
Internet mail Ebbe - Alf 0806-09
E080617

Som bibliotekschef har Inger inte
fått någon sammanhängande
semester i år. Därför kommer det i
sommar att bli ett väldigt farande
emellan Osby och Undenäs. För den
skull vill jag göra ett uppehåll i
schackspelandet. Jag återkommer i
höst när schackandan faller på.

Glad sommar!
Ebbe

A0618
Glad sommar själv!

Vi hörs - jag väntar på ditt drag.
/alf

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

E080910
e2-e4.

Så där - nu är jag tillbaka i
vardagslunken. Ska vi fortsätta att
spela schack? Mitt första drag blir
då som vanligt e2-e4.

Annars, läget? Själv mår jag - så
där. Vissa morgnar känns det inte
meningsfullt att stiga upp. Men
efter ett visst antal timmar blir det
ju ändå det. Jaja. Nänä.
Ebbe

A0910
e7 - e6

Läget? För mig är det som vanligt -
Brukspatroner, CAD osv. För det
mesta är jag jagad som en skållad
råtta och meningsfullheten känner
jag inte av så mycket.

Nu 0545 har jag varit uppe sedan
0400 och arbetat med problem som
lösts, så nu börjar jag bli sömnig
igen.
/alf

E0910
a2-a3.

För dagen har jag inget nytt att
förtälja.
Ebbe

A0911
d7 - d5

Men jag skulle kunna berätta lite
om jag inte var så trött och hade sån
satans huvudvärk. Det har varit så
ett par dar nu - tidigare har det varit
bättre med minskad
tablettkonsumtion.

I dag har jag sänt de sista tolv
Brukspatronerna av en beställning
på 24, beställt licenskoder i USA
och snott runt i affärer som vanligt.

En rolig sak kan jag berätta från i
somras.

Det är varmt som tusan och jag
skall bada- men först klippa gräset.
Jag tar på mig badbyxorna med en
telefon-bakficka. Den lilla Nokia
märks inte - är alldeles tyst - och
jag klipper som en fängelsefrisör.
Nu är jag svettig och stiger ner i
poolen. Väl nere känner jag något
tungt i bakfickan.

Jaha.

En ny Samsung kostade 500:- och
det var det kanske värt med tanke
på hur stor skadeglädje med
åtföljande skrattkramper det
framkallade.
/alf

E0911
e4-e5.

Inte för att jag begriper hur du kan
arbeta med sådan huvudvärk. Men
du kanske lyckas med något slags
förträngning? Endast om den
drabbade är en ovän och fiende, kan
man väl känna skadeglädje. Har du
någon sådan i din närhet? Nå, nu
var det kanske bara så, att din
uppsyn/reaktion framkallade en viss
munterhet.

Börskapitalet smälter i takt med
glaciärerna. Hur har det gått för dig
- och Sune?

Fick du handlat några blåbär i år?
Själva lyckades vi bara plocka några
ynka liter.

Och så har jag blivit morfar. Elin
nedkom med en son den 26 juni.
Han ska heta Pelle. Men något
barndop i kyrkan blir det inte, säger
föräldrarna.
Ebbe

A0912
och GRATTIS till morfarsskapet!!

Nej, vattenösning i kyrkan är inte
lika populärt som tidigare. Pias barn
fick sina namn på ett
namngivningskalas i hemmet. Jonas
barn är alla kyrkdöpta - kvinnor
bestämmer.

Blåbär har jag inte sett röken av. De
plockare vi köpte av är för gamla
för att irra omkring skogen numera,
och själv har jag inte letat. Vi har
fortfarande kvar i frysen. F ö var det
omt om varan i skogarna här.

Börsen?Ja, jag har väl förlorat
200000:- ungefär - om jag sålde i
dag. Men det gör jag inte.

Sune har väl förlorat 300000:- men
det är procentuellt sett mycket
mindre än min förlust - jag
spekulerar för mycket.

Nog vet du att skadeglädjen är den
enda sanna glädjen bland Homo S. -
åtminstone enligt sura filosofer och
pessimister. Och nog stämmer det
om man ser på humorprogram på
TV, vilket jag numera inte har tid
eller ork för.

Schack? Lustigt parti:
Sg8 - e7
/alf

E0912
d2-d4.

Nej, det är nog inte samma
strömhopp i dopfunten som det var
tidigare.

Som vanligt är jag gräsänkling.
Inger har farit iväg över helgen med
en kollega till dennas fritidshus i
Småland nåństans. Jag borde
vara same vid det här laget av så
mycket lappsjuka. Men jag är även
känslig för klaustrofobi. Så det
jämnar ut sig, som man säger.
Ebbe
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A0913
c7 - c5

Tur att det jämnar ut sig. Våra
problem är helt olika - jag skulle
inte ha något emot att byta... Har du
svårt för ensamhet? Birgit klarar
inte av tystnad - alltid står några
radioapparater på med P4 ljudande
och jag far så illa av detta.

Det är likadant när man lyssnar på
vettiga program om vetenskap eller
historia. Alltid skall sk musik ligga
i bakgrunden med olika volym.
Antagligen sätts det hela samman
av folk som inte tål tystnad. Nåja,
man kan alltid slå av.

Nu har jag varit ute och klippt gräs.
I somras köpte jag en ny
gräsklippare, som enligt reklam och
trovärdigt koncept skulle virvla
sönder gräset så man slapp samla
upp det - i stället blev det gödning.
Visst, men vad jag inte tänkte på
var att då måste jag klippa varannan
dag - annars blev det för mycket
som låg och skräpade. Där ser man
hur korkad man är. Nu är det den
vanliga metoden som gäller.

Så har vi varit en sväng till Rydsnäs
där Birgits föräldrar ligger
begravda. Det lät som om alla sov
och snarkade där på körrgårn, men
det var kanske vinden.

Sen finns det en sorts vinkraftverk
som jag gärna skulle köpa - hade
jag varit yngre skulle jag börjat
tillverka...

/alf

E0913

Sg1-f3.

Hasse Alfredson bytte sin leksaksbil
mot en cykelpump, cykelpump mot
en morakniv, morakniv mot en
rostig spik, rostig spik mot . . . .
Nja, det är tveksamt om jag skulle
vilja byta min ensamhet mot en
radioskvalande hustru. Men viss
byteshandel skulle vi nog kunna
idka.

Har det ordnat till sig med dina
ögon?

Ebbe

A0914

c5 x d4

Mina ögon blir sakta sämre och
sämre- åtminstone upplver jag det
så och räknar inte med något annat
heller.

Birgit har numera ett Boxerpaket
och kan se på TV hur mycket som
helst. Själv upptäckte jag att Kanal
9 sänder kommisarie Morse på
lördagskvällar - alltid något. I mina
ögon är det den bästa deckarserie
som någonsin spelats in, dels
beroende på författaren Colin
Dexter och dels på John Tawh, som
spelar huvudrollen. Känner du till
serien?

Annars är det inte så mycket att se
utöver Kunskapskanalen.

På tisdag får jag hit folk från Osby
på utbildning. Ekstrands känner du
kanske till? De tillverkar bl a
dörrar.

I bland undrar jag hur länge det
skall gå att klara detta....

/alf

E0914

Sf3xd4.

Jo, kommissarie Morse är mig
bekant: har sett ett flertal av hans
fall. Men det är ett tag sedan. John
Thaw gick ur tiden redan år 2002.
Fortsätter serien med en ny Morse?

Du skriver: hur länge ska det gå att
klara detta? Jag är litet osäker vad
du tänker på. Ögonen? Orken?
Intellektet? Eller kanske jordens
framtid?

Idag har jag arbetat en stor del av
eftermiddagen i parken: sorterat
bort ruttna äpplen, flyttat Oregano,
rensat bort Vårtörel, m m. Men det
är väldigt vad det tar emot initialt.

Inger ringde just och sa, att hon var
i ankommande. Och att hon
önskade té vid ankomsten. Så det är
bäst att gå och skrämma upp
tékannan.

Ebbe

A0914

Se7 - g6

Ja, vad menar jag. Kanske mest om
att orka bli blind.

Lite om mail:

John Backman på PEAB ringer:

-Du vi har en kille som skall ha en
Fcad32-licens. Han heter Ola
Andersson. Kan du fixa det?

-Visst. Ska jag skicka till dig i
Sundsvall?

-Japp. Och skicka licensmail till oss
båda.

-OK.

Jag fixar licenskod med USA.

Så skickar jag mail till JB och Ola -
ola.andersson@peab.se.

PLING!

Ett svarsmail ramlar in:

Ola Andersson har tyvärr slutat på
företaget. Kontakta Hans Jäderlund
för mer information. 018-160920
eller maila
hans.jaderlund@steriks.se

Men vad ända in i .... Han kan väl
inte ha slutat om han beställer?

Jag ringer numret.

-Jah, det är ROGER.

-Ja, jag har fått ett mail att jag skall
ringa och tala med Hans Jäderlund
om....

-HaHaHa!! Han har slutat! Jag vet
inte ett dugg om vart han tagit
vägen..

-??

-Men du skall få ett annat nummer
--- ett ögonblic...Ring...

Jag får ett nummer och ringer upp.

-Nisse.

-Hallå Nisse. Du kan kanske
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förklara varför jag får ett mail om
att Ola Andersson har slutat. Han
har ju för fasen beställt CAD till
Sundsvall via John Backman på
PEAB...

-PEAB? De här är inte PEAB för
helvete. Vi hade en Ola, men han
har slutat...

-----

-Men vänta --- jag skall se - jag har
Vem Är Vem...

Det går en stund.

-Jo det finns en Ola Andersson på
PEAB. Men han har mail
ola.2.andersson...

-Man tackar och bockar.

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

Så det kan bli.

/alf

E0915

Sd4-f3.

Jo, det var en lustig historia. Men
jag fattar inte, hur det kunde bli på
det viset. Har PEAB så dålig koll på
de anställda?

Läser idag i bladet, sid A17, om en
ny vindsnurra. Den har vertikala
blad och vindriktningen spelar
ingen roll. Dessutom är den nästan
ljudlös. HSB vill prova möllan. Den
första snurrar redan hos Göran
Gatenfjord i Äspö på söderslätt. Han
har importerat den ifrån Kina till ett
pris av runt 250 000 kr. Det låter ju
ganska lovande.

Ebbe

A0916

Dd8 - c7

Att det blev så lustigt med mail
berodde på att jag gav fel adress.
PEAB hade inget med saken att
göra.

Just sådana vindkraftverk som
omtalas i Sydsvenskan anser jag
vara mycket bra. Men dom skall
vara små och kopplas direkt till

elpatroner i vattentankar. Skåningen
kunde beställt mycket billigare
direkt från Finland- där finns en
firma som säljer över hela världen.
Deras minsta snurra väger bara 44
kg och kan placeras på tak eller i
träd!.

I dag har jag haft folk från Osby här
- bl a en kvinna som varit
skolkamrat med din dotter Elin.
Lisett Meckenheim, som arbetar på
Ekstrands. Tyvärr har jag inte tid
att skriva mer - det är mycket som
skall ändras och uppdateras i
CAD-världen.

/alf

E0916

Att jag alltid ska komma i
underläge redan vid öppningen. Nå:
c2-c3.

Hur är det nu: när jag nämnde sidan
A17 i Sydsvenskan - kan du då ta
fram den sidan på din dator?

Har du adressen till den där finska
vindkraftsfirman, som du nämnde?
Har nämligen en klasskamrat, med
stor gård på landet, som är
intresserad. Kanske deras hemsida?

Ebbe

A0916

Det är för sent för mig att vara
uppe. Men här är några länkar - det
finns hur mycket som helst om
ämnet.

Kollar inte folk vad det finns för
info på denna outsinliga källa?
Beställa vindmölla i Kina? UjUj.

Trodde att du skulle gå till c3 med
hästen. Nå:

Sc6 x e5

Godnatt

/alf

http://lunken.wordpress.com/2007/0
6/28/smaskaligt-vertikalt-
vindkraftverk/

http://www.ecoprofile.se/2450_562_

E0916

Sf3xe5. Du slår tillbaka: Dc7xe5!!
Jag igen: Dd1-e2.

Konstigt: dessa små, smarta snurror
har jag aldrig hört talas om tidigare.
Inte en enda annons eller
reklamsnutt har jag sett. Och så
sent som igår presenterar
Sydsvenskan en kinesisk vindmölla
som en stor nyhet. Alltså trots att
de sedan länge finns på närmre håll.
Märkligt. Kanske du funderar på att
själv skaffa dig en dylik snurra?

Ebbe

A0917

Lf8 - d6

Ett faktafel: Det var Lisettes syster
som varit skolkamrat till Elin - inte
hon själv. Birgit rättar mig på
väsentliga punkter.

Jo, det är lite konstigt med
vindsnurror. För min del gick det
upp en talgdank när jag kom på
ideen att bara koppla generatorn
direkt till en elpatron. Man behöver
inte tänka alls på elnätet, utan bara
låta det gå utan hänsyn till något
alls. Normalt sett behövs invecklad
elektronik för att att antingen ladda
batterier eller ansluta till nätet - det
blir dyrare.

Hade jag varit yngre hade jag nog
konstruerat en snurra för mitt platta
tak - jag har lediga patroner i
tanken, bara att koppla in.

Visst är dom finska snurrorna
skojiga!

/alf

E0917

g2-g3.

Är det tillåtet/lagligt att koppla
generatorn direkt till en elpatron?
Det verkar smart. Men hur många
kW skulle man kunna räkna med att
få ut av en sådan liten snurra?

Skattesänkningar lovar regeringen.
Men borde man inte i stället satsa
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på att radikalt sänka
arbetsgivaravgifterna, som tycks
vara den stora bromsklossen. De gör
det mycket dyrare att nyanställa.

Och det är i princip fel att beskatta
arbete.

Ebbe

A0918

Sb8 - c6

Inget kan vara mera tillåtet än att
koppla sin egen generator till sin
egen elpatron - så länge den inte
dessutom är ansluten till nätet.
Däremot handlar det i många fall
om tillstånd att belamra tak och
trädgårdar med diverse prylar. Det
finns säkert regler för hur detta
skall tillgå. Kanske jag köper en
liten snurra bara för skoj och sätter
den på skorstenen som jag ändå inte
använder.

När det gäller skatter så blir vi
aldrig av med felet att arbete
beskattas. Det har alltid varit så,
men tidigare betalade arbetaren sin
skatt direkt i efterhand. När kraven
på välfärd ökade, kom man på att
det blev för hemskt om man direkt
skulle beskatta folket för
kostnaderna. Alltså lät man
arbetsgivarna fungera som
inkassörer - då tänker ingen på vad
det verkligen kostar - nästan.

I dag betalar man ingen statlig skatt
på inkomster under 25000? /
månaden. Var kommer då pengarna
för hela välfärden ifrån? Jo från
moms och arbetsgivaravgifter och
bolagsskatter. Nu skall man sänka
arbetsgivaravgiften med 1% tror jag
- det spelar ingen roll säger
företagarna.

Räkna aldrig med ändring på detta.

/alf

E0918

Lc1-e3.

Hur är det nu: är du nöjd med din
luftvärmepump?

Som jag berättat, har vi

bergvärmepump. Tror du att den
går att kombinera med en
vindsnurra?

Ebbe

A0919

De5 - e4

Jag är nöjd med värmepumpen -
den klarar uppvärmningen av huset
ner till 1-2 minusgrader.

Om du har vattenburen värme, så
kan du komplettera med annat -
även el från vindsnurra. Men jag
tror inte att det är det minsta
lönande, bara till besvär. Troligen
har du det effektivaste man kan ha -
med bergvärme. Dessutom vill jag
minnas att din tomt är omgiven av
träd som skulle göra vindkraft extra
oekonomiskt. Det är likadant för
Sune. Min tomt däremot, ligger fri
för hårda vindar från väst.

Börsen är idiotisk. Ta NCC t ex.
Den har en direktavkastning på ca
15% om man räknar med aktiens
normala utdelning - och det kan
man. Nu när lågkonjukturen drar
in, skall regeringen kompensera
med infrastruktur, som betyder
arbete för NCC. Och så har den i
dag stigit till 74:- med 4% medan
börsen i övrigt gått upp med 8 - just
när jag skriver.

/alf

E0919

f2-f3.

Sitter och funderar på om jag kan
spela schack egentligen.

Ebbe

A0920

Klart du kan spela schack! Det är
bara att kämpa på. Fast du behöver
nog en dator med Windows i stället,
så du t ex kunde använda
schckprogram som Gromit eller
liknande. Har ni en enda dator och
bara Linux?

Jag kan se att dina mail är
annorlunda när man skall föra över
till texter i mitt DTP-program - det
verkar som om radslut är helt olika
än i Windows. Linux är utmärkt,
men det är nog bara de som är
verkligt insatta i datorvärlden som
klarar det fullt ut.

De4 - a4

I fortsättningen kan jag göra så,
som jag gjorde tidigare vid några
tillfällen - begränsa mina egna drag
till högst 3 minuter. Det har jag inte
gjort nu - funderat satan så länge.

/alf

Vill du se mer om vindsnurror?
YouTube är fullt. Kolla

E0920

De2-b5. Får försöka gå på
offensiven.

Jo, vi har bara en dator och Linux.

Nu skal jag spela på travet ("mour,
skreg ja, nu har paugen borjat
trava" : NilsLudvig)

Ebbe

A0920

Da4 - c2

Antagligen bättre för mig med byte,
men jag fegar.

Var inne på nätet och kollade på
GNU för Windows. Hämtade hem
det och provade. Det går alldeles
utmärkt att spara partier och spela
fram och tillbaka hur man vill. Jag
begriper inte varför inte Jens kan ge
dig en bra version av GNU - det är
den mest utbredda för Linux. Jag
tycker att du skall försöka igen med
ditt första förslag om att ha hjälp av
dator - som alternativ.

Här kan du hämta:

http://www.tucows.com/preview/827
8

I kväll skall jag se Morse i kamp
med Kains döttrar på kanal 9.

/alf

Internet mail Ebbe - Alf 0805

crim/mea9902.dtp

4

http://www.tucows.com/preview/827


E0920

Sb1-d2.

OK, jag ska tala med Jens om GNU.

Ebbe

A0921

a7 - a6
tid 50 sek.

Såg också på nätet att Gromit Chess
numera finns för Linux.. Så du kan
kanske få flera alternativ att
övervinna mig med...

Trädgårdsarbete sliter på kroppen.

/alf

E0921

Db5-b3.

Nej, jag ämnar inte begagna mig av
Gromit eller GNU. Då är det ju
inte jag som spelar schack.

Ebbe

A0922

OK.

Jag tänkte mest på ditt tidigare
förslag om att jag skulle spela mot
din dator - det som föll på att du
måste köra om alltsammans från
början i GNU.

Dc2 - g6
tid 2 min. Antagligen bättre att ta
din dam men det blir så tråkigt utan
kvinnor.

/alf

E0922

Ursäkta, det gick litet för snabbt.
Jag gör lång rockad i stället: 0-0-0.

Ebbe

A0923

OK.
Jag gör sammalunda

0 - 0
tid 1 min.

Om du köper hälsokost i affär eller
på nätet så kan jag rekommendera
Vitaminvaruhuset.se. Snabbt, billigt,
otroligt bra service.

För några år sedan försökte jag
köpa sådant från olika nätaffärer,
men det stupade på långsamma
leveranser eller att man måste
betala i förskott eller postförskott.

Nu är det perfekt. Beställde 150
GinkoBiloba 319:- (affär 399:-)
Dom hade inte den stora
förpackningen men sände i stället
tre lådor med 60 för samma pris.
Det kallar jag service!

/alf

E0922

Db3-c2.

Ebbe

A0923

OK - du ger dig inte.

Dg6 x c2!!! då tar du med kungen:

Kc1 x c2 e6 - e5
tid 2 min

/alf
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