
A080301
Dd5 x e5

Jaha, nu är du fullmatad med teater-
och operauppleverlser. ....Hoppas ni
hade riktigt trevligt på
födelsedagsutflykten!

I morse väckte vi barnen vid halv
sju, och fick dem så vakna att vi
kunde köra dem till Nässjö i svår
snöyra. Det är verkligen trevliga
och duktiga barn - riktiga
önskebarnbarn. Det går att diskutera
med dem som man kan med kloka
och intresserade vuxna, och det vill
inte säga lite.

Nu skall här tvättas och städas och
jag skall försöka komma ifatt med
det som inte blivit gjort.Den här
februarimånaden har varit den
absolut bästa ur
försäljningssynpunkt - någonsin.
Över 100 000:- har Cad One sålt
för.
/alf

E0301
!”#¤%&! d4xe5. Du slår Td8xd2.
Jag igen: e5xf6. Det lär inte bli
många drag till.

Jo, men du må tro att jag blev
rastad också. Glyptoteket i
Köpenhamn på

fredagen och Malmöhus slott och
Museum idag. Puh!!

100 000 kr är en imposant summa.
Hur mycket får du behålla själv?
Ebbe

A0302
g7 x f6

Hur mycket? Tja, 10-15% tror jag.

Den nya tekniken är inte dålig. Min
senaste bärbara dator för 6500:- har
inbyggt bredbandskort för 3G och
det innebär att jag kan ansluta mig
till Internet oavsett var jag befinner
mig - utan några sladdar eller
telefonjack. Visserligen går det inte
lika fort som på min stationära, men
just att vara oberoende av om var
man befinner sig gillar jag.

Nu skall jag neri källaren och såga
upp spillved.

/alf

E0302
Lb1-e4.

10-15%: det måste väl vara efter
skatt?

Jag känner mig orimligt trött och
matt efter den här utflykten.
Undrarhur det är fatt med mig.

Att fylla år numera känns mest som
en pinsam påminnelse om döden.

Annat var det förr. Ack ja.
Ebbe

A0302
Lc6 x e4

Nej det gäller nog före skatt. Cad
One är ju bara ett företag som jag
sköter. AGEMA är det företag som
tjänar pengar åt mig.

Inte konstigt att du känner dig trött
- så som du rantar omkring. Att
fylla år har för mig alltid varit en
nödvändig ceremoni som måste
genomgås. Ja - sen jag blev vuxen,
förstås.

Om du vill se glimtar av en
fantastisk dirigent, skall du titta på
60 minutes som går på fyran i natt
vid tre-tiden. Jag såg hälften i går
och tänker spela in för att se allt.
En otrolig människa, som
uppfostrats av La Systema i
Venezuela.
/alf

E0302
Sg3xe4.

Inspelningsfunktionen fungerar
tyvärr ej för mig f n.
Fick du /blu-ray/ till din nya,
bärbara dator?
I Malmö pågår en argsint debatt om
koppeltvång för hundar. Varför är

det ingen som föreslår /munkorg?!
/Hundarna ska ju inte äta, när de
motioneras.
Ebbe

A0303
Td2 - c2

Blu-ray? Vet inte vad det är
egentligen utom att det är det
system som vann i tävlingen om
framtiden när det gäller format och
metod för framställning av skivor.
Nej, det finns nog inget sådant på
datorn.

Det spelar nog ingen roll hur man
bestämmer om hundar. Det kommer
ändå att olyckas ibland. Hundarna
blir mycket aggresivare med tvång
och så kommer dom att bita ihjäl
fler småbarn när dom lyckas slita
sig - analogt med knivförbud.
Fast munkorg låter bra.
/alf

E0303
Se4xf6!!

Längtar intensivt efter våren.
Ebbe

A0304
Kg8 - g7

Jaha, du vill ut och slita i den
satans naturen. Blir du inte tröttare
av bara tanken?
/alf

E0304
Sf6-e4.

Jo, men du glömmer medaljens
framsida.
Ebbe

A0304
f7 - f5
Nå, vissa medaljer är runda.
/alf

A0306
Har du inte fått mitt drag, som jag
sände 4/3 2100?
f7 - f5
Eller är du sjuk?
/alf

E0306
Se4-f2. Jo, jag svarade med detta
drag. Kan jag ha glömt att skicka
det? Närminnet!

Jag frågade om /blu-ray/, efterso
denna teknik även skulle komma i
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datorer. /Blu-ray/ kan lagra 10, eller
var det 100, gånger mer än
dvd. Ja, tekniken är helt fantastisk.

Men den oroar mig också. Den är
elitistisk och lämnar många utanför.
Människorna blir fler och fler, men
tekniken gör allt fler obehövda.
Det är en ekvation som inte riktigt
stämmer.
Demokratin kommer att gå under
(om den inte redan har gjort det).

Detsamma gäller jordens ändliga
resurser: de sinar (eller förstörs)
samtidigt som folkmängden ökar.
Det är en ekvation som absolut inte
gårihop.
Ebbe

A0306
Nog glömde du alltid.
Tc2 - c3

Jodå, det blir nog bra med den nya
blu-ray, precis som det har blivit
med all annan ny teknik.

Sen begriper jag inte alls vad du
talar om - som vanligt.

Det är väl bara människor som
behöver ny teknik?

Eller talar du om samma fenomen
som uppstod när man uppfann
spinnmaskinen på 1800-talet i
England? Sådana tankar trodde jag
var slutkörda för länge sedan.

Massan är väl oförstörbar? Det enda
som förändras är väl att den antar
olika former. Som att man blir jord
eller aska när man dör.
/alf

A0306 -IGEN
Draget skall förstås vara
Tc2 xc3
/alf

E0306
Ingen idé för Vit att fortsätta det
här partiet. Så nytt parti: e2-e4.
Ebbe

A0308
OK
g7 - g6

Här är några länkar som förklarar
min aversion mot vindkraft...
/alf

http://www.nyteknik.se/rss/
nyhetsbrev_allmana/article72138.
ece

http://www.break.com/index/
windmill-self-destruction.html

E0308
Lf1-c4.

Jo, det ser illa ut. Men det måste
sättas in i ett större
sammanhang.Hur många
vindkraftverk, i procent räknat, är
det som kraschar? Olyckor och
incidenter förekommer i alla
sammanhang där den mänskliga
faktorn är inblandad.
Även i kärnkraftverk. Och hur
många flygplan är det inte som
kraschar,utan att man för den skull
ifrågasätter flyget.
Ebbe

A0308
Sg8 - f6

Självfallet har du rätt om olyckor
och mänsklig aktivitet. För
vindkraften är det bara ett litet extra
minus. Min huvudinvändning är
kostnaden, osäkerheten, den dubbla
investeringen m m.

Vilken annan verksamhet måste
sätta av 5 % av omsättningen som
garanti för olyckor och
reparationer? 2 miljarder?
/alf

E0309
e4-e5. Måste försöka något nytt.

All ny teknik har sina
barnsjukdomar, som i flesta fall
elimineras. Man kan hoppas att det
även gäller för vindkraften.

Det gick inte att sända mail i natt:
“det gick ej att nå zebraservern”.
Inger tror, att man håller på med
vissa underhållsarbeten nattetid.
Något du känner till?
Ebbe

A0309
d7 - d5

Vindkraft kan bara fungera i ett
mellanläge - både när det inte blåser
och när blåser för mycket blir det
ingen el. Och alla räknar med

kraftigare vindar i
klimatförändringens kölvatten - med
haverier och katastrofer som följd.
Men det är ju så romantiskt med
sol, vind & vartten.....

Jodå, man måste ibland gå in och
fixa saker på servrar och då gör
man det på natten. Fast dom kunde
meddela det på något sätt.

Häromdagen dök min agema.se och
en kund kunde inte hämta filer
därifrån. Jag trodde att det var fel
med betalningen - det har hänt
tidigare - men i stället var det fel på
servern. Det blir värre och värre
med virus och djävelskap.
/alf

E0309
e5xf6.

Märkligt det du säger.
Vindkraftverken har väl ändå ett
10-tal år på nacken. Vore tekniken
så dålig, borde man väl ha upphört
att tillverka dem? “Den osynliga
handen” sägs ju korrigera
missförhållanden.
Ebbe

E0309
e5xf6 var ett ovanligt dumt drag.
Om du tillåter vill jag ändra till
Lc4-b3.
Ebbe

A0310
Visst går det bra att ändra. Då drar
jag
Sf6 - e4

Vårtröttheten är besvärande. Jag vill
helst lägga mig ner och sova.

Det är en sak jag funderat en del
över. Antag att man dör i sömnen -
t ex genom för stark narkos, eller
att man sitter och somnar, lite full
och glad, i 25-gardig kyla - hur får
man då reda på att man är död?

Säg bara inte att man vaknar upp
och säger: Å fan. Är jag död? Bäst
jag lägger mig igen.

I dag fick jag en CD med
Beethovens symfonier 5 och 7 med
Gustafo Dudamel som dirigent. För
första gången har jag hört dessa
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symfonier spelas som jag föreställt
mig Ludvig van har menat - med
otrolig intensitet, precision och
känsla. Inte underligt att han
kommer att bli världens bästa
dirigent.
/alf

E0310
d2-d3.

Vårtrötthet eller ej. Jag har nästan
fått för vana att gå och lägga mig
igen efter frukosten och så stiga upp
igen vid middagstid. Sen går jag

förstås inte och lägger mig förrän
fram på småtimmarna. Vilka
osunda(?) vanor!

Att du är en sådan musikkännare.
Låter som ett pro i ämnet. Men
visst: vacker musik är väl det bästa
livet har att bjuda (näst efter
fruntimmer).
Ebbe

A0310
Se4 - c5

Bara så du har något att fundera på
i natt. Hur får man reda på att man
är död? Om man dör i sömnen. Va?
/alf

E0310
Jo, det var faktiskt något att fundera
över. Men det får bli: h2-h3.

“Hur får man reda på att man är
död?” I mina öron är frågan inte så
dum som den låter: Jag känner mig
ofta behandlad som luft, som icke
existerande, ja som död. Men så är
väl ändå inte fallet med dig?

Nå, levat har jag allt gjort. Det är
jag övertygad om. Och så tänker
jag, alltså finns jag till. Utan att
“göra mig till”, tycker jag nog.

Hur kommer det sig egentligen, att
du inte är ute och flänger omkring
ivärlden som andra människor?

Antagligen har vi pratat om detta
tidigare, men det har jag
glömt.Kanske trivs du bäst hemma
under korkeken?
Ebbe

A0311
Lf8 - g7

Min fråga är av rent praktiskt slag.
Om du får hjärtinarkt, krockar med
en bil eller blir skjuten i bröstet, så
är du ju medveten om att NU DÖR
JAG!

Men när detta händer i sömnen och
jag aldrig vaknar - hur vet jag då att
jag är död? Det är detta jag tycker
är intressant.

Min hjärna mår inte bra av en
massa synintryck. Det räcker
alldeles med de filmer som spelas
upp när jag läser böcker. Så visst
trivs jag bäst om jag får fundera,
konstruera eller skapa något - först i
huvet och sen ev. - i verkligheten.
Men alla jämförelser med någon
jävla Ferdinand undanbedes. När
han visar sig i TV går jag ut och
röker.

Musik? Nej, jag begriper väl inte så
mycket om detta. Men jag blir
intensivt berörd när jag upplever
något där jag känner att dirigenten
eller solisten eller orkestern
verkligen kan tolka ex vis
Beethoven som jag tycker att han
bör tolkas. Jag lider mig genom
symfonier, där man inte märker
någon känsla eller intensitet bakom
dirigerandet. Det sker mekaniskt,
robotaktigt - som när Karajan, Esa
Peka Salonen, Böhm eller någon
annan kändis håller på.

Dudamel får mig nästan gråtfärdig
när jag ser honom dirigera - denna
intensitet, hans förmåga att få en
samling garvade musiker att spela
exakt som han vill - det är märkligt.

Och för en gångs skull håller jag
med expertisen.
/alf

A0311
Sg1-f3.

Jag hänger inte med i din
tankegång om döden. När man är
död, är man ju oförmögen att veta
att man är död. I de dödsögonblick
du nämner är man ännu inte död,
och tanken att man är död är då
förhastad.

Nästan dagligen dör det jämnåriga
vänner och bekanta, kändisar, etc.
En intressantare fråga är vad man
egentligen bör göra den relativt
korta tid man har kvar. /Carpe
diem!/ Man kan bli stressad för
mindre.

Läser i bladet, att viss
läkarvetenskap nu menar, att man
med hjälp av de senaste rönen
skulle kunna hålla en människa vid
liv i flera hundra år. Bah!
Metusalem blev 969 år gammal.

/Ferdinand/ var i och för sig en
riktig association. Men vägen dit
var: resenärerna tycker nog att du är
korkad, som sitter i Eksjö och
tjurar.

Den s k /facit-pedagogiken/ har
förmodligen alltid funnits. Men
sedan det blev lönsamt för
gymnasie- och högskolor att värva
elever, lär den nu ha tagit
alarmerande proportioner. Skolan är
nog i kris.
Ebbe

A0312
Sb8 - c6

OK, vi skippar döden. Och tyvärr
har jag inget att bidra med när det
gäller vad man skall göra med den
tid som är kvar - jag har fullt upp
med att använda den på mitt
vanliga sätt. Inte heller har jag
några problem med meningen med
livet.

Visst - Metusalem mot
vetenskapliga rön är naturligtvis
roligt, så också kopplingen till
korkade tjurar - eller något sådant.

I dag råkade jag hamna i en
TVföreläsning på 24an, och det var
länge sedan jag hade så roligt och
lyssnade så uppmärksamt på en
talare. Han var läkare, Nils
Simonsson, och tydligen hade han
utnämnts till årets talare 2006.
Undrar om det går att se honom i
repris?

I går kväll visade Kunskapskanalen
Den intelligenta framtiden - ett
verkligt intressant program. Se det
om det kommer igen.
/alf
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E0312
Lc1-f4.

Nu blev jag nyfiken: Vad är
meningen med livet?

Mitt inlägg om /Metusalem /var
menat som ironi åt båda hållen.
Ebbe

A0313
Lc8 - e6

Jag uttryckte mig dunkelt.
Meningen med livet i allmänhet vill
jag inte säga något om - det måste
relateras till varje individ. Jag skulle
ha skrivit - meningen med mitt liv
förstås.

Om du vill se något intressant kan
du kolla Kunskapskanalen i kväll.
Där talas om Hjärnans hemligheter
och senare om den Intelligenta
framtiden.

I går kom NEO, ett magasin som bl
a innehöll en del tankar om
religion, Kuba, framtiden, m m.
Religion är en verklig pest i vår
värld.
/alf

E0313
Sb1-c3.

Nå, vad är meningen med ditt liv?
Att stupa över datorn för en
brukspatron?

Jag har just sett den /Intelligenta
framtiden /på Kunskapskanalen.
Den födde såväl positiva som
negativa tankar. Men
sammanfattningsvis: skulle den inte
bara föra upp “eländet” på en högre
nivå s a s? Och skapa lika många
nya problem som man löser gamla.

Jag har tecknat en
provprenumeration på NEO. Är den
bra, tycker du?
Ebbe

A0314
d5 - d4

Du lär få skratta åt något annat än
meningen med mitt liv.

Självfallet är det bara elendes
elende att vänta av framtiden. Fast
jag tycker att det är mycket
intressant att matcha mina egna

funderingar kring möjligheterna
med stamceller och kopplingen
mellan människa-maskin.

NEOs redaktör är Sofia Nerbrant,
som ibland skriver i SvD. Jag gillar
som regel hennes åsikter. Jag tror
nog att jag kommer att bli nöjd me
NEO.
/alf

E0314
Sc3-a4.

Jo, det är svårt att se något slut på
eländet i världen. Jag har funderat
mycket över det. Vad är
mänsklighetens värsta gissel? Det
måste vara /dumheten! /Den
genomsyrar allt. Från religiösa
dogmer, politiska -ismer ner till
enkla familjerelationer. Och mot
/dumheten/ kämpar man förgäves,
som filosofen uttrycker det. En
riktigt elak variant är /
dumslugheten.
/Ebbe

A0315
Sc5 x b3

Så du tycker att dumheten är
mänsklighetens största gissel? Tja.
Jag kan nog tänka mig en del andra
egenskaper som ställer till större
lidande för andra. Grymhet, elakhet
m fl varianter på dessa. Nu är det
inte så mycket att göra åt dumhet -
den är ju genetiskt betingad. Under
min tid som lärare försökte jag
kompensera den hos mina elever
genom att appellera till egoism. Lite
svårt att förklara.

Det finns en skotsk organisation
mot vindkraft. I senaste numret av
Ny teknik redovisar de en mängd
olyckor över hela världen, därav 45
med döds- eller svårt skadade offer
för kringflygande propellrar och
annat skrot. På det området är
dumheten obegränsad. Tyvärr har
dom inte redovisat artikeln på nätet.

Jag är för trött för att göra något,
inte tänka, inte läsa, inte skriva.
/alf

E0315
a2xb3.

Inger har varit influensasjuk några
dagar och jag har stått för
kosthållet. Idag lagade jag fisk i
hollandaisesås. Enkelt och gott.
Har ni prövat det?

Annars är jag också för trött för att
tänka och skriva idag.
Har du fortfarande lika mycket att
göra?
Ebbe

A0316
Dd8 - d5

Fisk har vi ofta i olika former.
Spättafile, torsk, lax, strömming,
ansjovis t ex. Särskilt spätta i
vitvinssås är läckert. Men jag har
också använt färdig hollandaise.

Jo, jag har alltid lika mycket att
göra. Problemet är bara att jag inte
orkar. Det känns som om det snart
skulle vara slut. Synen blir sämre
och sämre, hjärtat gallopperar m m
sådant roligt. Fast det är väl bara
kemin som varierar.
/alf

E0316
Dd1-e2.

Du måste försöka trappa ner på
verksamheten! Men jag har en
känsla av att jag har sagt det förut.
Ebbe

A0317
Le6 - f5

Jodå, du har sagt det förut. Men det
får bli som det blir.

Det är lite mycket extra just nu.
Birgit skall opreras om i armen den
9/4. Förberedande besök i Jkpg
19/3. Jag skall opereras för starr
7/4. Till Stocholm nu på torsdag -
tillbaka på söndag. Var det du som
undrade varför jag inte flängde
omkring?

Kanske man kan få dö som min
mor gjorde - satt och såg TV, reste
sig ur stolen och föll död ner. När
min far ringde och meddelade detta
enades vi om att hon fått en skön
död.
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Fast jag har naturligtvis inte tid
med sådant som att dö.

Hur mår du själv borsett från
trötthet? Inga roliga krämpor som
ingen känner till?
/alf

E0317
0-0.

Jaha, det var ju många roliga saker
ni har att se fram emot. Då är det
lätt att hålla humöred uppe.

Men på torsdag (onsdag?) är det
/vårdagjämning/ och nästföljande
söndag, 30 mars, är det /
sommartid/. Alltid något att glädjas
åt.
Ebbe

A0318
0 - 0

Så du gillar att få gå upp en timme
tidigare? Jag trodde att det var
tvärtom....

Det verkar som om Afrika kommit
närmare. Små barn i Arboga har
blivit knivskurna till döds. Taylor i
Sierra Leone hade för vana att
instruera sina soldater att döda alla
gravida kvinnor och småbarn. Lite
större pojkar skulle tas om hand och
bli barnsoldater.

Så hade dom mysiga ritualmåltider
där dom styckade och åt upp sina
fiender.

Tyvärr lär det vara likadant på flera
ställen i Afrika med denna hemska
stamkultur - Kenya, Ruwanda, osv.

Men här hemma ser vi på
Melodifestivalen och diskuterar vad
de prominenta kändisarna har för
kläder och vad dom tycker och
tänker? om oviktiga saker. Birgit sa
något glädjande: Frida ser inte
längre på spektaklet, hon läser i
stället. Fast den övriga familjen
ser.... Jag begriper inte hur någon
tänkande människa orkar se på
denna meningslöshet.
/alf

E0318
c2-c4.

Men det vet du väl, att jag oavsett

klockslag alltid är uppe med solen.

När jag inte är uppe med tuppen.

(Och så ner som en pannkaka)

Var det en afrikan, som var skyldig
till illdåden i Arboga? Obegripligt
att någon kan göra något så
fasansfullt!
Ebbe

A0319
d4 x c3ep .. du tar med pållen
Sa4 x c3 Dd5 x b3

I dag har jag suttit på Ryhov och
väntat medan Birgit har varit på
inskrivning och röntgen - en period
på ca fyra timmar. Jag hatar att
vänta. Även om man kan ha med
sig arbete blir det inte det samma
som att arbeta normalt.

I morgon åker vi till Stockholm,
men du kan gärna sända mail -
numera har jag hela midevitten med
mig i den nya laptopen.

Jag menade inte att det var en
afrikan som mördade - mer att
uppträdandet verkade smittat från
Afrika, där det händer hela tiden.
Är det någon som tror att Afrika
någonsin kommer ifrån sitt
stamtänkande? Vilka figurer dom
frambringar! Bokassa, Mugabe, Idi
Amin , Zuma, Taylor och alla andra
som jag inte vet namnet på. Jag
känner mig som rasist när jag
tänker på alla dessa afrikamördare.

Jan Eliasson berättade om sitt möte
med Mugabe (Kunskapskanalen)
när Sveriges ambassad skulle
upprättas. Han var redan då en
fullfjädrad diktatorstyp, som blev
blå i ansiktet så fort någon talade
om demokrati. Mugabes hustru -
utbildad i Sverige - skämdes för sin
bufflige make.

Tidigare begrep jag inte varför alla
afrika-ledare applåderade Mugabe.
Nu gör jag det.
/alf

E0319
Nja, jag slår inte med pållen utan
med bonden på b2, alltså b2xc3. Du
slår med Damen: Dd5xb3.
Jag igen: d3-d4.

Jo, världen är en förskräcklig plats.
Och inte kan man hoppa av heller.
Ebbe

A0320
b7 - b5

Nu åker vi.
Glad påsk!
/alf

E0322
Sf3-d2.

Om du nu firar Påsk, ska du i sann
biblisk anda ta ut svängarna
ordentligt! Sålunda ska du, såsom
“de gamle”, påskdagen hälsa alla
mötande med ett glatt /Han är
uppstånden!/ Den mötande svarar
lika glatt /Ja, han är sannerligen
återuppstånden! /Förmodligen blir
nån männska glad.

Glad Påsk!
Ebbe

A0323
Db3 -d5

Nix, jag firar inte påsk. Följaktligen
kan jag inte genera mötande med
korkade utrop om religiösa
trossatser och mantran.

Märkligt att sitta och surfa och
maila utan en enda sladd i datorn.
Här i Stockholmet går det lika fort
som hemma med sladdar.

Nu skall jag ut och plocka fram
bilen ur den vita skit, som rasade
ner igår. I morgon blir det hemfärd,
sedan jag vid sextiden på morgonen
skjutsat familjen till tåget för avfärd
till Åre.

GLAD PÅSK MED GGOOD
DRICKA OCH MAT!

-------------------------------------------

Tyvärr gick det inte att sända
ovanstående från nya datorn. Men
nu - sedan vi hunnit hem .....
/alf

E0323
Sa4-c5.

Nej, min påskuppmaning var heller
inte så allvarligt menad. Men nja,
jag tycker nog att det saknas något
liknande i vår moderna, rationella
tillvaro.
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I går var vi i Malmö. Elin och
hennes sambo Jens (kallad Jeppe)
bjöd oss på påskmåltid, lammstek
med potatisgratäng.

Idag har vi, på inbjudan, varit i
Hässleholm och uppvaktat Ove
(Andersson) Dagneryd på hans
75-årsdag.

I Malmö fick jag en senkommen
75-årspresent: en dvd-film med
/Tjuven i Bagdad/. Den har jag
länge önskat mig. Jag såg den som
barn i Hörby. På den lille pysen
gjorde den ett oförglömligt intryck.

I kväll har jag/vi sett om den.
Tyvärr hade det mesta av magin
gått förlorad med min nuvarande
ålder. Det var roligare förr.
Ebbe

A0324
b5 -b4

Hoppas du trivs med nya perspektiv
på generationsväxling! Jag antar att
ni hade det trevligt i Malmö och att
allt går bra för Elin. Fick du filmen
av henne?

Nej, det blir inte som förr med
gamla filmer. Även jag minns en
och annan sådan, t ex en gång då vi
tillsammans med föräldraskapet fick
följa med på barnförbjuden film i
Halmstad och se Under eviga
stjärnor - en romantisk sorglig
historia om jag nu minns rätt..

Ove Andersson.... Det var så länge
sedan. Mitt minne av honom är
hans otroliga förmåga att hålla
tjusiga föredrag - i motsats till
andras klumpiga framställningar.
Han var visst gammal redan på den
tiden.

Min syn blir sämre och
sämre.Halleluja.
/alf

E0324
Klurigt värre. Får bli De2-c4.

Nej, Jens, bror hennes, hade
rekvirerat filmen ifrån Amerika.
Den går ej att få tag på i Sverige.
Hur som helst är /Tjuven i Bagdad
/en underbar äventyrsfilm, som
hämtad ur /Tusen och en natt

(/kanske den är det också). Men du
har inte sett den? Det har gjorts
flera inspelningar av /Tjuven i
Bagdad. /Min version är ifrån 1940
med Sabu i huvudrollen. Douglas
Fairbanks gjorde den 1924.

/Under eviga stjärnor: /Jag har nog
sett den, men minns inget av den.
Spelades inte den manliga
huvudrollen av Jean Marais?

Ja, det finns många underbara
filmer. Jag är nog litet av en
cineast.

Hur illa är det med din syn?
Förhoppningsvis ska den väl bli
bättre efter operationen i april.
Ebbe

A0325
Inte mycket annat att göra:
Dd5 x c4 följer:
Sd2 x c4 b4 x c3

Jag har haft en ytterst jobbig dag
utan pauser. Och så här sent på
kvällen ser jag sämre och det är
svårt att läsa text på skärmen. Jag
skriver fel hela tiden och det tar tid
att rätta. Så jag avstår från att
redovisa något från ett tomt huvud.
/alf

E0325
Lf4-e3.

Sitter du inte och bligar på
bildskärmen mer än vad som är
nyttigt? För att spara ögonen och
synen borde du kanske trappa ner
rejält på arbetet vid datorn. Eller
vad tror du?

Även min syn har försämrat
mycket. Hörseln likaså. M m likaså.
Jag erinrar mig ett uttalande av
Ingmar Bergman sista året han
levde: Det förvånar mig, att talas så
litet om ålderdomen. Den är
förskräcklig!

Nå, vi är väl inte riktigt där ännu.
Men som Astrid Lindgren sa: Man
är ju inte dummare än man förstår,
vartåt det barkar. Halleluja!
Ebbe

A0326
Tf8 - d8

Visst sitter jag framför
datorskärmen, men bara för att
sköta mitt jobb. Om det sen är
nyttigt, det vete fan. Men så länge
jag kan skymta siffror och bokstäver
i böcker och på skärmen, så håller
jag på.

I söndags skulle jag ha tag i
Erövraren från Kastilien från 1945
och hittade ett ex på BokBörsen. En
mycket effektiv organisation. Fick
svar direkt från ett antikvariat i
Hälsingborg och hade boken i min
hand i går. Har du kollat
BokBörsen?

Ibland är TV värd att se på. T ex
K-Special om Nattvarden eller
filmen om Inkaupproret, som kunde
ses på Kunskapskanalen. Och du
har väl inte missat den fina serien
om Hjärnans Hemligheter? Den
kommer säkert tillbaka om något år.
/alf

E0326
g2-g4.

Har inte din ögonläkare synpunkter
på ditt bildskärmsarbete? Det är ju
dumt att chansa med synen. Jo,
även jag ser på Kunskapskanalen då
och då. Ofta bra program. Tyvärr
missar jag nog många av
förbiseende.

Du ska få en räkneuppgift av mig,
som en 8-årig tysk pojke i början av
1800-talet ska ha klarat av på tre
minuter. Uppgiften lyder: Vad blir
summan när man adderar alla tal
emellan 1 och 100?

Om detta berättar jag mera i
morgon.
Ebbe

A0327
Lf5 - c8

Nej, ingen läkare har haft
synpunkter på bildskärmsarbete. Det
spelar nog ingen roll vad man ser
på - eländet sitter nog i generna.
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1+99=100 2+98=100 osv.

Var det inte något sådant?

I kväll tänker jag spela in en film
från en rättegång - Analys av ett
mord. Möjligen kan det vara något
att se.

Vet du att det finns en bok som
heter Den tekniske kocken? Jag
beställde direkt när jag fick höra om
den på radion. Tydligen finns det
bara tre sorters mat enligt tekniker -
SKUM var den ena sorten. Där lär
finnas ett recept på lax som ger
gudomligt god fisk.
/alf

E0327
Tf1-d1.

Nu har jag sett /Analys av ett
mord/. Slutet var litet luddigt. Hur
skulle det egentligen tolkas?

Måhända har jag en överdriven
föreställning om dit
skärmbildsarbete.

Återkom gärna med /Den tekniske
kocken /när du tagit del av boken!

Ditt svar var fel men på rätt väg.
Han räknade med 101: 100+1=101,
99+2=101, 98+3=101 - - - -
51+50=101. 50 x 101 = 50050. Det
åttaåriga geniet hette /Carl Friedrich
Gauss/. Han och
naturvetenskapsmannen /Alexander
von Humboldt/ är huvudpersoner i
boken “Världens mått” av Daniel
Kehlmann. Läsvärd!
/Gauss/ räknade också ut, att
rummet måste vara krökt: Summan
av en triangels vinklar är alltid 180
grader. Men mäter man upp en
triangel av tre stjärnor på
himlavalvet blir resultatet inte exakt
180 grader. Rummet måste således
vara krökt, sfäriskt. Han var således
före Einstein med denna insikt,
redan i början av 1800-talet.
Genialiskt!
Ebbe

A0328
f7 - f5

Om jag förstod rätt så blev
advokaten blåst på arvodet, soldaten
var inte sinnessjuk, och han
kommer att fortsätta slå sin fru.
Visst ville man ha ett bättre slut.Nå
- en DVDskiva är billig i dag.

Läsvärd? Det är en av de roligaste,
mest originella böcker jag läst! Så
fort jag hade läst recensionen i SvD
beställde jag och fick den omgående
- någon gång i slutet av 2007.

Jag sträckläste och fick flera gånger
skrattutbrott - precis som
recensenten lovat. En av de saker
som frapperade mig var den otroliga
energi som präglade Humboldts liv.

Sen skänkte jag boken till min
ögonläkare som tack för att han lett
mig till Ayn Rand.

Ibland blir jag så otroligt sömnig -
jag kan inte läsa utan sitter där som
en amöba och somnar. Det kommer
i perioder. Som nu t ex. Lika bra att
gå och lägga sig.
/alf

E0328
g4xf5.

Här stannade just också ett sovtåg.
Go’natt!
Ebbe

A032345
¨goddag.
Lc8XXf5

Alldelesds för sent, men jag
skribver av boken.

Har sett op Winston och försaökt
dricka lika mtuycket som hann. Fan
vet om jag luckats. Engelschmeen
kan verkligen göra TV.
GGoodnight.
/alf

E0329
Kg1-h2.

Natti natti!
Ebbe

A0329
c2 - c3

Livslusten lyser med sin frånvaro.
Men det är väl som vanligt - det går
några dagar och så verkar allt lite
ljusare. Det skall bli varmt så du
skall väl ut och jobba i trädgården.
Det blir likadant för mig - ut och
gräva i potatislandet. Det blir
hjärtslag.
/alf

E0330
Du menar förstås c3-c2. Jag:
Td1-d2.

Nu ska vi gå på teater och se /En
herrgårdssägen/.

Nästa vecka sätter nog vårbruket
igång.
Ebbe

A0330
Visst gör jag det. Menar c3 - c2.
Hej.
Ta8 - b8
Hoppas du får kul på teatern. Själv
skall jag läsa Svärdet och Spiran,
Follets bästa bok. Och nästa gång
jag beställer böcker skall jag nog
köpa Världes Mått igen - den bör
man läsa minst två gånger.
/alf

E0330
Sc4-a3.

Nu ska jag lägga en /patiens/ (på
datorn) innan jag går och lägger
mig.
Ebbe

A0331
Sc6 x d4

I dag efter middagen gick jag ut för
att börja gräva lite i jorden. Hela
förmiddagen var det telefontyst.
Men så fort jag satte spaden i jorden
började det ringa, gång på gång. Jag
gick in igen. Så ringde det inte mer.
Lika bra att gå ocjh lägga sig.
/alf
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