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A1101
Lh5 x f3
Likaledes! Hemsidan skall uppdat-
eras och det är jobbigt.
/alf

E1101
g2 x f3.
Det draget kunde du ha gjort.

OK, vi nöjer oss med att spela
schack t v., dvs tills det dyker upp
någon ny talgdank. Nej förresten,
vardagliga händelser kan också vara
av intresse.
Ebbe

PS Nu ska jag se “Kobra”, som var
sevärt senast. DS

A1101-2
a2 - a5
Har du hört det senaste?
Det meddelas från välunderrättad
nyhetsbyrå att man i fredags
tillfångatog Bin Ladens familj i
Danmark. De personer som nu sitter
i säkert förvar är bin Ladens mor
Marme Laden och hans två bröder
Choko Laden och Remou Laden. I
lördags kväll tillfångatogs även bin
Ladens syster Pina co Laden.
Efterspaningar pågår för fullt efter
hans kusin Sal Laden. Samma
nyhetsbyrå fortsätter: De två norska
släktingarna Laden Svinge och
Laden Rock’n’roll befinner sig dock
fortfarande på fri fot. Hans husdjur
Ox Rol Laden är också ett eftertrak-
tat byte! I samband med att man
konfiskerar samtliga tillgångar för
terroristerna har man också strypt
inkomsterna från musikbranschen:
Ba Laden.......
/alf

E1101-2
a2 - a4. (du menade förstås a7-a5)

Det var en glad-en! Kjell Svanberg?
Ebbe

A1102
Sb8 - d7
Nix - inte Swanberg. Den fanns på
hem.passagen.se/svensk.humor/ -
tillsammans med mycken annan
skräp.
http://www.hejbilist.nu/ är en annan
sajt för den som behöver hjälp med
att “fixa bilen”. Hoppas ingen tar
råden på allvar.
/alf

E1102
Th1 - g1.
Ånyo: synd att du inte har Sydsven-
skan, eftersom jag ofta skulle vilja
referera till vissa artiklar - som
kunde varit intressanta att diskutera.
Idag var det ex-vis en recension av J
Werup.
Ebbe

A1103
Dd8 - h4
Jag har samma problem med att du
inte har Svenska Dagbladet. F ö
trodde jag inte att du hade Sydsven-
skan längre?
/alf

E1103
Tg1 - g3.
Har just läst “Glasfåglarna” av Elsie
Johansson. Rekommenderas!
Ebbe

A1103-2
Dh4 - f6
Jag håller fortfarande på med inter-
net och problem med att bränna
CD-skivor.
/alf

E1103-2
Db2 - c1.
Har just sett/hört en videoinspelning
av Naomi Kleins föredrag i Malmö.
Jo, hon sa många kloka och
tänkvärda saker.
Ebbe

A1104
Tf8 - e8 Bra försök.
Ett mycket ansträngande dygn. Har
upptäckt att jag har riktig migrän i
bland.
/alf

E1104
Ld2 - h6.
Migrän - är det något nytt? Eller
har du bara inte ställt rätt diagnos
tidigare?
Ebbe

A1104-2
g7 - g6
Nu skall jag se Fröken Smilla... om
jag orkar. Diagnosen är ny, men
verkligheten igenkänd...
/alf

E1105
Lh6- e3.
Jag gillade Smilla, men inte filmen.

Och du?
Ebbe

A1106
Df6 - c6
Det är som vanligt - boken är bättre
än filmen. Eller man märker kanske
inte felaktigheterna lika mycket när
man läser. Och så störs man inte av
Smillas lilla vackra ansikte. Det är
länge sedan jag läste boken - jag
minns att jag tyckte den var toppen
ända till slutet som var lite “lavat”
som Sune säger. Och idiotin i
filmen med att spränga hela skiten
och på det sättet släppa loss de
otäcka maskarna var lite korkat.
Och vad hände sen? Ibland har jag
en känsla av att en bok eller en film
har gjort skaparen så trött på allti-
hop att han/hon vill avsluta så fort
som möjligt och inte orkar göra
något riktigt av det hela.
Hur fungerar värmepumpen?
/alf

E1106
Dc1 - b2.
Smilla-filmen såg jag bara drygt
hälften av. Sedan stängde jag av.
Jag fann den osammanhängande
med många osannolika inslag.
Bergvärmepumpen fungerar - tror
jag. Ännu har den ju inte ställts på
hårdare prov. Manöverpanelen är
dock knepig att hantera.
Ebbe

A1106-2
Sd7 - c5
Tid för sängen.
/alf

E1107
Le3 x c5.
Om du slår tillbaka med Damen,
Dc6xc5, blir mitt svarsdrag: c3-c4.

Jo, så här dags kan jag bara
instämma: sängen är poängen.
Ebbe

A1107
Jodå, om en av dina oförskämda
löpare ger sig på en av mina
stackars hästar, då kan han anse sig
som utsparkad från brädet. Och
kommer med dina bönder...

Ta8 - d8
Saxar ur läkargrodor:
Har huvudvärk i huvudet.
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Har mått relativt bra i gipset.
Patienten har kateter och det är
svårt att föra samtal med honom.
Dåligt sexualliv - ingen partner.
Sköts i hemmet av maken som är
militär.
Patienten vägrar att stå på höfterna.
Har inte idrottat eller råkat ut för
något annat trauma.
Idag till lunch får patienten akuta
diaréer.
Kräkningarna försvann på efter-
middagen. Likaså maken.
Mat får han från sonen som ligger
infryst.
Är allergisk mot hösnuva.
Lungorna låter rena och får åka
hem.
Fick dock beskedet om att hjärtat
var bra, men att hon skulle
å t e r k om m a  n ä r  h on  b l e v
medbetslös.
Poängterar att det är viktigt att
patienten håller sig ren mellan
fötterna.
Patienten har mandolinstor prostata.
/alf

E1107-2
Db2 - c3.
Ska man våga konsultera läkare
efter detta?
Ebbe

A1108
Sb6 - d5
Nej, det kan vara nog så farligt...
Här är ytterligare bevis - - -

Brunbjörnsstor resistens borttages.
Patienten har små frimärken i va-
gina.
Öron skymtar bleka bakom vax.
Detta var de patienter som blev
liggande på mitt skrivbord.
Gosse med rör i höger öga.
Har rör i båda plastöronen.
Patienten har protes upp och ner.
Smärtan kommer när patienten lig-
ger raklång med båda benen på
ryggen.
Har varit och fjällvandrat. Nedkom
med helikopter igår.
Patienten går med något sånär le-
vande stöd.
Aktuella mediciner: vet inte vad de
heter.
Slipsen nedsys i såret.
Patienten är gravid i 19:e månaden.

Ont i vänster växellåda.
Använder käpp och håller sig på
vägarna.
Patienten har tidigare haft öron men
dessa har ramlat bort.
/alf

E1108
Dc3 - d2.
Det som du citerar är typisk invan-
drar-svenska. Jo, det är nog inte så
lätt för en ytlänning att i vuxen
ålder lära svenska: “Smärtan kom-
mer när patienten ligger raklång
med båda benen på ryggen”. “Detta
var de patienter som blev liggande
på mitt skrivbord”. Huvaligen!

Svennis skulle bli mycket glad och
tacksam om du ville sända honom
schackprogrammet “Gromit”. Jag
vet inte hur man gör. Hans e-
postadress är: svenakeolsson@swip-
net.se.
I morgon kväll är Inger och jag
inbjudna till invigningen av den nya
teatern i Bromölla. Om nu vädret
tillåter denna utflykt.
Ebbe

A1109
Sd5 - f4 Nu om någon timme åker
vi till Stockholm i vintervädret -
tillbaka på söndagkväll. Jag skall
sända Gromit till Svennis när jag är
tillbaka, nu hinner jag inte.
Det känns olustigt - har inte sovit i
natt och så detta satans väder.
/alf

E1110
0-0-0.
Kunde inte Stockholmsresan väntat
tills förutsättningarna var litet
bättre?
I går kväll deltog Inger och jag vid
invigningen av den nya teatern i
Bromölla. Premiärprogrammet be-
stod av en Wiener-afton. Musiken/
melodierna är högst njutbara. Men
visst kan det upplevas som litet
nattståndet med alla dessa grevar,
furstinnor, grizetter, etc. När dan-
sade du kejsarvalsen senast? Nå, nu
framfördes det hela med en viss
ironisk/humoristisk knorr, vilket
förlät en hel del. Och så “älskar”
jag ju teater, varför kvällen var
långt ifrån misslyckad.
Ebbe

A1111
Hej på det sista digitala datumet -
011111!
Dc5 - a3!!!
Nej resan kunde inte vänta. Och
som vanligt tror man att världen
utanför Höglandet är lika djävlig
som här. Men inte. Bara några mil
närmare den s k civilisationen är
vädret underbart och temperaturen
utmärkt - inga problem alls.
När jag dansade Kjesarvalsen sist?
Då var du väl med tror jag. Senare
har jag inte gjort det. F ö kan jag
inte dansa, jag GÅR i takt med
musik. Nutidens musik är för apor -
dåtidens för slipade öron.
/alf

E1111
Kc1 - b1.
Funderar på att investera i en
avfuktare till torkrummet i källaren
- samt i en ny frysbox. Är det grejor
som du kan konsumentvägleda om?
I morgon kväll är det teater igen:
“Svejk i andra världskriget” med
Hallands teater.
Ebbe

A1112
Sf4 x d3
Jag är nog inte kapabel att
konsumentvägleda. Frysboxar är väl
tämligen likvärdiga skulle jag tro.
Avfuktare, däremot, tror jag skjiljer
sig ganska avsevärt. Kanske du kan
hitta info i Råd & Rön - eller på
deras hemsida [radron.se]
För skojskull gick jag in på Google
och skrev avfuktare-svenska sidor.
Gode guuud vad det finns informa-
tion på detta nät!
-----------------
När vi åkte till Stockholm hörde vi
på radio. Bland nyheterna fanns
följande: I Sydafrika hade ett gäng
om sex män i åldrarna 24- 64 år
begått en gruppvåldtäkt på en
niomånaders baby. Hon levde fort-
farande när hon kom till sjukhuset,
blodig och medvetslös. Man tror att
hon kan räddas till livet.
-----------------------
När man försöker föreställa sig
scenerna bakom sådana ord, är det
som om hjärnan går i baklås. Och
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inte bara det - i min hjärna dyker
det upp tankar som jag inte gillar,
tankar som skulle kunna påminna
om rasism och annat fult. Mugabe,
Idi Amin, Bokassa osv osv - vad är
det för fel på dessa människor?
Men lägg Kofi Annan i andra
vågskålen... Vad skulle man ha
gjort om man ramlat in i en sådan
situation och haft en k-pist i
handen? Det känns som om det
skulle vara skönt att döda. Hur kan
någon varelse med den minsta
tankeförmåga tro att det finns en
god, ingripande GUD?
/alf

E1113
Du spelar grymt bra numera. Icke
ett misstag så långt ögat når.
Den bestialiska våldtäkten på babyn
i Sydafrika är ofattbar. Men någon
förklaring måste väl finnas? Vad
kan tänkas?
1) De hade växt upp under
förhållanden som gjort dem till
vilda djur.
2) De var drogade.
3) Det var fråga om hämnd.
4) Det var en slags offerrit.
5) De handlade på order av “högre
makt”. Nej, jag kan inte komma på
någon bra förklaring. Vad sa de
själva vid förhören?
De där tre potentaterna, som du
nämner, var tyvärr mycket influer-
ade av västerlandet - på ett pervert-
erat sätt. “Kejsare” Bokassa uppfat-
tar jag som en karikatyr.

Nej, det går inte att tro på ex-
istensen av “en god, ingripande
GUD”. Men nog finns behovet.
Kanske har Voltaire(?) rätt, när han
säger: “Finns det ingen Gud - måste
vi skapa en!” Ebbe

A1113
Du ger upp? Jag trodde att du skulle
flytta Dd2 - c3 - med ett någorlunda
jämnt läge. Men OK. Om du är en
sådan pessimist så... Min tur har
varit exeptionell - och inte har jag
fått oordning på pjäserna heller.
e2 - e4
I går sände jag GROMIT till Sven-
nis. Hoppas han får nytta av det.
Dessa sydafrikaner - våldtäkterna
mot barn har ökat katastrofalt i hela

regionen. En förklaring (sade re-
portern) är att den som har fått
AIDS tror att han kan bota sig
genom att våldta småflickor... Vad
säger detta om dessa människor?
/alf

E1113-2
OK, när du nu gjort en så smart
kombination, ska jag väl inte mis-
sunna dig nöjet att göra en elegant
avslutning. Så om du vill flyttar jag
Dd2-c3. I annat fall spelar jag
e7-e5.

Kabul har fallit. Och nu befaras
folkmord på talibanerna - som kom-
mer att kräva hämnd. Lär dom sig
aldrig nåt? Nej, åtminstone inte
Koranen.
Ebbe

A1114
Vi fortsätter på det gamla partiet
och håller de båda första dragen i
det nya i minnet -
Sd3 - f4
Visst - jag kunde ha tagit bonden på
f2, men detta är säkrare tror jag.
Vadå smart kombination? Det som
förvånade mig var din långa rockad
- den tyckte jag var lite vågsam men
det var tydligen inte så farligt.
Jaha - nu går det med racerfart i
Afgahnistan. Trodde du verkligen
att människan någonsin skulle lära
sig något? Nej det gjorde du
naturligtvis inte. Människan styrs
av känslor - inget annat. Det gäller
krig, makt, prestige -ja även vilken
ost eller ansjovisburk som skall
inhandlas i snabbköpet.
Och här i Sverige, ombudsmannens
plats på Jorden, måste vi ha Sverker
som hjälper oss att inte falla för de
mest idiotiska bondfångartyperna.
Vi uppfostras från späda år att lita
p å  o m b u d s m ä n ,  a t t  b l i
omhändertagna, inte att lära av
misstag, att se bakom smarta sätt att
göra reklam osv.
Inte kan vi ta ansvar för oss själva...
Numera brukar jag bli full i skratt
när jag hör dessa klyschor: Det är
fult att tjäna pengar på sjukvård...
Inga vinstdrivande företag skall
syssla med sådant. Privatisering -
usch usch.
Det verkar som om man inte kan

inse att det enda som stimulerar till
bra tjänster är den förkättrade
marknaden. Fanns det alternativ -
inte skulle jag gå och vänta på att
någon i nåder vill operera mitt
ljumskbråck. Nu vet jag att ingen i
den offentliga sektorn är intresserad
av att göra mer än absolut
nödvändigt - lönen kommer ju ändå.
Varför skulle jag då försöka operera
fler...? Jamen inte skall väl någon
med pengar få förtur? Jo, men om
d o m  f i c k  p e n g a r n a  f r å n
sjukvårdsförsäkringen..? Om det
fanns flera ställen där man kunde
bli opererad...
Äsch! Det är inte lönt att diskutera.
I det planekonomiska samhället
skall alla ha det lika dåligt så det
så. Och när det gäller mitt
ljumskbråck har jag två verkliga
alternativ:
1. Förlyfta mig så eländet spricker.
Då åker man till akuten och så
börjar dom skära direkt.
2. Åka till Stockholm och betala på
en privat klinik för att få saken
uträttad. Kul.
/alf

E1114
J a g  s e r  d e n  e l e g a n t a
mattställningen. Så du kan fortsätta
med det nya partiet!
Jo, du kan säkert ta ansvar för dig
själv. Men det gäller tyvärr inte
alla. Dock - jag förstår vad du
menar.
Betr ditt ljumskbråck synes mig
dina “två verkliga alternativ” vara
overkliga. Sannolikt väljer du ett
tredje alternativ, d v s inväntar din
tur i köordningen, eftersom du sagt
mig inte vara i akut behov av vård.
Men jag förstår vad du säger.
Det blev Mellanskånes KraftAB
som kommer att leverera min el de
närmaste tre åren till ett pris av
23,5 öre. Konstigt nog lyckades inte
Kundkraft få ett bättre avtal än 26
öre för år 2002. Märkligt!
Ebbe

A1115
Du är en verklig pessimist. Nu
föreslår jag att vi byter sida men
fortsätter på det gamla så får du fixa
den fina mattställningen. Jag har
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alltså vit och du svart. Då drar jag
Td1 x d8 och då antar jag att du tar:
Te8 x d8.
Mitt drag Dc3 - e1 Kom igen!
/alf

E1115
OK, jag såg litet fel vad gäller
ställningen, som jag ber att få
kollationera!
VIT: Kb1, De1, Tg3, Lb3. Bönder:
a4, c2, f2, f3, h3.
SVART: Kg8, Da3. Td8, Sf4.
Bönder: a5, b7, c7, e5, f7, g6, h7.

Svart flyttar c7 - c6.
Ebbe

A1116
Din uppställning stämmer med min,
men vit har också en bonde på c4.
Om detta inte ändrar på svarts drag
c7 - c6
så drar jag
Tg3 - g1.
I dag kom ett meddelande från avd.
3. Man ville börja skära måndagen
3/12. Tror att jag skall bevilja.
Undrar just om min tankeilska
väckte några slumrande talgdankar
där uppe bland vitrockarna. På
senare tid har jag nämligen haft rätt
mycket obehag av eländet.
/alf

E1116
Det var knepigt. Jag har ju spelat
riktigt bra. Men vit c4 ändrar mitt
drag till: f7-f6.
Ja, vem vet: kanske vårt mailande
har genomslagskraft även på
sjukhuset.
Ebbe

A1117
Jo jo det var visst inte så dumt. Mitt
drag T - g1 står fast. Kom igen nu
med mattställningen!
/alf

E1117
Sf4 x h3.
Ebbe

Hej igen!
Ur s ä k t a !  D e t  b l i r  i n g e n
mattställning av det draget. Jag
måste nog spela b7-b6 i stället.
Ebbe

Hej ånyo!
Nej, jag måste nog spela Damen:

Da3 - c5.
Ebbe

A1117-2
Säker nu? I så fall:
De1 - e3
/alf

E1118
Jag spelar så klantigt: blir så
förbaskad på mig själv. Nå, jag slår
Damen: Dc5xe3.
Förmodar att du slår tillbaka: f2xe3.
Mitt drag: Sf4 x h3.
Ebbe

A1118
Nåja, jag skall hålla ut så länge det
går. Remi kanske?
c4 - c5!!!
/alf

E1118-2
Kg8-g7.
Jag utgår ifrån, att du slog Damen.
Nu ropas det mat.
Ebbe

A1118-2
Jodå jag tog damen. Tg1 - f1
/alf

E1118-3
h7 - h5.
Ebbe

A1119
Kb1 - c1
I dag har jag rivit ner taket i
källaren - i veckan skall det komma
en rörfixare och byta avloppsrör.
Det trodde du inte! Inte jag heller.
Antagligen spricker jag i ljumsken
innan någon hinner skära i den.
/alf

E1119
Sh3 - g5.
Riva ner tak med ljumskbråck - du
är ta mig fan inte klok!
Ebbe

A1120
Lb3 - c4
Nej nej, jag rev ner taket med kofot,
hammare och el-såg. Nu skall det
bli spännande att se om rörfixaren
kommer innan julen 2001.
/alf

E1120
Lustigkurre! c7 - c6.
Ebbe

A1121
Kc1 - b2
/alf

E1121
f6 - f5.
Nu är källaren helrenoverad. En
stor del av gepäcket i källaren har
vi skänkt till en hjälporganisation.
Det börjar m a o bli ordning i
källaren. På fredag kommer en
elfirma och levererar en ny frysbox
samt en avfuktare.
I övrigt är det ganska grått och trist.
Ebbe

A1122
Kb2 - c3
Kan tro att det känns skönt med
källaren. Här väntar vi fortfarande
på rörmannen som säkert skulle
komma denna vecka. HA HA.
I går fick jag ett livstecken från
Sven-Åke som jag sände Gromit
till. Han lyckades inte installera
(ZIP-format) så jag sände en annan
typ av fil i stället. Hoppas han
lyckas bättre nu. Den stora depres-
sionstiden närmar sig.
/alf

E1122
Kg7 - f6.
I kväll har jag varit i termerna,
bastat och simmat. Jo, det piggar
faktiskt upp litet. Testa själv någon
gång!
Ebbe

A1123
Lc4 - a2
Låter skönt med termer. Var det
bättre på romartiden? Kanske - man
slapp julen. Sven-Åke fick igång
Gromit och lyckades förlora två
gånger på raken. Man vinner aldrig
över den där satans Gromit.
/alf

E1123
h5 - h4.
Jaså, Gromit blev för svår för
Svennis. Då vet jag vad han sysslar
med den närmaste tiden. Han är
nämligen envis som en röd gris, så
han kommer inte att ge sig förrän
han har fått revansch.
Ebbe
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A1124
Tf1 - b1
Du har inte barnbarn på olika håll i
landet ännu. Var glad för det.
Ibland blir det extra depressivt vid
jul.
/alf

E1124
Td8 - d7.
Nu hänger jag inte med: varför är
det deprimerande med barnbarn?
Ebbe

A1125
Tb1 - f1
Ursäkta ett förhastat uttalande!
Sådana problem skall inte diskute-
ras annat än i muntlig form. Skall
förklara en annan gång när vi
träffas.
Veckan har gått och jag har inte
hört ett ord från rörfixaren. Och det
trodde jag väl inte heller. Nu har
han fyra dagar i nästa vecka på sig -
sen kan han dra åt...
/alf

E1125
h4 - h3.
Finns det bara en rörpulare i Eksjö?
Nu ska jag/vi se “Röda rummet” i
(på?) TV.
Ebbe

A1126
La2 - c4
I dag har jag under fem timmar
assisterat rörmokaren med att skära
ner gamla gjutjärnsrör fulla med
svart, äcklig skit - nåja, inte vanlig -
och sedan installerat nya, glänsande
plaströr som t o m fått en svag
lutning. Det var verkligen inte
bättre förr. Tänk om desssa prylar
funnits för 36 år sedan! Jag tror inte
att jag någon gång innan begravnin-
gen kommer att ha några problem
med detta avlopp. Det gick rekord-
fort tyckte rörmannen. I morgon vid
sju kommer han och byter anslut-
ningen till diskmaskinen - den skall
gå på kallvatten och inte på varm-
dito.
/alf

E1126
h3 - h2.
Fem timmar för att skära av ett rör -

är det rekordfart? Trots tiden
verkade det ju inte så omständligt.
Varför har du dröjt så länge med
åtgärden?
Varm- eller kallvatten till diskmask-
inen: vad har det för betydelse? Hur
tusan tar jag reda på hur det
förhåller sig med vår diskmaskin?
I morgon kommer Helsingborgs
stadsteater hit och spelar “Vem är
rädd för Virginia Woolf”. Den gick
på TV för en tid sedan; med
Elisabeth Taylor och Richard Bur-
ton. Såg du den? Ev reaktion?
Ebbe

A1127
Lc4 - e2
Det handlade inte bara om att skära
ner det gamla i fem bitar utan också
att lägga in och färdigställa nytt.
Det var rörmokaren som hade
åsikter - inte jag.
Risken med varmvatten till disk-
maskin är att t ex äggrester koagul-
erar och inte diskas bort, vidare att
slangen inte mår bra om tempera-
turen är för hög. Enklaste sättet att
få reda på om du får varmt eller
kallt vatten i maskin är väl att
känna på inloppsröret under spoln-
ing eller att öppna maskin efter två
minuter och kolla vattentempen.
Jo jag tror att jag såg filmen men
jag minns för dåligt för att ha någon
kommentar. Mycket nöje!!
/alf

E1127
Td7 - h7.
Har jag berättat, att Kurt Svensson
har haft en hjärtinfarkt? Jo, den 13
november. Han vårdades en vecka
på sjukhus, men nu är han hemma
igen.
“Vem är rädd för Virginia Woolf”
va r  k l a r t  sevä r d .  E n  br a
föreställning -men ämnet låg litet
utanför min horisont.
Ebbe

A1128
Tf1- h1
Nej jag visste inte om Kurts
hjärtproblem. Tur att allt gått bra.
För egen del verkar det som om min
vanliga tur skulle försena en opera-
tion.

Förkyld, snorig, käkinflammerad
tror jag inte att någon vill sätta
kniven i mig. Nå, jag skall ringa
och fråga i morgon. Det lär vara
skillnad på intensiteten i att uppleva
teater direkt eller att se TV-film.
/alf

E1128
Sg5 - e6.
Nu är du alltså förkyld igen. Äter
du tillräckligt med frukt och
grönsaker? Remember: An apple a
day keeps the doctor away! (men då
måste man förstås vara pricksäker)
Ebbe

A1129
Le2 - c4
Antar att det börjar närma sig
slutet. Men som du ser så var det
nog lite tidigt som du gav upp.
Frukt & grönsaker? Nej, hellre ost,
smör och öl. Och skalpellgänget
säger att det går lika bra att skära i
en omtöcknad, snorig gubbe som in
en helt grönsaksfrisk.
/alf

E1129
Se6 x c5.
Betr förkylningen och operationen:
vilken bedövningsmetod ska man
använda? (eller du kör kanske
utan?) Vid narkos ska det inte vara
bra med slem i luftvägarna.
Idag har jag varit i Älmhult och
hälsat på Svennis. Tillsammans
lyckades vi klå Gromit!
Ebbe

A1130
Lc4 - b3
Gratulerar till segern! Jag har aldrig
lyckats, men har inte försökt så
många gånger heller. Narkos? Dom
får göra hur dom vill bara dom inte
rör min ryggrad. Söver dom mig för
gott gör det heller ingenting. /alf

E1130
g6-g5.

Vilken dag ska du opereras? Ebbe
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