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E20071219

Mycken tack för “korrekturet”!
Tack även för “idolbilden”! Nu är
jag inte så mycket för idoler. Men
Naomi Klein kan duga. Enligt min
mening har hon gjort en prestation
värdig ett pris i Nobels
testamentsanda för sin analys av
katastrofkapitalismen. Dessutom är
hon modig. Sådana som hon har
CIA för att vana att på ett eller
annat vis eliminera.

Det är knepigt det här med politik.
Man kan sympatisera med en viss
“-ism”, men det kan ställa sig värre
med ismens “-ister”. Och vice versa.
Är detta ett predikament du känner
igen?

Hur är det: kan man leta i vår
korrespondens med hjälp av datorn?

Vad säger du: ska vi ta upp
schackspelandet igen?

Ebbe

A1220

Hej -och tack för julkortet.

Hur är det: kan man leta i vår
korrespondens med hjälp av datorn?

Det kan man kanske, men jag har
aldrig lyckats utom när det gäller
rena textfiler.

Vad säger du: ska vi ta upp
schackspelandet igen?

För närvarande har jag ingen som
helst lust att spela schack med
någon, och inte heller att diskutera
något med någon. Kanske det blir
bättre efter jul och nyår - i så fall
hör jag av mig.

Lev väl!

/alf

E080112

God fortsättning på det nya året!

Läget? Hur mår du nu? Själv har
jag kämpat med en envis
förkylning(?) i

en månads tid. Den har flyttat runt i
kroppen på mig. Men nu mår jag

någorlunda.

När Jens var hemma i julas
installerade han Linux åt oss.
Innebär det egentligen några
skillnader emot tidigare? Vidare
installerade han en
schackmotståndare. Fruktansvärd,
jag har inte en chans.

Börsen är minst sagt skakig. Hann
du vidta några räddningsåtgärder?
Min depå sjunker i värde för varje
dag.

Vintermörkret tär på humöred. Som
väl är har det vänt nu - och vi går
åter emot ljusare tider(?).

Ebbe

A0113

Må det bli ett bra år för dig och alla
andra!

Läget? Tja, det är som tidigare -
svart som sot närmast. Men det
finns ett visst hopp - i dag har alla
satans julsaker försvunnit.

Hade jag inte varit tvungen att ha
Windows för CADens skull så hade
jag nog också installerat Linux. För
vanliga användare är det likvärdigt
när det gäller sk “normala”
funktioner. Det är spel och CAD &
DTP som inte klarar sig utan
Windows eller mac.

Börsen? Jag har blivit av med ca
150 000 sen i somras. Fast det är
pengar som jag inte behöver så det
kan kvitta - liksom med så mycket
annat. Planeringen från min sida
gick ut på att dra ner all vinst till
förlust inför deklarationen. Och det
lyckades jag med. Å andra sidan var
det ingen större konst att fixa.

Mörkret passar mig bra. Men visst
är det möjligt att något händer till
det bättre. Vill du spela schack får
du börja.

/alf
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E0114

Har ett förslag. Jag skulle vilja göra
ett experiment: du ska spela emot
min schackdator!

Då måste du börja och spela vit.
Vore kul att se om du klarar av den!

Ebbe

A0114

Spelar man mot en dator förlorar
man alltid - det gör tom
världsmästare, så det är ingen
meningsfull sysselsättning. Däremot
kan jag spela mot din dator med all
hjälp tillåten. Det kan vara lärorikt
för oss båda. Kanske. Så här är mitt
första drag

g2 - g3

Hoppas din dator får spader.

/alf

E0114

Sb8-c6.

Din ovanliga öppning förvirrade
möjligen roboten. Ska bli intressant
att följa fortsättningen.

En lustighet är att roboten drar
snabbare än sin egen skugga.

Ebbe

A0115

Lf1 - g2

Skulle tro att detta inte är
förvirrande. Däremot frågar man sig
vad som fordras för att man skall få
bli riksdagsman för v.

Kolla länken!

Har aldrig hört något mer pinsamt
från en politiker.

/alf

http://bil.feber.se/feber/art/37909/
energikrisen_lst/

E0115

e7-e5.

Jag tyckte Peters fråga var ganska
rolig. Han framställde den ju också
med ett skratt. I och för sig kan
man ladda batterier med vindkraft

(jfr våra vindkraftverk), vilket
/Aqualize /erkänner med förbehåll i
det följande resonemanget.

Men hur är det: laddas inte
bilbatterierna bara av att man kör?
Det har jag för mig. Hur går det till
egentligen?

Ebbe

A0116

c2-c4

Man kan naturligtvis se hela
riksdagen och politikerna som en
installation i humor. Men trots att
jag är härdad när det gäller dumhet
och okunskap hos de styrande, så
var detta lite magstarkt. Men OK,
bara den kloke kan vara medveten
om sina brister, medan den dumme
inte förstår något alls.

När man kör bil, driver motorn en
generator som laddar batteriet.
Självfallet kan man använda alla
typer av energi för att ladda
batterier.

Svenska folket verkar f ö begripa
saker bättre än riksdagsmän när det
gäller kärnkraftens betydelse för vår
överlevnad i koldoxidmolnet som
hotar den här planeten. Hoppas bara
att fler kommer till insikt innan det
är för sent.

/alf

E0116

Lf8-c5.

Jag får inte schackdatorn (för
nkelhetens skull föreslår jag att vi
döper den till DEN) att fungera
tillfredställande. Hittills har jag
måst börja om partiet för varje drag.
DEN heter GNUchess. Kanske
Inger kan få rätsida på den. Men
hon har redan försökt.

Häromdagen fick jag ett “PALME-
EXTRA!” av Sven Anér. Med stöd
av vittnesmål m m anser han sig
kunna peka ut “Dekorimamannen”
som /Anti Avsan/, f d polisman,
numera moderat riksdagsledamot
och rådman. OP:s uttryck “satans

mördare” påminner faktiskt om ett
anagram.

Polisen föredrog som bekant att inte
utreda “polisspåret”. Sven Anérs
avslöjanden borde väcka rabalder.
Men icke. I det här landet (gäller
nog f ö hela världen) väljer man att
sila mygg och svälja kameler.

Ebbe

A0116

Sb1 - c3

Ack ja. Det är många om budet när
det gäller mordet på Palme. Här är
en som stöder Anér:

http://www.nationalmordet.nu/0531.
html

Vill man veta vad en expert tror
kan man läsa Leif G Ws Faller fritt
som i en dröm. Han verkara vara
väldigt påläst om olika teorier -
maskerat till en sk polisroman. I
bland är den hejdlöst rolig i sin
beskrivning av Bäckström, det
ultimata polissvinet.

/alf

E0117

Sg8-f6.

Det verkar tyvärr inte som om det
här GNU-partiet kommer att
fungera. Jag måste fortfarande spela
om partiet ifrån början. Ibland gör
DEN inte om samma drag och då
får jag starta om tills det blir rätt.
Har du kollat upp GNU-chess på
nätet? Du kanske kan ladda ner
programmet och se om du kan få
rätt på det!

Ebbe

A0118

Tyvärr kan jag inte använda
GNUchess eftersom den inte finns
för Windows - bara för DOS, Linux,
Atari och en del andra operativ.
Visserligen lär man kunna plocka in
den i Win. , men det tar alldeles för
lång tid, och den har jag inte.

Men visst bör man väl kunna spara
en ställning och backa eller gå
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framåt - det är jag nästan säker på.
Kan inte Jens förklara?

Mitt drag - om du vill fortsätta:

d2 - d3

/alf

A0118

Jag hittade en del info om GNU i
Wikipeda, och av bilden att döma
kan man mycket väl gå fram och
tillbaka och välja drag från sparade
ställningar:

/alf

E0118

0-0.

Nej, jag får det fortfarande inte att
fungera. Jag fann ej de nödiga
anvisningarna. Kan du närmare
precisera hur jag ska göra?! Jag har
alltså på nytt spelat om partiet ifrån
början.

Ebbe

A0119

Lc1 - d2

Ser du den bild av brädet som jag
sände? (skickar den igen) Ser din
skärmbild likadan ut? Om så är har
du pilar för att backa drag steg för
steg och att helt enkelt låta datorn
byta sida. Du har t ex menyn File.
Där borde du väl finna Save As....

Du kan ju prova hur mycket som
helst om du ändå måste börja om
från början varje gång.

Tyvärr kan jag inte göra något utan
att se din skärm och vad det finns
för val under menyerna. För du har
väl nerdragsmenyer?

/alf

E0119

Tf8-e8.

Nej, programmet verkar inte att
fungera. Jag klickar på “Save match
as” och när jag går in igen på
“Load match”. Men på ditt senaste
drag, vägrar DEN att svara. Så jag
får börja om från början. Då händer
det, att DEN gör varianter på sina
tidigare drag - och jag får börja om
på nytt tills det blir rätt. Vi kan väl
fortsätta så ett tag till, men sedan
får jag nog ta över Svarts spel.
Jag tycker att du har klarat dig bra
så här långt. Vits ställning synes
mig vara väl så bra som Svarts.

Ebbe

A0120

Sc3 - a4

Jag klickar på “Save match as

Jaha, och vilket namn sparar du
partiet under? Och när du sedan tar
Load match - ser du då inte namnet
du sparade och kan välja det?

Jag undrade om du hade samma
bild som jag bifogade i förra mailet.
Har du det? Vad händer när du
klickar på pilarna överst till höger -
< < > >?

/alf

E0120

Lc5-b4.

Jag sparar under namnet “Match
1“(2,3,4, etc) och Loadar med mma
namn. Nej, jag har inte samma bild
på skärmen, som den du sände. Idag
var det extra besvärligt. Jag får nog
snart ta över.

Det var en läskig länk du sände om
Palme-mordet. Palme skulle alltså
ha varit dödssjuk i HIV/aids och
arrangerade, med polisens hjälp,

mordet på sig själv. Vem var
skribenten? Borde inte han bli
åtalad!?

Ebbe

A0120

Ld2 x b4

Men eftersom det är samma parti
som framskrider, skall du ju hela
tiden använda samma namn! Kan
du inte heller byta sida, dvs låta
datorn växelvis dra antingen för vit
eller svart?

Och har du inga piltangenter på
skärmen eller kan använda pilarna
på tangentbordet för att gå bakåt i
dragen?

Kan du inte ta en skärmbild
(skärmdump) och sända den till
mig?

Det verkar otroligt primitivt.

Det finns hur många teorier som
helst när det gäller mordet på
Palme. Jag plockade bara en ur
högen med det namn du angav rfån
Anér. Kolla själv på Google!

/alf

A-SKRIBENTEN

Skribenten heter Lars Krantz. Kolla

http://sv.wikipedia.org/wiki/
Lars_Krantz_%28tv_producent%29

/alf

E0120

Sc6xb4.

Nu ger jag upp DEN och tar över
spelet.

Nu har jag läst Lars Krantzś
hemsida. Det fick nästan håret att
resa sig på mitt huvud: mördarna är
Joakim och Lisbeth Palme och hela
statsapparaten är inblandad och
skyldig!

Ted Gärdestad (mycket lik Joakim
P) mobbades lögnaktigt för att ha
setts avlägsna sig springande ifrån
mordplatsen. Han bröts ner, lades in
på mentalsjukhus där han drogades.
Sedan tog han sitt liv genom att
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kasta sig framför ett tåg. Bevisligen
var han oskyldig, eftersom han
befann sig i Grekland vid tiden för
mordet. Obduktionsprotokollet över
Olof P är av någon obegriplig
anledning hemligstämplat och får ej
offentliggöras. Obducenten som
protesterade tog senare sitt liv.

Vad är det för ett land vi lever i??!!

Ebbe

A0121

Sg1 - f3

Jag hittade en GNUchess för
Windows på nätet, men den gick
inte att ladda ner eftersom jag varje
gång jag försökte fick ett
meddelande om att ett virus försökte
följa med.

Har du inte Windows i datorn
längre? Utan bara Linux?

Du skall nog inte döma landet efter
vad alla knäppskallar skriver på
nätet. Krantz är väl i dag närmare
85 och bor på äldreboende
någonstans. Beundransvärt att han
orkar uppgradera sin hemsida och
skriva om allt som snurrar runt i
hjärnan på honom.

Såg att den norska solcellsaktien
föll 24% idag och kostade 134:-.
Inte så roligt. Själv har jag blivit av
med 200000:- om jag skulle behöva
sälja. Men det kvittar - man kan
inte ta med sig något.

/alf

E0121

d7-d6.

Betr Windows: vet ej. Ska fråga
Inger när hon kommer hem.

Visst är mycket mysko kring
Palme-mordet. Låt oss spåna ett tag
till om en konspirationsteori. Varför
är obduktionsprotokollet
hemligstämplat? Det kanske inte är
OP som är obducerad! Kanske var
det en stand-in (möjligen dödssjuk i
aids) för OP, som Lisbeth sköt?
Efter dödsskjutningen var OP
“oigenkännlig” enligt vittnen. Som
bekant finns det människor som
“går under jorden”. Kanske lever

OP idag i fjärran(?) land under ny
identitet? Dessutom tyckte jag mig
se honom i en mötande bil en tid
efter mordet.

Nå, om så var fallet: kanske syftet
var gott? Då är vi inne på
religionens område: “ändamålet
helgar medlen”. Men det är att
förråda demokratin, som man är satt
att företräda och försvara. Dock
sätter en socialist gärna
likhetstecken mellan socialism och
ekonomisk demokrati.

Jag vet inte. Jag uppfattar allt oftare
världen som en kulissvärld. Försigår
rentav ett slags inofficiell
Jesus-tävling? OP blev mördad på

/Maria/-dagen, den 28 februari (min
födelsedag kusligt nog).

Dessa religioner. Läser idag i
/Fritänkaren/, att de varje år får
mångmiljonbidrag av staten, vilkens
demokrati de är satta att
undergräva. /Humanisterna, /som
verkar för upplysning, kunskap och
förnuft, får däremot inte ett öre i
bidrag! Halleluja!

Ebbe

A0122

Dd1 - d2

Visst är det kul med alla galna
konspirationsteorier! Det är tryggt
att svänga ihop vad som helst,
grundat på enskilda detaljer, därför
att det inte går att motbevisa. Så
länge ingen är överbevisad om
Palmemordet är det fritt fram - och
kommer att vara så hur länge som
helst.

Det finns annat att undra över i
detta land. Finland ligger alltid i
topp när man gör internationella
jämförelser om vad elever i skolan
presterar. Sverige ligger en bra bit
ner. Finnarna har skriftliga betyg i
från åk 4 och skriftliga omdömen
från åk 1. Så har dom heller inte
ändrat på skalorna på 80 år, utan
föräldrar kan göra jämförelser med
sin egen skoltid direkt. Tydligen vet
man vad som gäller i verkligheten.

I Sverige tycker man att inte

tillräckligt många fotgängare dödas
och skadas i trafiken, så men ger
dem företräde på övergångsställen.
Resultatet blir som alla visste - fler
dödade, fler skadade.

Kniv ger snygga sår i slagsmål så
man förbjöd bärandet av kniv. Så
blev det spännande att bära och
använda kniv, stora fina saker.
Resultatet? Många fler
knivskärningar.

Och visst är vi ensamma om att
straffbelägga köp, men inte
försäljning - när det gäller sex. Så
aldrig tidigare har det väl funnits ett
så fantastiskt utbud, eller hur.

Vad är det för ett land vi lever i?

/alf

E0122

Sb4-c6.

Lars Krantz har ett flertal
sensationella avslöjanden(?) på sin
hemsida. Observerade du ex-vis
u-båten /Ulven/s undergång 1943?
En verklig skandal om den är sann!

Saxat ur Sydsvenskan: “JAS-
rojektet: Vilket annat stridsplan har
ödelagt ett helt försvar utan att ens
anfalla?” Men det är ju ändå
småpotatis jämfört med vad det
militärindustriella komplexet i USA
kostar skattebetalarna. Men för att
hålla uppe konjunkturen/
sysselsättningen/konsumtionen
“nödgas” USA leva på ständig
krigsfot. Men det talar man tyst om.
Ebbe

A0123

Sa4 - c3

Jag håller på med att sortera ut
böcker och tidningar och papper i
oändlighet. Stackars barn när man
har kilat vidare! Det är otroligt
tröttsamt och tungt.

Nej, jag har inte läst om skandalen
på Krantzs hemsida. Världen är så
full av skandaler, hemskheter,
skrönor osv. Nyckelorden för dem
alla är - som du skriver - om den är
sann.
/alf
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E0123
e5-e4.

Jo, det är träligt. Jag rensade också
några lådor med papper
häromdagen. Otroligt vad man
samlar på sig.

Nej, vi har inte Windows längre.
Ebbe

A0124
Sf3 - g5

I dag fanns det en debattartikel i
Svd om Sveriges unika sexköpslag.
Från andra länder har man varit här
på besök, och sedan skippat idén
som orealistisk. Och en part vägrar
man här i landet att komma till tals
- de prostituerade. Däremot blev en
svensk strippa inbjuden att tala i
engelska parlamentet!

Men nu skall det tillsättas en
utredning. Med den uttalade
förutsättningen att man inte får
komma fram till att det hela var ett
misstag.
Halleluja.
/alf

E0124
e4xd3.

Känner mig så trött idag. Har inte
lust att kommentera nån’ting.
Känner mig dum som bryr mig så
mycket. Jag vet ju också så litet
egentligen om tillvaron, som verkar
vara minst sagt dubbelbottnad.
The rest is silence.
Ebbe

A01224
Lg7 x c6

Klart att du känner dig trött och
deppig. Dina kurvor ser för djävliga
ut. Men på söndag vänder det lite
och sen mår du bättre.

Sune mår också dåligt - han har ont
ihalsen. Han ringde och undrade
och jag gav honom rådet att gurgla
sig med den starkaste vodkan han
hittade i spritskåpet. Efter några
timmar ringde han och rosslade i
luren. Fast Echitonil tyckte han
hjälpte. Han var också stolt över att

han hade läst i bok i dag. Nu var
han mycket trött. Så du ser - du är
inte ensam i världen.

I morgon åker vi till Stockholm för
att fira Pias svåger Kaj, 50. På
lördag skall jag undervisa en kund i
Farsta. På tisdag har jag
undervisning hela dagen.

Jag blir trött bara jag tänker på det.
/alf

E0127
b7xc6.

Efter vilt kalasande har du intakt
återkommit till
smålandsmetropolen?

Berättade jag, att vi i november fick
tapetserat i köket och trapphuset
upp till andra våningen?

Det gick på nära 30 000 kronor,
ilket för mig motsvarar tre
månadsinkomster. Målarens timlön
var 325 kr plus 25% moms. Han
ostade alltså 406,25 kr i timmen.
Om vi låter Inger betala notan blir
det så här: Hon har ung 25 000 kr i
månaden, vilket gör ca 17 000 kr
efter skatt. Hon arbetar 170 timmar
i månaden, vilket gör en
nettoinkomst av 100 kr i timmen.
Hon får alltså betala målaren med
fyra timmars arbete för en timmes
måleri! Visst är det en konstig
ekonomi vi har här i landet!

Hur kan det fungera?

Undrar om inte /Tidsfaktorekonomi
/(som Anders Gernandt,fp, en gång
motionerade om) vore ett alternativ
värt en seriös utredning.

Sistlidna år har det nästan varit
strömhopp av “kändisar” till den
andra sidan. Nu senast “Slas”. Vad
gillar du honom? Litet din typ
skulle jag våga gissa. Igår såg vi
“Vem lskar Yngve Frej?” på TV.
Den gillade jag.
Ebbe

A0128
Dd2 x d3

Jo, vi är tillbaka. Jag hade tänkt
utreda det här med hantverkspriser,

men ser att jag inte hinner. Två pers
kommer redan kl 8 i morgon för
utbildning och jag ligger långt efter
i planeringen över vad som skall
hända under dagen - det har var för
mycket annat i dag.

Men förutsättningen för den vita
ekonomin är att det finns en svart
som alla hycklar om.
I hast
/alf

E0128
h7-h6.
Ebbe

A0129
Sg5 - f3

Nu skall jag försöka reda ut den vita
ekonomin.

När du jämför får du inte räkna
med momsen, eftersom det inte är
en inkomst för målaren. Han är bara
ett oavlönat biträde till staten för att
administrera statens pålagor. All
moms som företag tar ut av
konsumenter åker rakt in i
statskassan.

Timlönen på 325 kronor är
abetsgivarens/målarens/
egenföretagarens debiterade
kostnad. Där ingår först och främst
arbetgivaravgift, semesterlön,
sjuklön m m - alla pålagor som
tillkommit för att arbetstagaren
skall ha det så bra som möjligt och
kunna leva tryggt.

Om han är anställd i ett större
företag, skulle jag tro att han får ut
kanske 175 - 200:-/tim - som han
sedan betalar skatt på.

På Ingers 25000 i månadslön
tillkommer samma pålagor som
tidigare med ca 34%, dvs
arbetsgivarens utgift är ca 33000.
Målarns 325 skall alltså jämföras
med 33000/170= 197:- vilket även
det borde vara en något orättvis
jämförelse om man tänker på
utbildning m m.

Men så är det också nästan ingen
som plågar sig själv med sådana
utgifter - tapetsering eller målning
gör de flesta själva eller låter någon
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bekant göra jobbet så svart som
möjligt. Läs t ex P O Enquists bok
Dr Mabuses Nya Testamente, som
ger en hejdlöst rolig bild av
hyckleriets Sverige när det gäller att
berika sig själv i systemet.

Och - tyvärr finns det inget sätt att
ha en välfärdsstat av vår modell
utan en omfattande svart ekonomi -
det är ju därför man på alla sätt
försöker lindra idiotin i
betalningssystemet genom att rucka
på alla regler.

Nu är jag trött efter dagens
undervisning.

Men visst gillar jag SLAS och
Yngve Frej.
/alf

E0129
Lc8-h3.

Du missförstod mig delvis. Det där
med arbetsgivaravgifter etc känner

jag till. Min avsikt var inte att
ämföra Ingers och målarens löner.
Jag ville bara påvisa det orimliga i
att Inger faktiskt måste arbeta 4
timmar för att kunna betala målaren
för en timmes arbete.

Betr /Rubiks kub/: antingen ljuger
filmen eller är kuberna på något vis
fixade - eller så är det otroligt
fenomenalt. Vad tror du? Kanske är
det möjligt med idog träning och
något slags system.
Utgångsställningarna på kuberna
måste väl också ha betydelse. Lika
eller olika eller andra varianter.
Finns facit?
Ebbe

A0130
b2 - b3

Nja, jag förstod nog rätt så bra. Jag
ville bara klargöra VARFÖR det
blir på detta barocka sätt. Det finns
så många andra exempel på hur
idiotiskt systemet är - t ex läkaren
som tjänar mer på att ta ledigt och
tapetsera eller bygga om - i stället
för att operera höfter. Just i sådana
fall blir det extra idiotiskt.

Häromdagen fick jag besked från
maffian: betala 9650:- i preliminär
skatt varje månad under 2008. Ja
oavsett vad jag kan komma att
tjäna. Jag är alltså tvingad att jobba
häcken av mig för att föda maffian.
Förra året satte dom prel-skatten till
6700:-. Nästa år lär det väl bli
12000:-, dvs mer än min pension
efter skatt.

Nå men man kan ju klaga. Just det.

Om Rubik filmen tror jag att det var
helt riktigt. Det finns människor
med otroliga förmågor. Sen vet jag
ju inte om kuberna var inställda
från början - dock tror jag inte det.

I kväll och hela veckan skall jag
jobba till 2200 - minst.
/alf

E0130
Sf6-g4.

Ja, då förstår du mig rätt: det är det
ekonomiska /systemet/ jag
ifrågasätter.

I princip bör inte arbete bestraffas
genom beskattning. Det är
konsumtionen, i synnerhet lyx- och
miljövidrig konsumtion, som ska

beskattas. Kanske kunde man
avskaffa alla inkomstskatter
(förmögenhetsskatten är ju redan
borta) och i stället höja momsen
samt differentiera den. Det skulle
minska arbetslösheten radikalt. Nja,
det kanske inte räcker. Men man
kunde behålla beskattningen för de
högre inkomsterna. Det verkar vara
ett räknestycke.
Ebbe

A0131
Th1 - g1

Visst förstår jag. Problemet är att
hela systemet är ett gigantiskt
lappbygge - som tornet vid Kullen -
och det finns nog ingen som klarar
av att ändra i det. Risken är att det
blir ännu värre.

Just nu har jag arbete i mängder
som gör att maffians skatteuttag
verkar rimligt. Så det blir inget mer
funderande nu.
/alf

E0131
Dd8-f6.

Idétorka.
Ebbe

Internet mail Ebbe - Alf 2008-01
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