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Minnesord
Lund 2000-07-18. Ibland rycks en älskad

ifrån en genom ödets nyck, och detta hände

mig idag. I matsalen på jobbet åt jag dagens,

och hade köpt en mazarin med vinbärs-

glasyr. Efter att omsorgsfullt svept in den i

en seviett gick jag för att ställa brickan, och

slänga skräp och rester. Efteråt insåg jag att

mazarinen av misstag gått samma väg.

Mitt förtret över att mista en godbit bleknar

inför tanken på att bagaren kärleksfullt klätt

formen med deg, fyllt den med smet och

anbringat glasyren med omsorg, utan minsta

antydan till kladd på kanten av formen.

Mazarinen var helt enkelt fulländad. Nu

ingår den i kretsloppet. Farväl.

_______________________________________________

Udda matupplevelse
Kävlinge 2000-08-11

Ungefär mitt Kävlinge ligger Lantmännens

silobyggnad och på min väg till tåget följer

jag bland annat en lång rak gata som går till

Lantmännen. När jag i morse cyklade till

tåget hade jag en udda matupplevelse: längs

gatan låg här och där spill av gula ärtor. De

måste ha legat där sedan igår, för de var

halvmjuka av fukten.

Min första tanke var att här har ett antal

pågasnören haft krig med ärtpistoler, och

tappat ammunitionsasken på gatan. Men

stråken av ärtor blev längre och tjockare ju

närmare silon jag kom, så jag insåg att

ärtskörden måste pågå för fullt. Jag tror att

jag lyckades pricka åtminstone 150 ärtor

med framhjulet på cykeln längs 1 km väg.
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Kommentar till notis i Dg 3/2000
Denna kommentar rör det informerade

beslutet om investering i ett nytt kök i ett

tidigare nummer. Jag har gjort en snabb

överslagsberäkning, som inte visar riktigt

samma siffror, men som visar effekten av

diskontering.

Metod

För att köpa köket får man antingen låna

pengarna vilket medför räntekostnader, eller

också har man redan pengarna, och då går

man miste om sparränta / annan inkomst av

kapital, genom att använda pengarna.

Skall investeringen i ett kök jämföras med

en återkommande utgift (att äta ute i stället),

måste man därför justera denna utgift för

antingen räntekostnad eller utebliven ränte-

inkomst. Denna justering kallas för dis-

kontering. Jag använder en inflation om 2%,

enligt ett pressmeddelande från Finansde-

partementet, för diskonteringen. Räntekost-

naden jämställs alltså storleksmässigt med

inflationen.

Resultat

Utan diskontering måste uteätning pågå i 19

år för att bli dyrare än ett nytt kök. Med

diskontering måste den pågå i 23 år.

Diskussion

Denna analys är approximativ, och antar

konstant inflation under många år. Resul-

taten kan alltså inte bli helt trovärdiga. Stor-

leken på inflationen kan verkligen disku-

teras, men vi kan nog ana att inflationen

kommer att vara större än noll.  Det betyder

att diskontering kommer att ge en högre

skattning av tiden tills uteätning blir dyrare

än ett nytt kök.

Slutsatsen blir då att den ursprungliga

skattningen om 17 år och 4 månader är en

underskattning av den tid som ett kök ännu

är dyrare än att äta ute.

_______________________________________________

Spelrecension
Recension av CDROM-spelet

Forever Growing Garden.

"Kisse Kisse Kisse Kisse

Kisse Kisse Kisse Kisse

Kisse Kisse Kisse Kisse

Kisse Kisse Kisse..."

           Klara, 1 år 10 mån.

Se upp i trafiken
Många bilolyckor tycks bero på att någon

inblandad förare förlorat kontrollen över sitt

fordon, vilket vi hoppas ska kunna undvikas

genom detta nya vägmärke:

(Källa: Vägverket, http://www.vv.se/)


