
Internet mail Ebbe - Alf april 2002
E20020401
Tf5 - f6.
Kanske förklaringen är så enkel, att
vi börjar bli gamla.

Har du blivit narrad “första april”
idag? Har du sett några bra
aprilskämt i TV och tidningar idag?

Sydsvenskan hade denna på nätet:
Det nystartade, privata daghemmet
Skottkärran på Bo01 erbjuder icke-
skånska föräldrar möjlighet att plac-
era sina barn i en dialektfri
förskolemiljö.
Ebbe

A20020402
c4 - c5
Troligen har du till största delen
rätt. Det jag tycker mig märka är att
perioderna då mörkalfen härskar
blir längre.
Frida förskte med en rövare och
lyckades nästan. Fast jag bryr mig
ju inte så mycket när hon skriker
-Morfar, jag har blivit av med
nappen till BabyBorn!!!
- Så fruktansvärt, skriker jag och då
kommer det: APRIL APRIL.....
Sen föreslog jag att hon skulle rusa
in till mamma och pappa och säga
att BILEN var STULEN! - vilket
hon gjorde och möttes av ett -
SSSHHHHHH! Mamma sover!
Inget roligt alls. I bladet såg jag att
GammelDanskens Vänner upptäckt
att frystorkad Gammeldansk var ett
utmärkt potenshöjande medel.
Vidare hade Svanberg en blänkare
om att man hade hyrt in någon
kurvig, kvinnlig kändis till Globen
och att man mot ett bidrag till något
behjärtansvärt fritt fick klämma och
känna på kurvor och utbuktningar.
Vissa friskolor skulle behövas lite
överallt.
Passa dig pôjk!
/alf

E0402
b6 x c5.
Nu då!
Ebbe

A0403
Vadå Nu Då?! Du slingrar dig alltid
ut ur fina fällor. Har du Banér i
släkten?
Nå: Ta1 - a8!!! och då måste du gå

Kc8 - c7 d4 - d5
ADSL fungerar riktigt bra nu. Fan-
tastiskt att vara uppkopplad hela
tiden utan att behöva tänka på
kostnad - den är ju ändå lika hög
hela tiden. Att hämta hem stora
filer går också snabbt - 20 Mb tar
bara några minuter i stället för en
halv timme som tidigare.
Jag saknar snö och regn och kyla....
/alf

E0403
b7 - b6. Ja men, nu då!
Banér? Har du fastnat i det 30-åriga
kriget?
Jag har haft en ovanligt besvärlig
huvudvärk hela dagen. Influensa?
Ebbe

A0404
Dg3 - a3
Kanske du trodde att jag skulle
flytta tornet i stället? Då hade du
haft mig i fällan. Men nu skall du
jäklar i min lilla låda inte kunna
smita undan igen.
Huvudvärk? Ja då vet du hur jag har
det mest hela tiden. Och annat
stöter till - men krämpor är inget
roliga.
/alf

E0404
Sf2 x h3!!
Funderar på att byta Volvo-bil här i
Osby. Objektet är en Volvo 440 av
årgång 1996 som gått 9 100 mil.
Utrustad med dragkrok, radio,
motorvärmare, m m. Pris 79 000 kr.
(nybilspris ca 170 000 kr).
Bytesskilling 70 000 kr. Har du
någon åsikt om den ev affären?

SÄPO - en säkerhetsrisk?
Ebbe

A0405
g2 x h3
Du skall nog inte fråga mig om
bilaffärer - Sune tycker i alla fall
inte det. Menar du att du bara får
9000 för din gamla Volvo? Jag
tycker att du skall ringa Sune och
fråga vad han tycker. Han läser alla
tester och har själv köpt begagnat
för en tid sen. 0451-62460. Om du
vill så säger jag till honom att du
vill ha råd.
/alf

E0405
Dh5 x h3.
Men det hjälper inte. En ganska
förarglig tempoförlust. Med vit drar
jag: Dd2 - d4.
Jo, Sune får väldigt gärna hjälpa
mig att köpa ny bil! Vill du be
honom för min räkning?
Ebbe

A-OM BIL
Jag gick in på Google och skrev
Volvo 440 -- Svenska sidor och det
ramlade upp en massa info. Nog
verkar det lite dyrt?
/alf

A0406
d7 - d5 Jag talade med Sune om din
ev bilaffär och han slog ifrån sig
direkt. Volvo har gjort många bra
modeller. 440 hör inte till dom. Så
jag tycker att du skall ringa honom
0451-62460. Jag sa att du kanske
skulle ringa och han snackar gärna
om bilar och om annat.
Jag har visst fått magsår. Fy fan.
/alf

E0406
Lc1 - f4.
Varför tror du, att du har magsår?
Är du säker? Har du blivit
undersökt? Nå, Losec lär vara en
mirakelmedicin.
När kan det passa att man ringer
Sune? Dag? Tidpunkt?
Ebbe

A0407
h7 - h6
Jag testar Losec för att se om det
hjälper mot magsveda och annat
elände.
Du kan ringa Sune i princip när
som helst på normala tider, men
ibland sover han middag och då är
han lite sur när man väcker honom.
Han är ju pensionär som vi alla!
Ring mellan 0830-1130 eller 1400 -
1700 så är du i alla fall säker på att
in te störa  honom i  någon
skönhetssömn. Han gillar att prata
bilar!
/alf
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E0407
e2 - e3.
Jag ringde och talade med Sune
idag. Jo, han hade en hel del
värdefulla(?) synpunkter. Bl a ville
han bestämt avråda mig ifrån att
köpa grannens Mercedes 200E, 92:a
som gått 16 000 mil, för 60 000 kr.
Den var för dyr, tyckte Sune.
Vidare har den bakhjulsdrift och
dyra reservdelar. Men den är utrus-
tad med dragkrok, motorvärmare,
radio, m m. Den är till synes i
mycket gott skick. Vad tycker du?

Har du fått tag i den receptbelagda
Losec-varianten? Det lär finnas en
piratkopia som är mycket billigare.
Skonsamma för magen sägs även
Pro Vivas drycker vara.
Ebbe

A0408
e7 - e6
Om bilaffärer tycker jag inte my-
cket. Men jag skulle aldrig köpa en
Mercedes.
Losec kan man nu köpa receptfritt i
10 mg-kapslar. 20 mg skall man
recept för. Tänk att ingen kommit
på att man kan ta TVÅ 10 mg och
på så sätt kringgå ett utstuderat
hinder, helt värdigt Homo Sapiens.
Jag kan tala om att det verkar -
även om man bara tar 10 mg/dygn,
åminstone på sådana dvärgar som
jag.
/alf

E0408
a7 - a6.
Nej, jag köpte inte Mercan. Kanske
k ö p e r  j a g  i n g e n  n y  b i l
överhuvudtaget utan kör med vår
gamla ännu ett år. Det blir billiga
mil.
Nu något helt annat: Har du sett
filmen “Tjuven i Bagdad”? Jag såg
den som matinéfilm på 40-talet. En
underbart romantisk film. Ingen an-
nan äventyrsfilm har gjort ett så
starkt intryck på mig - vad jag kan
erinra mig. Men så var jag också i
en ovanligt känslig/påverkningsbar
ålder då.
Ebbe

A0409
Du har ju vit för bövelen! Menar du
a2 - a3 eller h2 - h3? -bara så det
inte blir lustigt fel från början.
/alf

A0409-2
Sg8 - f6
Kom igen och schacka! Har just
varit ute och stängt av vattnet - har
kalkat och vattnat. Det är otroligt
torr i jorden - här har det inte
regnat på flera veckor.
/alf

E0409
c2 - c4.
Om du inte redan har gjort det, så
prova gärna någon av Pro Vivas
drycker för magen!
Ebbe

A0410
Sb8 - c6
Jo jag har provat ProViva - jag tror
det var strax efter den hade kommit
ut. Kanske var det Birgit som
rekommenderade den - jag minns
inte.
I alla fall klämde vi i oss denna
trögflytande dryck flera morgnar
ända tills det hastigt tog slut -
åtminstone för Birgits del. Det var
när jag lite skämtsamt frågade
- Lite mer analsaft?
Jag trodde hon skulle spruta ut
muninnehållet över bordet.
-Aldrig MER, sa hon och så var det
slut med den saften. Och jag som
bara asoccierade till tarmbakterier...
.
/alf

E0410
Sb1 - c3.
Jag fick en idé till schackturnering,
när jag talade med min gode vän
Knut Lundquist i dag. Vi träffades i
lumpen och har hållit en viss kon-
takt. Han är docent i kemi vid
Chalmers i Göteborg. Han är visser-
ligen pensionär men övertalas varje
höst att hålla vissa kurser. Nå, han
är även en duktig schackspelare.

Jag tänkte, att Knut, Svennis, du
och jag kunde ha en turnering i
schack på nätet. Vad tycks? Jag
föreslår, att du och jag spelar färdigt
vårt parti. Svennis och Knut möter
varandra (också lumparkompisar).
Sedan alla möter alla i en serie.
Vinst ger 2 poäng, remi 1 poäng -
eller hur det nu är.

Svennis e-postadress: svenake-
olsson@swipnet.se

Knuts e-postadress: knut.lundquis-
t@oc.chalmers.se

Vad säger du? Kanske kan det även
ge en inkörsport för CAD till
Chalmers!
Ebbe

A0411
Lf8 - d6
Det kan säkert vara en trevlig idé.
Knut verkar vara en trevlig och
“vacker pôjk” som Sune säger.
Snygg mustasch!
Jag föreslår att du blir samordnare
och lägger upp hela spelschemat.
Hoppas att jag klarar av alla partier
- Pias svärfar har också ett parti
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med mig -vi kör via E-schack tror
jag det heter.
Köpte en Boxer digitalbox 22 febru-
ari i år. Denna apparat har gett mig
full sysselsättning med att reda ut
alla fel - jag gjorde det egentligen
för att få reda på om det var så uselt
som man sagt i olika medier. Det
var värre. Men nu äntligen kan jag
sitta och zappa mellan alla löjliga
kanaler! Fast den jag skulle vilja se
är inte med i utbudet - TV8.
I höstas satte jag några lökar i
krukor - och glömde bort dom i
växthuset. Dom klarade sig riktigt
bra trots detta - eller hur?
/alf

(Bild föregående sida)

E0411
Lf4 x d6.
Har Knut mustasch? Hur vet du det?
Har han hemsida? Hur hittar man
den i så fall?
Vad är E-schack?
Inget fel på de blomstren! Men
“glömde bort”: vad skulle de ha haft
för behandling?
I kväll har vi varit på teatern och
sett “Svarte Petter” av Henning
Mankell. En moralitet om girighet.
Jo, den var inte utan poänger.

På lördag kl 08 ska jag iväg på
sättningskonferens i Frostavallen.
Höstens teaterutbud ska m a o
fördelas.
Ebbe

A0412
Dd8 x d6
Så fort jag vill veta något startar jag
Google och skriver - i detta fall knut
lundquist. Då kommer det alltid
något - första träffen ger en bild på
Knut.
e-schack är ett korrespondensschack
där man skickar hela brädet med
drgen mellan sig. Det går till en
särskild länk där en datorjävel
håller reda på alla drag.
Naturligtvis borde jag med jämna
mellanrum ha gått ut i växthuset
och sjungit vemodiga sånger för
dom om kommande vårar - fast då
hade de väl dött direkt om de varit
musikaliska.

I går hittade jag min reklamskylt
som satt på Posten i Ludvigsborg -
då när världen ännu var ung och
hoppet lyste med klar låga. Ett 56
år gammalt papper med klar lyster.
/alf

E0412
c4 - c5.
Vad var det du gjorde reklam för
anno dazumal i Ludvigsborg? Kan
tänka att det kändes litet vemodigt.

Idag har vi varit på IKEA och
handlat. Jag medföljer som bärare.
Ebbe

A0412-2
Dd6 - e7
Om du tittar på HELA mailet ser du
vad jag gjorde reklam för.
Visst kan det kännas vemodigt men
mest tycker jag att det roligt att se
den där skylten. Ganska stor var
den - minst 90*60 cm. Och jag har
även hittat den dagbok jag förde
över utförda reparationer - priserna
varierar mellan 5 och 30 kr. Jag
hämtade alla apparater, mest per
cykel. Då åkte jag med radion i
famnen utan att hålla i styret - tänk
vad man kunde på den tiden! Hur
går det med er klassfest? Vad bar
du från IKEA?
/alf

E0413
b2 - b4.
Nu har jag sett reklamskylten. Men
hur i all sin dar har den kunnat få

sitta kvar i 50 år?!
Allt är nu klappat klart med
klassträffen den 24 maj.
Ebbe

A0414
e6 - e5
Jag måste uttrycka mig uselt. Inte
har den där skylten/planchen suttit
på posten i 50 år! Denna verksam-
het höll jag på med när jag stud-
erade i Hörby. Sen satt den kvar
något år efter - jag tror det var 1951
som min mor plockade ner den,
rullade ihop den och stoppade un-
dan den någonstans - där vi hittade
den när Bondemölla såldes. Här i
Eksjö har den legat gömd sedan
dess - ofta har jag letat efter den
men förgäves.
Nu skulle jag dra teleledningar i
huset och då - ovanpå ett källarskåp
fanns den.
Jag antar att ni skall supa till på
Grand i Hörby? Kommer Holtzberg?
Och alla andra? Glöm inte att hälsa
från mig - den dagen fyller jag 70 -
vilket inte är något att fira i och för
sig. Jag fasar redan för att bli
uppvaktad men jag har en plan för
att slippa.
/alf

E0414
Lf1 - e2.
Det var en kul reklamskylt. Helt
värdig ditt födgeni. Hoppas jag får
se originalet någon gång!
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Jo, Bengt Holtzberg kommer till
klassträffen i Hörby. Han ringde
häromdagen och vi hade ett långt
samtal. Vi får se hur det blir med
supandet den 24 maj - de flesta kör
ju bil.

Jaså, du ska försöka smita undan på
70-årsdagen. Och jag som har
sparat så länge!
Ebbe

A0414-2
e5 x d4
Har du sparat SÅ länge?! Då tycker
jag du skall använda slantarna till
den där bilen du går och drömmer
om!
Jag tänker nog smita ifrån allt
satans firande. Nu är jag mycket
trött. Hela dagen har jag arbetat
intensivt med CAD, macron, app-
likationer och automatritning. Och
skrivit en kort manual till vår nya
fantastiska höjdkurve- och sektions-
modul. Nu skall det bli massor av
öl!
/alf

E0415
e3 x d4.
Det låter svettigt värre. Förstår din
trängtan efter en källarsval bir.
Skål! Ebbe

A0415
Lc8 - g4
Inte mycket mer att säga. Världen
är vansinnig och inte finns det
något hopp om att den skall ändras.
Ibland förstår man alkoholisten..
/alf

E0415
f2 - f3.
Såg du Nova i kväll? Vilka in-
blickar, vilka fantastiska perspektiv
programmet gav på såväl makro-
som mikrokosmos!

Vad betr din pessimistiska syn på
världen - hav tröst: Andromeda-
galaxen närmar sig vår galax,
Vintergatan, med en hastighet av
flera tusen kilometer i sekunden.
Om tre miljarder år slutar det med
en stjärnsmäll.

Alkoholisten har onekligen något
att leva för. Men man dör i förtid av
det.
Ebbe

A0416
Lg4 - d7
Visst såg jag Vetenskapens Värld.
Jag ser nästan alltid på Nova eller
det andra. Och i går kom de med
nya teorier som kanske stämmer
bättre med buddisternas urgamla
visdom.
F ö har jag besvärlig h-värk och vill
hels lägga mig.
/alf

E--tel?
Dd1 - d2

A0417
a7 - a6
/alf

E0416
Lång rokad: 0-0-0.
Ebbe

A0418
0-0-0
Hur är det i Osby? Det verkar som
om det var ganska livligt där. Man
spränger banker och nog var det
något annat också som fick mig att
undra. Nu har jag glömt - efter en
hektisk dag då alla verkade ha
problem som jag borde lösa. Mycket
trött just nu. Har du parabol och
kan se alla TV-kanaler?
/alf

E0418
b4 - b5.
Nej, jag har ingen extra TV-utrust-
ning. Vi kan m a o endast se
kanaljerna 1, 2 och 4.

Bilförmedlingen i Hässleholm erb-
juder en ROVER -99 för 69 000
kronor. Vad tror du om den bilen?

I går var vi på bio och såg
“Beautifull Mind”. En märklig film
om en märklig man, John Nash,
nobelpristagare 1994. Du har kan-
ske sett den?

I dag har jag varit i termerna: badat
och bastat vilket gjort mig ovanligt
sömnig.
Ebbe

A0419
Sc6 - a5 Nix, har inte sett filmen
om nobelpristagaren.
Rover? Den skulle jag kanske köpa
om jag ville glänsa lite med att ha

gott om pengar till reparationer.
Ta reda på vem som hade den
tidigare och fråga vederbörande.
Den hör väl till de märken som
sjunker snabbast i pris -kanske
orättvist.
Nu skall det bära av till grannen på
öl.
/alf

E0419
Kc1 - b2.
Ebbe

A0420
a6 x b5
Har drabbats av en underlig smärta
i ryggen - den infinner sig 0330 på
natten - två gånger nu. Alltid är det
något kul att se fram mot.
Vilka bilfirmor/märken finns det att
välja på i Osby?
/alf

E0420
Sc3 x b5.
Volvo, Opel, Ford och någon japan
finns representerade här i Osby.

Idag har vi varit i Kristianstad och
besett Citroen och Skoda. Vad tror
du om Citroens nya småbil C3?
På tisdag ska Inger på återbesök i
Kristianstad. Då ska jag följa med
och ta en ny titt på dem.

Verkar dina ryggsmärtor vara invär-
tes eller utvärtes påkallade? Ibland
kan det ju vara så, att man sover i
en olämplig ställning. Har drabbat
mig många gånger.

Svennis och Knut har ännu inte
kommit igång med sitt parti. Knut
säger, att han inte har tid förrän i
maj. Men nog skulle han kunna
åstadkomma ett drag om dagen.
Ebbe

A0421
OK jag drar tillbaka - Sa5 - c6
Som du vet gillar jag Citroen men
jag vet inget om C3an. Mitt råd är
att du provkör och kollar allt som
går att kolla. Leta reda på tester -
det finns säkert på nätet.
Mina smärtor är icke av denna
världen. I natt kunde jag inte ligga
kvar efter halv ett. Jag gick upp,
smorde ryggen med muskelolja,
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band ett lakan om midjan hårt,
letade reda på en värmedyna och
tillbringade resten av natten i min
kontorsfåtölj. Jag kan inte arbeta,
bara slöa med en värmedyna på
ryggen. Vilken tillvaro! Om det inte
blir bättre så får det hellre vara slut
på detta livselände.
/alf

E0421
Käre vän, Det låter allvarligt med
ditt ryggonda. Har du sökt för det?
Vad tror du själv är orsaken?
Njurarna?
Själv har jag ischias i vänster ben
och ont i höger knä. Ibland när jag
sätter mig, knäpper det eller smäller
det till i knäet och det kan göra
riktigt ont. Vad tror du det är?
Menisken? En lös broskbit eller
benbit?
Nå, det är bagatellartat jämfört med
din ryggsmärta. Jag tänker på dej.
Ebbe

Visst ja, schackdraget: Dd2 - f4.

A0422
Sf6 - e8 Du tränger då på!
Kul att höra att även andra är
drabbade av skojiga smärtor och
knäppar. Men det blir bättre för
varje dag - om man undantar vissa
bakslag.
I natt har jag bara suttit i stolen och
halvsovit några timmar. Och i dag
gör det inte alls så kristligt ont i
krôppastôllen som dom säger i Bir-
gits hemtrakter.
Knäsmärtor är allvarliga. Det lär
finnas en satans massa ben i dessa
leder och de får icke komma i olag.
Om du misstänker en lossnad benbit
så går den att spåra med röntgen.
Annars vet man ju hur det är -
nästan alla idrottare har problem
med menisken. Och du har
naturligtvis sparkat fotboll i ungdo-
men och det hämmar sig -DET
HÄMMAR SIG!
Det värsta är att jag får inget gjort i
trädgården och så är det ett så
djäfligt vackert väder.
/alf

E0422
Det anfallet rann ut i sanden. Det
får bli Df4 - d2 igen.
Det var då för väl, att du mår bättre
igen. Men för säkerhets skull måste
du väl ändå söka för det.
Idag har jag haft huvudvärk hela
dagen och kunnat göra inte mycket.
Dessutom diaré. Men jag har inte
feber och känner mig inte direkt
influensasjuk. Konstigt.
Ebbe

A0423
De7 - g5
Krôppastôllen är verkligen underlig
- man kan bli vidskeplig för min-
dre! I går gick jag till sängs vid
halv tolv, med samma vaga smärtor
som tidigare -smärtor som enligt
erfarenhet skulle väcka mig mitt i
natten. OCH SÅ VAKNAR jag vid
halv sex utan att ha det minsta ont!!
Hur jag än rör mig, andas djupt
eller hostar - inget ont! Och inte på
hela dagen! Visst kan man undra.
Inte är jag religiös och inte har jag
bett till Gud så va fan ere fråga om?
Hoppas bara att samma mirakel
drabbar dig när  det gäller
huvudvärk och diarré. Annars finns
det bra piller mot vattenskita. Imo-
dium t ex. Krya på dig! Ät
blåbärssoppa och tomater! Då får
man inte prostatacancer -åtminstone
inte om man tror Tinas experter -
eller var det den smale karlens?
/alf

E0423
g2 - g4.
Nog har du en stölle till kropp: den
fordrar ovanligt mycket arbete, den
insjuknar oförklarligt och tillfrisk-
nar mirakulöst.
Själv mår jag också bättre idag.
Ebbe

A0424
Se8 - f6
Så väl att även du mår bättre!
I dag har jag börjat arbetet med att
få poolen i badriktigt skick. 68
byggde jag den - undrar just hur
länge den skall hålla. Den består ju
bara av trä och plast - trä som stått i

jorden nu i 34 år. Fast på den tiden
kunde man tryckimpregnera - nu-
mera får man inte använda riktiga
gifter och då blir det bara skräp av
tryckta träbitar.
Men hur skall det gå med världen
för övrigt? Nu när det är farligt att
äta pommes och stekt potatis, chips
och brända hamburgare!? Hur
många jobb är i fara på fabriker,
restauranger? Nåt lurt är det ändå
eftersom medellivslängden envisa
med att stiga - eller gör den inte?
Kanske borde vi alla röka lite mer
och äta mer akrylamid för att inte
belasta åldringsvården. Och varför
gör man inget åt det orättvisa i att
vissa långlivade kan kvittera ut mer
pension än de som har vett att dö i
tid -strax efter pensioneringen?
Nej - det blir aldrig någon ordning
på den mänskliga bakteriekulturen.
/alf

E0424
h2 - h4.
Efter din svartmålning borde jag väl
egentligen ikläda mig optimistens
roll. Men jag tyar inte med det i
kväll.
Ebbe

A0425
Dg5 x d2!!! - jag antar att du tar
tillbaka - Td1 x d2.
Mitt drag: Td8 - e8
Inte kan det vara lätt att vara
optimisten i denna värld. Kanske
om man bara sätter sig bekvämt,
blundar och somnar i sol och
ljumma vindar och drömmer om
något skönt .... vad det nu skulle
kunna vara. Kanske du tyar en
annan kväll? Kom igen nu Ebbe!
/alf

E0425
Kb2 - b3.
OK. Investera i en blank/oskriven
dagbok. Anteckna/notera varje dag i
boken allt som tett sig positivt; allt
som du kan känna dig tacksam
över! Jag skulle tro, att det kan bli
en hel del! Och allt ter sig inte
längre så svart.
Ebbe
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A0426
Te8 - e3!!!
Tack för rådet! Men med tanke på
mitt sinne för balans så måste jag
nog dela varje sida i två spalter . en
för gott och en för ont. Och då
förstår alla att svart-spalten måste
göras dubbelt så bred...
I natt sov jag dåligt. Det tar två
dygn att fylla poolen med slang så
det rinner hela tiden. Så började jag
oroa mig för att plasten kanske hade
tagit skada av allt mitt borstande för
att få bort fläckar och det fanns ju
faktiskt en del ställen som verkade
nästan transparenta... och vad skulle
hända om det gick hål på plasten
när vattnet hade kommit upp till en
viss nivå - max t ex?
50 kubik - tänk om det bildades
liksom en tunnel och vattnet drog
med sig all sand och översvämmade
grannens hus och kanske drog med
sig muren med taket över uteplas-
ten....? Har jag försäkring? Hur
stora skulle skadorna bli...? Varför i
alla glödheta gick jag inte ner på
bottnen och kollade innan jag
började fylla i gen...Satans idiot - nu
har det runnit in 15 kubik... vad
skall jag göra? Och om jag tappar
ut och kollar och finner att plasten
är för svag, vad gör jag då? går det
att laga? Ny plastliner? Eller skall
jag chansa och skita i hur det går?

I dag på morgonen stängde jag av
vattnet, satte ner pumpen igen och
vräkte ut SEK 250:- i avloppet. Tog
stora stegen och klev ner på bottnen
för att kunna känna på plasten. Den
verkade hel. Den verkade oskadad.
Den lär vara outslitlig.
Nu rinner vattnet igen och jag
tänker sova gott. Händer det något
så är det en olycka - inte något som
beror på försumlighet från min sida.
Har du Vi Bilägare? I senaste
numret finns en mycket bra och
enligt Sune -vederhäftig samman-
ställning om hela begagnat-
marknaden. Köp den!
/alf

E0426
Kb3 - b2.
Fy 17! Jag skulle också haft mar-

drömmar om poolen. Fyll igen gro-
pen och installera utedusch!
Ebbe

A0427
Sc6 - a5
Fylla igen gropen? Och hur gör
man det? Med helikopter? Eller
skall jag köra 50 kubik sand
nerifrån gården uppför två trappor
med skottkärra?
Jag kan tänka mig trevligare syssel-
sättning.
Eller kanske beställa ett godståg
-lastat med sand - som stannar
utanför tomten och som är utrustat
med en jättekran som kan lasta sand
och svänga in skopan över gropen?
Till och med Sune tycker att det är
ett svårt problem. Plats för många
fler smarta idéer!
/alf

E0427
Th1 - h2.
Lägg ett glasgolv över poolen - som
du kan steppa på!
Ebbe

A0428
Ld7 x d5
Den hästkraken har retat mig länge
nog!
Tack för rådet. Jag kan inte se
något mera omöjligt och otroligt än
detta: GASGOLV och att JAG
skulle steppa. Hur går det med
bilköpet?
/alf

E0428
Le2 x b5.
Det går dåligt det här. Men snart
får du spela med någon bättre.
Gasgolv låter omöjligt och otroligt.
Men glasgolv, eller rimligare plast-
golv, med underjordisk belysning
kunde bli en tjusig dansbana!
Bilköpet har gått i stå s a s.
Höger knä krånglar riktigt or-
dentligt nu. Det måste nog opereras.
Ebbe

A0429
Te3 - b3!!!
Man stavar som en full kråka.
Gasgolv? Hur ända in i helvete...?
Nej - poolen skall få ligga där så
länge det finns en möjlighet. Och
inte skall dett bli någon steppdans.

Tråkigt att höra om ditt knä. Birgit
vet hur det är - hon har blivit
opererad flera gånger, och trots att
det är besvärliga ingrepp tycker hon
att det lyckats. Men man skall nog
få tag på en bra kirurg. Men akta
dig för ljumsknät! Det är precis lika
ont varje morgon och det dröjer nog
tills jag dör innan detta satans nät
har fattat sin plats.
/alf

E0429
Kb2 - a2.
Du slår: Tb3 x b5. Jag: Td2 - d3.
Det ser ganska hopplöst ut, men du
får väl roa dig några drag till.
Dagen har jag till största delen
tillbringat på Akuten i Hässleholm.
Röntgen visade i stort sett ingent-
ing. Men någonting är trasigt i
knät. Vid vissa böjningar knäpper
det till i knäet och det gör rejält ont.
Nu har det förvärrats och jag har
svårt att stödja på det. Ehuru fick
jag remiss till Ortopeden. Det lär
dock dröja, innan de kallar.
Hur yttrade sig Birgits besvär med
knäna? Meniskskador - eller vad?

Den 2 maj fyller Inger 60 år. Men
hon ska ha mottagning redan den 1
maj. Nu haltar vi omkring här båda
två och det är stressigt värre.
Ebbe

A0430
Th8 - e8
Jonas och Inger fyller tydligen sam-
tidigt. Den bild du ger av dig och
Inger skulle kunna locka till skratt -
om inte verkligheten vore långt
ifrån skrattretande....
Birgit hade fruktansvärt ont i knäet
pga förslitningsskador. Man oper-
erade och skar bort vissa delar och
flyttade på saker så att trycket kom
att ligga på oskadade delar - man
kan  kanske säga a t t  man
omfördelade belastningen på knäet.
Resultatet blev bra - enda
olägenheten är att ena benet är
kortare än det andra, men det märks
inte såvida hon inte irrar omkring i
en skog och försöker gå rakt fram.
Då blir hon som Nalle Puh och
Nasse.
/alf
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E0430
Det blir inget schackdrag idag. P g
a den väntade anstormningen i
morgon har schackbrädet måst
städas undan.

Mitt förslag betr poolen kunde bara
bli skämtsamt: jag har naturligtvis
inget att tillföra ditt vetande om
pooler. Dock fanns ett stänk av
allvar: Om du var allvarligt oroad
över bassängens hållbarhet; om gro-
pen var “omöjlig” att fylla igen. Då
kunde ett lock över gropen vara ett
alternativ. Du hade kunnat öppna
en intim danskrog med illuminerad
dansbana!
Små bord med rödvitrutiga dukar
och stearinljus i flaskor. Du i
förkläde och handduk över underar-
men på franskt manér, serverande
“Husets vin”. Birgit rödblommig
blondin i spritkassan. Etc, etc. Det
finns ingen hejd på möjligheterna!
Ebbe

A0501
Klart att du inte kan spela schack
när det är stor fest! Jag bifogar en
bild som du kan visa Inger - jag
tycker själv att den är vacker.
I morgon åker vi till Stockholm -
tillbaka på lördag. Pia fyller den
4:de och skall ha stor fest för
kompisar och då vill vi inte vara
med, så det blir lite fest för di gamle
på fredagen. Have FUN!
/alf
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