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E16-17
Sc3 x e4.
Slår du tillbaka med Damen, Dg6 x
e4, blir mitt följande drag: Dh3 b3. Jo, “Farsk fisk” fick även mig
att skratta högt. Helene är en
durkdriven kåsör med väl utvecklat
sinne för det komiska.
Hur står det till med Birgit? Jag
hoppas operationen lyckades och att
hon är på bättringsvägen.
När i maj in faller din
bemärkelsedag? Den 2 maj ska
Inger fira sin 58:e födelsedag.
Annars? Läget? Har det lugnat ner
sig?
Ebbe
A0301
Jag tar dina drag och flyttar Sb4 c6
Din hustru och Jonas kan hurra
tillsammans för att bli äldre - de har
samma dag. I dag har Albin fyllt 8
år.
Birgit mår inte helt bra, hon har
svårt för att låta bli att göra något
som får sår att blöda, t ex lyfta en
stol eller över huvud ta i med något.
Den 24de inträffar min s k
bemärkelsedag - och nu har DU en
fråga att besvara - jag väntar med
spänning: Hur tror DU att livet har
uppkommit på Jorden?
Jag slipar golv för att kunna lägga
in ny matta. Det ryker och dammar
- man blir torr i halsen. Kanske en
öl? Jovisst.
/alf
E18
Ld4 - c3.
Den 24 maj, säger du. “Det ska vi
fira!” Jag skall larma samtliga
radio- och TV-stationer! Men 68 är
ju ingen ålder egentligen. Det lär
ex-vis vara genomsnittsåldern för
nyvalda påvar.
Jag vet för litet för att våga ha en
egen teori om livets uppkomst på
jorden.
Vilket golv slipar du? Har du inte
en sån där maskin, som suger upp
dammet?
Det sägs vara oekonomiskt med
gol vvä r m e. Ha r du sa m m a
uppfattning?

A0302
0-0-0
Jag hoppas verkligen att du skämtar
med ditt katatrofala hot om att
meddela diverse media. Jag avskyr
uppmärksamhet. Och påveåldern är
trösterik.
“Jag vet för lite för att våga...” Det
låter som värsta politikerundanflykt.
VET gör väl ingen. Vad det handlar
om vad man anser SANNOLIKT
med hjälp av de erfarenheter och
kunskaper man tankat på sig.
Så kom igen! Du måste ha en åsikt!
D e t ä r for t fa r a n d e s a m m a
om byg g n a d s r u m s om s k a l l
förberedas för ny matta. Jo, jag har
en sådan maskin, men den är inte
lämplig. SLIPA var fel ord - istället
SKRAPAR jag bor skiktet med
lim+mattludd, och även om det inte
blir så mycket damm av det så
duger det som förevändning...
Jag tror inte ekonomi har med typ
av värme att göra. Ekonomin
kommer nog i samband med
energiform och hur man tillgodogör
sig energin. Det finns så många
kombinationer av ved, olja, el,
värmepump osv.
Mitt system är i alla fal komfortabelt
och inte särskilt dyrt.
Har du Vi i Villa? I senaste numret
fanns en artikel om Grön El - den
var verkligen rolig. Tydligen får
man lov att framföra vilka idiotiska
resonemang som helst. Som om det
verkligen skulle finnas något sådant
som Grön El! Det är ju bara ett sätt
att utöva bondfångeri! Såg du
priset? 1.5 öre per kWh!!
/alf
E19
Td1 - e1.
Det känns som om jag sumpat en
bra ställning. Har du observerat
något feldrag? Ja, ställ upp i nästa
påve-val! Säg att du har åldern inne.
Och du skulle säkert klä i mussan!
Jag vill inte gärna tro, att vi lever i
en gudlös värld. Samtidigt tror jag,
att den bild av skapelsen/
evolutionen,
som
Nova(Vetenskapens värld?) gav i ett
TV-program, är i huvudsak riktig.

Nu ska jag kolla V64:an på TV4.
Ebbe
1

Huruvida “den felande länken”
nödvändiggör besök från yttre
rymden återstår väl att bevisa? Som
jag tidigare sagt: Hamlet har ingen
möjlighet att fatta Shakespeare.
Kanske står vi i samma förhållande
till den ev skaparen. Vi befinner oss
helt enkelt inte i samma dimension.
Nej, jag har inte fått “Vi i villa” på
ett tag. Det är väl en gratistidskrift?
Grön El till ett pris av 1,5 öre kWh
låter som en tidningsanka. Vad är
egentligen normalpriset numera?
Ebbe
A0303
De4 x g2
Du har väl inte sumpat något. Nu är
det ju bara att ta för sig!
Om jag fattat dig rätt så finner du
det mest sannolikt att livet på Jorden
har uppkommit av en slump, men
gillar det inte riktigt. Eller?
Jag ger 20 öre/kWh idag för
strömmen. Det är priset innan alla
skatter som maffian drar in. Kanske
är det så att dom delar ut Vi Villa
vid olika tidpunkter i olika distrikt?
Jag trodde ALLA villaägare fick
den.
Börsen är inte klok och vissa
fondbolag är smartare än andra.
Mina tiotusen som jag placerade i
Aragon+30 den 24/10 99 är i dag
värda 39800:- Man kan med tanten i
Glad Pack fråga sig - Men vad är
det som händer? Vem vågartippa
när raset och harmageddon
inträffar?
/alf
E20
Db3 x e6.
Heléne tog i dag farväl av sina
läsare. Jag kommer att sakna henne.
Men man kan förstå: det måste
innebära en förskräcklig press, att
varje vecka åstadkomma ett roligt
kåseri. Jag hade aldrig klarat det.
I går såg jag “Törst”, en tidig
Ingmar Bergman-film med bl a
Birgit Tengroth, Eva Henning och
Birger Malmsten. En teatralisk
soppa enligt min mening. Det
bestående intrycket blev, att BM i
sitt rörelsemönster påminde ganska
mycket om dig.
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“Börsen är inte klok”. Nej, håller
den egentligen för en vettig
granskning?
Ebbe

filmer du nämner, i synnerhet
“Sommarnattens leende”. En
underbar film! “Törst” verkar vara
en gymnasial produkt.

på programmet i morgon.
Samma väder här: det har regnat
och blåst något förskräckligt i dag.
Ebbe

A0304
Kc8 - b8
Jag antar att du också sa schack!!
Törst såg jag en gång för så länge
sedan att jag inte minns ett dugg så jag kan inte uttala mig om min
ev. likhet med BM. De flesta av
Ingmar Bergmans filmer är nog
teatralisk soppa även i mina ögon d oc k fi n n s u n d a n t a g s om
Sommarnattens
leenden,
Sm ul t r on st ä l l et , Fa n n y och
Alexander och några till.
Ett kåseri i veckan? Jag tycker inte
det låter mycket med tanke på en
del andra kåsörer Cello, Red Top,
Swanberg, Kar de Mumma. Visst
skrev och skriver en del mer än en
gång i veckan?
I dag har jag skurit till och klistrat
en
heltäckningsmatta
i
renoveringsrummet. Ett satans
ansträngande arbete! Har du gjort
det någon gång?
Nu vet jag mer om bluffpriset på el
från Vi i Villa. Den delas ut länsvis
- mer än två miljoner ex. Du får
nog nr 1.
Jo - om du vill ha det låga priset får
du köpa andelar om 1000 kWh.
Varje andel kostar 4000:- och du
måste köpa minst fem men inte fler
än din årsförbrukning. Och du får
det låga priset enbart på det antal
kWh du abonnerar på. Så om jag
använder 30000 kWh/år måste jag
betala 120000:- först. Sen betalar
jag 6750:-/år för strömmen + de
vanliga nätavgifterna. I dag betalar
jag 43.8 öre/kWh = 13140:-. Då blir
det 6390:- över för att armotera och
ränta insatsen. Kanske det lönar sig!
Du hittar alla uppgifter på http://
www.hemel.com Kolla!
I kväll ser vi En fisk som heter
Wanda!
/alf

Att lägga in en heltäckningsmatta är
nog lika svettigt som det låter. Jag
upphör aldrig att förvånas över din
arbetslust!
Tyvärr har jag tecknat avtal med
Sydkraft om el-leverans två år
framåt. Det omöjliggör väl det
alternativ som du omnämner?
Ebbe

A0307
Dg2 - d5
Nu är det verkligen jäktigt. Jag vet
inte om jag har sagt att vi nu har
hela Skandinavien - i alla fall så
märks det! Kunder från både
Danmark och Norge hör av sig. Och
som vanligt klumpar det sig. Relek i
Tjörnarp har slut på Brukspatroner,
så nya måste tillverkas. Hinner bara
med en slarvig damförflyttning.
/alf

E21
De6 - f7.
Har just sett “Wanda” - en fars(k),
sprallig fisk!
Jo, jag gillar också de Bergman-

A305
Th8 - g8
Har du mig matt snart? Inget roligt
har hänt - jag har slitit med snickeri
hela dagen. Enda panggrejen var väl
GladPack med ryska hästkören baletten. Fantastisk troligt!
/alf
E22
b2 - b4.
Jo, galenskaparna är alltid roliga.
Men i kväll fick vi ett dödsbud, som
gjorde oss ledsna: Eva, Ingers kusin
i Kristinehamn, dog idag. Det var
inte helt oväntat: hon hade cancer.
Men det är så svårt att fatta, att en
medmänniska plötsligt inte längre
existerar.
Ebbe
A0306
b7 - b5
Jo det känns alltid underligt,
annorlunda när man påminns om
sin dödlighet. Å andra sidan...
Birgit håller reda på namn och
sänder en liten hälsning på EBBEdagen. Instämmer!
Vetenskapens värld i kväll lär
handla om nya ekosystem och hur
slumpteoretikerna spekulerar om
hur organisation kan uppstå ur kaos.
I övrigt blåser det - antagligen för
att det byggs så många “värmöller”.
/alf
E23
Df7 - f5. Knepig ställning!
För några år sedan flyttades “Ebbe”
ifrån den 14/8 till den 6/3. Min
konservativa maka envisas med att
fira mig den 14/8.
Jag bandade “Vetenskapens värld” i
kväll. Om jag får tid, skall jag titta
2

E24-25
Df5 x d5. Tyvärr nödvändigt. Du
svarar naturligtvis med Td8 x d5.
Jag spelar: Th1 - g1.
Du har mycket att göra. Men det
trivs du väl ganska bra med?
Det blir begravning den 23 mars i
Kristinehamn. Förmodligen blir jag
borta 22 - 24 mars.
Nu: Sova! Kanske också drömma.
Ebbe
A0308
g7 - g6
Sova och slippa drömma - det är vad
jag vill.
/alf
E26
a2 - a3.
Sova - det får vi snart nog. Inte kan
du väl längta efter den eviga
sömnen? Den skrämmer mig.
Men “Helige Harry” hade i kväll ett
specialerbjudande i Lorry. Såg du
det?
Ebbe
A0309
Tg8 - f8
Jag är inte säker på att den eviga
sömnen finns - och få drömmar är
behagliga. Kanske är det vädret med
blåst och annat elende som gör att
det mesta är svart?
Nej, jag såg inte Lorry - bara de
första minuterna. Sen slog jag av det fanns för mycket att ta hand om
innan lilla sömnen. Berätta om
Harrys erbjudande!
/alf
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E27
Tg1 - g2.
“Jag är inte säker på att den eviga
sömnen finns”. Vad menar du med
det?
“Helige Harry” var ett mycket
blasfemiskt nummer: Han var
begravningsentrepenör och erbjöd
hädanfärd i en superkomfortabel
kista, kyrkogårdarnas Rolls Roys.
Krucifix med inbyggd korkskruv
medföljde, etc.
Jag håller med: Vädret är
deprimerande.
Ebbe
A0310
Td5 - h5
Om den eviga sömnen har det
skrivits mycket av de personer som
varit “döda” och tvingats tillbaka i
kroppen. Det verkar således som om
något är medvetet efter kroppens
död - något som kanske så
småningom tynar bort eller hamnar
i St Pers Själstvätteri AB, som jag
tidigare berättat om. Fast det har du
säkert glömt - så mycket underligt
som jag har kläckt ur mig!
Det blir likadant i kväll - jag
kommer nog att sitta vid datorn hela
tiden och låta TVn stå i viloläge.
/alf
E28
Te1 - e4.
Det är som du säger: jag kan inte
erinra mig din berättelse om St Pers
Själstvätteri. Kan du tipsa mig om
var den finns i korrespondensen?
Nu har jag sett videon om “Havets
vulkaner”. Vetenskapens värld är
fantastisk!
Ursäkta skrivfel! Skall vara “Rolls
Royce” (ej Roys). Och genusfel:
“viruset” heter det (ej virusen).
Har förresten ännu ej blivit av med
viruset. Ingenting tycks bita på det,
vilket gör mig så trött och hängig.
Ebbe
A0311
Tf8 - f3
Inte så underligt att du har glömt
redogörelsen för St Pers Själstvätteri
AB. Det är mer än två år sedan som
jag skrev ner den i korthet närmast för att på ett enkelt sätt

förklara fenomenet med att vissa
människor minns sina tidigare liv.
Du hittar den på A980302.
Häromdagen slogs jag av tanken:
Kanske man skulle redigera ner hela
vår korrespondens så att schack och
småprat togs bort och våra detbatter
om religion, samhälle osv blev kvar
- och ge ut den i bokform?
Skulle någon orka läsa? Å andra
sidan ges det ut massor med skrifter
som är otroligt mycket mera
ointressanta - tror jag. När du
påpekar felaktigheter i dina brev stavning och sådant, rätt form - då
blir jag lite orolig.
Dissikerar du mina brev på samma
sätt? Jag stavar som en ordblind i
bland - svåra ord gitter jag inte slå
upp och kolla. Det får bli som det
vill.
Virus är besvärliga, men dom tar
slut. Du får trösta dig med det.
Vetenskapens Värld är fantastisk.
Men ännu mer fantastisk är
forskarnas förvåning över sin egen
oförmåga att inse att LIV kan
SKAPARNA tillverka var som helst
och med vilka material som helst.
De är inte begränsade till Homo
Idioticus trånga synsätt - som tur är.
/alf
E29
Te4 - e3.
En intressant (och djärv) tanke att
göra en bok av vår korrespondens!
Vi kunde ge ut den under
pseudonym - precis som så många
andra. Men vilket jättejobb det bleve
att redigera och skriva om
alltsammans. Tror du, att vi skulle
orka med det? Och skulle den finna
läsare/köpare? Dessutom har jag en
känsla av, att de intresserade redan
har läst den.
Sankte Pers Själstvätteri AB fattar
jag inte riktigt. Menar du, att antalet
själar är konstant? Med tanke på
befolkningsökningen måste det väl i
så fall flyta omkring massor med
själlösa människor? I och för sig
ingen orimlig tanke. Är det i stort
sett reinkarnation, du avser?
Hur var det nu det gick till att göra
starkare vin med hjälp av frys- och
upptiningsteknik? Det kan behövas
3

vid vissa tillfällen.
Ebbe
A0312
Ok,OK Tf3 - f5
Antagligen har du rätt - att alla
intresserade redan har läst.
Nä r m a n st a r t a de St Per s
Själstvätteri AB så var situationen
en annan än i dag. Man hade fått
sparkrav från högsta ledningen - det
skulle bli billigar e med
å t e r a n vä n d n i n g ä n a t t h a
nytillverkning. Det fungerade i
början. Det gick runt som Per sa.
Men man räknade inte med
människans förmåga att föröka sig.
Så när det gick åt helvete med
behovet av själar så behövdes både
nyproduktion OCH återanvändning.
Nu jobbar man för högtryck - och
facket protesterar mot övertid och
utbrändhet. Risken är att en del blir
helt utan själ - redan kan man se
div. individer irra omkring till synes
helt själlösa - precis som du
påpekade. TV4 körde en film i går
på detta ämne - dock utan att
presentera Per och hans mannar.
Med vin gör man så här - det gäller
hembryggt: En 5 - liters plastdunk
fylls med ca 4 liter vin. Den placeras
i frysen - som måste ha ca -20 på
infryset.
När dunken är bottenfrusen tar man
upp den, tar bort locket, sveper en
handuk om den och placerar den
upp och ner över ett kärl som
rymmer min 3 liter. Nu droppar
vätskan ut sakta och när det runnit
ut 2 l så kan man avbryta.
I dunken finns nu en spröd isklump
som - när den tinat har en
alkoholhalt på några få procent.
Alkoholen har näligen tinat först
och runnit ut. Nu tar man några
ordentliga klunkar och drömmer om
Söderhavet.
/alf
E30
Te3 - e4.
Tack för vintipset! Men om man
bara vill förädla 1(en) liter - hur gör
man då?
Apropå skrivfel: Jag är en sån där
hemsk ordningsmänniska, förstår
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du. Har jag t.ex. skrivit Roys i
stället för Royce får jag ingen ro
förrän det är korrigerat. Dina
skrivfel bekommer mig däremot inte
det minsta.
Nu skriver vi den 13 mars och
våren kan väl inte vara långt borta.
Det ska bli skönt med litet sol och
värme. Men som Allan Edvall
sjunger: “Knappt har solen stigit
upp, så börjar den gå ner, - - -- .”
Inger avskyr när jag pratar på detta
s or g m od i g a s ä t t . Hon h a r
naturligtvis rätt: Inget blir bättre av
dylikt prat; och kanske har man en
skyldighet att försöka vara glad och
positiv.
Men inte känner man sig riktigt
äkta då. Å andra sidan: när någon
annan känner sig dysterkvist, då
försöker jag ta fram de positiva
inslagen i tillvaron.
Så ur psykologisk synpunkt borde
hon egentligen behandla mig
ungefär tvärtom. Men det vägrar
hon att inse. Eftersom jag inte är
särskilt positiv och inte får vara
negativ, tiger jag mest. Sådant är
läget i stort sett.
Men missförstå mig nu rätt: jag
önskar inga hurtiga tillrop från din
sida!
Ebbe
A0313
Tf5 - d5
Nej, hurtiga tillrop är inte min
melodi - i alla fall inte på riktigt.
Kanske som ironi...
Med 1 liter vin gör man som med 5.
In med litern i frysen - ut och
droppa av hälften. Det gäller att
skilja agnarna från vetet eller hur
det nu var.
I går söndag gick jag in på nya
lågprisvaruhuset och hittade
Norrlands Guld 0,5 l 3.5 % till 43:för en 6-pack. Det var så billigt att
jag inte trodde mina blå. Nu skall
jag köpa på mig stora lager..
Förväntar du dig att omgivningen
skall uppträda beräknande och
förnuftigt? Det gör den inte. Det
som är psykologiskt klokt och
riktigt drunknar i prestige, känslor,
och annat bludder. Livet är stenkul
sa han som gjorde kulor.
/alf

E31
Kb1 - c1.
Det jag skrev senast lät nog väl
dramatiskt. Du får inte övertolka
det! När man skriver brev, blir det
nog lätt så att man tar i för att få
mer substans s a s. I själva verket
r ör de det sig mer a om
undantagshändelser.
Hur går det med snickeriet? Har du
fått rummet färdigt?
Har inte mycket att förtälja i dag.
Får se om jag kan hitta något i
vitshusboden. Har du hört den här?:
Löjtnanten var ute och red med
grevens unga dotter. Plötsligt
släppte sig löjtnantens häst med ett
brak. Han blev mycket generad,
rodnade och stammade: “Ursäkta,
förlåt!” “Oh, för all del”, sa hon “jag trodde det var hästen.” (Livet
är skitkul)
Ebbe
PS Sydsvenskan har ofta roliga
kåserier. Om du vill, kan jag samla
några och skicka dig. ? DS
A0314
Td5 - d7
Rummet håller på att bli färdigt inte så mycket kvar. Men just
smådetaljer brukar ta längst tid att
fixa. Det finns fortfarande saker
kvar i en del rum som jag inte blev
klar med 1967...
Det är alltid problem med skrivande
- i motsats till vanliga samtal. I de
senare kan så mycket rättas till,
förklaras, avfärgas, kombineras med
minspel, tonfall osv. Skrivandet blir
så ofta felfärgat, missförstått,
omtolkat. Men det har väl andra
fördelar.
Jag såg om bredrägerier på Internet.
Jag skall lämna tillbaka mitt VISAkort - f ö har jag aldrig använt det.
Kåserier tar jag gärna emot. Allt
som kan få skrattmuskler att
motioneras är välkommet.
Hela dagen har gått åt för att hjälpa
kunder med otroliga datorproblem.
Inget vettigt har blibit utfört.
SATAN, nu är jag trött. Men jag
har fått veta att jag ofta blir citerad:
- Tycker du att det är konstigt att

4

din dator inte fungerar? Tyck istället
att det är konstigt att en dator
någonsin fungerar!
/alf
E32
f2 - f4.
Det du säger om muntliga resp
skriftliga samtal är precis vad jag
menade i mitt förra mejl. Det är
faktiskt litet vanskligt att skriva
brev, om man inte är duktig på att
uttrycka nyanser, valörer och andra
subtiliteter.
Är det Birgits (f d) sovrum, som du
bygger om? Eller har jag ett felaktigt
minne av rumsindelningen?
Kontakta Scotland Yard! Jag tror att
jag har blivit förgiftad! I första hand
misstänker jag Q10-tabletterna. Ja,
så här kymig kan man inte känna
sig av en vanlig förkylning - och så
länge! Ebbe
A0315
Sc6 - e7
Vilken dag! Varför måste alla få fel
på sina datorer samma dag? Varför
måste alla beställda varor dyka upp
samma dag?
Rummet som nu är annorlunda, är
det som gr ä n sa r t i l l m i t t
hemmakontor. Birrgits sovrum till
vänster är helt intakt.
Inte tror du väl att Q10 gör dig sjuk?
Fast man vet ju inte. Det är inte
säkert att det som är bra för en
person också är bra för någoon
annan.
I dag hade Berglin fyra rutor i SvD.
Det handlar om idrottspapporna som
ser till att hela generationer är tryggt
förankrade i lerjorden....
-Pappa.... vad finns det bortom
molnen...?
-Nämenförfan, Filip.. Det är
nedsläpp om en timme! Var lite
fokuserad nu.
/alf
E33
Lc3 - e5.
“CAD blir din död!” Ja, hur tänker
du dig framtiden egentligen? Skall
dina företag gå i graven med dig? I
annat fall måste du väl i god tid ta
in någon ny och lära upp? Du verkar
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också vara i behov av avlastning.
Min sjukdom verkar mysko, tycker
jag. Mer kan jag inte säga för
dagen.
Om din själ är odödlig (för det är
väl så du tror?), kan vi då fortsätta
a t t kom m un i cer a eft er den
biologiska döden? Men hur rimmar
detta med din önskan om “en
drömlös sömn”? Ebbe
A0316
Th5 - h3
Jo då CAD blir kanske min död.
Men då sker det med stövlarna på,
som det heter. Hinner inte mer
tänkvärt, en tidning skall ha info
från Cad One på en CD och det
skall vara klart till i morgon.
/alf
E34
Kc1 - b2.
Det börjar tydligen hända saker med
CAD. Grattis!
Fritt efter läsning: Felet med
Regissören är att han(?) inte tror på
mänskligheten. Det gör däremot jag.
Jag tror på minoriteten/adeln.
Tja, kanske det. Om man bara
visste, att man hade en korrekt bild
av “verkligheten”.
Ebbe
A0317
Se7 - f5
Det känns som om jag skulle
behöva ha lite paus nu snart. Men
mina ginseng och Q10 verkar att
göra god nytta - jag känner mig inte
särskilt trött trost allt ståhej.
Du verkar så osäker på vad du skall
tro och tycka. Man kan naturligtvis
inte VETA vad som är säkert och
verkligt i vissa frågor. Då är det bra
med sannolikhet. Och det duger
ganska långt - åtminstone för mig.
Granska varje fenomen och avgör
vad som är mest sannolikt efter din
personlighet - och låt detta vara
SANT. Fast...
/alf
E35
Tg2 - e2.
Sände dig i dag en pöse kåserier &
Sura Gubben.
Ebbe

A0318
Td7 - d1
Huvet är tomt - har inget att berätta.
Märkligt...
/alf
E36
c2 - c4.
Inte heller jag har något att berätta i
dag. Men tycker du det är så
“märkligt”?
Ebbe
A0319
Td1 - d3
Det märkliga för mig var att jag
kände mig alldeles tom i huvudet.
Det är en ovanlig upplevelse för
mig.
I dag har jag fått tio Brukspatroner
färdiga - nu står dom på dygnstest. I
morgon skall de levereras. Och
morgondagen blir förstörd av ett
satans krånglande avlopp igen. Jag
glömmer ALLTID att skaffa det där
medlet du talade om.
I SvD i dag var det en ytterst
intressant artikel om forskning på s
k stamceller. Har du läst något om
detta?
Tydligen har man nu kommit ett
steg närmare programkoden eller
källkoden som programmerare talar
om. Stamceller är de första som
bildas efter befruktningen. Det har
alltid varit en gåta hur de kunnat
forsätta att dela sig - samtidigt som
de tydligen haft ett inbyggt program
för att kunna tillverka alla de typer
av celler som fordras för att bilda en
individ.
Man har trott att hjärnceller inte
kunde förnyas - tänk på alla
skräckskildringar om celler som
drunknar i sprit och inte kan
återupplivas. Det är fel - vissa
stamceller har förmågan att skapa
nya! Som vanligt är det så att
dagens kunskap är morgondagen
främmande.
/alf
E37
c4 x b5.
Ursäkta! Jag svarade dumt. Du
känner dig tom i huvet, därför att du
är mycket trött. Du måste försöka ta
dig en tids ledighet!
Avloppsproblem? “Du ska inte
5

komma här och snacka om
avloppsproblem” (Hasse Alfredson).
1974-84 bodde vi i ett hus i
Killeberg med ständiga
avloppsproblem. Flera gånger varje
år fick vi anlita högtrycksspolning.
Då kom en stor jädrans tankbil med
en jätteslang och tryckte ut skiten.
Men så en gång blev det bakstöt.
Till sist stod skitvattnet flera
decimeter högt i källaren. Mitt i
smeten stod jag och hoppades, att
alltihopa bara var en mardröm.
Det slutade med att vi fick hugga
upp cementgolvet och gräva upp
avloppet ända fram till vägen. Som
tur var gick försäkringsbolaget med
på, att felet berodde på en sättning i
husgrunden - och betalade det
mesta.
Forskningen på stamceller har jag
inte hört talas om tidigare. Tyvärr är
jag (som jag redan berättat) ganska
skeptisk
till
tekniska
“landvinningar”. Inte sällan
dominerar
de
negativa
biverkningarna, vilket man ofta
inser långt efteråt - när det är för
sent. Tyvärr förhåller det sig också
så, att såväl “marknaden” som de
karriärsugna saknar begåvning för
etik.
Ebbe
A0320
Td3 - b3!!!
Stort tack för trevlig läsning! Sura
gubben känner jag stor sympati för.
J-kåseriet var verkligen originellt.
Men damen med valsvårigheter kan
jag visserligen förstå men känner
inte alls personligen igen mig.
Allra bäst var ditt Hasse & Tage
kåseri.
Sune ringde medan jag höll på med
mitt onämnbara avlopp och jag läste
upp vad du skrivit till stor munterhet
hos oss båda.
Du gillar inte tekniska
landvinningar och forskning. Flera
gånger har du antytt att du tycker
det vore bäst om tiden stannade eller
helst gick baklänges. Om det är så
måste du ha en ungefärlig stopp-tid
då du anser att det var BÄST. Under
vilken period var det?
/alf
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E38
Kb2 - c1
Ställningen är dramatisk.
Jo, “Sura gubben” kan man ofta
skratta och sympatisera med. Han
förekommer
dagligen
i
Sydsvenskan. Synd att du inte håller
dig med den!
Den bästa perioden hoppas jag, att
vi har framför oss!
Ebbe
A0321
Tb3 - e3
Dramatiskt? Nåja, du har väl snart
lyckats få mig på rygg.
I dag har jag äntligen blivit färdig
med deklarationen. Förra året var
allt klart för inlämning - och så
glömde jag bort alltsammans till
några dagar in i april. Det kostar
500:- står det i skriften. Men
tydligen var maffian på gott humör
- eller hade inte tömt boxen på flera
dar - för det blev ingen avgift.
Du har väl varit ute i trädgården
nu? Där nere är väl alla gräsmattor
gröna och sipporna utslagna. Här
har inte tjälen gått ur jorden - det
blåser isande kallt och Birgit tror att
hon skall få ta bort snöskyfflarna.
Jag har tre st för olika sorters vit
skit - precis som eskimåerna.
I går såg jag del tre av Det Nya
Landet. Serien är sanslöst rolig
ovanpå allvaret och det var länge
sedan jag hade så roligt åt TV som
när far och son Tysklandsfotograf
skulle föreviga badande naken nymf
med smygtittande älg. Sanslöst bra!
/alf
E39
Te4 x e3.
Tänk, jag tycker inte att “Det nya
landet” är särskilt rolig. Enstaka
scener kan vara roliga, men som
helhet betraktad gillar jag den inget
vidare.
Jo, våren har kommit betydligt
längre här. I vårsolens glans klippte
jag ner syrenhortensior i dag.
I morgon bitti kör vi till
Kristinehamn. Åter fredag kväll.
Ebbe

A0322
Sf5 x e3
Vi tycks ha olika smak i det mesta
och det är kanske bra.
Torsdag- fredag har jag kurs för en
herre från Åkers Styckebruk. Han
har bl a ritat några av de maskiner
som används vid sedeltillverkningen
i Tumba Bruk.
/alf
E40
a3 - a4.
Jaha, så har man då varit på
begravning igen. Jag gråter alltid
vid begravningar; jag tycker det är
så sorgligt. Men det är så pinsamt.
Inger tycker också det är pinsamt.
Men har sinnesrörelsen väl kommit
igång, är den omöjlig att stoppa och drar med sig en massa andra
ledsamheter, som legat latenta.
Jag hade missuppfattat: vi kom
alltså hem redan i kväll, torsdag.
Om m a n skul l e st a r t a et t
sedeltryckeri?! Att gå till historien
som falskmyntare är ju alltid något.
Ebbe
A0324
Se3 - d5
Nu är det snart på tiden att du får
mig matt!
Nej, begravningar är inga roliga
tillställningar. Men jag måste säga
att de berör mig väldigt lite.
Antagligen är jag en känslokall
person som inte kan gråta - det
gjorde jag senast någon gång i
början på 60-talet.
Jag har aldrig sett döden som något
sorgligt, otäckt - när det gäller
människor som liksom levt färdigt
sitt liv. Annorlunda är det
naturligtvis vid olyckor och
dramatiska sjukdomar, men sådana
har jag inte direkt kommit i kontakt
med när det gäller anhöriga.
Högtidliga ceremonier berör mig illa
och det kan i bland bli just pinsamt.
Värst är det när prästen är en
salvelsefull ordkrängare som njuter
att höra sin egen röst i vackert
formulerade monologer.
När mina föräldrar begravdes - vid
olika tidpunkter - hade vi talat om
för prästen att vi inte ville ha någon
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högtidlig tillställning utan han
kunde hålla sig till ljusa minnen och
gärna få åhörarna att dra på munnen
åt episoder som han berättade om.
Och faktum är att båda dessa
förrättningar blev riktigt trevliga
släktträffar, där det drogs många
roliga historier och det skrattades
åtskilligt.
Idag har jag avslutat kursen för
“sedeltryckaren”. Nog tusan kan du
hitta på bättre sätt att gå till
historien än att förfalsk sedlar!
Dessutom är det ytterst svårt. Varför
vill du gå till historien förresten? Du
skojar naturligtvis.
/alf
E41
Te2 - c2.
På tal om pengar: Har du sett
“Miljonpundsedeln” med Gregory
Peck?
Ebbe
A0325
Kc8 - d7
Jag kan inte påminna mig att jag
sett den filmen. Men det låter som
den gamla historien om en man som
får en stor sedel av några gamla
herrar som vill se hur det går när
han försöker köpa något för den.
Jag minns mycket tydligt att jag
lyssnade fascinerat till en radiopjäs
på detta ämne för så där 50 år
sedan. Nu skall det förberedas för
gäster - grannarna nedanför är
bjudna på mat och dricka.
/alf
E-FEL
Nu har det blivit något fel: den 4
mars, vid 20:e draget, flyttade du
Kungen Kc8 - b8. Din kung står
således på b8, ej c8.
Jo, du minns rätt: vadslagning några
gamla herrar emellan om någon
skulle vilja/kunna/våga växla in
“Miljonpundsedeln”. Vad som hände
känner du alltså redan till.
Hoppas festen blev lyckad!
Ebbe
A-SCHACKIGEN
Du har naturligtvis rätt. Så här då:
Kb8 - b7 bara för att göra det lite
lättare för dig.
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Lyckad fest? Svårt att bedöma. I alla
fall gick gästerna 0400 sommartid
och det är kanske ett tecken på
lyckad.
Mitt huvud känns idag som om det
inte hörde hemma på den här
kroppen som nu försöker skriva
brev. I morgon skall jag gå och
köpa ett schackspel till - ett som
inte får röras förrän draget skickas.
Fast jag kommer säkert att klara av
åtskilliga feldrag ändå innan man
stoppar mig i lådan.
/alf
E42
a4 - a5.
Håna inte eländet!
Mitt huvud känns tomt i dag.
Ebbe
A0327
Th3 - b3
Ganska planlöst i väntan på vad du
skall svara...
Är du numera helt tillfrisknad eller
lider du for tfar an de av
trötthetsvirus?
I dag har jag börjat sammaställa vår
korrespondens för februari. Det blev
nästan 12 sidor - ett litet rekord.
Och när jag läser finner jag att jag
nästan glömt allt vad som
förkommit.
Vi har 15 cm snö här i
smålandshelvetet. Birgit tar alltid
bort snöskyfflarna när hon anser att
det inte skall komma mer vitskit.
Men det gör det alltid och så får jag
anledning att svära över henne,
vädret, maffian, Sverige m m. Jag
gjorde så i morse och blev alldeles
torr i munnen.
/alf
E43
a5 - a6!!
Jag förstår inte riktigt ditt defensiva
snack: Svart har väl en ställning
som är lika bra som vits?
Jo tack, jag mår bättre. Bäst vore
dock, om jag hade varit bra. Det är
jag långt ifrån ännu.
Grattis till snön! Nu kan du göra
snögubbar, kasta snöboll (på
misshagliga) och annat sköj.
Har nyligen läst “Ett enkelt brott”

av Theodor Kallifatides. En ganska
e n k e l d e t e k t i vr om a n . M e n
dessemellan gör TK ganska
intressanta reflexioner och säger en
del tänkvärda saker. Du ska få ett
axplock:
Hon fick en känsla av att leva bland
citat; att leva bland färdiga
meningar som speglade henne, som
stal hennes bild och hennes själ. “O,
gud! Om jag bara kunde leva en
enda äkta minut”, bad hon tyst.
Man vänjer sig. Människan vänjer
sig vid allt. Hon tänkte på sin far,
som alltid brukade hävda, att moral
helt enkelt är goda vanor. Man kan
vänja sig vid att vara en anständig
människa; eller rättare sagt - man
kan göra det till en vana att vara en
anständig människa. Vad var det för
vanor, som hade dödat kvinnan i
plastsäcken?
Senaste gången hon var i Folkets
Hus på en författarafton hade det
kommit tio människor, samtliga
över sextio år gamla. Den arme
föredragshållaren, en invandrarförfattare, sa att han kände sig som
Jesus. Det fattades bara två till så
skulle det kunna bli han och de tolv
apostlarna. Ordets tid var över. Nu
var det bara videoaffärer, klotter och
vr å l a n d e m u s i k , s om i n t e
protesterade mot något utan tvärtom
befäste hopplösheten. Framtiden var
redan förbi.
Felet med det auktoritära samhället
är att det förvandlar friheten till en
brottslig dröm. Felet med vårt
samhälle nu är att det förvandlar
brottsligheten till en dröm.
- - - längtade hon efter att förstå
rättvisans principer. Vad dömde
lagen? Handlingen eller förövaren?
Inför lagen skulle alla vara lika,
h ä vda des det , m en så va r
uppenbarligen inte fallet. Var man
tillräckligt sjuk fick man döda
ostraffat. Men beviset för att man
var tillräckligt sjuk var ofta, att man
hade dödat. Lagen bet sig själv i
svansen som en döende skorpion.
Det gick runt i huvudet på henne.
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Det gick inte att fastställa uppsåt till
mord, menade domstolen. Frågan
var om det överhuvudtaget gick att
fastställa uppsåt. Hur kan man
fastställa att ett visst mentalt
tillstånd är för handen, om man inte
är beredd att betrakta handlingar
som bevis på det? Man fick en
känsla ibland, att många domare
betraktade uppsåt som ett slags t i n
g, vars existens kunde bevisas
oberoende av gärningsmannens
handlingar. Bovarna var inte sena
att utnyttja det och hävdade som
oftast, att de sköt på kul - men
dödade av en tillfällighet. Längst på
den vägen hade en kille gått, som
hade skjutit mot sin hustru och
skadat henne allvarligt, men nekade
uppsåt med att han inte hade skjutit
för att träffa, utan för att n u d d a.
Det får räcka för i dag. Kanske du
hakar på något.
Ebbe
A0328
Kb7 - c8
Snacka om ställning! Tycker du att
svart har lika bra som vit så kan vi
ju byta. Men jag skall hålla ut några
drag till och försöka psyka dig - fast
det går väl inte.
Dina citat är sådana att jag skulle ha
kunnat skriva dem själv - om jag
hade haft gåvan. De speglar
rättsröta, hopplöshet och mycket
mera.
TK skriver så begåvat att man
knappt orkar med alla aforismer.
Som kontrast till högklassig prosa
skall jag bidraga med Veckans
Värsta - hittad i en tidning.
När Birgit läste upp den skrattade
jag högt - ett bra bevis på hur lågt
människan står när hon är riktigt
spontan - gillar lyteskomik och
annat skräp.
Gamla mor An n a, n ågot
hörselskadad, är instämd till tinget
eftersom hon påstått sig vara
våldtagen.
Domarn frågar: -Var det med eller
mot er vilja?
-Va!? Mot en lilja? Nej, det var mot
en gravsten!
-Tyst mor Anna, tänk på ert rykte!
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-Va!? Om han tryckte?? Det stod
“vila i frid” i ändan på mig i fjorton
dagar!
/alf
E44
Tc2 - c5.
Jag skrattade också åt “Veckans
värsta”. Jag tycker inte, att vi
behöver skämmas för det: Det
absurda och burleska uppfattas
självfallet som komiskt.
I brist på eget stoff fortsätter jag att
citera TK:
Hon avskydde sådana uttryck. Slå
mig en pling i stället för ring mig.
Ta en titt istället för kontrollera det
här. Ta en funderare, jag sitter här
och grunnar i stället för jag tänker.
Hon blev irriterad när vuxna
människor med ansvarsfulla poster
talade så där. Det var en inflation i
ansvaret. Visserligen bara språklig
än så länge, men hur länge till? Ty
vem kan ställa en människa till
svars för en titt eller för en
funderare? Vem kan bli förbannad
för en utebliven pling?
Principen om journalisternas rätt att
inte avslöja sina källor är otadlig.
Det gäller att underlätta sökandet
e ft e r s a n n i n g e n . D e t s om
lagstiftaren dock inte tänkt på, var
att det snart skulle bli andra tider,
då jakten inte längre gällde
sanningen utan själva nyheten. Det
medförde att journalisterna i sin iver
att få tag på en bra nyhet, det vill
säga en säljande sådan, kunde
manipulera dels sina texter, dels
sina källor. Ibland kunde de gå så
långt som att förvandla sig själva
till källor eller att skapa källor, om
inte genom att slå på marken med
en stav som Moses, så genom att
lägga fram ett antal tusenlappar.
Han var bekymrad över hur lätt det
var och hur oanständigt. Staten blev
ett slags Peeping Tom och
medborgarna liveshow-artister. Det
är säkert frustrerande att leva
obeaktad, men att leva påtittad var
ännu värre. Det märkliga var att
genomskinligheten, som präglade
medborgarnas liv, inte alls i samma

gr a d pr ä gl a de st a t en s el l er
storfinansens affärer. Det privata
höll på att bli allmänt, medan det
allmänna höll på att bli privat.
Kuggarna var synliga men inte
maskineriet.
Maria tog ett steg bort från graven.
Varför ger gud oss livet, om vem
som helst kan beröva oss det?
Kristina kunde inte svara på den
frågan. Ingen har någonsin kunnat
det. Därför sa hon ingenting.
Maken Ivan Filippov var pilot i
Aeroflot, han tjänade bra och hörde
till över klassen så län ge
kommunisternas klasslösa samhälle
existerade.
Sedan
föll
kommunismen. Aeroflot plundrades
på alla sina tillgångar, markservicen
för sämr ades påtagligt, på
flygplatserna började det växa
svamp och enbuskar, flygplanen
åldrades utan charm och piloterna
flög på egen risk.
Älskar jag honom? Eller tycker jag
bara att jag måste göra det? - - - Hur kan man skilja mellan känslan
och åsikten om hur den känslan
skall vara? Kanske kärleken inte alls
är någon känsla utan en massa
åsikter. Gud, jag blir tokig! Jag
måste skärpa mig! Hur gör man för
att skärpa sig?
Mariatorget hade nyligen bytt
skepnad. Någon någonstans i någon
myndighet hade fått för sig att ett
torg är som en skjorta. Man byter
bara. Följaktligen hade man dragit
upp alla buskar som bildade bersåer,
där avskilda bänkar bjöd frid och
hemligheter. Istället hade man
planterat blommor, som förvisso var
vackra men som fick torget att mer
likna en tomt. Det var bara
radhusen som fattades.
Han var ännu i den lyckliga åldern,
då man vaknar med vacklande
identitet och upprättstående lem.
Med tiden blir det tvärtom.
Det är inte så att de undviker en; det
är inte heller så att de ser rakt
igenom en. De ser helt enkelt förbi
en. Deras blick får ett slags teflonyta
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på vilken man inte fastnar.
Det är felet med vår rättstradition.
Vi har inte förstått, att utan
metafysik får vi ingen moral och
utan moral blir lagen en obegriplig
abstraktion, ett sterilt maktmedel
som förr eller senare biter sig självt i
svansen. Ju mindre moral desto flera
lagar och ju mer lagar desto flera
brott. Kloka människor behöver få
lagar, sa redan Theofrastos, greken
som mer än någon annan begrep sig
på människans svaghet.
Felet låg kanske inbakat i det
moderna livet som i princip
gestaltade sig mer och mer som en
flykt, i första hand från det egna
jaget och i sista hand från döden.
Hon hade aldrig accepterat logiken i
att fria båda, om man inte kunde
bevisa vem av dem som var den
skyldige. Det höll på att utvecklas
till en epidemi, ett juridiskt virus
som smittade av sig och flera
brottslingar hade på sistone klarat
sig undan genom att skylla på
varandra.
Det är märkligt. Ni poliser och vi
psykologer ställer samma slags
frågor. Varför det? Tror du
verkligen att folk i allmänhet vet
varför dom gör, det dom gör? Min
er fa r en h et sä ger m ot sa t sen .
Reflexionen kommer för det mesta
efter handlingen. Vad som kommer
före handlingen är dolda behov,
obeskrivbara impulser, glömda
minnen.
Hon hade ett liv att leva och hon
hade inte den ringaste aning om hur
hon borde göra det.
Slut på citat. Nu får jag försöka leta
fettpärlor och guldkorn ur egen
fatabur. Det blir inte lätt.
På tal om “Miljonpundsedeln”:
filmen bygger på en novell av Mark
Twain. Förmodligen var det en
uppläsning av denna novell, som du
hörde i radion på 50-talet.
Ebbe
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A0329
Sd5 x b4
TK h ar on ekligen fattat
samhällsutvecklingen. Men ibland
har hans personer en total brist på
logik som väl knappast kan vara
hans egen. “Maria tog ett steg.....”
Men som uttryck för sorg är det
effektfullt.
Att välutbildade personer som
piloten Ivan ur den kommunistiska
nomenklaturan sörjer? marknadens
inträde kan man förstå. När
personligt ansvar så länge har
ersatts av fruktan för straff slår
naturligtvis pendeln över i kaos.
Maria är tydligen en mycket osäker
person som inte vet hur hon skall
leva sitt liv, vad hon skall tycka, hur
hon skall känna. Kanske är hon en
t yp i s k i d a g - m ä n n i s k a u t a n
förankring i den s k verkligheten.
Lemmen kontra identiteten är
träffande och rolig. Fast det
stämmer väl inte helt - det beror
kanske på hur man definierar
identitet. För mig förefaller det som
om identiteten = personligheten blir
mer fastlåst med åren.
När det gäller lag och rätt, juridik,
journalistik och stat uttrycker han
samma undran och vrede som de

flesta känner inför våld, rättegångar,
media, politiker m m.
I dag den 29/3 bör du få vår
februarikorrespondens tillsammans
med några klipp. Skall man våga
tippa att den idiotiska
källsorteringen skall få en bättre
ersättare eller är det hopplöst att
kämpa mot mode och trender?
/alf
E45
Tc5 x c7!! Schack!
Tack för kor r ektur och
tidningsartiklar som anlände i dag!
De var mycket intressanta - i
synnerhet den som handlade om ny
sophanteringsteknik. Finns den bara
i Italien?

tillfällig.
Det märkliga med den italienska
sophanteringen är att den liksom
försvunnit ur debatten. När man
ifrågasätter i dag gäller det visst
enbart transporter.
I dag är sista dagen då jag måste
dammsuga - Birgit har inte fått göra
något ansträngande efter sin
operation. Jag hatar att utföra
handlingar som mest är ritual. Städa
skall man göra när man kan se
resultatet - inte förr. Nu är det tid...
/alf
E46
Tc7 x a7.
Om du får Telia-Bilagan så läs “En
funky framtid är vår . . .”!

Ifrån vacklande blev identiteten
upprättstående. Så jag förstår inte
din invändning.

Sydsvenskan har en intressant
artikel om fenomenet Seinfeld på
kultursidan i dag.

Nu känns det tomt igen. Jag förtog
mig nog i går.
Ebbe

Känner mig fortfarande väldigt
“kymig”. Det är som om jag hade
kolsyra i kroppen. Kan inte beskriva
det bättre: saknar adekvata ord för
det. Blir fort trött; orkar litet.
Ebbe

A0330
Kc8 - d8
Nej, jag begriper inte heller hur jag
kan tänka så fel om vacklande och
upprättstående. Enda förklaringen är
en blackout - förhoppningsvis

A0331
Sb4 - a2!!!
Tyvärr jag kan inte hitta någon
sådan Telia-bilaga. Å andra sidan
finns det så satans mycket trycksaker
här som jag inte hinner läsa så den
finns kanske.
Har du varit på kroppsprovningen
hos farbror doktorn? Du har kanske
något fel som går att åtgärda och
som går att diagnosticera. Om du
inte har undersökt dig så tycker jag
att det är på tiden. Gör det! Att
känna sig som en champagneflaska
kan inte vara roligt.
/alf

Bara för att fylla sidan...
M illenniet f ir a s i
Tjörnarp......
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