avenyn? Följer inte den serien och
har därför ingen kommentar.

I morgon skall det visst äntligen bli
uppehållsväder.
Ebbe

A1002
a7 - a6

Visst menade jag Andra avenyn.
Vet inte var jag fick fyran ifrån. Har
du märkt att SvT med alla medel
försöker leva ner till de andra
kanalernas underlivsprogram? Nu
kan man se Sex med Victor,
Gynekologen, och andra liknande i
våra public service-kanaler. Man
slåss om tittarsiffror och jag kan
inte förstå varför man skall
spekulera i sex och dålig smak. Ja
man skall naturligtvis inte diskutera
smak. Och jag ser ju inte mer än
snuttar - bara för att vara lite
orienterad.

Samtidigt finns det ju bra program i
Kunskapskanalen, även om jag
skulle vilja se en lite större andel på
tekniksidan.

Hade du någon glädje av SvD:s
Scenhöst?

Nu skall jag läsa lite i en deckare av
Arne Dahl. Han skriver ganska bra
om A-gruppen, som försöker lösa
ett terrordåd i Stockholms
tunnelbana.

Nej, jag måste städa inför
undervisning hela dagen i morgon...
/alf

E1002
Sb5-d4.

Visst skall man väl diskutera smak.
Men man får inte ha överdrivna
förhoppningar om något slags
resultat.

Tack för SvD:s Scenhöst! Den kan
vi nog få användning för.

Idag har jag sopat på taket - och fått
blåsor i händerna. Bl a.
Ebbe

A1003
Le6 - d7

Alla drag verkar vara förutbestämda
- små möjligheter att variera.

I dag har jag haft två herrar på
utbildning hela dagen från 0900 till

1630 med korta avbrott för mat- och
kaffeintag. Mot slutet var de i alla
fall tröttare än vad jag var.

Och kameran kom idag - har precis
packat upp den och satt den på
laddning. Men under dagen har det
samlats en hel del problem, så jag
hinner inte syssla mycket med den.
Inte gör det något jag är så trött, så
trött. Tror att det nästan är värre
med psykisk trötthet än med fysisk.

Jag begriper inte hysterin kring
Carnegie - alltså varför vissa kloka
människor måste svartlistas därför
att skumma typer inom företaget
burit sig svinaktigt åt. Borde det
inte räcka med att straffa de
skyldiga? Inte har det förändrat de
ovetandes egenskaper? Eller är det
som virus och bakterier - det
smittar.

Borstar du taket? Tegelpannor?
/alf

E1003
Sd4-f3.

“så trött, så trött”: kan du inte göra
en instruktionsvideo?!

Vi har betongpannor på taket, vilka
är hårt angripna av mossa, alger
och lava. Jag har skrapat och borstat
så jag är alldeles leabruden.

I morgon ska jag spreja med
GrönFri.
Ebbe

A1004
Td7 - a4 --kom igen!

När jag har utbildning är det helt
individuellt och det är omöjligt att
tillverka generella kurser - den
saken klarar varje kund själv.

Jag förstår att det är problem med
dessa pannor. Grannarna runt mig
har bytt eller håller på att byta. Och
efter 40 år verkar läkten under
pannorna vara så ruttna att man
byter allt sammans. Gör det något
att det växer på dom? Spricker dom
lättare?

mea0710.dtp

1



I dag har jag sett ett mycket bra
program om Peter Bratt, IB-affären
och Gejier-affären. Det är första
gången jag hört offentliga personer
uttrycka samma åsikter om t ex O
Palme som jag själv har - dvs att
han var en av våra största politiska
hycklare och lögnare. Det var andra
gången det sändes - nästa gång är
6/10 och då skall jag spela in det
om jag inte glömmer. Makten och
sanningen - du såg det kanske när
det sändes första gången?

Nu skall jag tillverka macron - en
mycket rolig sysselsättning.

Kameran verkar vara mycket bra -
den stora nackdelen är att det inte
finns en sökare utan bara
jättedisplayen, som syns dåligt i
stark sol. Men jag tror jag vet hur
man kan fixa det...
/alf

E1004
Du menar förstås Ld7-a4. Mitt drag:
Tc2-c1.

Om mitt problemtak berättade jag i
mail av den 25 september.

Jo, även jag såg Makten och
sanningen. Man blir beklämd.

Sömnig. Måste sova.
Ebbe

A1005
Tg6 - e6 .....eller kanske Lg6 - e6
för konsekvensen...

Du blev beklämd där jag blev
upprymd. Jag tyckte det var skönt
att få min (gentemot de flesta
andras) uppfattning bekräftad.

I övrigt inget nytt. Bara en av Sunes
historier:

En man stapplar in på akuten med
hjärnskakning, mängder av
blåmärken, två blåtiror och en
järnklubba virad om huvudet.
Naturligtvis frågar doktorn honom
vad som har hänt:

- Jo, så här var det. Jag och frugan
var ute på en lugn golfrunda när vi
båda råkade slå iväg våra bollar rakt
in i en hord med kossor. När vi gick

dit för att leta la jag märke till att
en av kossorna hade något vitt som
stack ut, eh, därbak. Jag gick dit,
lyfte på svansen och naturligtvis,
där var golfbollen med min frus
monogram och allt, mitt i kossans
arsle! Det var då jag begick mitt
misstag, berättar mannen.

- Vad gjorde du? frågar doktorn.

- Tja, jag lyfte på svansen och
ropade till min fru: hörru, den här
ser ut som din!
/alf

E1005
e4-e5.
Det börjar bli dags för ett nytt parti.

I kväll har vi varit på teater i
Hässleholm och sett Lars Noréns
version av Hamlet. Tyvärr var jag så
trött och sömnig att jag höll på att
somna.
Ebbe

A1006
Jag begriper inte vad du talar om.
Läget är tämligen jämnt - enda
skillnaden är att jag har löpare, du

springare.Varför skall vi börja på
nytt mitt inne i ett spännande parti?
Vill du tar jag gärna över vit så kan
du spela svart. Som vit skulle jag ha
dragit fram e-bonden till e5 eller
kanske hästen till g5.

Kom nu med nåt vettigt och säg hur
du vill ha det - men börja inte på
nytt!

Vem kan hålla sig vaken under en
Norenare? Inte jag i alla fall.

Trädgårdsarbete i dag. Klippt
gräsmattan, klippt ner en massa
växter, flyttat möbler och annat.

Men nu får man vara inne igen...
/alf

E1006
Jag begriper inte vad du talar om.
Jag spelade ju e4-e5 igår.
Ebbe

A1007
Men jag begriper. Du spelar med en
Jekyll/Hyde-typ som under vissa
omständigheter varken kan läsa,
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tänka eller förstå något utan vacklar
omkring helt förvirrad.

Varför? Meningslöst att förklara.
Kan bara be om ursäkt. URSÄKTA.
b6 - b7

Skall försöka bifoga en bild tagen
med i85 - närbild på en höstaster.
/alf

E1007
a2-a3.

Du tar då “i” - även med i85!
Mycket vacker bild!
Ebbe

A1008
a6 - a5

Jo, det är en otroligt finessrik
kamera och mycket lätt att ställa in.
Exempel på finesser: man kan
bläddra genom tagna bilder och
spela in kommentarer till varje bild
om högst tio sekunder.

Man kan använda kameran som
diktafon eller bandspelare.

Man kan ladda ner texter i
“bok”-format och läsa på skärmen.

Man kan spela musik - den fungerar
som en MP3-spelare.

Nu skall jag programmera hela
kvällen - det rör PÅ sig på
CAD-fronten.
/alf

E1008
e3-e4.

Idag har jag drabbat vår
mossbelupna ölandssten med full
kraft - tills krafta gick ur mig.
Orkade dock avsluta med GrönFri.
Ebbe

A1009
b5 - b4

Vad drabbar du med?
Högtryckstvätt? Stålborste? Jag
antar att du köper GrönFri på dunk.

Själv jobbar jag omväxlande i
trädgård, framför dator, i källaren
med städning eller Brukspatroner.
Så tar jag hand om allt spillvirke
från grannens tak, nu när han
lägger nytt. Så nog har jag att göra
- som vanligt.

Roligast är att skapa
automatritningsmacron. TV ser jag
nästan inte alls på längre. Och
omvärlden blir mindre och mindre
intressant.

Rödeby? Det är mycket man skulle
vilja veta, men det får man aldrig.
Bara rykten och lösa spekulationer.

Men i Sverige är vi bra på att gråta
och krisa - efteråt.
/alf

E1009
a3xb4. Du a5xb4. Jag igen: c3xb4.

Jag drabbade med en trekantsskrapa
- tro det eller ej!

Läser i bladet Metro teknik under
rubriken “Kvicksilver är en tickande
bomb”, att en tesked räcker för att
döda det mesta i en normalstor
svensk sjö. Som grundämne kan det
aldrig brytas ner och förstöras.
Tvärtom, mikroorganismerna i
mark och vatten kan omvandla den
giftiga metallen till en ännu
giftigare förening -
metylkvicksilver. Kvicksilver finns
bl a i lågenergilampor och lysrör.
Trots återvinning kommer stora
mängder på avvägar varje år. Ingen
myndighet har heller koll på
importen. Etc, etc.

I samma blad läser jag, att
lågenergilampor förstör el: I Sverige
har vi växelspänning som växlar 50
gånger i sekunden.
Lågenergilampor, datorer m fl
elektroniska grejor skickar tillbaka
strömpulser med 100 svängningar
per sekund till elnätet. I ex-vis ett
varuhus med tusentals lampor blir
elströmmen så förorenad av de
snabba svängningarna, att det kan
bli för varmt och brandrisk i vissa
elgrejer och ledningar. Elnätet var
från början inte konstruerat för
denna typ av elbelastning.

Kände du till detta?

Idag har jag klippt ner en massa
strutbräken (liknar ormbunkar) och
är som vanligt trött som f-n.

Nu ska jag försöka läsa litet.
Ebbe

A1010
La4 - b3

Det blev lite sent - jag har
beställning på 24 BP9 och har
arbetat hela dagen med detta och
annat.

Trekantsskrapa? Aha, du skall hyvla
av knöligheterna på stenen!

Tack för tipset av Metro Teknik!
Jag var inne på den och läste
PDF-versionen och hittade de
artiklar du nämnde. Samtidigt lärde
jag mig hur man kopierar text från
tidningen och lägger in den i andra
skrifter, t ex mail.

Att kvicksilver är farligt vet jag ju.
Men tydligen är det ett grundämne
som finns och alltid har funnits i
naturen och hopsamlat. Jag minns
från min lärartid att man hade en
flaska med Hg i fysiksalen - helt
öppet. Det var populärt att låta
någon känna på tyngden. Från Orup
minns jag hur elaka grabbar
sabbade febertermometrar och hade
roligt med den underliga vätskan
som rullade runt i pärlor på golvet.
Uppriktigt sagt tror jag att
hanteringen i dag är så noggrann att
jag inte är orolig.

Att nätströmmen ser ut som den gör
- totalt förstörd med transienter eller
spikar - det visste jag. Därför
kopplar jag aldrig en dator direkt i
vägguttaget - det är det säkraste
sättet att få den förstörd. Däremot
visste jag inte att lågenergilamporna
var skuld till det hela i så stor
utsträckning.

Nu måste jag vila lite.
/alf

E1010
Te1-e2.

Har just inget att berätta idag.
Ebbe

A1011
Lb3 - d1 ...efter mycket tänkande...

så därför är också jag lite tom i
huvet. Och så måste jag ner i
källaren igen och jobba. Medan vi
väntar på snö.
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/alf

E1011
Te2-d2.

Jag vill anknyta till ditt mail av
gårdagen. V g invig en okunnig om:

1) PDF-versionen

2) Hur man kopierar text och lägger
in i andra skrifter.

Observerade du, att Metro Teknik
sänder varje onsdag 19.30 på TV8.

Var idag och hälsade på Svennis
och Marianne i Älmhult. Hon har
tydligen högt blodtryck och äter
Seloken, som du tidigare gjorde.
Vilka biverkningar kände du av?
Mår du nu bättre med Atacand?
Ebbe

A1012
Te3 x d2

Jag känner flera personer som mått
dåligt av Seloken, inklusive mig
själv. Birgits hårfrisörska har nu
helt slutat med S och gått över till
Atacand - mår mycket bättre. Jag
har inte hållit på så länge men
märker en förbättring i orken. Min
hårfrisör höll på att dö pga av
Seloken - han hade ordinerats för
hög dos och fick nästan
hjärtstillestånd. Seloken är pest.

Jag kan inte se TV8.

Det jag märkte i Metros PDF-fil var
att om man högerklickade i en text,
kom det upp en meny där översta
valet var att ställa om till markera,
för att sedan ta Kopiera. Den
markerade texten kunde jag sen
Klistra in i ett mail, t ex. Och detta
kände jag inte till.

Nu kommer strax stockholmarna -
Pia skall på klassfest på Gymnasiet i
morgon. Sen åker dom på söndag
och jag kan jobba vidare med alla
beställningar. I dag har det varit att
handla och laga lökpaj.
/alf

E1012
Sf3xd2. (du menar Td3xd2)

Du kopplar aldrig din dator direkt i
vägguttaget. Vad placerar du
emellan?

Vad kostar en sådan mackapär?
Ebbe

A1013
Förvirrad som vanligt. Såg att jag
dock lyckades hålla reda på rätt dag
åtminstone.
Ld1 - e2

Så var jag säker på att jag talat om
en sk UPS i tidigare mail, men
hittade inget. En sådan mackapär
kostar ca 1000:- och fungerar så att
datorn får ström via en sorts
batteribackup och aldrig direkt från
nätet. Det betyder att om du får
strömavbrott medan du sparar
något, så kan du arbeta vidare i
ungefär 10 minuter och stänga av
datorn själv. Det finns många som
för sent förbannat sitt slarv när de
ha blivit av med hela årets
bokföring bara för att hårddisken
pajat vid en strömdip - kortvarigt
strömavbrott på några
millisekunder.

Nu skall mat lagas.
/alf

E1013
Tc1-c3.

Jo, jag känner igen att du har talat
om UPS tidigare.
Ebbe

A1014
Te6 - b6

En jobbig helg. Jag är dödstrött.
/alf

E1014
Sd2xc4.

Samma här. Jag kom just in från
trägårn.

Var kan man handla UPS?
Ebbe

A1015
Tb6 - c6 he he

Jag har köpt mina UPS på Dustin,
men det finns flera internetvaruhus
som säljer. De finns kanske också
hos lokala handlare - bäst att kolla.

Hela dagen har jag arbetat med BP9
och i morgon kan jag börja prova
dem. Och snart är det dags att
beställa nya kort. Det tar aldrig slut.

I dag tog börsen ett skutt på vissa
aktier. Den gick ner totalt med -0,6
men mina, bl a Guideline gick upp
1,5%. Det brukar vara så -
tvärtemot börsen. Underligt är det
att Boliden som tar upp guld sjunkit
när guldpriset aldrig varit så högt.
Hur går det för dina aktier?

Nu skall jag ner i källaren igen.
/alf

E1015
#¤%& b4-b5. Nu gör jag bara några
drag till.

Mina aktier. Jo, Renewable Energy
går bäst med en uppgång på 76%.

Totalt ligger jag på plus 13,25%.
Ebbe

A1016
Tc6 x c4

Ligger du på plus 13.25 sedan
årsskiftet? Gratulerar!

Min depå har bara gått upp med
8,2%.

Men annars var det en kul dag på
Börsen. Jag hann köpa 1000
Ericsson för 18:70 och sålde dem
för 20:10. Sen trodde jag att man
kunde göra om det och köpte för
20,00 men dom har jag kvar.
Däremot steg Guideline till 25:50 -
en vinst på 10000 om jag sålt. men
dom skall upp ännu högre - kanske.

I morgon skall jag prova BP9
färdigt och kanske hinna leverera.
Sen måste alla blomlådor och
krukor fixas och ljung planteras -
kanske, om tiden räcker. Det är
mycket kanske nu.
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Som tur är är det lugnt på
CAD-fronten.

Mitt blodtryck tål inte att jag tar 10
mg morfin för svår huvudvärk.
240/128 låter som ett skämt och är
det kanske.
/alf

E1016
Tc3-b3.

Du verkar leva farligt. Jag får
nästan intryck av att du kan falla
död ner när som helst, som du
håller på. Slow down!

Känner du någon Sven Lindén i
Ludvigsborg? Hon är lillebror till en
av mina klasskamrater i folkskolan,
Per Lindén.

Röjer i trägårn varje dag nu. Man
blir enna lide trött å´ed.
Ebbe

A1017
Tc4 - c8

Min mor satt och såg på TV. Reste
sig upp ur stolen och föll död ner.
Det kan man kalla en skön död!

Undrar just om det är ärftligt...?

Tyvärr känner jag ingen i
Ludvigsborg längre. Jämnåriga är
antingen döda eller skingrade över
landet. De personer som jag minns
som vuxna är naturligtvis också
döda numera. Nu befolkas byn av
nyinflyttade pendlare från Malmö,
Lund och andra ställen. Sune och
jag brukar åka igenom den när vi
träffas och se hur den förändrats,
men människorna är totala
främlingar.

Ytterligare en skojig dag på börsen
- upp 2%. Ja mina alltså. Guideline
steg till 28 strax efter att jag snott åt
mig 1000 st för 27. Och Ericsson
blev jag av med för 20,14.

Nu har jag skickat 12 st BP9 och
kan pusta ut en dag eller två.

Pia och Kjelle såg min nya kamera
och beställde omedelbart en likadan.
Så jag tror att den vinner i längden.
/alf

E1017
b5-b6.

I media läser man då och då om
idéer/förslag att lagra koldioxid i
gamla borrhål. Idiotiskt menar en
insändare, J-G Hemming, i
gårdagens Sydsvenska: “Återanvänd
koldioxiden i stället för att lagra
den!”

Vi kan göra metanol av koldioxid
och väte på liknande sätt som vi i
snart hundra år har gjort ammoniak
av kväve och väte. Av metanol, den
enklaste alkoholen, kan den
kemiska industrin sedan framställa
alla de kolväten vi behöver och som
vi nu tar från olja och naturgas.
Med metanol kan vi både köra våra
nuvarande fordon och framtidens
bränslecellsbilar. Vidare kan
befintlig infrastruktur för drivmedel
med små modifikationer såväl lagra
som transportera och distribuera
metanol.

Färg- och luktlös som koldioxid är,
kan den vara ytterst förrädisk. Att
lagra den är därför långtifrån
oproblematiskt. I augusti 1986
inträffade en hemsk, nu bortglömd
naturkatastrof i Kamerun. En
gigantisk koldioxidbubbla vällde
upp ur en sjö och kvävde 1700
människor och all deras boskap till
döds.

Känner myndigheterna till det här?!
Ebbe

A1018
Tc8 - b8

Om myndigheterna känner till saker
spelar nog ingen roll - det förstår
man om man läst Urkällan av Rand.
Det är fria entrepenörer som uträttar
saker - på gott och ont. Om varför
människor väljer olika karriärer
skulle man kunna tala mycket om.

Naturligtvis är det bättre att
omvandla giftigheter till nyttigheter
och det finns säkert en oändlig
kunskap samlad på detta område.
Men det måste vara ekonomiskt
lönande, på kort eller lång sikt. Och

många bra ideer stupar på detta. Så
finns det förstås subventionerade
tokigheter som vindkraftverk - där
gäller inga visdomsregler. Herr
Hemming verkar veta vad han talar
om.

När det gäller etanol och metanol
finns det en massa olika synpunkter,
nackdelar och fördelar. Björn
Gillberg håller t ex på att bygga en
jätteanläggning för metanol tror jag
- mitt minne är mycket osäkert. Han
har redan fått många kritiker och så
är det på alla områden. För att
enighet skall råda i en folksamling
måste den bestå av en individ - är
dom fler börjar dom slåss, sa en
pessimist.

Jag hade ingen aning om olyckan i
Kamerun, men skall ta reda på mer
om tiden räcker. Spåra gärna upp
fler fakta som jag inte har någon
aning om!

Nu skall jag maila USA om
CAD-licenser.
/alf

E1018
h3-h4.

I kväll har vi varit på teatern och
sett Ensam, långt ute. En berättelse
om Evert Taube av Olle Adolphson,
framförd av Peter Harryson och en
musikalisk trio. Jo, jag uppskattade
föreställningen. Men det är ju också
nästan omöjligt att misslyckas med
Evert Taubes visor.
Ebbe

A1019
Kf8 - e7

Jaha, du roar dig på bygden.

Det fanns inte mycket på svenska
om Kamerun och katastrof, men en
jätteartikel på engelska.

Jag blir mer skeptisk till blodtryck.
Tänk om det är en enda stor bluff!?
I går var jag nere på V-centralen
och en vänlig sköterka mätte detta
mystiska fenomen. När mätaren pep
till visade den 170/92 och kvinnan
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sa - Det var lite högt. Det är ju
meningen att det skall gå ner.

Så stack hon in ett finger under
manchetten på överarmen och sa
-Vi får nog ta om det...

Nästa gång den pep var det 150/76.

-Det stämmer bättre med mina egna
mätningar, sa jag.

- Ja, den här är säker - den kostar
20000.

Nå, jag tror vad jag vill om
blodtryck.
/alf

E1019
Kh2-g3.

Antagligen kom ditt blod i svallning
av sköterskans attraktion.
Ebbe

A1020
Ke7 - e6

Men då borde väl blodtrycket stigit i
stället?

Vad har du själv för blodtryck?

Total idétorka råder här.
/alf

E1020
Kg3-f4.

Senast jag fick blodtrycket mätt var
den 27 mars 2006. Då var det
152/80.

I kväll har vi sett på en dvd-film:
För att inte tala om alla dessa
kvinnor.

En film som man blir glad av.
Ebbe

A1021
f7 - f6

Ja, du har säkert ett snällt tryck i
blodet även nu.

Sådana filmer är naturligtvis viktiga
i den här världen. Vi skall se mord
och andra hemskheter i Midsomer i
kväll.
/alf

E1021
e5xf6.

Igår tvättade och putsade vi alla
fönster. Idag har vi klippt
gräsmattor, räfsat löv, etc. Det har
varit intensiv persedelvård m a o.
Ibland kan det kännas som om man
är till för husets skull, och inte
tvärtom.

Nja, det var överdrivet sagt. Men du
förstår nog vad jag menar.
Ebbe

A1022
g7 x f6

Städa och putsa fönster slipper jag.
Men sen kan jag ersätta ditt “vi”
med “jag” för att beskriva samma
utomhuspersedelvård. Har man
sedan mer än full arbetsdag i
yrkesverksamhet - då går det åt
ORK.

Var det inte Stephen King eller
Roald Dahl som skrev någon
historia om ett hus som tog över
sina ägare? Så kan man känna sig
ibland.

Tid att gå ner i källaren och
tillverka BP9.
/alf

E1022
Tb3-b2.

Hur många brukspatroner tillverkar
du om året? Hur lång tid tar det att
göra en? Vad tar du för dem? Kan
du inte lära upp Birgit?

Idag har detta hänt, att vi har fått
en ny köksfläkt över spisen
inmonterad.
Ebbe

A1023
Le2 - g4

?1. Ca 150

?2. 1,5 timmar ...

Visst kan man beräkna vad varje
moment tar i tid, men allt det som
handlar om planering och inköp är
omöjligt att hålla reda på. T ex: Jag
skall ha tag på en viss hylslist. Först
måste jag kolla vilka som kan
leverera, vilka priser osv. ELFA tar
10:30 för en 2*7-polig i 100-tal och
det är för dyrt. Efter mycken tid i
telefon och PDF-letande hittar jag
Treotham, som kan offerera 500 st
för 3:60.

Likadant är det med de flesta
komponenter. Reläer har jag köpt
och provat, testat och läst om under
alla år. Just nu använder jag
OMRON för 8:30 - om jag beställer
1000 st på BEJOKEN. Det gör jag.
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I dag har jag stått vi lödmaskinen
och lött ihop nästa leverans om 12
BP9. Har beställt 100 nya, ändrade
kort à 63:- och beställt ytmontering
av alla ytkomponenter på ONROX à
125:-

Det gäller att vara ute i tid - ibland
blir det brist på vissa saker. En
gång för några år sedan brann en
jättefabrik i Sydkorea och det var
omöjligt att få tag i transistorer -
om man inte hittade småfirmor som
satt på gamla lager.

Tråkar jag ut dig?
?3. 975:-

?4 Nej.

Nu skall jag läsa en stund.
/alf

E1023
g2-g3.

Tack, det var mycket information
som gick över min horisont. Men du
kanske ville ha det till
“protokollet”?

Idag har jag varit i Älmhult och
spelat AlfaPet med Svennis och
Marianne.

Vi tog också en promenad i det
vackra höstvädret.
Ebbe

A1024
Ke6 - d6

Nja, det var väl inte så mycket för
protokollet utan för att du frågade.

I dagens SvD finns en liten notis,
som säger en del om Sverige. Jag
använde nya kameran och plåtade
direkt i skrivbordslampans sken.

Om uppgiften är sann, då undrar
man om det över huvud taget finns
någon anledning att ringa polisen
vid inbrott. I sann kristen anda bör
man nog ge tjuvarna vad de vill ha
och om dom slåss bör man vända
andra kinden till.

Amen och fy FAN.
/alf

E1024
Tb2-b4.

Jo, det var en smått otrolig artikel,
som du översände. Upprörande
naturligtvis. Men får väl ändå
hoppas, att dylikt är mera undantag
än regel.
Ebbe

A1025
Kd6 - c5

Hoppas kan man. Men eftersom
polisen handlade helt efter
regelboken, så är nog det hoppet
förgäves.

Har du läst Leif G W Perssons
romaner? Han har inga hörgre
tankar om större delen av
poliskåren. Särskilt är det en typ vid
nam Bäckström, som påstås vara
den typiske, medelålders polisen -
en katastrof för allt polisarbete.

Blodtrycket var 163/77 vid förnyat
besök på v-centralen i dag. Skall
nog öka dosen Atacand.
/alf

E1025
Tb4-b2.

Nej, jag har inte läst Leif GW
Perssons romaner. Bara läst
recensioner.

Ditt senaste blodtryck var väl okey?

Idag har detta hänt, att jag har
besprutat muren med DenTar, en
billigare variant av GrönFri.
Ebbe

A1027
Jag blir mer och mer förvirrad. Var
helt säker på att jag skickat mitt
schackdrag i går. Och så letar jag
efter ditt svar och finner
anledningen till att det inte finns:
jag har klantat mig.
Ursäkta.
Lg4 - e6

Blodtryck skall vara 140-150 på
gamla stötar som jag.

Du för en ojämn kamp mot den
satans naturen. Men stå på dig! Och
vilka namn på antinaturprodukter!!
DENTAR! (Den tar död på ALLT!)
/alf

E1027
e4-e5.

De där blodtrycksvärdena förstår jag
mig tydligen inte på. Eller rättare
sagt: jag har för dålig kunskap om
dem.

Idag har ingenting hänt - ännu.
Ebbe

A1027-2
f6 x e5
Du slår tillbaka Kf4 x e5
Le6 - d7

Förr sa man visst att blodtrycket
skulle vara 100+åldern, men nu är
det andra tankar som gäller. Förr
fanns inte de fantastiska
meducinerna.

I kväll blir det TV även för min del.
Dels Hitlers sista dagar i bunkern
och dels Rymdäventyret 2001. Jag
skall spela in båda.
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I övrigt händer det inget här heller
mer än att mössen som tar sig in i
mitt rum har tagit slut - kanske
beroende på att jag satt ut gift längs
med ytterväggarna. Enligt
Anticimex skall dom bli törstiga,
sömniga och lägga sig att dö. Så
inne vågar man inte ha gift - tänk
om dom inte hinner ut. Nej där är
det bara riktiga gammaldags fällor
som dödar på stubinen som gäller.
Fast i morgon får jag ta bort sådana
grymma grejor - Tora och Frida
kommer med tåg och sen skall vi
återbörda dem på fredag.

Måste troligen byta till nya snödäck
innan dess.
/alf

E1027-2
Ke5-f4.

Men blodtrycket anges ju i två tal.
Som mitt senaste: 152/80. ?

I kväll har vi sett samma
TV-program. För mig är Hitler ett
mysterium. Kan du förklara honom?

Även jag tar möss i vårt hus. De
brukar söka sig in, när det blir kallt.
Ebbe

A1028
Ld7 - g4

Nix, Hitler kan inte förklaras på
något enkelt, lättförståeligt sätt. Det
finns en replik från Goebbels när
sekreteraren talar om barmhärtighet
mot barnsoldaterna och folket - Det
är inte vi som valt dem - det är
folket som valt oss så må deras
halsar rispas (eller något liknande).
Det märkliga är ju att denne
darrige, ömklige gubbe kunde ha
sådan makt över sin omgivning - nu
när alla såg honom i hans
galenskap.

Hur tar du mössen? Snabbdöd i
fälla?

Bifogar lite info från häftet som
medföljde min blodtrycksmätare.

Nu skall vi strax åka till Nässjö och
hämta Frida & Tora.
/alf

E1028
Kf4-g5. Är det remi?

Jag gör som du med mössen:
snabbdöd i fälla.

Läste info-häftet om blodtryck: då
har ju även jag rejält högt blodtryck.

Jag uppfattar Hitler som en obildad,
maktgalen människa med
mindrevärdeskomplex. Hela
gangstergänget kring honom var av
samma skrot och korn. Att de
respekterade “denne darrige,
ömklige gubbe” berodde på att de
var så illa tvungna: de hade hängt
upp sin “ideologi” på honom; han
hade som FYHRER hela ansvaret.
Störtade de Fyhrern föll hela
skulden på dem. Han var s a s deras
“frisedel”.
Ebbe

A1029
Hej :) (Frida....)
Tb8 x b6

Jag tror inte att det kan bli något
annat än remi efter en massa drag.
Så vill du börjar vi om, och då kan
du ta vit eftersom du är van vid
detta.

Din analys av Hitler stämmer väl
bra med resultatet av
Nurnbergrättegången. Det var en
bra film på det hela taget.
Rymdäventyret är vackert och
tämligen obegripligt - med plats för
hur många tolkningar som helst.

En jobbig dag. Massor av
supportsamtal mitt i matlagning vid
två tillfällen. De skall ha två lagade
mål om dagen och äter inte samma
saker. Frida är numera

fullblodsvegetarian och det ställer
till en del problem. Men visst går
det om man planerar...
/alf

E1029
Okey: e2-e4.

Jag fattade inte din första rad: “Hej
:) (Frida....)” ?

Läste i gårdagens Sydsvenska, att
en läkare anmält Treo som
hälsovådligt: patienten hade fått
blödande magsår och blod i
avföringen.

Nu kl 20.30 ska jag se
Föreställningar, som fått strålande
recensioner.
Ebbe

A1030
d7 - d6

Det var Frida som lade sig i mitt
brevskrivande med en s k smily, :).

Klart att man får blödande magsår
om man vräker i sig stora mängder
acetylslisylsyra! Jag, som tar 2
st/dygn har aldrig ont i maggen av
detta, men tar jag två extra, tar jag
samtidigt Lanzo eller fyller på med
ost. Annars blir det lätt lite
smärtsamt.

I dag har vi tillverkat en musbur -
barnen blev stormförtjusta när jag
meddelade att jag hade en levande
husmus i en fälla. Återstår att se
hur förtjusta deras föräldrar blir när
vi anländer till Stockholm och dom
visar upp sitt fynd....

Var Föreställningar så bra som
kritikerna ansåg?

Nu är det mat säger Frida som står
för middagen....
/alf

E1030
Lf1-c4.

Nej, så strålande tyckte jag inte att
Föreställningar var. Såg du pjäsen?
Har för mig att du inte gillar
relationsdramer.
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Nästa gång du köper vitt vin, kan
du ha det här i tankarna, eftersom
det är ekologiskt, krav- och
rättvisemärkt och säljs till det facila
priset av 59 kr:

Torrontes Chardonney 2006,
Argentina. Art-nr 6231. Alternativt
art-nr 6587, 65 kronor. Har själv
köpt idag, men ännu inte smakat.

Var idag och blev
influensavaccinerad. Vaccinerar ni
er?

“Gör en kikare av handen, Frida, //
skåda Näckens rosor i vår vik!”

Du måste sjunga något ur Fridas
bok för Frida!
Ebbe

A1031
Sg8 - f6

Nej, jag såg inte pjäsen. Frida och
jag såg Dr Jekyll och Mr Hyde. Det
stämmer att jag inte är så
intresserad av relationsdramer.

Vinet du berättar om skall jag
naturligtvis pröva - särskilt nu när
Systemet här är ombyggt till
självbetjäning.

I kväll skulle Frida & Tora ordna
middag med förrätt, huvudrätt och
efterrätt. Det var en intressant
tilldragelse med annorlunda mat
serverad av två till häxor utklädda
damer med fruktansvärt utseende.
En annan gång skall jag sända
bilder. Tyvärr hände det en olycka
med mina speciella skåpsluckor,

som det tog en timme att reparera.
Men maten var god.

Jo, även vi blir stuckna. Jag tycker
dom borde ta hand om dom unga i
stället och låta oss gamla stötar dö
av lite snabbare, men Birgit
protesterar ljudligt. Så vi blir
stuckna.

Sjunga kan jag inte.

Det är fysiskt jobbigt att fixa
skåpsluckor så jag är dödstrött.
/alf

E1031
Dd1-f3.

Inger har ockuperat datorn ända
tills nu. Titta på klockan!
Ebbe
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