
A080401
Td8 x d4 he he.

Svettas du i trädgården? Ja säkert.
Så varmt som det är känns det
mesta onaturligt. Jag blir trött bara
jag tänker på spadar och grepar.
/alf

E080401
He he (snett leende)
Td2-e2.

Frysen pajade just. Måste ta itu med
den.

Sett några roliga aprilskämt idag?
Sydsvenskan hade: “3G-master ger
fler trillingar”.
Ebbe

A0402
Td4 - d5

Inte lätt när frysen pajar. Hur löser
du ett sånt problem?

Smålandsnytt hade ett reportage om
hur man på Bilprovningen även
börjat kolla tjocka förare för att se
om dom klarade mormalvikten för
passagerare och förare, 75 kilo.

Smålandstidningen hade i
samarbete med Vägverket lagt upp
ett antal bilder på svåridentifierade
fartsyndare och ville nu ha hjälp
med att få fram böterna. Den som
hjälpte till skulle få del av
frampressade böter. Tjusigt.

Nu skall jag koka grönkålssoppa till
i morgon.
/alf

E0402
Sa3xc2.

Vi flyttade över varorna till
frysboxen i källaren, som
naturligtvis blev knökfull. Idag har
jag beställt ny frys och kyl av
märket Elektro Helios, pris 7900 kr.

Fler aprilskämt: Helsingborgs
Dagblad roade sina läsare med en
artikel om körskoleelever som kör
rattfulla.
I Norrtälje skulle Systembolaget,
inför försäljningen, rea ut
sortimentet. Stockholm City skrev
att regeringen skulle införa
“sms-skatt” på fem öre. Värmlands
Folkblad skulle få en ny bloggare i

Göran Persson, sedan bröderna
Schulman fått sparken.
Katrineholmsborna fick läsa att de
ska få kolsyrat vatten i kranarna.
Norrköpings Tidningar påstod att
sportlovet ställs in, eftersom
eleverna ändå inte kan njuta av
vinteraktiviteter i framtiden.
Men uppgiften att danska och
svenska posten ska slåss samman
var inget aprilskämt.
Ebbe

A0403
Td5 x c5

Du har verkligen kollat skämten!

Här är fler nyheter som inte är
aprilskämt: Mugabe förlorar stort i
valet
Stora fraktfartyg skall börja använda
jättesegel i drakform för att minska
bränslekostnaderna.
Det skall bli slut med huliganvåldet
vid fotbollsmatcher - fängelse följer.
Finsk utrikesminister har drabbats
av idiotnoja - en helt oförklarlig
sjukdom.

Min Renault Laguna, som är den
bästa bil jag någonsin haft, anses
som den sämsta av Bilprovningen.

Man skulle kunna håll på länge
med denna lista, men huvet värker
för mycket.
/alf

E0403
Märkligt att se hur hela min
ställning rasade vid ett enda drag.
Bra jobbat! som dom säger i TV.

Nytt parti: Sg1-f3.
Ebbe

A0404
c7 - c5
Kul att du kommer med en ny
öppningsvariant!

Så du hade en extra frys i köket,
och skall ha en ny sådan. Vi har
bara två små frysboxar i källaren -
två med tanke på hur det blir när en
pajar. Fast då gör dom väl det
samtidigt.

Birgit fick meddelande om att
hennes armoperation är uppskjuten
till 28/4. Därmed ser hon allt i svart

och det blir inte roligt alls. Till råga
på allt fyller Jonas 50 den 2/5 och
det blir extra mörkt när hon troligen
inte kan vara med där.

Vår regering regerar verkligen. Ut
med S-Bylund, in med S-Winblad.
Och Sahlin blir av med sina
medlemmar. Halleluja.

Lev i lätthet !! (ett uttryck som jag
fått från en av mina
norrlandskunder)
/alf

E0404
d2-d4.

Hur går det med din egen
starroperation?

Har noterat, att Jonas nu nått toppen
i SDS-skrapan. Hur trivs han där?
Lönen är i varje fall kriminellt hög,
såvida han inte har mindre betalt än
sina företädare.

I morgon ska vi ev se/ La Bohème/
här på digitala Bio Borgen Osby, en
sändning ifrån Metropolitan i New
York. Tekniken är fantastisk.
Ebbe

A0405
c5 x d4
Om du tar med hästen - Sf3 x d4 så
drar jag d7 - d5

På måndag 0745 skall jag infinna
mig för operation. Det skall ta två
timmar säger dom. Den som lever
får se.

Jonas trivs bra med sitt jobb. Men
han hade det otroligt jobbigt sedan
Melin dött. Det var hans bäste vän
som han knappast hann sörja - det
var så många andra som måste
krishanteras. Han har sin lön på
135000:- fram till nyår - under
tiden skall en ansvarig utgivare
utses. Löner i sådana sammanhang
är styrs av marknaden - Pia som
också är chef för svenska försvarets
säkerhetssystem förstår mycket väl
varför hon har så mycket mindre.

Det är inte utan att jag avundas dig
möjligheten att se sådana fantastiska
föreställningar som ex vis en opera
från Metropolitan...
/alf
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E0405
Lc1-g5.

Det finns ett etablissemang inom
vilket man sitter och beviljar
varandra rena fantasilöner. Percy
Barnevik och Skandia-direktörerna
är några som dragits fram i ljuset.

Idag läser jag i Svenska Dagbladet
(Inger har tecknat en
helgprenumeration) under rubriken
/Extraknäck knäcker domstolar/, att
svenska domare extraknäcker som
skiljemän. Så t ex hade Högsta
domstolens ordförande Johan
Munck under år 2006 en
månadsinkomst på 300 000 kronor,
varav endast en fjärdedel(!) kom
ifrån Högsta domstolen. /Girigheten
/är en av dödssynderna. Men den
skäms man tydligen inte för.
Rättsväsendet tar också stor skada.

De stackars amerikanerna ska nu
konsumera sig ur krisen. Samtidigt
ska de spara för att kunna klara sig
under de sämre tider som stundar.
Systemet är schizofrent, d v s sjukt.
Nej, jag har förlorat all tilltro till
kapitalismen. Kom nu inte dragande
med att alternativet är ett slags
pöbelsocialism. Så behöver det inte
vara. En socialism “med mänskligt
ansikte” har egentligen aldrig fått
chansen.
Ebbe

A0406
f7 - f6

Nej då, jag skall inte komma
dragande med någonting. I stället
önskar jag dig lycka till med
drömmen om “socialism med
mänskligt ansikte”!!!!! Det har ju
ingen försökt tidigare.

Förutom den hemska dödssynden
GIRIGHET finns ju den snällare
AVUNDSJUKAn, som är särskilt
utbredd i det lyckliga landet
Sverige, där den t o m kallas
Kunglig.
/alf

E0406
Lg5-h4.

Att avfärda samhällskritik som
utslag av avundsjuka är att göra det
väl lätt för sig. Det är inte seriöst.

Det bara “name-calling”.

F n läser jag en bok av Noreena
Hertz : Det tysta övertagandet. Den
globala kapitalismen och
demokratins död.

Denna bok, Naomi Kleins
/Chockdoktrinen/, m fl andra
skrifter har omvärderat min
världsåskådning. Men jag vet, att du
värjer dig mot böcker av detta slag.
Tyvärr.
Ebbe

A0406
e7 - e5

Jag förstår förstås inte vad min
reflexion om dödssynder har med
din samhällskritik att göra. Men det
är inget ovanligt.

Personligen värjer jag mig mot alla
typer av politiska böcker. Det är
kanske skillnaden mellan oss. Och
eftersom all diskussion för det mesta
är meningslös när det gäller politik
ger jag mig aldrig in i den.
/alf

E0406
Sd4-f3.

Jag förestår inte ditt resonemang om
politik. Som du vet existerar det
förskräckliga missförhållanden i
världen. Grava orättvisor, våld och
förtryck, etc, etc. Allt är effekter av
“politik” eller brist på politik.
Menar du att det är fel att bli
upprörd av dylik kriminaliet? Att
det är fel att kritisera och försöka
ingripa - därför att det är “politik”?
Att det är fel att överhuvudtaget ta
del av tillståndet i världen?! Men
det är ju strutspolitik!
Ebbe

A0407
Dd8 - b6

Som du vet existerar det
förskräckliga missförhållanden i
världen.
Jo, jag vet precis lika väl som du -
även om du naturligtvis vet mer i
detalj.

Grava orättvisor, våld och förtryck,
etc, etc.
Visst jag håller med.

Allt är effekter av “politik” eller
brist på politik.
Nej, det håller jag verkligen inte
med om. Du kan väl inte vara så
blåögd att du tror att politik skulle
kunna ändra på annat än
marginella missförhållanden? Det
möjligas konst.....

Menar du att det är fel att bli
upprörd av dylik kriminalitet?
Fel? Inte alls. Var och en får bli
hur upprörd som helst över vad som
helst. Men menar du att politik är
kriminellt?

Att det är fel att kritisera och
försöka ingripa - därför att det är
“politik”?
Naturligtvis inte. Kritisera och
ingrip hur mycket du vill - jag anser
inte att ditt agerande är fel.

Att det är fel att överhuvudtaget ta
del av tillståndet i världen?!
Självfallet inte. Jag vet nog minst
lika mycket om vad som händer i
olika delar av världen, även om jag
inte läser samma böcker som du.
/alf

E0407
b2-b3. Ingen lyckad öppning den
här heller. Borde studera
öppningsteori, men det blir bara
inte av.

Du “vet vad som händer i olika
delar av världen”. Men känner du
verkligen till vad Naomi Klein (ref
till fakta i 80 sidor nötter) och
Noreena Hertz berättar?

Du nämner inget om
ögonoperationen. Blev den av?
Ebbe

A0408
Lc8 - e6

Jo, man opererade mitt öga. Det går
till så att man gör ett litet snitt och
suger ut den gamla linsen med
någon form av vakum. Bedövning
sker genom dropp. Den nya linsen,
som är av mjuk plast, viks och
stoppas in under det lilla snittet
man använt.. Sen viker man ut den
och ser till att den ligger rätt.

Så är det i teorin.

Internet mail Ebbe - Alf 0804

crim/mea9902.dtp

2



Direkt efter operationen, som tog ca
20 minuter, gick jag hem, utan att
vara sydd, utan ögonlapp. Pupillen
var vidgad och jag upplevde att jag
fick in mer ljus.

Senare började det göra ont, jag fick
huvudvärk, och i dag märker jag att
jag ser sämre än innan. Men
uppriktigt sagt hade jag inte väntat
mig något annat.
/alf

E0408
e2-e3.

Gör man så avancerade operationer
i Eksjö? Det lät ruskigt. Gjorde det
mycket ont? Sämre syn idag: men
sa inte läkaren, att det tar en viss tid
innan den positiva effekten
kommer?
Ebbe

A0409
Sg8 - h6

Jo man kan även på bonnlandet. Jag
tyckte inte att det gjorde ont alls,
men tydligen är det vanligt att folk
känner sig oroliga -
mottagningssköterskan frågade flera
gånger om jag ville ha något
lugnande....

Mannen med ögonkniven var nog
den tystatste jag träffat. Kan inte
minnas att han sa mer än att jag
skulle hålla huvet på ett visst sätt
och f ö ligga stilla. Sen muttrade
han en del obegripligt till de båda
assistenerna. Så fort dom tagit bort
“liksvepningen” försvann han.

Nej jag tror inte det blir bättre men
får kanske reda på det vid återbesök
på måndag.

Har fått ett uppdrag att konvertera
ca 5000 ritningsfiler - ett tråkigt
arbete som i viss mån kan
automatiseras till 4 min/100 filer.
/alf

E0409
Lh4-g3.

Enligt vad jag har hört, kan det ta
några veckor innan operationens
positiva effekter visar sig.
Men jag förstår inte: såg inte ögat
något under operationen?

Vi far till Stockholm över helgen.

Vi reser lördag morgon och är åter
måndag kväll. På lördag ska vi gå
på Operan och se baletten /Gustaf
III/ och på söndag ser vi /Mästaren
och Margarita/ på Stadsteatern.
Ebbe

A0410
Sh6 - f5

Trösterika ord om operationseffekt -
och faktiskt verkar det som om du
har rätt. Allt är mycket klarare
idag!

Under operationen hade jag båda
ögonen öppna men det var bara det
skadade som “såg” något. Man fäste
en klämma i ögonlocket och gjorde
fast en tamp i en spik som - nej jag
skojar.

Ögat såg tre lampor och jag fick
order att rikta blicken mot en av
dem och vara stilla. Så blev det bara
ett svagt ljussudd medan han skar
och grejadeoch tog ut den gamla
linsen. När den nya var på plats
kom de tre lamporna tillbaka och
fladdrade medan han la linsen rätt.
Så var det klart.

Den Tekniske kocken kom i dag.
Mycket intressant bok med info om
hur matvaror är uppbyggda rent
kemisktoch hur de bör behandlas.
Där finns många recept som jag
skall prova så småningom. Först ett
med att laga lax i olja.

I går kom deklarationsblanketter
och nästan hela dagen har jag svurit
över maffian som nu har kommit
med nya obegripliga blanketter som
skall fyllas i. Kanske man skulle
hyra en expert som kan alla sätt att
få ner skatten - jag klarar det inte.

Ha det så trevligt i Stockholm med
alla kulturbegivenheter!
/alf

E0410
Sf3-h4.

Det var glädjande att höra att
operationen tydligen lyckades.
Skulle en sådan bli aktuell för min
del önskar jag att du återkommer
med mera och mera seriös
information!

Jo, deklarationen är ett gissel. Med

/Tidsfaktorekonomi /skulle den bli
onödig. Men tänk så många som
samtidigt skulle bli arbetslösa.
Ebbe

A0411
Sf5 x h4

Nu får du se upp noga....vill du göra
om ditt drag så gör det...

Tänk, jag tyckte att jag var seriös
nog med en nyttig distans till själva
skeendet...

Den här länken ger mest info:

http://www.ogonspegeln.se/
katarakt.html

Det finns en del saker på mycket
nära håll som man kan bli upprörd
över.

Vet du att du kan vakna en morgon
och inte längre äga ditt hus? Det
kan ha blivit kapat - speciellt
attraktivt är det om du inte har
några lån på det.

Och skulle du ha ett bolag med
ganska mycket pengar på banken -
ja då kan du bli av med det på två
dagar utan att det skett något
olagligt.

Men HUR?

Jo, våra myndigheter kontrollerar
numera ingenting - det verkar som
om våra lagar är anpassade för att
kunna utnyttjas av bedragare och
kriminella.

Men varför ändrar man inte
rutinerna? Jo, men det är ju inte så
många som drabbas....
/alf

E0411
Lg3xh4. Tänk, jag kan inte se hotet.

Kan ens hus bli kapat? Hur går det
till?

Nu måste jag packa. Klockan 08.52
går tåget. I Stockholm kl 12.40.
Vi lyckades komma över tågbiljetter
i 1:a klass för 195 kronor.
Ebbe

A0413
db6 - b4!!!

Välkommen tillbaka till södern -
efter som jag förstår - en hektisk
helg! Hoppas att allt var till
belåtenhet.
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Hur man kapar hus går det att läsa
om I SvD. Se nedan! Vidare har du
säkert hört om paret som blev
bestulna på 18000:- . Polisen tog
tjuvarna och kronofogde Susanna
Sörlin tog tjuvgodset=pengarna
eftersom “männen var i besittning
av en tillgång, som vi kunde
utmäta.”

Så nu vet du att statens myndigheter
får lov att hantera tjuvgods - det är
bara vi skattebetalare som inte får
det.
Vilket djävla land detta är!
/alf

E0414
!!”##¤¤%%&&/½½!! Att jag inte
såg det! Sb1-d2. Du slår: Db4xh4.
Jag igen: Sd2-f3.

Inger har marscherat med mig kors
och tvärs i Stockholm, in och ut ur
museer och butiker, etc.
Nu är jag så trött, att jag måste bara
gå och lägga mig. Skriver mera i
morgon.
Ebbe

A0415
Lf8 - b4!!!!
Ja - jag varnade dig ju....

På tal om att bli upprörd - Susanna
Sörlin som jag skrev om i förra
mailet har blivit nerringd av arga
människor som tycker att hon
agerat uselt. Samma dag som
nyheten publicerades i
Östersundsposten ramlade det in 52
mail från upprörda svenskar.

Tror någon att det hjälper?

Det verkar som om Leif G W P har
hittat den ultimata polistypen med
figuren Bäckström. Det måste vara
han som leder bevakningen av
tipsfloden från allmänheten - annars
hade man direkt haffat den mest
avskydde mördaren.
/alf

E0415
Sf3-d2.

Jo, jag tror faktikt att min hjärna
har börjat försämras.

Stockholm: Operabaletten /Gustav
III/ var tjusig. En
skönhetsupplevelse. Även musiken
var njutbar.

/Mästaren och Margarita /bjöd
också på en teaterupplevelse, av
annat slag men inte sämre. Men en
fåkunnig individ som jag fattade
nog inte allt. Har du läst boken av
/M Bulgakov?

/Igår besökte vi /Thielska galleriet/,
som jag kan rekommendera för ett
besök. Bl a har galleriet världens
största privata samling av /Edvard
Munch/, som du ju gillar.

I trapphallen fanns Kolingen-
teckningar av /Albert Engström/. En
av dem förde nästan tankarna till
dig.
Kolingn, full som en kanon, står
kraftigt tillbakalutad och håller sig i
en lyktstolpe: “Nu ger jag snart fan
i det här, släpper taget och låter
världen ramla”.
Ebbe

A0416
Sb8 - c6

För att bibehålla hjärnan i trim skall
man äta GinkoBiloba - tror jag.
Man kan inte veta något säkert,
men för egen del tycker jag att det
bara är minnet som blivit sämre -
fortfarande kan jag programmera
komplicerade saker.

Kolingen var bra! Precis vad jag
tycker!

Om Thielska har jag läst och sett
lite av på TV för ganska länge
sedan. Jo Munch gillar jag - jag har
nog bilder på alla hans verk i
böcker. För flera år sedan gick det
en serie om hans liv på TV - den
var mycket bra. Såg du den?

I går rev jag ut en sida ur SvD om
en intressant bok - kanske köper jag
den. Det är inte så ofta man ser
böcker om intressanta mord....
Arkadij Vaksberg:Giftlaboratoriet .
FrånLenin till Putin - 90 år av
politiska mord.
Fast jag hinner nog inte läsa.
/alf

E0416
Lf1-e2.

Du var på återbesök i måndags. Är
läkaren och du nöjda med
operationen?

Tror inte att jag såg serien om
Edvard Munch. Minns i varje fall
ingenting av den.
Ebbe

A0417
d5 - d4

På det hela taget var nog linsbytet
lyckat. Att jag såg grumligt de
första dagarna berodde på att
hornhinnan blir irriterad. Det lilla
jag nu ser med höger öga är klart
och tydligt - mer kan man inte
begära. Det märktes tydligt i
söndags när jag klippte trådar på
lödda kretskort - det gick mycket
snabbare än tidigare, därför att
avståndsbedömningen blivit bättre.
Skadan på gula fläcken är det inget
att göra åt.

Om Mästaren och Margarita vet jag
inget. Får väl forska i saken.

På söndag är det konsert i TV från
Göteborg med Gustavo Dudamel
som dirigent för Symfonikerna. Det
tänker jag inte missa.

Nu skall jag jobba med CAD - det
har gått 5 program den här veckan.

Kommer du ihåg att du talade om
MARGINALEN? Jag håller på att
låta dom ta över min
fakturabelåning. Tack för tipset!
/alf

E0417
0-0.

Jo, vi var även på Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm. Det är den
väldigaste kåk jag någonsin sett!
Större än slottet. Den måste ha
byggts under storromantiken
(1890-1910?). Har du hedrat den
med besök någon gång?
Ebbe

A0418
d4 x e3

Jodå, Jag har irrat omkring i denna
väldiga kåk, gått vilse och så
småningom hittat fram till ett
matställe, fått öl och sedan irrat
vidare tills jag efter flera timmar
hittade utgången. Där mötte jag
POVEL RAMEL på ingående. Han
kände inte alls igen mig.
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Detta är mitt starkast minne av
Naturjistoriska Museet.

Men kanske var det där som jag satt
i en väldig, nästan klotrund
biosalong, och bevittnade hur
glupska lejon strök omkring mig
under utstötande av hemska vrål.Det
var multi-stero-bild-ljud, som kunde
få känsliga personer att få hjärtslag
eller åtminstone göra på sig.

Så du ser även en sådan bonnläpp
som jag har varit ute på galej.
/alf

E0418
Hoppsan, nu slumrade jag till igen.
Om du tillåter vill jag göra om mitt
senaste drag till e3-e4.
Ska försöka skärpa mig.
Ebbe

A0418
OK
Dh4 x e4
?
/alf

E0418
Nä, det var inte bättre. Jag ger upp
det här partiet. Nytt parti: e2-e4.
Ebbe

A0419
e7 - e5
lite klssiskt.

Så börjar detta satans härjande i
naturen. Göda, klippa gräva, räfsa,
svära osv. Det börjar tidigare än
någonsin. Jag blir så trött så jag vill
bara lägga mig ner och dö.

Därför får du detta så sent. Jag
vaknade nyss - somnade i stolen när
jag satt och läste Grimberg.
/alf

E0419
Sb1-c3.

Jo, man orkar inte alls som förr. Vet
inte riktigt hur det ska sluta.
Kanske kan vi lägga trägårn i träda
- och få EU-bidrag?

Läser du Grimberg: det förvånar
mig något. Vad är det hos Grimberg
som fängslar dig?

Ernest Thiel (1859-1947) igen: via
brev och vykort spelade han schack

med Hjalmar Söderberg. Galleriet
visar en del av hans vidlyftiga
korrespondens. Ganska kul att läsa
brev ifrån Hjalmar Söderberg,
Edvard Munch, Carl Larsson,
Anders Zorn, Bruno Liljefors,
Gustaf Fjästad, August Strindberg,
Georg Brandes, m fl.

Jag glömde nog nämna, att vi även
var på Nationalmuseum och besåg
dess utställning av Henri de
Toulouse-Lautrec (1864-1901). Det
känns litet speciellt att se
originalen.
Ebbe

A0420
Sg8 - f6

Så det förvånar dig att jag läser
Grimberg. Det var intressant. Har
du läst mycket av honom? Jag läser
bara hans Världshistoria, inte den
svenska.

Vad som fängslar mig? Jag har sett
t ex Tudors på TV och då jämför
jag alltid persongalleri och
händelser med andra källor, och
först blir det då Grimberg, som ger
en bra sammanfattning. Sen kollar
jag i mina böcker i ämnet: Henrik
VIII, Den andra systern Boylon. När
det gäller Anne, ger alla mina
källor ungefär samma bild av
hennes karaktär, och det är väl
sådana saker som fängslar mig.

Sen tittade jag igen på två filmer
om hans dotter med Anne,
Elisabeth. Det som fängslar mig är
kanske Grimbergs lediga språk -
han påminner ju om Herman
Lindquist i det fallet. Och också
förstås när det gäller den därav
följande kritiken för att vara ytlig
och att ha fel i många detaljer.

Så vill du utveckla varför du är
förvånad? Det tycker jag skulle vara
intressant.
/alf

E0420
Sg1-f3.

Min förvåning är inte så mycket att
utveckla. När jag läste historia i
Lund, blev Grimberg ej
ekommenderad för studium. Jag har

levt med uppfattningen, att han är
obsolet. Dock har jag inget
personligt förhållande till Grimberg,
eftersom jag inte läst honom.
Intressantare än så är inte min
förvåning, som är av lätt slag och
inte av den styrka, som du tycks ha
uppfattat den.

Nu ska du få ett tips om en väldigt
användbar pryl för oss
vinkonsumenter: en vakuumpump
för vinbuteljer. Den heter /vacu vin
/eller /Wine Saver/. Med dess hjälp
blir inte en öppnad flaska sur i
första taget.
Ebbe

A0421
Lf8 - b4

Jag vet ju att Grimberg var utsatt
för förtal - folk gillade vad han
skrev och det var inte populärt
bland “de lärde” - då liksom nu när
det gäller Herman Lindquist.

Vad fina ord du kan - obsolet! Jag
har ingen aning om vad det betyder,
men det går ju att slå upp.---nej, det
fanns inte i Lilla Focus och inte i
NKI-skolans Uppslagsbok. Nå man
kan alltid gissa. ..

Wikipeda vet:

* När en ny, mer funktionell
produkt eller teknologi, ersätter en
gammal (exempel: telegraf till
telefon)

* När produkten blir värdelös på
grund av ändringar i andra
produkter.

* När reservdelar blir så dyra att det
blir mer attraktivt att köpa en ny
vara.

* När material med låg kvalitet
förkortar en produkts livstid.

* När komponentdelar inte längre
finns tillgängliga för att tillverka en
produkt.

I dag kom två nya böcker: ROMA
av Steven Saylor och Jag och
Kaminsky av Daniel Kehlman. Så
nu finns det lite nytt att späda ut
alla andra böcker med.

Tack för vintips!
/alf
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E0421
Sc3-d5.

Funderar på att attackera mossan i
trägårn med järnsulfat. Vad tror du
om det? Vad gör du åt saken?
Ebbe

A0422
Sf6 x d5
Adjöss med den....

Järnsulfat? Hade ingen aning om
denna kombination. Men så skrev
jag järnsulfat & mossa i Google och
vad kom det inte fram -

http://www.odla.nu/artiklar/
g_kronika_6.shtml

Massor med länkar.

Jag har inte gjort något speciellt
mer än att jag kalkar gräsmattan
och högtryckstvättar en del plattor.
Hoppas att högtrycket skall ge sig -
det är alldeles för tidigt att vara ute
och jag har för mycket annat att
göra. I dag har jag sänt iväg två
program.

Birgit skall omopereras i armen på
måndag - samtidigt som jag har
kurs. Ja, om det nu inte blir inställt
igen pga strejker.
/alf

E0422
e4xd5.

Jo, idag har jag vattnat en del av
gräsmattan med järnsulfat. Efter ca
en vecka ska jag kalka med
Effektkalk eller Ekologisk Algomin.
Båda produkterna är snabbverkande
och motverkar försurning och
mosstillväxt. När gräset börjat växa
är det dags att gödsla med Algomin
Gräsgödsel.
Sedan ska man gödsla ofta och i
smådoser.
Hå och hej med farbror Frej!

Ebbe

A0423
e5 - e4

Jaha du, farbror Frej. Det var
många kemiska produkter du skall
ösa ut över de stackars grässtråna.
Jag tror att mina får klara sig med
enklare medel.

Har försökt att vara ute och dona i
Naturen, men detta väder passar
mig inte. För stora kontraster
mellan skugga och ljus, mellan dag
och natt - precis som växterna gillar
jag det inte. Vi får ont i knoppen.
/alf

E0423
Sf3-d4.

Idag har jag deklarerat - på heder
och samvete.
Ebbe

A0424
Dd8 - g5

Även jag börjar bli klar med
deklarationen. Den tjockaste bilagan
kommer från Avanza och är på 11
sidor. Det gick inte att deklarera
firman på rätt blankett - helt
obegriplig - så jag har gjort det på
gamla blanketten, som är klar och
begriplig. Det blir förstås ett djäkla
liv.

Såg i SvD att en pojke i England
sjöng bra. Det var nästan så jag
rördes till tårar när jag såg honom
på YouTube - en i skolan mobbad
trettonåring. Se själv!

http://www.youtube.com/
watch?v=zqe3A-zQhzU
/alf

E0424
c2-c3.

Idag har jag diagonalräfsat (heter
det så? Du vet med en sån där räfsa
som har 3-4 cm långa, skarpa
knivar) en del av gräsmattan. Det
gav blåsor i händerna. Och armarna
känns fortfarande som spaghetti.
Men det gör ändå, att man känner
sig som en nyttig fan. Det där är
förresten något som jag tror har
allmängiltighet.
Ebbe

A0425
Dg5 x d5

Det låter väldigt jobbigt att ha gräs i
Osby. Själv kör jag med en
vertikalskärare och räfsar sen ihop
skräpet.

Nu har jag fått potatis i krukjord
och sen är det bara att försöka få

ner resten i potatislandet, som nu
säkert börjar bli uttröttat.

En liten undran... kan du se filmer
på YouTube? Eller du är kanske
inte intresserad?
/alf

E0425
Dd1-a4.

“Vertikalskärare” heter det ja. Den
har jag hanterat även idag.

Filmer på You Tube? Vet ej. Måste
fråga Inger. Men hon är med Jens i
Undenäs över helgen.
Ebbe

A0426
Lb4 - c5

Du vet inte om du kan se filmer på
YouTube...?

Jag måste begripa det här. Förrförra
mailet sände jag en länk

http://www.youtube.com/
watch?v=zqe3A-zQhzU

och föreslog att du skulle titta på
den - en rörande historia. Och
tidigare har jag sänt länkar om
andra saker, t ex om ögonoperation.
Menar du att du inte kan se det jag
länkar till - antingen det nu gäller
text & bild eller videoklipp? Du kan
ju surfa på nätet, eller hur? Ta reda
på saker via Google. Har det med
LINUX att göra? Vad händer när du
klickar på en länk? Får du då inte
upp den sida på nätet som länken är
kopplad till?

Jag måste förstå detta - för om du
inte kan se så är det ju inte lönt att
jag hänvisar...

Så du är gräsänkling och jobbar
häcken av dig i trädgården. Även
jag försöker men det blir korta pass
- jag blir alldeles för trött. Men nu
är alla potatisar i jord så nu skall
jag städa upp här och förbereda för
kurs - två herrar från Norrland reser
ner i morgon för att bli lite upplysta
om CAD på måndag.

I morgon åker jag och lämnar Birgit
i Jönköping för operation på
måndag. Hoppas verkligen att det
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blir bättre och att inget kommer i
vägen.
/alf

E0426
Lf1-c4.

Det är sent. Jag återkommer till din
fråga i morgon.
Ebbe

A0427
Dd5 - e5
OK.
/alf

E0427
Sd4-e2.

Jo, jag kan ta fram länkar som du
skickar. Men det är litet
omständligt. Det går till så här:

1) Högerklicka på länken. 2)
Kopiera länkadress. 3) Visa
skrivbord (en penna). 4)
Dubbelklicka på Webben. 5)
Vänsterklicka 2 gånger. 6) Och ett
högerklick (som tar bort). 7) Klistra
in. 8) Enter.

I går kväll var jag tillsammans med
Svennis & Marianne Olsson på Bio
Borgen Osby och såg operan
/Regementets dotter/ i direktsänding
från Metropolitan i New York. En
fantastiskt fin föreställning. Och
vilka röster!
Ebbe

A0427
0-0

Högerklicka? Ja, så fungerar det för
mig också. Men vad händer när du
vänsretklickar på länken? Det är ju
då din webbläsare skall ta dig till
rätt sajt och köra filmen eller visa
bilderna...!
Varför är det inte så med Linux?

I dag har jag varit med Birgit till
Ryhov för operation i morgon -
samtidigt som jag har kurs.
/alf

E0427
0-0.

Det fungerar ej med att
vänsterklicka. Det fungerar endast
så som jag beskrev.
Ebbe

A0428
d7 - d5

Märkligt. Kan du se en film när du
gör på ditt höger-klick-sätt?

Tydligen har du fått det mycket
sämre än med Windows. Du kan
inte få något vettigt schack-
program, du kan inte direkt komma
åt länkade sidor - kan du använda
Google?

Jag är nu dödstrött efter att ha
undervisat till 1700, och tänker
lägga mig en stund. Inte vet jag hur
det gått för Birgit heller.
/alf

E0428
d2-d4.

Jo, jag kan se dina länkade filmer
och jag använda Google.

Vad var det man skulle göra med
Birgit idag? Och nu: hur mår hon?

Vårbruket fortskrider.
Ebbe

A0429
e4 x d3ep ....vill du göra om?

Birgit har under lång tid väntat på
att dom skulle göra om operationen
av hennes högeraxel, eftersom hon
hade sådana smärtor i den. Den
klant som bytte ut kulleden första
gången, lämnade kvar en del
benskärvor och han gör numera
inga operationer.

Det tog 4 timmar att ta bort den
gamla och sätta dit en ny led. Det
var besvärligare än väntat sa
Ihrman, läkaren som egentligen
skulle ha gjort det första gången.

Nu har hon ont men får morfin och
penicillin för ev. infektioner.

I morgon skall jag dit och träffa
sjukgymnasten och lära mig hur
armvästen skall hanteras.

Det är äckligt varmt och jag är trött
bara av att vara vaken.
/alf

E0429
Lc4xd3. Tänk jag kan inte se något
omedelbart hot.

Birgit borde kunna kräva

skadestånd av den förste klanten!
Kan tänka mig att hon har varit
både arg och ledsen.

Jo, värmen är faktiskt pressande.
Men än är den ju uthärdlig. I varje
fall är det bättre än att frysa.

Gillar du/ni kolsyrat vatten, kan du
framställa sådant själv med hjälp av
/Wassermaxx/. Vi fick en sådan för
halva priset, när vi köpte frys&kyl.
Ebbe

A0430
Sb8 - c6

Tänk, jag kan inte heller se något
märkligt. Måste ha varit full när jag
skrev, eller också försökte jag psyka
dig...

Har hälsat på Birgit i dag. Och i
morgon får jag nog åka dit igen för
att hämta henne.

Nu är det Valborg, och i kväll spyr
tusentals ungdomar aklohol till
lukten av brända igelkottar. Jag tror
jag går och lägger mig - det finns
ingen anledning att vara uppe.
/alf

E0430
Da4-h4.

Jag slapp att fara till Undenäs över
helgen. Elin och hennes Jeppe ville
nämligen åka dit.

Idag har jag slagit kirskål med lie.
Det verkar som om den vill ta över
trädgården helt.

Sen har jag tagit ett 20-tal
mördarsniglar i kompostbehållaren.
Nu är jag trött.
Ebbe
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